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พหุเทวนิยมท่ามกลางสี่แยกทุนนิยมในมหานครกรุงเทพ
The Intersection of Polytheism in Bangkok Metropolitan
รองศาสตราจารย์ ดร. จารุวรรณ ขําเพชร
ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องพหุเทวนิยมท่ามกลางสี่แยกทุนนิยมในมหานครกรุงเทพมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทการเกิดพื้นที่แห่งพหุ
เทวนิ ยม และความสัม พัน ธ์ร ะหว่ างลัท ธิ ความเชื่ อ บูช าเทพเจ้า กับ การเติ บโตของมหานครกรุ งเทพ โดยมี วิ ธีก ารศึก ษาคื อการ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ และนําข้อมูลที่ได้มาพรรณนาความเทียบเคียงกับแนวคิด แนวคิดที่ใช้ในการอธิบาย
ประกอบไปด้วยแนวคิดการพัฒนาเมืองไปสู่ความทันสมัย และลัทธิบูชาเทพเจ้าท่ามกลางสังคมเมือง ผลการศึกษาพบว่าสี่แยกทุน
นิยมหรือที่รู้จักกันว่าสี่แยกเทพเจ้านี้ตั้งอยู่ที่สี่แยกราชประสงค์ เป็นจุดตัดของถนนเพลินจิตและถนนราชดําริ เป็นย่านของเมือง
กรุงเทพที่ถูกพัฒนาอย่างโดดเด่น ด้วยห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ระดับอาเซียน โรงแรมระดับห้าดาวและอาคารที่ดําเนินกิจกรรมทาง
ธุรกิจอีกมากมาย บริเวณทุกมุมของสี่แยกจะพบรูปเคารพของเทพเจ้าจํานวนมากถึง 7 องค์เทพด้วยกันได้แก่ พระพรหม พระตรีมูรติ
พระพิฆเนศวร์ พระนารายณ์ทรงครุฆ พระลักษมี พระอินทร์และพระนารายณ์ประทับยืนบนพญาอนันตนาคราช กําเนิดของเทพแต่
ละองค์ที่สร้างสัมพันธ์กับพื้นที่ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ การสร้างเพื่อวัตถุประสงค์ปัดเป่า บรรเทาหรือเสริมโชคลาภ มหามงคลทางด้าน
ธุรกิจและทุกสิ่งในการดําเนินชีวิตให้สมหวังทุกประการ ด้วยพื้นที่สี่แยกราชประสงค์มีการแข่งขันและการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ
เป็นอย่างมาก การหาแหล่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจจึงเป็นตัวช่วยที่จําเป็นอย่างหนึ่งในการแข่งขันทางด้านธุรกิจ รวมทั้งการใช้ชีวิตในโลก
ปัจจุบันที่ทุกคนต่างแสวงหาความเต็มให้กับชีวิตทั้งในเรื่องความรัก การศึกษา ความปลอดภัย ความสมบูรณ์
คําสําคัญ:พหุเทวนิยม ราชประสงค์ มหานครกรุงเทพ
Abstract
This study of the intersection of polytheism in the Bangkok metropolitan aims to examine the origin of
the spirit cult and the relationship between the cult and the growth of Bangkok. The methodologies usedare
participant observations and interviews, and the analytical concepts used comprising the urban development
and religion in the civil society. The results showed that Ratchaprasong Intersection is the intersection of
capitalism. This intersection was constructed with uniquely developed surroundings with large department
stores and many business buildings. Sculptures of 7 gods are located at every corner of the intersection:
Brahman, Trimurti of Brahma, Vishnu, Ganesh Kh Juan, Lakshmi, Indra and Vishnu standing on Anantanakkharat.
The divine origin of each sculpture is created in relevant with the sacred space.It includes the purposes of selfrelief or extra fortune auspicious for business and fulfilling all wishes in life. As the area of Ratchaprasong
Intersection is full of competitions and economic growth,the psychological anchor is often needed and
essentially required in businesscompetitions. It is not only in business, but also living in the world today, as
everyone seeks to live as full of love, education, security abundance.
Keywords:Polytheism, Ratchaprasong intersection, Bangkok metropolitan
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บทนํา
การนําเสนอเรื่องพหุเทวนิยมนี้จะมีประเด็นเสนอ 2 ประเด็นด้วยกัน ได้แก่ 1)ภูมิสถาปัตย์ของสี่แยกทุนนิยมหรือสี่แยก
ราชประสงค์หรือกล่าวถึงว่าเป็นพื้นที่ถูกสาป2)การเติบโตของทุนนิยมและการกําเนิดพื้นที่เมือง โดยหัวข้อที่ 1 จะนําเสนอในบท
นํา ส่วนที่ 2 จะนําข้อมูลไปขยายความในผลการวิจัยและการอภิปรายผลต่อไป โดยนําแนวคิดเรื่องการเติบโตของพื้นที่เมืองและ
การนับถือศาสนาของคนในยุคปัจจุบันเป็นกรอบในการอภิปราย
พื้นที่ถูกสาป ภูมิสถาปัตย์และการกําเนิดของสี่แยกทุนนิยมหรือสี่แยกราชประสงค์ (Ratchaprasong Intersection)
สี่แยกแห่งนี้คือสี่แยกใจกลางกรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง ที่เป็นจุดตัดของถนน 3 เส้นตัดกันได้แก่ ถนนเพลินจิต ถนนพระราม 1
และถนนราชดําริ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดําริจะสร้างถนนเพื่อขยายความเจริญ จึงให้
สร้างถนนขึ้นมาและพระราชทานนามว่า ราชดําริ ซึ่งสร้างตัดกับถนนปทุมวัน โดยคํานึงถึงความสําคัญของถนนเมื่อประชาชน
เพิ่มขึ้นและนิยมเดินทางด้วยถนนมากขึ้นทําให้ถนนคับแคบ ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรด
เกล้าให้เปลี่ยนชื่อถนนจากถนนปทุมวัน เป็นถนนพระราม 1 และโปรดฯ ให้สร้างถนนเพลินจิตขึ้นมาอีกสายหนึ่งเพื่อรองรับการ
เติบโตของเศรษฐกิจที่จะเพิ่มมากขึ้น
ประวัติความเป็นมาของการสร้างพื้นที่บริเวณนั้น ขอท้าวความไปถึงลักษณะพื้นที่ที่เป็นทางแยกคือทางสามแพร่งสัก
เล็กน้อยว่า ตามหลักความเชื่อทางโหราศาสตร์หรือหลักฮวงจุ้ย บริเวณทางแยกมักจะไม่มีการสร้างบ้านเรือนหรือทํากิจการค้าอัน
ใด บริเวณแยกราชดําริเป็นจุดตัดที่เรียกว่าทางสามแพร่ง โดยทางสามแพร่งตามหลักฮวงจุ้ยหมายถึงทางสามแยกที่มีแยกหนึ่งหัน
ไปทางทิศตะวันออก โบราณเชื่อว่าทางทิศนี้เป็นเส้นทางที่วิญญานไปเกิดในโลกมนุษย์ (ถือว่าออกเป็นออกลูกหรือคลอดหรือออก
จากโลกวิญญาน) เส้นทางสายที่สองคือทิศตะวันตก หมายถึงตกนรก หรือทิศใต้ (หมายถึงตกนรกอเวจี)เป็นเส้นทางที่วิญญาน
เดินทางไปสู่นรกภูมิ เส้นทางที่สามคือทิศเหนือ เชื่อว่าเป็นเส้นทางที่วิญญานขึ้นสู่สวรรค์ ทางสามแพร่งดังกล่าวทางโบราณจึง
2
เชื่อว่าเป็นจุดนัดพบของพวกโลกวิญญานทั้งสาม สวรรค์ มนุษย์(ที่ตายไปแล้ว) นรกหรือผี นอกจากนั้นจากประวัติของพื้นที่
บริเวณย่านนี้เป็นวังเก่าของเจ้านายมาแต่รัชกาลที่ 4 คือวังเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย ภายในพระราชวังปทุมวันปัจจุบันความเป็นมา
ของวังและพื้นที่โดย รัชกาลที่ 4 ทรงสั่งให้ขุดสระใหญ่ 2 สระติดกันและปลูกดอกบัวมากมาย ส่วนดินที่ขุดขึ้นมาก็ทําเป็นเนิน
เตี้ยๆสําหรับสร้างพลับพลาที่ประทับมีพระที่นั่ง 2 ชั้นและเรือนบริวาร ทรงโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเป็นที่พักร้อนเรียกชื่อว่าวังสระ
ปทุม และโปรดให้สร้างพระอารามริมสระบัว ตั้งชื่อว่าวัดปทุมวนาราม และรัชกาลที่ 4 ยังโปรดให้สร้าง “กุฎ”ติดกับวัดปทุมวนา
ราม กุฎมีลักษณะคล้ายถ้ําสร้างด้วยดินที่ขุดขึ้นทําสระ มีรูปร่างคล้ายถ้ําขนาดเท่าตัวคนสําหรับนั่งขัดตะหมาดทําสมาธิวิปัสสนา
กรรมฐาน เพื่อเป็นสถานที่ส่วนพระองค์ของรัชกาลที่ 4 เนื่องจากทรงผนวชนานถึง 26 ปี แม้จะขึ้นครองราชย์ก็ยังคุ้นเคยกับ
กิจวัตรของพระสงฆ์ โดยในทุกวันพระใหญ่ ขึ้น 15 ค่ํา แรม 15 ค่ํา รัชกาลที่ 4 จะเสด็จมายังกุฎเพื่อนั่งสมาธิ ในยุคต่อมาได้
กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือศาลพระภูมิเจ้าที่ประจําวังเพ็ชรบูรณ์ และวังแห่งนี้มอบเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์
เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก พระราชโอรสองค์ที่ 72 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานที่ดินให้เป็นที่สร้างวังของสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ พระราชโอรสในพระองค์ที่
ประสูติแต่สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ปัจจุบันวังสระปทุมเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ภายในวังยังมีพระตรีมูรติที่เชื่อกันว่าสร้างในสมัยพระนารายณ์มหาราชประดิษฐ์ภายใน ต่อมาได้มีชาวต่างชาติซื้อไปและ
ปัจจุบันได้กลับมาประดิษฐานอยู่บริเวณหน้าห้องสรรพสินค้าอิเชตัน ภายหลังจากที่เจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก และ
พระชายาได้สิ้นพระชนม์ลงที่ดินบริเวณนั้นอยู่ภายใต้การดูแลของสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และทายาทของ
พระองค์ได้ชะลอพระตําหนักในวังเพ็ชรบูรณ์ไปสร้างที่ จังหวัดนนทบุรี
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ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 วังนี้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ได้มีนักธุรกิจเข้ามาพัฒนาพื้นที่แห่งนี้เพื่อประกอบธุรกิจ แรกเริ่มคือชาวญี่ปุ่นได้มาสร้างห้างไดมารู แต่แรกอยู่ตรงข้ามกับ
โรงพยาบาลตํารวจหรือบริเวณห้างเซนทรัลเวิลด์ปัจจุบัน และไม่ประสบความสําเร็จ จึงย้ายไปฝั่งตรงข้าม นับแต่การสร้างห้างได
มารูแต่แรกสร้างในปี 2507เพื่อรองรับชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาทํางานในบริษัทข้ามชาติย่านราชดําริ
แต่ไม่สําเร็จจนต้องมีการย้าย แม้ไปที่แห่งใหม่และเป็นห้างที่ทันสมัยที่สุดในเวลานั้นเพราะมีบันไดเลื่อนเป็นแห่งแรกก็ไม่ประสบ
ความสําเร็จจนเลิกกิจการไปในที่สุด
กลุ่มธุรกิจตระกูลเตชะไพบูลย์ได้มาพัฒนาพื้นที่แห่งนี้เป็นตระกูลแรกที่สร้างห้างเวิลด์เทรดเซนเตอร์ โดยเข้าไปปรับพื้นที่
ถมสระน้ําและนํารถแทรกเตอร์มาไถรื้อศาลพระภูมิวังเพช็รบูรณ์ แม้จะมีเสียงทัดทานก็ตามว่าพื้นที่นี้ถูกสาปไว้ด้วยเจ้าของที่ แต่
ทุนธุรกิจก็ได้แก้ไขโดยการนําศาสตร์เรื่องฮวงจุ้ยมาปัดเป่า สุดท้ายธุรกิจไม่ประสบความสําเร็จ ต่อมากลุ่มธุรกิจตระกูลจิราธิวัฒน์
ได้มาสร้างห้างเซนทรัลเวิล์ดแทนที่ และนําความเชื่อทางด้านพราหมณ์มาเสริม โดยนําเทวรูปขยับไปด้านห้างอิเชตัน แต่หน้าห้าง
ในช่วงนั้นได้ตกแต่งด้วยประติมากรรมสมัยใหม่รูปศีรษะมนุษย์ ธุรกิจของกลุ่มนี้ก็ถูกเผาขณะเหตุการณ์การเมืองไม่สงบ(บ้างว่า
เพราะประติมากรรมที่นํามาตั้งเหมือนตุ๊กตาเสียกบาลมากกว่าการตกแต่ง และไม่เหมาะสม) แม้ก่อนหน้านั้นสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ มักจะมีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นเสมอ จนกระทั่งมีการก่อสร้างและประดิษฐานพระนารายณ์ ไว้
ด้านหน้าสํานักงานตํารวจแห่งชาติมาถึงปัจจุบัน เพื่อให้ควบคุมสถานการณ์ จึงยุติเหตุไปได้ ในวงการซินแสและโหรชื่อดังของไทย
หลายคนได้เคยกล่าวไว้ในสื่อหลายประเภทว่าที่ดินบริเวณนั้นมีการสาบแช่งห้ามผู้ใดเข้ามาใช้สถานที่เด็ดขาดไม่เช่นนั้นอาจถึง
ตายได้ ตามคําอธิบายว่า “ตรงนั้นเคยเป็นทางแยกและเป็นคลองตรงจุดทางแยก ซึ่งส่วนใหญ่จะมีวิญญานชั่วร้ายอาศัยอยู่
ค่อนข้างเยอะ” ข้อมูลถูกย้ําจากซินแสอื่นอีกว่า “ฮวงจุ้ยตรงสี่แยกราชประสงค์อันตรายมากมีเทพเจ้ามากมาย ส่งผลให้เทพทุก
3
องค์ต่างแสดงอํานาจกันใหญ่ บริเวณโรงพยาบาลตํารวจยังเรียกว่าเป็นที่ประตูผีซึ่งเป็นที่อาถรรพ์”
การอธิบายความเป็นมาของพื้นที่แห่งนี้นับแต่เรื่องทางสามแพร่งมา จนกระทั่งเข้าสู่กุฏของรัชกาลที่ 4 ที่ทรงมานั่ง
4
สมาธิประจํานั้นเพื่อเป็นการกล่าวถึงว่าบริเวณแห่งนี้ได้รับการร่ําลือว่าเป็นพื้นที่ถูกสาปโดยเจ้าของวังเพ็ชรบูรณ์แต่เดิม ว่าหาก
ผู้ใดมิใช่ลูกหลานจะมาทําสิ่งใดก็จะไม่ประสบความสําเร็จ และยิ่งมารื้อทําลายเพื่อพัฒนาพื้นที่ตามมิติธุรกิจสมัยใหม่ และเกิด
เหตุการณ์ต่อกลุ่มธุรกิจต่อเนื่องมาเสมอ จึงเหมือนตอกย้ําว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกสาป
ตามความเชื่อของคนไทยมาแต่สมัยใดก็ตาม การนับถือความเชื่อเรื่องผี มีมาก่อนศาสนาพุทธ และประเทศไทยได้
ติดต่อรับอารยธรรมจากอินเดียมาเป็นเวลานาน ส่งผลให้ความเชื่อในเรื่องพราหมณ์ ฮินดูปรากฏอยู่ควบคู่กับสังคมไทยมานาน
เช่นกัน ประกอบกับเป็นที่ทราบว่าราชสํานักมีการรับวัฒนธรรมพราหมณ์ ฮินดูมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองอย่างหนึ่งในการ
ควบคุมปกครอง จึงเห็นประเพณีในราชสํานักต้องมีพราหมณ์เป็นผู้ประกอบพิธี และยังคงมีความเชื่อเรื่องนี้สืบมาถึงปัจจุบัน
นับว่าเป็นวัฒนธรรมหลวง (Great tradition) ที่แตกต่างจากวัฒนธรรมราษฏร (Little tradition) ที่พสกนิกรทั่วไปนับถือผีเป็น
ทุนเดิมในบ้านเมือง ศาสนาพราหมณ์ และต่อมาคือฮินดูนั้นเป็นศาสนาที่มีเทพเจ้าอยู่มาก แต่ละองค์ต่างมีบทบาทหน้าที่ในการ
ปกปักแตกต่างกันออกไป พื้นที่ราชประสงค์สัมพันธ์กับวังของเจ้านายที่มีความเชื่อตามหลักศาสนาเดิมนับแต่มีพระตรีมูรติ
ประดิษฐานแต่แรก เมื่อไปอยู่กับผู้ใดก็ไม่เป็นสุขจนต้องนํากลับมาที่เดิมที่สุด
วัตถุประสงค์
การศึกษาเรื่องพหุเทวนิยมท่ามกลางสี่แยกทุนนิยมในมหานครกรุงเทพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทการเกิดพื้นที่แห่ง
พหุเทวนิยม และ ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างลัทธิบูชาเทพเจ้ากับการเติบโตของมหานครกรุงเทพ

3
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วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาโดยใช้วิธีการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม (participant observation) บริเวณสี่แยกราชประสงค์ และพื้นที่
ใกล้เคียงที่มีเทพเจ้าสถิตย์ในทุกสี่มุมของสี่แยก การเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของผู้คนในระดับจุลภาคจะช่วยให้มองเห็น “วิถี”การ
ปฏิบัติตนของตนเองกับเทพเจ้า ซึ่งประกอบด้วย ผู้มาสักการะ ผู้ขายสินค้าตามวิถีแห่งบุญ ผู้ทําหน้าที่ภายในศาลเทพเจ้า
โดยเฉพาะศาลพระพรหม และวิถีแห่งการใช้ประโยชน์จากสี่แยกทุนนิยมแห่งนี้ การสัมภาษณ์เป็นระเบียบวิธีอีกวิธีหนึ่งที่เลือกใช้
เมื่อมีความเหมาะสมของผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (key informant) ทั้งผู้จําหน่ายสินค้า ผู้มาสักการะ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเทพ
เจ้าเหล่านั้น ระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต่พฤษภาคม 2556-กุมภาพันธ์ 2557 โดยเลือกช่วงเวลาที่แตกต่างกันทั้งในช่วงเปิดภาค
การศึกษาจะมีกลุ่มนักเรียน นักศึกษาไปสักการะ ส่วนช่วงเทศกาลสําคัญหรือเทศกาลท่องเที่ยวจะเป็นนักท่องเที่ยวเสียส่วนใหญ่
ส่วนวันธรรมดาคือกลุ่มคนวัยทํางานเป็นสําคัญ หรือเทศกาลพิเศษเช่นวันวาเลนไทน์ (ปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557
และตรงกับวันสําคัญทางพุทธศาสนาคือวันมาฆบูชา) จะมีกลุ่มคนที่ปรารถนาความรัก หรือแต่งเติมความรัก มาพร้อมกันเป็นคู่ๆ
เพื่อสักการะพระตรีมูรติมากกว่าปกติ
ผลการวิจัย
พื้นที่ธุรกิจ แม้พื้นที่แห่งนี้จะมีคํากล่าวขานว่าเป็นพื้นที่ถูกสาปก็ตาม แต่อีกด้านหนึ่งพื้นที่แห่งนี้มีการแย่งชิงกันเป็น
เจ้าของจับจองทําธุรกิจอีกมากต่อเนื่องมาแต่ปี พ.ศ.2499 อีกฟากถนนได้มีการสร้างโรงแรมก่อนหน้านั้นเพื่อรองรับนักธุรกิจ
ขึ้นมาและเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2499 คือโรงแรมเอราวัณ โรงแรมเอราวัณเป็นโรงแรมแรก และประสบปัญหาเมื่อโรงแรม
เอราวัณจะเปิดกิจการ ได้มีการทักท้วงโดยหลวงสุวิชานแพทย์ว่าชื่อนี้เป็นช้างเทพเจ้าบนสรวงสวรรค์ (พระอินทร์) ต้องบนบาน
บอกกล่าวตั้งศาลท่านท้าวมหาพรหมขึ้นล้างอาถรรพ์และอัญเชิญมาประดิษฐาน โดยมีลําดับพัฒนาการด้านธุรกิจความเจริญของ
สี่แยกราชประสงค์ดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

การดําเนินกิจการ/ธุรกิจ
โรงแรมเอราวัณ
ห้างไทยไดมารู
ห้างเซนทรัลราชประสงค์
ห้างสยามเซนเตอร์
โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ
ห้างเวิลด์เทรด เซนเตอร์
ห้างเกษร พลาซ่า
ห้างสยามดิสคัฟเวอรี่
ห้างสยามพารากอน
ห้างเซ็นทรัลเวิลด์

ระยะเวลา/การเปิดให้บริการ
ปี 2499
ปี 2507 และย้ายไปถนนศรีนครินทร์ปี 2537
ปี 2507แต่ปิดตัวลงเพราะไม่สามารถแข่งขันกับห้างไดมารูได้
ปี 2516 เปิดให้บริการบนถนนพระราม 1
ปี 2534
ปี 2532 เปิดเฟสแรก และปี 2536 เปิดเฟสสอง
ปี 2538
ปี 2540
ปี 2548
ปี 2540

บริเวณสี่แยกราชประสงค์ปัจจุบัน (กุมภาพันธ์ 2557) มีความเจริญและพัฒนาไปสู่ทิศทางที่ทันสมัยอย่างมาก มี
ห้างสรรพสินค้าระดับอาเซียน โรงแรมระดับห้าดาว มีผู้คนสัญจรไปมามากมาย ในช่วงการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมามี
คนกว่า 500,000 คนเดินทางมายังบริเวณนี้ ซึ่งมากกว่าช่วงเวลาปรกติถึง 35 เท่าและกระแสเงินสะพัดกว่า 1.6 หมื่นล้านบาท
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ภาพที่ 1 แสดงกิจการหรือธุรกิจที่เปิดดําเนินการบริเวณสี่แยกราชประสงค์
พื้นที่ธุรกิจย่านนี้แม้ราคาที่ดินไม่สูงสุดของประเทศเท่าถนนสีลมที่ดินราคาตารางวาละ 850,000 บาท แต่ก็เป็นอันดับ
สองรองลงมา คือจากถนนราชดําริตั้งแต่ราชประสงค์ ถึงคลองแสนแสบ ตารางวาละ 800,000 บาท และราคาที่ดินจากถนน
พระราม 1 ตั้งแต่แยกปทุมวันถึงแยกราชประสงค์ ราคาตารางวาละ 800,000 บาท ส่วนอันดับสามยังอยู่ย่านนี้เช่นเดิมคือ ถนน
ราชดําริจากแยกศาลาแดง ถึงแยกราชประสงค์ ราคาตารางวาละ 700,000 บาทแม้ย่านนี้จะมีประวัติและคําร่ําลือที่ถูกสาปแช่ง
ไว้มากก็ตาม แต่ถึงอย่างไรพื้นที่ก็มีราคาแพงมาก และนักธุรกิจก็หวังเข้ามาสร้างหรือพัฒนาธุรกิจย่านนี้ เราจึงพบตระกูลนักธุรกิจ
ระดับใหญ่ของประเทศเป็นเจ้าของกิจการย่านนี้มากมาย
สี่แยกมหาเศรษฐี จากกระแสเงินสะพัดที่จับจ่ายและราคาที่ดินแพงมาก แต่นักธุรกิจหลายตระกูลก็จับจองพื้นที่ย่านนี้
ดําเนินธุรกิจสืบมาได้แก่ ห้างเกษรพลาซ่า เจ้าของคือตระกูลศรีวิกรณ์ ห้างเซนทรัลเวิลด์ เจ้าของคือตระกูลจิราธิวัฒน์ ห้างเพน
นินซุลา เจ้าของคือตระกูลสาลีรัฐวิภาค (เกี่ยวข้องกับตระกูลปิยะอุย แห่งโรงแรมดุสิตธานีที่ตั้งอยู่สีลม) ห้างสยามพารากอน
สยามดิสคัพเวอรี่ สยามเซนเตอร์ เจ้าของคือตระกูลอัมพุช โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ เจ้าของธุรกิจคือพ่อตาแม่ยายของ
5
ตระกูลเทพกาญจนา ห้างดิจิตอลเกทเวย์ เจ้าของคือตระกูลสิริวัฒนภักดี แม้สี่แยกราชประสงค์มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
5
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ที่หาแห่งอื่นเปรียบเทียบได้ยาก แต่กระนั้นบริเวณนี้กลับเป็นศูนย์รวมแห่งเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาพราหมณ์อยู่ถึง 7 องค์
เทพด้วยกัน และเทพแต่ละองค์ดูจะสถิตย์อยู่หรือกล่าวว่าเป็นเจ้าผู้ดูแลธุรกิจก็ว่าได้ ณ ที่ตงั้ ในห้าง/หน้าห้าง/หน้าโรงแรมใหญ่ๆ/
หน้าสถานที่ราชการสําคัญ แม้จะดูขัดแย้งว่าความเชื่อเช่นนี้ไม่น่าผสานไปด้วยกัน แต่สุดท้ายความลงตัวของพื้นที่และกิจการ
ธุรกิจ ส่งเสริมให้ความเชื่อเรื่องเทพเจ้าธํารงสืบมา โดยเทพเจ้าที่ปรากฏได้แก่ พระพรหม พระพิฆเนศ พระตรีมูรติ พระอินทร์
พระวิษณุ (พระนารายณ์) พระลักษมี และพระนารายณ์ประทับยืนบนพญาอนันตนาคราชดังจะกล่าวตามลําดับดังนี้
ท้าวมหาพรหม นับว่าเป็นจุดที่ก่อให้เกิดสี่แยกเทพเจ้าขึ้นมา เพราะกําเนิดมาตั้งแต่ ปี 2499 ที่โรงแรมเอราวัณจะเปิด
กิจการ และเกิดการทักท้วงจนต้องมีการตั้งศาลมหาพรหมขึ้นล้างอาถรรพ์และอัญเชิญมาประดิษฐาน จากนั้นกิจการของโรงแรม
เอราวัณก็เจริญสืบมา รวมทั้งมีคนมาสักการะเพิ่มขึ้นเมื่อสัมฤทธิผลทําให้แพร่กระจายรวดเร็วขึ้น ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ต่างประเทศ ด้วยเชื่อว่าพระพรหมจะปัดเป่าโชคร้ายและเสริมศิริมงคลให้กับสถานที่นั้นๆ ตามตํานานการเกิดพระพรหมว่าพระ
พรหมคือเทพเจ้าผู้สร้างโลก (the creator) และเป็นจุดกําเนิดสําคัญของลัทธิบูชาเทพเจ้าในเมืองไทย(นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว,110) ผู้
มาไหว้พระพรหมส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนในเวลากลางวันเพราะเป็นไฮไลท์ในโปรแกรมท่องเที่ยวที่ขาดไม่ได้ ส่วน
นักท่องเที่ยวชาติอื่นๆ มาประปรายเพื่อทําความเคารพ แต่ไม่มากถึงกับบูชาให้มีนางรํารําถวาย การรําถวายจะมีราคาที่แตกต่าง
ตามขนาดที่เรียกว่า “ชุดใหญ่” “ชุดเล็ก” ขึ้นกับของไหว้และระยะเวลาในการรํา โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิช่วยดําเนินการจัด
คิวให้ แต่ที่เฝ้าสังเกตก็ดูวุ่นวายเช่นกันเพราะจํานวนคนไหว้มีมาก นางรํามีน้อยบางครั้งรําได้เพียง1-2 นาทีก็หมดรอบ ส่วน
ดอกไม้ ช้างหรือสิ่งสักการะอื่นหาซื้อได้ด้วยราคาที่เท่ากันด้านหน้าศาล แต่ถ้าต้องการเพิ่มเติมมากกว่าชุดมาตรฐานผู้ไหว้คงต้อง
ตัดสินใจและต่อรองราคากับคนขายด้วยกลยุทธ์การขายทีน่ ําเรื่องบุญและความสําเร็จที่จะได้ของพระพรหมมาสื่อความหมาย

ภาพที่ 2-4 การสักการะพระพรหมบริเวณสี่แยกราชประสงค์
มูลนิธิท่านท้าวมหาพรหม อีกสิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ในการกล่าวถึงพระพรหม คือมูลนิธิท่านท้าวมหาพรหม มูลนิธิแห่ง
นี้เป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งที่จะตอบถึงการทําธุรกิจย่านนี้และมีเงินสะพัดมากมาย โดยทั้งการทํากําไรและผู้คนที่แวะเวียนมาไหว้
และนําเงินมาทําบุญกับพระหรหมและมูลนิธิแห่งนี้เหมือนเป็นตัวแทนในการนํารายได้ที่ได้จากความศรัทธาการทําบุญไปสร้าง
ประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ ตามเป้าหมายของมูลนิธิ ที่ว่านําไปบริจาคเพื่อประโยชน์ตามพรหมวิหาร
ธรรมอันประกอบไปด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา การบริจาคแบ่งออกเป็นหลายแห่งส่วนใหญ่ไปในชนบทเพื่อซื้อเครื่องมือ
แพทย์ หรือสนับสนุนกิจการของรัฐ เพื่อการศึกษา เพื่อการกุศลอื่นที่เห็นสมควร ตั้งแต่ปีพ.ศ.2512 ที่บริจาคไป 180,000 บาท
6
และจากรายได้ของมูลนิธิล่าสุด ยอดบริจาคถึง 31 ธันวาคม 2555 มีผู้รับบริจาค 1,487 ราย เป็นเงิน 1,261,284,307.92 บาท
จํานวนเงิน 1,000 กว่าล้านบาทได้นําไปทําสู่กิจการกุศลที่ต่างกัน ตัวอย่างที่รับเงินบริจาคในปี พ.ศ.2555 เช่น มูลนิธิสายใจไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย มูลนิธิแพทย์อาสาสมัครสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แห่งละ
ประมาณ 5-7 ล้านบาท เป็นต้น
พระพิฆเนศ หรือพระพิฆเนศวร เป็นเทพในศาสนาพราหมณ์ที่สําคัญองค์หนึ่งบริเวณสี่แยกแห่งนี้ ประดิษฐานอยู่หน้า
ห้างอิเชตัน เป็นเทพแห่งสรรพวิทยาการความรู้ที่เหล่าผู้คนในวงการศึกษาและศิลปะการแสดงต่างให้ความเคารพกันสืบเนื่องจาก
6
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อดีต ถึงปัจจุบัน หลังจากการเข้ามาดําเนินกิจการของกลุ่มเครือเซ็นทรัล พัฒนาได้เข้ามาสร้างพระพิฆเนศขึ้นเป็นการแก้เคล็ด
ด้วยเชื่อว่าจะทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จ พระพิฆเนศยังถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ว่าเป็นเทพแห่งความรู้ ปัญญาและศิลปะ ด้วย
พระพิฆเนศอยู่ใกล้กับพระตรีมูรติ จึงมักเห็นผู้คนมาสักการะร่วมกันแต่ต้องสักการะพระพิฆเนศก่อนด้วยถือว่าเป็นครูใหญ่ของ
เทพ เวลาที่ผู้คนมามากคือช่วงเวลาเย็นหลังเลิกงาน จะเป็นกลุ่มวัยทํางาน และมักจะมาขอพรในทุกเรื่องให้สําเร็จ
พระตรีมูรติ ประดิษฐานอยู่หน้าห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลเวิลด์ พระตรีมูรติเชื่อกันว่าเป็นอวตารรวมกันของพระเจ้า
สูงสุด 3 องค์ในศาสนาพราหมณ์ คือ พระพรหม พระนารายณ์ และพระอิศวร แต่ละองค์คือสุดยอดในแต่ละด้านคือ พระพรหม
คือผู้สร้าง พระนารายณ์คือผู้ปกป้อง พระอิศวรคือผู้ทําลาย พระตรีมูรติจึงได้ชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของมหาเทพสูงสุด ผู้บูชาย่อม
บังเกิดมงคลและสมบูรณ์พร้อมแห่งชีวิต ความเก่าแก่ของพระตรีมูรติอีกประการคือเป็นเทวรูปประจําวังเพ็ชรบูรณ์ สร้างขึ้นสมัย
พระนารายณ์มหาราชและถูกอัญเชิญเป็นเทวรูปประจําวังเพ็ชรบูรณ์ เมื่อสร้างห้างขึ้นแทนที่วังเดิมจึงอัญเชิญมาเพื่อกลับสู่พื้นที่
เดิม ลักษณะขององค์จะไม่ทรงอาวุธ มีคุณสมบัติด้านพลังอํานาจสูง และมีเมตตาต่อมนุษย์ แต่ในอีกมิติของพระตรีมูรติสําหรับ
คนไทยคือ เทพเจ้าแห่งความรัก ผู้มาไหว้จึงมักอยู่ในวัยแสวงหาหรือบ่มเพาะความรัก มีทั้งเพศชายมากับชาย หรือชายมากับหญิง
หรือ หญิงมากับหญิง ฉะนั้นการไหว้ด้วยชุดบูชาธูปแดง 9 ดอก เทียนแดง 1 เล่ม ดอกไม้สีแดง 9 ดอก ในราคาชุดละ 89 บาท
จึงเป็นที่นิยมมากแม้จะมีธูปเทียนที่ทางห้างวางไว้ให้ไหว้ฟรีก็ตาม เวลาที่นิยมคือ วันพฤหัสบดี ช่วงเวลา 9.30 น. และ 21.30 น.
กระแสแห่งความรักด้วยบารมีของพระตรีมูรติทําให้มีคนมาไหว้เพิ่มมากทุกปี โดยเฉพาะวันวาเลนไทน์และกลุ่มใหญ่คือสาวโสด
วัยทํางาน จากการสัมภาษณ์บอกว่ามาขอเรื่องความรักโดยเฉพาะ และจะรอเวลาก่อนถึงจะไหว้ก็มี

ไ
ภาพที่ 5-6 ผู้มาสักการะพระตรีมรู ติ ด้วยชุดของไหว้สีแดง คือดอกไม้ ธูปและเทียน
พระอินทร์ หรือท้าวอมรินทราธิราชเจ้า ตั้งอยู่หน้าห้างอมรินทร์พลาซ่า พระอินทร์เป็นประมุขแห่งเทวดา มีหน้าที่
ปกป้องสวรรค์ และโลก ผู้คนเชื่อว่า พระอินทร์เป็นเทพแห่ง
สงคราม ส่วนเทพเจ้าอีก 3 องค์แม้จะไม่ได้อยู่ในที่ตั้งที่โดดเด่น
เท่า 4 องค์แ รกคือพระวิษณุ หรือพระนารายณ์ เพราะพระ
นารายณ์ท รงสุบรรณ ตั้ง อยู่ ด้านหน้ าโรงแรมอิน เตอร์ คอน
ติเนนตัล มีหน้าที่ พิทักษ์ 3 โลก และถือเป็ นเทวดาแห่งการ
ปราบมาร และการคุ้ม ครองดู แลโลก พระลัก ษมี อ ยู่ใ นห้ า ง
เกษรพลาซ่ า แต่ เ ปิ ด ให้ ค นทั่ ว ไปเข้ า ไปสั ก การะ แต่ ที่
ประดิษฐานอาจส่งผลต่อจํานวนผู้คนเล็กน้อยเพราะอยู่ชั้น 4
คุณลักษณะของพระลักษมีเป็นเทพีแห่งความร่ํารวย โชคชะตา
ภาพที่ 7 บรรยากาศ ผูค้ นจะยิ่งมากขึ้นและสักการะเมื่อถึง
ความรัก ความงาม ความอุดมสมบูรณ์
เวลา 21.30 น.
พระนารายณ์ประทับยืนบนพญาอนัตนาคราช ประดิษฐานอยู่ในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และมีคุณลักษณะ
เพื่อดูแลความสงบใน 3 โลก อาจสอดคล้องกับตํารวจที่ต้องดูแลทุกข์สุขของประชาชน
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สรุปและอภิปรายผล
พื้นที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์คราคร่ําไปด้วยย่านธุรกิจการค้า ผู้คน และเต็มไปด้วยแหล่งชุมนุมเทพเจ้า พื้นที่แห่งนี้เป็น
ทั้งพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ (sacred space) พื้นที่ธุรกิจการค้าทันสมัย (modern space) และปัจจุบันความสําคัญของสี่แยกราชประสงค์
เพิม่ ขึ้นในมิติที่เคยเป็นพื้นที่ชุมนุมทางการเมืองของฝ่ายแล้วฝ่ายเล่า ที่เปลี่ยนจากเคยใช้พื้นที่ราชดําเนินมาเป็นพื้นที่ธุรกิจการค้า
ไข่แดงของกรุงเทพ
การวิเคราะห์ตามแนวคิดการเกิดเมืองขนาดใหญ่หรือมหานครมิได้เป็นผลเฉพาะการพัฒนาพื้นที่อย่างเดียว แต่เป็น
นโยบายการพัฒนาของรัฐในด้านเศรษฐกิจ การค้า การเงิน การธนาคาร ทําให้มีการขยายขอบเขตเมืองไปในที่ต่างๆและการ
ขยายทั้งระบบสาธารณูปโภค การคมนาคมขนส่ง การสื่อสาร ที่อยู่อาศัย จนทําให้พื้นที่กลายเป็นเมืองในที่สุด (Urbanization)
(จารุวรรณ ขําเพชร,2554:54)การเติบโตของทุนนิยมที่มองเชิงกายภาพ โดยการขยายพื้นที่เมืองหรือสร้างแหล่งศูนย์กลาง
เศรษฐกิจ (CBD-Central Business District) ที่ราชประสงค์ในพื้นที่ศึกษานั้น อธิบายตามแนวคิดของ David Harvey (1935)ได้
ว่า เมืองเป็นพื้นที่ที่ถูกเปลี่ยนไปตามรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง ซึ่งตั้งอยู่บนแนวคิดทุนนิยม สังคมทุนนิยมคือสังคมที่
กิจกรรมทางเศรษฐกิจแทบทุกชนิดขับเคลื่อนด้วยโอกาสที่จะทํากําไรจากเงินที่ลงทุนไป (ฟุลเซอร์,2544:44) การวิเคราะห์ด้าน
การเกิดพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ พื้นที่นี้แต่เดิมเป็นที่ประทับของเจ้านาย และเจ้านายราชสํานักอิงกับความเชื่อศาสนาพราหมณ์ ฮินดูและ
พุทธ ที่ปฏิบัติกันสืบมา ต่อมาการเปลี่ยนแปลงของเมืองสมัยใหม่ถูกทับซ้อนไปในความเชื่อเรื่องเทพเจ้าต่างๆ ที่ดํารงอยู่แต่เดิม
พื้นที่ถูกพัฒนาใหม่แต่ความคิดเดิมคงอยู่ การพัฒนาเชิงพื้นที่จึงผสานกับความเชื่อเดิมไป เพราะมีตัวอย่างแล้วที่ละเลยคําทัดทาน
ไม่ปฏิบัติตามก็ส่งผลต่อธุรกิจเสียหายมากมาย การยึดถือไว้กับผลตอบแทนธุรกิจมหาศาลจึงไม่เสียหาย จึงมองเห็นพื้นที่แห่งนี้
เป็นศูนย์รวมเทพเจ้าในศาสนาฮินดูที่มากกว่าแหล่งอื่น อีกทั้งความเชื่อ การเมือง เศรษฐกิจทุนนิยม ที่ปรากฏของความเชื่อของ
คนเมืองในการสักการะบูชาเทพเจ้าต่างๆ นั้นเป็นการบีบอัดและการแตกตัวของความเชื่อของคนในเมืองท่ามกลางการพัฒนา
เทพเจ้าหรือวิญญานในเมืองจะมีหน้าที่เฉพาะด้านเฉพาะปัจเจกบุคคล เพราะต่างที่มาสักการะมีจุดประสงค์ด้วยผลประโยชน์
ตนเอง ให้สําเร็จ ด้วยการใช้ชีวิตในพื้นที่เมืองที่ค่อนข้างต่อสู้ ดิ้นรน สับสน จึงต้องแสวงหาหลักยึด โดยเฉพาะคนวัยทํางานที่มา
ทํางานในเมือง จากการวิเคราะห์ของชิเกฮารุ ทานาเบ้ (2555)ให้เหตุผลว่าพฤติกรรมของคนเมืองการพลัดถิ่นเป็นความรู้สึก
สับสน คนในท้องถิ่น คนที่พลัดถิ่นเข้ามาอยู่ในเมืองต้องประสบพบเห็นสิ่งใหม่ ที่ผิดไปจากวิถีชีวิตเดิมของคน อาจก่อให้เกิดความ
สับสน มีสิ่งเร่งเร้าเข้ามากระทบอารมณ์ก่อให้เกิดความสะเทือนใจ วิธีการปรับตัวของคนในเมืองที่พลัดถิ่นมา จึงต้องมีวิธีการ
ปรับตัวโดยการเสนอภาพตัวตนในอีกแบบหนึ่งให้สัมพันธ์กับบริบททางสังคมที่หลากหลาย (ก๊อฟแมน 1959,1971 อ้างในทานา
เบ้ หน้า150) การเสนอภาพตัวแทนหรือตัวตนใหม่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมใหม่อาจไม่ง่ายนักเพราะต้องมีทักษะ การทํางานที่
เข้มงวด กระบวนการทํางาน สภาพชีวิตแบบเมือง อีกทั้งสภาพที่ตนจากมาได้หล่อหลอมตัวตนมาในลักษณะหนึ่งแล้ว ล้วนเป็น
ตัวกระตุ้นทําให้คนในเมืองวิตกกังวล รู้สึกไร้อํานาจ และขาดการมั่นคงในชีวิต แต่ที่เขาทําได้คือปรับความรู้สึกให้ดีขึ้นด้วยตนเอง
หรือแสวงหาสิ่งที่ลงตัวสําหรับตนเองในเมืองเป็นวัฒนธรรมแบบปัจเจก เปราะบาง ลูกผสมเพราะได้รับผลกระทบจากรัฐชาติ
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ความวิตกกังวลเป็นสภาวะรวมทางอารมณ์ของปัจเจก ที่เกี่ยวพันกับความไม่คงและความไม่แน่นอน
เกิดขึ้นจากความไม่มีเสถียรภาพกับการทํามาหากิน อนาคตทางการเมือง สุขภาพ การแต่งงาน งาน ความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชา และด้านอื่นๆ ของชีวิตเมือง และมักจะเกี่ยวโยงกับ “โอกาส” ตามความหมายที่เสตฟาน ฟ๊อยชวัง
นิยามไว้ว่า “สิ่งที่ไม่อาจเห็นล่วงหน้าซึ่งอาจจะเกิดขึ้น รวมถึงสิ่งที่ประสบมาแล้วในอดีต” (Feuchtwang,1989: 15 อ้างในชิเก
ฮารุ ทานาเบ้)
การศึกษาเรื่องนี้จึงเป็นการเปิดพื้นที่ของระบบความเชื่อและศาสนาของคนในสังคมเมือง และการตีความภายใต้บริบท
ของความทันสมัยจากการทบทวนนิยามของศาสนาที่ David Herbert (2003) เสนอไว้ว่าศาสนาสามารถนิยามได้ทั้งในหน้าที่
และความหมาย ทั้งที่เกี่ยวกับปัจเจกบุคคลและระบบสังคม ส่วน Geertz (1966 อ้างใน Herbert) นิยามศาสนาว่าเป็นการอุปมา
ดังเรื่องราวที่จะอธิบายความหมายให้กับชีวิต ในเรื่องเป้าหมาย การทําความเข้าใจในเรื่องเศร้า ความตาย ความสุข ความหรรษา
ที่เกิดขึ้น และการนิยามความหมายของศาสนาตามที่บูร์ดิเออ ว่าไว้ว่า ศาสนาก็เป็น “สื่อทางสัญลักษณ์อย่างหนึ่ง” ที่ถูกจัดให้
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เป็นโครงสร้างและขณะเดียวกันก็เป็นตัวกําหนดโครงสร้างเช่นกัน แต่การนิยามศาสนาของผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จาก
การศึกษาของนักวิชาการหลายท่านทั้ง คายส์ เทอวิล เคิร์ช รวมทั้งพระยาอนุมานราชธน (Keyes 1973;T erwiel 1976; Kirth
1967; 1977; Anuman Rajadhon; 1986) ต่างกล่าวว่าศาสนาพุทธในประเทศไทยเป็นศาสนาพุทธแบบผสมผสาน (syncretic
Buddhism) หรือที่เราคุ้นชินกันทั่วไปว่าพุทธแบบชาวบ้าน ที่มีการผสมในทุกรูปแบบแห่งความเชื่อและพิธีกรรมที่ปรากฏออกมา
แต่ความเชื่อของคนในเมืองแตกต่างจากความเชื่อของคนในชนบท คนในชนบทมีความเชื่อเรื่องผี ที่พัฒนา กิติอาษา(2550) ได้
วิเคราะห์ความคิดจากงานของคายส์ที่เสนอว่าคนชนบทมีความเรื่องผี แต่ผีในชนบทมีหน้าที่ดูแลพื้นที่ทั้งเชิงกายภาพและจิต
วิญญาน ทั้งที่ทํากิน ที่อยู่ หรือดูแลมิให้เจ็บป่วย การวิเคราะห์เรื่องความเชื่อศาสนาของคนไทย โดย ศ.ชาร์ล เอฟ คายส์ ได้มอง
ว่าศาสนาเป็นเครื่องมือหลอมรวมเอาความแตกต่างของผู้คนไว้ด้วยกัน การบนบาน การเจรจาต่อรอง โดยกระทําผ่านพฤติกรรม
ที่เรียกว่าการทําบุญ โดยการมาสักการะถือเป็นการทําบุญ สั่งสมบารมีหากไม่ได้ชาตินี้ก็ต่อรองไปชาติหน้า
วิถีความประพฤติของคนในยุคปัจจุบัน เป็นได้ทั้งการปะทะและการประสานกันระหว่างการพัฒนาแบบทุนนิยมและ
ปัจเจกบุคคล แม้คนไม่หลุดออกไป เขาก็ต้องผชิญกับมันและเปลี่ยนผ่านสภาพไปได้ด้วยการปฏิบัติการใหม่เทพเจ้าอาจเป็นเพียง
วัฒนธรรมที่สร้างขึ้นใหม่ เป็นการสร้างภาพตัวแทนของอํานาจใหม่ที่เรามองไม่เห็น ให้มองที่การปฏิสัมพันธ์มากกว่าภาพตัวแทน
เชิงสัญลักษณ์ เราจะได้เห็นการจัดการที่คนเมืองทําผ่านเทพเจ้าว่ามีการเลื่อนไหลและต่อรองได้ (บางคนยกมือไหว้ บางคนบน
บานจัดไหว้ชุดใหญ่)การไขรหัสความหมายของพฤติกรรมการบูชาของผู้คนจึงเลี่ยงไม่ได้จากการใช้วิถีเศรษฐกิจแบบเมืองในพื้นที่
เมือง ศาสนาพุทธ พราหมณ์ ผี เป็นระบบศาสนาของคนไทยที่ต้องพิจารณาถึงกระบวนการผสมผสานและรับเอาอารยธรรม
อินเดียให้เข้ากับเศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองของไทยมาแต่โบราณ และรวมเข้ากับความเชื่อท้องถิ่น และความสามารถ
ของผู้คนในการปรับตัว หลอมรวมความเชื่อ และพิธีกรรมทางศาสนาจากต่างที่ให้มาเป็นอันหนึ่งอัน เดียวกัน พื้นฐานความเชื่อ
เทพเจ้าหลายองค์ (polytheism) มาจากศาสนาพราหมณ์ (Brahmanism) ที่เป็นรากฐานเก่าแก่ของศาสนาฮินดู (Hindunism)
เทพเจ้าองค์ต่างๆ คือวัตถุที่แสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ปรากฏออกมาในรูปสัญลักษณ์ (Lash,2010:156) การทําบุญหรือสักการะ
ตามความเชื่อกับเทพเจ้าทุกองค์ในศาสนาฮินดู สามารถอธิบายได้ตามความคิด การทําทาน (charity) หรือ danadharma ตาม
ศาสนาฮินดู การทําทาน (dana) เหมือนเป็นการได้รับรางวัลกลับคืนมาจากสิ่งที่มีค่าที่เราบริจาคไป ซึ่งก็สอดคล้องกับหลักการ
ตลาดสมัยใหม่ ทั้งศาสนาพุทธและฮินดูการทําทานเป็นการค้ําจุน การแลกเปลี่ยนสิ่งของ การให้ความเท่าเทียมผ่านสิ่งที่นําไป
ทําบุญ และได้สิ่งต่างตอบแทนกลับมาซึ่งอาจไม่ใช่สิ่งของแบบเดิมแต่อยู่ในนามธรรมลักษณะอื่น (Chidester,1989: 252) เป็น
การแลกเปลี่ยนการทําบุญเป็นการสร้างอํานาจโดยการมีบุญบารมีหากมีมากนําไปสู่สิทธิธรรมแห่งอํานาจ (authority) การไป
บูชาป็นการสั่งสมบุญเพื่อก้าวไปสู่ผู้มีบุญต่อไป
การใช้ชีวิตในเมืองที่มีความเสี่ยง นอกจากการก้มหน้ายอมรับชะตากรรมแล้วก็คือการพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกเหนือ
ธรรมชาติ การบวงสรวงบูชาที่พบจากพฤติกรรมคนเป็นปรากฏการณ์ของการมีชีวิตอยู่เพื่อดิ้นรนแสวงหาที่พึ่ง แม้จะไม่พบยาจก
ยากจนมาไหว้เพราะต้องใช้ทุนส่วนหนึ่ง จะเป็นคนวัยทํางานที่อยู่ในภาวะการแข่งขัน ความเสี่ยงสูงในตําแหน่งหน้าที่ เพราะ
ความหวั่นไหวจากความไม่แน่นอนไม่มีหลักยึด แม้บางครั้งผู้คนอื่นมองว่ามีฐานะทางสังคมหรือเศรษฐกิจที่สูงอยู่แล้วก็ตาม
ภาวะการณ์ในความรู้สึกเช่นนี้ปรากฏในหมู่คนเมืองทีต่ ้องการความมั่นใจผ่านการปฏิบัติบูชา เพื่อความหวังและกลายเป็นอุดมคติ
ของคนเมือง เพราะการไป “ขอ” หรือ “ต่อรอง”กับเทพไม่มีผู้ใดทราบไม่ต้องกลัวเสียหน้าหรือถูกซ้ําเติม แต่กลับมีประโยชน์เชิง
นามธรรมเพราะชีวิตที่เป็นอยู่ก็ไร้อํานาจต่อรองหรืออยู่ในภาวะจํายอมกับการทํางานในเมืองอยู่แล้ว การ “ขอ”ผ่านการสักการะ
ก็เป็นไปเพื่อความสบายใจในการใช้ชีวิตท่ามกลางความสับสนวุ่นวายในเมืองได้วิธีหนึ่ง
ข้อเสนอแนะ
สี่แยกแห่งนี้นอกจากมีความสําคัญทางเศรษฐกิจที่กล่าวแล้ว ปัจจุบันความสําคัญทางเศรษฐกิจกับความมั่นคงทางการ
เมืองของประเทศเป็นสิ่งควบคู่กัน ฉะนั้นหากมีการศึกษาวิจัยควรพิจารณาประเด็นเรื่องการคัดเลือกพื้นที่แห่งนี้เป็นเวทีต่อสู้ทาง
การเมืองของกลุ่มผู้สนับสนุนการเมืองที่ต่างขั้วกันทั้งเสื้อแดง และ กลุ่ม กปปส.ต่อไป
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บทความนี้สําเร็จได้จากการงานวิจัยเรื่อง สี่แยกเทพเจ้า ความเชื่อของคนในมหานครกรุงเทพ ที่ได้ทุนสนับสนุนจาก
งบประมาณเงินรายได้คณะสังคมศาสตร์ปี 2556 ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ นอกจากนี้ผู้เขียนขอคารวะครูบาอาจารย์ทุกท่าน
ที่ได้ให้ความรู้และความเมตตาตลอดมาทางด้านวิชาการ โดยเฉพาะรองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา คุวินทร์พันธุ์ ที่ได้ชี้แนะและเปิด
พื้นที่ให้ศึกษาเรื่องเมืองในประเด็นต่างๆ แต่งานชิ้นนี้ยังมีข้อบกพร่องอยู่มากถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนตามลําพัง และ
ผู้ เ ขี ย นขอระลึ ก ถึ ง เพื่ อ นในแวดวงวิ ช าการท่ า นหนึ่ ง คื อ ดร.พั ฒ นา กิ ต ติ อ าษา หรื อ อาจารย์ อู๋ ที่ ไ ด้ ค้ น คว้ า วิ ช าการด้ า น
มานุษยวิทยาไว้มากมายและผู้เขียนก็ได้ใช้ประโยชน์จากการศึกษาและอ้างอิงงานของอาจารย์เสมอ จึงขออุทิศคุณความดีที่
ข้าพเจ้าได้ทําไว้บ้างนั้นให้กับอาจารย์อู๋ไปสู่สัมปรายภพที่เป็นสุขตลอดไป และขอขอบคุณภาพถ่ายที่ถ่ายโดยนิสิตพัฒนาชุมชน
เมือง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เอกสารอ้างอิง
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มัสยิดแบบตะวันตกในกรุงเทพมหานคร: การผสานระหว่างสถาปัตยกรรมอิสลามกับสถาปัตยกรรมตะวันตก
Western Style Mosques in Bangkok: The Blend of Islamic Architecture and Western Architecture
นางสาววสมน สาณะเสน
ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องมัสยิดแบบตะวันตกในกรุงเทพมหานคร: การผสานระหว่างสถาปัตยกรรมอิสลามกับสถาปัตยกรรมตะวันตก
มุ่งศึกษากลวิธีการผสานสถาปัตยกรรมอิสลามเข้ากับสถาปัตยกรรมตะวันตกที่พบในมัสยิดที่เลือกมาเป็นกลุ่มตัวอย่างในด้าน
รูปแบบทางสถาปัตยกรรม องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและการตกแต่งรวมถึงศึกษาแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อการสร้างมัสยิดด้วย
รูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก โดยเลือกมัสยิดในกรุงเทพฯ มาเป็นกลุ่มตัวอย่าง 8 แห่ง ได้แก่ มัสยิดต้นสนหลังเก่า มัสยิดหลวง
โกชาอิศหาก มัสยิดเซฟี มัสยิดบางอุทิศ มัสยิดบางอ้อ มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน มัสยิดจักรพงษ์ และมัสยิดมหานาค เนื่องจากมัสยิด
ดั ง กล่ า วมี ลั ก ษณะของสถาปั ต ยกรรมตะวั น ตกอย่ า งชั ด เจน จากนั้ น ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบของสถาปั ต ยกรรมอิ ส ลามและ
สถาปัตยกรรมตะวันตกแล้วนํามาเทียบเคียงกับรูปแบบทางสถาปัตยกรรม องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและการตกแต่งของ
มัสยิดที่เลือกมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงศึกษาประวัติการสร้างมัสยิดแต่ละแห่งและสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ผลการวิจัยพบว่ามัสยิดแบบตะวันตกในกรุงเทพมหานครเริ่มปรากฏขึ้นชัดเจนในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 อันเป็นช่วงเวลาที่สถาปัตยกรรมทั่วพระนครนิยมสร้างเป็นแบบตะวันตกรวมถึงมัสยิด ซึ่งมุสลิมในกรุงเทพฯ มิได้มอง
ว่าสถาปัตยกรรมตะวันตกเป็นสถาปัตยกรรมสําหรับโบสถ์ของศาสนาคริสต์ หากแต่มองว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่ดีที่สุดเหมาะสมที่
จะนํามาใช้สร้างมัสยิดอันเป็นพระนิเวศของพระผู้เป็นเจ้า โดยสร้างตามอย่างอาคารแบบตะวันตกในกรุงเทพฯ และอาคารแบบ
อาณานิคมในมาเลเซียหรือสิงคโปร์ ซึ่งผู้ออกแบบก่อสร้างได้นําสถาปัตยกรรมอิสลามกับสถาปัตยกรรมตะวันตกมาผสมผสานกัน
ได้อย่างน่าสนใจ โดยนําลายประดับแบบอิสลามและเลือกใช้องค์ประกอบของสถาปัตยกรรมอิสลามและของสถาปัตยกรรม
ตะวันตกที่มีลักษณะใกล้เคียงกันมาใช้ได้แก่ โดม หอคอย (สําหรับมุสลิมคือมินาเรต) และช่องโค้งยอดแหลม ยังมีมัสยิดบางแห่งที่
เป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกชัดเจน เช่น มัสยิดมหานาคเป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิก และมัสยิดเซฟีเป็นสถาปัตยกรรม
แบบเวนิเชียนกอธิก เป็นต้น มัสยิดแบบตะวันตกในกรุงเทพฯ สะท้อนความตั้งใจอันดีของมุสลิมในกรุงเทพฯ ในการเลือกใช้
สถาปัตยกรรมที่ดีที่สุดสําหรับสร้างมัสยิด และเป็นตัวอย่างงานสถาปัตยกรรมที่ผสานรูปแบบของสองวัฒนธรรมได้อย่างงดงาม
เป็นความงามรูปแบบใหม่อันเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์แห่งเอเชียที่ไม่มที ี่ใดเสมอเหมือน
คําสําคัญ: มัสยิด สถาปัตยกรรมอิสลาม สถาปัตยกรรมตะวันตก สถาปัตยกรรมแบบอาณานิคม
Abstract
The research about Western Style Mosques in Bangkok: The Blend of Islamic Architecture and
Western Architecture aims to explore how the sample mosques blend Islamic Architecture and Western
Architecture in architectural style and decoration, include the concept of such design. Eight mosques are
chosen as sample; Tonson Mosque (The Former), Luang Kocha Issac Mosque, Sefi Mosque, Bang Uthit
Mosque, Bang Or Mosque, Darul Abedeen Mosque, Chakrapong Mosque and Mahanak Mosque; due to their
obvious western style. The method of research starts from bringing Islamic elements and Western elements
which are found in the sample mosques, as well as studying their history and interviewing related persons,
then comparing them with Islamic Architecture and Western Architecture.
The finding shows that Western Style Mosques in Bangkok appear in the reign of King Rama V; when
architectures throughout the city were built in Western Style even the mosques. Muslims in Bangkok did
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not think that Western Architecture was served only for church but they recognized it is the style of noble,
beautiful and in fashion. Therefore it is the best style to be mosques; the house of God. Having western
architecture in Bangkok and colonial building in Malaysia and Singapore as prototype, the architects
blended Islamic Architecture and Western Architecture with very amazing ideas. They brought elements of
Islamic Architecture which shared same appearance with those in Western Architecture. They are dome,
minaret and pointed arch. Thus, Western Style Mosques in Bangkok were hybrid of Islamic Architecture and
Western Architecture. There are other mosques in Bangkok which are rather completely Western
Architecture such as Mahanak Mosque in Neoclassic Style and Sefi Mosque in Venetian Gothic Style. All
mentioned above can be assumed that Western Style Mosques in Bangkok reflect the good will of Muslims
in Bangkok who design their mosques with the best architecture in their own views, and show and the
perfect blend of Islamic Architecture and Western Architecture. Initiate the new aesthetics; one of Asian
identity which no one can compare.
Keywords: Mosque, Islamic Architecture, Western Architecture, Colonial Architecture
บทนํา
สถาปัตยกรรมตะวันตกในประเทศไทยเริ่มปรากฏตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ โดยชาวตะวันตกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานใน
สยามเป็นผู้นําเข้ามา ต่อมาในสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระองค์ทรงศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมของ
ชาวตะวันตกและทรงตระหนักว่าสยามต้องเลิกประเพณีบางอย่างเพื่อมิให้ชาวตะวันตกกล่าวหาว่าสยามเป็นชนป่าเถื่อนแล้วใช้
เป็นข้ออ้างในการเข้ายึดครองประเทศ เช่น ทรงยกเลิกการหมอบกราบ ให้ผู้ที่มาเข้าเฝ้าสวมเสื้อ และโปรดให้สร้างที่ประทับใหม่
เป็นแบบตะวันตกคือพระนครคีรี (ชาตรี ประกิตนนทการ, 2550) ครั้นถึงสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เป็น
ช่วงเวลาที่ประเทศที่อยู่รายรอบสยามตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษและฝรั่งเศสแล้วทั้งสิ้น ภัยจากตะวันตกจึงเข้ามาใกล้สยาม
มากขึ้ น ทุ ก ขณะ พระองค์ จึ ง ทรงนํ า แบบอย่ า งจากชาวตะวั น ตกมาปฏิ รู ป ประเทศ ทั้ ง การบริ ห าร การศาล การทหาร
สาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม ผลักดันให้สยามกลายเป็น “สยามใหม่” ที่
เจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมตะวันตกถือว่ามีบทบาทมาก เนื่องจากสถาปัตยกรรมไทยประเพณี
แบบเดิมไม่สามารถรองรับกิจ กรรมแบบตะวัน ตกได้ จึงต้องเปลี่ยนอาคารให้สร้างเป็นแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก แม้ใ น
ระยะแรกจะยังผสมผสานกับสถาปัตยกรรมไทยอยู่บ้างอย่างที่เรียกว่า “หัวมังกุ ท้ายมังกร” แต่ในที่สุดอาคารบ้านเรือนในสยามก็
กลายเป็นแบบตะวันตกโดยสมบูรณ์เมื่อรัชกาลที่ 5 ทรงว่าจ้างช่างชาวต่างชาติให้เข้ามาออกแบบก่อสร้างอาคารบ้านเรือนใน
สยาม ทําให้โฉมหน้าของสยามเปลี่ยนไปนับแต่นั้น
ในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นช่วงเดียวกับที่ยุโรปหวนกลับไปนิยมสถาปัตยกรรมแบบ “ยุคเก่า” (Historicism) คือการนํา
สถาปัตยกรรมตะวันตกแบบสมัยก่อนมาใช้ใหม่จึงเกิดสถาปัตยกรรมตระกูล “นีโอ” (Neo) ขึ้น อันได้แก่ นีโอคลาสสิก นีโอเรอเน
ซองส์ นีโอบาโรค เป็นต้น เมื่อช่างชาวตะวันตกเข้ามาทํางานออกแบบก่อสร้างในสยามจึงได้นาํ สถาปัตยกรรมเหล่านี้เข้ามาปรับ
ใช้ให้เข้ากับภูมิอากาศในสยาม (กฤษณา หงษ์อุเทน, 2556)
มุสลิมในกรุงเทพฯ ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์มีทั้งมุสลิมเชื้อสายอาหรับ เปอร์เซีย อินเดีย จาม ชวา และมลายู ส่วน
หนึ่งเป็นมุสลิมที่อพยพมาจากกรุงศรีอยุธยาหลังจาก พ.ศ.2310 แล้วมาอาศัยร่วมกับมุสลิมในฝั่งธนบุรีที่อยู่มาก่อน ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพค้าขายและทําการเกษตร มีจํานวนหนึ่งที่เป็นขุนนางซึ่งสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษที่เป็นขุนนางในสมัยกรุงศรี
อยุธยา หลังจากนั้นก็มีมุสลิมเชื้อสายมลายูที่ถูกกวาดต้อนขึ้นมาจากหัวเมืองปัตตานีมาอาศัยร่วมด้วย จึงต้องขยายชุมชนออกไป
และสร้างมัสยิดเพิ่มขึ้น มัสยิดในกรุงเทพฯ ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เป็นสถาปัตยกรรมไทยประเพณี อาทิ มัสยิดต้นสนหลัง
แรกและมัสยิดบางหลวง เนื่องจากสร้างขึ้นในช่วงที่ศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นกระแสหลัก (อาดิศร์ รักษมณี, 2552) เพราะมีบุคคล
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ในชุมชนเป็นขุนนางจึงสร้างมัสยิดตามรูปแบบของวัดและวังเพื่ออิงอํานาจกับชนชั้นปกครอง ครั้นถึงสมัยรัชกาลที่ 5 สยามรับเอา
ศิลปวัฒนธรรมของตะวันตกมาเป็นแบบอย่างในการพัฒนาประเทศดังเช่นการสร้างอาคารแบบตะวันตก ในขณะเดียวกันมุสลิม
ในกรุงเทพฯ ก็เริ่มมีฐานะมั่นคงขึ้น ได้พบเห็นสถาปัตยกรรมตะวันตกในสยาม ได้เดินทางไปเห็นอาคารแบบโคโลเนียลใน
มาเลเซียและสิงคโปร์ และมีทุนทรัพย์พอที่จะบูรณะมัสยิดของตน สถาปัตยกรรมตะวันตกจึงเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างมัสยิด
รูปแบบใหม่ เกิดเป็น “มัสยิดแบบตะวันตก” ที่ผสานองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของสองวัฒนธรรมเข้าด้วยกันอย่างงดงาม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษากลวิธีการผสานสถาปัตยกรรมอิสลามเข้ากับสถาปัตยกรรมตะวันตกที่พบในมัสยิดแบบตะวันตกในกรุงเทพฯ
ในด้านรูปแบบทางสถาปัตยกรรม องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและการตกแต่ง
2. เพื่อศึกษาแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อการสร้างมัสยิดด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก
วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเลือกมัสยิดในกรุงเทพฯ มาเป็นกลุ่มตัวอย่าง 8 แห่ง ได้แก่ มัสยิดต้นสนหลัง
เก่า มัสยิดหลวงโกชาอิศหาก มัสยิดเซฟี มัสยิดบางอุทิศ มัสยิดบางอ้อ มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน มัสยิดจักรพงษ์ และมัสยิดมหานาค
เนื่องจากเป็นมัสยิดที่ปรากฏลักษณะของสถาปัตยกรรมตะวันตกอย่างชัดเจน ได้แก่ รูปแบบทางสถาปัตยกรรม องค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรมและการตกแต่ง จากนั้นศึกษาองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมอิสลามและสถาปัตยกรรมตะวันตกแล้วนํามา
เทียบเคียงกับรูปแบบทางสถาปัตยกรรม องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและการตกแต่งของมัสยิดที่เลือกมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง
รวมถึงศึกษาประวัติการสร้างมัสยิดแต่ละแห่งและสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น อิหม่ามประจํามัสยิด มุสลิมในชุมชน เพื่อสืบค้น
แนวคิดในการสร้างมัสยิด จากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัย
ผลการวิจัย
รายละเอียดของมัสยิดแบบตะวันตกในกรุงเทพฯ
รายละเอียดของมัสยิดแบบตะวันตกในกรุงเทพฯ เรียงลําดับตามช่วงเวลาในการสร้าง มีดังนี้
1. มัสยิดต้นสนหลังเก่า (ช่วง พ.ศ.2359-2495)

ภาพที่ 1 มัสยิดต้นสน
ที่มา: ธีรนันท์ ช่วงพิชิต

ภาพที่ 2 แนวระเบียงบนมัสยิดต้นสน
ที่มา: ธีรนันท์ ช่วงพิชิต

มัสยิดต้นสนตั้งอยู่ที่เขตบางกอกใหญ่ใกล้กับวัดหงส์รัตนาราม เป็นมัสยิดเก่าแก่จึงถูกบูรณะและเปลี่ยนรูปแบบหลายครั้ง มัสยิด
ต้นสนหลังที่เลือกมาศึกษาวิจัยเป็นหลังเก่าที่สร้างเมื่อปี พ.ศ.2359 โดยเปลี่ยนจากเดิมที่เป็นอาคารไม้มาเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน
แต่ มี ห น้ า จั่ ว คล้ า ยวั ด เนื่ อ งจากผู้ อ อกแบบได้ แ รงบั น ดาลใจมาจากพระราชวั ง บวรสถานมงคล (สรยุ ท ธ ชื่ น ภั ก ดี
,บรรณาธิการ,2544) หลังจากนั้นก็บูรณะเรื่อยมาจนหลายสมัยจนมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานลักษณะของ
สถาปัตยกรรมตะวันตกที่ปรากฏบนมัสยิดต้นสนหลังเก่า ได้แก่ ขอบด้านบนของอาคารที่ทําเป็นแนวระเบียงอย่างสถาปัตยกรรม
บาโรคเพื่อตกแต่งอาคารให้ดูหรูหรา เน้นประตูทางเข้าตรงกลางด้วยแผ่นโค้งประดับตราของจักรวรรดิออตโตมัน (Ottoman
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Empire)ถัดมาคือลายปูนปั้นที่ผนังด้านนอกของอาคารเป็นลายประดับแบบตะวันตกผสมอิสลาม ได้แก่เสาอิง (pilaster) ด้าน
หน้าที่คั่นระหว่างหน้าต่าง เป็นเสาที่มีการเซาะร่อง (flute) แบบเสากรีก ส่วนปูนปั้นเหนือกรอบหน้าต่างเป็นช่องวงโค้ง (arch)
แบบโรมัน แต่เสริมด้านบนด้วยเส้นแบบตวัดปลายที่มียอดเป็นรูปดาวกับพระจันทร์เสี้ยวอันเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลามซึ่ง
จักรวรรดิออตโตมันเป็นผู้ริเริ่มนํามาใช้ (Gauding, 2009)ภายในช่องวงโค้งเป็นช่องลมฉลุเป็นลายรัศมี เป็นไปได้ว่าทําขึ้นในสมัย
รัชกาลที่ 5 เพราะเป็ยลายฉลุที่นิยมในสมัยรัชกาลที่ 5 (สรยุทธ ชื่นภักดี, บรรณาธิการ,2544) ส่วนเสาที่รองรับช่องวงโค้งนี้ก็เป็น
เสาอิงเซาะร่องแบบเสากรีกดังที่กล่าวมา

ภาพที่ 3 กรอบหน้าต่างของมัสยิดต้นสน
ที่มา: ธีรนันท์ ช่วงพิชิต

ภาพที่ 4 กําแพงแก้วของมัสยิดต้นสน
ที่มา: ธีรนันท์ ช่วงพิชิต

แนวรั้วด้านหน้าหรือกําแพงแก้วออกแบบเป็นซุ้มประตูแบบตะวันตก เห็นได้จากแผ่นไม้ฉลุลายขนมปังขิงที่อยู่ด้านบน
7
เสาที่ขนาบแผ่นไม้นั้นมีการเซาะร่องให้แลดูคล้ายการก่ออิฐแบบโบราณ ซึ่งเป็นลักษณะของสถาปัตยกรรมนีโอเรอเนซองส์ ตัว
เสาวางบนแท่นแบบเสาโรมัน ส่วนแนวรั้วเตี้ยๆ ที่ต่อออกมาจากข้างเสานั้นมีเสาเซาะร่องแบบกรีกคั่นเป็นระยะอีกทั้งแต่ละเสายัง
ประดับด้วยลายปูนปั้นรูปพวงมาลัยแบบศิลปะโรมัน
โดยภาพรวมแล้วมัสยิดต้นสนหลังเก่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบผสมระหว่างไทย ตะวันตกและอิสลาม แต่มีองค์ประกอบ
ทางสถาปัตยกรรมตะวันตกมากกว่าเนื่องจากต้องการแสดงความทันสมัย ตามกระแสนิยมสถาปัตยกรรมตะวันตกในขณะนั้น
นอกจากนี้ด้านข้างมัสยิดยังมีอาคารสมาคมสนธิอิสลามที่เป็นอาคารไม้แบบขนมปังขิง (คืออาคารไม้ฉลุลายทีไ่ ด้รับอิทธิพลจาก
เรือนไม้ของอังกฤษสมัยสมเด็จพระราชินีวิกตอเรีย) ใต้หลังคามีสัญลักษณ์ดาวกับพระจันทร์เสีย้ วและตัวเลขแบบอาหรับระบุปีที่
สร้าง และด้านหน้ายังมีศาลาแปดเหลี่ยมที่สร้างในปี พ.ศ.2473 เป็นอาคารไม้แบบขนมปังขิงเช่นกัน ปัจจุบันอาคารและศาลา
ดังกล่าวยังมีให้เห็นอยู่ทมี่ ัสยิดต้นสน
2. มัสยิดหลวงโกชาอิศหาก (สร้างในสมัยรัชกาลที่ 4)

ภาพที่ 5 มัสยิดหลวงโกชาอิศหาก
ที่มา: วสมน สาณะเสน

ภาพที่ 6 ลายปูนปั้นบนมัสยิดหลวงโกชาอิศหาก
ที่มา: วสมน สาณะเสน

7

การเซาะร่องให้เหมือนงานก่ออิฐโบราณ มีมาตั้งแต่ยุคเรอเนซองส์ (คริสต์ศตวรรษที่ 15)เช่น คฤหาสน์ของโคซิโม เดอ เมดิซี (Palazzo Medici)แล้วสถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิกก็

นําเทคนิคนี้มาใช้อีกครั้ง
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ภาพที่ 7 มิหร็อบของมัสยิดหลวงโกชาอิศหาก
ที่มา: Ministry of Foreign Affairs of Thailand (2001)
มัสยิดหลวงโกชาอิศหากตั้งอยู่ที่เขตสัมพันธวงศ์ สร้างโดยหลวงโกชาอิศหาก (เกิดบินอับดุลลอฮ์) ที่รับราชการเป็นล่าม
เจรจาระหว่างคณะทูตกับราชสํานักสยาม (เสาวนีย์ จิตต์หมวด, 2545) เมื่อมีพ่อค้ามุสลิมเข้ามาติดต่อค้าขายมากขึ้น ท่านจึง
สร้างมัสยิดขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกแก่บรรดาพ่อค้าในการประกอบศาสนกิจ ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิก ผัง
อาคารเป็นรูปตัวที (T) กล่าวคือเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีมุขยื่นออกมาด้านหน้าเป็นอาคารประธาน เหนืออาคารประธาน
เป็นจั่วแบบวิหารกรีก ใต้จั่วประดับปูนปั้นลายพวงมาลัยแบบโรมัน หน้าต่างชัน้ สองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีกรอบรูปหน้าจั่วแบบ
วิหารกรีกอยู่ด้านบน ส่วนหน้าต่างชั้นสองเป็นรูปช่องวงโค้ง ด้านในฉลุลายสวยงาม โดยรวมแล้วมัสยิดหลวงโกชาอิศหากดูเป็น
วิหารกรีก หรืออาคารแบบนีโอคลาสสิกมากกว่าดูเป็นมัสยิดภายในมีมิหร็อบแบบทรงไทย
นอกจากนี้ยังมีมสั ยิดบางแห่งในกรุงเทพฯ ที่มิได้เป็นอาคารแบบตะวันตกแต่มีองค์ประกอบเล็กๆ บางส่วนที่เป็นงานแบบ
ตะวันตก อาทิ มิหร็อบของมัสยิดดิลฟัลลาฮ์ มุขประตูและมิหร็อบของกุฎีเจริญพาศน์ที่เป็นงานฉลุไม้แบบขนมปังขิง แม้จะเก่าแก่
แต่ยังคงงดงาม และกรอบหน้าต่างของมัสยิดฮารูณที่เป็นงานแบบนีโอคลาสสิก เป็นต้น
3. มัสยิดเซฟี (พ.ศ. 2453)

ภาพที่ 8 มัสยิดเซฟี
ที่มา: สํานักงานเขตคลองสาน (2555)

ภาพที่ 9 ลายฉลุแบบกอธิกและขนมปังขิงที่มัสยิดเซฟี
ที่มา: วสมน สาณะเสน

มัสยิดเซฟีตั้งอยู่ที่เขตคลองสาน เป็นมัสยิดเก่าแก่ของมุสลิมกลุ่ม “ดาวู้ดเดโบราห์” ที่สืบเชื้อสายมาจากมุสลิมชีอะฮ์ชาว
อินเดียที่เดินทางเข้ามาค้าขายในสยามแล้วซื้อที่ดินใกล้คลังสินค้าของตนสําหรับสร้างมัสยิด (เสาวนีย์ จิตต์หมวด,2545) ตัว
อาคารเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า หลังคาปั้นหยา ด้านหน้ามีมุข (portico) ยื่นออกมา หลังคามุขทําจากไม้ฉลุลาย
ขนมปังขิงอย่างสวยงาม และมีบันไดทางขึ้นทําจากหินอ่อน เป็นสถาปัตยกรรมแบบกอธิกผสมกับแบบขนมปังขิง หน้าต่างและ
ประตูเป็นรูปช่องโค้งยอดแหลม (pointed arch) แบบสถาปัตยกรรมกอธิก ตามบานหน้าต่างและประตูมีปูนปั้นหรือลายฉลุรูป
ดอกจิกและดอกไม้สี่กลีบอยู่ทั่วไปเช่นเดียวกับสถาปัตยกรรมกอธิกและขนมปังขิง ที่ประตูและหน้าต่างชั้นล่างก่อเป็นช่องโค้ง
ยอดแหลมที่ซ้อนกันหลายชั้น (recessed arch) อย่างประตูของสถาปัตยกรรมกอธิก
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ภาพที่ 10 หน้าต่างแบบซ้อนหลายชั้นที่มัสยิดเซฟี
ที่มา: วสมน สาณะเสน

ภาพที่ 11 แนวระเบียงบนมัสยิดเซฟี
ที่มา: วสมน สาณะเสน

ขอบอาคารด้านบนเป็นระเบียงที่ตกแต่งด้วยปูนปั้นที่มีรูปทรงคล้ายกับมินาเรต (minaret-หอคอยสําหรับประกาศเวลา
ละหมาด) ของมัสยิด เพราะมีลายช่องโค้งยอดแหลมกับเสาอิง คล้ายเลียนแบบการตกแต่งระเบียงด้วยศาลายอดแหลมแบบ
กอธิกแต่เพราะเป็นมัสยิดจึงใช้รูปทรงของมินาเรตของอิสลามแทน

ภาพที่ 12 มิหร็อบของมัสยิดเซฟี
ที่มา: วสมน สาณะเสน

ภาพที่ 13 ลายบนมิหร็อบของมัสยิดเซฟี
ที่มา: วสมน สาณะเสน

ภายในมีมิหร็อบที่ตกแต่งด้วยลายแบบนีโอคลาสสิกกับรูปดาวกับพระจันทร์เสี้ยวของอิสลาม ด้านล่างเป็นโลหะฉลุลาย
8

แบบตะวันตก ตรงกลางเป็นภาษาอาหรับอันเป็นคําปฏิญาณตนของมุสลิม

การตกแต่งของมัสยิดเซฟีที่มลี ักษณะใกล้เคียงกันระหว่างสถาปัตยกรรมกอธิกกับสถาปัตยกรรมอิสลามนั้น ได้แก่ การ
เจาะช่องหน้าต่างกับประตูเป็นรูปช่องโค้งยอดแหลมโดยเฉพาะมิหร็อบ (mihrab-ประชุมทิศในการประกอบศาสนกิจและที่ยืน
ของอิหม่ามผู้นําละหมาด) เพราะมิหร็อบของมัสยิดโดยส่วนใหญ่สร้างเป็นซุ้มช่องยอดแหลมซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับซุ้มยอด
แหลมในสถาปัตยกรรมกอธิก หากแต่มีสดั ส่วนที่อ้วนป้อมกว่า อาจมีการตกแต่งขอบในด้วยช่องวงโค้งเล็กๆ หรือตวัดปลายยอด
เล็กน้อย ในขณะที่ช่องโค้งยอดแหลมของสถาปัตยกรรมกอธิกนั้นผอมสูงกว่า
4. มัสยิดบางอุทิศ (พ.ศ. 2458)
มัสยิดบางอุทิศตั้งอยู่ที่เขตบางคอแหลม สร้างบนที่ดินที่อุทิศโดยคุณบาง นานา ผู้เป็นที่มาของชื่อมัสยิดบางอุทิศ ตัว
อาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก หลังคาปั้นหยา ผังของอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยมีมุขยืน่ ออกมาเล็กน้อยทั้ง
ด้านหลังและด้านหน้า ชายคาฉลุลายเป็นขนมปังขิง ขอบอาคารด้านบนตกแต่งด้วยแนวระเบียงแบบสถาปัตยกรรมบาโรค
8

เป็ นคํากล่าวปฏิญาณตนเมือเข้ารับเป็ นมุสลิม เป็ นภาษาอาหรับกล่าวว่า “ลาอิลาฮ์อิลลอลอฮ์ มุฮมั มัดดัรซูรรอลอฮ์” แปลว่า “ไม่มีพระเจ้าอืนใดนอกจากอัลลอฮ์ และมุฮมั มัด
เป็ นศาสนทูตของพระองค์”
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ภาพที่ 14 มัสยิดบางอุทิศ
ที่มา: วสมน สาณะเสน

ภาพที่ 15 โถงละหมาดในมัสยิดบางอุทิศ
ที่มา: วสมน สาณะเสน

ด้านหน้าประดับปูนปั้นลายตราของอาณาจักรออตโตมัน สองข้างมีลายปูนปั้นรูปพวงมาลัยแบบโรมัน หน้าต่างและประตูเป็นรูป
ช่องวงโค้ง ภายในตกแต่งผนังด้วยข้อความจากคัมภีร์อัลกุรอาน
5. มัสยิดบางอ้อ (2462)

ภาพที่ 16 มัสยิดบางอ้อ
ที่มา: http://www.masjidinfo.com/mosque/info

ภาพที่ 17 มิหร็อบของมัสยิดบางอ้อ
ที่มา: วสมน สาณะเสน

มัสยิดบางอ้อตั้งอยู่ที่เขตบางพลัด สร้างโดยช่างชาวจีนที่เคยทํางานกับสถาปนิกชาวตะวันตก เป็นอาคารชั้นเดียว ก่ออิฐ
ถือปูน หลังคาปั้นหยา มีรูปแบบเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกอย่างสมบูรณ์เว้นแต่โดมทั้งสองข้างที่สามารถเป็นได้ทั้งองค์ประกอบ
ของสถาปัตยกรรมอิสลามและของสถาปัตยกรรมตะวันตก เหตุที่มัสยิดบางอ้อถูกสร้างเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกอย่างชัดเจน
เนื่องจากชุมชนต้องการแสดงว่าตนเป็นผู้ทันสมัย แต่ยังต้องการคงอัตลักษณ์ของมุสลิมไว้จึงออกแบบให้มีโดมอยู่ด้านบน ซึ่งโดม
ของมัสยิดบางอ้อมีรูปทรงและมีการตวัดที่ยอดเล็กน้อยแบบโดมของอิสลาม มิใช่โดมแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกซึ่งไม่มีการตวัด
ที่ยอด
ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอบาโรค โดยพิจารณาจากการตกแต่งขอบอาคารด้วยแนวระเบียง โดยเฉพาะแผ่นปูน
ตรงกลางที่ขนาบด้วยปูนปั้นรูปถ้วยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของงานบาโรคแต่แสดงความเป็นอิสลามด้วยอักษรอาหรับด้านใน กรอบ
หน้ า ต่ า งก็ เ ป็ น ปู น ปั้ น รู ป ช่ อ งวงโค้ ง แบบบาโรค ส่ ว นลายประดั บ ใต้ ช ายคารอบมั ส ยิ ด เป็ น ลายช่ อ ใบไม้ แ บบโรมั น ที่ พ บใน
สถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิก ส่วนด้านในมีมิหร็อบที่เป็นช่องวงโค้งแบบตะวันตก เหนือช่องวงโค้งเป็นข้อความภาษาอาหรับจาก
คัมภีร์อัลกุรอาน สองข้างของช่องวงโค้งมีลายประดับรูปช่อใบไม้แบบโรมันหากแต่รายละเอียดน้อยกว่า ตรงกลางเป็นส่วนที่
เรียกว่าคีย์สโตน (Key Stone)9ซึ่งเปลี่ยนจากลายประดับแบบตะวันตกเป็นรูปดาวกับพระจันทร์เสี้ยวแบบอิสลามแทน
9

คือหินที่อยู่ตรงกลางของโครงสร้างช่องวงโค้ง มีหน้าที่ยึดหินแต่ละก้อนให้อยู่ด้วยกันตามแนวโค้งที่ก่อขึ้น คีย์สโตนเป็นส่วนประกอบชิ้นสําคัญในการ
ก่อช่องวงโค้ง แต่เมื่อมนุษย์สามารถสร้างอาคารก่ออิฐถือปูนได้ คีย์สโตนก็มักจะกลายเป็นเพียงงานตกแต่งเพื่อเลียนแบบงานก่อสร้างแบบโบราณ
เท่านั้น
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ส่วนด้านข้างมัสยิดมีอาคารไม้ทรงขนมปังขิงที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 ใต้จวั่ มีตราของสุลต่านออตโตมันกับตัวเลขแบบ
อาหรับระบุปีที่สร้าง ลักษณะคล้ายอาคารสมาคมสนธิอิสลามของมัสยิดต้นสน
6. มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน (พ.ศ. 2495)

ภาพที่ 18 มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน
ที่มา: วสมน สาณะเสน

ภาพที่ 19 มิหร็อบของมัสยิดดารุล้ อาบีดีน
ที่มา: วสมน สาณะเสน

มัส ยิด ดารุ้ ลอาบีดี นตั้ ง อยู่ ที่เ ขตบางคอแหลม เริ่ม สร้า งโดยฮั จยี ไ ซนุ้ ล อาบีดี น เมื่ อปี พ.ศ.2453 เคยถูก ไฟไหม้ ใ น
สงครามโลกครั้งที่ 2 จึงบูรณะในปี 2549 จนมีลักษณะดังปัจจุบัน เป็นอาคารหลังคาปั้นหยา รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นแบบนีโอ
คลาสสิกด้วยลายปูนปั้นแบบกรีกโรมันตามประตูและหน้าต่าง อาทิปูนปั้นที่ก่อเป็นช่องวงโค้งรองรับด้วยเสาอิงเซาะร่อง คีย์สโตน
ทําเป็นช่องโค้งมีนามของศาสดามุฮัมมัดอยู่ด้านใน ส่วนด้านล่างเป็นปูนปั้นรูปช่อผลไม้ ส่วนที่ขอบอาคารด้านบนก็ตกแต่งด้วย
แนวระเบียงที่คั่นด้วยเสาที่มีถ้วยวางด้านบนแบบสถาปัตยกรรมบาโรค ที่ผนังก็มีเสาอิงเซาะร่องที่มีหัวเสาเป็นลายขดม้วน
(volute) แบบเสาไอโอนิค (Ionic Order) ของกรีก
จุดเด่นของมัสยิดดารุ้ลอาบีดีนอยู่ที่มินาเรตสองข้างที่อยู่ด้านหลัง เป็นมินาเรตผังแปดเหลี่ยม หลังคาทรงกรวยซึ่งเป็น
ลักษณะของมินาเรตแบบออตโตมัน จึงทําให้มัสยิดดารุ้ลอาบีดีนมีตัวอาคารเป็นแบบตะวันตกแต่มีมินาเรตแบบอิสลาม อย่างไรก็
ตามมินาเรตทั้งสองก็ดูเหมือนหอระฆังหรือหอคอยของสถาปัตยกรรมกอธิกไม่น้อย ส่วนภายในมีมิหร็อบที่ก่อเป็นช่องวงโค้ง
10
ตกแต่งด้วยลายปูนปั้นแบบตะวันตกคือคีย์สโตนอยู่ตรงกลางและลายไข่สลับหัวลูกศร (Egg and Darts) แบบศิลปะกรีกตลอด
แนวโค้ง แต่ด้านบนมีสัญลักษณ์ขนาดใหญ่รูปดาวกับพระจันทร์เสี้ยวของอิสลาม
7. มัสยิดจักรพงษ์ (ประมาณปี พ.ศ. 2510-2515)

ภาพที่ 20 มัสยิดจักรพงษ์
ที่มา: http://www.manager.co.th/travel/

ภาพที่ 21 รูปดาวเดือนที่ฐานโดมของมัสยิดจักรพงษ์
ที่มา: วสมน สาณะเสน

10

คือลายจําหลักรูปคล้ายไข่สลับกับรูปหัวลูกศร พบในระบบหัวเสาแบบไอโอนิคของสถาปัตยกรรมกรีกและโรมัน
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ภาพที่ 22 มิหร็อบของมัสยิดจักรพงษ์
ที่มา: วสมน สาณะเสน

ภาพที่ 23 ข้อความตากคัมภีร์อลั กุรอานในมัสยิดจักรพงษ์
ที่มา: วสมน สาณะเสน

มัสยิดจักรพงษ์ตั้งอยู่ที่เขตพระนคร ย่านบางลําพู เป็นมัสยิดของชุมชนช่างทอง สร้างขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกับมัสยิด
มหานาคจึงอยู่ภายใต้กระแสสถาปัตยกรรมสมัยใหม่เช่นเดียวกัน ทําให้ไร้ลวดลายตกแต่งเช่นเดียวกับมัสยิดมหานาคอาคารเป็น
สถาปัตยกรรมตะวันตก ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านหน้ามีมุขยื่นออกมาและมีโดมอยู่ด้านบน ซึ่งมีโดมเล็กประดับอยู่ทั้งสี่มุมเหมือน
โดมของโดมของมัสยิดมหานาค แต่สัดส่วนโดมของมัสยิดจักรพงษ์เตี้ยกว่าและมีรูปทรงแบบมลายูคือตวัดปลายด้านบน มีรูปดาว
เดือนอยู่ที่ฐานของโดม ด้านหลังอาคารมีเวิ้งผังรูปครึ่งวงกลมยื่นออกมาคือตําแหน่งของมิหร็อบ เช่นเดียวกับเวิ้งของมิหร็อบของ
มัสยิดมหานาค มินบัร (mihrab-ธรรมาสน์เทศน์) มีพระนามของพระผู้เป็นเจ้าและข้อความจากคัมภีร์อัลกุรอาน มิหร็อบเป็นรูป
ช่องโค้งยอดแหลมแบบสถาปัตยกรรมกอธิก ความน่าสนใจอยู่ที่ภายในมิหร็อบและช่องเหนือหน้าต่างที่ตกแต่งด้วยกระจกสีซึ่ง
คล้ายกับการตกแต่งด้วยกระจกสีในงานสถาปัตยกรรมกอธิกอยู่ไม่น้อย ส่วนกําแพงทั้งสองฝั่งของโถงละหมาดมีข้อความจาก
คัมภีร์อัลกุรอานในแผ่นวงกลมประดับอยู่เป็นระยะ
8. มัสยิดมหานาค (พ.ศ. 2511)

ภาพที่ 24 โดมของมัสยิดมหานาค
ที่มา: วสมน สาณะเสน

ภาพที่ 25 มิหร็อบของมัสยิดมหานาค
ที่มา: วสมน สาณะเสน

ภาพที่ 26 เวิ้งมิหร็อบที่เห็น
จากด้านมัสยิดมหานาค
ที่มา: วสมน สาณะเสน

มัสยิดมหานาคตั้งอยู่ที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ริมคลองมหานาค สร้างขึ้นเพื่อรองรับชุมชนมุสลิมที่ขยายตัวจากย่าน
บางลําภู โดยหลังปัจจุบันเป็นหลังที่สร้างขึ้นใหม่หลังจากถูกเพลิงไหม้เมื่อปี พ.ศ.2472 ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก
หลังคาปั้นหยา ผนังเรียบไร้ลายประดับ อันเป็นผลจากความนิยมสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ (Modern Architecture) ที่เข้ามาใน
ประเทศไทยในขณะนั้นซึ่งประดับลวดลายเท่าที่จําเป็นเพื่อให้อาคารดูเรียบง่ายตามแบบสากล (อาดิศร์ รักษมณี,2552) ผังอาคาร
เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตรงกลางเป็นมุขยื่นออกมาเล็กน้อยและมีโดมด้านบน มีโดมเล็กประดับอยู่ที่มุมทั้งสี่ โดยรวมดูเหมือนโบสถ์
อีกทั้งที่ฐานโดมมีช่องวงกลมบรรจุรูปดาวกับพระจันทร์เสี้ยวซึ่งในตําแหน่งนี้หากเป็นโบสถ์จะทําเป็นกระจกสีลายดอกไม้ (Rose
Window)
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ส่วนที่ขอบอาคารด้านหน้ามีแนวระเบียงแบบบาโรค ช่องหน้าต่างมีทั้งแบบช่องโค้งวงกลม และช่องโค้งยอดแหลมแบบ
สถาปัตยกรรมกอธิก ด้านหลังมีผนังส่วนหนึ่งยื่นออกมาเป็นผังรูปครึ่งวงกลม เป็นตําแหน่งของมิหร็อบ เพื่อให้ผู้คนด้านนอก
ทราบตําแหน่งของมิหร็อบและทิศที่หันไปสู่กรุงมักกะฮ์ ลักษณะคล้ายคฤหาสน์ในยุโรปที่มีเวิ้ง (apse) เป็นผังรูปครึ่งวงกลมยื่น
ออกมาเพื่อเพิ่มพื้นที่ภายในอาคาร มักทําเป็นมุมนั่งเล่น (เพ็ญสุภา สุขตะ, 2547)
ด้านในที่ห้องละหมาดของผู้หญิง มีมุขยื่นเข้าไปในห้องเป็นช่องวงโค้งตกแต่งด้วยลายพวงมาลัยโรมัน ส่วนมิหร็อบที่ห้อง
ละหมาดใหญ่ในฝั่งตรงข้าม เป็นทรงโค้งยอดแหลมแบบสถาปัตยกรรมกอธิก
มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าผังและลักษณะโดยรวมของมัสยิดมหานาคนั้นคล้ายคลึงกับโบสถ์ซางตาครู้สในย่านกุฎีจีนเป็น
อย่างยิ่ง เป็นไปได้วา่ มัสยิดมหานาคถ่ายแบบมาจากโบสถ์ซางตาครู้ส เป็นประเด็นที่ควรได้รับการศึกษาวิจัยต่อไป
กลวิธีการผสานสถาปัตยกรรมอิสลามเข้ากับสถาปัตยกรรมตะวันตกของมัสยิดแบบตะวันตกในกรุงเทพฯ
จากการวิจัย พบว่ามัสยิดแบบตะวันตกในกรุงเทพฯ ผสานสถาปัตยกรรมอิสลามกับตะวันตก 2 วิธี ได้แก่
1. การสร้างตัวอาคารมัสยิดเป็นแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกแล้วตกแต่งด้วยลายประดับแบบอิสลามได้แก่ มัสยิดต้นสน
หลังเก่า มัสยิดบางอ้อ มัสยิดเซฟี มัสยิดบางอุทิศ และมัสยิดหลวงโกชาอิศหาก
2. การนําองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมตะวันตกที่มีลักษณะใกล้เคียงกับองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมอิสลามมาใช้
คือโดม หอคอย (สําหรับอิสลามคือมินาเรต) และช่องโค้งยอดแหลม ได้แก่ มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน มัสยิดมหานาค และมัสยิดจักร
พงษ์
มัสยิดแบบตะวันตกในกรุงเทพฯ ทั้ง 8 แห่งที่เลือกมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง เป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกชัดเจนตั้งแต่แรกเห็น
ภายนอกอาคาร เพราะต่างก็สร้างขึ้นภายในกระแสนิยมสถาปัตยกรรมตะวันตก ยกเว้นมัสยิดต้นสนหลังเดิมที่เป็นสถาปัตยกรรม
ไทยผสมกับตะวันตกเนื่องจากสร้างในสมัยที่ศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นกระแสหลัก แต่เมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ 5 จึงได้บูรณะโดยเพิ่ม
การตกแต่งแบบตะวันตกเข้าไป อาทิ เสาอิง ช่องลม กําแพงแก้วที่เลียนแบบการก่ออิฐแบบงานสมัยเรอเนซองส์ เป็นต้น แล้ว
ตกแต่งด้วยสัญลักษณ์รูปดาวเดือนกับตราของจักรวรรดิออตโตมัน ส่วนมัสยิดที่เหลือเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกชัดเจนแล้วแต่ง
เติมลายประดับแบบอิสลามเข้าไปเพื่อแสดงอัตลักษณ์ของมุสลิม ได้แก่ รูปดาวเดือน ตราจักรวรรดิออตโตมัน และข้อความจาก
คัมภีร์อัลกุรอานโดยประดับไว้ในตําแหน่งที่เป็นสัญลักษณ์ของอิสลาม ได้แก่ มิหร็อบซึ่งเป็นประชุมทิศในการประกอบศาสนกิจ
ดังที่พบที่มัสยิดเซฟีและมัสยิดดารุ้ลอาบีดีน โดม ดังที่พบที่มัสยิดบางอ้อ มัสยิดมหานาค และมัสยิดจักรพงษ์ ส่วนที่มัสยิดดารุ้ล
อาบีดีน พบที่หน้าบันและกําแพงของโถงละหมาด อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วมัสยิดเซฟีที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบเวนิ
เชี ยนกอธิก นั้น ผสานสถาปัต ยกรรมอิส ลามเข้า กับ สถาปัต ยกรรมตะวั น ตก (แบบเวนิ เชี ย นกอธิ ก) ได้ก ลมกลืน ที่สุ ดเพราะ
สถาปัตยกรรมทั้งสองมีลักษณะใกล้เคียงกันมาก
แนวคิดในการสร้างมัสยิดแบบตะวันตกในกรุงเทพฯ
แนวคิดในการสร้างมัสยิดแบบตะวันตกในกรุงเทพฯ เกิดจากการเข้ามาของสถาปัตยกรรมตะวันตกในเมืองหลวง เริ่มจาก
ในราชสํานักแล้วค่อยๆ กระจายความนิยมสู่ประชาชนทั่วไป ซึ่งมุสลิมในกรุงเทพฯ มิได้มองว่าสถาปัตยกรรมตะวันตกเป็น
สถาปัตยกรรมที่รับใช้โบสถ์ในคริสต์ศาสนา หากแต่มองว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ทันสมัย และเป็นสถาปัตยกรรมชั้นสูง
เพราะเป็นแบบเดียวกับวังของบรรดาเจ้านาย จึงเหมาะสมที่จะนํามาสร้างเป็นมัสยิด พระนิเวศของพระผู้เป็นเจ้า ดังที่อิหม่าม
ของมัสยิดดารุ้ลอะบีดีนกล่าวว่า “รูปแบบไม่สําคัญเท่าจิตใจ ตัวอาคารเป็นเพียงวัตถุภายนอก สิ่งสําคัญอยู่ที่ความตั้งใจอันดีต่อ
พระผู้เป็นเจ้า” (อิหม่ามมัสยิดดารุ้ลอาบีดีน, สัมภาษณ์, 2556) กอปรกับมุสลิมในกรุงเทพฯ ในช่วงเวลานั้นยังไม่เคยเดินทางไป
ประเทศมุสลิมเนื่องจากข้อจํากัดบางประการ มีเพียงเดินทางไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์เท่านั้นซึ่งเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม
ตะวันตกยิ่งกว่าในสยาม อีกทั้งยังมีพ่อค้ามุสลิมชาวอินเดียที่เข้ามาในฐานะคนในบังคับของอังกฤษ เข้ามาตั้งถิ่นฐานในสยามแล้ว
สร้างบ้านเรือนตามแบบตะวันตกคืออังกฤษ ประเทศเจ้าอาณานิคมของตน
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ทว่ามุสลิมในกรุงเทพฯ ก็ยังแสดงอัตลักษณ์ของมุสลิมควบคู่ไปด้วย ดังนั้นแม้ตัวอาคารมัสยิดจะเป็นแบบตะวันตกแต่
ประดับด้วยลายแบบอิสลาม เช่น รูปดาวกับพระจันทร์เสี้ยว ลายอักษรประดิษฐ์ ข้อความจากคัมภีร์อัลกุรอาน เป็นต้น หรือการ
เลือกใช้องค์ประกอบของสถาปัตยกรรมตะวันตกที่มีความใกล้เคียงกับองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมตะวันตกมาใช้สร้างมัสยิด
เพื่อสร้างความกลมกลืน อาทิโดมของมัสยิดมหานาคและมัสยิดจักรพงษ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับโดมของสถาปัตยกรรมตะวันตก
มินาเรตของมัสยิดดารุ้ลอาบีดีนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับหอคอยของสถาปัตยกรรมกอธิก หรือช่องโค้งยอดแหลมและการประดับ
กระจกสีในมัสยิดมหานาคและมัสยิดจักรพงษ์ที่คล้ายคลึงกับงานของสถาปัตยกรรมกอธิก
กล่าวโดยสรุปคือมัสยิดแบบตะวันตกในกรุงเทพฯ เป็นสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมอิสลามและ
สถาปัตยกรรมตะวันตก องค์ประกอบแบบอิสลามแสดงถึงความเป็นมุสลิม ในขณะที่องค์ประกอบแบบตะวันตกแสดงถึงความ
ทันสมัยของชุมชน
เหตุที่สถาปัตยกรรมอิสลามมีลักษณะใกล้เคียงกับสถาปัตยกรรมตะวันตกนั้นเนื่องจากสถาปัตยกรรมอิสลามในยุคต้นมี
รากฐานมาจากสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์หรือโรมันตะวันออก ดังเช่นมัสยิดใหญ่แห่งกรุงดามัสกัสในประเทศซีเรียที่สร้างขึ้นใน
สมัยราชวงศ์แรกของอาหรับ มีบันทึกระบุไว้ว่าช่างชาวไบแซนไทน์เป็นผู้ออกแบบก่อสร้างจึงทําให้ปรากฏโดมเหนือพื้นที่มิหร็อ
บจนกลายเป็นต้นแบบของมัสยิดทั่วโลกให้มีโดมเป็นสัญลักษณ์ในเวลาต่อมา ทั้งสองยังแลกเปลี่ยนศิลปวิทยาการกันและกันเมื่อ
ครั้งสงครามครูเสด ส่งผลให้มีการแลกเปลี่ยนรูปแบบทางสถาปัตยกรรมซึ่งกันและกัน โดยมีผู้สันนิษฐานว่าช่องโค้งยอดแหลมของ
สถาปัตยกรรมกอธิกนั้นนํามาจากสถาปัตยกรรมอิสลาม
อนึ่ง มัสยิดแบบตะวันตกก็พบในต่างประเทศเช่นกัน อาทิ ฮาเกียโซเฟียที่ตุรกีและมัสยิดใหญ่แห่งเมืองคอร์โดบาที่สเปน
หากแต่รูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานกันนั้นเกิดจากเหตุผลทางการเมือง กล่าวคือฮาเกียโซเฟียคือโบสถ์ที่ถูกเปลี่ยนเป็น
มัสยิดในคราวที่สุลต่านเมฮ์เมดพิชิตกรุงคอนสแตนติโนเปิลได้ในปี ค.ศ.1453 (พ.ศ.1996) ส่วนมัสยิดใหญ่แห่งคอร์โดบาคือมัสยิด
ที่ถูกเปลี่ยนเป็นโบสถ์เมื่อสเปนมีชัยชนะเหนือมุสลิมในปี ค.ศ.1492 (พ.ศ.2035)
สรุปและอภิปรายผล
มัสยิดแบบตะวันตกในกรุงเทพฯ มีกลวิธีการผสานสถาปัตยกรรมอิสลามเข้ากับสถาปัตยกรรมตะวันตก 2 วิธี ได้แก่ การ
สร้างอาคารมัสยิดเป็นแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก แล้วตกแต่งด้วยลายประดับแบบอิสลาม ดังเช่นมัสยิดต้นสนหลังเก่า มัสยิด
บางอ้ อ มั ส ยิ ด เซฟี มั ส ยิ ด บางอุ ทิ ศ และมั ส ยิ ด หลวงโกชาอิ ศ หาก และด้ ว ยการนํ า องค์ ป ระกอบการนํ า องค์ ป ระกอบของ
สถาปัตยกรรมตะวันตกที่มีลักษณะใกล้เคียงกับองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมอิสลามมาใช้คือโดมกับช่องโค้งยอดแหลม ดังที่
พบมัสยิดดารุ้ลอาบีดีน มัสยิดมหานาค และมัสยิดจักรพงษ์
ส่ ว นแนวคิ ด ในการสร้ า งมั ส ยิ ด แบบตะวั น ตกในกรุ ง เทพฯ นั้ น เกิ ด จากทั ศ นะของมุ ส ลิ ม ในกรุ ง เทพฯ ที่ ม องว่ า
สถาปัตยกรรมตะวันตกเป็นสถาปัตยกรรมที่ดีที่สุด ทันสมัย และสูงส่งในสมัยนั้น เพราะเป็นรูปแบบที่ชนชั้นปกครองของไทยนิยม
สถาปัตยกรรมตะวันตกจึงเหมาะสมที่จะนํามาใช้สร้างมัสยิดอันเป็นพระนิเวศของพระผู้เป็นเจ้า ทั้งยังเกิดจากการที่มุสลิมใน
กรุงเทพฯ มีความคุ้นเคยกับสถาปัตยกรรมตะวันตกเพราะพบเห็นสถาปัตยกรรมตกจากทั้งในกรุงเทพฯ มาเลเซีย และสิงคโปร์
ส่วนมุสลิมเชื้อสายอินเดียที่เข้ามาในสยามสร้างมัสยิด ของตนเป็น แบบสถาปั ตยกรรมตะวันตกเนื่อ งจากมีความคุ้ยเคยกั บ
สถาปัตยกรรมของอังกฤษที่เป็นเจ้าอาณานิคมของอินเดีย แต่ในขณะเดียวกันมุสลิมในกรุงเทพฯ ยังคงต้องการแสดงอัตลักษณ์
ของตนควบคู่ไปด้วย จึงผสานสถาปัตยกรรมอิสลามเข้ากับสถาปัตยกรรมตะวันตกด้วยกลวิธีที่กล่าวมา
ข้อเสนอแนะ
การศึกษางานศิลปะและสถาปัตยกรรมอิสลาม ควรทําความเข้าใจหลักศาสนาอิสลามควบคู่ไปด้วย เนื่องจากหลักศาสนา
นั้นสะท้อนออกมาในงาน และเป็นแนวคิดหลักในการสร้างงานศิลปะและสถาปัตยกรรมอิสลาม
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เปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพและสันติวิธีเบื้องต้นของชัยยิด กุฏุบพุทธทาสภิกขุ มหาตมะ คานธี และมาร์ติน ลู
เธอร์ คิง จูเนียร์
Comparison of Preliminary Concept of Peace and Peaceful Means According to SAYYID QUTB,
BUDDHADASA BHIKKU, MAHATMA GANDHI and MARTIN LUTHER KING, JR.
อาจารย์มนตรี วิวาห์สุข
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับสันติภาพและสันติวิธีของชัยยิด กุฏุบ พุทธทาสภิกขุ
มหาตมะ คานธี และมาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ โดยอาศัยการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 4
เล่ม ได้แก่ 1) แนวคิดเรื่องสันติภาพของชัยยิด กุฏุบ 2) สันติภาพตามแนวคิดของท่านพุทธทาสภิกขุ: ความหมายและการ
ประยุกต์ใช้ในโลกปัจจุบัน 3) แนวคิดเรื่องสัตยาเคราะห์ของมหาตมะ คานธี ในการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี และ 4) การศึกษา
เปรียบเทียบแนวคิดเรื่องสันติภาพของพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) และ มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์
ผลการศึกษาพบว่าแนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพและสันติวิธีของทั้ง 4 ท่านมีทั้งความเหมือนและความต่างกัน ประเด็นที่
เหมือนกันคือประเภทของสันติภาพแบ่งเป็นสันติภาพภายในและสันติภาพภายนอก และสันติวิธีตั้งอยู่บนหลักธรรมของศาสนาที่
แต่ละท่านนับถือ ส่วนประเด็นที่ต่างกันคือรายละเอียดและขอบเขตของสันติภาพและสันติวิธีที่กว้างแคบกว่ากันดังนั้น การทํา
ความเข้าใจสันติภาพและสันติวิถีตามแนวคิดเหล่านั้น จึงไม่สามารถกระทําได้โดยภาพรวม แต่ต้องศึกษาลึกลงไปในรายละเอียด
จึงจะทําให้ความเข้าใจไม่คลาดเคลื่อน และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง
คําสําคัญ: สันติภาพ สันติวิธี ชัยยิด กุฏุบ พุทธทาสภิกขุ มหาตมะ คานธี มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์
Abstract
This work aimed to compare the preliminary concept of peace and peaceful means according to
Sayyid Qutb, Buddhadasa Bhikku, Mahatma Gandhi and Martin Luther King, Jr. The data collected from four
M.A. theses were analyzed and synthesized: 1) Sayyid Qutb’s concept of peace, 2) Buddhadasa Bhikku’s
concept of peace: its meaning and application in the world today, 3) Gandhian concept of Satyagraha in
peaceful resolution and 4) A comparative study of the concept of peace of Phradhammapitaka and Martin
Luther King, Jr.
The result revealed both similarity and difference of their concept. The similar concept was about
the types of peace divided into inner and outer, and also the peaceful means based on religious teaching
which they belong to. But, the details and scopes were significantly different from one another. Therefore,
in order to understand their concept of peace and peaceful means, one cannot just study in the structure,
but necessarily in the details. Consecutively, one will avoid a misunderstanding and make use of it
concretely.
Keywords: Peace, Peaceful Means, Sayyid Qutb, Buddhadasa Bhikku, Mahatma Gandhi, Martin Luther King,
Jr.
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บทนํา
พระทัยของศาสดาทุกพระองค์ทรงประสงค์การขัดเกลาจิตใจของมวลมนุษย์ให้สะอาดปราศจากความเศร้าหมองเพราะมี
แต่จิตใจที่ดีงามเท่านั้นที่จะทําให้มนุษย์ปฏิบัติตนเพื่ออยู่ร่วมกันได้อย่างมีสันติภาพอันเป็นความดีงามร่วมกันทั้งสังคม (กรมการ
ศาสนา, 2551) แม้นิยามความดีงามของศาสดาแต่ละพระองค์จะต่างกัน แต่ทุกพระองค์ก็ให้ความสําคัญที่จิตใจว่าเป็นจุดเริ่มต้น
ของความดีงามทั้งปวง องค์การสหประชาชาติ (UNESCO, 2012: 5) ยอมรับหลักการนี้และตระหนักถึงความสําคัญของจิตใจว่า
จะเป็นต้นกําเนิดทั้งความดีและความชั่ว จึงได้กล่าวไว้ในความนําของธรรมนูญขององค์การยูเนสโกว่า “เพราะสงครามเริ่มต้นที่
ใจมนุษย์ ฉะนั้นปราการของสันติภาพจึงต้องสร้างขึ้นที่ใจมนุษย์” (… since wars begin in the minds of men, it is in the
minds of men that the defences of peace must be constructed …)พร้อมกับความตระหนักดังกล่าว องค์การ
สหประชาชาติได้ส่งเสริมให้มีการตื่นตัวเพื่อสร้างสันติภาพด้วยวิธีต่างๆ เช่น เมื่อปี พ.ศ. 2524 กําหนดให้วันที่ 21 กันยายน ของ
ทุกปีเป็นวันสันติภาพโลก (UN General Assembly, Resolution 36/67, 2014)และกําหนดให้มีทศวรรษแห่งวัฒนธรรม
สันติภาพขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2544-2553 เป็นต้น (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization,
UNESCO) (Director-General, UNESCO, 2011) เมื่อองค์กรทั้งทางโลกและทางธรรมเห็นพ้องต้องกันพร้อมกับดําเนินการ
ต่าง ๆ เพื่อให้โลกมีสันติภาพเช่นนี้ สันติภาพควรจะเบ่งบานทั่วโลกมิใช่หรือ แต่เหตุไฉนการณ์กับเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม
โดยเมื่อกล่าวถึงภาพรวมของสันติภาพและความรุนแรงของโลกในระยะ 6 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2556) สถาบันเศรษฐศาสตร์
และสันติภาพ (Institute for Economics and Peace) (2556) รายงานว่า สันติภาพกําลังดีขึ้นใน 48 ประเทศ แต่กลับเสื่อมลง
ใน 110 ประเทศ โดยเฉพาะสังคมไทยกําลังเผชิญกับความแตกแยกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเลย
ความรับผิดชอบต่อระดับสันติภาพของโลกย่อมเป็นของมนุษย์ทุกคน โดยเฉพาะในฐานะคนไทยย่อมจะนิ่งเฉยไม่ได้เมื่อ
ประเทศเผชิญกับวิกฤติความสามัคคีเช่นนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการหาทางออกให้กับสังคม ผู้ศึกษาจึงพยายามศึกษาแนวคิด
เกี่ยวกับสันติภาพและสันติวิธีที่มาจากหลักธรรมของศาสนาที่ผ่านการประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรมแล้ว หนึ่งในข้อมูลที่พบนั้นคือ
แนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพและสันติวิธีที่ตั้งอยู่บนหลักการของศาสนาซึ่งในที่นี้เลือกนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพและสันติวิธีที่
ปรากฏอยู่ในวิทยานิพนธ์ 4 เล่ม ได้แก่ 1) แนวคิดเรื่องสันติภาพของชัยยิด กุฏุบ 2) สันติภาพตามแนวคิดของท่านพุทธทาส
ภิกขุ: ความหมายและการประยุกต์ใช้ในโลกปัจจุบัน 3) แนวคิดเรื่องสัตยาเคราะห์ของมหาตมะ คานธี ในการแก้ไขปัญหาด้วย
สันติวิธี และ 4) การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องสันติภาพของพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) และ มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์
ซึ่งแสดงแนวทางการประยุกต์หลักธรรมตามศาสนาที่ตนนับถือเพื่อสร้างสรรค์สังคมให้มีความสงบสุขที่กล่าวได้ว่าเป็นตัวอย่าง
ของการอุทิศตนเพื่อสังคมโดยไม่ทําความเดือดร้อนให้กับใครซึ่งพอเป็นเครื่องเตือนสติของผู้เคลื่อนไหวทั้งหลายที่อ้างว่าทําเพื่อ
ความสงบสุขของสังคมให้ตระหนักว่าความสงบสุขที่แท้จริงต้องได้มาจากความสงบสุขไม่ได้มาด้วยความเดือดร้อนของใครเลย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปรียบเทียบแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับสันติภาพและสันติวิธีของชัยยิด กุฏุบพุทธทาสภิกขุ มหาตมะ คานธี และ
มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์
2. เพื่อใช้ประโยชน์จากวิทยานิพนธ์ที่ได้ศึกษาไว้แล้ว
วิธีศึกษา
1. ศึกษาด้วยการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยระดับปริญญาโท จํานวน 4 เล่ม ได้แก่ 1) วิทยานิพนธ์ตาม
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวคิดเรื่องสันติภาพของชัยยิด
กุฏุบ ของคัทลียา รัตนวงศ์ 2) วิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง สันติภาพตามแนวคิดของท่านพุทธทาสภิกขุ: ความหมายและการประยุกต์ใช้ในโลกปัจจุบัน ของ
พ ร ะ ม ห า น ค ริ น ท ร์ แ ก้ ว โ ชติ รุ่ ง 3) วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ต า ม ห ลั ก สู ต ร ศิ ล ป ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต ส า ข า วิ ชา ป รั ชญ า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เรื่อง แนวคิดเรื่องสัตยาเคราะห์ของมหาตมะ คานธี ในการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี ของวังกาญจน์
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ประเสริฐลาภ และ 4) วิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องสันติภาพของพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) และ มาร์ติน ลูเธอร์ คิง
จูเนียร์ ของไอศูรย์ พยัฆศิริ
2. การเลือกบุคคลผู้เป็นเจ้าของความคิดใช้ศาสนาที่ท่านนั้นๆ นับถือเป็นหลัก มีแนวคิดของพระภิกษุ 2 รูปปรากฏอยู่ใน
แหล่งข้อมูล เลือกมาเพียง 1 รูป คือ พุทธทาสภิกขุ เนื่องมาจากบุคคลผู้เป็นเจ้าของความคิดอื่นได้เสียชีวิตแล้ว พระธรรมปิฎก
(ป.อ. ปยุตฺโต) ยังมีชีวิตอยู่ ส่วนพุทธทาสภิกขุมรณภาพแล้ว ในที่นี้จึงเลือกพุทธทาสภิกขุเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่วน
การเรียงรายชื่อเรียงตามลําดับอักษร
ผลการการศึกษา
จากการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องทําให้ได้แนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพและสันติวิธีดังนี้
ตารางที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพและสันติวิธี
เจ้าของความคิด

แนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพ
(สันติภาพคืออะไร)
ชัยยิด กุฏุบ
ศาสนาอิสลาม
พุทธทาสภิกขุ
ความสงบสุข
มหาตมะ คานธี
ความยุติธรรม
มาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์ ความยุติธรรม

แนวคิดเกี่ยวกับสันติวิธี
(สันติภาพบรรลุถึงได้อย่างไร)
การปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม
ธรรมและศีลธรรม
สัตย์ อหิงสา และสัตยาเคราะห์
ความรัก

ชัยยิด กุฏุบเห็นว่า สันติภาพ คือ หลักอิสลามซึ่งมีลักษณะที่สําคัญ คือ ความสงบและความมั่นคงภายในจิตใจและ
สังคม ตรงข้ามกับความวุ่นวายและความไม่มั่นคง สังคมที่มีความสงบและมีความมั่นคงคือสังคมแห่งสันติภาพ สังคมที่ไม่มี
ความสงบและไม่มีความมั่นคงคือสังคมที่ไม่มีสันติภาพ และสันติวิธี คือ การปฏิบัติตามวิถีอิสลามซึ่งต้องเริ่มจากปัจเจกบุคคล
แล้วขยายออกไปสู่ครอบครัวและสังคมโดยการวางใจต่อพระเจ้า ปฏิบัติตามวิถีอิสลามอย่างเคร่งครัด ขจัดความขัดแย้งภายในจิต
แล้วเผยความรักและความเมตตาออกมา
พุทธทาสภิ กขุ เห็ นว่า สันติ ภาพ คือ ความสงบสุข ตรงข้ามกับ วิกฤตการณ์ สังคมที่มีความสงบสุขคือ สังคมแห่ ง
สันติภาพ สังคมที่มีวิกฤตการณ์คือสังคมที่ไม่มีสันติภาพ และสันติวิธี คือ การมีธรรมะและการมีศีลธรรม ซึ่งเริ่มจากสันติภาพ
ภายในจิตใจ แล้วส่งผลก่อให้เกิดสันติภาพภายนอกต่อไป โดยสภาวะของสันติภาพภายในกับภายนอกเป็นอย่างเดียวกัน คือ เป็น
สภาวะที่อิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นอย่างถูกต้องตามหลักปฎิจจสมุปบาท
มหาตมะ คานธี เห็นว่า สันติภาพ คือ ความยุติธรรม ตรงข้ามกับความอยุติธรรม สังคมที่มีความยุติธรรมเท่ากับสังคม
แห่ งสั น ติภ าพ สั งคมที่อ ยุติ ธ รรมคื อ สัง คมที่ ไม่ มีสั น ติภ าพ และสั นติ วิธี มี องค์ป ระกอบ 3 ด้า น คื อ สัต ย์ อหิง สา และ
สัตยาเคราะห์ซึ่งเริ่มจากความศรัทธาอย่างมั่นคงต่อความจริง(สัตย์)คือพระเจ้า แล้วแสดงสัตย์ออกมาด้วยวิธีการที่ไร้ความรุนแรง
(อหิงสา) และมั่นคงต่อวิธีการนั้นจนกว่าจะบรรลุสันติภาพ(สัตยาเคราะห์)
มาร์ติน ลูเธอร์ คิงส์ จูเนียร์เห็นว่า สันติภาพ คือ ความยุติธรรม และความไม่รุนแรง ตรงข้ามกับความอยุติธรรม และ
ความรุนแรง สังคมที่มีความยุติธรรมหรือความไม่รุนแรงคือสังคมแห่งสันติภาพ สังคมที่มีความอยุติธรรมหรือความรุนแรงคือ
สังคมที่ไม่มีสันติภาพ และสันติวิธี คือ ความรัก ซึ่งต้องเริ่มจากสันติภาวะภายในจิตใจของมนุษย์แล้วส่งผลแสดงออกมาทางการ
กระทําที่เป็นประโยชน์สุขแก่สังคม
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อภิปรายผล
ความเหมือน แนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพและสันติวิธีเบื้องต้นมีความเหมือนกันดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพ ได้แก่ ประเภทของสันติภาพตามทัศนะของนักคิดทั้ง 4 ท่าน มี 2 ประเภท คือ สันติภาพ
ภายใน และสันติภาพภายนอก ซึ่งสันติภาพทั้งสองประเภทเกิดขึ้นแบบอิงอาศัยกัน หมายความว่า เมื่อมีสันติภาพภายในก็เป็น
ปัจจัยให้เกิดสันติภาพภายนอก เมื่อสันติภาพภายนอกมีก็เป็นปัจจัยให้เกิดสันติภาพภาพใน แนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพและสันติ
วิธีของนักคิดทั้ง 4 ท่าน ล้วนได้รับการบ่มเพาะจากศาสนา ซึ่งแสดงปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างศาสนาและศาสนิก กล่าวคือ เมื่อ
ศาสนามีศาสนิกเช่นนี้ทําให้ศาสนามีประโยชน์ต่อสังคม และเมื่อศาสนิกมีศาสนาเช่นนี้ทําให้ศาสนิกมีหลักการที่มั่นคงซึ่งมีผลทํา
ให้ศาสนาเป็นเครื่องมือในการสร้างและรักษาสันติภาพ ไม่ใช่เป็นต้นเหตุแห่งความรุนแรงเสียเอง
2. แนวคิดเกี่ยวกับสันติวิธี ได้แก่ จุดเริ่มต้นที่แท้ของสันติภาพทั้งสองตามทัศนะของนักคิดทั้ง 4 ท่าน อยู่ที่จิตใจ
หมายความว่า เมื่อสันติภาพภายในมีแล้วย่อมส่งผลให้เกิดสันติภาพภายนอกแน่นอน แต่เมื่อมีสันติภาพภายนอกแล้วยังไม่แน่นัก
ว่าจะส่งผลให้เกิดสันติภาพภายใน อย่างไรก็ตามหากไม่มีสันติภาพประเภทหนึ่ง สันติภาพอีกประเภทหนึ่งก็เป็นไปไม่ได้
ความต่างแนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพและสันติวิธีเบื้องต้นมีความต่างกันในรายละเอียด ดังนี้
แนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพและสันติวิธีของนักคิดทั้ง 4 ท่าน ต่างกันในรายละเอียดอันเนื่องมาจากศาสนาที่แต่ละท่านนับ
ถือและบริบ ทที่ ต่า งกัน ทํ าให้วิธี การใช้ หลั กการต่ างกัน ทั้ง นี้เ พื่อให้ส อดคล้อ งกั บสถานการณ์ที่ กํา ลัง เผชิ ญอยู่ แต่ไ ม่ว่ าจะ
เผชิญหน้ากับสถานการณ์เช่นใดหรือแม้จะเปลี่ยนวิธีการไปตามบริบทของสังคมอย่างไรก็ตาม หลักการเกี่ยวกับสันติภาพและ
สันติวิธีของทุกท่านก็ยังคงเดิม บริบททางสังคมแต่ละกรณีมีดังนี้
1. กรณีของซัยยิด กุฏุบ แนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพและสันติวิธีพัฒนาขึ้นท่ามกลางความเสื่อมด้านจิตใจและความรุ่งเรือง
ของวัตถุนิยมตามอย่างตะวันตกในสังคมอียิปต์และความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับท่านเอง
2. กรณีของพุทธทาสภิกขุ แนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพและสันติวิธีพัฒนาขึ้นท่ามกลางวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและ
สังคมโลกทั้งด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
3. กรณีของมหาตมะ คานธี แนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพและสันติวิธีพัฒนาขึ้นท่ามกลางความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นในสังคม
อินเดียทั้งด้านเศรฐกิจ สังคม และการเมือง คือ การต่อต้านกฎหมายเกลือ การต่อต้านระบบวรรณะ และการคัดค้านภาษีที่ดิน
4. กรณีของมาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์แนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพและสันติวิธีพัฒนาขึ้นท่ามกลางความอยุติธรรมที่เกิดขึ้น
ในสังคมอเมริกันทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่คนผิวขาวกระทําต่อคนผิวดํา
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
แนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพและสันติวิธีเบื้องต้นตามทัศนะของศาสนิกของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พุทธ คริสต์ และ
อิสลาม ทําให้เห็นความงามของศาสนธรรมที่มีอยู่ในศาสนานั้นๆ ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนให้ศาสนิกดําเนินชีวิตและอุทิศชีวิตนั้นเพื่อ
พัฒนาตนให้มีคุณธรรมและสร้างสันติภาพให้กับสังคม ทําให้ผู้ใฝ่สันติได้หลักการแห่งสันติภาพอันเป็นที่ยอมรับของทุกศาสนา
และแนวทางที่จะนําไปสู่สันติภาพได้ก็มีเพียงแนวทางเดียวคือแนวทางแห่งสันติ หรือสันติวิธี ต่างแต่รายละเอียดในการใช้สันติวิธี
ตามบริบทของสังคมนั้นๆ ซึ่งนับเป็นความงามอีกประการหนึ่งที่ทําให้ผู้ใฝ่สันติได้แนวทางอันหลากหลายและเมื่อปะติตปะต่อ
แนวทางอันหลากหลายเข้าด้วยกันก็จําทําให้ปัจเจกบุคคลและสังคมได้แนวทางเพื่อการสร้างและรักษาสันติภาพอันครบถ้วน
สมบูรณ์และนําไปใช้ได้จริง
: ศาสนา ชุมชน
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งานชิ้นนี้แม้จะมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวเบื้องต้นกับสันติภาพและสันติวิธีของซัยยิด กุฏุบ พุทธทาส
ภิกขุ มหาตมะ คานธี และมาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ แต่เมื่อกล่าวอย่างถูกต้องแล้ว แนวคิดที่ได้ไม่ใช่แนวคิดที่แท้จริงของนักคิด
ทั้ง 4 คน เพราะผ่านการศึกษามาชั้นหนึ่งแล้ว เท่ากับว่าเป็นแนวคิดของผู้ศึกษาแนวคิดนั้นๆ อีกชั้นหนึ่ง ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า
แนวคิดที่ได้ในที่นี้เป็นแนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพและสันติวิธีของมหาตมะ คานธีตามทัศนะของวังกาญจน์ ประเสริฐลาภ พุทธ
ทาสภิกขุตามทัศนะของพระมหานครินทร์ แก้วโชติรุ่ง มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ตามทัศนะของไอศูรย์ พยัฆศิริ และแนวคิด
เกี่ยวกับสันติภาพและสันติวิธีของชัยยิด กุฏุบตามทัศนะของคัทลียา รัตนวงศ์
เนื่องจากการการศึกษาและเปรียบเทียบในที่นี้นําเสนอแนวคิดและสันติภาพเบื้องต้นเท่านั้น ดังนั้น ในการศึกษาหรือ
วิจัยต่อไปเกี่ยวกับแนวคิดของนักคิดท่านนั้นๆ จึงควรศึกษาจากผลงานของท่านโดยตรง และให้ถือว่า 1) ทัศนะของนักวิจัย
ข้างต้นเป็นเหมือนตัวช่วยในการทําความเข้าใจแนวคิดของนักคิดท่านนั้นๆ และ 2) ข้อมูลอย่างเดียวกันแต่ผู้ศึกษาข้อมูลอาจได้
ข้อสรุปทั้งที่เหมือนและต่างกันเพราะเป็นผลจากความต่างกันของเครื่องมือที่ใช้ศึกษา ท่าทีทมี่ ีต่อข้อมูล และระดับภูมิปัญญาของ
ผู้ศึกษาเอง
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การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ณ
วัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพมหานคร
An Analyze of Factors Relating to Religious Activities Engagement at Mangkon Kamalawat Temple
∗

ศรัณย์ วิทยากรบัณฑิต
ภาควิชาการจัดการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมของผู้ที่มาการ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ณ วัดมังกรกมลวาส กรุงเทพมหานคร อาศัยระเบียบวิธีวิจัย 2 วิธีการ คือ ระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยหาค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการ
วิเคราะห์สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน และระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้
ที่มาประกอบพิธีกรรมศาสนา ณ วัดมังกรกมลวาส กรุงเทพมหานคร
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25-34 ปี สถานภาพการสมรสเป็นโสด สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่ าง 15,001-25,000 บาท และมีธรรมเนียมปฏิบัติใน
ครอบครัวเป็นแบบไทย ส่วนประสมทางการตลาดจากมุมมองผู้บริโภคโดยรวม อยู่ในระดับที่เห็นด้วย มีความรู้ความเข้าใจ ในระดับ
ปานกลาง มีลําดับแรงจูงใจอยู่ในระดับที่มาก ด้านพฤติกรรมจํานวนครั้งที่มาวัดในหนึ่งปีตั้งแต่ 1 ครั้ง ถึง 20 ครั้ง ค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบพิธีกรรมต่อครั้งต่ําสุด 50 บาท สูงสุด 4,000 บาท จํานวนพิธีกรรมในแต่ละครั้ง ตั้งแต่ 1 ครั้ง ถึง 7 ครั้ง ส่วนพฤติกรรม
และแนวโน้มพฤติกรรมโดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความ
แตกต่างกันกับพฤติกรรมด้านจํานวนครั้งที่มา ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดจากมุมมองผู้บริโภค มีความสัมพันธ์ระดับต่ํา
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับจํานวนครั้งที่มาภายในหนึ่งปี รวมถึงพฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมโดยรวม ปัจจัยด้านความรู้
ความเข้าใจในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ มีความสัมพันธ์ระดับต่ํา และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับจํานวนครั้งที่มา ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
ต่อครั้ง รวมถึงพฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมโดยรวมลําดับของแรงจูงใจด้านความต้องการในชีวิตมีความสัมพันธ์ในระดับต่ํา
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมโดยรวม
คําสําคัญ: วัดมังกรกมลาวาส พิธีกรรมทางศาสนาการประกอบพิธีกรรม แนวโน้มพฤติกรรม
Abstract
The purpose of research was aimed to study about factors relating to religious activities engagement
at Mangkon Kamalawat Temple. Mixed methodology was applied as two Methods. For quantitative method,
questionnaires were collected from samples. The data was analyzed by percentage, mean and standard
deviation. The hypotheses were tested by t-test, One-Way analysis of variance and Pearson product
moment correlation coefficient. In term of the qualitative method, in-depth interviews were conducted
samples that visited Mangkon Kamalawat Temple
Most of respondents were female aged between 25 to 34 years, with single status, held bachelor
degree, worked private as company employees, had average monthly income between 15,001-25,000 Baht,
∗

บทความนี้เรียบเรียงจากสารนิพนธ์เรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวไทยณ วัดมังกรกมลาวาส
กรุงเทพมหานคร” โดยผู้เขียนขอพระขอบคุณ อาจารย์ ดร. ธนภูมิ อติเวทิน อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ที่ได้ให้คําปรึกษาแนะนําข้อคิดเห็นต่างๆในการทําวิจัย
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and practiced Thai traditions in family.Overall attitude towards marketing mix factors at agree level. Overall of
the cognitive orientation about religious activitieshad level at moderate level. Overall of the order of living
motivate needs as high level. Most respondents’ behavior about the visit frequency ranged from 1 to 20
times. For each visit, the lowest average of religious activities spending was 50 Baht while the highest was
4,000 Baht and the ritual frequency ranged from 1 to 7 times. Most respondents had overall attitude
toward of behavior and trend at high level.Thai people with different monthly income had different behavior
in term of visiting time per one year at Mangkon Kamalawat Temple. Consumer marketing mix factors have
correlated with behavior and trend behavior of religious activities engagementat Mangkon Kamalawat Temple,
aboutvisited range in one year, overall of behavior and behavior trend of religious activities engagement
among Thai people at low level and same direction. Cognitive factors toward religious activities engagement
have correlated with behavior and trend behavior of religious activities engagement at Mangkon Kamalawat
Temple, about visited range in one year, the average expense per each visit, overall of behavior and
behavior trend of religious activities engagement at low level and same direction. The order of living
motivate needs have correlated with behavior and trend behavior of religious activities engagement at
Mangkon Kamalawat Temple, about overall of behavior and behavior trend of religious activities engagement
at low level and same direction.
Keywords: Mangkon Kamalawat Temple, Religious activities,Religious activities engagementBehavior trend,
บทนํา
ปัจจุบันนี้การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเป็นสิ่งที่นิยมและส่งผลต่อชาวไทยเป็นจํานวนอย่างมาก แต่ละคนนั้นมี
วัตถุประสงค์ที่ต่างกัน วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน การเข้าวัดมักจะมองในเรื่องของการมาขอพรอย่างการ
ขอให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ความรัก การเรียน รวมถึงการทําจิตใจให้สงบ การมาปฏิบัติธรรม หรือการที่บูชาสิ่งต่างๆ เพื่อให้เกิดสิริมงคล
แก่ตน เกิดมุมมองที่ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงคือมุมมองด้านการบริหารกิจการของวัด เพราะวัดก็เป็นกิจการที่ช่วยตอบสนองต่อใจของ
ผู้บริโภค อนึ่ง วัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพมหานคร เป็นวัดที่มีประวัติมาอย่างยาวนาน เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธเชื้อสายไทย
และเชื้อสายจีน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ที่มีกิจกรรมด้านวัฒนธรรมที่หลากหลายที่มีคุณค่าต่อ
จิตใจต่อผู้มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา สําหรับวัดในปัจจุบันมีการแข่งขันสูงในด้านพิธีกรรมทางศาสนาที่ดึงดูดคนเข้าไปทําบุญ
หรือสวดมนต์นําโชค ฯลฯ เพื่อนํารายได้นั้นมาบูรณะวัดหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจที่จะกระทําก็
เสมือนเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดในรูปแบบหนึ่ง รวมถึงการบริหารกิจการภายในวัดที่มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ได้ตั้งไว้ แนวโน้มพฤติกรรม
ของชาวไทยด้านการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเริ่มที่จะมีมากขึ้น เพราะเมื่อชาวไทยไม่สามารถที่จะทําตามความต้องการของ
ตนเองได้จึงเริ่มมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางศาสนา เพื่อตอบสนองความต้องการของตนหรือเติมเต็มความรู้สึกของตนให้
ได้รับความสบายใจ ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะดําเนินการศึกษาและวิจัย เรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมและแนวโน้ม
พฤติกรรมการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ณ วัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพมหานครโดยศึกษาถึงลักษณะส่วนบุคคล ส่วนประสม
ทางการตลาดจากมุมมองผู้บริโภค (4Cs) ความรู้และความเข้าใจในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ปัจจัยการเกิดความเชื่อ และลําดับ
ของแรงจูงใจด้านความต้องการในชีวิต โดยนําข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดนี้มาเพื่อคาดการณ์และให้เข้าใจถึงพฤติกรรมและแนวโน้ม
พฤติกรรมการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวไทย พร้อมวางแนวทางในการจัดการและวางกลยุทธ์ เพื่อให้วัดมังกรกมลาวา
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สมีมาตรฐานและศักยภาพในการดําเนินงานที่ดียิ่งขึ้น พร้อมรองรับความต้องการของผู้มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวไทย
ในกรุงเทพมหานครที่จะมีเพิ่มขึ้นในอนาคต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
และธรรมเนียมปฏิบัติในครอบครัว ที่มีผลต่อพฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ณ วัดมังกรกม
ลาวาส กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดจากมุมมองผู้บริโภค กับพฤติกรรมและแนวโน้ม
พฤติกรรมการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ณ วัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา ณ วัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพมหานคร
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของลําดับของแรงจูงใจด้านความต้องการในชีวิต กับพฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมการ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ณ วัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพมหานคร
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
1.ตัวแปรอิสระ ได้แก่
1.1 ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และธรรม
เนียมปฏิบัติในครอบครัว
1.2 ส่วนประสมทางการตลาดจากมุมมองผู้บริโภค (4Cs) ได้แก่การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ต้นทุนและความ
คุ้มค่าในการประกอบพิธีกรรมความสะดวกและความเข้าถึงของวัดการสื่อสารด้านคุณค่าของพิธีกรรมต่างๆ ที่ผู้บริโภครับรู้
1.3 ความรู้และความเข้าใจในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ณ วัดมังกรกมลาวาส
1.4 ลําดับของแรงจูงใจด้านความต้องการในชีวิต ได้แก่ ความต้องการลําดับต่ําและความต้องการลําดับสูง
2. ตั วแปรตาม ได้ แ ก่ พฤติ ก รรมและแนวโน้ ม พฤติ ก รรมการประกอบพิ ธี ก รรมทางศาสนา ณ วั ดมั ง กรกมลาวาส
กรุงเทพมหานคร
วิธีดําเนินการวิจัย
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประชากรของการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือเคยมาปฏิบัติกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องทางศาสนาที่วัดมังกรกมลาวาส เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีช่วงวัยตั้งแต่วัยรุ่นขึ้นไป ตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มคนที่มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่วัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่
ทราบจํานวนประชากรแน่นอน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยการใช้กลุ่มตัวอย่างที่มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ณ วัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพมหานคร ที่
ยินยอมและเต็มใจในการตอบแบบสอบถาม โดยมีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 300 คน
วิธีการสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความสะดวก (Convenience Sample) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างตาม
เกณฑ์ที่เต็มใจจะให้ข้อมูล และเลือกเก็บจากกลุ่มตัวอย่างที่มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่วัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพมหานคร
เรียบร้อยแล้ว
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การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้
ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม(Questionnaire) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวัดผลปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวไทย ณ วัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพมหานคร โดยแบ่ง
แบบสอบถามเป็น 5 ส่วนใหญ่ ๆ ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ที่เคยมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ณ วัดมังกรกม
ลาวาส กรุงเทพมหานครภายในหนึ่งปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นลักษณะคําถามปลายปิด (Close-ended question) คําตอบหลายตัวเลือก
( Multiple Choice Question) และให้เลือกตอบข้อที่เหมาะสมทีส่ ุด
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดจากมุมมองผู้บริโภคที่มีความสัมพันธ์ต่อการประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา ซึ่งมีลักษณะเป็นคําถามแบบสเกลการจัดประเภท (Selected Category Scale) โดยให้ระดับอิทธิพล และให้ค่าคะแนน
หรือ Rating Scale ซึ่งเป็นการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยมีหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน 5 ระดับ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้และความเข้าใจในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ของผู้บริโภคที่มีความสัมพันธ์ต่อ
การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งมีลักษณะเป็นคําถามแบบสเกลการจัดประเภท (Selected Category Scale) โดยให้ระดับ
อิทธิพล และให้ค่าคะแนนหรือ Rating Scale ซึ่งเป็นการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยมีหลักเกณฑ์ในการ
ให้คะแนน 5 ระดับ
ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลําดับของแรงจูงใจด้านความต้องการในชีวิตที่ทําให้ท่านมาประกอบพิธีกรรม โดย
คําถามที่เลือกใช้เป็นลักษณะของคําถามปลายปิด (Close-end Question) โดยในขั้นแรกเป็นคําถามเพื่อให้เป็นการเลือกตอบใน
ข้อนั้นโดยมีสองทางเลือก (Two-way question) คือ
1) มีแรงจูงใจด้านความต้องการมีผลจึงเลือกที่ให้เป็นระดับคะแนน
2) ไม่มีแรงจูงใจด้านนั้นจึงไม่มีความประสงค์ที่จะตอบ
แบบสอบถามในกรณีที่มีแรงจูงใจจะมีลักษณะเป็นคําถามแบบสเกลการจัดประเภท (Selected Category Scale) โดย
ให้ระดับอิทธิพล และให้ค่าคะแนนหรือ Rating Scale ซึ่งเป็นการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยมี
หลักเกณฑ์ในการให้คะแนน 5 ระดับ
ส่วนที่ 5 พฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมของชาวไทยที่มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ณ วัดมังกรกมลาวาส
กรุงเทพมหานคร
ข้อที่ 1 จํานวนครั้งที่มาที่วัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพมหานคร ภายในหนึ่งปีและข้อที่ 3 จํานวนพิธีกรรมในวัด
ที่มาประกอบพิธีกรรมเป็นลักษณะของคําถามปลายเปิด (Open-ended Question) มีลักษณะคําถามด้านความถี่ (Frequency)
ซึ่งใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอัตราส่วน (Ratio Scale)
ข้อที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการมาประกอบพิธีกรรมโดยเฉลี่ยต่อครั้งเป็นลักษณะของคําถามปลายเปิด (Open-ended
Question) แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Question)ซึ่งใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอัตราส่วน (Ratio Scale)
ข้อ 4-7 ผลลัพธ์หลังจากประกอบพิธีกรรมที่วัดฯ ตรงกับสิ่งที่คาดหวังมากน้อยพียงใด / ความคุ้มค่าจาก
จํานวนเงินที่ใช้ไปในการประกอบพิธีกรรมมีความคุ้มค่าในระดับใด / โอกาสที่จะแนะนําบุคคลอื่นมาประกอบพิธีกรรม/โอกาสที่จะ
กลับมาที่วัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพมหานคร ภายในปีนี้ ซึ่งมีลักษณะเป็นคําถามแบบสเกลการจัดประเภท (Selected Category
Scale) โดยให้ระดับอิทธิพล และให้ค่าคะแนนหรือ Rating Scale ซึ่งเป็นการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale)
ซึ่งรูปแบบที่ใช้คือมาตราวัดแบบความหมายที่ตรงข้ามกัน (Semantic differential scale)โดยมีหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน 5
ระดับ
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive analysis)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลจากแบบสอบถามในตอนที่ 1 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
สูงสุด อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ธรรมเนียมปฏิบตั ิในครอบครัว ใช้การวิเคราะห์แบบการแจกแจงความถี่ (Frequency) และ
นําเสนอเป็นค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อศึกษาถึงลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ส่วนที่ 2-4 ปัจจัยการตลาดจากมุมมองผู้บริโภค (4Cs) ความรู้และความเข้าใจในการประกอบพิธีกรรมต่างๆได้แก่
การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และลําดับของแรงจูงใจด้านความต้องการในชีวิตที่ทําให้มาประกอบพิธีกรรม ใช้การ
วิเคราะห์แบบการนําเสนอเป็นค่าเฉลี่ย (Means) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อวัดการกระจายของข้อมูล
ส่วนที่ 5 ข้อมูลจากแบบสอบถามในตอนที่ 5 พฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ใช้
การวิเคราะห์แบบการนําเสนอเป็นการแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Means) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อวัดการกระจายของข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิงอนุมาน (Inferential analysis)
สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคมีลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และธรรมเนียมปฏิบัติในครอบครัว ของพฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ณ
วัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพมหานครแตกต่างกันการวิเคราะห์ ใช้ค่าสถิติ F-test วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียวคือ One
Way ANOVA และ t-test
สมมติฐานข้อที่ 2-4 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดจากมุมมองผู้บริโภค / เรื่องความรู้ความเข้าใจในการ
ประกอบพิธีกรรมต่างๆ / ลําดับของแรงจูงใจด้านความต้องการในชีวิต มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมการ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ณ วัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพมหานคร ใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เพื่ออธิบายค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่มาปฏิบัติกิจกรรม ณ วัดมังกรกมลาวาส ย่านเยาวราช
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีช่วงวัยตั้งแต่วัยรุ่นขึ้นไป โดยเริ่มจากอายุ 15 ปีขึ้นไป
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มคนที่มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่วัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่
ทราบจํานวนประชากรแน่ นอน ดังนั้น ผู้ วิจั ยจึ งกํ าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่ างโดยใช้วิ ธีการสุ่มตัวอย่ างแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) จํานวน 10 ราย โดยการใช้กลุ่มตัวอย่างที่มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ณ วัดมังกรกมลาวาส
กรุงเทพมหานคร
วิธีการสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่าง ดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 วิธีสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) ด้วยการแบ่งตามเพศ หลังจากนั้นนํามาแบ่งเป็นช่วงอายุ 5 ลําดับ
ขั้นที่ 2 วิธีสุ่มตัวอย่าง แบบอาศัยความสะดวก (Convenience Sample) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ที่เต็มใจจะให้
ข้อมูลหรือเลือกเก็บจากกลุ่มตัวอย่างที่มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ณ วัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพมหานคร
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ดํ า เนิ นการด้ ว ยการศึ ก ษาจากการสั ม ภาษณ์ โดยใช้ การสั มภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก (In-depth
Interview) ผู้วิจัยจะทําการสัมภาษณ์โดยกําหนดคําถามเป็นลักษณะปลายเปิด (Open-ended question) ซึ่งใช้ลักษณะของ
โครงสร้างคําถามด้วยกัน 2 แบบ คือ คําถามปลายเปิดแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Question) เพื่อใช้ในการขยายผลวิจัย
หรือเรื่องที่ต้องแก้ไขปรับปรุงของวัด ส่วนโครงสร้างคําถามที่แน่นอน (Structured Question) เป็นคําถามที่เป็นลําดับอย่าง
แน่ นอนเพื่ อให้ ผู้ ตอบได้ ตอบตามลํ าดั บในแต่ ละข้ อ การสั มภาษณ์ ครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ยจะเป็ นผู้สั มภาษณ์ด้ วยตนเอง แล้ วจดบั นทึ ก
รายละเอียดและใช้เครื่องบันทึกเสียงเป็นส่วนหนึ่งของการเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์จากผู้ตอบ เพื่อรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็น
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ทั้งหมดนํามาสนับสนุนและข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์เพื่อความสมบูรณ์ของผลวิจัยมากขึ้น
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยจะทําการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลด้วยตนเอง และใช้วิธีการจดบันทึกและถอดเทป
ระหว่างสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน และผู้วิจัยจะได้นําเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลของประเด็นต่างๆ เช่น อิทธิพลความเชื่อ
ในการประกอบพิธีกรรม อารมณ์ความรู้สึกหลังจากประกอบพิธีกรรม บรรยากาศโดยรวม ขั้นตอนที่ปฏิบัติมีความครบถ้วนหรือไม่
แนวโน้มของการประกอบพิธีกรรมในอนาคต และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวัดมังกรกมลาวาส ในลักษณะการพรรณนาเชิง
วิเคราะห์ (Analytical Description) และจะเลือกนําเสนอข้อมูลเฉพาะเรื่องที่ทําการศึกษาเท่านั้น
ผลการวิจัย
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25-34 ปี มีสถานภาพสมรสโสด สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทหรือลูกจ้างเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 15,001-25,000 บาท และมีธรรม
เนียมปฏิบัติในครอบครัวเป็นแบบไทย
2. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นของส่วนประสมทางการตลาดจากมุมมองผู้บริโภคโดยรวม อยู่ในระดับที่เห็น
ด้วย
3. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในการประกอบพิธีกรรม ในระดับปานกลาง
4. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีลําดับแรงจูงใจด้านความต้องการในชีวิต อยู่ในระดับที่มาก
5. ในด้านพฤติกรรมพบว่าจํานวนครั้งที่มาวัดในหนึ่งปีต่ําสุดคือ 1 ครั้ง สูงสุดคือ 20 ครั้ง ค่าใช้จ่ายในการประกอบ
พิธีกรรมต่อครั้งต่ําสุดคือ 50 บาท สูงสุดคือ 4,000 บาท จํานวนพิธีกรรมในแต่ละครั้ง ต่ําสุดคือ 1 ครั้ง สูงสุดคือ 7 ครั้ง ส่วน
พฤติกรรมโดยรวมและแนวโน้มโดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
1.1 ลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
และธรรมเนียมปฏิบัติในครอบครัวที่แตกต่างกัน กับพฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ไม่แตกต่าง
กันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
1.2 ลักษณะส่วนบุคคล ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมด้านจํานวนครั้งที่มา ณ วัดมังกรกมลาวาส
กรุงเทพมหานคร ภายในหนึ่งปี แตกต่างกัน ส่วนพฤติกรรมและแนวแนวโน้มพฤติกรรมด้านอื่นนั้น ไม่พบความแตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
2. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดจากมุมมองผู้บริโภค ได้แก่ การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ต้นทุนและ
ความคุ้มค่าในการประกอบพิธีกรรม ความสะดวกและการเข้าถึงของวัด และการสื่อสารด้านคุณค่าของพิธีกรรม มีความสัมพันธ์
ระดับต่ํา และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวไทย ณ วัด
มังกรกมลาวาส กรุงเทพมหานคร ด้านจํานวนครั้งที่มา ณ วัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพมหานคร ภายในหนึ่งปี ด้านพฤติกรรม
โดยรวมและแนวโน้มพฤติกรรมโดยรวมของผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01
3. ความรู้ความเข้าใจในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ มีความสัมพันธ์ระดับต่ํา และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกับ
พฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ณ วัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพมหานครด้านจํานวนครั้งที่มา ณ
วัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพมหานคร ภายในหนึ่งปี ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง ด้านพฤติกรรมโดยรวมและแนวโน้มพฤติกรรม
โดยรวมของผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01
4. ลําดับของแรงจูงใจด้านความต้องการในชีวิต ได้แก่ ความต้องการลําดับต่ํา (ทางร่างกาย, ความปลอดภัยและมั่นคง,
ความผูกพันหรือการยอมรับ) และความต้องการลําดับสูง (การยกย่อง, ความสําเร็จในชีวิต) มีความสัมพันธ์ระดับต่ําและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ณ วัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพมหานครด้าน
พฤติกรรมโดยรวมและแนวโน้มพฤติกรรมโดยรวมของผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01
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5. จากผลการศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพสามารถสรุ ป ได้ ว่ า การที่ ม าประกอบพิ ธี ก รรมทางศาสนา ณ วั ด มั ง กรกมลาวาส
กรุงเทพมหานคร ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดจากมุมมองของผู้บริโภค ความรู้ความเข้าใจพิธีกรรม และลําดับความ
ต้องการในชีวิต ล้วนมีความสัมพันธ์ตอ่ พฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมการมาประกอบพิธีกรรม ซึ่งมาจากปัจจัยการเกิดความเชื่อ
โดยสภาพแวดล้อมรอบข้างเป็นส่วนมาก ที่ทําให้ส่งผลต่อพฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรม ดังนั้นผลการศึกษาเชิงคุณภาพสามารถ
สนับสนุนการศึกษาเชิงปริมาณได้ว่าการศึกษาปัจจัยที่กล่าวมามีความสัมพันธ์ต่อการมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ณ วัดมังกร
กมลาวาส กรุงเทพมหานคร
สรุปและอภิปรายผล
สรุปและอภิปรายผลวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
1. ชาวไทยมีลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
ธรรมเนี ยมปฏิบั ติที่ แตกต่างกันมีพฤติกรรมและแนวโน้มพฤติ กรรมการประกอบพิธี กรรมทางศาสนา ณ วัดมังกรกมลาวาส
กรุงเทพมหานคร ดังนี้
1.1 ผู้มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่มี เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และธรรมเนียมปฏิบัติ
ในครอบครั ว ที่ แ ตกต่ า งกั น มี พฤติ ก รรมและแนวโน้ ม พฤติ ก รรมการประกอบพิ ธี ก รรมทางศาสนา ณ วั ด มั ง กรกมลาวาส
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้สามารถอธิบายได้ว่าลักษณะ
บุคคลที่กล่าวมาไม่มีความแตกต่างกันทางพฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เนื่องสังคมไทยใน
ปัจจุบันมีผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ความเชื่อจึงเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวทุกคนไม่ว่าจะเป็นลักษณะไหนก็ตาม ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิ จั ย ของ กวี บู ร พสายั น ห์ (2554) ที่ ไ ด้ ทํ า งานวิ จั ย เรื่ อ งความเชื่ อ ศาสตร์ ฮ วงจุ้ ย ที มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื้ อ
คอนโดมิเนียมของผู้บริโภค ในย่านถนนพระราม 3 พบว่า ลักษณะที่ต่างกันไม่มีผลต่อพฤติกรรมกรรมการตัดใจซื้อคอนโดมิเนียม
ย่านพระรามสาม ด้วนความเชื่อด้านฮวงจุ้ยและสอดคล้องกับที่ ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2552) เรื่อง “การบริหารการตลาดยุค
ใหม่” ที่กล่าวถึงความรูส้ ึกนึกคิดของผู้ซื้อที่มีผลต่อการตอบสนองของผู้บริโภค ดังนั้นปัจจัยหลายๆ อย่างจากสิ่งแวดล้อมรอบข้างที่
ยึดถือมาจากในอดีตทําให้ไม่มีผลต่อพฤติกรรมในการมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยธรรมเนียมปฏิบัติบางอย่างที่คุ้นเคย
อาจจะทําให้มีการปฏิบัติที่เหมือนกัน
1.2 ผู้มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมการ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ณ วัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพมหานคร โดยทดสอบด้วยระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่าผู้มา
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่มี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมการประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา ณ วัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ด้านจํานวนครั้งที่มาที่วัดแห่งนี้ภายในหนึ่งปี พบว่า ผู้มาประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่ํากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท มีพฤติกรรมการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ณ วัด
มังกรกมลาวาส กรุงเทพมหานคร ด้านจํานวนครั้งที่มาที่วัดแห่งนี้ภายในหนึ่งปี มากกว่าผู้มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ณ วัด
มังกรกมลาวาส กรุงเทพมหานคร มากกว่ากลุ่มอื่นๆ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับที่อัจจิมา เศรษฐบุตร
และ สายสวรรค์ วัฒนพานิช (2552) เรื่อง “การบริหารการตลาด” ที่กล่าวถึงขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ โดยขั้นการตัดสินใจซื้อนั้น มี
ข้อเท็จจริงของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง ที่กล่าวถึงความตั้งใจซื้อโดยคํานึงถึงระดับรายได้ของตน ซึ่งรวมกับตัวแปรภายนอกที่มี
อิทธิพลอย่างความสําคัญของการซื้อที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม คนที่รายได้เฉลี่ยต่ํากว่าก็มักจะมีความต้องการที่มากกว่าคนที่มี
รายได้สูงกว่า จึงทําการอธิษฐานและขอพรที่มากกว่า จึงเกิดผลต่อมีจํานวนครั้งที่มาวัดมากกว่าคนที่มีรายได้สูงกว่า เพราะอาจจะมี
ความถี่ของความต้องการที่มาก จึงทําให้ต้องมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่วัดฯ บ่อยครั้งขึ้น
2. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดจากมุมมองผู้บริโภค มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมการ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ณ วัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพมหานคร ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดจากมุมมองผู้บริโภค
ได้แก่ การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ต้นทุนและความคุ้มค่าในการประกอบพิธีกรรม ความสะดวกและความเข้าถึงของ
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วัด การสื่อสารด้านคุณค่าของพิธีกรรมต่างๆ ที่ผู้บริโภครับรู้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาของชาวไทย ณ วัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับที่
ชลิต ลิมปนะเวช (2545) เรื่อง “Cutting Edge CRM” ได้อธิบายในเรื่องของส่วนประสมทางการตลาดในปัจจุบันโดยเน้นจากเรื่อง
ปรัชญาที่เปลี่ยนไป จากเดิมที่เน้นความสําคัญไปที่ผลิตภัณฑ์แต่ปัจจุบันเน้นไปที่ผู้บริโภคและเพื่อสังคม ทําให้นักการตลาดสามารถ
สื่อในสิ่งที่ต้องการสู่ผู้บริโภคได้มากขึ้น โมเดล 4Cs จึงมีดังต่อไปนี้ ความต้องของผู้บริโภค (Consumer Solution) ราคาของ
ผู้บริโภค (Cost to Customer) ความสะดวกสบายของผู้บริโภค และสุดท้าย การสื่อสารสู่ผู้บริโภค (Communication) ที่นํามาใช้
แทน 4Ps ของเดิมที่ PhilipKotler ได้คิดไว้ ดังนั้นสาเหตุมาจากการมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เกิดจากความต้องการของผู้
ศรัทธาหรือผู้ที่เกิดความเชื่อในเรื่องนี้และรวมถึงการปฏิบัติตนเพื่อเข้าถึงหลักธรรม เหตุผลต่างๆ ย่อมเป็นลักษณะเฉพาะการมาขอ
พรหรืออธิษฐาน รวมถึงการนั่งสมาธิ การฟังธรรม และการปฏิบัติตามศีลที่กําหนด จึงเกิดระดับที่แตกต่างกันของแต่ละผู้มา
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
3. เรื่องความรู้ความเข้าใจในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติ กรรมและแนวโน้มพฤติกรรมการ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ณ วัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพมหานคร ด้านจํานวนครั้งที่มาภายในหนึ่งปี ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง
พฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมการมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยรวม อย่างมีนัยสําคัญที่ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ
โรคีช (M. Rokeach) (อ้างโดย ลักขณา สริวัฒน์ 2544) ในเรื่องของความเชื่อที่เป็นปัจจัยที่กําหนดพฤติกรรมของมนุษย์ ความเชื่อ
จึงหมายถึงความคิดและความเข้าใจของบุคคลที่ผลต่อการแสดงพฤติกรรมเปรียบได้กับคนที่มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ที่มี
พื้นฐานความรู้ความใจในการประกอบพิธีกรรมบางส่วนที่ได้รับสืบทอดกันมา จึงเกิดความเชื่อต่อการมาประกอบพิธีกรรมจํานวน
ครั้งและค่าใช้จ่ายจึงมีมากขึ้นตามความเชื่อที่ตนมีอยู่ ยิ่งมีความเชื่อมากก็มาประกอบพิธีกรรมมากขึ้น ค่าใช้จ่ายจึงสูงขึ้นตามมา
4. ลําดับของแรงจูงใจด้านความต้องการในชีวิต มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมการประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา ณ วัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพมหานคร ด้านพฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมการประกอบพิธีกรรมโดยรวม อย่างมี
นัยสําคัญที่ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุขิตา อยู่คงสวัสดิ์ (2550) เรื่อง “แรงจูงใจ ค่านิยม ความเชื่อและการรับข้อมูล
ข่าวสารเพื่อสร้างศรัทธาต่อวัตถุมงคลจตุคามรามเทพ” กล่าวถึงแรงจูงใจระดับต่ํา คือการบูชาเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สมบัติ ส่วน
ระดับกลางคือแรงจูงใจเพื่อให้ได้รับการเรียนรู้ นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้ผู้ที่มีความเชื่อ มีความศรัทธาในวัตถุมงคลจตุคามรามเทพ จึง
ทําให้เกิดพฤติกรรมการเช่าวัตถุมงคลจตุคามรามเทพเป็นจํานวนมาก ซึ่งเปรียบได้กับผู้ที่มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ก็มี
แรงจูงใจด้านความต้องการในลําดับต่ําอย่างการขอให้ได้งาน มีความร่ํารวย ฯลฯ และลําดับสูงเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของตน จึงทํา
ให้เกิดความศรัทธาต่อการมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ณ วัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพมหานครเท่านั้น โดยอาจจะศรัทธาใน
ความศักดิ์สิทธิ์ของวัด มีความเชื่อมั่นในวัดแห่งนี้สูง แล้วถ้าได้ตามที่คาดหวังไว้ก็จะรู้สึกถึงความคุ้มค่า แล้วทําให้เกิดการแนะนํา
บอกต่อทําให้เกิดพฤติกรรมและแนวโน้มการมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
สรุปและอภิปรายผลวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
ลักษณะส่วนบุคคลจากการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยแบ่งตามลักษณะเพศเป็นเพศหญิงและเพศชาย อย่างละ 5 คนและ
แบ่งเป็นช่วงอายุตั้งแต่ 1) 15 - 24 ปี 2) 25 - 34 ปี 3) 35 - 44 ปี 4) 45 - 54 ปี 5) 55 ปีขึ้นพบว่า
ปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกิดการมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาล้วนเกิดจากความเชื่อ ปัจจัยด้านความเชื่อเกิดจากมุมมองที่
หลากหลายดังนั้นวิธีการวิจัยที่เหมาะสมคือการใช้การสัมภาษณ์ ผู้มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาส่วนใหญ่เกิดจากการอนุมานจาก
สิ่งแวดล้อมรอบข้าง โดยที่มีจํานวนมากที่สุดคือคนในครอบครัว ตั้งแต่ พ่อ แม่ น้องสาว คนรัก รองลงมาคือเพื่อน และสื่อต่างๆ
รวมถึงจากประสบการณ์ตรง โดยมีการชักชวนมาด้วยเหตุผลอันเกิดจากความห่วงใยของคนใกล้ตัวรวมถึงธรรมเนียมปฏิบัติของ
ครอบครัวซึ่งมีอิทธิพลค่อนข้างมาก “จากบรรพบุรุษจนถึงรุ่นแม่ส่งผลโดยตรงทําให้เราต้องถูกปลูกฝังมา เพราะฉะนั้นจะต้องมี
ความเชื่อที่จะยึดถือแบบนี้ต่อไปในระดับที่ค่อนข้างมากครับ” (การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา)
ด้านพฤติกรรมและแนวโน้มการมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยรวม ณ วัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพมหานคร โดยถาม
ในเรื่องความถี่และแนวโน้มการกลับมาจะเป็นในลักษณะใด จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ส่วนมากมีความถี่อยู่ในระดับคงที่ ซึ่ง
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สอดคล้องกับวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาให้เหตุผลเนื่องจากว่าเป็นเรื่องปกติหรือธรรมเนียมปฏิบัติที่
ต้องมาอยู่แล้ว บางส่วนที่ตอบน้อยลงเพราะเรื่องของปัจจัยอย่างสถานที่จอดรถ การจราจร ทําให้บางคนที่บ้านอยู่ไกลไปใช้บริการ
ที่วัดมังกรกมลาวาสที่จังหวัดนนทบุรีแทน ส่วนแนวโน้มนั้นมีโอกาสกลับมาอีกครั้ง โดยที่จะมาในช่วงที่มีเทศกาลสําคัญหรือไม่บาง
คนก็จะกลับมาถ้าสิ่งที่ตนเองอธิษฐานไว้สําเร็จผล ”ถ้าเป็นวันที่สะดวกกันทั้งครอบครัว รถไม่ติดมากก็จะมา ถ้าเราได้ในสิ่งที่เราคิด
เอาไว้ก็จะกลับมาไหว้อีก แนวโน้มกลับมาไหว้ได้อยู่แล้วมีโอกาสก็จะมา มาเพราะความสบายใจและเป็นคนชอบมาวัดอยู่แล้ว”
(การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา)
ข้อเสนอแนะ
1. จากผลวิจัยในเรื่องของลักษณะส่วนบุคคล ผู้มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่มาวัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพมหานคร
ผู้ที่มีรายได้อยู่ในระดับมาก มีความถี่ในการมาวัดมังกรกมลาวาสที่น้อยกว่าผู้มีรายได้ในระดับต่ํา เพื่อต้องการให้ผู้มีรายได้ระดับ
มากมาประกอบพิธีกรรมมากขึ้น อาจจะต้องมีการสร้างสาธารณูปโภคที่อํานวยความสะดวกต่อผู้ที่มีรายได้ในระดับสูงที่มาประกอบ
พิธีกรรม ซึ่งอาจจะมองในเรื่องสถานที่ อย่างปรับปรุงในเรื่องลานจอดรถยนต์เพราะผู้มีรายได้ส่วนมามีรถยนต์แต่พื้นที่ภายใน
ค่อนข้างแคบจึงทําให้ไม่สะดวกในการมา รวมถึงบรรยากาศภายในของวัด ทีค่ ่อนข้างแออัดอาจจะต้องมีการปรับปรุงในส่วนที่มีคน
มาประกอบพิธีกรรมมากๆ ให้มีการถ่ายเทของอากาศที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นเรื่องการแก้ชงหรือสะเดาะเคราะห์ เพราะเป็น
ส่วนที่ผู้มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ณ วัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพมหานคร นิยมมากที่สุดมีที่นั่งที่รับรองผู้ที่มาประกอบ
พิธีกรรมให้มากขึ้น
2. ผู้มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาส่วนมากมีทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดจากมุมมองผู้มาประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมของผู้มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ณ วัดมังกรกมลาวาส
กรุงเทพมหานคร มีอยู่ในระดับต่ํา ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้มาประกอบพิธีกรรมนั้น อาจจะต้องขึ้นอยู่กับวัดมังกรกม
ลาวาสในการสร้างความศรัทธาให้กับผู้มาประกอบพิธีกรรมที่วัดฯ ให้มีมากยิ่งขึ้นและทําให้เกิดความถี่ในการมาวัดแห่งนี้มากยิ่งขึ้น
ด้วย ด้านต้นทุนและความคุ้มค่าในการประกอบพิธีกรรม ควรมีการแนะนําหรือประชาสัมพันธ์ว่าถ้าจะมาประกอบพิธีกรรม รวมถึง
ถ้าในบางเทศกาลก็อาจจะนําของที่นํามาประกอบมาจําหน่ายในวัดฯ เพื่อเป็นการบริการแก่ผู้มาประกอบพิธีกรรม แต่ผู้ประกอบ
พิธีกรรมที่นําของเซ่นไหว้มาจากบ้านอาจจะไม่สามารถแข่งขันตรงส่วนนี้ได้นอกจากการให้เครื่องรางของขลัง หรือเครื่องเซ่นไหว้
เฉพาะแก่ผู้ที่ซื้อของเซ่นไหว้ในภายในวัดความสะดวกและความเข้าถึงของวัด แก้ไขโดยการขยายเวลาเปิด-ปิดให้เช้าหรือดึกขึ้น
เพื่อผู้ที่มาประกอบพิธีกรรมเดินทางมาได้สะดวกขึ้น แต่ในเรื่องของบริเวณต่างๆ ภายในวัดอาจจะต้องเพิ่มในเรื่องของป้ายหรือ
เจ้าหน้าที่มาประจําตามจุดต่างๆ การสื่อสารด้านคุณค่าของพิธีกรรมต่างๆ ที่ผู้มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนารับรู้ควรสร้างความ
ศรัทธาตั้งแต่วัยเยาว์ เพื่อให้การสื่อสารด้านคุณค่ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. ผู้มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ณ วัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจในการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาที่อยู่ในระดับปานกลาง เพราะเนื่องจากว่าการบอกต่อหรือการประสมกันของวัฒนธรรมไทยและจีน ทําให้เกิด
ความเชื่ อที่ ต่ างกั น ความรู้ ความเข้ าใจที่ แท้ จริ งจึ งมี หลายลั กษณะ ดั ง นั้ น วั ดมั งกรกมลาวาส กรุ งเทพมหานคร ควรมี การ
ประชาสัมพันธ์เรื่องของวัดมังกรกมลาวาสให้คนภายนอกหรือคนรุ่นหลังได้รับทราบกันมากขึ้น อาจจะใช้สื่อประชาสัมพันธ์ อย่าง
หนังสือแนะนําสถานที่ โบชัวร์ เว็บไซต์ ฯลฯ เพื่อให้ทราบถึง ความหมายของการไหว้ เทพเจ้า ฯลฯ ความสัมพันธ์ของการไหว้ และ
เรื่องของงานเทศกาลต่างๆ ที่สัดมังกรกมลาวาสจัดขึ้น ซึ่งไม่ได้มีเพียงงานตรุษจีนหรืองานกินเจเท่านั้น ยังมีเทศกาลอื่นๆ หรือ
พิธีกรรมอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการมาสะเดาะเคราะห์หรือแก้ชง และจุดไหว้องค์เทพต่างๆ ควรมีการบอกวิธีการไหว้อย่างละเอียด
ไว้เพราะส่วนมากอาศัยจากการถามคนในครอบครัวที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อกันมาหรือผู้ที่เคยไปไหว้มาก่อนซึ่งบางอย่าง
อาจจะไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจทําให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนและทําให้ผู้ที่มาครั้งแรกไม่อยากกลับมาอีกครั้ง หรือการแนะนํากิจกรรมทาง
ศาสนาอื่นๆ อย่างการนั่งสมาธิ การฟังบทสวด หรือพิธีกรรมขมากรรมสูตร เพื่อสวดมนต์ให้กับเจ้ากรรมนายเวร เพื่อที่จะเป็นการ
ทําให้เข้าใจถึงหลักของศาสนาพุทธ นิกายมหายาน มากยิ่งขึ้น
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4. ลําดับแรงจูงใจด้านความต้องการในชีวิต ทั้งในระดับสูงและระดับต่ํามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับที่มาก แต่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมโดยรวมอยู่ในลําดับต่ํา อาจจะเป็นเพราะเนื่องจากความต้องการของคนที่มีหลากหลาย การที่บาง
คนมีความคาดหวังในระดับที่มาก็มีเยอะ ความคุ้มค่าทางใจมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับความศรัทธาของแต่ละคน ส่วนการแนะนําบอกต่อ
หรือการที่จะมาอีกครั้งก็มาจากความต้องการของผู้อื่นว่าตรงกับที่ผู้มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาจะชวนมาหรือไม่ ซึ่งตรงนี้วิธีที่
เสนอแนะคือการสร้างความหลากหลายภายในวัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประกอบพิธีกรรม หรือ
เทพเจ้าจีนองค์อื่นๆ ที่สามารถครอบคลุมถึงการมาอธิษฐานขอพรที่ตรงกับความต้องการของผู้ที่มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
หรือผู้ที่ต้องการเชิญชวนให้มาได้ หรือการใช้การปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงแก่นของธรรมที่ช่วยในการหาหนทางทางดับทุกข์อันเกิด
จากความต้องการที่มีมากเกินไป โดยอาจจะต้องมีการสํารวจความต้องการของคนส่วนมาก แล้วจึงนํามาปรับปรุงเพื่อให้ทุกคนที่มา
ประกอบพิธีกรรมรับทราบการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่ตรงกับสิ่งที่ตนต้องการ
5. ผู้มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาจะมีกระแสที่จะบอกต่อแนะนําให้ผู้อื่นก็ต่อเมื่อผู้อื่นนั้นมีความต้องการเหมือนกับผู้ที่
แนะนํา แต่ความต้องการที่ตรงกันก็อาจจะเป็นได้ยาก จึงอาจจะมีการอัญเชิญเทวรูปเสมือนองค์เทพต่างๆ ที่มีความต้องการ
ครอบคลุมในด้านต่างๆ จากต่างประเทศหรือวัดจีนอื่นๆ ในประเทศไทย โดยในปัจจุบันเทพภายในก็อาจจะขอได้ครบในทุกๆ ด้าน
แต่การประชาสัมพันธ์มุ่งเน้นไปยังด้านที่ต้องการเพียงด้านเดียว จึงทําให้ความต้องการของผู้มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาไม่
ครอบคลุม นอกจากการไหว้พระขอพรแล้วก็ยังมีส่วนของการปฏิบัติธรรมท่ามารถทําได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรืออาจจะเป็นการทํา
โครงการไหว้พระในเยาวราช โดยเป็นโครงการที่ร่วมมือกับคนในเยาวราช เปลี่ยนเป็นการไหว้ศาลเจ้าหรือวัดจีนในท้องที่เยาวราช
เพื่อให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวมากกว่าการเป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอย่างเดียว เพราะบางคนเพียงแค่ต้องการสัมผัส
บรรยากาศของวัดจีนหรืออาจจะเข้ามาศึกษาหาความรู้ด้านวัฒนธรรม
6. จากผลการสัมภาษณ์สาเหตุที่ผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ณ วัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพมหานคร มีความถี่ในการ
มาน้อยลงเกิดจากความไม่สะดวกของสถานที่ โดยเฉพาะปัญหาควันธูป ตรงส่วนนี้ถ้าวัดต้องการให้มีอากาศถ่ายเทก็อาจจะมีการลด
ใช้ธูปเทียนให้น้อยลง อาจจะมีการรณรงค์ให้ไหว้พระด้วยมือเปล่าหรือใช้อุปกรณ์อื่นที่ เช่น เทียนที่เป็นหลอดไฟ หรือธูปที่ไม่ทําให้
ขี้เถ้าไม่ร่วงหล่นขณะไหว้ เพราะเวลาเมื่อมีคนมากๆ ไหว้จุดเดียวพร้อมๆ กัน ไม่เกิดสมาธิในการไหว้เพราะผู้ที่มาไหว้ต้องคอยระวัง
ธูปของผู้อื่นมาโดน บางส่วนก็ไม่กล้าพาเด็กมาเพราะกลัวเด็กจะได้รับอันตราย ผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาบางรายเป็นโรค
ภูมิแพ้ซึ่งทําให้เสียสุขภาพได้ ปัจจุบันพื้นที่ของวัดมังกรกมลาวาสมีการขยายมากขึ้น แต่ปัญหาด้านควันธูปกับขี้เถ้าก็ยังคงอยู่ ถ้า
ขจัดตรงส่วนนี้ได้ก็อาจจะทําให้ความถี่ของผู้มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนามายังวัดมังกรกมลาวาสมีมากขึ้น
7. จากผลการสั มภาษณ์ผู้ มาประกอบพิธี กรรมทางศาสนาไม่มีความสะดวกในการเดินทางมาที่วัดมังกรกมลาวาส
กรุงเทพมหานคร จึงอาจจะมีการขยายเวลาในบางช่วงเพื่อให้เข้ามาประกอบพิธีกรรมในวัดได้เกินเวลา หรืออาจจะมีการฝากสะเดาะ
เคราะห์หรือแก้ชงแบบโทรศัพท์หรือทางอินเทอร์เน็ต โดยเป็นการซื้ออุปกรณ์ในการประกอบพิธีกรรมมายังที่พักอาศัยแล้วทําการ
ประกอบพิธีกรรมแล้วส่งไปที่วัดเพื่อให้นําไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยวัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพมหานคร ซึ่งอาจจะมี
ค่าใช้จ่ายที่สูงแต่ไม่สูงกว่าการเดินทางมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ณ วัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพมหานคร ด้วยตนเอง
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Promotion of Public Participation in Community Planning, Bang Nang Li Sub-district, Amphawa
District, Samutsongkhram Province
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนชุมชน เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ การ
เก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
กํานัน ผู้นําชุมชนทั้ง 5 หมู่บ้าน และการเปิดเวทีประชาคมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสมาชิกหมู่บ้าน ผลการศึกษาพบว่า การ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทําแผนชุมชนที่สําคัญ คือ 1) การรับทราบข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ ควรมี
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลการจัดทําแผนชุมชน โดยประสานความร่วมมือไปยังผู้นําชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน 2) การ
ปรึกษาหารือ สมาชิกหมู่บ้านควรที่จะระดมความคิดเห็นผ่านเวทีประชาคม ประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน หมู่บ้าน คุณภาพ
ชีวิต สภาพพื้นที่ปัจจุบัน สภาพปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข 3) การเข้ามาเกี่ยวข้อง ประชาชนควรมีบทบาทร่วมกับผู้นําชุมชนใน
การกําหนดนโยบายแผนพัฒนาตําบล โครงการพัฒนาชุมชน 4) การร่วมมือ ชุมชนควรมีบทบาทการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
โครงการและกิจกรรมต่างๆในแผนชุมชนเพื่อให้บรรลุผล และ 5) การเสริมอํานาจของประชาชน การจัดทําแผนชุมชนแต่ละ
ขั้นตอน ผู้นําชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ชาวบ้าน ต้องเป็นผู้กําหนดทิศทางการพัฒนาหมู่บ้านเองด้วยการตัดสินใจร่วมกัน จะ
ทําให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เกิดเป็นพลังการขับเคลื่อนชุมชน ชุมชนมีความเข้มแข็งสู่การพึ่งพาตนเองได้
อย่างยั่งยืน
คําสําคัญ: การมีส่วนร่วมของประชาชน แผนชุมชน การพัฒนาชุมชน
Abstract
The Study on Promotion of Public Participation in Community Planning is a qualitative research.
The data collection tools included participant observation, in-depth interview and focus group of
executives of Sub-district Administrative Organizations, Sub-district headmen, community leaders of 5
villages, including civil society forums for exchanging ideas of village members. The study results revealed
that key promotions of public participation in community planning were as follows. 1) Perception on public
authorities’ information: Public relations should be set and information on community planning.
Collaboration with community leaders in each village via Sub-district Administrative Organizations should be
established. 2) Discussion: In civil society forums, village members should brainstorm their opinions towards
community development, village development, quality of life, current situation and problems to be
resolved. 3) Participation: Members of each village should jointly participate, with community leaders, in
setting sub-district development policies and community development projects. 4) Collaboration: To
achieve goals, communities of each member should participate in project implementation and activities of
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community plans. 5) People power promotion : In each stage of community planning, community leaders,
village committees, local people should jointly set directions of village development and make decisions.
This will enhance their joint learning and create community driving power which finally leads to community
strength and sustainable self-reliance.
Keywords: Public participation, Community plans, Community development
บทนํา
ในการบริหารราชการเพือ่ ประโยชน์สุขของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 87
ได้ระบุแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ 5 ข้อ ดังนี้ 1) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและ
วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของประชาชนใน
การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะ
3) ส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐทุกระดับ ในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพหรือตามสาขา
อาชีพที่หลากหลาย หรือรูปแบบอืน่ 4) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง และจัดให้มีกฎหมายจัดตั้งกองทุน
พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพื่อช่วยเหลือการดําเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับสนุน การดําเนินการของกลุ่ม
ประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่ 5)
ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรมจากข้อความในรัฐธรรมนูญแสดงถึง
ความสําคัญในการบริหารราชการแผ่นดินที่มีความจําเป็นต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกขั้นตอนอย่าง
ต่อเนื่องและโปร่งใสในทุกระดับของสังคม
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เป็นการบริหารราชการ ที่นําผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการวางแผน การตัดสินใจ การดําเนินงาน และการประเมินผล โดยมีการจัดระบบงาน/วิธีการทํางาน การจัด
โครงสร้าง และการสร้างวัฒนธรรมการทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เอื้อต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) มีความหมายที่
หลากหลายโดยเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคมและการเมือง ในที่นี้ หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ที่เกี่ยวข้องมีโอกาสเข้าร่วมในกระบวนการหรือขั้นตอนต่าง ๆ ของการบริหาร ตั้งแต่การรับรู้ข้อมูลการปฏิบัติงาน การร่วม
แสดงทัศนะความคิดเห็น การร่วมเสนอปัญหาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น การร่วมคิดแนวทางการแก้ไขปัญหา การ
ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ การร่วมในการดําเนินการ และการร่วมติดตามประเมินผล รวมทั้ง การร่วมรับผลประโยชน์จากการ
พัฒนา ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางวิชาการมีหลากหลายตัวแบบ ในที่นี้ใช้ตัวแบบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ของสมาคมการมีส่วนร่วมสากล ((IAP2 - International Association for Public Participation ) ที่เรียกว่า Public
Participation Spectrum แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ระดับที่ 1 การมีส่วนร่วมในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform) : เป็นการให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
น้อยที่สุด แต่ถือว่าเป็นขั้นพื้นฐานของการมีส่วนร่วมและมีความสําคัญมาก โดยหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่ในการนําเสนอข้อมูลที่
เป็นจริง ถูกต้อง ทันสมัย และประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชนในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ภารงานของภาครัฐ โดยรูปแบบการมีส่วนร่วมในระดับนี้อยู่ในลักษณะการให้ข้อมูลทางเดียวจากภาครัฐสู่ประชาชน ระดับที่ 2
การมีส่วนร่วมในระดับการปรึกษาหารือ (To Consult) : เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และ
แสดงความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินการ/ การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐอย่างอิสระและเป็นระบบ
โดยหน่ ว ยงานภาครั ฐ จั ด ให้ มี ก ระบวนการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนทั้ ง เป็ น ทางการและไม่ เ ป็ น ทางการ และนํ า
ข้อ เสนอแนะ ความคิ ดเห็ น และประเด็ นที่ ป ระชาชนเป็น ห่ วงไปเป็ นแนวทางในการปรับ ปรุง นโยบาย หรือ พั ฒนาวิธี ก าร
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ปฏิบัติงานในหน่วยงาน และประกอบการตัดสินใจ โดยรูปแบบการมีส่วนร่วมในระดับนี้ทําได้โดยการสํารวจความคิดเห็น การจัด
เวทีสาธารณะ การเสวนากลุ่ม เป็นต้น ระดับที่ 3 การมีส่วนร่วมในระดับให้เข้ามามีบทบาท (To Involve) : เป็นลักษณะที่
ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจ ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูล
ระหว่างรัฐกับประชาชนอย่างจริงจัง และมีจุดมุ่งหมายชัดเจน โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย การวางแผน
งานโครงการ และวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ มีหน้าที่จัดระบบอํานวยความสะดวกและยอมรับการเสนอแนะ และมี
การตัดสินใจร่วมกับภาคประชาชน การมีส่วนร่วมระดับนี้อาจดําเนินการในรูปแบบกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วม
ระดับที่ 4 การมีส่วนร่วมในระดับสร้างความร่วมมือ (To Collaborate) : เป็นการให้ความสําคัญกับบทบาทของประชาชนใน
ระดับสูง โดยมีเป้าหมายสําคัญอยู่ที่การเป็นหุ้นส่วนกับประชาชนในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ ตั้งแต่การระบุปัญหา พัฒนา
ทางเลือก และแนวทางแก้ไข รวมทั้งการเป็นภาคีในการดําเนินกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้นการมีส่วนร่วมในระดับนี้ คือ
การที่ภาครัฐสัญญากับประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดําเนินงานร่วมกัน และนําแนวคิดใหม่ ๆ หรือข้อเสนอแนะ
ของประชาชนมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ ซึ่งความคิดเห็นของประชาชนจะสะท้อน
ออกมาจากผลของการตัดสินใจที่ค่อนข้างสูง โดยรูปแบบการมีส่วนร่วมในขั้นนี้ เช่น คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน คณะ
ที่ปรึกษาภาคประชาชน เป็นต้น ระดับที่ 5 การมีส่วนร่วมในระดับเสริมอํานาจประชาชน (To Empower) : เป็นระดับการมี
ส่วนร่วมที่ประชาชนมีบทบาทในระดับสูงสุด โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทในการเป็นผู้ตัดสินใจ ซึ่งผลการ
ตัดสินใจมีผลผูกพันให้หน่วยงานภาครัฐจะต้องดําเนินการตามการตัดสินใจของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับ
สูงสุดนี้ เน้นให้ประชาชนมีบทบาทในการบริหารจัดการโดยเป็นผู้ดําเนินภารกิจ และภาครัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุน
เท่านั้น ประโยชน์ของการตัดสินใจในขั้นนี้ คือ การสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจและความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน รูปแบบการมี
ส่วนร่วมในขั้นนี้ เช่น การลงประชามติเพื่อพิจารณาว่าควรมีการจัด ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ของชุมชนหรือไม่ เป็นต้น
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการซึ่งประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะและเข้าร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งมีการนําความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณากําหนด
นโยบายและการตัดสินใจของรัฐ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการสื่อสารในระบบเปิด กล่าวคือ เป็นการสื่อสารสอง
ทาง ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งประกอบไปด้วยการแบ่งสรรข้อมูลร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเป็นการ
เสริมสร้างความสามัคคีในสังคม ทั้งนี้เพราะการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการเพิ่มคุณภาพของการตัดสินใจการลดค่าใช้จ่าย
และการสูญเสียเวลา เป็นการสร้างฉันทามติ และทําให้ง่ายต่อการนําไปปฏิบัติ ช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือและความชอบธรรม
รวมทั้งเป็นการพัฒนาความเชี่ยวชาญและความคิดสร้างสรรค์ของของสาธารณชน
แผนชุมชน เป็นการกําหนดอนาคตและกิจกรรมพัฒนาของชุมชนโดยเกิดขึ้นจากคนในชุมชนที่มีการรวมตัวกันจัดทํา
แผนงานขึ้นมา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเองให้เป็นไปตามที่ต้องการ และสามารถแก้ปัญหาที่
ชุมชนเผชิญอยู่ร่วมกัน โดยคนในชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมกําหนดแนวทางและทํากิจกรรมการพัฒนาร่วมกัน โดยยึดหลักการ
พึ่งตนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอก ด้วยการคํานึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
เป็นหลัก จึงกล่าวได้ว่า แผนชุมชน เป็นของชุมชน ดําเนินการโดยชุมชนและเพื่อประโยชน์ของชุมชนโดยสรุปแผนชุมชน คือ
แผนที่คนในชุมชนร่วมกันคิด ร่วมกันกําหนดเพื่อวางเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเอง โดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน แผนที่
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนโดยตรง แผนงานหรือกิจกรรมทางเลือกที่เกี่ยวกับการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาของคนใน
ชุมชน กิจกรรมหรือแผนงานที่คนในชุมชนช่วยกันคิด เพื่อให้อนาคตของคนในชุมชนเป็นไปอย่างที่หวังไว้ (กรมการพัฒนาชุมชน
กับแผนชุมชน, 2550: 10)
ชุมชนตําบลบางนางลี่ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามเป็นชุมชน มีกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนที่
เข้มแข็ง มีการพัฒนาทักษะวิชาชีพ วิสาหกิจชุมชน มีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่นทุกขั้นตอนอย่างต่อเนือ่ งและโปร่งใส จากความสําคัญของการมีส่วนร่วมและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ในท้องถิ่น โดยเน้นหลักการพึ่งตนเอง การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และการรับผิดชอบต่อชุมชนของตนเอง สมาชิกหมู่บ้านจึงต้อง
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มีบทบาทการมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตั้งแต่ขั้นตอน การเตรียมความพร้อมชุมชน การวิเคราะห์
ข้อมูลเรียนรู้ตนและชุมชน การกําหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนา การกําหนดแผนงานโครงการพัฒนาชุมชน และการ
ปฏิบัติตามแผนชุมชน คณะผู้วิจัยจึงได้ศึกษา การเสริมสร้างการส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนชุมชน ในตําบลบางนาง
ลี่ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 5 หมู่บ้าน เพื่อที่จะศึกษาการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทํา
แผนชุมชนทุกระดับ ทั้งระดับการมีส่วนร่วมการรับทราบข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ การปรึกษาหารือ การเข้ามาเกี่ยวข้อง การ
ร่วมมือ และการเสริมอํานาจของประชาชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการจัดทําแผนชุมชนของ ตําบลบางนางลี่ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งแต่ขั้นตอน
การ
เตรียมความพร้อมชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูลเรียนรู้ตนและชุมชน การกําหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนา การกําหนด
แผนงานโครงการพัฒนาชุมชน และการปฏิบตั ติ ามแผนชุมชน
2. เพื่อศึกษาการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนชุมชนทุกระดับ ทั้งการรับทราบข้อมูลจาก
หน่วยงานภาครัฐ การปรึกษาหารือ การเข้ามาเกีย่ วข้อง การร่วมมือ และการเสริมอํานาจของประชาชน
กรอบแนวคิด
ผู้วิจัยได้กําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยโดยได้กําหนดการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนชุมชน
โดยศึกษาจากระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับดังนี้ ระดับการรับทราบข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ ระดับการ
ปรึกษาหารือ ระดับการเข้ามาเกี่ยวข้อง ระดับการร่วมมือ และระดับการเสริมอํานาจของประชาชน
ระดับการมีส่วนร่วม
- การรับทราบข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ
- การปรึกษาหารือ
- การเข้ามาเกี่ยวข้อง
- การร่วมมือ
- การเสริมอํานาจของประชาชน

การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดทําแผนชุมชนทุกระดับ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทําการศึกษา เรื่องการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนชุมชนใน
ตําบลบางนางลี่ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยเป็นการศึกษาวิจัยเป็นเชิงคุณภาพ ซึ่งมีการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล กํานัน ผู้นําชุมชนทั้ง 5 หมู่บ้าน
และการเปิดเวทีประชาคมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสมาชิกหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านคลองโพธิ์ หมู่ที่ 2 บ้านคลองเป้ง หมู่ที่ 3 บ้าน
คลองบางแค หมู่ที่ 4 บ้านคลองบางแค และหมู่ที่ 5 บ้านคลองโพงพาง ประชากรอาศัยอยู่จริง จํานวน 901 หลังคาเรือน
(ข้อมูลตามทะเบียนจํานวนประชากรและจํานวนครัวเรือนแต่ละหมู่บ้าน ณ เดือน เมษายน 2556) ประชากรทั้งสิ้น 2,755 คน
แยกเป็น ชาย 1,330 คน หญิง 1,425 คน ประชาชนตําบลบางนางลี่ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทําสวน
มะพร้าว ส้มโอ ลิ้นจี่ กล้วย และมีอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น ทําน้ําตาลปีบ ทําโรงมะพร้าว (สถานที่ปอกและขูดมะพร้าว) มี
: ศาสนา ชุมชน
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การรับจ้างทั่วไป และรับจ้างตามโรงงานต่าง ๆ กลุ่มเป้าหมายของการศึกษานั้น เนื่องจากเป็นการมุ่งเน้นการดําเนินกิจกรรมของ
สมาชิกหมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านในการมีส่วนร่วมการพัฒนาชุมชน วิถีการดําเนินชีวิตของกลุ่มต่างๆ ดังนั้นกลุ่มเป้าหมายจึงได้แก่
ผู้นําชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลบางนางลี่ และสมาชิกหมู่บ้านละ 10
คน สําหรับจัดกิจกรรมการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
การเตรียมตัวและการวางแผนเข้าสู่ชุมชน
ผู้วิจัยได้กําหนดแผนปฏิบัติงานวิจัยเข้าดําเนินการศึกษาชุมชนในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2556 โดยได้
ดําเนินการรวบรวมเอกสารเชิงประจักษ์ของทุกหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตําบล มีการกําหนดประเด็นในการรวบรวมข้อมูลใน
พื้นที่ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นํา
ชุมชน ที่ให้การอนุเคราะห์แนะนําแหล่งข้อมูลมาเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล อีกทั้งผู้วิจัยได้สังเกตแบบมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ของชุมชน เวทีประชาคมรับฟังความเห็นของประชาชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน ทั้งการรับฟังปัญหา การ
แก้ไขปัญหาให้สอดคล้องความต้องการของชาวบ้าน ความเห็นในร่างแผนพัฒนาตําบล การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทํา
แผนชุมชน สําหรับกิจกรรมที่ผู้วิจยั ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลบางนางลี่เป็นลักษณะการบริการทางวิชาการ ในประเด็น
ความสําคัญ ขั้นตอนการจัดทําแผนชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านและท้องถิ่นของตน โดยได้สัมภาษณ์
เชิงลึกและสนทนากลุ่มในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
การเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลหลัก เช่น นายกและรองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาํ ชุมชน โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1) การรวบรวมเอกสารเชิงประจักษ์โดยมีการกําหนดประเด็นในการรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ของทุกหมู่บ้าน
2) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ในกิจกรรมต่างที่ชุมชนจัดขึ้น เวทีประชาคมรับฟังความเห็นของประชาชนในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน ทั้งการรับฟังปัญหาการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องความต้องการของชาวบ้าน ความเห็นในร่าง
แผนพัฒนาตําบล การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนชุมชน
3) สัมภาษณ์เชิงลึก เป็นการสัมภาษณ์ 1) นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางนางลี่ 2) รองนายก องค์การบริหารส่วน
ตําบลบางนางลี่ และ 3) กํานัน ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลประชากร การประกอบอาชีพ เชื้อชาติ
ศาสนา รายได้ วั ฒ นธรรม ประเพณี ท้ อ งถิ่ น ข้ อ มู ล ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ ข องชุ ม ชน ลมฟ้ า อากาศ สภาพแวดล้ อ ม
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เพื่อที่จะทําให้ผู้ศึกษาได้ทราบถึงภาพรวมของโครงสร้างของชุมชนว่าเป็นอย่างไร มีความเป็นมา
สภาพพื้นที่ในปัจจุบัน และทิศทางในการพัฒนาหมู่บ้านและท้องถิ่น
4) สนทนากลุม่ เป็นการสนทนาเพื่อรับฟังความเห็นและบทวิเคราะห์ในประเด็นที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดทําแผนชุมชน มีผู้เข้าร่วมการสนทนาคือ นายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน
สนทนาประเด็นที่สาํ คัญคือ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนชุมชนทุกระดับ ทั้งระดับการรับทราบ
ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ ระดับการปรึกษาหารือ ระดับการเข้ามาเกี่ยวข้อง ระดับการร่วมมือ และระดับ การเสริมอํานาจ
ของประชาชนที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชน ตําบลในพื้นที่
5) การบริการทางวิชาการในลักษณะการจัดเวทีประชาคมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นสมาชิกในหมู่บ้าน มีประเด็น
ความสําคัญดังนี้ บทบาทชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านและ
ท้องถิ่นของตน
อุปกรณ์ในการรวบรวมข้อมูล
กล้องถ่ายภาพ ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่มีความจําเป็นและสําคัญ ในชุมชนที่มีกิจกรรมในประเพณีต่างๆ เวทีประชาคม
กิจกรรมของหมู่บ้าน กล้องถ่ายภาพจะช่วยเพิ่มความถูกต้องการดําเนินงานและความชัดเจนของข้อมูลได้มากขึ้น
536
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เครื่องบันทึกเสียง ถือเป็นสิ่งสําคัญที่ใช้ในการเก็บข้อมูลให้ได้รายละเอียดการสัมภาษณ์ การสนทนากลุม่ ที่ชัดเจนกว่า
การจดบันทึก เพราะบางครั้งการจดบันทึกจะทําให้ข้อมูลประเด็นที่สาํ คัญอาจจะไม่สมบูรณ์ การบันทึกเสียงสามารถที่จะใช้
ทบทวนรายละเอียดข้อมูลที่จะเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรสู่การวิเคราะห์ได้สมบูรณ์และครบถ้วนในเชิงเนื้อหา
การวิเคราะห์ข้อมูล
สําหรับในการวิจยั เชิงคุณภาพจะใช้แนวคิดทฤษฎีเป็นกรอบในการวิเคราะห์ โดยวิธีการหลักที่ใช้มี 2 วิธี วิธีแรก เป็น
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์ทไี่ ด้ จดบันทึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วม
สัมภาษณ์เชิงลึก สนทนากลุ่ม สิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือสังเกตเห็นได้ เพื่อสร้างข้อสรุปตามแนวคิดทฤษฎีหรือการศึกษาวิจัย วิธีที่
สอง เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาซึ่งได้จากการศึกษาเอกสาร ในการวิเคราะห์เอกสารผู้วิจัยต้องคํานึงถึง
สภาพแวดล้อมหรือบริบทว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งสองวิธีจะเป็นลักษณะบรรยาย ขึ้นอยู่กับ
ประเด็นหรือปัญหาที่จะวิเคราะห์ โดยมุ่งประเด็นสาระสําคัญการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนชุมชน
โดยศึกษาวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับบริบทในพื้นทีส่ ําหรับการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน เพื่อให้ได้ข้อสรุป ผลการวิจัยทีเ่ ป็นรูปธรรม และมีเหตุผลสนับสนุนอย่างชัดเจน
ผลการวิจัย
การจัดทําแผนชุมชนของตําบลบางนางลี่ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
1) ด้านการเตรียมความพร้อมของชุมชน
หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องในการจัดทําแผน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน
ตําบล มีการประสานงานในเรื่องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลชุมชนและแนวทางการจัดทําแผนให้กับผู้นําชุมชน ได้ทราบถึงหลักการ
ทํางานในการเตรียมความพร้อมของชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน การกําหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนา การกําหนด
แผนงานโครงการพัฒนาชุมชน และการปฏิบตั ิตามแผนชุมชน มีการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิกในหมู่บ้านถึง
ความสําคัญของแผนชุมชนวิธีการ ขั้นตอน และประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการจัดทําแผนชุมชน ประชาชนได้มีความรู้ และตระหนัก
ถึงการรวบรวมข้อมูลที่สําคัญของพื้นที่ เพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลเบื้องต้นสําหรับการจัดทําแผน
2) ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน
ประชาชนในพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน เป็นผู้ที่เข้าใจสภาพตามภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ วัฒนธรรม ประเพณี ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและทราบถึงสภาพปัญหาความต้องการเป็นอย่างดี สามารถให้ข้อมูลเพื่อประกอบใน
การวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชน ระบุปัญหาทีเ่ กิดขึ้นที่ต้องดําเนินการแก้ไขเร่งด่วน จัดความสําคัญของแต่ละปัญหา ระดม
ความเห็นวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา เพื่อศึกษาหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการให้กับ
ประชาชน
3) การกําหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนา
ในแต่ละหมู่บ้านจะมีการจัดเวทีประชาคม ระดมความเห็นและแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารสําหรับทิศทางการพัฒนา
หมู่บ้าน ตําบล คุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้ ของประชาชน สําหรับการจัดทําแผนชุมชนนั้น เมื่อแต่ละหมู่บา้ นได้ศึกษาสภาพปัญหา ความ
ต้องการที่แท้จริง มีการวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดปัญหา ในเวทีประชาคมนี้ สมาชิกแต่ละหมู่บา้ นได้ระดมความเห็นแนว
ทางการแก้ไขปัญหาและสนองต่อความต้องการของประชาชน โดยกําหนดเป้าหมาย ทิศทางการพัฒนาออกมาในรูปของโครงการ
และกิจกรรมที่ต้องมีบทบาทส่วนร่วมการพัฒนาด้วยกัน
4) การกําหนดแผนงานโครงการพัฒนาชุมชน
ในขั้นตอนนี้ เมื่อประชาชนในแต่ละหมู่บา้ น ได้กําหนดทิศทางการพัฒนาหมู่บ้านร่วมกันในรูปของกิจกรรม โครงการ
โดยสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและศักยภาพของชุมชนเป็นหลัก ส่วนองค์การบริหารส่วนตําบลเป็น ผู้ประสาน
การจัดทําเอกสารแผนงานและโครงการ บางกิจกรรมไม่ต้องอาศัยงบประมาณในการดําเนินงานซึ่งเป็นกิจกรรมทีส่ มาชิกชุมชนมี
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ส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน ตําบลด้วยกัน แต่บางโครงการ กิจกรรมต้องอาศัยงบประมาณจากภาครัฐมาขับเคลื่อน อาทิ
โครงการสร้างถนน ติดตั้งเสาไฟฟ้า
5) การปฏิบัติตามแผนชุมชน
หลังจากที่โครงการต่างๆได้ถูกบรรจุในแผนเรียบร้อย ขั้นตอนถัดไปเป็นการขออนุมัติใช้แผนและประกาศใช้แผน ซึ่ง
ในระยะเวลาที่ผา่ นมานั้นเมื่อมีการประกาศใช้แผน โครงการต่างๆถูกนํามาปฏิบัตติ ามระยะเวลาที่สอดคล้องซึ่งมีองค์การบริหาร
ส่วนตําบล หน่วยงานอื่นๆของอําเภอจังหวัดเป็นผู้ประสานการทํางานร่วมกัน โดยมีบุคลากรภาครัฐท้องถิ่น ผู้นําชุมชนในพื้นที่
สมาชิกหมู่บ้านทั้ง 5 หมู่บ้าน มีบทบาทในการมีส่วนร่วมปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆที่อยู่ในโครงการพัฒนาชุมชน รวมทั้งมีคณะทํางาน
ที่เป็นผู้ตดิ ตาม ประเมินความสําเร็จของโครงการและแผนชุมชนให้ได้บรรลุผลตามเป้าหมายของชุมชน
การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนชุมชน
1) การรับทราบข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐ ได้ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลการจัดทําแผนชุมชน หลักสําคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
พืน้ ที่ โดยประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตําบลไปยังผูน้ ําชุมชนในแต่ละหมู่บา้ น ทําให้ประชาชนทราบความสําคัญ
เบื้องต้นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนชุมชนในแต่ละขั้นตอนระดับหนึ่ง การที่ให้ข้อมูลเข้าถึงประชาชน
อย่างทั่วถึงนั้น ผู้นําชุมชนจะมีบทบาทที่สําคัญในการจัดเวทีประชาคมแต่ละหมู่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากหน่วยงาน
ภาครัฐให้เป็นทีร่ ับรูเ้ กิดความเข้าใจตรงกัน อันจะเป็นประโยชน์สําหรับสมาชิกหมู่บ้านทุกคน ที่มี ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่นของตน
2) การปรึกษาหารือ
เมื่อประชาชนในแต่ละหมู่บ้านได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากผู้นําองค์การบริหารส่วนตําบลหรือผู้นําชุมชน สมาชิก
หมู่บ้านสามารถระดมความคิดเห็นต่างๆผ่านเวทีประชาชนที่จัดขึ้นมาในแต่ละเดือนหรือวาระการประชุมพิเศษ โดยมีผู้บริหาร
จากองค์การบริหารส่วนตําบล กํานัน ผู้ใหญ่บ้านมารับฟังความเห็นในประเด็นต่างๆที่เกีย่ วกับการพัฒนาชุมชน หมู่บ้าน คุณภาพ
ชีวิต สภาพพื้นที่ปัจจุบัน สภาพปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข ความต้องการอื่นๆรวมทั้งความเห็นในการจัดทําแผนชุมชนของ
ท้องถิ่น ได้รวบรวมเป็นข้อมูลสําคัญสําหรับการวิเคราะห์สถานการณ์ชุมชนและทิศทางในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
3) การเข้ามาเกี่ยวข้อง
ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านสามารถมีบทบาทในการมีส่วนร่วม การกําหนดนโยบายแผนพัฒนาตําบล โครงการพัฒนา
ชุมชน ซึ่งมีองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นหน่วยงานประสานการดําเนินงาน ในตามแต่ละหมู่บ้านนั้นประชาชนมีบทบาทการ
ตัดสินใจร่วมกับผู้นําชุมชน คณะกรรมการชุมชนในการเสนอกิจกรรม โครงการพัฒนาชุมชน โดยคํานึงถึงศักยภาพของชุมชน
ทรัพยากรที่มีอยู่และความต้องการของประชาชนในแต่ละครัวเรือนเป็นหลัก เพื่อเป็นแผนและโครงการการพัฒนาที่มาจากการมี
ส่วนร่วมของสมาชิกแต่ละหมู่บ้าน หลากหลายอาชีพ ทุกช่วงวัย ได้กําหนดทิศทางการพัฒนาถิ่นฐานตนเองร่วมกัน
4) การร่วมมือ
ภายหลังจากที่ประชาชนในแต่ละพื้นที่หมู่บ้านได้มีการเสนอกิจกรรม โครงการพัฒนาชุมชน โดยมีองค์การบริหารส่วน
ตําบลเป็นหน่วยงานที่รวบรวมโครงการเพื่อพิจารณาเสนอขออนุมตั แิ ละประกาศใช้แผนพัฒนาตําบล สําหรับช่วงระยะเวลาเมื่อมี
การประกาศใช้แผนเรียบร้อย โครงการต่างๆถูกมาขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้สมั ฤทธิ์ผล ประชาชนในชุมชนแต่ละหมู่บ้านมี
บทบาทการมีส่วนร่วมในการปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆในโครงการการพัฒนา บางกิจกรรมไม่ต้องอาศัยงบประมาณในการดําเนินงาน
แต่บางโครงการ กิจกรรมต้องอาศัยงบประมาณจากภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตําบลมาขับเคลื่อนเพือ่ ให้บรรลุผล
5) การเสริมอํานาจของประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับนี้ถือว่าอํานาจการตัดสินใจเป็นของสมาชิกหมูบ่ ้านเป็นหลัก ซึ่งการจัดทําแผน
ชุมชนในแต่ละขั้นตอน ถือได้ว่าโครงการต่างๆที่มีในแผนโดยส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มาจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่
แต่ละหมู่บ้าน ผู้นําชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ชาวบ้าน ต่างเป็นผู้ระดมความเห็นกําหนดทิศทางการพัฒนาหมู่บ้าน ตําบลด้วย
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การตัดสินใจของประชาชนเอง มีโครงการบางส่วนที่มาจากหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น ที่มีลักษณะเป็นโครงการบริการสาธารณะ
ต่างๆให้ประชาชนมีชีวิตการดํารงอยู่ที่ปกติสุข มีสวัสดิการอื่นๆสําหรับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สรุปและอภิปรายผล
ภาพรวมประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่แต่ละหมู่บ้านเห็นถึงความสําคัญของการจัดทําแผนชุมชน มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ที่จะกําหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาชุมชน เพื่อให้สอดรับกับสภาพ
ปัญหาที่เผชิญอยู่ในปัจจุบัน ความเร่งด่วนที่ต้องการการพัฒนาให้สมาชิกในหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขนึ้ และสอดรับ
กับความต้องการของประชาชนในแต่ละหลังคาเรือน
สําหรับการจัดทําแผนชุมชน เมื่อพิจารณาตามรายด้าน สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ ดังนี้
1) ด้านการเตรียมความพร้อมของชุมชน
การจัดทําแผนชุมชน ด้านการเตรียมความพร้อมของชุมชนผู้นําชุมชน สมาชิกหมู่บ้านได้รับการประชาสัมพันธ์ถึง
หลักการสําคัญ องค์ความรู้การมีสว่ นร่วมของชุมชนและแนวทางการจัดทําแผนชุมชนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วน
ตําบล ทําให้สมาชิกแต่ละหมู่บ้านมีความเข้าใจอันดีในวิธีการ ขั้นตอน และประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการจัดทําแผนชุมชนทําให้มี
การเตรียมความพร้อมสําหรับข้อมูลด้านสภาพภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ วัฒนธรรม ประเพณี ทรัพยากรทางธรรมชาติและชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ใช้สําหรับจัดแผนชุมชนในขั้นตอนถัดไป
2) ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน
การจัดทําแผนชุมชน ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน มีผู้นําชุมชน สมาชิกหมู่บ้านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การ
วิเคราะห์ข้อมูลชุมชนไม่เพียงพอ ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนนั้น ต้องมีการเรียนรู้ข้อมูลจากชุมชนจากสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน
วิเคราะห์ศักยภาพของชุมชน ทรัพยากร ทุนทางสังคม สภาพปัญหา จากนั้นวิเคราะห์จัดลําดับความสําคัญของปัญหา ความ
ต้องการของชุมชน หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา วิธีการการแก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ฉะนั้นต้องมี
การให้องค์ความรูด้ ้านการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนอย่างถูกต้องและเป็นไปตามขั้นตอนของการจัดทําแผนชุมชน
3) ด้านการกําหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนา
การจัดทําแผนชุมชน ด้านการกําหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนา โดยสมาชิกหมู่บ้านยังมีบทบาทการแสดงความ
คิดเห็นการกําหนดวิธีการในการแก้ไขปัญหาทีส่ อดคล้องกับความต้องการของชุมชนเพียงบางส่วน รวมทั้งการเป้าหมายและทิศ
ทางการพัฒนาของชุมชน ประชาชนยังมีความรู้ความเข้าใจการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรในท้องถิ่นไม่เพียงพอ ฉะนั้น
หน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตําบล ผู้นําชุมชน มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นทิศทาง
การพัฒนา
ชุมชนเพิ่มขึ้น ตลอดจนถึงอบรมให้องค์ความรู้ประชาชนในด้านวิธีการและทิศทางการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
4) ด้านการกําหนดแผนงานโครงการพัฒนาชุมชน
การจัดทําแผนชุมชน ด้านการกําหนดแผนงานโครงการพัฒนาชุมชน โดยมีผู้นําชุมชน สมาชิกแต่ละหมู่บา้ นยังมีองค์
ความรู้เกีย่ วกับการกําหนดวิสัยทัศน์ แนวทางและจุดมุ่งหมายในการพัฒนาชุมชน การกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
การ
กําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมและการทําประชาพิจารณ์แผนชุมชนเพียงบางส่วน ซึ่งต้องใช้แนวคิดทฤษฎีความรู้เรื่อง
นโยบายสาธารณะ การจัดทําแผน โครงการ การจัดการเชิงกลยุทธ์ นํามาร่วมในการจัดทําแผนชุมชน ฉะนั้นเพื่อให้การจัดทํา
แผนชุมชนมีความเชื่อมโยงกับนโยบายของภาครัฐ หน่วยงานในระดับท้องถิ่น ประชาชนต้องมีความรูค้ วามเข้าใจในองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะมาได้แสดงบทบาทการมีส่วนร่วมในการกําหนดแผนงานโครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตน
5) ด้านการปฏิบัติตามแผนชุมชน
การจัดทําแผนชุมชน ด้านการปฏิบัตติ ามแผนชุมชน โดยมีสมาชิกในแต่ละหมู่บ้านบางส่วนทีไ่ ด้มสี ่วนร่วมในการนํา
โครงการสู่การปฏิบัติจนสิ้นสุดโครงการ การปฏิบัติกจิ กรรมในโครงการพัฒนาชุมชนและการติดตามประเมิน โครงการและแผน
ชุมชน ฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตําบล ผู้นําชุมชน ควรประชาสัมพันธ์ถึงโครงการกิจกรรมการพัฒนา
: ศาสนา ชุมชน
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ชุมชนผ่านสื่อต่างๆรวมทั้งในเวทีประชาคมเพิม่ ขึ้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนแต่ละหมู่บ้านมีบทบาทการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม โครงการการพัฒนาชุมชน ทั้งยังสามารถช่วยติดตามประเมินการดําเนินโครงการ แผนชุมชนให้บรรลุตามเป้าหมายที่
ต้องการและเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดําเนินงาน
การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนชุมชน
1) การรับทราบข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลการจัดทําแผนชุมชน หลักสําคัญของการมีสว่ นร่วมของประชาชนใน
พื้นที่ โดยประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตําบลไปยังผูน้ ําชุมชนในแต่ละหมู่บา้ น ทําให้ประชาชนทราบความสําคัญ
เบื้องต้นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนชุมชนในแต่ละขั้นตอนเพิม่ ขึ้น การที่จะให้ข้อมูลเข้าถึงประชาชน
อย่างทั่วถึงนั้น ผู้นําชุมชนจะมีบทบาทที่สําคัญในการจัดเวทีประชาคมแต่ละหมู่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากหน่วยงาน
ภาครัฐให้เป็นทีร่ ับรูเ้ กิดความเข้าใจตรงกัน อันจะเป็นประโยชน์สําหรับสมาชิกหมู่บ้านทุกคน ที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่นของตน
2) การปรึกษาหารือ
สมาชิกหมู่บ้านระดมความคิดเห็นต่างๆผ่านเวทีประชาคมที่จัดขึ้นมาในแต่ละเดือนหรือวาระการประชุมพิเศษ โดยให้
มีผู้บริหารจากองค์การบริหารส่วนตําบล กํานัน ผู้ใหญ่บ้านมารับฟังความเห็นในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
หมู่บ้าน คุณภาพชีวิต สภาพพื้นที่ปัจจุบัน สภาพปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข ความต้องการอื่นๆรวมทั้งความเห็นในการจัดทํา
แผนชุมชนของท้องถิ่น เพื่อจะได้รวบรวมเป็นข้อมูลสําคัญสําหรับการวิเคราะห์สถานการณ์ชุมชนและทิศทางในการพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืน
3) การเข้ามาเกี่ยวข้อง
ประชาชนในแต่ละหมูบ่ า้ นมีบทบาทในการมีส่วนร่วม การกําหนดนโยบายแผนพัฒนาตําบล โครงการพัฒนาชุมชน ซึ่ง
มีองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นหน่วยงานประสานการดําเนินงาน ในตามแต่ละหมู่บ้านนั้นประชาชนต้องมีบทบาทการตัดสินใจ
ร่วมกับผู้นําชุมชน คณะกรรมการชุมชนในการเสนอกิจกรรม โครงการพัฒนาชุมชน โดยคํานึงถึงศักยภาพของชุมชน ทรัพยากรที่
มีอยู่และความต้องการของประชาชนในแต่ละครัวเรือนเป็นหลัก เพือ่ ที่จะได้แผนและโครงการการพัฒนาที่มาจากการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกแต่ละหมู่บ้าน หลากหลายอาชีพ ทุกช่วงวัย ได้กําหนดทิศทางการพัฒนาถิ่นฐานตนเองร่วมกัน
4) การร่วมมือ
ภายหลังจากที่ประชาชนในแต่ละพื้นที่หมู่บ้านได้มีการเสนอกิจกรรม โครงการพัฒนาชุมชน โดยมีองค์การบริหารส่วน
ตําบลเป็นหน่วยงานที่รวบรวมโครงการเพื่อพิจารณาเสนอขออนุมตั แิ ละประกาศใช้แผนพัฒนาตําบล สําหรับช่วงระยะเวลาเมื่อมี
การประกาศใช้แผนเรียบร้อย โครงการต่างๆจะถูกมาขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล ประชาชนในชุมชนแต่ละหมูบ่ ้านมี
บทบาทการมีส่วนร่วมในการปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆในโครงการการพัฒนา บางกิจกรรมไม่ต้องอาศัยงบประมาณในการดําเนินงาน
แต่บางโครงการ กิจกรรมต้องอาศัยงบประมาณจากภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตําบลมาขับเคลื่อนเพือ่ ให้บรรลุผล
5) การเสริมอํานาจของประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับนี้ถือว่าอํานาจการตัดสินใจเป็นของสมาชิกหมู่บ้านเป็นหลัก ซึง่ การจัดทําแผน
ชุมชนในแต่ละขั้นตอน โครงการต่างๆที่มีในแผนโดยส่วนใหญ่ต้องเป็นโครงการที่มาจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่ แต่
ละหมู่บา้ น ผู้นําชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้าน ชาวบ้าน ต้องเป็นผู้ระดมความเห็นกําหนดทิศทางการพัฒนาหมู่บ้านด้วย การ
ตัดสินใจของประชาชนเอง อาจมีโครงการบางส่วนที่มาจากหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น ที่มีลักษณะเป็นโครงการบริการสาธารณะ
ต่างๆให้ประชาชนมีชีวิตการดํารงอยู่ที่ปกติสุข มีสวัสดิการอื่นๆสําหรับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
การที่จะทําให้ประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สิ่งสําคัญคือ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชนต้องประสานความร่วมมือกัน รวมทั้งการบริหารจัดการให้ประชาชนทุกหมู่บ้าน มีบทบาทการมีส่วน
ร่วมทั้งการจัดทําแผนชุมชนและการนําแผนชุมชนสู่การปฏิบัติในกิจกรรมการพัฒนาด้านต่างๆ เช่น ด้านโครงการพื้นฐานระบบ
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สาธารณูปโภคและการพัฒนาการจัดวางผังเมือง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การพัฒนาเด็ก เยาวชน และ
สถาบันครอบครัว และด้านการเสริมสร้างประชาธิปไตยชุมชนและการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล เมื่อเป็นเช่นนี้ จะทําให้
ประชาชนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เกิดความร่วมมือร่วมใจในการบริหารจัดการชุมชน เกิดเป็นพลังใน การขับเคลื่อนชุมชน
ส่งเสริมและพัฒนาระบบภูมิคมุ้ กันทางสังคมทําให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
ข้อเสนอแนะ
1) ควรมีการศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนชุมชนในตําบลอื่นๆของจังหวัดสมุทรสงคราม
เพื่อที่จะได้ประเด็นการศึกษาทีเ่ พิ่มเติมเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับจังหวัดที่ชดั เจนยิ่งขึ้น
2) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนชุมชนในระดับภาค หรือแต่ละพื้นที่
เพื่อที่จะได้ผลการศึกษาเชิงเปรียบเทียบของแผนชุมชนแต่ละภูมภิ าค
3) ควรศึกษาในประเด็นปัญหาอุปสรรคในการจัดทําแผนชุมชนและแนวทางการพัฒนาแผนชุมชนให้มคี วามสมบูรณ์ที่
สอดคล้องกับศักยภาพของสภาพพื้นที่ ทรัพยากรและความต้องการของประชาชนในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาสําเร็จลงได้ด้วยดีเพราะได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องอาทิ นายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางนางลี่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่
อํานวยความสะดวกและมีส่วนร่วมในการแนะนําในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิและที่สําคัญต้องขอขอบคุณผู้นําชุมชน คณะกรรมการ
หมู่บ้านและประชาชนในชุมชนตําบลบางนางลี่ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามที่มสี ่วนร่วมในการให้ข้อมูลและเข้าร่วม
กิจกรรมที่มผี ลต่อการศึกษาในครัง้ นี้
เอกสารอ้างอิง
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การพัฒนากลุ่มเยาวชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
Youth Group Development for Support to Participation in Development of Phrong Maduea
Muang District Community,, Nakhon Pathom Province
อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องนี้ใช้วิธีวิทยาการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสร้างกลุ่มเยาวชนและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนโพรงมะเดื่อ และ 2)เพื่อพัฒนากลุ่มเยาวชนให้มีศักยภาพในการพัฒนาชุมชนโพรงมะเดื่ออย่างเป็น
รูปธรรม โดยมีตัวแทนชุมชนที่เข้าร่วม จํานวน 46 คน ประกอบด้วย ผู้สนับสนุน จํานวน 6 รูป/คน เยาวชนพี่เลี้ยง จํานวน 20
คน และเยาวชนในพื้นที่ จํานวน 20 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) การสร้างกลุ่มเยาวชนได้รับการสนับสนุนจากชุมชนเป็นอย่างดี
โดยใช้ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพรงมะเดื่อเป็นศูนย์กลางในการดําเนินงาน และมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนโพรงมะเดื่อทั้งเชิงรุกและเชิงรับ โดยกลุ่มเยาวชนมีความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในระดับ
มาก และ 2) การพัฒนากลุ่มเยาวชนให้มีศักยภาพจะต้องพัฒนาด้านแผนงาน ด้านทรัพยากรและด้านกระบวนการดําเนินงาน
คําสําคัญ: กลุ่มเยาวชน การมีส่วนร่วม การพัฒนาชุมชน ชุมชนโพรงมะเดื่อ
Abstract
This research is qualitative research using participatory action research. The objectives are 1) to
create and support youth group to participation in development of Phrong Maduea community and 2) to
develop potential of youth group to community development. A sample group of 46 people consisting of
6 advocacy, 20 mentors and 20 young people in the area.
The resultsof this study showedthat 1) creating the youth groups receives supporting from the
community as well. It uses Wat Phrong Maduea Buddhist Sunday School as the center of operations. There
is encouraging their participation in community development both proactive and reactive. The participants
were satisfied with their participation in community development at high level. 2) The development of the
youth group to have the potential must develop the plan,the resources and the implementation process.
Keywords: Youth group,Participation, Community development, Phrong Maduea community
บทนํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพคู่คุณธรรม พัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาสู่สากล มีความมุ่งมั่นเป็นผู้นําด้านการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ยังได้กําหนดปรัชญาของมหาวิทยาลัยไว้ว่า “การศึกษาสร้างคน คิดค้นภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น” มีเอกลักษณ์ว่า
“บูรณาการความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น” และมีอัตลักษณ์ว่า “จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น” นอกจากนี้ ในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยจึงได้ดําเนินการโครงการนครปฐม นครแห่งความผาสุกทุกชุมชนท้องถิ่น โดยศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เริ่ม
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ดําเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 มีพื้นที่เป้าหมายระยะแรก คือ 20 ตําบลในจังหวัดนครปฐมที่สนใจเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย
เพื่อค้นหาอัตลักษณ์ของชุมชน พัฒนาศักยภาพแกนนําและแหล่งเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนเรื่องสุขภาวะในชุมชนมุ่งสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างคนสามวัยด้วย "มิติจิตปัญญา"และบูรณาการการพัฒนาคน และชุมชนเข้ากับพันธกิจทุกด้านของมหาวิทยาลัย(สมเดช
นิลพันธุ,์ 2555)
เทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ใน 20 แห่ง ที่ตอบรับเข้า
ร่วมโครงการข้างต้นด้วยโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนในพื้นที่ของเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ รวมทั้งวัด โรงเรียน
และหน่วยงานอื่น ๆ ในท้องถิ่น โดยเฉพาะชุมชนโพรงมะเดื่อซึ่งถือเป็นชุมชนใจกลางเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ เป็นพื้นที่หนึ่งซึ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านการบริหารจัดการชุมชน ด้าน
สวัสดิการชุมชน ด้านสุขอนามัย ด้านการศึกษาและกลุ่มอาชีพต่างๆ โดยเฉพาะการส่งเสริมการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชนโดยการร่วมพัฒนาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพรงมะเดื่อและการร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง หัวใจสําคัญของความสําเร็จในการดําเนินการเหล่านั้นอยู่ที่การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (ฐิติมา สุทธิเวชกุล,
2555) จึงกล่าวได้ว่า การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรมีการศึกษา วิจัยและเผยแพร่เพื่อสร้าง
จิตสํานึกการมีส่วนร่วมให้แพร่หลายทั่วถึงเพื่อสร้างเสริมศักยภาพของชุมชน
ทั้งนี้ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ว่าด้วย การสร้าง
ศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม กลยุทธ์ที่ 8 คือ ส่งเสริมความเข้มแข็งและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของ
ท้องถิ่นและสังคม แผนงาน 8.14 ที่ระบุว่า การวิจัยเกี่ยวกับการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มคนโดยเฉพาะเยาวชน ผู้พิการและ
ผู้สูงอายุให้มีบทบาทการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศ แนวนโยบายนี้ เป็นโอกาสที่ควรจะมีการศึกษาวิจัย
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนซึง่ เป็นอนาคตของชาตินั้น ผู้อํานวยการกองการศึกษา เทศบาลตําบล
โพรงมะเดื่อ ได้กล่าวไว้ว่า “อยากให้มีการจัดตั้งกลุ่มเยาวชนเพื่อมามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ในอดีตเคยมีการริเริ่มก่อตั้ง
สภาเด็กของเทศบาลมาแล้ว แต่ยังไม่ประสบความสําเร็จ จึงอยากให้มหาวิทยาลัยมาช่วยส่งเสริมในเรื่องนี้”(ฐิติมา สุทธิเวชกุล,
2555)
ด้วยความต้องการของท้องถิ่น ความจําเป็นตามนโยบายของภาครัฐและความตระหนักในพันธกิจด้านการพัฒนา
ท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย ผู้วิจัยจึงมีความสนใจเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการร่วมสร้างสรรค์พัฒนา เพราะ
เยาวชนได้ชื่อว่าเป็นอนาคตของชาติ หากเยาวชนในวันนี้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ย่อมทํา
ให้เยาวชนมีจิตสํานึกรักท้องถิ่นและตระหนักในคุณค่าของการรวมพลังสร้างสรรค์ชุมชนได้เป็นอย่างดี ในฐานะที่เยาวชน เป็น
ประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศหรือแม้แต่ในระดับชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นพลังสําคัญในการสร้างสรรค์ความเข้มแข็งให้ชุมชน
และสังคม การพัฒนาในทุกระดับจึงต้องตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพของเยาวชนและส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสและมีส่วน
ร่วมในการร่วมพัฒนาด้วย ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวทางในการสร้างกลุ่มเยาวชนเพื่อส่งเสริมพลังเยาวชนให้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่นของตนอย่างเป็นรูปธรรม โดยอาศัยองค์ความรู้จากศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาและอาศัยองค์กรใน
ท้องถิ่นมาร่วมสร้างสรรค์กลุ่มเยาวชน โดยเฉพาะองค์กร 3 ประการ ได้แก่ บ้าน วัด และโรงเรียน ตามแนวคิด “บวร” (บ้าน วัด
โรงเรียน) ซึ่งเป็น “สามประสานที่มีการรณรงค์ในการขับเคลื่อนสังคมระดับชุมชนมาเป็นเวลานาน (บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ,
2551)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างกลุ่มเยาวชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนโพรงมะเดื่อ
2. เพื่อพัฒนากลุ่มเยาวชนให้มีศักยภาพในการพัฒนาชุมชนโพรงมะเดื่ออย่างเป็นรูปธรรม
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยผสมผสานทั้งเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)และเชิงปริมาณ(Quantitative Research)
โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) ซึ่งผู้วิจัยร่วมกับกลุ่มเยาวชนและ
ชุมชนร่วมกันค้นหา ค้นคว้า แก้ปัญหาและพัฒนา ทั้งในกระบวนการวิจัยและการมีหุ้นส่วนใช้ประโยชน์จากการวิจัย (กมล สุด
ประเสริฐ, 2540) มีขั้นตอนการวิจัย 2 ขั้นตอน ดังนี้
1.การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นการศึกษาวิจัยโดยการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ
ตําราและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
2. การวิจัยภาคสนาม (Field Research) โดยลงพื้นที่ ดําเนินการแบบมีส่วนร่วม สังเกตการณ์กิจกรรมของกลุ่ม
เยาวชน สัมภาษณ์เชิงลึก(in-depth interview)ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและออกแบบสอบถาม(questionnaires) กลุ่มเยาวชนและ
ผู้เกี่ยวข้อง
การกําหนดแบบแผนการวิจัย
การวิจัยนี้ มีการกําหนดแบบแผนการวิจัยเป็นลําดับขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นศึกษาข้อมูล เป็นการศึกษาข้อมูลเชิงเอกสารเพื่อหาแนวคิดและแนวทางในการตั้งและพัฒนากลุ่มเยาวชนเพื่อ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนโพรงมะเดื่อ และการศึกษาสภาพปัญหาของชุมชนเพื่อนํามากําหนดแนวทางของกลุ่มเยาวชน
2. ขั้นสร้างกลุ่มเยาวชนและแผนงานของกลุ่ม โดยอาศัยศักยภาพเดิมของชุมชนที่มีอยู่ จากการค้นพบตามขั้นตอนที่ 1
ซึ่งพบว่า วัดโพรงมะเดื่อและเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ มีบทบาทเกีย่ วข้องกับการพัฒนาเยาวชนอยู่เดิม แต่ยังไม่มีการจัดตั้งกลุม่
เยาวชนเพื่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม จึงอาศัยศักยภาพทีเ่ ป็นทุนเดิมนั้นมามีส่วนร่วมใน
การสร้างกลุ่มเยาวชน ต่อจากนั้นจึงมีการประชุมกลุ่มริเริ่มและการเชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม และมีการประชุมกลุ่ม
เยาวชนเพื่อกําหนดแผนงานต่างๆ ตามลําดับ โดยในแผนงานนั้น สาระสําคัญประกอบด้วย ปรัชญา วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งกลุ่มเยาวชน โครงสร้างคณะกรรมการกลุ่มเยาวชน คุณสมบัติและระเบียบปฏิบัติของสมาชิกกลุ่มและกิจกรรม
ของกลุ่มเยาวชน
3.ขั้นประเมินผลกลุ่มเยาวชน เป็นการประเมิน 3 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 ประเมินแผนงานของกลุม่ เยาวชน โดยการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงานทั้ง 4 องค์ประกอบว่าควร
มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างไรบ้าง หลังจากการกําหนดแผนงานผ่านไปในระยะ 1 เดือนแรก
ระยะที่ 2 ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเยาวชนต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนโพรงมะเดื่อ หลังจากการ
ดําเนินงานกิจกรรมของกลุ่มผ่านไปแล้วอย่างน้อย 3 เดือน
ระยะที่ 3 ประเมินความสําเร็จของการจัดตั้งกลุ่มเยาวชน โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชน เพื่อ
นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปเป็นแนวทางในการพัฒนากลุ่มเยาวชนต่อไป
4. ขั้นพัฒนากลุ่มเยาวชน ดําเนินการหลังจากผ่านการจัดตั้งกลุ่มเยาวชนไปแล้ว 6 เดือนอย่างน้อย โดยการสัมมนาผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเพื่อร่วมเสนอแนวทางพัฒนากลุ่มเยาวชน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้นําท้องถิ่นในชุมชนโพรงมะเดื่อ เยาวชนในชุมชนโพรงมะเดื่อ และนักศึกษาหมู่
เรียน 53/11 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศาสนธรรมกับการพัฒนาชีวิตและสังคมแบบยั่งยืน ภาคเรียนที่ 1/2556
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจง(Purposive Sampling) จํานวน 46 รูป/คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
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1) กลุ่มผู้สนับสนุน ประกอบด้วยเจ้าอาวาสวัดโพรงมะเดื่อ ผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพรงมะเดื่อ
ผู้บริหารเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ (ศรีวิทยากร) ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน(อสม.) และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตําบลโพรงมะเดื่อหรือผู้แทนของกลุ่มผู้สนับสนุนข้างต้นนี้ทั้งหมด รวม 6 คน และ
2)กลุ่มเยาวชน ประกอบด้วย กลุ่มเยาวชนพี่เลี้ยง ได้แก่ นักศึกษาอาสาสมัครซึ่งเป็นนักศึกษาหมู่เรียน 53/11 โปรแกรมวิชา
สังคมศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศาสนธรรมกับการพัฒนาชีวิตและสังคมแบบยัง่ ยืน จํานวน 20 คน (คัดเลือกจากนักศึกษา
ที่สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมจัดตั้งกลุ่มเยาวชนสร้างสรรค์ชุมชนโพรงมะเดื่อ) และกลุ่มเยาวชนพื้นที่ ได้แก่ เยาวชนในชุมชนโพรง
มะเดื่อและพื้นที่ใกล้เคียงที่เป็นสมาชิกกลุ่มโดยการคัดเลือกกลุ่มเยาวชนตามจํานวนเป้าหมายของการจัดตั้งกลุ่มที่วางไว้ใน
เบื้องต้น จํานวน 20 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 รายการ ดังนี้
1.แบบสัมภาษณ์เชิงลึก(in-depth interview) เพื่อสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มเยาวชนสร้างสรรค์ชุมชนโพรง
มะเดื่อเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interview) มีข้อคําถามจํานวน 5 ข้อ
2. แบบสอบถามเพื่อประเมินแผนงานของกลุ่มเยาวชนสร้างสรรค์ชุมชนโพรงมะเดื่อ ใช้สําหรับสอบถามกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
จํานวน 40 คน มีลักษณะเป็นคําถามปลายปิด จํานวน 10 ข้อ และคําถามปลายเปิด จํานวน 5 ข้อ รวมทั้งหมด 15 ข้อ
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มเยาวชนต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนโพรงมะเดื่อ ใช้สําหรับสอบถามกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นสมาชิกกลุ่มเยาวชน จํานวน 40 คน มีลักษณะคําถามปลายปิด จํานวน 15 ข้อ และคําถามปลายเปิด จํานวน 5
ข้อ
4. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก(in-depth interview)เพื่อประเมินผลการจัดตั้งกลุ่มเยาวชนสร้างสรรค์ชุมชนโพรงมะเดื่อ ใช้สําหรับ
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้สนับสนุน เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interview) มีข้อคําถามจํานวน 5 ข้อ โดย
โครงสร้างแบบสัมภาษณ์ได้ใช้แนวคิดการประเมินโครงการแบบซิป (CIPP Model)คือ การประเมินสภาพแวดล้อมหรือปัจจับ
บริบท(Context Evaluation) การประเมินปัจจัยนําเข้าหรือปัจจัยป้อน (Input Evaluation) การประเมินกระบวนการหรือ
ปัจจัยกระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมินผลผลิต(Product Evaluation) (สมพิศ แสนสุข, 2545) โดยได้เพิ่ม
ประเด็นเสนอแนะอื่นๆ เข้าไว้ด้วยอีกข้อหนึ่ง
ทั้งนี้ เครื่องมือที่สร้างขึ้นนั้น ผู้วิจัยได้ดําเนินการโดยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อหาประเด็นในการออกแบบเครื่องมือที่ใช้
จากนั้นจึ งยกร่า งแบบสอบถามและแบบสั มภาษณ์ แล้ว ได้นํ าไปตรวจสอบความเที่ ยงตรงของเนื้อ หา และตรวจสอบความ
เหมาะสมโดยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จากนั้ น จึ ง นํ า มาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตามคํ า แนะนํ า ของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของ
แบบสอบถามเฉพาะที่เป็นข้อคําถามปลายปิดโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) โดยใช้สูตรครอนบัค
(Cronbuch) ซึ่งปรากฏว่าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมีค่าความเชื่อมั่นโดยรวมทุกฉบับ 0.92
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งมีการนําเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปตารางแสดงผล ส่วนการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และมีการนําเสนอในรูปข้อความเชิงพรรณนา

546

: ศาสนา ชุมชน

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 4 วันที่ 7 พ.ค. 2557
ผลการวิจัย
1. การสร้างกลุม่ เยาวชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนโพรงมะเดื่อ
1.1 ความคิดเห็นของผู้สนับสนุนเกี่ยวกับการสร้างกลุ่มเยาวชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนโพรง
มะเดื่อ จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้สนับสนุน โดยมีประเด็นคําถาม 5 ประเด็น คือ ความสําคัญของการจัดตั้งกลุ่มเยาวชน ความ
ต้องการของชุมชนในการจัดตั้งกลุ่มเยาวชน โอกาสในการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ชุมชนของกลุ่มเยาวชน ปัญหาหรืออุปสรรคในการ
จัดตั้งกลุ่มเยาวชน และข้อเสนอแนะอื่นๆ พบว่า
1) รักษาการเจ้าอาวาสวัดโพรงมะเดื่อ มีความเห็นว่า การตั้งกลุ่มเยาวชนมีความสําคัญ ในส่วนวัดอยากให้เกิดกลุ่ม
นี้ขึ้นเพราะเชื่อว่าเยาวชนจะเข้ามามีส่วนในกิจกรรมต่างๆได้เป็นอย่างดี ปัญหาของการจัดตั้งกลุ่มเยาวชนอยู่ที่ความยั่งยืน เพราะ
กลัวว่าตั้งแล้วถ้าขาดการดูแลเอาใจใส่จากทุกฝ่ายก็อาจจะทําให้สลายไปในที่สุด แต่การที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเข้ามามี
ส่วนร่วมส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มเยาวชนครั้งนี้อาจจะทําให้มีโอกาสดําเนินกิจกรรมต่างๆได้นาน
2) เลขานุ การศูน ย์ ศึ กษาพระพุ ทธศาสนาวัน อาทิ ต ย์ วัด โพรงมะเดื่ อ มี ค วามเห็ น ว่ า การจั ด ตั้ง กลุ่ม เยาวชนมี
ความสําคัญเพราะจะได้ช่วยส่งเสริมให้เยาวชนในท้องถิ่นใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด คิดสร้างสรรค์เพื่อสังคม
ชุมชนมีความต้องการให้กลุ่มเยาวชนเกิดขึ้นและเข้ามาช่วยสร้างสรรค์ชุมชน ปัญหาของการจัดตั้งคือ งบประมาณที่จะสนับสนุน
เยาวชนที่ไม่มีความชัดเจนแน่นอนว่าจะมาจากไหนอย่างไร เพราะถ้าไม่มีงบประมาณก็ดําเนินงานต่างๆไม่ได้ ข้อเสนอแนะ คือ
อยากให้ทุกหน่วยงานในชุมชนให้ความสําคัญกับเรื่องนี้และสนับสนุนงบประมาณให้เยาวชนดําเนินงานต่างๆได้ หากมีกลุ่ม
เยาวชนเกิดขึ้นจริง
3) ปลัดเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ มีความเห็นว่า กลุ่มเยาวชนมีความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
เทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อมีความต้องการให้มีการจัดตั้งกลุ่มเยาวชนและมีแนวทางที่จะสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ได้
ปัญหา คือ เยาวชนที่ให้ความสนใจและมีเวลาให้กับกิจกรรมอาจจะมีน้อย ข้อเสนอแนะ คือ อยากให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมช่วยในการพัฒนาเยาวชนแกนนําให้มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิน่
4) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ(ศรีวิทยากร)มีความเห็นว่า เห็นด้วยกับการจัดตั้งกลุ่มเยาวชนเพราะมี
ความสําคัญในปัจจุบัน โรงเรียนในฐานะสถานศึกษาในชุมชนจะเป็นพลังหนึ่งในการช่วยส่งเสริมเรื่องนี้ แต่ปัญหา คือ เยาวชนที่
สนใจร่วมมีน้อย ข้อเสนอแนะ คือ ให้มกี ารประสานไปยังครอบครัวหรือผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมสนับสนุนอีกส่วน
หนึ่ง
5) ประธานชมรม อสม.โพรงมะเดื่อ มีความเห็นว่า กลุ่มเยาวชนมีความสําคัญและมีความจําเป็น ชุมชนก็ต้องการ
ปัญหาคือ เยาวชนขาดคุณภาพ ไม่สนใจการพัฒนา รอรับผลแต่ไม่ชอบสร้างเหตุ อยากให้ทุกฝ่ายช่วยกันสร้างแกนนําเยาวชนที่มี
คุณภาพ โดยเฉพาะในด้านคุณธรรมซึ่งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพรงมะเดื่อทําเป็นตัวอย่างอยู่ แต่ก็ยังขาดการ
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รับทราบทั่วถึง ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลายมากขึ้นในชุมชน
6) ผู้แทนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตําบลโพรงมะเดื่อ มีความเห็นว่า การตั้งกลุ่มเยาวชนมีความสําคัญ ซึ่งอาจจะมีกิจกรรม
ร่ว มกั บศู น ย์ 3 วั ยของเทศบาลได้ ด้ว ย คิ ดว่ า ชุ มชนมี ความต้อ งการแน่ นอน แต่ ปั ญ หาคื อ เรื่อ งงบประมาณ เพราะถ้ า ไม่ มี
งบประมาณคงยากที่กลุ่มเยาวชนจะทํางานได้ ข้อเสนอแนะ คือ อยากให้หาช่องทางในการหางบประมาณสนับสนุนที่ชัดเจนและ
ยั่งยืน หากมีงบประมาณงานต่างๆ ก็ดําเนินไปได้
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โดยสรุป ผู้สนับสนุนทั้งหมดเห็นความสําคัญของการจัดตั้งกลุ่มเยาวชนสร้างสรรค์ชุมชนโพรงมะเดื่อและเห็นพ้องกัน
ว่าชุมชนต้องการ แต่ในประเด็นปัญหามีนัยที่สามารถสรุปได้ คือ (1) ปัญหาด้านความสนใจของเยาวชนในท้องถิ่น (2) ปัญหาด้าน
งบประมาณ (3) ปัญหาด้านความมั่นคงยั่งยืนของกลุ่ม ส่วนข้อเสนอแนะ พบว่า มีข้อเสนอแนะที่สําคัญสามารถสรุปได้ คือ (1)
ควรมีก ารหาแหล่ งงบประมาณที่ชั ดเจนในการสนั บสนุนให้ก ลุ่ม เยาวชนสามารถดํ าเนิ นงานได้ อย่า งยั่ งยื น (2) ควรมี การ
ประสานงานขอความร่ ว มมื อ กั บ ครอบครั ว หรื อ ผู้ ป กครองเพื่ อ ให้ ส่ ง เสริ ม ให้ เ ยาวชนเข้ า ร่ ว มกลุ่ ม เยาวชน (3) ควรมี ก าร
ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงทั้งชุมชน และ (4) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมควรเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเยาวชนแกนนําให้มี
คุณภาพ
1.2 ความคิดเห็นเกีย่ วกับแผนงานของกลุ่มเยาวชนสร้างสรรค์ชุมชนโพรงมะเดื่อ
จากการประเมินแผนงานกลุ่มเยาวชนสร้างสรรค์ชุมชนโพรงมะเดื่อหลังจากมีการจัดตั้งกลุ่มเยาวชน 1 เดือน โดยใช้
แบบสอบถาม ปรากฏผล ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงานกลุ่มเยาวชนสร้างสรรค์ชุมชนโพรงมะเดื่อ
รายการประเมิน
ปรัชญา วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์
1. ปรัชญาของกลุ่มที่ว่า “รู้รักสามัคคี ทําความดีเพื่อชุมชน” มีความเหมาะสม
2. วิสัยทัศน์ของกลุ่มที่ว่า“เป็นกลุ่มเยาวชนต้นแบบด้านการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์และ
พัฒนาชุมชนในจังหวัดนครปฐม ภายในปี 2558” มีความเหมาะสม
3. วัตถุประสงค์ของกลุ่มมีความเหมาะสม สอดคล้องกับปรัชญาและวิสัยทัศน์ของกลุ่ม
โครงสร้างคณะกรรมการของกลุ่ม
4.จํานวนคณะกรรมการมีความเหมาะสม
5.โครงสร้างคณะกรรมการมีความเหมาะสม
6.บุคคลกับตําแหน่งหน้าที่ในคณะกรรมการมีความเหมาะสม
คุณสมบัติและระเบียบปฏิบัตขิ องสมาชิกกลุม่
7.ข้อกําหนดคุณสมบัติของสมาชิกตามแผนงานของกลุม่ มีความเหมาะสม
8.ระเบียบปฏิบัติของสมาชิกกลุ่มมีความเหมาสม
กิจกรรมของกลุม่ เยาวชน
9.กิจกรรมของกลุ่มเยาวชนมีความเหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
10.กิจกรรมของกลุ่มได้รับการตอบรับอย่างดีจากชุมชน

X

S.D.

ระดับความคิดเห็น

4.58
4.16

0.68
0.50

มากที่สุด
มาก

4.27

0.56

มากที่สุด

4.51
4.34
4.33

0.57
0.59
0.68

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.01
4.17

0.81
0.52

มาก
มาก

4.57
4.48

0.56
0.69

มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับมากถึงมากที่สุดทุกประเด็น โดยประเด็นที่มีระดับ
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ปรัชญาของกลุ่มที่ว่า “รู้รักสามัคคี ทําความดีเพื่อชุมชน” ( X =4.58) อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อกําหนดคุณสมบัติของสมาชิกตามแผนงานของกลุ่มมีความเหมาะสม ( X =4.01) อยู่ในระดับมาก
นอกจากนี้ ยังมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากการสอบถาม ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นแต่ละประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ด้านปรัชญา วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ ได้แก่ (1) ควรปรับวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับปรัชญามาก
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะปรัชญา “รู้รักสามัคคี” (2) ควรใส่ในวัตถุประสงค์ให้ชัดด้วยเพื่อสร้างค่านิยมตามแนวพระราชดํารัสอย่างเป็น
รูปธรรม และ (3) ควรขยายเวลาในวิสัยทัศน์เป็นปี พ.ศ.2559 คือนับรวมตั้งแต่ก่อตั้งกลุ่มประมาณ 4 ปี เพื่อให้กลุ่มมีความ
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เข้มแข็งที่ชัดเจน
ประเด็นที่ 2 โครงสร้างคณะกรรมการของกลุ่ม ได้แก่ ควรหาที่ปรึกษาเพิ่มเติมในชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน
ชมรมต่างๆ และหน่วยงานอื่นในท้องถิ่นด้วย
ประเด็นที่ 3 คุณสมบัติและระเบียบปฏิบัติของสมาชิกกลุ่ม ได้แก่ (1) ควรจัดทําระเบียบปฏิบัติของสมาชิกในรูปของ
ข้อบังคับให้ชัดเจน (2) ควรขยายความคุณสมบัติที่ว่า “สมาชิกต้องเป็นเยาวชนที่มีภูมิลําเนาหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนโพรง
มะเดื่อและพื้นที่ใกล้เคียง” โดยเฉพาะคําว่า “พื้นที่ใกล้เคียง” ควรกําหนดให้ชัดเจนว่าเป็นหมู่ไหน อย่างไร
ประเด็นที่ 4 กิจกรรมของกลุ่มเยาวชน ได้แก่ (1) ควรมีการกําหนดให้ประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ ให้ชัดเจนเพื่อ
จัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง (2) ควรมีการกําหนดปฏิทินปฏิบตั งิ านของกลุ่มให้ชัดเจนเป็นรายปี
ประเด็นที่ 5 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ได้แก่ (1) น่าจะส่งเสริมให้มีการศึกษาดูงานกลุ่มเยาวชนที่โดดเด่นสักครั้งหนึ่ง (2) ควร
มีกิจกรรมอบรมแกนนําเยาวชนที่ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 คืน 3 วัน เป็นลักษณะการจัดค่าย ไม่ใช่จัดเพียงวันเดียวอย่างที่ผ่านมา
1.3 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนโพรงมะเดื่อ
จากการศึกษา พบว่า กลุ่มเยาวชนได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนโพรงมะเดื่อเป็น
อย่างดีจากวัดโพรงมะเดื่อ เทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อและผู้นําชุมชน โดยระยะ 3 เดือนแรก มีผลงานสําคัญ ได้แก่ (1) การสํารวจ
สภาพปัญหาของชุมชนโพรงมะเดื่อ(2) การพัฒนาสภาพแวดล้อมและทัศนียภาพวัดโพรงมะเดื่อ (3) การร่วมแสดงความคิดเห็นใน
การพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับชุมชน (4) การร่วมกิจกรรมจิตอาสางานประเพณีในท้องถิ่น เช่น งานตักบาตรเทโว และงานทอดกฐิน
วัดโพรงมะเดื่อและ (5) การร่วมสนับสนุนและปฏิบัติงานในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพรงมะเดื่อ
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า กิจกรรมข้างต้นนี้สามารถแบ่งลักษณะของการมีส่วนร่วมได้ 2 ลักษณะ ดังนี้
1) การมีส่วนร่วมเชิงรุกเป็นการทํางานตามแผนงานของกลุ่มในเชิงรุก คือ การสํารวจปัญหาและความต้องการ
ของชุมชน โดยการลงพื้นที่ในชุมชนโพรงมะเดื่อเพื่อสังเกตสภาพปัญหาทางกายภาพของชุมชน เช่น ปัญหาด้านสภาพแวดล้อม
คือ ขยะ น้ําเสีย ฝุ่นละอองและทัศนียภาพของสถานที่สาธารณะ และปัญหาสุขอนามัยของเด็กและคนชรา และการพัฒนา
สภาพแวดล้อมและทัศนียภาพวัดโพรงมะเดื่อโดยการระดมกําลังสมาชิกกลุ่ม ขออนุญาตเจ้าอาวาสวัดโพรงมะเดื่อเพื่อทําความ
สะอาดบริเวณสถานที่สําคัญๆ ภายในวัด เช่น ศาลาการเปรียญ โรงอุโบสถและพื้นที่รอบกําแพงวัด
2) การมีส่วนร่วมเชิงรับ เกิดขึ้นจากความต้องการของชุมชนซึ่งติดต่อประสานงานเพื่อให้เข้าร่วมดําเนินการ มี
กิจกรรม ได้แก่ (1) การร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่นกับผู้นําชุมชน (2) การร่วมกิจกรรมจิตอาสางาน
ประเพณี อาทิ งานทํ า บุ ญ ตั ก บาตรเทโว และงานบุ ญ ทอดกฐิ น ของวั ด โพรงมะเดื่ อ (3) การร่ ว มปฏิ บั ติ ง านในศู น ย์ ศึ ก ษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพรงมะเดื่อ โดยเป็นครูอาสาและพี่เลี้ยงอาสา จัดกิจกรรมให้แก่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุกวัน
อาทิตย์
ทัง้ นี้ ผู้วิจัยได้สํารวจความพึงพอใจของกลุ่มเยาวชนต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนโพรงมะเดื่อ ปรากฏผล ดังนี้
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของกลุ่มเยาวชนสร้างสรรค์ชุมชนโพรงมะเดื่อโดยภาพรวม
รายการประเมิน
ความพึงพอใจโดยรวมต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชุนโพรงมะเดื่อ

X

3.92

S.D.
0.73

ระดับความพึงพอใจ
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชุนมีค่าเฉลี่ย 3.92 อยู่ในระดับมาก
: ศาสนา ชุมชน
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ตารางที่ 3 ความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนโพรงมะเดื่อของกลุ่มเยาวชน ด้านการมีส่วนร่วมคิดตัดสินใจ
ความพึงพอใจด้านการมีส่วนร่วมคิดตัดสินใจ

X

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

1.การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาของชุมชน
2.การมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของชุมชน
3.การมีส่วนร่วมในการประชุมหารือเกี่ยวกับการแก้ปญ
ั หาและพัฒนาชุมชน
4.การมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางแก้ปัญหาของชุมชน

4.57
3.28
3.77
3.41

0.72
0.67
0.81
0.46

มากที่สุด
ปานกลาง
มาก
มาก

จากตารางที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจด้านการมีส่วนร่วมคิดตัดสินใจประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจสูงที่สุด
ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาของชุมชน ( X =4.57) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการประชุม
หารือเกี่ยวกับการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน ( X =3.77) อยู่ในระดับมาก การมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางแก้ปัญหาของ
ชุมชน ( X =3.41) อยู่ในระดับมาก และการมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของชุมชน ( X =3.28) อยู่ในระดับปานกลาง
ตารางที่ 4ความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนโพรงมะเดื่อของกลุ่มเยาวชน ด้านการมีส่วนร่วมในการดําเนินการ
ความพึงพอใจด้านการมีส่วนร่วมในการดําเนินการ
1.การมีส่วนร่วมในการอาสาสมัครดําเนินงาน
2.การมีส่วนร่วมในการตอบรับคําขอความร่วมมือ
3.การมีส่วนร่วมในการประชุมในขัน้ การดําเนินงาน

X

4.62
4.24
3.91

S.D.
0.51
0.77
0.68

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 4 พบว่า ความพึงพอใจด้านการมีส่วนร่วมในการดําเนินการประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ
สูงที่สุดได้แก่ การมีส่วนร่วมในการอาสาสมัครดําเนินงาน ( X =4.62) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการ
ตอบรับคําขอความร่วมมือ ( X =4.24) อยู่ในระดับมากที่สุด และการมีส่วนร่วมในการประชุมในขั้นการดําเนินงาน ( X =3.91)
อยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 5 ความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนโพรงมะเดื่อของกลุ่มเยาวชน ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์
ความพึงพอใจด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์
1.การได้รับการยอมรับจากชุมชน
2.ความภาคภูมิใจที่เกิดจากการมีส่วนร่วม
3.ทักษะการทํางานที่ได้จากประสบการณ์ในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน
4.คุณค่าที่เกิดขึ้นต่อตนเองจากการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

X

4.55
4.37
4.66
4.54

S.D.
0.78
0.56
0.45
0.87

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 5 พบว่า ความพึงพอใจด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ทุกประเด็นมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจสูงที่สุด ได้แก่ทักษะการทํางานที่ได้จากประสบการณ์ในการมีส่วนร่วม
พัฒนาชุมชน( X =4.66) รองลงมา ได้แก่ การได้รับการยอมรับจากชุมชน( X =4.55)คุณค่าที่เกิดขึ้นต่อตนเองจากการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชน( X =4.54)และความภาคภูมิใจที่เกิดจากการมีส่วนร่วม( X =4.37)ตามลําดับ
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ตารางที่ 6 ความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนโพรงมะเดื่อของกลุ่มเยาวชน ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
ความพึงพอใจด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
1.การมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อประเมินงาน
2.การมีส่วนร่วมในการนําเสนอปัญหาการดําเนินงาน
3.การมีส่วนร่วมในการประเมินความสําเร็จของงาน
4.การมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางปรับปรุงพัฒนางานต่างๆ

X

S.D.

3.21
3.33
3.04
4.14

0.45
0.78
0.56
0.64

ระดับความพึงพอใจ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

จากตารางที่ 6 พบว่า ความพึงพอใจด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ
สูงที่สุด ได้แก่การมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางปรับปรุงพัฒนางานต่างๆ( X =4.14)อยู่ในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ การมีส่วน
ร่วมในการนําเสนอปัญหาการดําเนินงาน ( X =3.33) อยู่ในระดับปานกลางการมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อประเมินงาน ( X =
3.21) อยู่ในระดับปานกลาง และการมีส่วนร่วมในการประเมินความสําเร็จของงาน ( X =3.04) อยู่ในระดับปานกลาง ตามลําดับ
2. การพัฒนากลุ่มเยาวชนให้มีศกั ยภาพในการพัฒนาชุมชนโพรงมะเดื่อ
ผู้วิจัยได้นําแนวคิดการประเมินโครงการแบบซิป (CIPP Model) มาปรับใช้เพื่อประเมินผลการจัดตั้งกลุ่มเยาวชน
สร้างสรรค์ชุมชนโพรงมะเดื่อโดยมีกลุ่มผูส้ นับสนุนเป็นผูป้ ระเมินผล ปรากฏผลสรุปดังตาราง ต่อไปนี้
ตารางที่ 7 การประเมินผลการจัดตั้งกลุ่มเยาวชน โดยสังเคราะห์และสรุปจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้สนับสนุนในชุมชน
รายการประเมิน
1.ด้านบริบท: การตอบรับ สนับสนุน และ
ส่งเสริมการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์และ
แนวทางของกลุ่มจากบุคคลหรือหน่วยงาน
ในชุมชน

ผลการประเมิน
ข้อดี: กลุม่ เยาวชนได้รบั การตอบรับจากชุมชนเป็นอย่างดี ชุมชนมีทัศนคติที่ดี
ต่อกลุ่มเยาวชน ชื่นชมการทําดีและสร้างสรรค์ชุมชนวัดโพรงมะเดื่อให้ความ
สนับสนุนสถานที่ในการดําเนินกิจกรรมอย่างเต็มที่
ข้อด้อย: ขาดการประสานงานที่ชัดเจนกับชุมชนในการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ และ
ขาดการประชาสัมพันธ์กลุ่มให้เป็นที่รับรู้แพร่หลายในชุมชน
2.ด้านปัจจัยป้อน: ศักยภาพด้านทรัพยากร ข้อดี: กลุ่มเยาวชนมีความตั้งใจดี กลุ่มคณาจารย์เอาใจใส่จริงจังในการพัฒนา
ทั้งวัตถุและบุคลากรของกลุ่มเยาวชนในการ กลุ่มเยาวชน
ดําเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ ข้อด้อย: ขาดวัสดุอุปกรณ์สํานักงานในการทํางาน ขาดงบประมาณในการ
กลุ่ม
ดําเนินงาน
3.ด้านกระบวนการ: ประสิทธิภาพของ
ข้อดี: กลุ่มเยาวชนมีการรวมกลุม่ กันเป็นรูปธรรม มีแผนงานดําเนินงานที่ดี มี
กระบวนการทํางานของกลุ่มเยาวชนและ
โครงสร้างกรรมการอย่างชัดเจน มีความตั้งใจดีเพื่อส่วนรวม สามัคคีกันดีมาก มี
ความสอดคล้องกับแผนการดําเนินงาน
คุณลักษณะด้านจิตอาสาสูง
ข้อด้อย: การประชุมเพื่อวางแผนงาน ประเมินงานทําได้ค่อนข้างยากโดยเฉพาะ
การประชุมแบบมีส่วนร่วมพร้อมเพรียงทั้งฝ่ายสนับสนุนในชุมชนและกลุ่ม
เยาวชน เพราะส่วนมากมีภาระกิจซึ่งว่างไม่ตรงกัน
4.ด้านผลผลิต: ผลการดําเนินงานของกลุ่ม
เยาวชนมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่
วางไว้มากน้อยเพียงใด และท่านพึงพอใจต่อ
ผลนั้นหรือไม่อย่างไร

ข้อดี: ผลการดําเนินงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดี โดยภาพรวมมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมของกลุ่มเยาวชนมาก
ข้อด้อย: กิจกรรมในการมีส่วนร่วมอาจจะยังน้อยไป อนาคตควรขยายขอบเขต
ลักษณะกิจกรรมให้กว้างขวางมากขึ้น
: ศาสนา ชุมชน
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5.ข้อเสนอแนะอื่นๆ

-ควรมีการสนับสนุนส่งเสริมให้กลุม่ ดํารงอยูไ่ ด้อย่างมั่นคงจากทุกฝ่ายในชุมชน
-ควรเพิ่มเติมกิจกรรมให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น
-ควรประสานงานกับเทศบาลเพื่อพัฒนากลุ่มให้เป็นสภาเยาวชนของเทศบาล
เพื่อความมั่นคงของกลุ่มและสามารถสร้างสรรค์งานควบคู่กับแผนงานของ
เทศบาลได้อย่างเป็นรูปธรรม

จากตารางที่ 7พบว่า ผลการประเมินการตั้งกลุ่มเยาวชนสร้างสรรค์ชุมชนโพรงมะเดื่อโดยใช้กรอบการประเมินแบบ
CIPP ทําให้เห็นข้อดีและข้อด้อยของกลุ่มเยาวชนเพื่อนําข้อมูลมาเป็นแนวทางในการพัฒนาได้ชัดเจนทั้งในด้านบริบท ด้านปัจจัย
ป้อน ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิตและข้อเสนอแนะอืน่ ๆ
จากการวิเคราะห์ผลตามขั้นตอนข้างต้น ได้แนวทางการพัฒนากลุ่มเยาวชนสร้างสรรค์ชุมชนโพรงมะเดื่อ ดังนี้
1) การพัฒนาด้านแผนงาน มีแนวทางของการพัฒนา ได้แก่ (1) การปรับปรุงแก้ไขวิสัยทัศน์ของกลุ่มเยาวชน โดย
ปรับเปลี่ยนจาก “เป็นกลุ่มเยาวชนต้นแบบด้านการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาชุมชนในจังหวัดนครปฐม ภายในปี 2558”
เป็น “เป็นกลุ่มเยาวชนต้นแบบด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของจังหวัดนครปฐม ภายในปี 2559” (2) การปรับปรุง
วัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับปรัชญาที่ว่า “รู้รักสามัคคี ทําความดีเพื่อชุมชน” โดยเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 1 ข้อ คือ เพื่อส่งเสริม
หลักการทํางานตามพระราชดํารัส “รู้รักสามัคคี” (3) การเพิ่มเติมคณะกรรมการที่ปรึกษา โดยสรรหาบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ใน
การพัฒนาชุมชนโพรงมะเดื่อเข้ามาเป็นกรรมการที่ปรึกษาเพิ่มเติม อาทิ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 และประธานชมรมผู้สูงอายุ เป็นต้น
(4) การจัดทําข้อบังคับกลุ่มเยาวชนสร้างสรรค์ชุมชนโพรงมะเดื่อ
2) การพัฒนาด้านทรัพยากร มีแนวทางของการพัฒนา ได้แก่ (1) การจัดตั้งกองทุนกลุ่มเยาวชนสร้างสรรค์ชุมชนโพรง
มะเดื่อ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงบประมาณในการดําเนินงานและเปิดโอกาสให้สังคมร่วมสนับสนุนทุน โดยมีคณะกรรมการ
จัดการกองทุนมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการกองทุน (2)การจัดหาสถานที่หรือแหล่งที่ตั้งของกลุ่มให้มีความมั่นคงถาวร
เพื่อเป็นแหล่งปฏิบัติงานต่างๆ ของคณะกรรมการกลุ่มเยาวชน (3)การจัดหาวัสดุอุปกรณ์พื้นฐานในการดําเนินงานของกลุ่ม
เยาวชนโดยเฉพาะวัสดุสํานักงานทีจ่ ําเป็น เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ๊นท์ กระดาษและวัสดุที่เกี่ยวกับการจัดประชุม เป็นต้น (4)
การอบรมพัฒนากรรมการกลุ่มเยาวชนเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะต่างๆ ที่ส่งเสริมการทํางานให้มีประสิทธิภาพ เช่น ความรู้
เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน ทักษะการทํางานเป็นทีมและคุณลักษณะภาวะผู้นํา เป็นต้น รวมถึงการศึกษาดูงานนอกสถานที่หรือ
กลุ่มเยาวชนต้นแบบที่น่าสนใจ และ (5) การเปิดรับสมัครสมาชิกซึ่งอาจจะมีการขยายกลุ่มเป้าหมายให้มีขอบเขตอายุลดลง เช่น
10-25 ปี เป็นต้น เพื่อให้เด็กที่อายุน้อยกว่า 14 ปี สามารถเข้ามาเป็นสมาชิกได้ด้วยและเพื่อรองรับการจัดตั้งเป็นสภาเด็กและ
เยาวชนในอนาคต
3) การพัฒนาด้านกระบวนการทํางาน มีแนวทางการพัฒนา ได้แก่ (1) การกํ าหนดการประชุ ม วาระประจํ า ของกลุ่ ม
เช่น การประชุมประจําเดือนอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง และมีการประชุมใหญ่ประจําปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือ
วางแผนงาน และประเมินงานต่างๆ (2) การจัดทําปฏิทินกิจกรรมของกลุ่มเยาวชนเพื่อให้สามารถวางแผนงานต่างๆ ระยะยาวได้
(3)การจัดทําสมุดบันทึกการปฏิบัติงานเพื่อเป็นหลักฐานการทํางานที่แสดงให้เห็นความเคลื่อนไหวต่างๆ ของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
(4) การประสานงานกับหน่วยงานราชการในชุมชนทุกหน่วยงานเพื่อประชาสัมพันธ์งานของกลุ่มเยาวชนและเปิดโอกาสให้
หน่วยงานสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มเยาวชนทั้งในรูปแบบของการขอให้กลุ่มเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของหน่วยงานและเข้า
ร่วมสนับสนุนงานของกลุ่มเยาวชนในกิจกรรมต่างๆ และ (5)การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชนในด้านการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของชุมชนให้มากยิ่งขึ้น โดยการประสานงานเพื่อขอรับทราบข้อมูลความเคลื่อนไหวต่างๆ ของชุมชนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
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สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยเรื่องการพัฒนากลุ่มเยาวชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม สามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้
1.การสร้างกลุ่มเยาวชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนโพรงมะเดื่อ จําแนกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้
1.1 จากผลการวิจัยที่พบว่า การสร้างกลุ่มเยาวชนเป็นการดําเนินงานที่มีความความสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนทุนทางสังคมที่ส่งเสริมความพร้อม และสภาพปัญหาของชุมชนที่เอื้อต่อการจัดสร้างกลุ่มเยาวชน ทําให้เป็นโอกาสในการ
ดําเนินงานต่างๆ เพื่อก้าวไปสู่การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนของชุมชนได้นั้นเป็นสิ่งที่มีป ระโยชน์ต่อทุกฝ่ายสอดคล้องกั บ
ประโยชน์ ของการจัด ตั้ง สภาเด็ กตามที่สํ านั กส่ งเสริม สวั สดิ ภาพและพิทั กษ์ เด็ก เยาวชน ผู้ด้ อยโอกาสและผู้ สูง อายุ (สท.)
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2555) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ทั้งประโยชน์ที่จะเกิดกับเยาวชน อาทิ มีศูนย์กลางการ
เรียนรู้ด้านวิชาการและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการศึกษากีฬาและวัฒนธรรมในตําบล มีกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในตําบลให้มีความรู้ความสามารถคุณธรรมและจริยธรรม มีการรวมตัวของเด็กและเยาวชนในตําบลเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินกิจกรรมซึ่งกันและกัน เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสฝึกฝนคุณลักษณะภาวะการเป็นผู้นําที่มีคุณธรรมทําประโยชน์เพื่อสังคม
ส่วนรวม และเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้วิถีประชาธิปไตยที่ถูกต้องมีการทํางานเป็นกลุ่มมีทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาการ
ทํางานฟังเสียงข้างมากบนพื้นฐานของความมีเหตุผลรวมทั้งประโยชน์ที่จะเกิดกับชุมชน อาทิ สร้างสังคมชุมชนให้เข้มแข็งหัวใจ
การพัฒนาชุมชนคือการพัฒนาคนให้เข้มแข็งโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิดร่วมทําร่วมรับประโยชน์การที่มีสภาเด็กและเยาวชนตําบล
เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชนและสังคมพร้อมที่
จะพัฒนาตนเองชุมชนและสังคมต่อไป และเกิดความสามัคคีของเด็กและเยาวชนและคนในชุมชนร่วมมือร่วมใจกันทํางานเพื่อ
สังคม
นอกจากนี้ การสร้างกลุ่มเยาวชนสามารถดําเนินการโดยมีแนวทางร่วมกันกับชุมชนและอาศัยผู้นําในชุมชนเป็นแกนนํา
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมซึ่งมีการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของคณาจารย์และนักศึกษาที่เป็นสมาชิกในฐานะพี่เลี้ยง
รวมทั้งมีการจัดทําแผนและประเมินเพื่อพัฒนาแผนอย่างเป็นขั้นตอนร่วมกัน สะท้อนให้เห็นความใส่ใจในภารกิจหน้าที่ของชุมชน
ที่มีโอกาสก้าวไปสู่ชุมชนที่พัฒนาได้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องภารกิจหน้าที่ของชุมชนของไพรินทร์ เดชะรินทร์ (อ้าง
ถึงใน ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์, 2553)โดยเฉพาะประการสุดท้ายที่ว่า ชุมชนมีหน้าที่สร้างสรรค์ ปลูกฝังค่านิยมของสมาชิกใน
ชุมชน การยอมรับบทบาท แนวความคิดริเริ่มที่ดี จะเป็นกําลังใจและความภาคภูมิใจของสมาชิกในชุมชน ก่อให้เกิดความผูกพัน
ทางจิตใจแก่สมาชิกในชุมชน นอกจากนี้ชุมชนจะต้องแสดงออกถึงการเอาใจใส่ต่อคนทุกรุ่นทุกวัยที่อยู่ในชุมชนเกิดทัศนคติที่ดี
และศรัทธาต่อชุมชนของตน ซึ่งจะเป็นการให้บทบาทที่ดีแก่สมาชิกในชุมชนทางอ้อมอีกด้วย
1.2 จากผลการวิจัยที่พบว่า กลุ่มเยาวชนได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนโพรงมะเดื่อ
เป็นอย่างดีจากวัดโพรงมะเดื่อ เทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อและผู้นําชุมชน และได้ดําเนินภารกิจตามแผนทั้งเชิงรับและเชิงรุก จนมี
ผลความพึงพอต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนโดยภาพรวมในระดับมากแสดงให้เห็นว่าชุมชนโพรงมะเดื่อเป็นชุมชนที่ให้
ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมสอดคล้องกับวราวรรณ ฐาปนธรรมชัยและกมลพร สอนศรี (2556) ที่ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง กลยุทธ์
การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัย
พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่ออยู่ในระดับมากและกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากจึงเป็นโอกาสที่จะทําให้กลุ่มเยาวชนสามารถดํารงอยู่อย่าง
เข้มแข็งและยั่งยืนได้ เพราะชุมชนก็สนับสนุนและกลุ่มเยาวชนก็มีความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
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2. แนวทางการพัฒนากลุ่มเยาวชนให้มีศักยภาพในการพัฒนาชุมชนโพรงมะเดื่อ
จากผลการวิ จัย สรุ ปได้ว่ า กลุ่ มเยาวชนมี ศัก ยภาพด้า นบริ บท ด้ านปัจ จัย ป้อ น ด้า นกระบวนการและมี ผลการ
ดําเนินงานอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ ซึ่งปัจจัยสําคัญ คือ การสนับสนุนจากหลายภาคส่วนสอดคล้องกับสิริพันธุ์อมรพันธุ์บดีกุล
(2544) ที่ได้ศึกษาเรื่องศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของเยาวชนพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรวมตัวของกลุ่มเยาวชน
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเกิดจากอิทธิพลของปัจจัยด้านการได้รับสนับสนุนจากองค์กรหน่วยงานภาครัฐและองค์กรพัฒนา
เอกชนที่มีอยู่ภายในชุมชนและภายนอกชุมชนซึ่งจะให้การสนับสนุนทั้งในด้านงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมการให้หรือเปิด
โอกาสของเวทีกิจกรรมแก่เยาวชนการเสริมสร้างการเรียนรู้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการเป็นแบบอย่างการดําเนิน
กิจกรรมแก่เยาวชน
ทั้งนี้ จากผลการวิจัยที่พบว่า กลุ่มเยาวชนยังมีข้อด้อยที่ควรดําเนินการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น สรุปได้ 3
ด้าน ได้แก่ ด้านแผนงาน ด้านทรัพยากร และด้านกระบวนการทํางาน ในประเด็นนี้มีความจําเป็นที่สังคมควรเข้าไปให้ความสนใจ
เพิ่มขึ้นและอาจจะต้องร่วมดําเนินการแก้ไขด้วยกันเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กลุ่มเยาวชน เป็นการเสริมปัจจัยทางสังคมโดยเข้าถึง
รายละเอียดให้มากขึ้นให้กลุ่มเยาวชนสอดคล้องกับสมสุขนิธิอุทัย (2555) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาเยาวชนตามแนวพุทธใน
สังคมไทย ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาเยาวชนตามแนวพุทธต้องอาศัยปัจจัยภายใน คือ สัมมาทิฏฐิการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของเยาวชนตามแนวพุทธโดยใช้หลักไตรสิกขาและสถาบันทางสังคมเป็นปรโตโฆสะช่วยส่งเสริมการพัฒนาแนวพุทธ
ข้อเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมควรประสานกับเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อเพื่อหามาตรการพัฒนากลุม่ เยาวชน
2. กลุ่มเยาวชนควรประชุมเพื่อวางแผนกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความหลากหลายและเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนมากยิ่งขึ้น
3.ควรมีการศึกษาสํารวจความต้องการและสภาพปัญหาของชุมชนเพื่อการวิเคราะห์แนวทางการมีส่วนร่วมของกลุ่ม
เยาวชนในการพัฒนาชุมชนให้มีความชัดเจนและตรงประเด็นมากทีส่ ุด
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ปัจจัยที่เอื้อต่อความสําเร็จของโครงการบ้านมั่นคงชุมชนบางบัว กรุงเทพมหานคร11
Key Success Factors Facilitating the Success of Baan Man Khong Project, Bang Bua Community,
Bangkok Metropolitan
รองศาสตราจารย์ วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ12
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก
บทคัดย่อ
โครงการบ้านมั่นคงเป็นรูปแบบการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสําหรับชุมชนคนจนเมืองแนวทางหนึ่งที่สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน( พอช.)ได้ริเริ่มขึ้นโดยมีเป้าหมายในการแก้ปัญหาความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัยของคนจนเมืองโดยเน้นชุมชนเป็นแกนหลัก
บทความวิจัยนี้เป็นผลการศึกษาโครงการวิจยั เรื่องกระบวนการและปัจจัยที่เอื้อต่อความสําเร็จของโครงการบ้านมั่นคง ชุมชนบาง
บัว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงผสานวิธี โดยใช้การสังเกต การสัมภาษณ์เจาะลึก การประชุมกลุ่มย่อยและ
การใช้แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่าการดําเนินโครงการบ้านมั่นคงมีกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานในรูปแบบของ
คณะกรรมการ เริ่มจากการสร้างความเข้าใจโครงการร่วมกันโดยการเปิดเวทีชุมชน แบ่งคณะทํางานเป็นกลุ่มย่อยในการกําหนด
ระเบียบข้อบังคับของกลุ่มในการออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยและนําไปสู่การจดทะเบียนเป็นสหกรณ์เคหสถานเพื่อที่อยู่อาศัยและ
เจรจาขอเช่าที่ดินกับกรมธนารักษ์ในระยะยาว 30 ปีเพื่อขอใช้ประโยชน์ในที่ดินในการปลูกสร้างบ้านใหม่ พัฒนาสาธารณูปโภค
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน มีการจัดทําผังชุมชนและออกแบบบ้านในชุมชนโดยร่วมกันกําหนดกฎระเบียบและคุณสมบัติ
ของผู้เข้าร่วมโครงการและร่วมกันจัดสิทธิในที่ดินและการทําบันทึกความร่วมมือ มีการวางแผนร่วมกันในการรื้อย้ายบ้านและ
สร้างบ้านโดยช่างชุมชน ในด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคมีหน่วยงานหลายหน่วยงานให้การสนับสนุน และร่วมดําเนินการ
กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยสําคัญที่เอื้อต่อความสําเร็จของโครงการ คือ แกนนําชุมชน ความสามัคคีของคนในชุมชน
กระบวนการการบริหารจัดการตนเองการมีส่วนร่วมของชุมชนและของหน่วยงานต่างๆ การสนับสนุนของรัฐอย่างต่อเนื่อง การ
จัดการความรู้ในชุมชน ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร การควบคุม ติดตาม ตรวจสอบโดยยึดหลักความโปร่งใส ยุติธรรมจน
สามารถนําพาโครงการไปสู่ความสําเร็จ
คําสําคัญ: ปัจจัยที่เอื้อต่อความสําเร็จ โครงการบ้านมั่นคง ชุมชนบางบัว
Abstract
Baan Man Khong Project is one of the solutions to build the housing security for the urban poor. It is
a project launched by the Community Organizations Development Institute (CODI). The project stressed on
the community as the key figure. This article is a partial written document of the research project entitled
“Key Success Factors Facilitating the Success of Baan Man Khong Project, Bang Bua Community,Bangkok
Metropolitan.” The mixed research methodology was used as the research tool, these were: observation,
in-depth interview, small group meeting, and questionnaire. The results of the research were that the
operation of Baan Man Khong Project was run by self-managed process under the committee, starting from
11
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building mutual understanding by allowing community to participate in the operation. Besides, small
working groups were organized to set the rules and regulations on savings for housing. This led to the
registration of the Housing Co-operatives and the negotiation to lease the lands for thirty years terms from
the Treasury Department to build their housing. Besides, the committee is responsible for developing
utilities and environment in the community. Moreover, the committee helped the community in setting
the rules, regulations and qualifications of the participants, including setting the land tenure rights and
memorandum of mutual cooperation. In addition, they worked together in house removal and moving,
including building houses by the constructor within the community. As for the utility development system,
it was consecutively supported by many organizations. The key factors that facilitated the project success
were: the community leaders; the unity of the people in the community; the self-managing process, the
community participation including the local organizations; thesupport from the government, the community
knowledge management ,the communication channels and the monitoring control based on the
principlesof justice and transparency.
Keywords: Key success factors, Baan Man Khong Project, Bang Bua community
บทนํา
ประเทศไทยมีจํานวนประชากรในเขตเมืองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้เพราะ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการต้องการแรงงานที่สูงขึ้น แรงงานในภาคเกษตรกรรมจึงลดลงกอปรกับความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ความแห้งแล้ง ความยากจน เป็นแรงดึงดูดให้มีการอพยพเข้ามาสู่เมืองโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและ
กระจายสู่ปริมณฑลและเมืองใหญ่ในภูมิภาค ทําให้เกิดความหนาแน่นแออัด และจากการขาดการจัดการด้านที่ดินที่เหมาะสมจึง
ทําให้เกิดชุมชนแออัด ชุมชนบุกรุกกระจายตามเมืองต่างๆอย่างรวดเร็ว จากการสํารวจชุมชนแออัดของสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน พบว่า กรุงเทพมหานครมีชุมชนแออัดทั้งสิ้น 364,344 ครัวเรือน จาก1,266 ชุมชน (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การ
มหาชน)ผลการสํารวจข้อมูลชุมชนแออัดพื้นที่กรุงเทพมหานคร.2555.สืบค้นจาก: http://www.codi.or.th/ baanmankong/
index (20/12/2555) ชุมชนผู้มีรายได้น้อยหรืออาจเรียกว่าชุมชนคนจนเมืองเหล่านี้ประสบปัญหาหลายด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคมและขาดความมั่นคงในที่อยู่อาศัยเพราะไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยได้มีนโยบายในการแก้ปัญหาที่อยู่
อาศัยหลากหลายรูปแบบหลากหลายโครงการ โครงการบ้านมั่นคงเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาที่อยู่อาศัยของคนจนในชุมชน
แออัดซึ่งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) ได้ริเริ่มขึ้นโดยมีเป้าหมายที่สําคัญคือการแก้ปัญหาความไม่มั่นคง
ในที่อยู่อาศัยของคนจนเมือง สร้างความมั่นคงในการครอบครองที่ดิน พัฒนาสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อมชุมชนและการพัฒนาที่
อยู่อาศัยที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความสามารถในการจ่ายของชุมชน ปัจจุบันโครงการได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องอยู่ใน 285
เมืองทั่วประเทศ จํานวน 900 โครงการ มีครัวเรือนเข้าร่วม 95,032 ครัวเรือน จาก 1,664 (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การ
มหาชน)ผลการสํารวจข้อมูลชุมชนแออัดพื้นที่กรุงเทพมหานคร.2555 .สืบค้นจาก: http://www.codi.or.th/ baanmankong
/index (20/12/2555)
ชุมชนบางบัวเป็นชุมชนอยู่ริมคลองบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มจํานวนของ
ประชากรที่มากขึ้นและประสบกับปัญหาชุมชนแออัดจึงมีการรุกล้ําพื้นที่เข้าไปในเขตคลองสถานะของชุมชนจึงเป็นชุมชนบุกรุก
พื้ น ที่ ข องหน่ ว ยงานราชการ (บางบั ว "ชุ ม ชนต้ น แบบปรั บ ภู มิ ทั ศ น์ -ขจั ด แหล่ ง มั่ ว สุ ม สิ่ ง เสพติ ด ”

ไทยโพสต์ .

2553.http://www.ryt9.com/s/tpd/909839.7/10/2555) ที่ผ่านมาชุมชนได้รับกระแสข่าวการไล่รื้อ การพัฒนาโครงการของ
รัฐตลอดเวลาและชุมชนได้รับแจ้งให้รื้อย้ายออกไปจากบริเวณดังกล่าว กอปรกับมีปัญหาน้ําเน่าเสีย ปัญหาขยะในคลองบางบัว
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ชาวชุมชนจึงช่วยกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายชุมชนริมคลองใช้ชื่อว่า “เครือข่ายพัฒนา
ชุมชนและสิ่งแวดล้อมคลองบางบัว” เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2541 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนได้เข้ามาให้ความรู้แนวคิดเรื่องบ้าน
มั่นคงทําให้ชาวชุมชนเห็นประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาจึงได้เข้าร่วมกับกรมธนารักษ์และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนดําเนิน
โครงการบ้านมั่นคงเพื่อให้ผู้ที่รุกล้ําเข้าไปในเขตคลองบางบัวได้ย้ายขึ้นไปอยู่อาศัยบนพื้นที่ดินเป็นการปรับปรุงในรูปแบบ
Reconstruction ซึ่งเป็นการรื้อย้ายภายในบริเวณเดิมจากจุดหนึ่งไปอยู่อีกจุดหนึ่งแล้วให้สัญญาเช่าระยะยาว 30 ปี จากกรมธนา
รักษ์โดยสหกรณ์เคหสถานเพื่อที่อยู่อาศัยคลองบางบัวจํากัดผ่านทาง พอช. ในปี พ.ศ.2549 โครงการเริ่มประสบผลอย่างเป็น
รูปธรรม ปัจจุบันโครงการบ้านมั่นคงชุมชนบางบัวสร้างเสร็จแล้วทั้งชุมชนมีจํานวนทั้งสิ้น229หลังคาเรือน ( บ้านมั่นคง. สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน).2555 .สืบค้นจาก: http://www.codi.or.th/baanmankong/index- php.11 /4/
2555)
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่เอื้อต่อความสําเร็จของโครงการบ้านมั่นคงชุมชนบางบัว
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดําเนินการโครงการบ้านมั่นคงชุมชนบางบัว
วิทยาการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงผสานวิธีใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การจัดสนทนากลุ่ม จัด
ประชุมกลุ่มย่อย และสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในชุมชน ได้แก่ ประธานชุมชน กลุ่มผู้อาวุโสในชุมชน กลุ่มผู้นํา
อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ กลุ่มเครือข่ายองค์กรบ้านมั่นคงเขตบางเขน เครือข่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อม กรรมการกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยจากชุมชนต่างๆ และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลนอกชุมชนส่วนวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของคนในชุมชนต่อโครงการบ้านมั่นคงชุมชนบางบัวในด้านผู้นํา ด้านความมั่นคงและความเป็นอยู่ในชุมชน เก็บรวบรวมข้อมูล
จากหัวหน้าครัวเรือนจํานวน 223 คน
กรอบแนวคิดในการวิจัยใช้แนวคิดการวิเคราะห์ทฤษฎีระบบเพื่ออธิบายปัจจัยต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบแรกที่จะ
นําไปสู่การดําเนินงาน ซึ่งได้แก่ คนในชุมชน ผู้นําชุมชน การสนับสนุนของหน่วยงานผ่านกระบวนการบริหารจัดการเพื่อนําไปสู่
ผลลัพธ์หรือความสําเร็จของโครงการ ทั้งนี้ปัจจัยที่เอื้อต่อความสําเร็จพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ในด้านคนในชุมชน
ความรู้ ความเข้าใจโครงการ การมีส่วนร่วม สภาพเศรษฐกิจสังคม ด้านผู้นําชุมชนและกรรมการ เกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ
โครงการ การมีส่วนร่วม การบริหารจัดการ การประสานงาน การสื่อสาร/รายงาน การอํานวยความสะดวก การแก้ปัญหา ฯลฯ
และด้านหน่วยงานสนับสนุนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ในส่วนความช่วยเหลือ การประสานงานงบประมาณ ทรัพยากร อุปกรณ์และ
เครื่องมือต่างๆ
โครงการบ้านมั่นคงชุมชนบางบัว
โครงการบ้านมั่นคงภายใต้การสนับสนุนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มีเป้าหมายสําคัญในการ
แก้ปัญหาความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัยของคนจนเมือง สร้างความมั่นคงในที่ดิน พัฒนาสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อมชุมชนและพัฒนาที่
อยู่อาศัยที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความสามารถในการจ่ายของชุมชน โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546 (สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน, 2551:16) เพื่อให้ชาวชุมชนแออัดได้รับการยอมรับ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการจัดระบบข้อมูลและจัดทําแผนการ
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พัฒนาชุมชน การพัฒนาการบริหารจัดการของชุมชน การทํางานร่วมกัน การปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย
และการพั ฒนาองค์ ความรู้ ใหม่ใ นชุ มชน มุ่ง เน้น ให้ ชุม ชนและองค์ กรชุมชนเป็น หลั กในการดํา เนิน การ รัฐ บาลสนับ สนุ น
งบประมาณ เพื่อสร้างความมั่นคงในการครอบครองที่ดิน เน้นสิทธิการครอบครองร่วมกันโดยเป็นการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
ควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยมีปัจจัยสําคัญคือ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการทํางานร่วมกัน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล สถาบันการศึกษาในพื้นที่ องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานของ
รัฐ เอกชน และเจ้าของที่ดิน ในลักษณะนี้ชุมชนจะเป็นเจ้าของโครงการ เป็นตัวตั้งในการดําเนินงาน ทุกขั้นตอน สามารถคิด
วางแผน บริ ห ารจั ด การและดํ า เนิ น การโดยประสานงานกั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ อุ ด หนุ น งบประมาณด้ า นพั ฒ นาระบบ
สาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมถึงชุมชนโดยตรง โดยการใช้ที่ดินของรัฐหรือเอกชนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ มีการปรับแก้กฎระเบียบที่
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาให้มีความยืดหยุ่น นับว่าเป็นการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยที่นําไปสู่การสร้างชุมชนที่มั่นคง เข้มแข็งทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรูปแบบการพัฒนาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความสามารถในการจ่ายของคนในชุมชน
เป็นการบริหารจัดการภายในชุมชนที่มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดความต่อเนื่อง มีการดําเนินงานในลักษณะเป็น
พลวัตรนําไปสู่การรวมพลังทําให้มีอํานาจต่อรอง สามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม กับหน่วยงานของรัฐบน
แนวคิดการได้ประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย
ชุมชนบางบัวเป็นชุมชนหนึ่งในเขตบางเขน ตั้งถิ่นฐานอยู่ริมคลองบางบัวซึ่งเป็นพื้นที่ของกรมธนารักษ์จากการเข้าไปอยู่
อาศัยกันอย่างหนาแน่นและมีบางส่วนรุกล้ําเข้าไปในเขตคลองบางบัวซึ่งเป็นคลองที่ประสบกับปัญหาเรื่องขยะและน้ําเน่าเสียอยู่
แล้ว ทําให้ชุมชนซึ่งนอกจากจะไม่ได้รับการดูแลจากภาครัฐแล้วยังถูกกล่าวหาว่าเป็นชุมชนที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ในปี
2541 นั้น ชุมชนแออัดริมคลองบางบัวหลายชุมชนมีความคิดที่จะแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกันเพื่อให้คนกับคลองอยู่ด้วยกัน
ได้ จึงได้ร่วมกันจัดตั้ง “เครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคลองบางบัว” ขึ้นมาเพื่อทําหน้าที่ในการประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ สร้างความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนโดยทํากิจกรรมร่วมกัน เช่นการจัดการขยะในคลอง การทําน้ําหมัก
ชีวภาพเทลงคลองเพื่อบําบัดน้ําเสีย การบําบัดน้ําเสียในครัวเรือน การออมทรัพย์ การพัฒนากลุ่มอาชีพ การรักษาความสะอาด
คูคลอง ฯลฯ และในช่วงปลายปี พ.ศ. 2546 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)ได้เข้ามาแนะนําทําความเข้าใจ
โครงการบ้านมั่นคงกอปรกับข่าวไล่รื้อชุมชนทําให้ชุมชนบางบัวและชุมชนอื่นๆริมคลองตระหนักถึงสภาพปัญหาด้านความมั่นคง
ในที่อยู่อาศัย จึงได้เข้าร่วม “โครงการบ้านมั่นคง” ซึ่งนับเป็นโครงการที่เน้นการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและสร้าง
โอกาสการพัฒนาในชุมชนที่มีอยู่เดิม
ผลการศึกษา
ปัจจัยที่เอื้อต่อความสําเร็จของโครงการบ้านมั่นคงชุมชนบางบัว
โครงการบ้านมั่นคงชุมชนบางบัวได้รับการยอมรับว่าเป็นชุมชนที่ดําเนินโครงการที่ประสบผลสําเร็จได้อย่างรวดเร็วและ
เป็นชุมชนต้นแบบให้โครงการที่อื่นๆได้เข้ามาศึกษาดูงาน ซึ่งปัจจัยที่เอื้อต่อความสําเร็จของโครงการบ้านมั่นคงชุมชนบางบัวสรุป
ได้ดังนี้
ปัจจัยภายใน ได้แก่
1) ด้านบริบทชุมชน บริบทสภาพแวดล้อมและสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาน้ําเน่าเสีย
ปัญหาสังคม เด็กเร่ร่อน วัยรุ่นติดยาเสพติดและปัญหาความไม่มั่นคงในการอยู่อาศัย เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ชุมชนบางบัวประสบ
ผลสําเร็จในการดําเนินโครงการ ทั้งนี้เพราะคนในชุมชนประสบปัญหาเช่นเดียวกัน มีความต้องการเหมือนกัน คนส่วนใหญ่เป็น
: ศาสนา ชุมชน
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เครือญาติหรือมาจากภูมิลําเนาเดียวกัน ทําให้ชุมชนมีความสามัคคีเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมทุกข์ร่วมสุขและเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมซึ่งนับว่าเป็นทุนทางสังคมภายในชุมชนที่มีความเข้มแข็ง ทําให้ชาวชุมชนรวมตัวกันเป็นพลังเพื่อขับเคลื่อนหาทาง
แก้ปัญหาและหาทางออกร่วมกัน
2) ด้านภาวะผู้นําของแกนนําชุมชน เป็นปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้โครงการบ้านมั่นคงดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและ
ประสบผลสําเร็จเป็นชุมชนแรก เพราะแกนนําชุมชนเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการสร้างความเชื่อมั่นสร้างศรัทธาใน
กระบวนการทํางานเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในชุมชนได้เรียนรู้และถือเป็นต้นแบบโดยผู้นําปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างซึง่ นับว่าเป็น
ยุทธวิธีที่ดีสําหรับผู้นําเพื่อให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม เช่นกรณีเสียสละพื้นที่เดิมเพื่อนํามาจัดสรรใหม่และได้สิทธิ์ในที่ดินลดลงแต่สามารถ
ทําให้คนในชุมชนที่บุกรุกพื้นที่คลองได้ขยับขยายขึ้นมาอยู่บนบก นับว่าเป็นหัวเรือสําคัญในการนําชุมชนไปสู่เป้าหมายของ
ความสําเร็จและสามารถพึ่งพิงตนเองได้อย่างยั่งยืน
3) ด้านความสามัคคี คนในชุมชนมีความรักสามัคคี ไว้ใจและให้เกียรติกัน ให้ความร่วมมือ ทั้งการร่วมประชุม การออม
การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทั้งบนบกและในน้ํา การดูแลทรัพย์สินส่วนกลางร่วมกันในชุมชน การร่วมแสดงความคิดเห็น การ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชน การแบ่งปันพื้นที่รวมทั้งการกันพื้นที่ไว้เป็นพื้นที่ส่วนกลาง ซึ่งการเสียสละเพื่อส่วนรวม การเป็น
น้ําหนึ่งใจเดียวของคนในชุมชนทําให้โครงการบ้านมั่นคง ชุมชนบางบัวสามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว
4) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ชาวบ้านในชุมชนได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนเพื่อตัดสินใจร่วมกันและใช้หลักการใน
การช่วยเหลือและดําเนินการเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกันอย่างต่อเนื่อง มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ประสบการณ์ ร่วมกันสํารวจข้อมูลและความต้องการ ร่วมกันออม ร่วมกันกําหนดระเบียบข้อบังคับ มีการแบ่งงานเตรียมความ
พร้อม ร่วมจัดทําผังชุมชนและเสนอแบบบ้าน ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์บ้านมั่นคง ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ มีการ
รวมตัวเป็นกลุ่มช่างชุมชนและร่วมดําเนินกิจกรรมต่างๆ
5) ด้านการบริหารจัดการตนเองของชุมชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส มีความยุติธรรม เป็นระบบ มี
ขั้นตอน มีการวางแผนที่ชัดเจน มีการแบ่งงาน แบ่งหน้าที่ในรูปแบบคณะกรรมการกลุม่ ต่างๆ มีระบบบัญชีที่โปร่งใส สมาชิกทุก
คนสามารถตรวจสอบได้
6) ด้านการติดต่อสือ่ สารในชุมชน ในชุมชนมีการติดต่อสื่อสารหลายช่องทางตามรายครัวเรือน การใช้ระบบกลุม่ ย่อย
ตามกลุม่ เครือญาติ กลุ่มอาชีพ การปิดประกาศ การใช้เสียงตามสาย การใช้เวทีชาวบ้านทําให้เกิดความเข้าใจตรงกันสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน
7) ด้านการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบยึดหลักความโปร่งใส ยุติธรรมมีการทํางานในรูปแบบคณะกรรมการที่คอย
ช่วยเหลือ และให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ได้รับความไว้วางใจจากชาวบ้านในชุมชน
8) ด้านการจัดการความรู้ ในชุมชนมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในหลายเรื่อง มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนใน
รูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ ทําให้คนในชุมชนมีความรู้ ความสามารถ ได้ฝึกทักษะเพิ่มขึ้น ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นการ
เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว
ปัจจัยภายนอก ได้แก่ การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น สํานักงานเขตบางเขน กรมธนารักษ์(ในฐานะเจ้าของ
ที่ดิน) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยเกริก องค์การแอ็คชั่นเอด
ประเทศไทย การไฟฟ้า การประปา เครือข่ายชุมชนอื่นๆฯลฯโดยให้การสนับสนุนในหลายๆด้านเช่น ด้านทรัพยากร เครื่องมือ
อุปกรณ์ งบประมาณ บุคลากร และด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง
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จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้โครงการบ้านมั่นคงชุมชนบางบัวประสบผลสําเร็จ บ้านทุกหลังเกิดจากความร่วมมือของ
หลายฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรชุมชนพระสงฆ์สถาบันการศึกษานักพัฒนาเอกชนเเละชาวชุมชนบางบัวทุกคนโดยเฉพาะ
ได้ก่อให้เกิดการสร้างผู้นําที่มีทักษะความรู้และบุคลิกลักษณะที่หลากหลายทั้งด้านความคิด ด้านความเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มี
จิตอาสาทําหน้าที่เป็นผู้นําทางความคิดและสื่อสารความคิดให้คนในชุมชนเข้าใจและร่วมกันบริหารจัดการ กําหนดเป็นกฎเกณฑ์
กติกา ระเบียบของชุมชนแล้วร่วมจัดกิจกรรม สวัสดิการต่างๆที่เหมาะสมสําหรับคนในชุมชน จึงอาจกล่าวได้ว่าผู้นําทําหน้าที่เป็น
คนชักใยแมงมุม (Spider Network) เพื่อให้โครงการฯสามารถดําเนินไปได้อย่างดี นอกจากนั้นผู้นํายังทําให้คนในชุมชนมีความรู้
ด้านทักษะต่างๆในการทํางาน เช่นทักษะเชิงช่าง งานสวัสดิการ งานสหกรณ์ งานพัฒนากลุ่มออมทรัพย์และการจัดการที่ดิน เป็น
ต้นแม้ที่ผ่านมาการดําเนินงานจะมีปัญหาอุปสรรคแต่ได้มีความพยายามเปลี่ยนความขัดแย้งแล้วหันมาสานความสามัคคีจนเป็น
พลังหลักสร้างความสุข สร้างชุมชน สร้างสังคม จึงสามารถแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยได้อย่างเป็นรูปธรรมบ้านที่ได้จึงไม่ได้เป็น
เพียงบ้านที่มีความมั่นคงสวยงามเเต่เป็นบ้านที่มีความสัมพันธ์ต่อกันของผู้อยู่อาศัยทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมเเละวิถีความเป็นอยู่ที่
พึ่งพาเอื้ออาทรต่อกัน เป็นบ้านที่ได้มาจากความร่วมมือร่วมใจกัน ความเสียสละความมีน้ําใจต่อเพื่อนมนุษย์ของคนบางกลุ่มเเละ
เป็นความสําเร็จของทุกคนในชุมชนบางบัวที่จับมือกันฟันฝ่าเเก้ปัญหาของชุมชนซึ่งได้กลายเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนเมืองในที่
อื่น ๆ เป็นโมเดลหรือต้นแบบของการจัดระเบียบพื้นที่ชุมชนริมคลองอีกทางเลือกหนึ่งด้วยวิธีการสันติอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดําเนินการ
ปั ญ หาและอุ ป สรรคที่ เ กิ ด ขึ้ น ในการดํ า เนิ น การโครงการบ้ า นมั่ น คงในปั จ จุ บั น คื อ สมาชิ ก มี ปั ญ หาการขาดส่ ง เงิ น
สินเชื่อ บางครัวเรือนส่งไม่สม่ําเสมอและบางครัวเรือนส่งล่าช้าไม่ตรงเวลา เพราะบางครั้งขาดรายได้ ไม่มีงานทํา เปลี่ยนงานหรือ
เงินค่าจ้างยังไม่ออก ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะมีกลไกคณะกรรมการประชุมเพื่อพิจารณายืดหยุ่น มีการติดตามทวงถามถึง
เหตุผล และมีการจัดการตามความเหมาะสมการแก้ปัญหากรณีดังกล่าวกรรมการจะมีกระบวนการจัดการภายในในลักษณะ
กระบวนการแบบยืดหยุ่น ถ้อยทีถ้อยอาศัยใช้ความสัมพันธ์ทางสังคมความเอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นเครื่องมือในการ
จัดการการเงิน
“เวลาใครไม่มเี งินใช้คืนกรรมการก็ยืดหยุ่นให้ค่อยเอาคืนเมื่อเขาหาเงินได้พูดคุยช่วยเหลือกัน กลุม่ ออมทรัพย์ยืดหยุ่นได้
เพราะเป็นของชุมชนชุมชนบริหารจัดการเอง”
การบริหารจัดการเป็นลักษณะ organic process โดยแก้ปัญหาในแต่ละรายตามสภาพที่เกิดขึ้นจริง กรณีที่เงินส่งไม่
เพียงพอจะใช้ทุนสํารองจ่ายให้พอช.ก่อนซึ่งถ้าไม่พอจะมีการกูเ้ งินจากกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยเสียดอกเบี้ยร้อยละ1 ส่วนบ้านที่
ค้างชําระเมื่อมีความสามารถในการจ่ายแล้วจะต้องจ่ายค่าดอกเบีย้ ร้อยละ15 ทําให้สามารถแก้ปัญหาได้
ปัจจุบันแม้สมาชิกในชุมชนบางบัวและในชุมชนเครือข่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมคลองบางบัวหลายชุมชนจะไม่ได้สมัครสมาน
สามัคคีเหมือนแต่เริ่มต้นโครงการก็ตาม แต่มิใช่ว่าจะแตกแยกเป็นเสี่ยงๆยากที่จะสมานฉันท์ ในภาพรวมคนในชุมชนส่วนใหญ่ยัง
เอื้ออาทรต่อกัน แต่ละคนแต่ละกลุ่มยังคงมีสายสัมพันธ์ของตนเองและเกี่ยวพันกับกลุ่มอื่นในทางใดทางหนึ่งบนฐานของความ
เป็นญาติพี่น้องโดยสายเลือด โดยภูมิลําเนา ความสนิทสนม นับถือเหมือนญาติ การช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันเพราะอยู่ด้วยกันใน
พื้นที่มานาน ความซับซ้อนของการถักทอสายสัมพันธ์เกิดจากความจําเป็นในการดํารงชีวิตที่ต้องช่วยเหลือกันนี้เองเป็นกลไกช่วย
บรรเทาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นและมีส่วนสําคัญที่ไม่ทําให้ชุมชนแตกแยกแม้ว่าจะมีผลประโยชน์ขัดกันหรือเกิดความไม่ไว้วางใจกัน
บ้างในการดําเนินการในเรื่องต่างๆก็ตาม
: ศาสนา ชุมชน
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สรุป
โครงการบ้านมั่นคงเป็นโครงการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของชุมชนคนจนเมืองทั่วประเทศ ภายใต้สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน) โดยกระบวนการสําคัญของบ้านมั่นคงคือการสร้างความมั่นคงในการครอบครองที่ดิน พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อมชุมชนและการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความสามารถในการจัดการของชุมชน ทั้งนี้
ให้ผู้อยู่อาศัยมีส่วนสําคัญในการ “ร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมทํา” การดําเนินงานจะขึ้นอยู่กับผู้อยู่อาศัย และความร่วมมือของ
เครือข่ายองค์กรชุมชนในพื้นที่เดียวกัน โดยการสนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรและหน่วยงานพัฒนาในท้องถิ่น ชุมชนบางบัว
เขตบางเขนเป็นชุมชนแออัดและมีบางส่วนรุกล้ําพื้นที่คลองบางบัว ประสบปัญหาทั้งปัญหาขยะ น้ําเน่าเสีย ปัญหายาเสพติด เด็ก
วัยรุ่นทะเลาะวิวาทปัญหาเศรษฐกิจ สังคมสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป รวมทั้งปัญหาความไม่มั่นคงในที่ดิน จึงเกิดการรวมตัวกัน
กับชุมชนอื่นๆเป็นเครือข่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมคลองบางบัวและได้เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงในปีพ.ศ.2546 มีการพัฒนาใน
หลายๆด้านเพื่อแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นชุมชนที่ดําเนินโครงการที่ประสบผลสําเร็จได้อย่าง
รวดเร็วและเป็นชุมชนต้นแบบให้โครงการที่อื่นๆได้เข้ามาศึกษาดูงาน ปัจจัยความสําเร็จของโครงการที่สําคัญคือเป็นโครงการที่
ตรงกับความต้องการของชุมชนจึงมีความรู้สึกร่วมและพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในทุกเรื่องทุกขั้นตอน นอกจากนั้นยังมีปัจจัยอื่นๆที่
สนับสนุนให้โครงการสามารถดําเนินไปได้อย่างต่อเนื่องคือการมีแกนนําชุมชนเข้มแข็งเป็นผู้ที่มีความรู้ มีความสามารถ มีความ
มุ่งมั่นตั้งใจ เข้าใจงาน มีความคิดสร้างสรรค์ รู้สาเหตุของปัญหา รู้วัตถุประสงค์ รู้ความต้องการของชาวบ้าน มีภาวะผู้นํามีจิต
อาสา มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีการติดต่อสื่อสารดี ชัดเจน ยุติธรรม มีความซื่อสัตย์และมีความเสียสละในการ
ทํางาน รวมทั้งความสามัคคีของคนในชุมชน การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการตนเอง การที่ชุมชนทุก
คนสามารถควบคุม ติดตาม ตรวจสอบในทุกเรื่องได้เพราะมีลักษณะการทํางานในรูปแบบคณะกรรมการที่คอยช่วยเหลือ ให้
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและได้รับความไว้วางใจจากชาวบ้านในชุมชนผลจากการดําเนินงานโครงการบ้านมั่นคงชุมชนบางบัว มา
อย่างต่อเนื่อง ทําให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเอง ในปีพ.ศ.2549-2550 ชุมชนบางบัวได้รับการคัดเลือกเป็นชุมชนนําร่องแผนชุมชน
พึ่งตนเองในเขตบางเขน เป็นการพัฒนาโดยชาวบ้านหรือองค์กรชุมชนเป็นแกนหลักและยังก่อให้เกิดการพัฒนาในด้านอื่นๆ เช่น
การสมทบทุนสู่ กองทุนสวัสดิ การชุมชนนําไปสู่ก ารแก้ปัญ หายาเสพติด แหล่งมั่ วสุม ผู้มีอิ ทธิพ ลในชุมชน และการอนุรัก ษ์
สิ่งแวดล้อม
อภิปรายผล
โครงการบ้านมั่นคงเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในทุกกระบวนการพัฒนา
โดยชุมชนที่เป็นเจ้าของปัญหาเป็นตัวตั้งและเป็นแกนหลักในการพัฒนาโดยร่วมมือกันและเชื่อมโยงกับหน่วยงาน/ภาคีพัฒนา
ต่างๆให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเป็นการพัฒนาอย่างบูรณาการที่คํานึงถึงมิติการพัฒนาอย่างรอบด้านของชุมชนทั้งทาง
กายภาพเศรษฐกิจสังคมสภาพแวดล้อมและการจัดระบบสวัสดิการของชุมชนให้คนจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมุ่งให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและเป็นกระบวนการในการสร้างองค์ความรู้เชื่อมโยงการเรียนรู้ตามกําลังความสามารถและความพร้อมในการ
แก้ปัญหาและการพัฒนาโดยชุมชนและท้องถิ่นในแต่ละพืน้ ที่ ดําเนินการด้วยหลักการ "มีการออมเงินจึงมีบ้าน" ใช้กลุ่มออมทรัพย์
ของชุมชนเป็นผู้กู้เงินจากแหล่งเงินทุนที่รัฐบาลกําหนดให้ช่วยเหลือ โดยมี พอช.เป็นผู้ค้ําประกันและจัดการเงินกองทุนพัฒนา
องค์กรชุมชนที่จะสนับสนุนเงินทุนสําหรับโครงสร้างและการพัฒนาสาธารณูปโภคอื่นๆซี่งนับว่าเป็นความพยายามของภาครัฐที่
พยายามแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมือง โดยเห็นถึงความสําคัญและการมีอยู่ของชุมชน เข้าใจในความจําเป็นและปรัชญาพื้นฐาน
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ของเมื อ ง (เมื อ งไร้ ส ลั ม :สิ ท ธิ ก ารอยู่ อ าศั ย คื อ หั ว ใจของเมื อ ง.2555. สื บ ค้ น จาก:

http://www.codi.or.th/

baanmankong/index.php.1/11/2555)โครงการบ้านมั่นคงจึงเป็นทั้งกระบวนการพัฒนา (Process) และในขณะเดียวกันก็เป็น
เป้าหมายของการพัฒนา (Ends) เพื่อไปสู่ความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและความมั่นคงในการดํารงชีวิต
กระบวนการในการดําเนินโครงการบ้านมั่นคงนั้นนอกจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ร่วมกับชุมชนแล้ว
หน่วยงานที่สําคัญคือกรมธนารักษ์ เจ้าของที่ดินได้สนองตอบนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยซึ่ง
สอดคล้องกับแนวทางขององค์การสหประชาชาติ (The United Nations: UN) ที่ให้ความสนใจกับที่อยู่อาศัยและสิทธิพื้นฐาน
ของมนุษย์เพื่อสร้างความตระหนักให้ทุกประเทศรับผิดชอบร่วมกันในการจัดการ ให้มนุษย์ทุกคนมีที่อยู่นอกจากนั้นโครงการยัง
ได้รับความร่วมมือจากภาคีหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องนํามาผนึกกําลัง ร่วมมือกันจึงทําให้เกิดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่างๆ ในชุมชน
องค์กรชุมชนมีพลัง มีความต้องการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยที่ตนประสบอยู่ สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน มีความสามารถใน
การสร้างสรรค์ความรู้ หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน ทําให้เกิดการประสานพลังในลักษณะถ่วงดุลย์อํานาจ ความรู้และ
ทรัพยากรอย่างบูรณาการ มีการปรับบทบาทที่เหมาะสมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันนําไปสู่การทํางานที่มีประสิทธิภาพ
โปร่งใสซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) (จิตติ มงคลชัย อรัญญา และคณะ, 2548: 4-38 )ซึ่ง
ประกอบด้วย 6 หลักการคือหลักคุณธรรมหลักนิติธรรมหลักความโปร่งใสหลักความมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบและหลัก
ความคุ้มค่าแต่ละหลักการล้วนมีจุดมุ่งหมายที่จะรักษา“ความสมดุล” ในมิติต่างๆ ไว้
ผลจากการปรับปรุงและพัฒนาโครงการบ้านมั่นคงชุมชนบางบัว มาอย่างต่อเนื่อง ทําให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้มี
การจัดทําแผนชุมชนพึ่งตนเองและใช้เป็นตัวขยายผล และเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหามากขึ้น ในปี พ.ศ.2549-2550 ชุมชน
บางบัวได้รับการคัดเลือกเป็นชุมชนนําร่องแผนชุมชนพึ่งตนเองในเขตบางเขน และสารคดี The way to end slums ซึ่งจัดทํา
โดยAsian Coalition for Housing Rights ( ACHR) หรือมูลนิธิศูนย์ศึกษาที่อยู่อาศัยแห่งเอเชีย ได้ถ่ายทอดการแก้ปัญหาที่อยู่
อาศัยของคนจนในชุมชนแออัดในเอเชียและยกตัวอย่างในประเทศไทยคือโครงการบ้านมั่นคงชุมชนบางบัวว่า เป็นการแก้ปัญหา
ทั้งเมือง (City-wide) ประชาชนดําเนินการเอง (People-Driven) มีระบบการสนับสนุนทางการเงินที่ยืดหยุ่น(Flexible Finance)
และมีความร่วมมือกับหลายฝ่ายCollaboration) (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน).การขยายรูปแบบบ้านมั่นคงไป
ยัง 169 เมืองในเอเชียสืบค้นจาก:http://www.codi.or.th/baanmankong/index. php?option.20/11/2555) ปัจจัยสําคัญ
ประการหนึ่งที่เอื้อต่อความสําเร็จของโครงการ คือการได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชนซึ่งมีบทบาทสูงในการดําเนิน
โครงการและกิจกรรมต่างๆในชุมชน เช่นเดียวกับที่ชุมชนเก้าเส้งที่ได้มีการรวมกลุม่ ออมทรัพย์และสามารถขยายกิจกรรมออกไป
อย่างกว้างขวางจนทําให้บทบาทของผู้นําโดดเด่นสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีพลังในการพัฒนาชุมชน (อคิน
รพีพัฒน์ และคณะ,2541) นอกจากนั้นยังทําให้เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนคนอื่นๆ ที่เป็นปัจจัยสําคัญและมีผลต่อการ
พัฒนาชุมชนมีการรวมกลุ่มเพื่อเกิดเป็นชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice: COP) ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในการขับเคลื่อน
เพื่อให้ชุมชนสามารถดําเนินโครงการในการแก้ปัญหาในด้านความมั่นคงในที่อยู่อาศัยได้เพราะนอกจากจะเป็นการรวมกลุ่มกัน
ของชุมชนนักปฏิบัติของสมาชิกในชุมชนบางบัวแล้วยังรวมถึงการแบ่งปันความรู้ให้กับเครือข่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมคลองบางบัว
และชุมชนเมืองอื่นๆ ทําให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถและการสร้างความรู้
ใหม่ๆของสมาชิก (Liampreecha, 2010: 30) นอกจากนี้ชุมชนนักปฏิบัติยังมีความสําคัญในการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย
จากการร่วมมือกันเช่นกรณีที่ชุมชนประสบปัญหา การรวมกลุ่มกันหาทางแก้ไขจะทําให้เกิดพลังขับเคลื่อนจนสามารถแก้ไข
: ศาสนา ชุมชน

563

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 4 วันที่ 7 พ.ค. 2557
ปัญหาต่างๆในเวลาที่รวดเร็วและประสบความสําเร็จ (บูรชัยศิริมหาสาคร, 2550: 196-197) นอกจากนั้นการร่วมมือกันของชุมชน
ยังสอดคล้องกับการวิจัยของไพรชล ตันอุด (2552:บทคัดย่อ) ซึ่งได้ทําการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้นําและประชาชนในการ
พัฒนาชุมชนเข้มแข็งเมืองน่าอยู่: กรณีศึกษาเทศบาลเมือง เมืองแกนพัฒนา อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ที่พบว่า ปัจจัย
ภายนอกคือการมีส่วนร่วมของผู้นําชุมชนและประชาชนเป็นปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง น่าอยู่มากกว่าทุน
ทางสังคม เช่นเดียวกับการศึกษาในพื้นที่ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ ในเขตปทุมวันเกี่ยวกับการบริหารเพื่อชุมชนเข้มแข็ง (ทัศนีย์
ลักขณาภิชนชัช, 2549) โดยใช้หลักการมุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างครบวงจรและยังสอดคล้องกับการวิจัยเรื่องชุมชนกับการ
จัดการงานสาธารณะ : ศึกษากรณีการจัดการน้ําเสียของชุมชนบางบัว บางเขน กรุงเทพมหานครของวิภาวี ศรีจันทรนิตย์ ( 2554
)ทีพ่ บว่าปัจจัยสําคัญที่ทําให้ชุมชนบางบัวนั้น ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นชุมชนนําร่องต้นแบบเป็นเพราะการให้ประชาชนทุกคนในชุมชนได้
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้มากที่สุด ก่อให้เกิดจิตสํานึกสาธารณะ จิตสํานึกรักบ้านเกิด รัก
ถิ่นฐานตนเอง เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทําให้บ้านเมืองสะอาดเรียบร้อย ทําให้ชุมชนมีที่อยู่อาศัย และประชาชนที่อยู่ในชุมชนมี
โอกาสที่ดี มีความสุข มีเป้าหมายในชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยในโครงการบ้านมั่นคงนั้นไม่ได้มองบ้านในฐานะเป็นสินค้าที่มีการซื้อขายเปลี่ยนมือกันเหมือน
เช่นปัจจุบันแต่สิ่งที่พิเศษ คือบ้านในโครงการบ้านมั่นคงหมายถึงระบบการพัฒนาชุมชน เช่นการสร้างที่อยู่ที่มั่นคง การจัดการ
หนี้สินการส่งเสริมความสัมพันธ์ของคนในชุมชน การจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดสวัสดิการชุมชน ดังนั้นโครงการบ้านมั่นคงจึง
เป็นการแก้ไขปัญหาที่มองที่อยู่อาศัยร่วมกับมิติอื่นในชีวิตของผู้คนคือมองร่วมกับวิถีชีวิตด้านการทํางานหรือการเลี้ยงชีพการมี
ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านการทํากิจกรรมเชิงชุมชนและสังคมสิ่งเหล่านี้เป็นจิตวิญญาณของผู้คนและชุมชนดังจะเห็นได้จากใน
หลายกรณีที่แม้ว่าจะสร้างให้เกิดความมั่นคงในที่อยู่อาศัยแต่ก็ไม่สามารถสร้างให้เกิดความมั่นคงในการดํารงชีวิตได้ดังข้อเสนอ
ของมณี รั ต น์ มิ ต รปราสาทและคณะ
(2547 อ้ า งโดยเดชา สั ง ขวรรณ และรุ่ ง นภา เทพภาพ.
ม.ป.ป.สื บ ค้ น
จาก:http://www.asia.tu.ac.th/journal/EA_Journal15_1/A3.pdf 5/2/2556) ที่เสนอว่าการสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัย
เพียงอย่างเดียวไม่สามารถนําไปสู่การมีความมั่นคงในการดํารงชีวิตได้ นอกจากนั้นยังพบว่า แก่นแห่งความสําเร็จ (Positive
Core) เป็นผู้มีลักษณะส่วนบุคคลและคุณลักษณะในการทํางานที่พัฒนาขึ้นจากผู้ดํารงบทบาทเป็นผู้ประสานงาน ผู้เชื่อมโยง และ
ปัจจัยบริบทของชุมชนที่สนับสนุนการพัฒนาภาวะผู้นําจนประสบผลสําเร็จเช่นเดียวกับที่ชุมชนเก้าเส้งและชุมชนระแกง (อคิน
รพี พั ฒ น์ แ ละคณะ, 2541) ซึ่ ง ผู้ นํ า ได้ รั บ การยอมรั บ จากชาวบ้ า นอย่ า งเข้ ม ข้ น เพราะเป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้ มี ค วามสามารถ มี
ประสบการณ์และเป็นผู้ที่มีฐานะเศรษฐกิจค่อนข้างดีกว่าคนส่วนใหญ่ในชุมชนจึงเป็นที่พึ่งได้ สามารถประสานงาน เจรจาต่อรอง
กับฝ่ายต่างๆ และหน่วยงานของรัฐได้และนําผลประโยชน์เข้าสู่ชุมชน นอกจากนั้นปัจจัยอื่นๆ อาทิ การบริหารจัดการตนเองของ
ชุมชน การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การติดต่อสื่อสาร การควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ การจัดการความรู้และบริบท
ชุมชนที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งและความสําเร็จของโครงการฯโดยปัจจัยภายในได้แก่ ความตระหนักในปัญหาของชุมชน การมีส่วน
ร่วมของชุมชน จิตสํานึกต่อส่วนรวมของปัจเจก ภาวะผู้นํา ผู้นําที่มีความรู้ ความสามารถ ความสามารถในการประสานเชื่อมโยง
กับหน่วยงานต่างๆ การมีระบบบริหารจัดการ การมีระบบข้อมูลและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างกัน การผูกพันระยะยาว การจัดการและการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง (ปาน กิมปี, 2540 : อนันต์ มาลารัตน์, 2551:
Scheuing and Eberherd E.,1994 อ้างโดย นฤมล นิราธร, 2542)ส่วนปัจจัยภายนอกได้แก่ ความร่วมมือ การสนับสนุนและ
การส่งเสริมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แหล่งทุน สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน การให้ความสําคัญและความ
ต่อเนื่องของภาครัฐ อย่างไรก็ตามปัจจัยแต่ละตัวจะมีความเกี่ยวข้องกับฐานคิด บริบทของชุมชนและสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น
รวมทั้งความรีบด่วนและความพร้อมของชุมชนด้วย
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ข้อเสนอแนะ
1. ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนรวมทั้งสมาชิกในชุมชนต้องร่วมกันคิดและตัดสินใจแก้ไขปัญหา ยึด
หลักการดําเนินงานที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนเป็นสําคัญโดยเริ่มจากปัญหาที่คนในชุมชนเดือดร้อนแล้วจัดเวที
ชาวบ้านได้มาคิดค้นแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทําให้เกิดความเข้าใจและเรียนรู้ซึ่งจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาชุมชนในที่สุด
2. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ให้กับ
สมาชิกในชุมชน นอกจากเป็นการเสริมรายได้แล้วยังเป็นการส่งเสริมการฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับมาตรฐาน
แรงงานให้สามารถใช้ทักษะความรู้ความสามารถในระดับกึ่งฝีมือหรือฝีมือเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ใน
ขณะเดียวกันสามารถพัฒนาอาชีพใหม่ๆที่เหมาะสมกับชุมชนและช่วยให้สมาชิกในชุมชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
3. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. ควรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้นําเพื่อเป็นการสร้างฐานการเรียนรู้
โดยมี จุด เน้น ที่ก ารให้ก ลุ่ มผู้ นํา ได้ มี ส่ว นร่ ว มในกิ จ กรรมเปิด โอกาสให้ ผู้นํ า ได้ แสดงบทบาทสมมติ ความคิ ด เห็ นกล้ าคิ ดเชิ ง
สร้างสรรค์ การเผชิญความขัดแย้งและการจัดการคลี่คลายปัญหา
4. รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณ กลไกทางวิชาการและเทคโนโลยีให้ชุมชนสรุปถอดบทเรียนและขยายผลการ
เรียนรู้และจัดการความรู้ด้วยตนเองจากการดําเนินโครงการและการจัดกิจกรรมต่างๆตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบันเพื่อ
นําไปใช้ประโยชน์ทั้งในชุมชนและเป็นแนวทางให้แก่ชุมชนอื่นๆ โดยจัดทําเป็นคู่มือสําหรับประชาชนหรือชุมชน
5. ในส่วนของชุมชนที่ยังไม่ประสบผลสําเร็จหรือการดําเนินโครงการล่าช้า สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)
ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ควรเข้าไปมีส่วนในการกระตุ้นให้ผู้นําชุมชนและคนในชุมชนได้เห็นความสําคัญและพร้อมที่จะดําเนิน
โครงการต่อไปโดยอาจเป็นคนกลางในการประสานงาน การไกล่เกลี่ยเพื่อให้ได้รับความร่วมมือมากขึ้น
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การปรับตัวของชาวเลอูรักลาโว้ยแห่งทะเลอันดามัน
Adaptation of Sea Gypsy “Urak Lawoi” in the Andaman Sea
อาจารย์นฤมล ขุนวีช่วย
อาจารย์มานะ ขุนวีช่วย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปรับตัวของชาวเลอูรักลาโว้ย หลังการเกิดคลื่นสึนามิและสถานการณ์
ท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ และเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล ใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกต
แบบมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ชุมชนจัดขึ้น ทั้งนี้ผู้วิจัยได้นําข้อมูลมาจัดหมวดหมู่ และวิเคราะห์แบบสร้างข้อสรุปที่ได้จาก
กระบวนการวิจัย และนําเสนอผลโดยใช้วิธีการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า ทั้งสองพื้นที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการรับวัฒนธรรมภายนอก การเข้ามาของประมงเชิงพาณิชย์และธุรกิจการท่องเที่ยว ส่งผลให้สภาพทั้งสอง
เกาะกลายเป็นเมืองท่องเที่ยว ปัจจัยสําคัญเหล่านี้จึงมีผลให้อัตลักษณ์ของชาวเลต้องปรับเปลี่ยนไป โดยเฉพาะการปรับตัวของ
ชาวเลอูรักลาโว้ยบนเกาะลันตา มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก บทบาทของชาวเลทั้งชายและหญิงมีหน้าที่ในการทํางานมากขึ้น
การใช้ภาษาอูรั กลาโว้ยจากเดิ มที่เป็นภาษาหลั กของชาวเลถู กละเลยจากเด็ กชาวเลรุ่นใหม่ หันมาใช้ภาษาไทยถิ่นใต้ และ
ภาษาไทยกลางมากขึ้น ชาวเลมีค่านิยมทางวัตถุมากขึ้น ทําให้ค่านิยมและความเชื่อดั้งเดิมที่เคยยึดถือปฏิบัติในอดีตลดน้อยลงไป
การครอบครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินถูกยึดครองและเปลี่ยนเป็นของนายทุนมากขึ้นเพราะความเสียเปรียบทั้งการศึกษา และอํานาจ
ต่อรองแต่สําหรับชาวเลเกาะหลีเป๊ะ ยังเป็นคนกลุ่มใหญ่ และมีบทบาทในธุรกิจท่องเที่ยว
คําสําคัญ: ชาวเล อูรักลาโว้ย การปรับตัว สึนามิ
Abstract
The purpose of this research was to study adaptation of sea gypsy “Urak Lawoi” aftertheTsunami,
and Tourismsituationon Lanta Island, Krabi Province and Lipe Island, Satun Province.The studyfrom
document, interview and participant observation incommunityactivities. Theresearcherscategorizedthe data
and analysisofthe research process, and presentedusingdescriptiveanalysis. The results of the study showed
that there are changing in both areas whether getting the culture and commercial fishery and tourism
business. The important factors have contributed to the life and culture of sea gypsy. Especially, the
adaptation of sea gypsy “Urak Lawoi” in Lanta Island are rapid changing. The role of both men and women
are responsible for more work. While the language of the original Urak Lawoi language was the major of sea
gypsy, was ignored by the new generation children. They speak Southern dialect and Thai language more.
Sea gypsy has become more materialistic values. The values and beliefs traditional to abide historically
diminished. The possession of land was taken over and transformed into a more capitalistic because the
disadvantage of the study and bargaining power. For sea gypsy in Lipe Island, there are big groups and were
active in the travel business.
Keywords: Sea gypsy, Urak Lawoi, Adaptation, Tsunami
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บทนํา
13

คนชายขอบอย่างชาวเลอูรักลาโว้ย เกือบไม่เคยมีอยู่ในความรับรู้ของประวัติศาสตร์ชาติไทยที่มีความเป็นมาอย่าง
ยาวนาน หรืออาจจะมีก็เพียงเฉพาะกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนกลุ่มเล็ก ๆ ที่ทํางานพัฒนากับชาวเลในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน
เท่านั้น จวบจนการเกิดขึ้นของคลื่นสึนามิเมื่อ พ.ศ.2547 ที่การมีอยู่ของพวกเขาได้เข้าสู่การรับรู้ของคนทั่วไปมากขึ้น จริงอยู่ว่า
พวกเขาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เล็ก ๆ ที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างมั่นคงท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกที่
ดําเนินไปอย่างรวดเร็ว ที่สําคัญชาวเลกลุ่มนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งของคนในสังคมไทย ซึ่งเป็นสังคมที่ประกอบขึ้นด้วยความแตกต่าง
และหลากหลายของกลุ่มคนจํานวนมาก การทําความเข้าใจความแตกต่างและหลากหลายของกลุ่มคนและวัฒนธรรมจึงนับเป็น
เงื่อนไขประการแรกที่จะนําไปสู่การยอมรับความแตกต่างหลากหลายนั้น นั่นจึงจะเป็นผลสําคัญที่จะนําสู่ความสงบสุขของสังคม
สถานการณ์การท่องเที่ยวทั้งบนพื้นที่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ และเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล นั้นการท่องเที่ยวได้เข้าไป
รบกวนและทําให้ชาวเลอูรักลาโว้ยต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงและปรับตัว หนําซ้ําในปลายปี พ.ศ. 2547 ชาวเลกลุ่มนี้ถูกกระหน่ํา
ด้วยคลื่นยักษ์สึนามิ แต่พวกเขายังคงสามารถรักษาอัตลักษณ์บางอย่างของตนเองเอาไว้ได้ แม้อัตลักษณ์เหล่านั้นจะอยู่ในภาวะไม้
หลักปักดินเลนก็ตาม อีกทั้งวิถีชีวิตของชาวเลกลุ่มนี้ยังสามารถสร้างความกลมกลืน สร้างการประสานประโยชน์กับกลุ่มทุน
ทางด้านการท่องเที่ยวได้บ้าง แม้บางกรณีพวกเขาจะเสียเปรียบก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการถูกธุรกิจท่องเที่ยวแย่งชิงฐานทรัพยากร
และวิถีชีวิตต่าง ๆ ไปจํานวนมาก ทั้งกรรมสิทธิ์ในผืนแผ่นดินของตน ที่อยู่อาศัยก็ถูกย้ายไปอยู่แถบชายเขา บริเวณสุสานซึ่งเป็น
สถานที่ใช้ฝังศพบรรพบุรุษซึ่งเป็นพื้นที่ทางจิตวิญญาณของชาวเลก็ถูกรุกล้ํากินพื้นที่สุสาน ดังนั้นการศึกษาในครัง้ นี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการปรับตัวของชาวเลอูรักลาโว้ย หลังการเกิดคลื่นสึนามิและสถานการณ์ท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่
และเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล รวมทั้งรูปแบบการดํารงอยู่ของอัตลักษณ์ชาวเลอูรักลาโว้ย ก่อให้เกิดความเข้าใจในวิถีชีวิตของคน
กลุม่ ต่าง ๆ ในสังคมไทยมากยิ่งขึ้น
วิธีการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เริ่มศึกษาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2553– เดือนสิงหาคม
2554 โดยใช้วิธีการศึกษาข้อมูลดังรายละเอียดต่อไปนี้
ประชากรเป้าหมาย
ชาวเลอูรักลาโว้ยที่อาศัยอยู่ในอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ และชาวเลอูรักลาโว้ยที่อาศัยอยู่ในเกาะหลีเป๊ะ
จังหวัดสตูล
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย
1)กลุ่มแกนนําชุมชน ได้แก่ กลุ่มแกนนําที่เป็นทางการ ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน กํานัน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ตําบล และกลุ่มแกนนําที่ไม่เป็นทางการ ประกอบด้วย ผู้อาวุโสในชุมชน โต๊ะหมอ
2)กลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มประมง กลุ่มผู้หญิง ฯลฯ
3)เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาวเล เช่น หน่วยงานราชการ องค์กรธุรกิจการท่องเที่ยว เอกชน
และองค์กรพัฒนาเอกชน
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การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร
การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้เข้าใจข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งจะ
ช่วยในการปูพื้นฐานในการทําความเข้าใจ วิเคราะห์และตีความข้อมูลต่างๆ โดยแหล่งข้อมูลเอกสารดังกล่าว ได้แก่ เอกสาร
ท้องถิ่น เอกสารทางราชการ งานวิจัยต่างๆ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หนังสือ วารสาร ตลอดจนจุลสาร และสื่อสิ่งพิมพ์ชนิดอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา
การศึกษาข้อมูลจากภาคสนาม
1) การสํารวจ โดยจะทําการสํารวจข้อมูลบางอย่างโดยเฉพาะข้อมูลเบื้องต้นที่จําเป็นที่จะต้องใช้ประกอบในการวิเคราะห์
ข้อมูล ซึง่ การสํารวจนี้ผู้วิจัยอาจจะใช้แบบสอบถามประกอบการสํารวจเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
2) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) ในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบคําถามการวิจัย โดยเลือก
สัมภาษณ์จากผู้อาวุโส ตัวแทนกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวเลอูรักลาโว้ย ตลอดจนหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
โดยจะใช้ทั้งการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง เพื่อให้ได้ข้อมูลถูกต้องและครอบคลุมประเด็นที่ศึกษามากที่สุด
3) การสังเกตทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม เป้าหมายที่ศึกษา รวมทั้งการเข้าไปคลุกคลี
และเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนที่เป็นพื้นที่ศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น
4) การประชุมกลุ่มย่อย โดยเชิญตัวแทนชาวบ้านกลุ่มต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกระบวนการสัมมนา
วิเคราะห์กลุ่ม เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และให้กลุ่มมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
นํา ข้ อมู ล ทั้ง หมดที่ ไ ด้จ ากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิจั ย ที่เ กี่ ยวข้ อ ง และข้ อมู ล จากการศึ กษาภาคสนาม นํ า มา
ประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์เชื่อมโยงประเด็น แล้วสังเคราะห์เรียบเรียงเพื่อตอบคําถามการวิจัยให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุดใน
ลักษณะของการสร้างองค์ความรู้จากฐานราก (Grounded Theory)
ผลการวิจัย
1. การปรับตัวของชาวเลเกาะลันตาท่ามกลางสถานการณ์การท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวได้เข้ามาบนเกาะลันตาประมาณ 30 ปีที่ผ่านมา แต่ปริมาณนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวกันมากขึ้น และ
การเติบโตของธุรกิจการท่องเที่ยวของเกาะลันตา เพิ่งขยายตัวไม่เกิน 10 ปีที่ผ่านมา เพราะด้วยสภาพภูมิประเทศที่เป็นเกาะน้อย
ใหญ่และมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยว คือ ทะเลและชายหาด ทําให้เกาะลันตาเริ่มเป็นที่สนใจของคนที่รักและชอบการท่องเที่ยว
ทางทะเล อีกทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีวัฒนธรรมประเพณีเป็นของตนเองของชาวเลทําให้เป็นตัวดึงดูดให้นักท่องเที่ยวสนใจเกาะ
ลันตามากขึ้น การปรับตัวของชาวเลอูรักลาโว้ยบนเกาะลันตา จึงมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นสภาพความเป็นอยู่
ในแต่ละวัน บทบาทของชาวเลทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงมีหน้าที่ในการทํางานมากขึ้น ในขณะเดียวกันการใช้ภาษาอูรักลาโว้ยจาก
เดิมที่เป็นภาษาหลักของชาวเล ถูกละเลยจากเด็กชาวเลรุ่นใหม่ หันมาใช้ภาษาไทยถิ่นใต้ และภาษาไทยกลางมากขึ้น คนรุ่นเก่า
จึงกังวลในเรื่องการใช้ภาษาอูรักลาโว้ยที่น้อยลงของเด็กชาวเลรุ่นใหม่เป็นอย่างยิ่ง เพราะหากไม่มีการพูดคุยกันต่อไป อีกทั้งภาษา
อูรักลาโว้ยเป็นเพียงภาษาพูด ไม่มีภาษาเขียนที่เป็นลายลักษณ์อักษร จึงมีโอกาสที่จะทําให้ภาษาอูรักลาโว้ยถูกลบเลือนไปได้
นอกจากนี้เมื่อธุรกิจท่องเที่ยวเข้ามาในเกาะลันตาเพิ่มมากขึ้น ชาวเลส่วนใหญ่ต้องปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
การให้บริการนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น จึงมีการฝึกพูด และเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ทําให้ชาวเลบางส่วนสามารถใช้ภาษาอังกฤษและ
สื่อสารกับนักท่องเที่ยวได้ ส่วนการแต่งกาย ชาวเลชอบแต่งกายตามสมัยนิยมมากขึ้น ผู้ชายใส่เสื้อยืด กางเกงยืนส์ ส่วนผู้หญิงใส่
เสื้อผ้าตามแฟชั่น ชอบสีสดใส แต่งหน้า ย้อมสีผม และชอบใส่เครื่องประดับ นอกจากนี้ลักษณะอาชีพมีการปรับเปลี่ยน เกิด
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อาชีพที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งล้วนเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับการบริการท่องเที่ยว เช่น ใช้แรงงานรับจ้าง ทํางานในโรงแรมหรือรีสอร์ท
รับงานก่อสร้างซ่อมแซมรีสอร์ท แม่บ้าน พนักงานเสิร์ฟ ค้าขาย นายหน้า รับจ้างนําเที่ยว ชาวเลบางส่วนที่ไปทํางาน มีโอกาสได้
พบปะกับคนนอกที่ไม่ใช่กลุ่มชาวเลด้วยกัน จึงมีการแต่งงานกับกลุ่มคนภายนอกมากยิ่งขึ้น ทําให้มีการผสมผสานเชื้อสายมากขึ้น
ส่วนค่านิยมของชาวเลเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่อนข้างมาก เนื่องจากการเข้ามาของระบบเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์ และธุรกิจ
การท่องเที่ยวทําให้ชาวเลมีค่านิยมทางวัตถุมากขึ้น ทําให้ค่านิยมและความเชื่อดั้งเดิมที่เคยยึดถือปฏิบัติในอดีตลดน้อยลงไป
ส่งผลต่อการประกอบพิธีกรรมได้เปลี่ยนแปลงไปด้วย ซึ่งพิธีกรรมบางอย่างได้ลดบทบาทลงไป ยังมีเพียงพิธีกรรมไม่กี่อย่างเท่านั้น
ที่ชาวเลยังปฏิบัติและสืบทอดกันอยู่ โดยเฉพาะพิธีลอยเรือ นอกจากนี้สิ่งที่ตามมากับการท่องเที่ยวที่ส่งผลโดยตรงกับชาวเลบน
เกาะลันตา คือ เมื่อผืนดินเพิ่มมูลค่าสิทธิในการถือครองที่ดินจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือราคาที่ดินพุ่งสูงขึ้น
อย่างรวดเร็วรวมถึงความพยายามในการเข้าครอบครองที่ดินบนเกาะลันตาจากคนนอกทั้งที่เป็นไปโดยถูกต้องเปิดเผยจนถึง
วิธีการที่อธิบายด้วยกระบวนการปกติไม่ได้การรุกรานที่ดินบนเกาะลันตาไม่ได้สร้างปัญหาเฉพาะกับคนเป็นแม้แต่ที่ดินที่ถูก
จัดเป็นสุสานของพี่น้องชาวเล โดยเฉพาะชาวเลบ้านคลองดาว ซึ่งมีอยู่อย่างจํากัดประสบปัญหาถูกรุกล้ําจากรีสอร์ทหรูเป็นปัญหา
ที่ยังไม่มีใครบอกได้ว่าทางออกจะเป็นอย่างไรกลวิธีต่าง ๆ ของนายทุนที่พยายามช่วงชิงที่ดินหน้าชายหาด แม้แต่ที่ดินที่เป็นสุสาน
มีอยู่หลายวิธี เช่น การสร้างศาลาบริเวณหัวแหลมเพื่อแลกเปลี่ยนที่ดินบริเวณสุสานของชาวเล แม้จะไม่ได้ขอแลกเปลี่ยนโดยตรง
ก็ตาม
การเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการเปลี่ยนการครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดินเกิดขึ้นเร็วมากและชาวเลเองก็มักจะเสียเปรียบ
ทั้งในเรื่องการศึกษา อํานาจต่อรองและด้วยวิถีชีวิตดั้งเดิมที่ชอบสันโดษและอิสระในมหาสมุทร ทําให้ชาวเลไม่ยึดติดในทรัพย์สิน
และไม่เคยคิดยึดครองจับจองผืนดิน ด้วยความเชื่อเดิมว่าไม่มีใครสามารถเป็นเจ้าของธรรมชาติจนเมื่อผืนดินเริ่มมีเจ้าของทั้งด้วย
การประกาศเป็นพื้นที่ของรัฐเช่น ป่าสงวนหรือเขตอุทยานแห่งชาติ ทําให้ชาวเลไม่สามารถใช้พื้นที่อย่างอิสระได้ดังเดิม แม้แทบ
ทุกพื้นที่บนเกาะลันตาเคยเป็นที่อยู่อาศัยของพวกเขามาก่อน แต่ในปัจจุบันกลับต้องเป็นเพียงกลุ่มชนหนึ่งที่ต้องตั้งบ้านเรือน
แทรกอยู่ระหว่างรีสอร์ท ร้านค้า ในย่านธุรกิจการท่องเที่ยว ถูกเบียดขับพื้นที่คับแคบลงยิ่งกว่าเดิมแทบจะไม่มีแม้แต่ที่เทียบเรือ
ทํามาหากิน ที่ประกอบพิธีกรรมแม้แต่พื้นที่ทางจิตวิญญาณอย่างป่าช้าหรือสุสาน ก็ยังถูกโอบล้อมปิดกั้น หรือแม้แต่วิถีชีวิตก็ต้อง
ถูกปรับไปตามกระแสของการท่องเที่ยว ทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม

ภาพที่ 1-2 สภาพบ้านเรือนของชาวเลบ้านคลองดาว เกาะลันตา เป็นบ้านปูนเหมือนชุมชนอื่น ๆ และสภาพชุมชนชาวเลบ้านโต๊ะ
บาหลิว จะอยู่ริมฝั่งจึงสร้างแบบเดิมคือยกพื้นสูง
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2. การปรับตัวของชาวเลเกาะหลีเป๊ะท่ามกลางสถานการณ์การท่องเที่ยว
ส่วนการปรับตัวของชาวเลอูรักลาโว้ยบนเกาะหลีเป๊ะ ท่ามกลางสถานการณ์การท่องเที่ยว ไม่แตกต่างจากกลุ่มชาวเล
บนเกาะลันตามากนัก มีการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวไปอีกระดับหนึ่ง นั่นคือ การเข้าสู่ยุคธุรกิจการท่องเที่ยว ประมาณ พ.ศ.
2527 (ดาฤนัย จรูญทอง, 2550) เป็นต้นมาซึ่งเกิดจากนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว และเป็นการปรับภาพลักษณ์จากชุมชน
ประมงมาเป็นชุมชนท่องเที่ยว อีกทั้งการมีทรัพยากรท่องเที่ยวซึ่งเป็นที่ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยวให้เข้ามาสู่แหล่งเที่ยวที่น่าสนใจ
ซึ่งแหล่งทรัพยากรที่ถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวบริเวณเกาะหลีเป๊ะและหมู่เกาะอาดัง-ราวี มีทั้งทรัพยากรธรรมชาติที่
สวยงาม และมรดกทางวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญในหมู่เกาะอาดัง-ราวี จึงประกอบด้วย เกาะหลีเป๊ะ มีแหล่งดําน้ําดู
ปะการังมากมาย รวมทั้งวิถีชีวิตของชาวเลอูรักลาโว้ย เป็นอีกสิ่งดึงดูดที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวจากศักยภาพของแหล่ ง
ท่องเที่ยวดังกล่าวส่งผลให้ชาวเลอูรักลาโว้ยต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมให้เหมาะสมไปตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด และเป็นจุดเริ่มของการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงของชาวเลไปพร้อม ๆ กัน
คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในชุมชน เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ถนน โทรศัพท์ ป้ายสื่อความหมาย การกําจัดขยะ
มูลฝอย และการรักษาความปลอดภัยภายในชุมชน ซึ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว ส่งผลให้วิถีชีวิตของชาวเลได้รับการ
พัฒนาไปจากเดิมด้วย สามารถใช้ไฟฟ้า มีการสร้างเครื่องใช้ไฟฟ้าตามมา และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามมา แต่ชาวเลก็ยินดีที่มีการ
พัฒนาในส่วนต่าง ๆ ดังกล่าว เพราะทําให้ชีวิตชาวเลมีความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นเมื่อธุรกิจท่องเที่ยวขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ย่อมส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของชาวเลอูรักลาโว้ยบนเกาะหลีเป๊ะ สิ่งแรกที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ การก่อสร้างบ้านได้
เปลี่ยนจากรูปแบบเดิม คือสร้างแบบง่าย ๆ ยกพื้นและใช้วัสดุท้องถิ่น แต่เมื่อมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการรับวัฒนธรรม
จากคนภายนอกที่เข้ามาอยู่ในชุมชน ทําให้ชาวเลหันมานิยมสร้างบ้านแบบไม่ยกพื้น ใช้วัสดุที่หาซื้อจากตลาดในตัวเมืองสตูล
ลักษณะบ้านจึงมั่นคงแข็งแรงขึ้น ส่วนพื้นที่หย่อมบ้านของชาวเลในอดีตจะตั้งบ้านเรือนอยู่ริมชายหาด แต่เมื่อจํานวนประชากร
เพิ่มมากขึ้น และการขยายของธุรกิจการท่องเที่ยวทําให้ชาวเลต้องตั้งห่างจากชายหาดเข้ามาด้านในของตัวเกาะเพิ่มมากขึ้น
ความสัมพันธ์ทางสังคม ภายในกลุ่มชาวเลมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม เนื่องจากวิถีชีวิตของคนในครอบครัวมีการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงต้องช่วยกันทํางานมากขึ้น จึงมีโอกาสในการพบเจอคนภายนอกมากขึ้นทําให้มีการ
แต่งงานกับคนต่างกลุ่ม โดยคนต่างกลุ่มมีทั้งเมื่อแต่งแล้วก็ย้ายมาอยู่กับครอบครัวชาวเล แต่บางส่วนเมื่อแต่งแล้วจะย้ายไปอยู่ที่
อื่นกับคนภายนอก มีทั้งแต่งงานกับชาวไทยพุทธ ไทยมุสลิมและชาวต่างชาติ คนภาคอื่น ๆ เช่นภาคอีสาน และชาวต่างด้าว เช่น
พม่า ทํา ให้มีการผสมผสานกันทางวัฒนธรรม ทําให้ เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามมา อย่างไรก็ตามปั ญหาด้า น
ความสัมพันธ์เกิดขึ้นหลังจากการขยายธุรกิจการท่องเที่ยว โดยเฉพาะความขัดแย้งเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน เนื่องจากที่ดินบนเกาะ
เป็นสิง่ มีมูลค่ามาก จึงเกิดกรณีพิพาทแย่งชิงที่ดินระหว่างกลุ่มนายทุนและชาวเล
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ภาพที่ 3-8 การขยายตัวของธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน
3. การปรับตัวของชาวเลเกาะลันตาหลังเหตุการณ์สึนามิ
เกาะลันตา เป็นอีกหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สึนามิหลายหมู่บ้านได้รับผลกระทบ รวมทั้งธุรกิจ
การท่องเที่ยวที่อยู่ติดริมชายหาด ส่วนหมู่บ้านชาวเลได้รับผลกระทบหนักเบาแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับลักษณะของทําเลที่ตั้ง
บ้านเรือ นที่อยู่ใกล้กับชายฝั่ง และอยู่ตรงกั บทิศทางของแนวคลื่นสึนามิที่ซัดเข้ ามามากน้อยเพีย งใด แต่ ที่ได้รับผลกระทบ
เหมือนกันหมดในแถบกลุ่มชาวเล คือ เรือที่จอดบริเวณริมชายหาดถูกคลื่นซัดเสียหายหรือจมหายไปทั้งลํา อย่างกรณีกลุ่มชาวเล
บ้านสังกะอู้ ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับชาวเลในกลุ่มอื่น ส่วนกลุ่มชาวเลบ้านคลองดาวแม้
บ้านเรือนไม่ได้เสียหายแต่เรือได้สูญหายและเสียหายเกือบ 30 ลํา ส่งผลให้ชาวเลบ้านคลองดาวไม่สามารถออกทะเลหาปลาได้
ร่วมเดือน ทําให้หน่วยงานจากภายนอกเข้ามาให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะชาวเลที่อยู่บริเวณบ้านสังกาอู้และบ้านหัวแหลม ซึ่ง
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ถือว่าได้รับผลกระทบจากสึนามิมากที่สุด กลุ่มหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามามักให้การช่วยเหลือด้านการก่อสร้างบ้านเรือน ซ่อมเรือ
และเงินสนับสนุน แต่ยังมีหลายหน่วยงานที่ต้องการช่วยเหลือให้ตรงกับความต้องการของชาวเลอย่างแท้จริงและเป็นหลักประกัน
ได้ในอนาคต นั่นคือ ความช่วยเหลืออย่างยั่งยืนในด้านอาชีพ หรือความช่วยเหลือที่จะทําให้ชาวเลได้มีชีวิตอยู่กับทะเลได้อีกครั้ง
หนึ่งนั่นเองการเข้ามาของหน่วยงานจํานวนมากหลังเหตุการณ์สึนามิ ทําให้ชาวเลต้องปรับเปลี่ยนความเป็นอยู่อย่างกะทันหัน
เช่น การเข้ามาอยู่ในที่อาศัยแบบใหม่ที่ชาวเลไม่คุ้นชิน ส่งผลให้ในปัจจุบัน ชาวเลต้องมีการขายบ้านที่ได้รับความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานภายนอกให้กับกลุ่มคนภายนอก แล้วหันไปใช้ชีวิตริมชายทะเลแบบเดิม

ภาพที่ 9 บ้านของชาวเลที่บ้านสังกาอู้ซึ่งประสบภัยสึนามิ ทางหน่วยงานภายนอกมาจัดสร้างให้บนเนินเขา

ภาพที่ 10 เรือที่ต่อใหม่ของสมาชิกในกลุ่มชาวเลบ้านคลองดาว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิหยาดฝน
4. การปรับตัวของชาวเลเกาะหลีเป๊ะหลังเหตุการณ์สึนามิ
เหตุการณ์สึนามิบนเกาะหลีเป๊ะ ได้รับผลกระทบน้อยกว่าพื้นที่เกาะลันตา ในช่วงที่คลื่นสึนามิเข้ามาฝั่งอันดามัน บน
เกาะหลีเป๊ะเกิดเหตุการณ์เพียงระดับน้ําทะเลเพิ่มสูงขึ้น แต่ไม่มีคลื่นซัดเข้าสู่ฝั่งอย่างรุนแรง มีเพียงเรือชาวเลจมน้ํา 2 ลํา อย่างไร
ก็ตามหลัง จากเกิด เหตุการณ์ สึน ามิ มี หลายหน่ วยงานเช่ นกั นที่ เข้ ามาถามถึ งผลกระทบและให้ค วามช่ว ยเหลื อ อย่ างน้อ ย
หน่ วยงานราชการท้ องถิ่ น คือ องค์ก ารบริห ารส่ วนตํา บลเกาะสาหร่ ายได้เ ข้า มาศึ กษาพื้น ที่เ พื่อ จั ดทํ าแผนรองรั บป้ องกั น
ผลกระทบจากคลื่นสึนามิ ด้วยการติดตั้งป้ายสื่อความหมาย เพื่อเตือนภัยให้กับประชาชนบนเกาะได้ระมัดระวัง และสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ นอกจากนี้มีองค์กรด้านศาสนาเข้ามาให้การช่วยเหลือชาวเล จนทําให้ชาวเลบนเกาะหลีเป๊ะหันมานับถือ
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ศาสนาคริสต์หลายครัวเรือนด้วยกัน (หัตติเริง หาญทะเล, 2554) สําหรับการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและวัฒนธรรม
ชาวเลอูรักลาโว้ยเกาะหลีเป๊ะมากที่สุด คือ การขยายธุรกิจการท่องเที่ยวบนเกาะ ซึ่งมากกว่าผลกระทบที่เกิดจากคลื่นสึนามึ

ภาพที่ 11 คริสตจักรความหวังหลีเป๊ะ เป็นสถานที่ที่ชาวเลนับถือศาสนาคริสต์สร้างคริสตจักรขึ้นเองบนเกาะหลีเป๊ะ
การอภิปรายผล
จากการศึกษาได้พบประเด็นที่น่าสนใจว่า ประเด็นแรกการรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มอํานาจต่อรองของชาวเล สามารถสร้าง
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับชาวเลได้ อย่างกรณีชาวเลเกาะหลีเป๊ะ ได้รวมกลุ่มกันเพื่อจัดตั้งชมรมเรือหางยาวเกาะหลีเป๊ะ ทําให้
ชาวเลได้มีพื้นที่ในการสร้างรายได้จากธุรกิจการท่องเที่ยวให้กับกลุ่มของตัวเอง อีกทั้งมีการรวมกลุ่มเพื่อต่อรองเรื่องการได้มาซึ่ง
สิทธิในที่ดินทํากิน เพราะกลุ่มชาวเลมีข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดินระหว่างชาวเลกับกลุ่มนายทุนที่เข้ามา ทําให้ชาวเลหลาย
ครัวเรือนต้องเดือดร้อน ส่งผลให้เกิดการรวมตัวกันเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งประเด็นนี้ตรงกับแนวคิดพหุวัฒนธรรม
สามารถนํามาเป็นกรอบในการอภิปรายได้ว่า ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาการเคลื่อนไหวด้านสิทธิและการคุ้มครองทางวัฒนธรรมของ
กลุ่มชาติพันธุ์เป็นสิ่งที่สนใจต่อสาธารณะชนและมีเริ่มมีส่วนในการผลักดันนโยบายทางด้านวัฒนธรรมมากขึ้นกรณีของกลุม่ ชาวเล
ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนในการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนและมีแนวโน้มเป็นรูปธรรมมากที่สุดขณะนี้ หลังจากเกิดเหตุการณ์สึนามิเป็นต้นมา
โดยเฉพาะข้อเสนอในคณะกรรมการอํานวยการบูรณาการเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลเรื่อง“พื้นที่วัฒนธรรมพิเศษ” (ศรยุทธ เอี่ยม
เอื้อยุทธ, 2554) ซึ่งพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษในความหมายนี้มิได้เป็นสิ่งใหม่แต่เกิดขึ้นมานานแล้วภายใต้ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับ
กลุ่มชาติพันธุ์และรัฐมักเป็นผู้เปิดพื้นที่ทางภูมิศาสตร์สิทธิและโอกาสทางสังคมต่างๆให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ภายใต้ความเข้าใจของรัฐ
แต่เพียงฝ่ายเดียว การผลักดันเคลื่อนไหวโดยเจ้าของวัฒนธรรมในเรื่อง“พื้นที่วัฒนธรรมพิเศษ” กรณีชาวเล จึงมีนัยสําคัญต่อ
สังคมไทยนับตั้งแต่การเริ่มต้นสร้างสังคมที่เป็นธรรมสังคมที่ยอมรับการดํารงอยู่ซึ่งความหลากหลายของวิถีชีวิตการเริ่มต้นสร้าง
เงื่อนไขในการลดความขัดแย้งตลอดจนการป้องกันการละเมิดสิทธิต่างๆในระดับปฏิบัติ ตลอดระยะเวลาของการเคลื่อนไหวเรื่อง
สิทธิทางวัฒนธรรมของชาวเลผ่านประเด็นเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดการพื้นที่ (ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่อาศัยและพื้นที่
ทางศาสนา) ดังนั้นการที่ชาวเลเริ่มได้รับผลกระทบต่อการดํารงวิถีชีวิต และวัฒนธรรมดั้งเดิมถูกปรับเปลี่ยนไป ส่งผลให้ชาวเลเริ่ม
ปรับตัว และแสดงความมีตัวตนบนพื้นที่ทางวัฒนธรรม ที่สามารถแสดงให้สังคมยอมรับและเป็นที่ประจักษ์ว่ากลุ่มชาวเล เป็นอีก
กลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่ต้องการดํารงอยู่และมีพื้นที่ในสังคม ทั้งพื้นที่ในมิติวัฒนธรรมและพื้นที่ในการดํารงชีวิต
ประเด็นที่สอง การรวมตัวกันเพื่อรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมและใช้วัฒนธรรมของกลุ่มชาวเลให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ
การท่องเที่ยว โดยเฉพาะประเพณีลอยเรือที่จัดขึ้นปีละ 2 ครั้งในช่วงเปลี่ยนฤดูกาล ถือว่าเป็นประเพณีที่คนภายนอกรู้จักกันมาก
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ขึ้น หลังจากเกิดเหตุการณ์สึนามิ มีนักท่องเที่ยวจํานวนไม่น้อยที่ต้องการร่วมประเพณีนี้ ซึ่งชาวเลที่เกาะลันตาได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยงานภายนอกในการรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายชุมชนฟื้นฟูเกาะลันตาขึ้น โดยได้สนับสนุนให้ชาวเลหันมาให้ความสนใจ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูประเพณีดั้งเดิม วิถีชีวิต วัฒนธรรม พิธีกรรมและความเชื่อต่าง ๆ ของชาติพันธุ์บน
เกาะลันตา ทําให้ทุกกลุ่มชนบนเกาะลันตาได้มาพบปะสังสรรค์ เกิดความสามัคคีและแรงยึดเหนี่ยวจากกิจวัตรทางสังคมที่ได้ทํา
ร่วมกัน และสร้างชุมชนให้เป็นผู้กําหนดทิศทางอนาคตของตนเองบนเกาะลันตาได้ การสนับสนุนดังกล่าวประกอบด้วย การใช้สื่อ
ต่าง ๆ ในการรณรงค์ และดึงกลุ่มชาวเลและกลุ่มชาวมุสลิมในพื้นที่มาร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อจัดทําแผนงานร่วมกัน และ
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ของเกาะลันตาขึ้นมา เพื่อรวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวเลและกลุ่มอื่น ๆ
ประเด็นที่สาม ที่ผู้วิจัยนํามาอภิปรายในที่นี้ คือ ความแตกต่างในการปรับตัวของชาวเลอูรักลาโว้ยทั้งชาวเลบนเกาะ
ลันตา และชาวเลบนเกาะหลีเป๊ะ ท่ามกลางกระแสการท่องเที่ยว ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งสองพื้นที่ อย่างกรณีเกาะลันตาชาวเล
ถูกมองว่าเป็นกลุ่มชนพื้นเมืองกลุ่มน้อย ซึ่งไม่มีบทบาทและมีส่วนร่วมทางการเมืองและเศรษฐกิจบนเกาะลันตา ทําให้กลุ่มชาวเล
ถูกลดความสําคัญลง หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไม่ได้เข้ามาช่วยเหลือและให้ความสําคัญอย่างเต็มที่ อีกทั้งกลุ่มชาวเลไม่
มีอํานาจในการตัดสินใจ และพลังในการต่อรองที่จะเลือกรับหรือปฏิเสธสิ่งที่ถูกหยิบยื่นหรือบังคับให้เป็น รวมถึงสิทธิในการเลือก
พื้นที่ทางสังคมหรือพื้นที่เพื่อต้องการที่อยู่อาศัยที่ถูกต้องเหมาะสมกับวิถชี ีวิต ทั้ง ๆ ที่เป็นกลุ่มชนดั้งเดิมและเคยเป็นเจ้าของเกาะ
ลันตามาก่อน วิถีชีวิตของชาวเลบนเกาะลันตาจึงยังไม่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ยังมีบางครอบครัวที่ถือว่ายากจนมี
รายได้น้อย และปัญหาจากสังคมภายนอกที่รุกเร้าเข้ามาในชุมชนชาวเล เช่น ปัญหายาเสพติด กลับทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น และ
ถูกการละเลยเอาใจใส่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา ทั้ง ๆ ที่ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นมาพร้อมกับการขยายเมืองให้เป็น
เมืองเพื่อการท่องเที่ยว
ส่วนการปรับตัวของชาวเลอูรักลาโว้ยบนเกาะหลีเป๊ะ ท่ามกลางสถานการณ์การท่องเที่ยว ไม่แตกต่างจากกลุ่มชาวเล
บนเกาะลันตามากนัก แต่กลุ่มชาวเลเกาะหลีเป๊ะ ยังเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่อาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้ และมีบทบาทในธุรกิจท่องเที่ยว
ทั้งนี้เพราะมีการรวมตัวของกลุ่มชาวเลค่อนข้างเหนียวแน่น ทําให้มีอํานาจในการต่อรองกับธุรกิจการท่องเที่ยวที่เข้ามาจาก
ภายนอกและหน่วยงานรัฐ เช่น อุทยานแห่งชาติได้ ส่งผลถึงรายได้ของชาวเล ทําให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สําหรับเงื่อนไขที่ทําให้เกิดความแตกต่างของการปรับตัวระหว่างกลุ่มชาวเลทั้งสองเกาะ ประการแรก เป็นเงื่อนไขที่
เกิดจากความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรม เนื่องจากสัดส่วนของประชากรชาวเลกับประชากรกลุ่มอื่น ๆ บนเกาะ โดยที่เกาะลัน
ตาเมื่อเทียบกับประชากรกลุ่มอื่นแล้ว ถือว่าเป็นกลุ่มคนส่วนน้อยที่อาศัยอยู่ ทําให้ไม่มีพลัง อํานาจที่จะเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ
บนเกาะได้อย่างเช่นอดีต ในขณะที่สัดส่วนของชาวเลบนเกาะหลีเป๊ะ ถือเป็นประชากรส่วนใหญ่ของเกาะ และมีความเหนียวแน่น
ในเรื่องระบบเครือญาติ มีการผสมผสานทางวัฒนธรรมด้วยการแต่งงานระหว่างชาวเลกับคนจีน และเป็นผู้นําบนเกาะทั้งทาง
การเมืองและมีอํานาจทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ชาวเลบนเกาะหลีเป๊ะได้ส่งลูกหลานไปเรียนรู้ในระบบการศึกษาส่วนกลาง ทําให้
ได้เรียนรู้เรื่องโลกภายนอกมากขึน้ จนสามารถปรับตัวและเท่าทันสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
ประการที่สอง ความสะดวกในการเข้าถึงเกาะ โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวและการขยายตัวของธุรกิจ
การท่องเที่ยว พบว่า เกาะลันตามีการขยายตัวทางธุรกิจการท่องเที่ยวมากกว่า เข้าถึงได้ง่ายกว่า เพราะมีเส้นทางคมนาคมที่
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สะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้ในอนาคตจะมีโครงการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างเกาะลันตาใหญ่และเกาะลันตาน้อย ทําให้
เส้นทางสะดวกมากขึ้น ย่อมจะส่งผลกระทบต่อชาวเลมากขึ้นไปด้วย ในขณะที่การเข้าถึงเกาะหลีเป๊ะนั้นต้องเดินทางโดยเรือ
เท่านั้น และเป็นเกาะที่อยู่ไกลจากชายฝั่ง ทําให้ต้องใช้ระยะเวลานานในการเดินทาง ทําให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการไปเที่ยวที่นั่น
เฉพาะบางกลุ่มเท่านั้นที่เข้าถึงได้
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาพบว่า หลังเหตุการณ์สึนามิมีหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนชาวเลในด้านต่าง ๆทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐ NGO และหน่วยงานภาคธุรกิจ โดยเฉพาะการช่วยเหลือที่เป็นแบบให้เปล่า เช่น การสร้างบ้านและการมอบสิ่งของ
เครื่องใช้ ซึ่งส่งผลให้ชาวเลขาดความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยตัวเอง ดังนั้นเมื่อความเดือดร้อนหลังเหตุการณ์สึ
นามิคลี่คลายลงไปในระดับหนึ่งแล้วหน่วยงานที่จะเข้าไปช่วยเหลือชาวเลหลังจากนี้ ควรศึกษาเพื่อทําความรู้จักวิถีชีวิตของชาวเล
และเข้าไปพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ มีวัต ถุประสงค์ ชัดเจนที่จะเข้าไปสนั บสนุน เพื่อให้ชาวเลสามารถช่ว ยเหลื อตัวเองได้
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ควรมองการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับชาวเลในระยะยาว โดยเฉพาะ
ปัญหาในเชิงนโยบาย เช่น ปัญหาเรื่องที่ดิน ควรให้กรรมสิทธิ์ในที่ดินให้ชัดเจนทั้งพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทางจิตวิญญาณ รวมถึง
เรื่องสัญชาติและการสร้างความมั่นใจและความตื่นตัวของชาวเลอูรักลาโว้ยที่จะกําหนดทิศทางวิถีชีวิตของตนเองภายใต้กระแส
การเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและยิ่งนานวันอาจจะถูกเอาเปรียบจากภายนอกมากขึ้น
ควรมีการศึกษาในเรื่องภาษาอูรักลาโว้ย เพราะปัจจุบันเยาวชนชาวเลรุ่นใหม่ ที่เข้าสู่ระบบการศึกษาในโรงเรียน ใช้
ภาษานี้ได้น้อยลง และแนวโน้มในอนาคตภาษาอูรักลาโว้ยมีโอกาสหายไปได้ เนื่องจากภาษาอูรักลาโว้ยมีแต่ภาษาพูด ยังไม่มี
ภาษาเขียน ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาความหลากหลายทางวัฒนธรรมของสังคมไทยไว้ จึงควรมีการศึกษาภาษานี้อย่างจริงจัง หาก
เป็นไปได้อาจนําภาษาอูรักลาโว้ยเข้าสู่ระบบการศึกษาสมัยใหม่ ซึ่งอาจเริ่มต้นที่โรงเรียนที่มีกลุ่มชาวเลอูรักลาโว้ยศึกษาอยู่ใน
ปัจจุบัน ดังเช่นโรงเรียนในเกาะหลีเป๊ะ และเกาะลันตา หากสามารถทําได้จะทําให้ชาวเลมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมตัวเอง
มากยิ่งขึ้น
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การเปลี่ยนแปลงระบบเกษตรกรรมในชุมชนกะเหรี่ยง กรณีศึกษา ชุมชนมิตตา รัฐทวาย ประเทศเมียนมาร์
Farming system changes in Karen villages: A case study of Myitta Community, Dawei District,
Myanmar.
อาจารย์ศศิพงศ์ โออินทร์
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
บทคัดย่อ
มิตตา (Myitta) เป็นชื่อเมืองหนึ่งที่ตั้งอยู่ในรัฐทวายทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาร์ อยู่ริมแม่น้ําตะนาวศรี (Tanin
Tharyi River) แต่เดิมมีการทําการเกษตรกรรมแบบยังชีพต่อมามีการพัฒนาเส้นทางทวาย-พุน้ําร้อน ที่ตัดผ่านชุมชนประกอบกับ
มีการทําสนธิสัญญาหยุดทําสงครามกัน ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านวิถีชีวิตและรูปแบบเกษตรกรรมทําให้ผู้วิจัยสนใจให้
การศึกษาครั้งนี้ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินก่อนและหลังจากมีการเริ่มสร้างถนน
ทวาย-พุน้ําร้อนและทําสนธิสัญญาหยุดยิงระหว่างพม่ากับกะเหรี่ยง ระหว่างปีพ.ศ.2540 และปีพ.ศ.2555 2) เพื่อศึกษาชุมชนมิต
ตาเกี่ยวกับระบบเกษตรกรรมในปัจจุบัน ดําเนินการวิจัยโดยใช้วิธีการสํารวจการเปลีย่ นแปลงพื้นที่เกษตรกรรมและการสัมภาษณ์
เชิงลึก ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนมิตตาเดิมมีการทําเกษตรกรรมแบบยังชึพ ต่อมาหลังจากชุมชนปลอดภัยจากสงครามและมี
ภาครัฐมาสนับสนุนให้ชาวบ้านปลูกพืชเศรษฐกิจแทน ทําให้ระบบเกษตรกรรมเปลี่ยนรูปแบบจากเกษตรกรรมเพื่อยังชีพไปเป็น
เกษตรกรรมเพือ่ การค้า จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระบบเกษตรกรรมของชุมชนมิตตตา พบว่า ปัจจัยที่มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงระบบเกษตรกรรมได้แก่ จํานวนแรงงานในครอบครัว เทคนิคและเทคโนโลยีในการทําการเกษตร การ
สนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน ราคาพืชผลการเกษตร และระบบสังคมของชุมชน ซึ่งเมื่อนําปัจจัยที่ได้มาวิเคราะห์ถึงความ
ยั่งยืนของการทําเกษตรกรรมของชุมชนพบว่าอยู่ในระดับต่ําทําให้จําเป็นต้องมีการเสนอแนวทางแก้ไข ได้แก่ การพัฒนาด้าน
คุณภาพและประสิทธิภาพที่ปริมาณผลผลิตยังคงต้องพึ่งธรรมชาติอย่างเดียว มีการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทําการเกษตร
การให้รัฐเข้ามาส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ใน
อนาคต และการส่งเสริมและสร้างความตระหนักในเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ชุมชนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
น้อยที่สุด
คําสําคัญ: ชุมชนกะเหรี่ยงระบบเกษตรกรรมเพื่อการค้าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
Abstract
Myitta is a Karen city where located in the state of Dawei in southern of Myanmar is a community
near Tenasserim River (Tanin Tharyi River). Many years ago, agricultural in Myitta was originally an
agricultural subsistence. Now, the subsequent development of Tavoy – Phu Nam Ron Highway Road project
has begun and have made a pact with the ceasefire. It changes Myitta Community both lifestyles and
patterns of agricultural that interest to the researchers in this study. This research aims to 1) to study the
changes in agriculture that occurred after the start of construction of roads in Dawei – Phu Nam Ron and
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made treaties ceasefire between the Burmese and Karen at AD 1997-2012 2) study of Myitta’s agricultural at
the present. The research methodologies are using survey methods changed agricultural areas and in-depth
interviews. The results are finding: Myitta’s agricultural was a subsistence agriculture until the war stopped
and the public encouraged villagers to grow crops instead. Agricultural system changed from subsistence
farming system to commercial farming system. The study of factors that affect the agricultural in Myitta
community showed that factors affecting the agricultural systems, such as a number of workers in Family,
Techniques and technologies in farming, support from the public and private sectors, agricultural crops
prices and the community social systems. When the factor was analyzed to the sustainability of the farming
community that is low, making it necessary to have the proposed amendment such as improving quality
and productivity performance continues to rely on nature alone, using the technology to help in farming,
the public to promote the education and development of infrastructure to support the development and
transformation of the area in the future and to promote and create awareness about the environment
conservation to the communities affected by the changes are minimal.
Keywords: Karen, Commercial farming system, Environmental conservation
บทนํา
มิตตา (Myitta) เป็นชื่อเมืองหนึ่งที่ตั้งอยู่ในรัฐทวายทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาร์ อยู่ริมแม่น้ําตะนาวศรี (Tanin
Tharyi River) ชุมชนมิตตานี้เป็นภาษากะเหรี่ยงแปลว่าเมืองแห่งความรัก แต่เดิมมิตตาเป็นชุมชนกะเหรี่ยงคริสต์ต่อมาเกิด
สงครามขึ้นระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับกะเหรี่ยงทําให้ชุมชนถูกฝ่ายรัฐบาลเข้ามายึดครองอยู่เป็นเวลานานและหลังประกาศทํา
สนธิสัญญาสงบศึกทําให้มีชาวกะเหรี่ยงและชาวพม่าอพยพกลับเข้ามาอาศัยอยู่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับในปัจจุบันมีโครงการ
สร้ างถนนจากท่ าเรือ น้ํา ลึก เชื่ อ มต่ อระหว่า งท่ า เรื อทวายส่ ง ผลให้ ชุม ชนกะเหรี่ ยงที่อ ยู่ร ะหว่ างกลางรัฐ พม่ า และไทยมีก าร
เปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมในชุมชนเปลี่ยนไปจากระบบระบบเกษตรกรรมเปลี่ยนรูปแบบจากเกษตรกรรมเพือ่ ยังชีพ
(Subsistence agricultural system) ไปเป็นเกษตรกรรมเพื่อการค้า (Market agricultural System) เนื่องจากฝ่ายรัฐบาลที่
เข้ามาปกครองได้ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อการส่งออกซึ่งทําให้วิถีการใช้ชีวิตแบบเดิมสูญหายไป ทั้งภูมิ
ปัญญาพื้นบ้าน ระบบรูปแบบการผลิต และเทคโนโลยีพื้นบ้าน
การเปลี่ ย นแปลงของชุม ชนมิ ต ตานี้ มี ทั้ ง ในด้ านการเปลี่ ย นแปลงการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ขนาดการถื อ ครองที่ ดิ น
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน การรับรองสิทธิการถือครองที่ดิน รวมไปถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมต่าง ๆ ซึ่งผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาในประเด็น
เรื่องของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทําเกษตรกรรมของชุมชนในช่วงเวลาระหว่างปีพ.ศ.2540
และปีพ .ศ.2555 เพราะเป็น จุดสํ าคั ญของรากฐานการพั ฒนาในอนาคตเกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์ที่ดิ นและรูปแบบการทํ า
เกษตรกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากมีโครงการพัฒนาเส้นทางทวาย-พุน้ําร้อนเข้ามาในพื้นที่ ตลอดจนเรื่องการกับทิศทางการ
พัฒนาให้ชุมชนของตนเองสามารถพัฒนาความเป็นอยู่ของตนเองได้ ดีขึ้นควบคู่ไปกับการพัฒนาของประเทศและสามารถ
พึ่งตนเองให้คงอยู่ท่ามกลางความเจริญที่เข้ามาในพื้นที่ชุมชน
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินก่อนและหลังจากมีการเริ่มสร้างถนนทวาย-พุน้ําร้อนและทําสนธิสัญญาหยุดยิง
ระหว่างพม่ากับกะเหรี่ยงระหว่างปีพ.ศ.2540 และปีพ.ศ.2555
2. เพื่อศึกษาชุมชนมิตตาเกี่ยวกับระบบเกษตรกรรมในปัจจุบัน
กรอบแนวคิด
จากการศึกษาแนวคิดการพัฒนาระบบเกษตรกรรมนั้น ส่วนใหญ่เป็นงานที่มีการศึกษาภายในประเทศไทยซึ่งมีบริบท
การพัฒ นาระบบเกษตรกรรมใกล้ เคี ยงกัน จึง ได้ นํา มาประยุ กต์ ใช้ ในการศึ กษาวิจั ยครั้ง นี้ โดยนํ าแนวคิด การพั ฒนาระบบ
เกษตรกรรมมาเป็นหลักในการทําการศึกษา โดยเริ่มจากการศึกษาลักษณะของชุมชน ได้แก่ สภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ระบบ
ศาสนา ความเชื่อ ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการทํากิจกรรมต่าง ๆ ภายใน
ชุมชน (Po,1928) และได้ใช้แนวคิดเกี่ยวกับชาติพันธุ์กะเหรี่ยงและวิถีชีวิตที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ คติ
ความเชื่อที่มีต่อสภาพแวดล้อม (Truxton, 1958) มาเป็นพื้นฐานในการทําความเข้าใจและศึกษาพื้นที่ ถ้าศึกษาผลกระทบ
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนแปลงของชุมชน (บุญส่ง ธารศรีทอง, 2544) เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดิน ขนาดของที่ดินทํากิน
กรรมสิทธิ์การถือครองที่ดิน วัฒนธรรมการเพาะปลูก การเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีในการเพาะปลูก เป็นต้น จําเป็นต้องใช้ความรู้
และเวลาในการศึกษามาก ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงทําการศึกษาเฉพาะการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและรูปแบบทํา
เกษตรกรรมของชาวกะเหรี่ยงในชุมชนมิตตา ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่สามารถมองเห็นได้ชัดและสามารถวิเคราะห์
แนวโน้มการพัฒนาในอนาคตได้ ทําให้สามารถวางแผนและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในระบบเกษตรของ
ชุมชนได้
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการทําเกษตรกรรม
ของชุมชนมิตตา จากครอบครัวทั้งหมด 347 ครัวเรือน ใช้วิธีสุ่มจากกลุ่มตัวแทนแต่ละหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 25 ครอบครัว รวม
ทั้งหมด 75 ครอบครัว สัมภาษณ์จากผู้นําครอบครัวมาเป็นตัวแทนกลุ่มประชากรในการทําการวิจัยครั้งนี้
การเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในชุมชนมิตตา
ผลกระทบจากการการเปลี่ยนแปลงต่อระบบเกษตรกรรม

ด้านกายภาพ

ด้านสังคม

ด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนาระบบเกษตรกรรมของชุมชน
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด
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วิธีการดําเนินการวิจัย
1. รวบรวมและศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของชุมชนในช่วงระหว่างปีพ.ศ.2540 -2555
จากเอกสารทางวิชาการ บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงและรวบรวมข้อมูลมานําเสนอในรูปแบบ
ของแผนที่เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ในเชิงกายภาพ
2. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางด้านการพัฒนาระบบเกษตรกรรม องค์ประกอบของชุมชนและความสัมพันธ์ระหว่าง
การดําเนินชีวิต การทํากิจกรรมและการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการศึกษาชุมชน
3. ศึกษาสภาพปัจจุบันของชุมชนมิตตา โดยวิเคราะห์บทบาทความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตที่มีความเชื่อมโยงกับ
องค์ประกอบด้านกายภาพ รวมไปถึงระบบเศรษฐกิจและสังคมภายในชุมชนจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
4. วิเคราะห์บทบาทสําคัญของพื้นที่ สภาพการเปลี่ยนแปลงใช้ประโยชน์ที่ดิน รูปแบบการเพาะปลูก รวมไปถึงการ
วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตกับการทําการเกษตรของชุมชนมิตตา
5. สรุปผลการศึกษาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเพื่อนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน
ผลการวิจัย
จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของ ชุมชนมิตตาพบว่า ชุมชนมิตตาในปีพ.ศ. 2553 มีครัวเรือนทั้งหมด 347 ครัวเรือน มี
ประชากรทั้งหมด 2,468 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยง ตั้งอยู่ห่างเมืองทวายประมาณ 67 กิโลเมตร ประกอบด้วย 3 หมู่บ้าน
ย่อย ได้แก่ บ้านมิตตา (Myitta) บ้านซิกู (Si Kou) และบ้านซามูทอ (Sa Mou Tho) ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ มีเพียงส่วน
น้อยที่เป็นชาวพม่าจะนับถือศาสนาพุทธ ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เป็นการทําไร่ทําสวนเพื่อยังชีพและเลี้ยง
สัตว์เพื่อเป็นรายได้เสริม แต่เดิมเป็นการทําระบบเกษตรกรรมแบบหมุนเวียนใช้การพึ่งพาธรรมชาติและได้แบ่งพื้นที่บางส่วนเป็น
สวนถาวร พืชสวนที่ปลูกได้แก่ หมาก มะม่วงหิมพานต์ ทุเรียน เป็นต้น แต่ปัจจุบันเริ่มมีการปลูกยางพาราและไม้หอมกันมากขึ้น
ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ประกอบกับการมีโครงการสร้างถนนจากท่าเรือน้ําลึกทวายถึงด่านพุน้ําร้อนและมีการทํา
สัญญาหยุดยิงระหว่างรัฐบาลพม่าและกองกําลังสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNU) เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2555 ทําให้
ประชาชนอพยพกลับมาอยู่อาศัยในชุมชนและทํามาหากินในพื้นที่เดิม ประกอบมีนโยบายเปิดประเทศเมียนมาร์ ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งทางตรงและทางอ้อมทําให้วิถีชีวิตของชุมชนมิตตาและระบบการทําเกษตรกรรมเปลี่ยนไป

ภาพที่ 2 แผนที่ที่ตั้งชุมชนมิตตา รัฐทวาย ประเทศเมียนมาร์
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จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินโดยใช้การแปลภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat 5 TM ระหว่างปีพ.ศ.
2540-2555 ร่ว มกับ การสํา รวจในพื้น ที่ พบว่ า ในปี พ.ศ.2555 พื้ นที่ ป่าไม้ไ ด้ลดลงจาก 1,508.64 ไร่ ในปีพ .ศ.2540 เป็ น
1,146.58 ไร่ ในขณะที่พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างเพิม่ ขึ้นจาก 250.24 ไร่ เป็น 323.84 ไร่ พื้นที่เกษตรกรรม จาก 1,225.36 ไร่
เป็น 1,400.09 ไร่ และ พื้นที่อื่น ๆ เพิ่มขึ้นจาก 236.84 ไร่ เป็น 350.57 ไร่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบลักษณะการใช้ที่ดิน พ.ศ. 2545 – 2555
ประเภทการใช้ที่ดิน
พื้นที่ป่าไม้
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
พื้นที่เกษตรกรรม
พื้นที่อื่น ๆ *แหล่งน้ํา ถนน
รวม

จํานวนพื้นที่ (ไร่)
พ.ศ. 2540
1,508.64
250.24
1,225.36
236.84
3,221.08

พ.ศ.2555
1,146.58
323.84
1,400.09
350.57
3,221.08

การใช้ที่ดินมีรายละเอียดดังนี้
1. พื้นที่ในเขตชุมชน สามารถแยกตามลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ดังนี้
- การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม ในชุมชนมิตตาจะพบว่าร้านค้ามักจะดัดแปลงจากบ้านเรือนที่อาศัยอยู่ให้เป็น
ร้านค้า ซึ่งจะพบกระจายทั่วหมู่บ้าน โดยมีร้านค้าในชุมชนทั้งหมด 24 ร้าน สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค ของใช้ใน
ครัว เรือ นทั่ว ไป โดยสิน ค้าจะสั่ง มาจากทวายโดยการฝากซื้อ กับเจ้าของรถโดยสารประจํ าทางซึ่ งราคาแล้วแต่จะตกลงกั น
นอกจากนี้ร้านค้ายังทําหน้าที่เป็นจุดรวบรวมสินค้าการเกษตรที่จะนําไปขายในตัวเมืองทวายอีกด้วย

ภาพที่ 3 ร้านค้าในชุมชนมิตตา
- การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย ลักษณะของการปลูกบ้านที่อยู่อาศัยจะมีการเกาะกลุ่มไปตามเส้นทางถนน
สายหลักที่ตัดผ่านหมู่บ้านและกระจายเข้าไปในซอยที่ตัดเพิ่มเข้ามาทําให้รูปแบบชุมชนดูเหมือนก้างปลา ส่วนใหญ่ปลูกบ้านด้วย
ไม้และมุงหลังคาด้วยใบจาก แต่ปัจจุบันเริ่มมีการสร้างบ้านด้วยอิฐและปูนมากขึ้น โดยจะมีพื้นที่ที่จัดให้ชาวบ้านที่อพยพเข้ามา
อาศัยในชุมชนโดยอยู่บริเวณทางทิศเหนือของหมู่บ้านติดกับถนนที่ทางอิตาเลียน – ไทยได้จัดใหม่เพื่อใช้ลําเลียงเครื่องจักรเข้าไป
ในพื้นที่ก่อสร้างถนน ซึ่งพื้นที่ที่จดั ให้นั้นจัดให้เฉพาะคนที่เคยอาศัยอยู่ในชุมชนมิตตาและคนที่มีญาติอยู่ในมิตตาเท่านั้น เนื่องจาก
: ศาสนา ชุมชน
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ทางชุมชนกลัวการนําเอาที่ดินไปขายให้กับนายทุนในเมืองทวาย
- การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท สถาบันทางศาสนา จะเป็นพื้นที่บริเวณโบสถ์ทั้งสามแห่ง และวัดอีก 1 แห่ง จะใช้
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและจัดงานสําคัญ ตั้งอยู่กระจายตามหมู่บ้านทั้งสามโดยมีหอประชุมที่สามารถใช้จัดงานได้
- การใช้ที่ดินประเภทสถาบันราชการ เนื่องจากชุมชนมิตตาถูกยกขึ้นมาเป็นอําเภอทําให้มีสถานที่ราชการหลายแห่ง
ได้แก่ ที่ว่าการอําเภอ ค่ายทหาร โรงพยาบาล และสถานีตํารวจ ซึ่งสร้างขึ้นในตอนที่กองทัพพม่าได้เข้ามายึดครองชุมชนแห่งนี้
ประมาณปีพ.ศ.2541

ภาพที่ 4 สถานีตํารวจ (ภาพซ้าย) และที่ว่าการอําเภอ (ภาพขวา)

ภาพที่ 5 แผนที่แสดงตําแหน่งสถานที่สําคัญในชุมชนมิตตา
2. พื้นที่เกษตรกรรม ประชาชนที่อาศัยในชุมชนมิตตาส่วนใหญ่มีพื้นที่เกษตรกรรมกระจายอยู่รอบ ๆ ห่างจากเขต
ชุมชน ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สวนกับพื้นที่ปลูกข้าวไร่ พืชทางเศรษฐกิจสําคัญได้แก่ หมาก มะม่วงหิมพานต์ ยางพารา ทุเรียน เป็น
ต้น ชาวบ้านจะใช้เวลาในการเดินทางเข้าสวนหรือที่ทําไร่ประมาณไม่เกินหนึ่งชั่วโมง ซึ่งบางพื้นที่ไม่สามารถใช้รถยนต์หรือจักยาน
ยนต์เดินทางเข้าไปได้ ต้องใช้เรือ เกวียนหรือเดินเท้าเข้าไปแทน ส่วนการปลูกข้าวไร่เริ่มมีแนวโน้มลดลงและกลายเป็นสวน
ยางพารา หมากและมะม่วงหิมพานต์แทน สารเคมีเริ่มมีการนํามาใช้มากขึ้นโดยเฉพาะยาฆ่าหญ้าเนื่องจากสะดวกกว่าการแผ้ว
ถางหญ้าเองและประหยัดเวลา แต่การป้องกันสารเคมีตอนฉีดพ่นยายังไม่มี อีกทั้งสารเคมียังตกค้างลงในแม่น้ําลําธารที่ใช้ใน
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หมู่บ้านทําให้อนาคตอาจทําให้เกิดอันตรายต่อชีวิตอีกด้วย

ภาพที่ 6 พาหนะที่ใช้เดินทางไปทําไร่นอกพื้นที่เขตชุมชน
3. พื้นที่ป่าไม้ จะอยู่รอบ ๆ ชุมชน โดยคนในชุมชนจะช่วยกันดูแลรักษา ซึ่งการที่จะเข้าไปตัดไม้หรือถางป่าเพื่อทํา
การเกษตรนั้นจะต้องได้รับการให้อนุญาตจากผู้นําชุมชนและทางราชการเสียก่อน ทําให้การเปิดพื้นที่ใหม่เพื่อทําการเพาะปลูกใน
ปัจจุบันนั้นไม่มี การตัดไม้ก็เช่นกันต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการเสียก่อนและต้องมีใบอนุญาตถึงสามารถทําการตัดได้
ในเรื่องของการถือครองที่ดิน แต่เดิมชาวกะเหรี่ยงมีใบเอกสารสิท ธิ์ครอบครองที่ดิน แต่ห ลังจากที่รัฐบาลเข้ามา
ปกครองได้ทําการยกเลิกใบเอกสารสิทธิ์เหล่านั้นเพราะถือว่าพื้นที่ทั้งหมดเป็นของรัฐบาล แต่หลังมีการประกาศหยุดยิงระหว่าง
ฝ่ายรัฐบาลกับกองกําลังกะเหรี่ยง KNU ทําให้ชาวบ้านที่เคยอยู่อาศัยในชุมชนและกลับมาทํามาหากินที่เดิม ทําให้พื้นที่ทํา
การเกษตรไม่เพียงพอ โดยชาวบ้านที่กลับมาในชุมชนเดิมจะมีกรรมสิทธิ์ในการเข้าไปเพาะปลูกและเป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งแต่ละ
ครอบครัวจะมีพื้นที่ทําการเกษตรประมาณ 1 – 50 เอเคอร์ หรือประมาณ 2.5 – 16 ไร่ ขึ้นอยู่กับจํานวนสมาชิกในครอบครัว
และแรงงานที่ใช้ในภาคการเกษตร แต่สําหรับครอบครัวที่ไม่มีพื้นที่สําหรับปลูกข้าวไร่ จะใช้วิธีขอเข้าไปทําถางป่าและปลูกข้าวไร่
ในพื้นที่ของเพื่อนบ้านในปีแรก หลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จเจ้าของที่ดินก็ปลูกต้นหมาก ยางพารา มะม่วงหิมพานต์ เพื่อทําเป็นสวน
ถาวรต่อ ซึ่งปีต่อมาครอบครัวที่ไม่มีที่ปลูกข้าวก็ต้องหาพื้นที่ปลูกใหม่
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนการถือครองที่ดินในชุมชนมิตตา
จํานวนการถือครองที่ดิน
1 – 25 เอเคอร์
26 – 50 เอเคอร์
51 เอเคอร์ขึ้นไป
รวม
ที่มา: จากการสัมภาษณ์

จํานวนครัวเรือน
55
18
2
75

ร้อยละ
73.3
24.0
2.7
100.0

จากการสัมภาษณ์ครอบครัวกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 75 ครอบครัวนํามาวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงระบบเกษตรกรรมโดยใช้ลักษณะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งสามารถวิเคราะห์จากตัวชี้วัดขององค์การพัฒนาระหว่าง
ประเทศ (United Nations Development Programme หรือ UNDP) (Segnestam, 2002) ได้ดังตารางที่ 2 ดังนี้

: ศาสนา ชุมชน

583

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 4 วันที่ 7 พ.ค. 2557
ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ตามองค์ประกอบที่ผลต่อการเปลีย่ นแปลงระบบเกษตรกรรม
การทําเกษตรกรรม
องค์ประกอบ
อดีต
ปัจจุบนั
1. ด้านกายภาพ
1.1 เป็นระบบที่คล้อยตามธรรมชาติ
- พึ่งพาน้ําฝน มีการพักฟื้นดินโดย - พึ่งพาน้ําฝน ใช้สารเคมีมากขึ้น
และเคารพธรรมชาติ
การทําไร่หมุนเวียน
เปลี่ยนไปปลูกพืชเศรษฐกิจมากขึน้
1.2 การถือครองที่ดิน

- ถือครองที่ดินขนาดใหญ่มีเอกสาร
สิทธิการครอบครองที่ดิน

1.3 ระยะเวลาการหมุนเวียนการใช้
ทรัพยากร
1.4 ใช้เทคนิคเข้ามาช่วยในการทํา
เกษตร

1.5 การใช้แรงงานจากมนุษย์
1.6 การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าทีส่ ุด
2. ด้านเศรษฐกิจ
2.1รายได้ในครัวเรือน

- ถือครองที่ดินแปลงเล็กลงเนื่องจาก
ประชากรมากขึ้นและไม่มเี อกสารสิทธิ มี
เพียงสิทธิในการเข้าไปประโยชน์ในพื้นที่
เดิมเพราะที่ดินถือเป็นของรัฐทั้งหมด
- มีการพักฟื้น 4-5 ปีแล้วจึงกลับมา - ไม่มีการพักฟื้นดินแต่ปลุกพืชสลับหรือ
ทําไร่อีกครั้ง
ไปปลูกพืชสวนแทน
- มีการเผาไร่เพื่อปรับผิวดินและ
- มีการใช้เครื่องตัดหญ้าและยาฆ่าหญ้า
สร้างอาหารที่เหมาะแก่การ
แทนการแผ้วถางแบบเดิม
เพาะปลูก
- มีการใช้ยาฆ่าศัตรูพืชและปุ๋ยเคมีมาก
- ยังปลูกข้าวไร่ด้วยการหยอดข้าวลง ขึ้น
หลุม ไม่มีการพลิกหน้าดินหรือผันน้ํา
มาใช้
- ใช้แรงงานช่วยเหลือกันในชุมชน
- ใช้แรงงานช่วยเหลือกันแต่มีการว่าจ้าง
ตั้งแต่ถางไร่ ไปจนถึงเก็บเกี่ยว
มากขึ้น
- ถางไร่เท่าที่จําเป็นต่อครอบครัวให้ - ปรับเปลี่ยนเป็นสวนถาวรและปลูกพืช
ผลิตข้าวได้พอกินภายใน 1 ปี
เศรษฐกิจแทนเกือบแทนทั้งหมด
- มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากภาค
เกษตรเกือบทั้งหมด
- รายจ่ายส่วนใหญ่เกิดจากการซื้อ
อุปกรณ์การเกษตร

2.2รายจ่ายในครัวเรือน

-มีรายได้เสริมจากอาชีพหลัก

- มีค่าใช้จ่ายมากขึ้นในการดูแลการปลูก
ข้าว เช่น ยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลง ปุย๋ เคมี
- มีค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างเก็บเกี่ยว
ผลผลิต
3. ด้านสังคม
- มีความเรียบง่าย พึ่งพาธรรมชาติ -มีความเป็นอยู่ที่ดี มีการพัฒนาคุณภาพ
3.1 ความเป็นอยู่ของชาว
- ขาดโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ
ชีวิต
บ้าน
- เริ่มมีระบบไฟฟ้าให้บริการเป็นเวลา
3.2 การรวมกลุ่มกัน
- มีการรวมกลุ่มในช่วงทํากิจกรรม - เริ่มมีการรวมกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติขึ้น
ทางศาสนาและช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อแก้ปัญหาการลดลงของพื้นที่ป่าไม้
จากการสรุปภาพรวมการเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่ได้จากการสํารวจและสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่จํานวน 75
ครัวเรือน โดยแยกเป็นประเด็น 3 ด้าน คือ ด้ายกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม สามารถสรุปได้ดังนี้
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- ทางด้านกายภาพ พบว่าแต่เดิมชาวบ้านในชุมชนมิตตาส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพื่อในการยังชีพ
การเพาะปลูกพืชส่วนใหญ่จึงเป็นสวนที่มีการปลูกต้นไม้กับผลไม้เพื่อให้สอยและบริโภคในครัวเรือน แต่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
ไปเป็นการผลิตเพื่อส่งขายที่เมืองทวาย การทําสวนมีเพียงหมากกับมะม่วงหิมพานต์ ส่วนผลไม้จะมีการปลูกแซมไว้เพื่อกินใน
ครัวเรือน โดยชาวบ้านจะทําการเพาะต้นกล้าเอง เมื่อรัฐบาลเข้ามาปกครอง ได้ส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกยางพารามากขึ้น ทําให้
รูปแบบการผลิตเพื่อยังชีพปรับเปลี่ยนเป็นการผลิตเพื่อขาย ผลส่งให้รูปแบบการทําเกษตรของชาวกะเหรี่ยงเปลี่ยนไปจากเดิม
พอสมควร โดยเฉพาะการปลูกข้าวไร่เพื่อไว้สําหรับบริโภคในครัวเรือน ที่จะทําการถางพื้นที่และปลูกปีละครั้ง ปีถัดมาก็ย้ายไปทํา
การเกษตรที่ใหม่เป็นวงจรประมาณ 5 ปี รอป่าไม้ฟื้นฟูจึงทําการถางป่าเพื่อปลูกข้าวไร่ใหม่ เปลี่ยนเป็นเมื่อทําการถางป่าแล้วในปี
แรกจะทําการปลูกข้าวไร่ไว้สําหรับบริโภค แล้วชาวบ้านจะทําการปลูกกล้าต้นยางพารา หมาก หรือต้นมะม่วงหิมพานต์ที่เพาะไว้
หลังจากมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จและจะไม่กลับมาทําการเพาะปลูกข้าวไร่ในพื้นที่เดิมแต่จะปล่อยทิ้งไว้ให้เป็นสวนถาวรที่ปลูก
ยางพารา หมาก มะม่วงหิมพานต์ เป็นต้น ผลผลิตจากการเกษตรเหล่านี้จะเป็นรายได้หลักของประชาชนในชุมชน นอกจากนี้ยัง
เริ่มมีการนําไม้หอมมาปลูกในพื้นที่เพื่อส่งขายให้กับพ่อค้าชาวไทย
- ทางด้านเศรษฐกิจ พบว่าชุมชนมิตตาเป็นชุมชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักซึ่งถือเป็นอาชีพดั้งเดิมมีตั้งแต่
ในอดีต โดยเฉพาะการทําไร่หมุนเวียนยังคงพบอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีความสัมพันธ์กับสภาพภูมิประเทศและสภาพอากาศของชุมชน มี
ปลูกพืชจะแบ่งเป็นการปลูกข้าวไร่กับการทําสวน พืชที่สําคัญได้แก่ หมาก มะม่วงหิมพานต์ ผลไม้ต่าง ๆ ยางพาราและไม้หอม ซึ่ง
สร้างรายได้หลักให้กับชาวบ้านในชุมชน ส่วนอาชีพเสริมยังมีเพียงการเลี้ยงสัตว์และรับจ้าง การค้าขายยังไม่ได้สร้างรายได้ให้
ได้มากตามที่ต้องการ ส่วนการส่งเสริมพัฒนาอาชีพหรือการรวมกลุ่มกันเพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ยังไม่มีทําให้
หลายครอบครัวทําการเพาะปลูกโดยพึ่งพาธรรมชาติอย่างเดียว แม้จะมีการเริ่มใช้สารเคมีกันมากขึ้นแต่ยังไม่มีการป้องกันทําให้
เกิดอันตรายต่อชีวิตในระยะยาว ในอนาคตชุมชนมิตตาจะกลายเป็นแหล่งผลิตยางพาราเป็นหลัก รองลงมาคือหมากและมะม่วง
หิมพานต์ ทําให้ต้องเสียค่าจ้างแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิตและค่าใช้จ่ายในการดูแลมากขึ้น โดยปีพ..ศ. 2555 ราคายางพารา
แผ่นอยู่ที่ 2,500 – 3,000 kyat (1,000 kyat ประมาณเท่ากับ 30 บาท) ต่อ 1 peittha (peittha เท่ากับหน่วย viss ของ
ประเทศอังกฤษ) หรือประมาณ 1.6 กิโลกรัม ราคาหมากตากแห้ง ราคาอยู่ประมาณ 1,500 – 3,000 kyat ต่อ 1 peittha ส่วน
มะม่วงหิมพานต์ราคาจะตกอยู่ที่ 2,500 – 3,000 kyat ต่อ 1 peittha (สถาบันเอเชียศึกษา, 2555) ซึ่งแต่ละปีสร้างรายได้ให้แต่
ละครอบครัวประมาณ 2,000,000 kyat ต่อปี ส่วนข้าวไร่นั้นจะปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือนเท่านั้น หากปีใดข้าวไม่พอบริโภคก็
ต้องซื้อข้าวในราคากระสอบละ 15,000 -30,000 kyat ขึ้นอยู่กับคุณภาพข้าว นอกจากนี้ชาวบ้านยังมีอาชีพเสริมที่นอกเหนือจาก
การทําสวนคือการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ เป็ด ไก่ หมู เพื่อจําหน่ายและบริโภค โดยจะมีพ่อค้ามาซื้อในชุมชนเป็นประจํา ส่วนการปลูก
ผักสวนครัวในเขตพื้นที่บ้านยังไม่พบมากนัก มีเพียงไม่กี่ครอบครัวที่ปลูกผักไว้ในบริเวณบ้าน ทําให้ต้องมีการซื้ออาหารเพื่อ
อุปโภคเกือบทุกวันจากรถบรรทุกสินค้าที่นําสินค้าสดจากเมืองทวายมาขายทุก ๆ วัน มีเพียงส่วนน้อยที่ทําอาชีพอื่นนอกจากทํา
การเกษตร ได้แก่ รับจ้าง ค้าขาย รับราชการ ซึ่งอาจจะมีพื้นที่เกษตรกรรมที่เป็นสวนอยู่บ้างแต่ได้ใช้การว่าจ้างในการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตเอง ซึ่งค่าจ้างแล้วแต่จะตกลงกันเอง โดยรายได้ต่อปีของกลุ่มตัวอย่าง สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 3 ดังนี้
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ตารางที่ 3 รายได้ของกลุ่มตัวอย่างในชุมชมมิตตา
รายได้ในครอบครัวต่อปี (kyat/ปี)
น้อยกว่า 500,000
500,000 – 2,000,000
มากกว่า 2,000,000
รวม
ที่มา: จากการสัมภาษณ์

จํานวนครัวเรือน
30
23
22
75

ร้อยละ
40.0
30.7
29.3
100.0

- ทางด้านสังคม พบว่าวิถีชีวิตทางสังคมชุมชนมิตตายังคงอยู่ในรูปแบบระบบเครือญาติที่มีการพึ่งพาอาศัยกัน มีสิ่งยึด
เหนี่ยงจิตใจที่เหมือนกันคือศาสนาคริสต์ แม้จะมีคนพม่าเข้ามาอาศัยอยู่มากขึ้นแต่ก็ไม่มีเรื่องขัดแย้งกัน วิถีชีวิต และอัตลักษณ์
ของชาวกะเหรี่ยงก็ไม่ได้เปลี่ยนหรือหายไปเพราะมีการรวมกลุ่มกันร่วมกิจกรรมทางศาสนาทุกวันอาทิตย์ที่โบสถ์ของแต่ละ
หมู่บ้านและได้ถ่ายทอดทั้งภาษา วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีจากบาทหลวงและผู้อาวุโสของชุมชนสู่เยาวชน แม้จะมีวัฒนธรรม
ประเพณีบางอย่างหายไปแต่ในอนาคตอาจมีการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่อีกครั้ง ส่วนด้านความปลอดภัยด้านสาธารณสุข ยังขาดการดูแล
อบรมเรื่องความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ การใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช การพัฒนาด้านสุขอนามัย ซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญ
มากในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการปรับตัวของคนชุมชนต่อการพัฒนาของชุมชนในเรื่องต่าง ๆ ทั้งเรื่องการพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม การหันมาใส่ใจดูแลรักษาสภาพแวดล้อม ที่ต้องคํานึงถึงว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรให้พัฒนาคุณภาพชีวิตไปพร้อม
กับการพัฒนาด้านกายภาพ
ลักษณะครอบครัวของชาวกะเหรี่ยงจะมีลักษณะใกล้เคียงกับครอบครัวสมัยอดีต คือเป็นลักษณะครอบครัวใหญ่ที่อยู่
ร่วมกันหรือใกล้เคียงกัน ญาติพี่น้องจะปลูกบ้านอยู่ใกล้กัน เมื่อบุตรหลานแต่งงานไปก็มักจะปลูกเรือนใหม่ใกล้ ๆ กับพื้นที่บ้าน
พ่อแม่ ทําให้ระบบเครือญาติแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น นิยมมีบุตรหลายคนเพื่อใช้เป็นแรงงานภาคเกษตรกรรม ส่วนใหญ่มีบุตร 3 – 5 คน
แม้บุตรหลานบางคนต้องเดินทางไปเรียนหรือทํางานนอกพื้นที่ แต่จะกลับมาในช่วงเทศกาลในแต่ละปี ได้แก่ ช่วงวันคริสมาสต์
เป็นต้น ส่วนการสอนภาษากะเหรี่ยงนั้นจะมีการสอนที่โบสถ์ให้กับเด็ก ๆ รวมไปถึงวัฒนธรรม ความเชื่อต่าง ๆ ของชาวกะเหรี่ยง
เพื่อรักษาอัตลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยงไว้ ในโรงเรียนจะสอนภาษาพม่าเป็นหลักซึ่งโรงเรียนในชุมชนมีสอนถึงเกรด 12 หาก
ครอบครัวใดมี ฐานะดีมักจะส่งบุตรหลานไปเรียนระดั บอุดมศึกษาต่อ ที่เมืองทวาย แต่การสอนองค์ความรู้ด้ านอาชีพ ด้า น
สุขอนามัยในชุมชนยัง ไม่มี ทําให้ ชาวบ้ านต้ องศึก ษากัน เองในชุม ชนยัง มีการตั้งคณะกรรมการอันประกอบด้ว ยผู้ใหญ่บ้า น
บาทหลวง และผู้อาวุโส มาดูแลสอดส่องปัญหาด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ชาวบ้านคนใดมีปัญหาเดือดร้อนเรื่องต่าง ๆ
มักจะมาปรึกษากับผู้ใหญ่บ้าน แล้วจึงมาหาทางแก้ไขร่วมกันในที่ประชุมระหว่างคณะกรรมการและชาวบ้าน แต่ส่วนที่ยังขาดไป
ของชุ มชนที่ ชุ มชนต้ องการคือ การรวมกลุ่ม กั น ด้า นพั ฒ นาอาชีพ ที่ ส ามารถทํา ให้ เ กิด การเรี ย นรู้ ถ่ า ยทอดและแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์กัน ตลอดจนเรื่องการส่งเสริมให้มีการฟื้นฟูภูมิปัญญาของชุมชน การปลูกฝังการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งยังต้องการให้ภาครัฐเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนอย่างมาก
ในอนาคตเมื่อมีการพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคมยิ่งส่งผลให้มีการติดต่อสื่อสารกับพื้นที่รอบข้างมากขึ้นเพราะสะดวก
และรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม ทําให้ความสัมพันธ์กับชุมชนรอบข้างมีมากขึ้นทั้งในรูปแบบการว่าจ้างงาน การติดต่อซื้อขาย การ
ติดต่อราชการ การเข้ามาศึกษาต่อในโรงเรียนถึงเกรด 12 และการเข้ามารับการบริการด้านสาธารณสุข
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และเมื่อประเมินระดับความยั่งยืนของระบบเกษตรกรรมในปัจจุบันโดยใช้ตัวชี้วัดขององค์การพัฒนาระหว่างประเทศ
(United Nations Development Programme หรือ UNDP) (Segnestam, 2002)ได้ผลดังนี้
ระดับความยั่งยืนของเกษตรกรรม
สูง
ปานกลาง
ต่ํา
- การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
O
- การพัฒนาอย่างเสถียรภาพ
O
- การกระจายรายได้
O
- การพัฒนาศักยภาพและการปรับตัวบนสังคมฐานความรู้
O
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในการดํารงชีวิต
O
- การพัฒนาให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีภมู ิคุ้มกันด้าน
O
วัฒนธรรม
- การสร้างความเสมอภาคและการมีส่วนร่วม
O
- การสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
O
- การมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
O
- การมีส่วนร่วมและการกระจายการใช้ทรัพยากร
O
- การร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมในฐานะภาคี
O
โลก
ตัวชี้วัด

เศรษฐกิจ

สังคม

สิ่งแวดล้อม

สรุปผลและอภิปรายผล
พื้นที่ชุมชนมิตตามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากหลังจากมีโครงการสร้างถนนทวาย-พุน้ําร้อน และสงครามสงบ พื้นที่ป่า
ไม้ ใ นชุม ชนลดลงและกลายเป็น พื้ น ที่ชุ ม ชนและสิ่ง ปลู กสร้ า งกั บ พื้ นที่ เ กษตรกรรม จากการศึ ก ษาการเปลี่ ยนแปลงระบบ
เกษตรกรรมในชุมชนมิตตา แยกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ ด้านกายภาพพบว่าระบบเกษตรกรรมเปลี่ยนรูปแบบจากเกษตรกรรมเพื่อยัง
ชีพไปเป็นเกษตรกรรมเพื่อการค้า พื้นที่เกษตรกรรมถูกแบ่งลดลงและไม่มีเอกสารสิทธิ ลดการพึ่งพาธรรมชาติให้น้อยลงและหัน
ไปใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทน ด้านเศรษฐกิจพบว่า ขาดการพัฒนาด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิต และการกระจาย
รายได้มีความแตกต่างกันมากขึ้นอยู่กับจํานวนสมาชิกในครอบครัวที่เป็นแรงงาน จํานวนที่ดินทํากิน และต้นทุนที่ใช้ในการเกษตร
รายได้ส่วนใหญ่ยังคงมากจากภาคเกษตรกรรมส่วนรายจ่ายมีเพิ่มมากขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการดูแลพืช และด้านสังคมพบว่า
ประชาชนมีการตื่นตัวในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหลังจากมีโครงการสร้างถนนสายทวาย-พุน้ําร้อน มีการจัดตั้งกลุ่มเพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและมีการกําหนดข้อตกลงร่วมกับบริษัทที่ดําเนินการสร้างถนนนอกเหนือจากเดิมที่มีการรวมกลุ่มกันเฉพาะกิจกรรม
ทางศาสนาและการด้ า นการบริ ห ารจั ด การภายในชุ ม ชนและจากการประเมิ น โดยใช้ ตั ว ชี้ วั ด ระดั บ ความยั่ ง ยื น ของระบบ
เกษตรกรรมในปัจจุบันโดยขององค์การพัฒนาระหว่างประเทศ (UNDP) พบว่าด้านเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในระดับปานกลาง
ส่วนด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับต่ํา
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ข้อเสนอแนะ
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงระบบเกษตรกรรมในชุมชนนี้นอกจากดูความสัมพันธ์ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน วิถีชีวิตของ
ชาวกะเหรี่ยงแล้ว ยังต้องดูความสัมพันธ์เชิงนโยบายของรัฐที่ส่งผลต่อการทําการเกษตรในพื้นที่อีกด้วย ว่าเกิดผลกระทบข้อดี
ข้อเสียอะไรบ้างกับชุมชน ซึ่งสามารถนําข้อดีไปพัฒนาต่อในอนาคตและปรับปรุงข้อเสียออกไปเพื่อนําไปสู่การพัฒนาความยั่งยืน
ในอนาคต และควรมีการรวมกลุ่มกันเพื่อต่อรองกับภาครัฐในเรื่องการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน เช่น ปัญหาการปล่อย
น้ําจากเหมืองแร่ลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ การได้รับข้อมูลข่าวสารเรือ่ งโครงการสร้างถนนทวาย-พุน้ําร้อน เพื่อให้ทราบผลกระทบที่
แน่ชัดและสามารถเตรียมแผนป้องกันและแก้ไขได้ในอนาคต เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ควรมีการ
ช่วยมือกันพัฒนาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ซึ่งจะทําให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังต้องมีการศึกษา
เพิ่มเติมในการกําหนดแผนในการพัฒนาระบบเกษตรกรรมของชุมชน โดยการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตรของชุมชนเพื่อส่งเสริม
เรื่องเทคนิคและเทคโนโลยีในการเพาะปลูกพืช การเน้นภัยอันตรายที่เกิดจากการใช้สารเคมี การป้องกันศัตรูพืชและการกําจัด
วัชพืช เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ลดผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
เอกสารอ้างอิง
บุญส่ง ธารศรีทอง. (2544). การวิเคราะห์แบบมีส่วนร่วมถึงความยั่งยืนของระบบเกษตรในชุมชนกะเหรี่ยง บ้านแม่สอง
ตําบลแม่สอง อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์).
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สถาบันเอเชียศึกษา. (2555). ดัชนีเศรษฐกิจสหภาพพม่า. สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:สํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.
Po. San C. (1928). Burma and the Karens. Bangkok: White Lotus Co.,Ltd. United Nations Development
Programme Thailand. 2009. Sustainable Economy and Human Development. Human Development
Report 2009. Bangkok.
Segnestam Lisa. (2002). Indicators of Environment and Sustainable Development: Theories and
practicalExperience. Environment Economic Series. Washington, D.C. :The International Bank for
Reconstruction and Development/THE WORLD BANK. Page 27.
Truxton Addison Strong. (1958). The Integration of The Karen peoples of Burma and Thailand Into their
respective National Culture Context. Thesis, Faculty of the Graduate School of Cornell University.

588

: ศาสนา ชุมชน

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 4 วันที่ 7 พ.ค. 2557
แนวทางพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพอนามัยโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เทศบาลตําบลปากดง อําเภอเมือง
กําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร
The Guidelines to Develop Hygienic Health Promotion of Public Health Volunteers in PAKDONG SubDistrict Municipality, Muang Kamphaengphet District, Kamphaengphet Province
นายกฤษณะ สุวรรณปัญญากุล
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ และปัญหาการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และเพื่อศึกษา
แนวทางพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพอนามัย โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เทศบาลตําบลปากดง อําเภอเมือ ง
กําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชรประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เทศบาลตําบลปากดง
ตําบลไตรตรึงษ์ อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 72 คน และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยในจังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ที่มีคุณภาพด้านความตรง
(IOC) อยู่ระหว่าง 0.80 ถึง 1.00 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า สภาพและปัญหาการส่งเสริมสุขภาพอนามัย โดยอาสาสมัครอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
เทศบาลตําบลปากดง อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชรโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ย
พบว่าสภาพปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่งานส่งเสริมสุขภาพฟัน รองลงมาคืองานสุขศึกษา และงานสุขาภิบาลและการจัดหา
น้ําสะอาด แนวทางพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพอนามัย โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เทศบาลตําบลปากดงจากการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย จํานวน 17 ท่านนํามาวิเคราะห์เนื้อหาหาค่าความถี่ พบว่า
แนวทางพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพอนามัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วนที่สําคัญ ได้แก่ ส่วนที่ 1 แนวทางพัฒนาในส่วนของตัวบุคคลของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน และ ส่วนที่ 2 แนวทางพัฒนาในส่วนของกระบวนการ หรือวิธีการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เทศบาลตําบลปากดง ที่ต้องนําไปปรับปรุง แก้ไขปัญหา ให้สามารถนําไปใช้ได้จริงใน
การปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย สําหรับประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตําบลปากดง จังหวัดกําแพงเพชร
คําสําคัญ:แนวทางพัฒนา การส่งเสริมสุขภาพอนามัย อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
Abstract
The purposes of this research were to study the conditions and the problems for
hygienic health promotion and to find the guidelines to develop hygienic health promotion of
public health volunteers in Pakdong Sub-district Municipality, Muang Kamphaeng Phet District,
Kamphaeng Phet Province. The research population consisted of 72 public health volunteers in
Pakdong Sub-district Municipality, Tritrueng Sub-district, Muang Kamphaeng Phet District, Kamphaeng
Phet Province and 17 experts in hygienic health promotion in Kamphaeng Phet Province. The
research instruments were a questionnaire with the IOC from 0.80 to 1.00 and the reliability of
0.95, and an interview form. The data were analyzed by using frequency, percentage, mean, and
standard deviation.
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The research findings showed that in general, the conditions and the problems for hygienic
health promotion of public health volunteers in Pakdong Sub-district Municipality, Muang
Kamphaeng Phet District, Kamphaeng Phet Provincewere at the moderate levels. When considering
the means it was found that the highest means were tooth health promotion followed by health
education, sanitation and the service of clean water. There were two guidelines to develop hygienic
health promotion. The first guideline was the development of the volunteers and the second
guideline was the development of the process to promote hygienic health.
Keywords: Guidelines, Hygienic health promotion, Public health volunteers.
บทนํา
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ผ่านรัฐสภาไทย และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2542 ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในสังคมไทย อํานาจรัฐที่
เคยรวมศูนย์อยู่ ที่ส่วนกลางและภูมิภาค ได้ถูก จัดความสัมพัน ธ์ใหม่ใ ห้มีการถ่ายโอนไปที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวกระทบต่อโครงสร้างบทบาท ภารกิจของกระทรวงสาธารณสุขอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง ไม่เพียงแต่การ
ปรับเปลี่ยนระดับจังหวัดหรือพื้นที่เท่านั้น หากยังต้องปรับโครงสร้างและบทบาทของส่วนกลางให้ทําหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาระบบสุขภาพและระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ เพื่อนําไปสู่สุขภาวะที่ดีของผู้คนในท้องถิ่น
บทบาทด้านการจัดให้มีบริการด้านสาธารณสุขเป็นบทบาทที่สําคัญประการหนึ่งที่หน่วยงานเทศบาลจะต้องดําเนินการ
ซึ่งนับว่ามีความสําคัญอย่างยิ่ง การสาธารณสุขเป็นปัจจัยสําคัญประการหนึ่งในการพัฒนาเพื่อให้มนุษย์นั้นมีคุณภาพ โดยเฉพาะ
การมีสุขภาพที่ดี ซึ่งจะต้องเริ่มพัฒนาตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา หรือเริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิไปจนกระทั่งตาย ซึ่งบทบาทด้านสาธารณสุข
ที่หน่วยงานเทศบาลจะต้องดําเนินการ ได้แก่การจัดให้มีบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนทั้งในเชิงรุก และเชิงตั้งรับ โดยในส่วน
ของเชิงรุกของการจัดให้มีบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่ จําเป็นต้องมีอาสาสมัครภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ
หน่วยงานเทศบาลในการเข้าไปดูแล ส่งเสริมให้คําแนะนํา การเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตัวด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้น
ตลอดจนเข้าไปคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่ต้องดูแลในโรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน และโรคติดต่ออื่นๆ ดังนั้นหน่วยงานเทศบาล
จําเป็นที่จะต้องส่งเสริม สนับสนุนให้มีกลุ่มอาสาสมัครด้านสาธารณสุข เพื่อเป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแล ส่งเสริมการ
จัดบริการด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน หรือ
คําย่อๆที่เรียกว่า อสม. นั้น เป็นคํากล่าวที่ใช้เรียกชื่อประชาชนในหมู่บ้าน หรือในชุมชนที่อยากให้ชุมชนมีความก้าวหน้า มี
ความรู้สึกเป็นคนหนึ่งในชุมชนที่มีความสําคัญมากต่อการที่จะพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็งและได้รับการคัดเลือกจากประชาชนใน
ระบบสังคมมิติ และเป็นผู้ที่เสียสละเวลาและแรงกาย เพื่อการดําเนินงานทางด้าน สาธารณสุขทั้งการพึ่งตนเองในระดับบุคคล
ครอบครัวและชุมชน อสม.จึงเป็นตัวกลางของการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ของประชาชนในด้านสาธารณสุข และเป็นผู้
ประสานงานระหว่าง เจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชนในหมู่บ้าน บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ตามแนวคิด
ของงานสุขภาพภาคประชาชนที่เน้นในการพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม และตามการปฏิบัติงานจริงของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้านในปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขได้กําหนดแบ่งออกเป็น 4 ด้าน (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ , 2549) ดังต่อไปนี้
คือ
1. บทบาทด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ได้แก่ การปฏิบัติงานในหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขในหมู่บ้าน/ชุมชน
ในการบริการสาธารณสุขมูลฐานทั้ง 14 องค์ประกอบคือ 1) งานสุขศึกษา 2) งานโภชนาการ 3) งานรักษาพยาบาล 4) งานจัดหา
ยาทีจําเป็น 5) งานสุขาภิบาลและจัดหาน้ําสะอาด 6) งานอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว 7) งานควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อในท้องถิ่น 8) งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 9) งานส่งเสริมสุขภาพฟัน 10) งานส่งเสริมสุขภาพจิต 11) งานอนามัย
สิ่งแวดล้อม 12) งานคุ้มครองผู้บริโภค 13) งานป้องกันควบคุมอุบัติเหตุ อุบัติภัย และโรคไม่ติดต่อ และ 14) งานเอดส์
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2. บทบาทด้านการจัดทําแผน/โครงการพัฒนาสาธารณสุขได้แก่ การปฏิบัติงานในหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขใน
หมู่บ้าน/ชุมชนในการวิเคราะห์ข้อมูล จัดทําแผนพัฒนาสาธารณสุขและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
3. บทบาทด้านการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อพัฒนางานสาธารณสุข ได้แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขในหมู่บ้าน/ชุมชนในด้านการบริหารจัดการงบประมาณ พัฒนางานสาธารณสุขในประเด็นต่างๆดังนี้ การชี้แจงให้
ประชาชนได้ทราบในการประชุม อสม.เพื่อกําหนดวิธีการบริหารจัดการ และกิจกรรมการร่วมตรวจสอบแผนพัฒนาสาธารณสุข
4. บทบาทด้านการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนได้แก่ การปฏิบัติงานในหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขในหมู่บ้าน/
ชุมชน ในการพัฒนาแกนนําสุขภาพประจําครอบครัว พัฒนาชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข บริหารจัดการชมรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขและร่วมในกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน
จากการศึกษาข้อมูลผู้มารับบริการยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติไตรตรึงษ์ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาล
ตําบลปากดงโดยการใช้โปรแกรม HosXP ซึ่งเป็นโปรแกรมสําหรับการบันทึกข้อมูลผู้มารับบริการยังสถานพยาบาลของรัฐ โดย
กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้กําหนดให้มีการบันทึกข้อมูลทุกกิจกรรมที่ให้บริการประชาชน ผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์แบบ
ออนไลน์ เพื่ อรวบรวมส่ง เป็ นรายงานประจํ าเดือ นให้ กับ ทางสํ านั กงานสาธารณสุ ขจั งหวั ดทราบ ได้ใ ช้โปรแกรมดั งกล่า ว
ประมวลผลข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ มกราคม 2553 – ธันวาคม 2555 พบว่าประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปากดงมาขอรับ
บริการเกี่ยวกับภาวะโภชนาการต่ํากว่าเกณฑ์ ในกลุ่มเด็ก 0-5 ปี เพิ่มสูงขึ้น จํานวน 42,55 และ 67 คนต่อปีตามลําดับ รวมทั้ง
การมาขอรับบริการเกี่ยวกับ ทันตกรรม ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน เพิ่มสูงขึ้น จํานวน 122,178 และ 196 คนต่อปีตามลําดับ
และการมาขอรับบริการด้านการรักษาโรคที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตหรือภาวะความเครียด เพิ่มสูงขึ้น จํานวน 168,242 และ 289 คน
ต่อปีตามลําดับ จากข้อมูลที่กล่าวมาจะพบว่าประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปากดง ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในโรคที่
สามารถป้องกันได้ด้วยตนเอง
จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพของการทํางานด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และปัญหาต่างๆ
ที่เป็นอุปสรรคต่อการทํางานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เพื่อที่จะนําข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาใช้เป็นข้อมูลในการหา
แนวทางพัฒนาการการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ให้เหมาะสม และลดจํานวนผู้ป่วยด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยตนเอง ตรง
ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยการอาศัยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านเป็นแกนนําในด้านการส่งเสริม
สุขภาพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปากดง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพ และปัญหาการส่งเสริมสุขภาพอนามัย โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ นเทศบาลตําบลปาก
ดง อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร
2. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพอนามัย โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เทศบาลตําบลปากดง
อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร
กรอบแนวคิดของการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงกําหนดกรอบแนวคิดของ การวิจัย ดังนี้
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สภาพและปัญหาการส่งเสริมสุขภาพอนามัย โดยอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เทศบาลตําบลปากดง อําเภอเมือง
กําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร
-งานโภชนาการ
- งานสุขศึกษา
- งานสุขาภิบาลและการจัดหาน้าํ สะอาด
- งานอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว
- งานส่งเสริมสุขภาพฟัน
- งานส่งเสริมสุขภาพจิต
- งานคุ้มครองผู้บริโภค

แนวทางพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพอนามัย โดย อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เทศบาลตําบลปากดง

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ และปัญหาการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และแนวทางพัฒนาการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ น เทศบาลตําบลปากดง ตําบลไตรตรึงษ์ อําเภอเมือง
กําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร โดยผู้ศึกษาดําเนินการวิจัยโดยกําหนดแนวทางการศึกษาออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและปัญหาการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เทศบาล
ตําบลปากดง อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร
1. ผู้ให้ข้อมูล คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ในเขตเทศบาลตําบลปากดง
จํานวน 72 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ (Check Lists)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ น เทศบาล
ตําบลปากดง อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชรแบบสอบถามเป็นลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales)
กําหนดค่าคะแนนของช่วงน้ําหนัก 5 ระดับ ซึ่งมีความหมาย ดังนี้
1 หมายถึง การปฏิบัติงานอยู่ในระดับต่ําสุด
2 หมายถึง การปฏิบัติงานอยู่ในระดับต่ํา
3 หมายถึง การปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง
4 หมายถึง การปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก
5 หมายถึง การปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากทีส่ ุด
ตอนที่ 3 สอบถามเกีย่ วกับปัญหาการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ น เทศบาล
ตําบลปากดง อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชรแบบสอบถามเป็นลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales)
กําหนดค่าคะแนนของช่วงน้ําหนัก 5 ระดับ ซึ่งมีความหมาย ดังนี้
1 หมายถึง ปัญหาในการปฏิบตั ิงานอยู่ในระดับต่าํ สุด
2 หมายถึง ปัญหาในการปฏิบตั ิงานอยู่ในระดับต่าํ
3 หมายถึง ปัญหาในการปฏิบตั ิงานอยู่ในระดับปานกลาง
4 หมายถึง ปัญหาในการปฏิบตั ิงานอยู่ในระดับมาก
5 หมายถึง ปัญหาในการปฏิบตั ิงานอยู่ในระดับมากที่สุด
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ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาแนวทางพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ น เทศบาล
ตําบลปากดง อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร
1. ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญทีม่ ีความรู้ และประสบการณ์ในการทํางานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
จํานวน17 คน โดยพิจารณาคัดเลือกจากหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
- ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 2 คน
- ผู้ปฏิบัติงานในด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด
กําแพงเพชร จํานวน 3 คน
- นักวิชาการทางด้านงานส่งเสริมสุขภาพในเขตจังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 6 คน
- ผู้ปฏิบัติในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลในเขตจังหวัดกําแพงเพชร
จํานวน 6 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์
ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพอนามัย โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน เทศบาลตําบลปากดง อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร
ผลการวิจัย
1. สภาพการส่งเสริมสุขภาพอนามัย โดยอาสาสมัครอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เทศบาลตําบลปากดง อําเภอ
เมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชรโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และปัญหาการส่งเสริมสุขภาพอนามัย โดยอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เทศบาลตําบลปากดง อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชรโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลีย่ พบว่าสภาพปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่งานส่งเสริมสุขภาพฟัน รองลงมาคืองานสุขศึกษา และงาน
สุขาภิบาลและการจัดหาน้ําสะอาด ส่วนงานคุ้มครองผู้บริโภค พบว่ามีปัญหาอยู่ในระดับต่ําปัญหาที่พบของการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน คือ อสม.ขาดทักษะในด้านการถ่ายทอดความรู้ ขาดความต่อเนื่องในการทํา
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้กับประชาชน ขาดการมีส่วนร่วม การให้ความร่วมมือน้อยของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในการ
ร่วมทํากิจกรรมต่างๆ รวมถึงความขัดแย้งของสมาชิก อสม.ในการทํางานที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกัน และการขาดงบประมาณ
สนับสนุนในการทํากิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้กับประชาชน
2. แนวทางพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพอนามัย โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เทศบาลตําบลปากดงจากการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย จํานวน 17 ท่านนํามาวิเคราะห์เนื้อหาหาค่าความถี่ พบว่า
แนวทางพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพอนามัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วนที่สําคัญ ได้แก่ ส่วนที่ 1 แนวทางพัฒนาในส่วนของตัวบุคคล คือ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เทศบาลตําบลปากดง ต้องรวมกลุ่มเข้ารับการฝึกอบรมทบทวนความรู้ เสริมสร้างทักษะใน
การถ่ายทอดความรู้ และการฝึกปฏิบัติการทํางานแบบเป็นกลุ่มในการให้ความช่วยเหลือกัน เพื่อลดความขัดแย้ง กับงานที่พบว่า
มีปัญหา จากทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือจากวิทยากรที่มีความรู้ มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทําให้ตัวอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ได้มีพื้นฐานด้านความรู้ที่เพียงพอต่อการนําไปใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน หรือชุมชนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปรับปรุงแก้ไขในจุดด้อยของตนเองได้ ส่วนที่ 2
แนวทางพัฒนาในส่วนของกระบวนการ หรือวิธีการส่งเสริมสุขภาพอนามัย โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เทศบาล
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ตําบลปากดง ที่ต้องนําไปปรับปรุง แก้ไข ให้นําไปใช้ได้จริง คือ การปรับเปลี่ยนวิธีการจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับงานส่งเสริม
สุขภาพอนามัยให้สอดแทรกอยู่ในกิจกรรมวันสําคัญต่างๆของหมู่บ้าน หรือชุมชน เพื่อดึงให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทํา
กิจกรรมต่างๆเพิ่มมากขึ้น การจัดทําตารางเวรเพื่อให้สมาชิก อสม.ทุกคนได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการทํากิจกรรมการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยเป็นประจําทุกเดือน รวมทั้งการปรับปรุงกระบวนการทํางานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านที่ต้อง
ประสานขอความร่วมมือกับทางแกนนําชุมชนเพื่อร่วมกันจัดทําโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้เกิดความต่อเนื่องสม่ําเสมอ จากทางหน่วยงานของภาครัฐ หรือภาคเอกชน
สรุปและอภิปรายผล
1. ในการศึกษาสภาพและปัญหาการส่งเสริมสุขภาพอนามัย โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ น เทศบาล
ตําบลปากดง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ทั้ง 7 งาน ได้แก่งานโภชนาการ งานสุขศึกษา งานสุขาภิบาลและการจัดหาน้ํา
สะอาด งานอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว งานส่งเสริมสุขภาพฟัน งานส่งเสริมสุขภาพจิต และงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศุกฤดี ดวงตุ้ย (2551, บทคัดย่อ) ซึ่งได้ศึกษา
บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขในการดําเนินการส่งเสริมสุขภาพชุมชนในเขตเทศบาลตําบลช้างเผือก อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ และพบว่ามีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลางโดยเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยในแต่ละงานพบว่างานที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
ได้แก่งานส่งเสริมสุขภาพจิต รองลงมาคืองานสุขศึกษา ส่วนงานที่พบว่ามีค่าเฉลี่ยต่ําสุด ได้แก่งานส่งเสริมสุขภาพฟัน ซึ่งสามารถ
อธิบายผลของการศึกษาสภาพการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ได้ว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เทศบาลตําบลปากดง มี
ความสามารถ หรือความถนัดในการทํางานส่งเสริมสุขภาพจิต และงานสุขศึกษา สูงกว่างานอื่นๆ ส่วนงานที่มีความสามารถ หรือ
มีความถนัดในการทํางานต่ําที่สุด คืองานส่งเสริมสุขภาพฟัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วราภรณ์ สระมัจฉา (2541,
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ตําบล
มะขุนหวาน อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านมีบทบาทที่ปฏิบัติได้ในงานทันต
สาธารณสุขอยู่ในระดับต่ํา และผลการศึกษาปัญหาการส่งเสริมสุขภาพอนามัย โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
เทศบาลตําบลปากดง ทั้ง 7 งาน พบว่าในภาพรวมมีระดับความรุนแรงของปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย
ของงานที่เป็นปัญหาการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ทั้ง 7 งาน พบว่าค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่งานส่งเสริมสุขภาพฟัน ซึ่งเมื่อพิจารณา
ลงไปในส่วนของกิจกรรมที่เป็นปัญหาของงานส่งเสริมสุขภาพฟัน พบว่ากิจกรรมที่มีปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ อสม.ขาด
ทักษะในด้านของการถ่ายทอดความรู้ การสอนฝึกปฏิบัติการแปรงฟัน และการดูแลสุขภาพช่องปาก รองลงมาคือ อสม.ขาด
ความต่อเนื่องในการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมจัดหา หรือจําหน่ายยาสีฟัน แปรงสีฟันในราคาถูกไว้บริการประชาชนในชุมชน
และในส่วนของงานอื่นๆจะพบปัญหาของการส่งเสริมสุขภาพนามัย โดย อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เทศบาลตําบล
ปากดง ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน คือ อสม.ขาดทักษะในด้านการถ่ายทอดความรู้ ขาดความต่อเนื่องในการทํากิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพอนามัยให้กับประชาชน ขาดการมีส่วนร่วม การให้ความร่วมมือน้อยของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในการร่วมทํากิจกรรม
ต่างๆ รวมถึงความขัดแย้งของสมาชิก อสม.ในการทํางานที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกัน และการขาดงบประมาณสนับสนุนในการทํา
กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้กับประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วราภรณ์ สระมัจฉา (2541, บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ตําบลมะขุนหวาน
อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน เกิดจาก อสม.ขาดการอบรม
ฟื้นฟูความรู้ ขาดความเข้าใจในการทํางานเป็นกลุ่ม และมีงบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ
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2. แนวทางพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพอนามัย โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เทศบาลตําบลปากดง อําเภอ
เมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร ได้มาจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ในด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จํานวน 17 ท่าน โดยสามารถสรุปประเด็น
สําคัญของแนวทางพัฒนางาน ได้ดังนี้คือ 1) อสม.ควรรวมกลุ่มเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ ให้รู้จักเทคนิค วิธีการ
ถ่ายทอดความรู้ ในการสอนวิธีการแปรงฟันและการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกต้อง จากทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือวิทยากรที่
มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 2) อสม.ควรจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานส่งเสริมสุขภาพฟัน ร่วมกับวันสําคัญของ
ชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นเช่นปีใหม่ เข้าพรรษา ออกพรรษา หรือประเพณีสงกรานต์เป็นต้น 3) อสม.ควร
ประสานขอความร่วมมือกับทางผู้นําชุมชนในการเขียนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจัดตั้งกลุ่มกองทุนจําหน่ายยาสีฟัน แปรงสี
ฟันในราคาถูก จากหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน และ 4) อสม.ควรจัดกิจกรรมประกวดสุขภาพฟันดี เพื่อสร้างแรงจูงใจให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพช่องปาก โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคอยเป็นพี่เลี้ยง ให้คําแนะนํา กํากับดูแล
ในส่วนของการสัมภาษณ์เพื่อหาแนวทางพัฒนางานโภชนาการ งานสุขศึกษา งานสุขาภิบาลและการจัดหาน้ําสะอาด
งานอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว และงานส่งเสริมสุขภาพจิต สรุปประเด็นสําคัญของแนวทางพัฒนาออกเป็น 2
ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 แนวทางพัฒนาในส่วนของตัวบุคคล ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เทศบาลตําบลปากดง ต้อง
รวมกลุ่มเข้ารับการฝึกอบรมทบทวนความรู้ เสริมสร้างทักษะในการถ่ายทอดความรู้ และการฝึกปฏิบัติการทํางานแบบเป็นกลุ่ม
ในการให้ความช่วยเหลือกัน เพื่อลดความขัดแย้ง กับงานที่พบว่ามีปัญหา จากทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือจากวิทยากรที่มี
ความรู้ มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทําให้ตัวอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ได้มีพื้นฐานด้านความรู้ที่เพียงพอ
ต่อการนําไปใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน หรือชุมชนได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และปรับปรุงแก้ไขในจุดด้อยของตนเองได้ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดระบบสุขภาพภาคประชาชน (กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ, 2549) กล่าวว่าการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) คือให้มีความรู้ ความสามารถในการ
บริหารจัดการ สามารถที่จะจัดทําแผนงาน/โครงการ เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ รวมทั้งให้สามารถประสานและ
ทํางานเป็นทีม และยังสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,
2550) กล่าวว่าการพัฒนาตนเองและพัฒนาองค์กรอาสาสมัครสาธารณสุข สามารถพัฒนาตนเองได้โดยวิธีการต่างๆเช่น 1)การ
เข้ารับการฝึกอบรมฟื้นฟูเป็นระยะๆ 2)การฝึกปฏิบัติเพื่อให้มีประสบการณ์ เกิดทักษะและความชํานาญเพิ่มขึ้น 3)การเรียนรู้
ด้วยตนเอง 4)การศึกษาดูงานระหว่างหมู่บ้าน/ชุมชน และ 5)การประชุมปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดระหว่าง
อสม.กับเจ้าหน้าที่ในวาระต่างๆ
ส่วนที่ 2 แนวทางพัฒนาในส่วนของกระบวนการ หรือวิธีการส่งเสริมสุขภาพอนามัย โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน เทศบาลตําบลปากดง ที่ต้องนําไปปรับปรุง แก้ไข ให้นําไปใช้ได้จริง ได้แก่ การปรับเปลี่ยนวิธีการจัดกิจกรรมต่างๆที่
เกี่ยวกับงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้สอดแทรกอยู่ในกิจกรรมวันสําคัญต่างๆของหมู่บ้าน หรือชุมชน เพื่อดึงให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมต่างๆเพิ่มมากขึ้น การจัดทําตารางเวรเพื่อให้สมาชิก อสม.ทุกคนได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการทํา
กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเป็นประจําทุกเดือน รวมทั้งการปรับปรุงกระบวนการทํางานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้านที่ต้องประสานขอความร่วมมือกับทางแกนนําชุมชนเพื่อร่วมกันจัดทําโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
ใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้เกิดความต่อเนื่องสม่ําเสมอ จากทางหน่วยงานของภาครัฐ
หรือภาคเอกชน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จุรีรัตน์ ลิมปวิทยากุล (2545, บทคัดย่อ) ศึกษาการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่าแนวทางแก้ไขปัญหา คือการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์
เวชภัณฑ์ให้พร้อมโดยของบสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน รวมถึงการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของ อสม.เพื่อให้เกิดการทํางาน
แบบเป็นกลุม่ เพื่อลดความขัดแย้งในการทํางาน
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จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าแนวทางพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพอนามัย โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน เทศบาลตําบลปากดง อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร ต้องพัฒนาในส่วนของตัวบุคคล คือ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ทีต่ ้องมีความรู้ และทักษะในการถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติเพื่อเป็นผู้นําด้านการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยให้กับประชาชนได้ทําตามอย่างถูกต้อง และต้องพัฒนาในส่วนของกระบวนการ หรือวิธีการในการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย เพื่อให้ อสม.ได้ประสานทํางานร่วมกับทางแกนนําชุมชนให้เข้ามามีบทบาทในการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อที่จะขอ
ความร่วมมือประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมทํากิจกรรมต่างๆให้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งงบประมาณจากหน่วยงานของ
ภาครัฐหรือภาคเอกชน ที่จะขอรับการสนับสนุนในการดําเนินกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้
1.1 ควรนําผลการศึกษาสภาพและปัญหา ในครั้งนี้เผยแพร่แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ น
เทศบาลตําบลปากดง เพื่อให้ทาง อสม.ทุกคนได้รับรู้ถึงปัญหาของตนเอง โดยเฉพาะในส่วนของงานส่งเสริมสุขภาพฟันที่พบว่ามี
ปัญหาสูงกว่างานอื่นๆทัง้ หมด รองลงมาได้แก่งานสุขศึกษา และงานสุขาภิบาลและการจัดหาน้ําสะอาด ที่จําเป็น ต้องได้รับการ
พัฒนาปรับปรุงแก้ไขปัญหาเป็นลําดับแรก
1.2 ควรนําผลการศึกษาแนวทางพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพนามัย ในครั้งนี้ เผยแพร่แก่อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เทศบาลตําบลปากดง เพื่อให้ทาง อสม.ทุกคนได้นําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยเพื่อปรับปรุง แก้ไขในงานที่พบว่ามีปัญหาสูงกว่าอื่นๆได้แก่ งานส่งเสริมสุขภาพฟัน งานสุขศึกษา และงาน
สุขาภิบาลและการจัดหาน้ําสะอาด โดยมีแนวทางพัฒนาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1.2.1 ส่วนที่ 1 แนวทางพัฒนาในส่วนของตัวบุคคล ซึ่งหมายถึงการจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรม ทบทวน
ความรู้ เพิ่มศักยภาพในการทํางานของตัวอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความชํานาญ มี
ประสบการณ์ เพื่อยกระดับความรู้ของ อสม. และเสริมสร้างทักษะในการถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจน
การฝึกปฏิบัติให้ อสม.สามารถนําไปทําได้จริงในพื้นที่ เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่พบว่าเป็นจุดด้อยของตนเองในการทํางาน ซึ่ง
ได้แก่งานส่งเสริมสุขภาพฟัน งานสุขศึกษา และงานสุขาภิบาลและการจัดหาน้ําสะอาด พร้อมทั้งการให้ อสม.ไปศึกษาดูงาน
พื้นที่ต้น แบบดีเ ด่นในงานดังกล่าวเพื่ อเป็นตั วอย่างในการนํามาปรับใช้ ให้เกิด ประโยชน์และเหมาะสมกับสภาพพื้น ที่ และ
กลุ่มเป้าหมายต่อไป
1.2.2 ส่วนที่ 2 แนวทางพัฒนาในส่วนของกระบวนการ หรือวิธีการส่งเสริมสุขภาพอนามัย โดยอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เทศบาลตําบลปากดง โดยให้ อสม.ได้ประสานทํางานร่วมกับทางแกนนําชุมชนให้เข้ามามีบทบาทใน
การทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม ให้มีการจัดประชุมเพื่อชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ และวิธีการในการจัดทํากิจกรรมต่างๆให้แกนนําชุมชน
และประชาชนทราบทุกครั้งที่มีการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมในพื้นที่ เพื่อที่จะขอความร่วมมือให้เข้ามามีส่วนร่วมทํากิจกรรม
ต่างๆให้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งงบประมาณจากหน่วยงานของภาครัฐหรือภาคเอกชน โดยการเขียนโครงการซึ่งมา
จากความคิดเห็นร่วมกันของ อสม. แกนนําชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่จําเป็นต้องใช้ใน
การดําเนินกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ให้เกิดความต่อเนื่อง และตรงกับความต้องการของประชาชนการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
1.3 ควรนําผลการศึกษาแนวทางพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพอนามัย โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
เทศบาลตําบลปากดง เผยแพร่ให้ทางสมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหารเทศบาลทุกคนทราบ เพือ่ ขออนุมัตินําแนวทาง
พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล พร้อมจัดทําโครงการและตั้งงบประมาณ
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รองรับการจัดทํากิจกรรมต่างๆทีม่ ปี ระโยชน์ต่อการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพอนามัย โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ น
ให้เกิดความต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่เทศบาล
2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยทีส่ ่งผลให้การส่งเสริมสุขภาพอนามัย โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านของปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
2.2 ควรมีการศึกษาผลของการใช้แนวทางพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพอนามัย โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน เทศบาลตําบลปากดง อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร เพื่อติดตามความก้าวหน้า และผลที่ได้รับของการ
นําไปใช้
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนีส้ ําเร็จลุล่วงเป็นไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาในการให้คําปรึกษา และช่วยให้
คําแนะนําในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ อย่างดียิ่งจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ วงศ์คําจันทร์ อาจารย์ที่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระ ดร.พิษณุ บุญนิยม ประธานกรรมการการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ และ ดร.สุภาพร พงศ์ภญ
ิ โญโอภาส กรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระซึ่งได้ให้
คําแนะนําในกระบวนการ และวิธกี ารศึกษาค้นคว้าอิสระ ทําให้ผศู้ ึกษาได้รับแนวทางในการศึกษาหาความรู้ และประสบการณ์
ในการค้นคว้าอิสระครั้งนี้ จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ปรากฏนามในการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ทไี่ ด้ให้ความอนุเคราะห์ และสละ
เวลาในการตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย และได้ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการทําการศึกษาค้นคว้า
อิสระครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ น เทศบาลตําบลปากดง ซึ่งเป็นผู้ให้ขอ้ มูลทุกท่าน ที่เสียสละ
เวลาให้ความช่วยเหลือ ร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบพระคุณผูเ้ ชี่ยวชาญ ทั้ง 17 ท่าน ที่กรุณาให้ผู้
ศึกษาได้สัมภาษณ์ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง
คุณค่าและประโยชน์อันเกิดจากการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ผู้ศึกษาขอน้อมบูชาในพระคุณของ บิดา มารดา
คณาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และ สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าอิสระจนประสบความสําเร็จ
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