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การแปรของเสียง () () และ () ของคนสามระดับอายุในภาษาถิ่นตรัง
The Variation of () () and () among Three Generations in Trang Dialect

นายภูริภัทร หงส์สกุล
นักศึกษาชั้นปีที่ 4
รองศาสตราจารย์ สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ
ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการแปรของเสียง () () และ () ในภาษาถิ่นตรัง และศึกษา
ความสัมพันธ์ระหวํางการแปรของเสียงดังกลําวตามปัจจัยทางสังคม คือ อายุ ของผู๎พูดภาษาถิ่นตรังในสามระดับอายุ
ผู๎วิจัยใช๎คาทดสอบเสียง () () และ () เสียงละ 10 คา รวมทั้งสิ้น 30 คา สัมภาษณ์ผู๎บอกภาษาจานวน 12 คน
โดยแบํงออกเป็น 3 กลุํม คือ กลุํมอายุ 15-25 ปี (กลุํมวัยรุํน) กลุํมอายุ 35-45 ปี (กลุํมวัยผู๎ใหญํ) และกลุํมอายุ 55-65 ปี
(กลุํมวัยผู๎สูงอายุ)
ผลการวิจัยพบวํา เสียง () มีรูปแปร 2 รูปแปร คือ รูปแปร  และ  เสียง () มีรูปแปร 3
รู ป แปร คื อ รู ป แปร   และ  สํ ว นเสี ย ง () มี รู ป แปร 2 รู ป แปร คื อ รู ป แปร  และ 
ด๎านความสัมพันธ์ระหวํางการแปรของเสียงดังกลําวกับปัจจัยอายุนั้น พบวํา ปัจจัยอายุมีความสัมพันธ์กับการออกเสียง
ดังกลําวทั้ง 3 เสียง โดยเฉพาะผู๎บอกภาษากลุํมวัยรุํน พบการแปรของเสียงดั้งเดิมในภาษาถิ่นตรังแปรเป็นเสียงภาษาไทย
มาตรฐานมากกวําผู๎บอกภาษากลุํมวัยผู๎ใหญํและกลุํมวัยชรา ซึ่งเสียงที่มีแนวโน๎มจะแปรเป็นเสียงภาษาไทยมาตรฐาน
มากที่สุด คือ เสียง ()
คาสาคัญ : การแปรของเสียง ภาษาไทยถิ่นใต้ สามระดับอายุ
Abstract
This research aims to study the variation of () () and () in Trang dialect correlates
with social variable, the speaker’s age, among three generations. The data were collected from 12
informants through interview approach using word list 30 words. The informants were classified
according to their age into 3 groups: the first group aged 15-25 years (youth group), the second group
aged 35-45 years (adult group), and the third group aged 55-65 years (senior adult group).
The findings revealed that () has 2 variants which contain  and , () has 3
variants which contain   and , and () has 2 variants which contain  and . The
findings also revealed that () () and () vary according to the speaker’s age especially in youth
group. () is likely to become a standard Thai consonant sound in the highest rate.
Keywords: Phonological Variation, Southern Thai Dialect, Three Generations
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บทนา
ภาษาถิ่นตรังเป็นภาษายํอยของภาษาไทยถิ่นใต๎ที่มีลักษณะเดํนในเรื่องเสียงพยัญชนะ เสียงพยัญชนะต๎นบาง
หนํวยเสียง เชํน หนํวยเสียง  มีในภาษาไทยกรุงเทพฯ แตํกลับไมํมีในภาษาไทยถิ่นใต๎ ดังนั้น หนํวยเสียง  ใน
ภาษาไทยกรุงเทพฯ จะออกเสียงเป็นเสียง  ในภาษาถิ่นตรัง เชํน ‘ฟัง’ 5 ออกเสียงเป็น 5
และหนํวยเสียงพยัญชนะต๎น  ในภาษาไทยกรุงเทพฯ จะออกเสียงเป็นเสียง  ในภาษาถิ่นตรัง เชํน ‘งู’ 5
ออกเสียงเป็น 5 อีกทั้งหนํวยเสียง  มีใช๎ในภาษาถิ่นตรัง ซึ่งจะมีปฏิภาคกับเสียง  บางคาในภาษาไทย
กรุงเทพฯ เชํน ‘ยุํง ’ 2 ออกเสียงเป็น 2 ดังนั้น การออกเสี ยงพยัญชนะต๎นของภาษาไทยแตํละถิ่นจึ ง
แตกตํางกัน
ผู๎วิจัยเล็งเห็นวํา ในปัจจุบันลักษณะเดํนของเสียงพยัญชนะต๎นที่กลําวมานั้นกาลังเกิดการเปลี่ยนแปลงในภาษา
ถิ่นตรัง โดยเฉพาะอาเภอกันตัง เนื่องจากอาเภอกันตังเป็นเมืองทําที่สาคัญและเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางน้าที่สาคัญ
ของจังหวัดตรังมาตั้งแตํอ ดีต กอปรกั บเมื่อสมัยพระยารั ษฎานุป ระดิษ ฐมหิศ รภักดีรั บตาแหนํงเป็นเจ๎า เมืองตรังได๎
ดาเนินการพัฒนาอาเภอกันตังในทุก ๆ ด๎าน โดยมีจุดมุํงหมายให๎เป็นเมืองค๎าขาย ตํอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ได๎มีการกํอสร๎างทางรถไฟสายใต๎ที่กาหนดให๎มีทางแยกจากสถานีชุมทางทุํงสงมุํงสูํทําเรือกันตัง
เส๎นทางรถไฟสายนี้จึงสํงเสริมนโยบายเมืองทําค๎าขายของพระยารัษฎาฯ ได๎เป็นอยํางดี นโยบายดังกลําวทาให๎เกิดการ
ขนสํ ง สิ น ค๎ า จากตํ า งประเทศเข๎ า มา และเกิ ด การย๎ า ยถิ่ น ฐานของคนบางก ลุํ ม เพื่ อ เข๎ า มาค๎ า ขายมากยิ่ ง ขึ้ น
(กระทรวงมหาดไทย, 2542)
ปัจจุบัน อาเภอกันตังได๎รับผลกระทบจากการพัฒนาในหลาย ๆ ด๎านจากนโยบายของรัฐบาล เชํน การพัฒนา
ระบบคมนาคมขนสํงให๎สะดวกมากยิ่งขึ้น การสํงเสริมแหลํงทํองเที่ยวในชุมชน เป็นต๎น ทาให๎อาเภอกันตังกลายเป็น
ชุ ม ชนทวิ ภ าษา (Bilingual community) หรื อ ชุ ม ชนพหุ ภ าษา (Multilingual community) นอกจากนั้ น
สื่อสารมวลชน การศึกษา การพบปะคนตํางถิ่น ตลอดจนการติดตํอหนํวยงานราชการ คนท๎องถิ่นจาเป็นต๎องสื่อสารด๎วย
ภาษาไทยที่เป็นภาษาราชการ กลําวคือ คนวัยรุํนมักพูดด๎วยภาษาไทยกรุงเทพฯ มากขึ้น หรืออาจใช๎รํวมกับภาษาไทยถิ่น
ใต๎ด๎วย ในขณะที่คนวัยผู๎ใหญํและวัยผู๎สูงอายุยังคงรักษาการพูดภาษาไทยถิ่นไว๎ในอัตราที่คํอนข๎างสูง
จากข๎อสังเกตดังกลําว ผู๎วิจัยจึงนาแนวคิดของการศึกษาภาษาศาสตร์สังคม (Sociolinguistics) มาเป็นกรอบ
แนวคิด โดยใช๎ทฤษฎีการแปร (Variation theory) ศึกษาการแปรของเสียง () () และ () ในภาษาถิ่นตรังโดย
ใช๎ตัวแปรอายุและแบํงกลุํมผู๎บอกภาษาเป็นสามระดับอายุเพราะการศึกษาภาษาโดยใช๎ตัวแปรอายุจะทาให๎เห็นการ
เปลี่ยนแปลงที่กาลังดาเนินอยูํ (Change in progress) ได๎เป็นอยํางดี อันจะเป็นหลักฐานสาคัญที่จะชํวยให๎คาดการณ์ได๎
วํา ในอนาคตจานวนหนํวยเสียงพยัญชนะต๎นเดี่ยวในภาษาถิ่นตรังอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง ทาให๎เกิดการลูํเข๎าของภาษา
(Language convergence) เหมือนภาษาไทยกรุงเทพฯ มากขึ้น ดังนั้นลักษณะปฏิภาคของเสียงพยัญชนะต๎นใน
ภาษาไทยถิ่นใต๎ดังกลําวที่เคยเป็นลักษณะเดํนอาจหายไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการแปรของเสียง () () และ () ในภาษาถิ่นตรัง
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางการแปรของเสียง () () และ () ตามปัจจัยทางสังคม คือ อายุ ของ
ผู๎พูดภาษาถิ่นตรังในสามระดับอายุ
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กรอบแนวคิด
อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2533) เขียนหนังสือ “ภาษาศาสตร์สังคม” โดยกลําวถึงหลักการสาคัญของภาษาวํา
ทุก ภาษามีก ารแปร (Variation) กลํา วคือ มีก ารใช๎ รูป ภาษาที่แ ตกตํ า งกั น สลั บ กัน ได๎ โดยไมํท าให๎ ค วามหมายแกํ น
เปลี่ยนไป นอกจากนี้ ภาษาศาสตร์สังคมถือวําไมํมีการแปรใดเป็นการแปรอิสระ (Free variation) เพราะการแปรทุก
กรณีสามารถอธิบายได๎ด๎วยปัจจัยทางสังคม เชํน เพศ วัย ชาติพันธุ์ ถิ่นที่อยูํอาศัย เป็นต๎น
วัยของผู๎พูดเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให๎ภาษามีการแปร กลําวคือ ผู๎พูดที่มีอายุตํางกันยํอมใช๎ภาษาแตกตํางกัน
การแปรในภาษาของคนที่ตํางวัยกันสามารถเป็น เครื่องบํงชี้ความเปลี่ยนแปลงของภาษาได๎ ดังแนวคิดของลาบอฟ
(Labov, 1972 อ๎างโดย อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2533) ที่วํา ความเปลี่ยนแปลงของภาษาเห็นได๎จากการแปรของภาษา
ในคนตํางรุํนกัน ภาษาของผู๎ที่มีอายุมากที่สุดสามารถเปรียบได๎กับภาษาในอดีต ภาษาของผู๎พูดรุํนกลาง ๆ ก็ถือได๎วําเป็น
ภาษาปัจจุบัน และภาษาของคนรุํนอายุน๎อยถือได๎วําเป็นภาษาของอนาคต ความแตกตํางกันของภาษาเชํนวํานี้ เปรียบ
เหมือนความแตกตํางของกาลเวลาจริ งซึ่งลาบอฟเรีย กความเปลี่ยนแปลงนี้วํ าการเปลี่ยนแปลงในเวลาเสมือนจริ ง
(Change in apparent time) ตรงข๎ามกับการเปลี่ยนแปลงในเวลาจริง (Change in real time)
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง เชํน การแปรของเสียง () ในภาษาถิ่นสงขลาเขตชุมชนเมืองตาม
ปัจจัยทางสังคม ของ ปาลีรัฐ ทรัพย์ปรุง (2537) การแปรของเสียง () และ () ในภาษาไทยถิ่นสงขลาตามปัจจั ย
ทางสังคม ของ อภิชญา แก๎วอุทัย (2551) เป็นต๎น
2. คัดเลือกจุดเก็บข๎อมูล โดยเลือกพื้นที่อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง เพราะเป็นพื้นที่ที่มีการคมนาคมสะดวกทั้ง
ทางน้าและทางบก มีทําเรือที่สาคัญตํอการค๎าระหวํางประเทศ มีแหลํงทํองเที่ยว มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ขยายตัวมากขึ้น
และมีการย๎ายถิ่นฐานของประชากรตํางถิ่นเข๎ามาประกอบอาชีพตําง ๆ จานวนมาก ดังนั้นพื้นที่ดังกลําวจึงเป็นจุด
ยุทธศาสตร์ที่สาคัญที่เหมาะสาหรับศึกษาการเปลี่ยนแปลงของภาษาถิ่นตรังที่กาลังเกิดขึ้น
3. คัดเลือกผู๎บอกภาษา โดยแบํงกลุํมผู๎บอกภาษาออกเป็น 3 กลุํม คือ กลุํมอายุ 15-25 ปี (กลุํมวัยรุํน) กลุํม
อายุ 35-45 ปี (กลุํมวัยผู๎ใหญํ) และกลุํมอายุ 55-65 ปี (กลุํมวัยผู๎สูงอายุ)
4. กาหนดจานวนผู๎บอกภาษา โดยแบํงเป็นชํวงอายุละ 4 คน รวมจานวน 12 คน และกาหนดคุณสมบัติของผู๎
บอกภาษา ได๎แกํ
1) มีสญ
ั ชาติไทย เชื้อชาติไทย
2) มีภูมลิ าเนาและสถานที่เกิดในจังหวัดตรัง
3) มีบิดามารดาเป็นผู๎พูดภาษาถิ่นตรัง
4) ไมํเคยอพยพย๎ายถิ่นไปอยูํจังหวัดอื่น ๆ
5) ภาษาแรกที่พูดคือภาษาถิ่นตรัง
6) ในกรณีที่มคี ูํสมรส คูสํ มรสต๎องเป็นคนที่เกิดในจังหวัดตรังและพูดภาษาถิ่นตรังในชีวิตประจาวัน
7) มีอวัยวะในการออกเสียงครบถ๎วนและมีประสาทหู ประสาทตาใช๎การได๎ดี
8) มีการศึกษาภาคบังคับ มีอาชีพรับจ๎าง ทานา ทาสวน ทาไรํ
5. สร๎างเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ
5.1 รายการคา คาที่นามาทดสอบการออกเสียงนั้นรวบรวมมาจาก ธีระพันธ์ ล.ทองคา
“แบบสอบถามสาหรับสารวจเสียงและระบบเสียงในภาษาไทยถิ่นใต๎” (2521), พจนานุกรมภาษาถิ่น
ใต๎ (2525), ฉั นทั ส ทองชํว ย “ภาษาและอั กษรถิ่น (เน๎ นภาคใต๎) ” (2534), และอัค รา บุ ญทิ พ ย์
“ภาษาถิ่นใต๎” (2535) ซึ่งเป็นเสียงพยัญชนะต๎นเดี่ยว () () และ () อยํางละ 10 คา โดยคา
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เหลํานี้เป็นคาที่ใช๎พู ดกันในชีวิตประจาวันของคนตรังทุกระดับอายุ เป็นคาที่มีความหมายชัดเจน
อีกทั้งเป็นคาพยางค์เดียวเพื่อปูองกันการเกิดปัญหาเสียงพยัญชนะท๎ายของพยางค์แรกรวมกับเสียง
พยัญชนะเสียงแรกของพยางค์หลัง ซึ่งอาจจะไมํใชํเสียงพยัญชนะต๎นเดี่ยวที่แท๎จริง
5.2 แบบสอบถาม แบบสอบถามที่ใช๎ในการเก็บข๎อมูลประกอบด๎วยประวัติสํวนตัวของ
ผู๎บอกภาษาเพื่อเป็นหลักฐานเบื้องต๎นวําผู๎บอกภาษามีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว๎
5.3 แบบเก็บข๎อมูลทางภาษา ประกอบไปด๎วยสํวนที่แสดงรายละเอียดของวิธีการและ
เครื่องมือที่ใช๎ทดสอบการออกเสียงพยัญชนะต๎นเดี่ยว () () และ () ในแตํละคาศัพท์ของ
ผู๎บอกภาษาและสํวนที่เป็นคาตอบ เพื่อบันทึกการออกเสียงของผู๎บอกภาษา
5.4 เครื่องบันทึกเสียง สมุดบันทึกขนาดเล็กและปากกา
6. เก็บข๎อมูล การเก็บข๎อมูลผู๎วิจัยจะใช๎ภาษาถิ่นตรังในการสัมภาษณ์ เพื่อสร๎างความสนิทสนมเป็นกันเองกับ
ผู๎บอกภาษา และเพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่เป็นธรรมชาติจากผูบ๎ อกภาษา โดยจะเริ่มต๎นจากการทักทาย และแนะนาตัวกับผู๎ที่อาจ
เป็นกลุํมตัวอยํางได๎ ในกรณีที่ผู๎ที่ได๎รับการสัมภาษณ์มคี ุณสมบัตเิ หมาะสมที่จะเป็นผู๎บอกภาษาได๎แล๎ว ผู๎วิจัยจะพูดคุยถาม
ไถํ เ รื่ อ งราวรอบ ๆ ตั ว ของผู๎ บ อกภาษา เพื่ อ สร๎ า งความเป็ น กั น เองประมาณ 10-15 นาที แ ล๎ ว เริ่ ม ถามค าถามจาก
แบบสอบถามข๎อมูลสํวนตัวของผู๎บอกภาษา ตํอด๎วยการอธิบายวิธีการตอบคาถามเกี่ยวกับคาศัพท์ตําง ๆ ซึ่งคาถามที่ใช๎
สัมภาษณ์ผู๎บอกภาษาจะมีทั้งการใช๎คาถามเพียงอยํางเดียว การใช๎รูปภาพและคาถาม และการใช๎ของจริงและคาถาม
ระหวํางการสัมภาษณ์ผวู๎ ิจัยจะเขียนคาตอบของผู๎บอกภาษาลงในแบบบันทึกข๎อมูลทางภาษา ขณะเดียวกันจะบันทึกเสียง
ด๎วยแถบบันทึกเสียงไปพร๎อมกันด๎วย เพื่อนามาตรวจทานอีกครั้ง
7. วิเคราะห์ข๎อมูล การวิเคราะห์ข๎อมูล ผู๎วิจัยได๎นาเอาคําทางสถิติมาหาความสัมพันธ์โ ดยใช๎อัตราร๎อยละ
(Percentage) มาใช๎อธิบายถึงปริมาณการแปรของพยัญชนะต๎นแตํละเสียง แตํละคา วํามีการแปรมากน๎อยตํางกัน
อยํางไร
8. เรียบเรียงและสรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัย
1. รูปแปรของเสียง () () และ () ในภาษาถิ่นตรัง
1.1 รูปแปรของเสียง () ในภาษาถิ่นตรัง
จากการเก็บข๎อมูลการออกเสียง () ในภาษาถิ่นตรังทั้ง 10 คา ของผู๎บอกภาษาทั้ง 12 คนโดยไมํคานึงถึง
ปัจจัยทางสังคมที่กาหนด คือ อายุ นั้น ผู๎วิจัยพบวําเสียง () ในภาษาถิ่นตรังมีรูปแปรทั้งสิ้น 2 รูปแปร ได๎แกํ
1) รูปแปร  เสียงระเบิด มีลม ไมํก๎อง เพดานอํอน ควบกล้ากับ เสียงกึ่งสระ ก๎อง ริมฝีปาก เชํน คา
วํา 5 ‘ฟัน’ ออกเสียงวํา 5
2) รูปแปร  เสียงเสียดแทรก ไมํก๎อง ริมฝีปาก-ฟัน เชํน คาวํา 5 ‘ฟัน’ ออกเสียงวํา 5
1.2 รูปแปรของเสียง () ในภาษาถิ่นตรัง
จากการเก็บข๎อมูลการออกเสียง () ในภาษาถิ่นตรังทั้ง 10 คา ของผู๎บอกภาษาทั้ง 12 คน โดยไมํคานึงถึง
ปัจจัยทางสังคมที่กาหนด คือ อายุ นั้น ผู๎วิจัยพบวําเสียง () ในภาษาถิ่นตรังมีรูปแปรทั้งสิ้น 3 รูปแปร ได๎แกํ
1) รูปแปร  เสียงเสียดแทรก ไมํก๎อง ขึ้นจมูก ชํองวํางระหวํางเส๎นเสียง เชํน คาวํา 5 ‘งอม’
ออกเสียงวํา 5
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2) รูปแปร  เสียงเสียดแทรก ไมํก๎อง ชํองวํางระหวํางเส๎นเสียง เชํน คาวํา 5 ‘งอม’ ออกเสียง
วํา 5
3) รูปแปร  เสียงนาสิก ก๎อง เพดานอํอน เชํน คาวํา 5 ‘งอม’ ออกเสียงวํา 5
1.3 รูปแปรของเสียง () ในภาษาถิ่นตรัง
จากการเก็บข๎อมูลการออกเสียง () ในภาษาถิ่นตรังทั้ง 10 คา ของผู๎บอกภาษาทั้ง 12 คน โดยไมํคานึงถึง
ปัจจัยทางสังคมที่กาหนด คือ อายุ นั้น ผู๎วิจัยพบวําเสียง () ในภาษาถิ่นตรังมีรูปแปรทั้งสิ้น 2 รูปแปร ได๎แกํ
1) รูปแปร  เสียงนาสิก ก๎อง เพดานแข็ง เชํน คาวํา 4 ‘หญ๎า’ ออกเสียงวํา 4
2) รูปแปร  เสียงเปิด ก๎อง เพดานแข็ง เชํน คาวํา 4 ‘หญ๎า’ ออกเสียงวํา 4
ผลการวิจัยของรูปแปรของเสียง () () และ () ข๎างต๎นนั้น สามารถสรุปได๎วํา เสียงดังกลําวทั้ง 3 เสียง
ซึ่งเป็นเสียงดั้งเดิมในภาษาถิ่นตรั งกาลังเกิดการเปลี่ยนแปลง จะเห็นได๎จากรูปแปรของเสียงดั้งเดิมทั้ง 3 เสียงมีรูปแปร
ของเสียงภาษาไทยมาตรฐานเพิ่มขึ้นจากเดิม สํงผลให๎เสียง () () และ () ในบางคาศัพท์เริ่มมีรูปแปรอื่น ๆ เพิ่ม
มากขึ้น ดังแสดงให๎เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นด๎วยแผนภูมิตํอไปนี้

แผนภูมิที่ 1 แสดงรูปแปรของเสียง () () และ () ในภาษาถิ่นตรัง
จากแผนภูมิข๎างต๎น จะเห็นได๎วํา เสียงดั้งเดิมของภาษาถิ่นตรังทั้ง 3 เสียง คือ เสียง () () และ () นั้น
ปรากฏเป็นรูปแปรตําง ๆ ในอัตราร๎อยละที่แตกตํางกัน โดยที่รูปแปร  เป็นรูปแปรที่ปรากฏมากที่สุด คือ ปรากฏใน
อัตราร๎อยละ 92.53 รองลงมาคือ รูปแปร  ปรากฏในอัตราร๎อยละ 68.35 และรูปแปร  ปรากฏในอัตรา
ร๎อยละ 61.67 จึงอาจคาดการณ์ได๎วํา เสียง () มีแนวโน๎มที่จะแปรเป็นเสียงภาษาไทยมาตรฐาน คือ เสียง () เร็ว
กวําเสียง () และเสียง () ซึ่งยังคงปรากฏการใช๎ในอัตราที่สูงกวําเสียง ()
2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยอายุกับการแปรของเสียง () () และ () ในภาษาถิ่นตรัง
2.1 การแปรของเสียง () ในภาษาถิ่นตรังตามปัจจัยอายุ
จากผู๎บอกภาษาจานวน 12 คน จาแนกเป็น 3 กลุํมอายุ กลุํมอายุละ 4 คนนั้น ผู๎วิจัยให๎ผู๎บอกภาษาออกเสียง
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คาศัพท์ที่เป็นเสียง () ทั้ง 10 คา ผลการวิจัยพบวํา ผู๎บอกภาษาทั้ง 3 กลุํมอายุ ออกเสียงคาศัพท์ทั้ง 10 คาเป็นรูป
แปรตําง ๆ ด๎วยกัน 2 รูปแปร คือ รูปแปร  และรูปแปร  ผู๎วิจัยจึงได๎จัดทาตารางแสดงความถี่ที่ปรากฏในแตํ
ละรูปแปรโดยแบํงตามกลุํมอายุ รวมไปถึงการคานวณคําร๎อยละของแตํละรูปแปรที่ปรากฏในแตํละชํวงอายุ ดังตาราง
ตํอไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงอัตราความถี่และร๎อยละของการแปรของเสียง () ในภาษาถิ่นตรังตามปัจจัยอายุ
ระดับอายุ

กลุ่มอายุ 15-25 ปี

กลุ่มอายุ 35-45 ปี

กลุ่มอายุ 55-65 ปี

รูปแปร

ความถี่

ร้อยละ

ความถี่

ร้อยละ

ความถี่

ร้อยละ



6

15.00

28

70.00

40

100.00



34

85.001

12

30.00

-

-

40

100

40

100

40

100

รวม

จากตารางแสดงให๎เห็นวํา ผู๎บอกภาษากลุํมอายุ 55-65 ปี ออกเสียงเป็นรูปแปร  มากที่สุด ซึ่งปรากฏ
ในอัตราร๎อยละ 100 รองลงมา คือ ผู๎บอกภาษากลุํมอายุ 35-45 ปี ออกสียงเป็นรูปแปรดังกลําวในอัตราร๎อยละ 70 และ
ลาดับสุดท๎าย คือ ผู๎บอกภาษากลุํมอายุ 15-25 ปี ออกเสียงในอัตราเพียงร๎อยละ 15 เทํานั้น จึงอาจกลําวได๎วําผู๎บอก
ภาษากลุํมวัยผู๎สูงอายุยังคงรักษาการออกเสียงดั้งเดิมของภาษาถิ่นตรังไว๎ในอัตราที่สูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับผู๎บอกภาษา
กลุํมวัยผู๎ใหญํและกลุํมวัยรุํน ซึ่งมีแนวโน๎มที่จะออกเสียงดังกลําวเป็นเสียงภาษาไทยมาตรฐานเพิ่มขึ้น ดังแผนภูมิตํอไปนี้

แผนภูมิที่ 2 แสดงการแปรของเสียง () ในภาษาถิ่นตรังตามปัจจัยอายุ
จากแผนภูมิข๎างต๎นแสดงให๎เห็นวํา การแปรของเสียง () ในภาษาถิ่นตรังมีความสัมพันธ์กับอายุของผู๎
บอกภาษา กลําวคือ ผู๎บอกภาษากลุํมวัยรุํน วัยผู๎ใหญํ และวัยผู๎สูงอายุ ออกเสียง () แตกตํางกัน โดยกลุํมวัยรุํนจะ
ออกเสียงดังกลําวแปรเป็นเสียงภาษาไทยมาตรฐานมากกวําวัยผู๎ใหญํและวัยผู๎สูงอายุ ซึ่ง เป็นลักษณะที่แปรตามวัย
1

ช่องที่แสดงด้วยสีเทา คือ ค่าร้อยละของรูปแปรในแต่ละกลุ่มอายุที่มีการใช้สูงสุด
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กลําวคือ ผู๎บอกภาษากลุํมวัยผู๎สูงอายุจะยังคงรักษาการออกเสียงเป็นเสียงดั้งเดิม คือ เสียง () ไว๎ในอัตราที่สูงสุด
ในขณะที่ผู๎บอกภาษากลุํมวัยผู๎ใหญํและกลุํมวัยรุํนจะออกเสียงแปรเป็นเสียงภาษาไทยมาตรฐาน คือ เสียง () ในอัตราที่
เพิ่มขึ้น
2.2 การแปรของเสียง () ในภาษาถิ่นตรังตามปัจจัยอายุ
จากผู๎บอกภาษาจานวน 12 คน จาแนกเป็น 3 กลุํมอายุ กลุํมอายุละ 4 คนนั้น ผู๎วิจัยให๎ผู๎บอกภาษาออกเสียง
คาศัพท์ที่เป็นเสียง () ทั้ง 10 คา ผลการวิจัยพบวํา ผู๎บอกภาษาทั้ง 3 กลุํมอายุ ออกเสียงคาศัพท์ทั้ง 10 คาเป็นรูปแปร
ตําง ๆ ด๎วยกัน 3 รูปแปร คือ รูปแปร   และ  ผู๎วิจัยจึงได๎จัดทาตารางแสดงความถี่ที่ปรากฏในแตํละรูป
แปรโดยแบํงตามกลุํมอายุ รวมไปถึงการคานวณคําร๎อยละของแตํละรูปแปรที่ปรากฏในแตํละชํวงอายุ ดังตารางตํอไปนี้
ตารางที่ 2 แสดงอัตราความถี่และร๎อยละของการแปรของเสียง () ในภาษาถิ่นตรังตามปัจจัยอายุ
ระดับอายุ
รูปแปร



รวม

กลุ่มอายุ 15-25 ปี
ความถี่
ร้อยละ
15
37.50
8
20.00
17
42.50
40
100

กลุ่มอายุ 35-45 ปี
ความถี่
ร้อยละ
27
67.50
13
32.50
40
100

กลุ่มอายุ 55-65 ปี
ความถี่
ร้อยละ
40
100.00
40
100

จากตารางแสดงให๎เห็นวํา ผู๎บอกภาษากลุํมอายุ 55-65 ปี ออกเสียงเป็นรูปแปร  มากที่สุด ซึ่งปรากฏ
ในอัตราร๎อยละ 100 รองลงมา คือ ผู๎บอกภาษากลุํมอายุ 35-45 ปี ออกสียงเป็นรูปแปรดังกลําวในอัตราร๎อยละ 67.50
และลาดับสุดท๎าย คือ ผู๎บอกภาษากลุํมอายุ 15-25 ปี ออกเสียงในอัตราเพียงร๎อยละ 37.50 เทํานั้น จึงอาจกลําวได๎วําผู๎
บอกภาษากลุํ มวั ยผู๎ สู งอายุ ยังคงรั กษาการออกเสีย งดั้ งเดิ ม คือ เสี ยง () ของภาษาถิ่ นตรังไว๎ ใ นอั ตราที่ สู งสุ ดเมื่ อ
เปรียบเทียบกับผู๎บอกภาษากลุํมวัยผู๎ใหญํและกลุํมวัยรุํน ซึ่งมีแนวโน๎มที่จะออกเสียงดังกลําวเป็นเสียงภาษาไทยมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น โดยปรากฏรูปแปรเพิ่มขึ้น 2 รูปแปร คือ รูปแปร  และ ซึ่งรูปแปร  นั้นมีอัตราการออกเสียงในกลุํม
วัยรุํนมากที่สุด สํวนรูปแปร  นั้นก็ปรากฏเฉพาะในกลุํมวัยรุํนเชํนเดียวกัน ดังแผนภูมิตํอไปนี้

แผนภูมิที่ 3 แสดงการแปรของเสียง () ในภาษาถิ่นตรังตามปัจจัยอายุ
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จากแผนภูมิข๎างต๎นแสดงให๎เห็นวํา การแปรของเสียง () ในภาษาถิ่นตรังมีความสัมพันธ์กับอายุของ ผู๎บอก
ภาษา กลําวคือ ผู๎บอกภาษากลุํมวัยรุํน วัยผู๎ใหญํ และวัยผู๎สูงอายุ ออกเสียง () แตกตํางกัน โดยกลุํมวัยรุํนจะออกเสียง
ดังกลําวแปรเป็นเสียงภาษาไทยมาตรฐานมากกวําวัยผู๎ใหญํและวัยผู๎สูงอายุ ซึ่งเป็นลักษณะที่แปรตามวัย กลําวคือ ผู๎บอก
ภาษากลุํมวัยผู๎สูงอายุจะยังคงรักษาการออกเสียงเป็นเสียงดั้งเดิม คือ เสียง () ไว๎ในอัตราที่สูงสุด ในขณะที่ผู๎บอกภาษา
กลุํมวัยผู๎ใหญํและกลุํมวัยรุํนจะออกเสียงแปรเป็นเสียงภาษาไทยมาตรฐาน คือ เสียง () ในอัตราที่เพิ่มขึ้นซึ่งเห็นได๎ชัดใน
กลุํมวัยรุํน ทั้งนี้กลุํมวัยรุํนยังปรากฏการออกเสียง () เป็นเสียง () อีกด๎วยซึ่งไมํพบในกลุํมวัยผู๎ใหญํและวัยผู๎สูงอายุ
2.3 การแปรของเสียง () ในภาษาถิ่นตรังตามปัจจัยอายุ
จากผู๎บอกภาษาจานวน 12 คน จาแนกเป็น 3 กลุํมอายุ กลุํมอายุละ 4 คนนั้น ผู๎วิจัยให๎ผู๎บอกภาษาออก
เสียงคาศัพท์ที่เป็นเสียง () ทั้ง 10 คา ผลการวิจัยพบวํา ผู๎บอกภาษาทั้ง 3 กลุํมอายุ ออกเสียงคาศัพท์ทั้ง 10 คาเป็นรูป
แปรตําง ๆ ด๎วยกัน 2 รูปแปร คือ รูปแปร  และรูปแปร  ผู๎วิจัยจึงได๎จัดทาตารางแสดงความถี่ที่ปรากฏในแตํละ
รูปแปรโดยแบํงตามกลุํมอายุ รวมไปถึงการคานวณคําร๎อยละของแตํละรูปแปรที่ปรากฏในแตํละชํวงอายุ ดังตาราง
ตํอไปนี้
ตารางที่ 3 แสดงอัตราความถี่และร๎อยละของการแปรของเสียง () ในภาษาถิ่นตรังตามปัจจัยอายุ
ระดับอายุ
รูปแปร


รวม

กลุ่มอายุ 15-25 ปี
ความถี่
ร้อยละ
31
77.50
9
22.50
40
100

กลุ่มอายุ 35-45 ปี
ความถี่
ร้อยละ
40
100.00
40
100

กลุ่มอายุ 55-65 ปี
ความถี่
ร้อยละ
40
100.00
40
100

จากตารางแสดงให๎เห็นวํา ผู๎บอกภาษากลุํมอายุ 55-65 ปี และผู๎บอกภาษากลุํมอายุ 35-45 ปี ออกเสียงเป็นรูป
แปร  มากที่สุด ซึ่งปรากฏถึงร๎อยละ 100 ผู๎บอกภาษาทั้งสองกลุํมอายุยังคงรักษาการออกเสียงดั้งเดิมของภาษาถิ่น
ตรังไว๎ได๎มากที่สุด สํวนผู๎บอกภาษากลุํมอายุ 15-25 ปี ออกเสียงเป็นรูปแปร  ในอัตราที่คํอนข๎างสูงเชํนกัน คือ
ปรากฏถึงร๎อยละ 77.50 แตํก็มีการแปรเป็นรูปแปรเสียงภาษาไทยมาตรฐาน คือ รูปแปร  ปรากฏในกลุํมวัยรุํน
เชํนกัน ซึ่งปรากฏในอัตราร๎อยละ 22.50 ดังแผนภูมิตํอไปนี้

แผนภูมิที่ 4 แสดงการแปรของเสียง () ในภาษาถิ่นตรังตามปัจจัยอายุ
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จากแผนภูมิข๎างต๎นแสดงให๎เห็นวํา การแปรของเสียง () ในภาษาถิ่นตรังมีความสัมพันธ์กับอายุของ ผู๎บอก
ภาษา กลําวคือ ผู๎บอกภาษากลุํมวัยรุํน วัยผู๎ใหญํ และวัยผู๎สูงอายุ ออกเสียง () แตกตํางกัน โดยกลุํมวัยรุํนจะออกเสียง
ดังกลําวแปรเป็นเสียงภาษาไทยมาตรฐานมากกวําวัยผู๎ ใหญํและวัยผู๎สูงอายุ ซึ่งเป็นลักษณะที่แปรตามวัย กลําวคือ ผู๎
บอกภาษากลุํมวัยผู๎สูงอายุและวัยผู๎ใหญํจะยังคงรักษาการออกเสียงเป็นเสียงดั้งเดิม คือ เสียง () ไว๎ในอัตราที่สูงสุด
ในขณะที่ผู๎บอกภาษากลุํมวัยรุํนจะออกเสียงแปรเป็นเสียงภาษาไทยมาตรฐาน คือ เริ่มมีเ สียง () ในคาที่ใช๎เสียง () ใน
ภาษาไทยถิ่นใต๎
อยํางไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการแปรของเสียง () () และ () ในภาษาถิ่นตรังกับ
ปัจจัยทางสังคม คือ ระดับอายุ แล๎วนั้น พบวําตัวแปรอายุมีความสัมพันธ์กับการออกเสียงดังกลําวทั้ง 3 เสียงอยํางชัดเจน
โดยเฉพาะผู๎บอกภาษากลุํมวัยรุํน จะพบการแปรของเสียงดั้งเดิมในภาษาถิ่นตรังแปรเป็นเสียงภาษาไทยมาตรฐานมากขึ้น
เสียงที่มีแนวโน๎มจะแปรเป็นเสียงภาษาไทยมาตรฐานมากที่สุดคือเสียง () แปรเป็นเสียง () รองลงมาคือเสียง ()
แปรเป็นเสียง () และ () และลาดับสุดท๎ายคือ เสียง () แปรเป็นเสียง () สํวนในกลุํมของวัยผู๎ใหญํถือวํายังคงรักษา
เสียงดั้งเดิมของภาษาถิ่นตรังไว๎ในอัตราที่คํอนข๎างสูง โดยเฉพาะเสียง () ปรากฏการใช๎ในอัตราร๎อยละ 100 รองลงมา
คือเสียง () และเสียง () ตามลาดับ สํวนกลุํมวัยผู๎สูงอายุนั้นยังคงรักษาเสียงดั้ง เดิมของภาษาถิ่นตรังไว๎ในอัตรา
สูงสุดทั้ง 3 เสียง กลําวคือ ปรากฏการใช๎ในอัตราร๎อยละ 100
การออกเสียง () () และ () ที่แตกตํางกันของผู๎พูดภาษาถิ่นตรังนั้น จึงเป็นสิ่งที่สามารถยืนยันได๎วํา
ขณะนี้ภาษาถิ่นตรังกาลังเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยผู๎พูดภาษาถิ่นตรังเลื อกใช๎หนํวยเสียงในภาษาไทยมาตรฐานเข๎ามา
แทนที่หนํวยเสียงในภาษาถิ่นดั้งเดิมมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถเห็นได๎ชัดเจนในผู๎บอกภาษากลุํมวัยรุํน และการเปลี่ยนแปลงนี้
มีแนวโน๎มที่จะเพิ่มมากขึ้นหากผู๎บอกภาษากลุํมวัยรุํนซึ่งถือเป็นคนรุํนใหมํยังไมํตระหนักและเล็งเห็นความสาคัญ ของ
หนํวยเสียงพยัญชนะต๎นในภาษาถิ่นตรังซึ่งเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมที่กาลังจะสูญหายไป
สรุปและอภิปรายผล
งานวิจัยเรื่อง “การแปรของเสียง () () และ () ของคนสามระดับอายุในภาษาถิ่นตรัง” มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษา เพื่อศึกษาการแปรของเสียง () () และ () ในภาษาถิ่นตรัง อีกทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางการแปร
ของเสียงดังกลําวตามปัจจัยทางสังคม คือ อายุ ของผู๎พูดภาษาถิ่นตรังในสามระดับอายุ โดยมีจุดเก็บข๎อมูลอยูํที่ ตาบลบํอ
น้าร๎อง อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง ผู๎วิจัยใช๎คาศัพท์เพื่อทดสอบการออกเสียงของผู๎บอกภาษาถิ่นตรังทั้ งหมด 30 คา
แบํงเป็นเสียงละ 10 คา ซึ่งเป็นคาศัพท์ที่ยังคงใช๎อยูํในชีวิตประจาวัน สํวนผู๎บอกภาษาแบํงเป็น 3 ระดับอายุ คือ กลุํม
อายุ 15-25 ปี เป็นตัวแทนของกลุํมวัยรุํน กลุํมอายุ 35-45 ปี เป็นตัวแทนของกลุํมวัยผู๎ใหญํ และกลุํมอายุ 55-65 ปี เป็น
ตัวแทนของกลุํมวัยผู๎สูงอายุ แตํละกลุํมอายุใช๎ผู๎บอกภาษากลุํมละ 4 คน รวมทั้งหมด 12 คน
ผลการวิจัยพบวํา ผู๎บอกภาษาถิ่นตรังออกเสียงคาศัพท์ทั้ง 30 คาแตกตํางกัน กลําวคือ ในแตํละเสียงดั้งเดิมที่ใช๎
ทดสอบนั้นจะมีรูปแปรใหมํเพิ่มจากรูปแปรของเสียงดั้งเดิม ได๎แกํ เสียง () มีรูปแปรทั้ งสิ้น 2 รูปแปร ได๎แกํ
 และ  เสียง () มีรูปแปรทั้งสิ้น 3 รูปแปร ได๎แกํ   และ  และเสียง () มีรูปแปรทั้งสิ้น 2 รูป
แปร ได๎แกํ  และ 
นอกจากนี้ ปัจจัยทางสังคมที่กาหนด คือ ระดับอายุ ยังมีความสัมพันธ์กับการออกเสียง () () และ ()
ในภาษาถิ่นตรังด๎วย โดยผู๎บอกภาษากลุํมอายุ 55-65 ปีหรือกลุํมวัยผู๎สูงอายุ ยังคงรักษาการออกเสียงดั้งเดิมของภาษาถิน่
ตรังไว๎ในอัตราที่สูงที่สุดและลดลงในผู๎บอกภาษากลุมํ วัยผูใ๎ หญํและวัยรุํนตามลาดับ ผลการวิจัยดังกลําวนี้แสดงให๎เห็นการ
เปลี่ยนแปลงที่กาลังดาเนินอยูํ (Change in progress) ของภาษาถิ่นตรัง ซึ่งทุก ๆ เสียงมีแนวโน๎มที่จะแปรเป็นเสียง
ภาษาไทยมาตรฐานเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในผู๎บอกภาษากลุํมวัยรุํน
ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล๎องกับงานวิจัยของปาลีรัฐ ทรัพย์ปรุง (2537) ที่ศึกษา “การแปรของเสียง () ใน
ภาษาถิ่นสงขลา เขตชุมชนเมืองตามปัจจัยทางสังคม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการแปรของเสียง () ในเขตชุมชน
เมืองของอาเภอเมือง จังหวัดสงขลา และศึกษาวําตัวแปรทางสังคมใดบ๎างที่มีผลตํอการแปรของเสียง () โดยเก็บข๎อมูล
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จากผู๎พูดภาษาถิ่นสงขลาจานวน 100 คน ซึ่งอาศัยอยูํในเขตเทศบาลเมืองสงขลา ผลการวิจัยพบวํา การแปรของเสียง
() มีความสัมพันธ์กับตัวแปรทางสังคมทั้ง 5 ตัวแปร ได๎แกํ เพศ อายุ การศึกษา แวดวงภาษา และทัศนคติตํอภาษาถิ่น
เมื่อพิจารณาตัวแปรอายุก็พบวําเป็นไปในทิศทางเดียวกับการวิจัยการแปรของเสียง () ในภาษาถิ่นตรัง กลําวคือ ผู๎บอก
ภาษายิ่งอายุน๎อย ยิ่งใช๎หนํวยเสียง  มากขึ้น ในทางกลับกัน ผู๎บอกภาษาในกลุํมวัยชรายังคงใช๎หนํวยเสียง  ใน
อัตราที่สูงสุดเชํนกัน
ข้อเสนอแนะ
1. ศึกษาการแปรของเสียง () () และ () ที่แปรไปตามปัจจัยทางสังคมอื่น ๆ วํามีผลตํอการออกเสียง
ดังกลําวทั้ง 3 เสียงหรือไมํ เชํน เพศ ถิ่นที่อยูํอาศัย การศึกษา อาชีพ หรือทัศนคติตํอภาษา เป็นต๎น
2. ศึกษาเปรียบเทียบการแปรของเสียง () () และ () ในภาษาถิ่นตรังกับภาษาไทยถิ่นใต๎จังหวัดอื่น ๆ
วํามีลักษณะแตกตํางกันหรือไมํ อยํางไร
3. ศึกษาการแปรของเสียงพยัญชนะอื่น ๆ ในภาษาถิ่นตรังวํ ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไมํ อยํางไร เชํน เสียง
พยัญชนะต๎นเดี่ยว  ในภาษาไทยมาตรฐานที่ภาษาไทยถิ่นตรังออกเสียงเป็น  ตัวอยําง คาวํา เณร 5 ออก
เสียงเป็น 5, คาวํา หนม (ขนม) 1 ออกเสียงเป็น 1 หรือเสียงพยัญชนะต๎นควบกล้า  ใน
ภาษาไทยมาตรฐานที่ภาษาไทยถิ่นตรังออกเสียงเป็นเสียงพยัญชนะต๎นเดี่ยว  ตัวอยําง คาวํา ตรง 5 ออก
เสียงเป็น 5, คาวํา ตรัง 5 ออกเสียงเป็น 5 หรือในทางกลับกัน เสียงพยัญชนะต๎นเดี่ยว  ก็
สามารถออกเสียงเป็นเสียงพยัญชนะต๎นควบกล้า  ได๎เชํนกัน ตัวอยําง คาวํา ไซ (ทาไม) 5 ออกเสียงเป็น
5 เป็นต๎น
กิตติกรรมประกาศ
ผู๎ วิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ คณะอั ก ษรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร วิ ท ยาเขตพระราชวั ง สนามจั น ทร์ ที่
มอบทุนอุดหนุนการวิจัยในครั้งนี้ และขอขอบคุณผู๎บอกภาษาถิ่นตรังทุกทํานที่ให๎ความรํวมมื อเป็นอยํางดี ได๎แกํ กลุํมวัย
ผู๎ สู งอายุ ประกอบด๎ ว ย นายปราโมทย์ แก๎ ว กุ ล นายสุ ขุ ม เรื อ งฤทธิ์ นางพิ ม พ์ จั น ทร์ พรมเล็ ก และนางเพรี ย บ
ชูประสิทธิ์ กลุํมวัยผู๎ใหญํ ประกอบด๎วย นายยุทธนา พาลแสง นายชวน ทองนวล นางภัทรา สู๎ณรงค์ และนางสาว
สุชาดา ชูประสิทธิ์ และกลุํมวัยรุํน ประกอบด๎วย นายธนิต ศรีประสิทธิ์ นายรุํงอรุณ ชมจันทร์ นางสาวภัทรสรามล
มากหนู และนางสาวนรี ทองนวล
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ละครนาฏการนิพนธ์ ปีการศึกษา 2557 เรื่อง “HELL[O] WHITE สวัสดีโลกสีขาว”
HELL[O] WHITE ( Silpakorn Theatre Thesis Festival 2014 )
นางสาวเทียบทอง ช่อทับทิม
อาจารย์มุจรินทร์ อิทธิพงษ์
ภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
บทคัดย่อ
ละครนาฏการนิพนธ์เรื่อง HELL[O] WHITE สวัสดีโลกสีขาว ตีแผํให๎เห็นถึงอานาจของคํานิยมในสังคม กรอบ
เกณฑ์ จารี ต ที่ ค อยโบยตี อิ ส รภาพแหํ ง ความเป็ น มนุ ษ ย์ เ สมอ โดยน าเสนอด๎ ว ยตั ว บทตลกขบขั น เชิ งเสี ย ดสี สั งคม
ขณะเดียวกันยังถํายทอดอารมณ์อํอนไหวและอารมณ์สะเทือนใจตํางๆ ผํานตัวละครที่มีความหลากหลาย สะท๎อนปัญหา
ภายในจิตใจผู๎คนซึ่งเป็นพื้นฐานปัญหาสังคมสากลทั่วโลก การวิจัยสร๎างสรรค์นี้เป็นพัฒนางานบทละครสร๎างสรรค์ของ
นักศึกษาผํานการตีความสูํบทละครเวที ซึ่งถือเป็นการบูรณาการศาสตร์ทางด๎านวรรณกรรมและละครเวทีเข๎าด๎วยกัน อีก
ทั้งยังเป็นการตํอยอดและสร๎างสรรค์งานเวทีให๎เป็นที่แพรํหลายอีกประการหนึ่ง
คาสาคัญ : การละคร ศิลปะการแสดง
Abstract
Theatre Thesis “HELL[O] WHITE” exposes the power of the social value, regulation and
custom which effect to the independence of human. Its represent through ironical comedy,
meanwhile, the play also convey to the sentimental and emotional in various characters. That
reflects to conflict mentalist which is the basic problem in the world.
This research is developed through the playwright, from the script interpretation to a play,
by the student that is the integration between literature and drama together. Moreover, it is a
combination and creature of theatre, aspire to extensively.
Keywords: Theatre, Performance Arts
ประเภทผลงานสร้างสรรค์
ศิลปะการแสดง
แนวความคิด
โครงการละครนาฏการนิพนธ์ ปีการศึกษา 2557 เรื่อง " HELL[O] WHITE : สวัสดีโลกสีขาว เป็นสํวนหนึ่งของ
ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาเอกสาขาการละคร คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งจัดขึ้นเพื่อประมวลผล
การเรียนรู๎และเพื่อสาเร็จการศึกษาตามจุดประสงค์ในรายวิชา 430214 นาฏการนิพนธ์ รวมถึงเป็นโครงการที่เปิดโอกาส
ให๎ผู๎ที่มีความสนใจในศิลปะการแสดงได๎เข๎ามามีสํวนรํวมทดลองงาน สร๎างเสริมประสบการณ์ เรียนรู๎กระบวนการในการ
จัดทาละครเวทีอีกด๎วย
โครงการละครนาฏการนิพนธ์ ปีการศึกษา 2557 เรื่อง“HELL[O] WHITE : สวัสดีโลกสีขาว" เป็นศิลปะการละครที่
ต๎องการนาเสนอแงํคิดเกี่ยวกับอานาจของคํานิยมในสังคมกรอบเกณฑ์ และจารีตที่คอยโบยตีอิสรภาพแหํงความเป็น
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มนุษย์อยูํเสมอ ทั้งนี้ ยังชี้ชวนให๎ผู๎ชมได๎กลับมาตระหนัก ย๎อนฟัง 'เสียงภายในตนเอง' กํอนที่ 'เสียงของสังคม' จะพิพากษา
และกลืนกินมนุษย์จนลืมความเป็นตัวตนไปเสียหมด
โครงการละครนาฏการนิพนธ์ ปีการศึกษา 2557 เรื่อง HELL[O] WHITE : สวัสดีโลกสีขาว กาหนดจัดแสดงในวัน
จันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 ณ อาคารวชิรมงกุฎ (อาคารเอสี่) เวลา 19.00 น. เพื่อให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา
และให๎ผู๎เข๎ารํวมปฏิบัติงานรวมทั้งผู๎ชมได๎รับแงํมุมและข๎อคิดด๎านการดาเนินชีวิตจากละครเวทีเรื่องนี้ตํอไป
วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ผลงาน
1. เพื่อเปิดโอกาสให๎เกิดการสร๎างสรรค์ผลงานทางด๎านละครเวที/ศิลปะการแสดงรํวมสมัย
2. เพื่อเปิดโอกาสให๎นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรตลอดจนผูเ๎ ข๎ารํวมในโครงการได๎มโี อกาสแลกเปลีย่ น
เรียนรู๎และทางานรํวมกันเป็นหมูํคณะ
3. เพื่อเปิดโลกทัศน์และชีวทัศน์ใหมํๆ แกํผู๎เข๎าชม อีกทั้งยังชี้ให๎เห็นแงํมุมใหมํๆของชีวิต
4. เพื่อเป็นการเผยแพรํรูปแบบตํางๆ ของศิลปะการแสดงรํวมสมัยด๎านละครเวทีสูํสาธารณชนตํอไป
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน
1. ศึกษาเรื่องราว ความเป็นมา
พินิจ รัตนกุล (2541) ได๎กลําวถึงสภาวะของมนุษย์ จิต อัตตา และความวํางเปลํา ในหนังสือปรัชญาชีวิต
ของฌอง ปอล ซาร์ตร์ ไว๎วํา ซาร์ต ได๎แบํงแยกสิ่งตํางๆในโลก (Being) ออกเป็น 2 ประเภทด๎วยกันคือวัตถุสิ่งของตํางๆ
และมนุษย์ วัตถุเป็นสิ่งหนาทึบในตัว ไมํอาจเปลี่ยนแปลงสภาพดังกลําวดัวยพลังตัวเองได๎ (in itself) แตํมนุษย์มีลักษณะ
ตรงข๎ามคือ มีจิตทีโ่ ปรํงใสจนเป็นความวํางเปลํา (Nothingness) ทั้งสามารถสร๎างอะไรให๎แกํตนเองได๎ (For itself) และ
ได๎พูดถึงเสรีภาพของมนุษย์วํา มนุษย์มีเสรีภาพที่จะเลือกหรือไมํเลือก การไมํเลือกและไมํสนใจที่จะเลือกก็เป็นการเลือก
แบบหนึ่ง เสรีภาพเป็นสิ่งต๎องสาปติดตัวมนุษย์มาตั้งแตํเกิด ในการมีชีวิตอยูํในโลก มนุษย์สามารถเลือกอะไรก็ได๎ มนุษย์
จะเลือกไมํใช๎เสรีภาพที่มีอยูํหรือให๎มีชีวิตปราศจากเสรีภาพได๎ แตํจะเลือกให๎ตัวเองนั้นมีเสรีภาพไมํได๎
อภิญญา เฟื่องฟูสกุล (2546) กลําวถึง จอร์จ เฮอร์เบิร์ต มี้ด (George Herbert Mead) ได๎ทาการศึกษา
พัฒนาการที่ความรู๎สึกเกี่ยวกับตัวตน ที่คํอยๆ กํอรํางสร๎างตนจากกระบวนการปฏิสัมพันธ์ โดยเขาชี้ให๎เห็นวํากลไกสาคัญ
ตํอการสร๎างตัวตน คือ การเรียนรู๎ที่จะสวมบทบาท (Role Taking) ของผู๎อื่น และหัวใจสาคัญของการเรียนรู๎นี้ คือ ภาษา
ซึ่งเป็นชํองทางการถํายทอดระบบสัญลักษณ์และกฎเกณฑ์รํวมของสังคม ซึ่งเมื่อมองถึงจุดนี้อาจดูราวกับวําสังคมได๎แสดง
บทบาทครบงาและสร๎างตัวตนของปัจเจกบุคคล ดังนั้น Mead ได๎พยายามรักษาอิสรภาพของปัจเจก ด๎วยการเสนอ
แนวคิดวําตัวตนนี้มีสองด๎านที่ปะทะสังสรรค์กันอยูํตลอดเวลา ด๎านหนึ่ง คือ “me” ซึ่งเป็นตัวตนที่เกิดจากความเห็นและ
ปฏิสัมพันธ์กับผู๎อื่น และ “I” ซึ่งเป็นตัวตนตามลักษณะเฉพาะของเราเอง โดยทั้ง me และ I ตํางก็สัมพันธ์กับสิ่งแวดล๎อม
ภายนอกตัวเราทั้งคูํ เพียงแตํ me เป็นผลจากการประเมินและซึมซับจากทรรศนะของผู๎อื่น สํวน I เป็นคาตอบและความ
พยายามที่จะประสาน me ที่หลากหลายเข๎าด๎วยกัน และถือเป็นศักยภาพของความคิดสร๎างสรรค์
จินดารัตน์ โพธิ์นอก (2551) กลําวถึง เออร์วิง กอฟฟ์แมน (Erving Goffman) วิเคราะห์การปฏิสังสรรค์ทาง
สังคมในชีวิตประจาวัน เพื่อหมายถึงความแตกตํางระหวํางคุณสมบัติหรือลักษณะที่แท๎จริงของบุคคลกับคุ ณสมบัติหรือ
ลักษณะที่คนอื่นหรือสังคมคาดหมาย มีผลทาให๎บุคคลผู๎มีความแตกตํางนั้นไมํได๎รับการยอมรับนับถืออยํางเต็มที่จากคน
อื่น กอฟฟ์แมนสนใจวิเคราะห์การปฏิสังสรรค์ในชีวิตประจาวันระหวํางบุคคลผู๎มีความแตกตํางในลักษณะดังกลําวกับ
บุคคลปรกติ เขาชี้ให๎เห็นวํา ลักษณะของการปฏิสังสรรค์ขึ้นอยูํกับวําความแตกตํางเป็นที่รับรู๎หรือประจักษ์ชัดของคนอื่น
เชํน คนแขนด๎วน คนเป็นงํอย หรือไมํเป็นที่รับรู๎ เชํน คนรักเพศเดียวกันที่แสดงตนเป็นคนปรกติ ปัญหาในชีวิตประจาวัน
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ของผู๎มีความแตกตํางซึ่งเป็นที่รับรู๎หรือประจักษ์ชัดคือ ต๎องลดแรงกดดั นจากการที่คนอื่นรับรู๎ สํวนปัญหาของผู๎มีความ
แตกตํางซึ่งคนอื่นไมํรับรู๎คือ การต๎องพยายามปกปิด กอฟฟ์แมนกลําวย้าวํา คนทุกคนมีโอกาสเผชิญปัญหาดังกลําวไมํ
เวลาใดก็เวลาหนึ่ง ไมํสถานที่ใดก็สถานที่หนึ่ง เชํน คนอ๎วนที่เข๎าไปอยูํทํามกลางคนที่มีน้าหนักปรกติ อาจพยายามแตํง
กายกลบเกลื่ อ นความอ๎ ว น หรื อ คนที่ เ คยพู ด ปดเกี่ ย วกั บ อดี ต ของตนเอง อาจจะพยายามปกปิ ด ไมํ ใ ห๎ ค นอื่ น ลํ ว งรู๎
ตลอดเวลา.
สุเทพ สุนทรเภสัช (2540) กลําวถึง เออร์วิง กอฟแมน (Erving Goffman) (ค.ศ. 1822-1982) ผู๎นาการ
วิเคราะห์ในแนวการละครมาใช๎ความสัมพันธ์ทางสังคม หรือทฤษฐีการละคร (Dramatergical Theory) มีแนวคิดที่
สาคัญคือการกระทาตํางและปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์นี้มีความเปราะบาง การที่สามารถดารงอยูํได๎นั้นก็ด๎วยการแสดงออก
ที่ดีหรือเหมาะสม การแสดงออกที่ดีหรือไมํเหมาะสมเกิดการหยุดชะงัก จะมีผลกระทบอยํางสาคัญตํอปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม เชํนเดียวกับการแสดงในโรงละคร กลําวคือ ในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนั้นจะมีด๎านหน๎า (Front Region)
เชํนเดียวกับหน๎าเวทีของการแสดง ผู๎แสดงบนเวทีและและผู๎แสดงจริงในสังคมจะได๎รับการพิจารณาวํามีความสนใจตํอ
การปรากฏตัว การแตํงตัวและการใช๎เครื่องประดับ และจะมีบริเ วณด๎านหลังหรือฉากหลังอันเป็นบริเวณที่ผู๎แสดงถอย
กลับเข๎าไปเพื่อเตรียมตัวที่จะแสดงของตน หลังฉากจึงเป็นสถานที่ที่ตัวละครเลิกแสดงบทบาทและกลับเป็นตัวของตัวเอง
อีกครั้งหนึ่ง
2. ศึกษาแนวคิดสาคัญ
“เราตํางโหยหาอิสรภาพ และพยามหลีกหนีความเดียวดาย แตํถ๎าอิสรภาพมันหมายถึงความเดียวดาย ทาไม
เราถึงตะเกียกตะกายร๎องหาอิสรภาพอยูํอยํางนั้น ?” คากลําวของ “ไพศาล” ตัวละครเอกในเรื่อง HELL[O] WHITE
สะท๎อนให๎เห็นถึงภาวะความสับสนในตนเองของมนุษย์ที่พบได๎แทบทุกหนทุกแหํงในสังคม
ในโลกที่หมุนไปอยํางรวดเร็ว มนุษย์มากมายตํางใช๎ชีวิตราวกับอาหารกระป๋องในโรงงานอุตสาหกรรม เดินทาง
ยํางเรํงรีบไปตามสายพานที่สังคมกาหนดไว๎ วิถีชีวิตของผู๎คนในสังคมแตํละวันที่ผํานไป ล๎วนดาเนินไปกับความจาเจ
ซ้าซากไร๎จุดหมาย ที่สาคัญคือไมํคํอยจะมีใครตั้งคาถามเอากับความหมายของชีวิต แตํเมื่อวันหนึ่งที่ทุกสิ่งทุกอยํางลํม
สลาย มนุษย์กลับเริ่มตั้งคาถามวํา “ทาไม” กับทุกสิ่งทุกอยําง เหลํานี้เองคือจุดเริ่มต๎นตํอการแสวงหาความหมายและ
ความสุขให๎ชีวิต...
หลายครั้งที่มนุษ ย์เราเรี ยกร๎อ งหาอิสรภาพที่ จะหลุดออกจากวงจรชีวิ ตบนสายพานที่ เป็น ดั่งโซํ ตรวนเพื่ อ
แสวงหาความสุข ทวําพวกเขากลับไมํรู๎ตัวเลยวําอิสรภาพได๎อยูํกับพวกเขามาตั้งแตํกาเนิดแล๎ว
“ฌอง-ปอล ซาร์ตร์” นักปรัชญาแนวอัตถิภาวนิยม (Existentialism) กลําววําแท๎จริงแล๎วมนุษย์ทุกคนล๎วนเกิด
มาพร๎อมกับความวํางเปลําและเสรีภาพ หมายถึงมนุษย์ไมํได๎มีบาปหรือความดีติดตัวมาตั้งแตํกาเนิด ดังนั้นเราจึงมี
อิสรเสรีภาพที่จะสร๎างชีวิต
ปรัชญาอัตถิภาวนิยม (EXISTENTIALISM)
ปรัชญาอัตถิภาวนิยมเป็นปรัชญาที่ให๎ความสาคัญกับองค์ประกอบที่ทาให๎มนุษย์มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพราะ
เชื่อวํามนุษย์มิใชํวัตถุแตํมีชีวิตจิตใจ มีความรู๎สึก มีความต๎องการ
ปรัชญานี้เกิดจากทัศนะเคอการ์ด (Soren Kierkegard) ที่ให๎ความสนใจที่ตัวบุคคล หรือความเป็นอยูํ มีอยูํของ
มนุษย์ ซึ่งมักถูกละเลย ซึ่งพวกเขามีความคิดเห็นวําสภาวะโลกปัจจุบันนี้มีสรรพสิ่งทางเลือกมากมายเกินความสามารถที่
มนุษย์เราจะเรียนรู๎ จะศึกษา และจะมีประสบการณ์ได๎ทั่วถึง ฉะนั้นมนุษย์เราควรจะมีสิทธิ์หรือโอกาสที่จะเลือกสรรพสิ่ง
ตําง ๆ ด๎วยตัวของตัวเองมากกวําที่จะให๎ใครมาปูอนหรือมอบให๎ จากแนวความคิดดังกลําว พวกอัตถิภาวนิยมจึงมีความ
เชื่อวํา เปูาหมายของสังคมนั้นต๎องมีความมุํงมั่นที่จะพัฒนาให๎คนเรามีอิสรภาพ และมีความรับผิดชอบ และสิ่งนี้จะ
เกิดขึ้นได๎ก็ตํอเมื่อเราพยายามเปิดโอกาสหรือยอมให๎ผู๎เรียนมีสิทธิเสรีภาพที่จะเป็นผู๎เลือกเอง ครูเป็นเพียงผู๎กระตุ๎น และ
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ปรัชญานี้มีความเชื่อวํา ธรรมชาติของคนก็ดี สภาพแวดล๎อมทางสังคมก็ดีเป็นสิ่งที่ไมํตายตัว คนแตํละคนสามารถกาหนด
ชีวิตของตนเองได๎ เพราะมีอิสระในการเลือกทุกสิ่งทุ กอยํางไมํอยูํคงที่แตํเปลี่ยนแปลงอยูํเสมอ เพราะเชื่อวําความจริง
(Truth) เป็นเรื่องนามธรรมที่ไมํมีคาตอบสาเร็จรูปให๎ สาระความจริงก็คือ ความมีอยูํเป็นอยูํของมนุษย์ (existence) ซึ่ง
มนุษย์แตํละคนจะต๎องกาหนดหรือแสวงหาสาระสาคัญ (essence) ด๎วยตนเอง โดยการเผชิญกับสถานการณ์ที่เรียกวํา
“existential situation” ซึ่งบุคคลแตํละคนมีเสรีภาพที่จะเลือกและตัดสินใจด๎วยตนเอง
แม๎ซาร์ตร์จะไมํได๎เป็นผู๎ให๎กาเนิดลัทธิอัตถิภาวนิยม กระนั้นก็ไมํอาจปฏิเสธวําแนวคิดเอกซิสฯของซาร์ตร์ทรง
อิทธิพลทางความคิดอยํางยิ่ง โดยเฉพาะสาระสาคัญที่วํา “มนุษย์คือเสรีภาพ”
ซาร์ตร์กลําววําเสรีภาพของมนุษย์แสดงออกให๎เห็นชัดเจนกระทั่งในรูปแบบของความสามารถในตัวมนุษย์ที่จะ
ปฏิเสธไมํยอมรับสิ่งสิ่งหนึ่งสิ่งใด แม๎แตํตัวเราเอง เชํนเดียวกับ “ไพศาล”และมนุษย์สีขาว
“ทาไมนายถึงจงเกลียดจงชังตัวเองนัก?”
นี่คือสิ่งที่ละครเวทีเรื่อง “HELL[O] WHITE : สวัสดีโลกสีขาว” ตั้งใจจะถํายทอดสื่อสารกับผู๎ชมโดยบอกเลํา
ผํานตัวละครที่ชื่อ “ไพศาล” ชายหนุํมผู๎เรียกร๎องหาอิสระเสรีภาพที่จะหนีออกจากกรอบสังคม หนีจากทุกสิ่งทุกอยําง
กระทั่งหนีตัวเอง…
แม๎นักปรัชญาเอกซิสฯทั้งหลายจะกลําววํา มนุษย์มีสิทธิ์ เสรีภาพที่จะเลือกดาเนินชีวิตตามความต๎องการของ
ตัวเอง แตํก็เป็นที่นําสงสัยวํา ทาไมมนุษย์กลับไมํรู๎วําตนมีสิทธิ์นั้นอยูํ ที่แยํไปกวํานั้นคือพวกเขายังรู๎สึกวําตนเองโดน
สภาพแวดล๎อมและสังคมกรอบไว๎ดั่งอยูํในกรงขัง
ซาร์ตร์ให๎คาตอบกับปัญหานี้วําเราตํางเกิดมาพร๎อมกั บความวํางเปลําและเสรีภาพแตํเติบโตกับมนุษย์สัมพันธ์
ภาวะหนนึ่งของการมีชีวิตอยูํในโลกคือการต๎องอยูํใน “สังคม” และเกี่ยวข๎องสัมพันธ์กับผู๎อื่น... แม๎การอาศัยกับเพื่อนรํวม
โลกจะเป็นประโยชน์ในหลายแงํ แตํเมื่อพิจารณาทางด๎านเสรีภาพจะเห็นได๎วําการมีคนอื่นอยูํในโลกนั้นเป็นบํอเกิดของ
ความอึดอัดไมํสบายใจอยํางหนึ่ง เหตุเพราะมนุษย์ผู๎อื่นนั้นมีเสรีภาพเชํนเดียวกับเรา ซึ่งยํอมหมายความวําเราไมํสามารถ
บังคับความคิด ความรู๎สึก รวมถึงการกระทาของผู๎อื่นให๎เป็นไปตามที่เราต๎องการได๎ ในทางตรงข๎าม ผู๎อื่นสามารถจะ
ลดทอนตัวเราให๎มีสภาพเป็นวัตถุได๎ โดยกาหนดลักษณะใดลักษณะหนึ่งให๎แกํตัวเรา เชํน กลําววําเราเป็นคนเลว เห็นแกํ
ตั ว ขี้ ข ลาดตาขาว หรื อ เป็ น ผู๎ แ พ๎ เ ป็ น ต๎ น ทั้ งนี้ เ รามี สิ ท ธิ์ ที่ จ ะโน๎ ม น๎ า วเพื่ อ เปลี่ ย นความคิ ด ของคนเหลํ า นั้ น แตํ ใ น
ขณะเดียวกัน เขายังคงมีสิทธิ์เสรีภาพที่จะไมํเชื่อและยืนยันความคิดของตนอยูํดี ด๎วยเหตุนี้การมีชีวิตรํวมกับผู๎อื่นในสังคม
จึงทาให๎เราต๎องประสบปัญหามากกวําการอยูํกับวัตถุที่ไร๎จิตใจ
ปัญหาสาคัญคือ มนุษย์ไมํอาจมีความสัมพันธ์ที่ราบเรียบได๎เต็มร๎อย ทั้งนี้เพราะโดยธรรมชาติแล๎วมนุษย์แตํละ
คนตํางมีแนวโน๎มที่จะจากัดเสรีภาพของกันและกัน ตัวอยํางเชํน หากเรานั่งอยูํคนเดียวในสวนสาธารณะ เราอาจรู๎สึกวํา
สถานที่นั้นมีไว๎เพื่อเราคนเดียว แม๎กระทั่งม๎านั่งที่เรานั่งอยูํก็เป็นของเรา เราสามารถจะทาอะไรก็ได๎ตามความพึงพอใจ นั่ง
ทําไหนก็ได๎ เพราะขณะนั้นเราคือศูนย์กลางของทุกสิ่ง แตํหากมีใครสักคนเดินเข๎ามาที่ที่เรากาลังนั่งอยูํ โลกของเราจะ
สั่นสะเทื อนทันที ม๎านั่งที่เรานั่งจะไมํใ ชํของเราอีกตํอ ไป หากแตํมีไ ว๎เพื่อผู๎อื่ นด๎วย ทํานั่งที่ เคยนั่งอยํางสบายก็ต๎อ ง
เปลี่ยนเป็นการระมัดระวังกริยา เพราะเราอาจกลายเป็น “วัตถุ” ที่ถูกจับจ๎องหรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางใดก็ได๎ เราจะ
กลายสภาพเป็นวัตถุที่ไมํมีอานาจจะให๎อีกฝุายรู๎วําเราต๎องการให๎เขาคิดหรือมองเราอยํางไร ทุกสิ่งทุกอยํางล๎วนแล๎วแตํ
สายตาของผู๎อื่นจะกาหนด การนั่งไขวํห๎างที่เรามองเป็นเรื่องปกติ อาจเป็นมารยาทที่เลวทรามในสายตาคนอื่นก็ได๎ ดังนั้น
เราจึงรู๎สึกวําเสรีภาพของเราถูกคุกคามอยูํเสมอ จนกลายเป็นความรู๎สึกวําตนไร๎ซึ่งอิสรภาพในการกระทาสิ่งตํางๆไปในที่สุด
นอกจากการถูกแปลงสภาวะของตนเองให๎กลายเป็นวัตถุจากคนรอบข๎างแล๎ว บางครั้งมนุษย์ก็สามารถลดทอน
เสรีภาพของตัวเองด๎วยการแปลงสภาพของตนให๎ตกเป็นวัตถุเชํนกัน หากเราเห็นเพื่อนหกล๎ม เราอาจหยุดยืนมองด๎วย
ความขาขัน แตํในทันใดที่มีสายตาของผู๎อื่นจ๎องมาที่เราอยํางตาหนิติเตียน เราจะรู๎สึกละอายทันที เพราะเราเริ่มมองเห็น
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ตัวเราอยํางที่เรา “คิด” วําผู๎นั้นมองเห็น คือเห็นวําเราเป็นคนไมํดี มีความสุขบนความทุกข์ของผู๎อื่น หรือเป็นคนใจร๎าย
ในการกระทาที่เรากํอเอง
ตัวละครในละครเวทีเรื่อง HELL[O] WHITE แตํละตัวล๎วนสะท๎อนภาวะเหลํานี้ได๎อยํางดีเยี่ยม ไมํวําจะเป็น
สภาวะของการพยายามลดทอนคุณคําของเพื่อนมนุษย์โดยแปลงสภาพเขาเป็นวัตถุ หรือการมองตัวเองให๎เป็นวัตถุเชํนกัน
... เห็นได๎ชัดวําในละคร ตัวละครหลายตัวพยายามจะเปรียบเทียบตัวตนของมนุษย์กับสิ่งตํางๆ เชํน เปรียบเทียบตนเองวํา
เป็นกลุํมคนสีขาวบางครั้งก็เรียกบุคคลกลุํมอื่นเป็นสีตํางๆ พวกเขาไมํได๎มองเห็นผู๎อื่นเป็นมนุษย์ แตํแปลงสภาพผู๎อื่นเป็น
สีสันตํางๆ
“สีชมพูขอให๎ข๎ามอบรํางกายอันบริสุทธิ์ให๎เขา.... เขาคํอยๆรวบรวมข๎าดังฝักข๎าวโพด แกะข๎าออกจนเปลือยเปล
รํอนข๎าให๎ออกจากเปลือก บดข๎าจนเป็นผงขาว ขยาข๎าจนอํอนเปียก”
ที่เห็นได๎ชัดที่สุดในตัวเรื่องคือ มนุษย์สีขาวทั้งหลายพยายามเปลี่ยนไพศาล ชายผู๎อยูํในชุดสีดาให๎กลายเป็นวัตถุ
แปลกปลอม... แม๎ไพศาลจะพยายามยืนยันวําตนไมํใชํวัตถุและมี สิทธิ์เสรีภาพที่จะกระทาอะไรก็ได๎ แตํด๎วยประเด็นที่
ซาร์ตร์ได๎กลําวไว๎ในข๎างต๎นแล๎ววํา มนุษย์ผู๎อื่นตํางมีสิทธิ์ที่จะไมํคล๎อยตามก็ได๎ และเราตํางไร๎อานาจที่จะเปลี่ยนความคิด
ของพวกเขา... .ในขณะเดียวกันเราจะเห็นการตีคําตนเองเป็นวัตถุของเหลํามนุษย์สีขาวอยํางชัดเจนเชํนกัน มนุษย์สีขาว
เชื่อวํา “สีขาว” คือสัญลักษณ์แหํง “ความบริสุทธิ์” พวกเขามักจะกลําวในละครเสมอวํามนุษย์ควรจะทาตัวเป็น “คนดี”
แม๎การทาความดีในทัศนคติของพวกเขาจะขัดแย๎งกับตัวตนอันจริงแท๎ก็ตาม
เหตุใดมนุษย์สีขาวในเรื่องจึงต๎องใสํหน๎ากากเพื่อปิดบังตัวตนภายในตลอดเวลา? ซาร์ตร์กลําววําภาวะเหลํานี้
แสดงให๎เห็นวําการที่ต๎องอยูํในสังคมรํวมกับผู๎อื่นทาให๎เราไมํอาจทาทุกสิ่งทุกอยํางได๎ตามใจชอบ เพราะสายตาของผู๎อื่น
สามารถลดทอนเราให๎เป็นวัตถุได๎เสมอ และหากเราปลํอยให๎ผู๎อื่นมีอานาจเหนือเราเชํนนี้ตลอดไป เราก็จะกลายเป็นดั่ง
วัตถุจริงๆที่ไมํมีชีวิตจิตใจเป็นของตัวเอง ไมํกล๎าทาในสิ่งที่ผู๎อื่นไมํเห็นชอบ... มนุษย์สีขาวคือตัวอยํางของกลุํมคนที่ตีคํา
ตัวเองให๎เป็นวัตถุที่สังคมต๎องการ พวกเขาตํางหวาดกลัวตํอสายตาของสังคมที่กาลังคุกคามสิทธิ์เสรีภาพในการกระทา
ของตน จนเลือกที่จะปกปิดเนื้อแท๎แหํงความเป็นมนุษย์และเสรีภาพที่ซํอนอยูํภายใต๎หน๎ากากนั้น
“รู๎หรือเปลําวําคนเราไมํควรจะเศร๎า (หยิบดินสอขึ้นมาวาดรอยยิ้มทับบนปาก) สีขาวบอกข๎าวําเราควรจะยิ้ม
มากกวําร๎องไห๎ ไมํมีใครอยากจะคบหากับคนที่เศร๎าตลอดเวลาหรอก...”
ไมํเพียงแตํมนุษย์สีขาวที่แสดงให๎เห็นภาพของการลดคุณคําในตัวเองและผู๎อื่น ไพศาลเองคืออีกหนึ่งตัวละครที่
สะท๎อนภาวะแหํงความปวดร๎าวของมนุษย์นี้ได๎อยํางดีเยี่ยมและสิ่งนีเ้ องที่กํอปมปัญหาภายในจิตใจของตัวละครให๎คร่า
ครวญร่าร๎องหาเสรีภาพตลอดเวลา
แม๎ไพศาลจะเป็นตัวละครที่พยายามเรียกร๎องสิทธิ์ในการใช๎ชีวิตอยํางเสรีมีอิสรภาพ ประกาศตัววําตนเองไมํ
ต๎องการการกาหนดคําจากผู๎ใด แตํตัวละครนี้หารู๎ไมํวําตนเองนั้นได๎แสดงทําทีที่สยบยอมตํอสังคมตั้งแตํเปิดเรื่องแล๎ว...
ฉากแรกของละครเวทีเรื่อง HELL[O] WHITE คือการเปิดตัวของไพศาลที่กาลังสื่อสารเจรจากับ “ผู๎กาหนดชะตากรรม”
การแสดงแฝงซํอนนัยยะโดยการไมํมีตัวละครที่ชื่อผู๎กาหนดประกฎตัวขึ้นจริง แตํกลับให๎ไพศาลหันหน๎าเข๎าหากลุมํ คนดู
กลําวคือ ผู๎กาหนดไมํใชํใครคนใดคนหนึ่ง หากแตํเป็นสายตาของสังคมนั่นเอง
“ครับ ทํานวํายังไงผมก็วําอยํางนั้น...” (ไพศาลกลําวกับผู๎กาหนดชะตากรรม)
ขณะที่ใช๎ชีวิตอยูํบนโลกสีขาว นอกจากไพศาลจะถูกผู๎อื่นพยายามทาให๎กลายเป็นวัตถุ ตัวเขาเองก็กระทาใน
ลักษณะทีไ่ มํตาํ งกัน
ไพศาล
: พวกคุณก็ดีแตํตัดสินคนอื่น
มนุษย์สีขาว
: แล๎วนี่เจ๎าไมํได๎กาลังตัดสินพวกข๎าอยูํหรอกหรือหนุมํ น๎อย?
นี่อาจเรียกได๎วําเป็นภาวะแหํงความไมํรู๎เนื้อรูต๎ ัวของมนุษย์ หลายครัง้ ที่มนุษย์พยายามลดทอนคุณคําของผู๎อื่น
ด๎วยสัญชาตญาณ และตัดเสรีภาพของตัวเองด๎วยความไมํตั้งใจ
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ด๎วยสัญชาตญาณเบื้องลึกของมนุษย์ที่สานึกรู๎วําเราสามารถถูกลดทอนให๎กลายเป็นวัตถุเมือใดก็ได๎ ทาให๎มนุษย์
จาเป็นจะต๎องปูองกันรักษาเสรีภาพของตนเองไว๎ไมํให๎ตกอยูํในอานาจของผู๎อื่น เชํนโดยการใช๎สายตาจ๎องมองผู๎อื่นกํอนที่
เขาจะมองดูเรา และวิพากษ์วิจารณ์เขากํอนที่เขาจะทาเชํนนั้นแกํเรา ด๎วยเหตุที่ทุกคนต๎องการทาเชํนนี้ ความสัมพันธ์ของ
มนุษย์สํวนใหญํจึงเต็มไปด๎วยการตํอสู๎ แตํละฝุายมักต๎องการลิดรอนเสรีภาพของผู๎อื่นให๎สิ้นไป เพื่อตนเองจะได๎มีอานาจใช๎
อีกฝุายเป็นเครื่องสนองความต๎องการ... การกระทาเชํนนี้ไมํได๎เกิดขึ้นเพราะมนุษย์มีความมุํงร๎ายและเกลียดชังตํอกันโดย
ธรรมชาติ แตํทาไปโดยสัญชาตญาณแหํงความรักและหวงแหนในเสรีภาพที่ติดตัวมาแตํกาเนิดจนหวานหวั่นวําผู๎อื่ นจะมา
แยํงชิงไปมากกวํา เพราะหากมนุษย์ขาดเสรีภาพแล๎ว เราก็ไมํตํางจากวัตถุธรรมดาทั่วไป การเกิดมาเป็นมนุษย์ก็จะสูญ
คุณคํา... ด๎วยความรักและหวาดกลัวนี้เอง มนุษย์จึงเริ่มตํอสู๎กันและหาความสุขจากการอยูํในสังคมรํวมกับเพื่อนมนุษย์ได๎
น๎อยมาก
สิ่งนี้เองที่ HELL[O] WHITE พยายามสื่อสารกับคนดูผํานแตํละตัวละครที่ล๎วนหวงแหนเสรีภาพของตนและ
นาไปสูํการทาร๎ายกันเองโดยไมํรู๎ตัว เราจะเห็นได๎ชัดวําไมํมีตัวละครตัวใดเลยที่มีเจตนามุํงร๎ายตํอกันและไมํได๎มีความ
เคียดแค๎นซึ่งกันและกันเป็นพื้นฐานแตํอยํางใด ทั้งมนุษย์สีขาวและไพศาลตํางมีเหตุผลในการกระทาของตนเองซึ่งเกิดมา
จากภาวะเบื้องลึกที่ไมํเข๎าใจถึงอิสรภาพในการใช๎ชีวิตของพวกเขา ทุกคนตํางเพียงเรียกร๎องต๎องการให๎อีกฝุายยอมรับสิทธิ
และเสรีภาพของตนที่มีอยูํเทํานั้น
มนุษย์สีขาวได๎อธิบายการพยายามเปลี่ยนตัวตนของไพศาลให๎เป็นดังภาพที่เขาคาดหวังวําทั้ งหมดเกิดจาก
ความหวังดี ด๎วยความเชื่อวําสิ่งที่พวกเขาคิดคือความดีงาม ไมํใชํการมุํงร๎าย
“บางทีสีที่เจ๎าเห็นวําสวยมันก็ไมํได๎นําชื่นชมอยํางที่คิดหรอกนะ ไมํมีสีอะไรจะดีกวําสีขาวแล๎ว เชื่อข๎าเถอะ”
นอกจากการตํอสู๎กับผู๎อื่นเพื่อปกปูองเสรีภาพของตนเองแล๎ว มนุษย์ยังมีการรักษาเสรีภาพของตนด๎วยการตํอสู๎
เปลี่ยนแปลงตัวเองอีกด๎วย เชํน การสร๎าง “อัตลักษณ์” และ “สัญลักษณ์” บางอยํางให๎ตนเอง
3. วิเคราะห์ และเชื่อมโยง เพื่อหาแนวทางในการสร๎างสรรค์งานละครเวที
4. หาแนวทางในการสร๎างสรรค์ผลงาน ดังตํอไปนี้
4.1 จัดทาบทละคร
การพัฒนาบทละครจากวรรณกรรมโดยพิจารณาให๎บทละครมีสภาพตามจริงตามธรรมชาติของการดาเนินเรื่อง
อันเป็นไปตามปกติวสิ ัยมนุษย์ ซึ่งอ๎างอิงตามองค์ประกอบสาคัญในบทละคร 6 ประการของอริสโตเติล ดังตํอไปนี้
4.1.1 โครงเรื่อง หมายถึง การลาดับเหตุการณ์ทเี่ กิดขึ้นในละครอยํางมีจุดหมายปลายทาง และมีเหตุผล
ละครเวทีเรื่อง “HELL[O] WHITE : สวัสดีโลกสีขาว” ที่นาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเสรีภาพในตัว
มนุษย์ ผํานตัวละครชายหนุํมผู๎เปรียบเสมือนนักโทษที่ติดอยูํในกรงขังแหํงกรอบความคิดในสังคมและไมํสามารถหาทาง
ออกได๎... ละครเรื่องนี้ตั้งอยูํบนฐานโครงเรื่องที่เผยให๎เห็นกระบวนการสร๎างมายาคติ “คนดีในสังคม” ที่ตีกรอบวิถีชีวิต
ของผู๎คนให๎ไมํอาจมีเสรีภาพในการกระทาสิ่งที่ตนปรารถนาอยํางแท๎จริงได๎
หากวิเคราะห์ HELL[O] WHITE โดยอิงโครงสร๎างทางการละคร (Dramatic Structure) จะเห็นได๎วําละครเรื่องนี้
ดาเนินเรื่องอยํางเป็นลาดับ ไมํมฉี ากตัดสลับระหวํางเรื่อง ซึ่งงํายตํอการเข๎าใจเนื้อเรื่อง/เหตุการณ์ที่เป็นไปสาหรับผู๎ชม
ตั้งแตํ จุดเริ่มเรื่อง (Exposition) จนถึง จุดคลี่คลายในตอนจบ (Falling Action)
4.1.2 ตัวละคร (Character) และลักษณะนิสัยของตัวละคร (Characterization)
ตัวละคร และการวางลักษณะนิสยั ตัวละคร (Character and Characterization) ตัวละครคือ
ผู๎กระทาหรือผู๎ทไี่ ด๎รบั ผลจากการกระทาในบทละครในละครเวทีเรื่อง HELL[O] WHITE สวัสดีโลกสีขาว ได๎เลือกนาตัว
ละครหลัก 4 ตัว ได๎แกํ
- “ไพศาล”
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ไพศาลไมํตํางกับภาพของมนุษย์เงินเดือนทั่วไปที่ใ ช๎ชีวิตอยํางรวดเร็วให๎ทันการเคลื่อนไหวของโลก
ชีวิตที่ต๎องดาเนินกิจกรรมวนซ้าซากดั่งเป็นโซํตรวนกักขังไมํให๎ออกไปหาความฝันทาให๎เขารู๎สึกเบื่อหนําย แม๎ไพศาลจะ
ประสบความสาเร็จในการทางานเกี่ยวกับศิลปะอยํางที่คาดหวัง แตํเขากลับยังรู๎สึกเสมอวําตนเองไมํมีความสุขเทํ าที่ควร
จะเป็น
ไพศาลเป็นตัวละครที่มลี ักษณะหัวรั้น จริงจังกับยืนยันอุดมการณ์ของตนอยูํเสมอ เขาคอยหวังจะเห็น
ทุกสิ่งราบรื่นสวยงามและพยามทุกวิถีทางที่จะทาให๎ภาพฝันที่วาดเกิดขึ้นจริง ขณะเดียวกันกลับมีความย๎อนแย๎งภายใน
จิตใจที่พยายามปกปิดไมํให๎คนภายนอกรับรู๎เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีในสังคม เชํน ไมํแสดงความอํอนไหวในที่สาธารณะ ปกปิด
ตัวตนเบื้องลึกที่ขี้กลัว ขี้เหงา ขี้โมโห ขาดความมั่นใจและความย๎อนแย๎งสับสนที่รุนแรงที่สุดในตัวไพศาลคือเขาไมํทราบ
วําอุดมการณ์ที่เขาเชื่อมั่นแตํละเรื่องนั้นมีความหมายตํอชีวิตอยํางไร ไพศาลจึงมีลัก ษณะเดํนคือ ตั้งคาถามตลอดเวลา
ทวําไมํสามารถหาคาตอบที่กระจํางชัดให๎ตนเองได๎เลยสักครั้ง
- ไพศาลอีกคน (มนุษย์สีขาว3)
จิตสานึกอีกด๎านของไพศาลซึ่งตัวไพศาลเองไมํเคยยอมรับ
ผมอีกคนมีบุคลิกเงียบขรึม พูดน๎อยผิดกับไพศาลรักความสงบ ขยาดภาวะของการทะเลาะเบาะแว๎ง
หรือมีปัญหากับใคร ด๎วยรู๎ดีวํามนุษย์เป็นสัตว์สังคมและไมํใชํสิ่งมีชีวิตที่สามารถอยูํโดยลาพังได๎ ดังนั้นเขาจึงต๎องสวม
หน๎ากากอยูํเสมอเพื่อปิดบังความรู๎สึกนึกคิดที่แท๎จริงหลังจากที่ตระหนักวําการคิดแตกตํางจะทาให๎คนในสังคมไมํยอมรับ
แตํจะยอมเผยตัวตนที่แท๎จริงเมื่ออยูํลาพัง(หรืออยูํกับไพศาล)เทํานั้น...
- มนุษย์สีขาว1
เขาคือตัวละครที่เป็นตัวแทนของกลุํมคนที่มีศรัทธาจริต ผู๎ที่มีแตํใจศรัทธาโดยไมํต๎องการเหตุผล และ
เชื่อเพื่อความสบายใจ... ในเรื่องนี้มนุษย์สีขาวจึงได๎แตํพร่าพูดถึงบุญและคุณงามความดีตลอดเวลา อีกทั้งยังพยายาม
ถํายทอดสอนผู๎อื่นทั้งที่ตนเองก็ไมํเข๎าใจเหตุผลอะไรนัก แตํก็มักจะพูดด๎วยเสียงที่มั่นอกมั่นใจในภูมิความรู๎เสมอ เนื่องจาก
“เชื่อ” วําสิ่งที่ตนศรัทธานั้นยํอมถูกต๎องและดีงาม
- มนุษย์สีขาว2
หญิงสาวผู๎บูชาในความรัก ใบหน๎าสวยคมของเธอมักจะทาใครหลายๆคนหลงใหลแม๎จะมีชายหนุํม
มากมายที่พร๎อมพลีชีวิตเพื่อเธอ แตํกลับมีชายคนเดียวเทํานั้นที่เธอมอบรักให๎เขาอยํางสุดหัวใจ ทวําชายผู๎นั้นกลับทาร๎าย
เธอด๎วยการพรากความบริสุทธิ์ของเธอไปและเดินจากไปอยํางไร๎เยื่อใย ความรักในอุดมคติที่เธอคอยเฝูาฝันหามาตลอด
ชีวิตกลับกลายเป็นสิ่งที่เธอรังเกียจและขยาดหวาดกลัวตั้งแตํวันนั้น ความรักที่เธอเคยอยากครอบครองกลายเป็นสิ่งที่เธอ
คอยวิ่งหนี
ตัวละครทั้งหมดจะมีลักษณะเป็นตัวละครที่สมจริง (Well-Round Character) มีทั้งข๎อดีและข๎อบกพรํอง
ในตัวเอง อีกทั้งยังมีพัฒนาการของลักษณะนิสัยและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติตํางๆที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
4.1.3 ความคิด (Thought) ประเด็นในการนาเสนอ (Thought/Theme) ยังคงเน๎นให๎เห็นวํา ในโลกใบ
เดียวกัน มนุษย์ไมํวําจะเชื้อชาติใดภาษาใดก็ตาม ตํางก็ตกอยูํในวังวนความคิดที่ไมํยอมปดปลํอยตนเองให๎เป็นอิสระได๎
ทั้งนั้น แกํนที่ปรากฏอยูํในเรื่อง HELL[O] WHITE สวัสดีโลกสีขาว มี 2 ชนิดคือ
4.1.3.1 แกํนเรื่องหลัก (Main Theme) ที่สะท๎อนเนื้อหาเกี่ยวกับอิสรภาพของมนุษย์ ตามหลัก
ปรัชญาอัตถิภาวนิยม ซึ่งเชื่อวํามนุษย์ทุกคนล๎วนเกิดมาพร๎อมกับสิทธิเสรีภาพ
4.1.3.2 แกํนเรื่องยํอย (Sub Theme) คือถํายทอดประเด็นความรู๎สกึ เกี่ยวกับตัวตนของมนุษย์
4.1.4 การใช๎ภาษา(Diction)
การใช๎ภาษาในละครเวทีเรื่อง HELL[O] WHITE สวัสดีโลกสีขาว แตํละตัวละครใช๎ภาษาที่แตกตํางกันไป
เชํน มนุษย์สีขาวใช๎ภาษาเกํา แทนสรรพนามด๎วยคาวํา “ข๎า” และ “เจ๎า” ขณะที่ไพศาลใช๎ภาษาปกติในยุคปัจจุบัน เพื่อ
แสดงความแปลกแยกระหวํางตัวละครสองฝุาย
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4.1.5 เพลง (Song)
ดนตรี ประกอบละครเวทีเ รื่ อ ง”HELL[O] WHITE : สวั สดี โ ลกสี ข าว”ดนตรีบ รรเลงแนว
Expressionism เกือบตลอดทั้งเรื่องเพื่อสะท๎อนความรู๎สึกอันจริงแท๎ในจิตใจผํานเสียงที่ดูผิดเพี้ยนบิดเบี้ยว เน๎นการ
สื่อสารอารมณ์มากกวําทํวงทานองที่เป็นจังหวะไพเราะแบบเพลงชนิดอื่น
4.1.6 ภาพ (Spectacle)
ภาพในที่นี้เน๎นไปที่บทบาทของตัวละครทีส่ ามารถนามาแสดงให๎เห็นได๎ด๎วยใบหน๎าทําทางและจังหวะ
อาการเคลื่อนไหวที่เพิ่มพูนรสชาติให๎แกํละครนอกจากนั้น ผู๎วิจัยยังเน๎นการเลือกใช๎ภาพจากการแตํงหน๎า เครื่องแตํงกาย
และฉากสื่อสารเนื้อหาของเรื่องเป็นหลัก
5. ออกแบบศิลป์
5.1 ฉาก
โลกสีขาวคือโลกที่เปรียบเสมือนนรกสาหรับตัวละครเอก เป็นตัวแทนของสังคมในโลกปัจจุบันที่ผู๎คนดาเนิน
ชีวิตกันอยํางรีบเรํง ใช๎ชีวิตตามกรอบที่ถูกกาหนดไว๎ ทุกคนเดินตามสายพานแหํงชีวิตราวกับตนเป็นเครื่องจักกลที่ไร๎ชีวิต
จิตใจการออกแบบฉากโลกสีขาวจึงมุํงเน๎นสร๎างบรรยากาศที่อึดอัดและเต็มไปด๎วยเส๎นสายที่แข็งทื่อไร๎ชีวิตชีวาเพื่อ
สะท๎อนสภาวะจิตใจของตัวละครที่อาศัยอยูํ
ฉากของโลกสีขาวประกอบด๎วยกรอบเฟรมสีขาวที่ขึงด๎วยเส๎นสีขาวทึบและเส๎นเอ็นใสที่พันกันอยํางยุํงเหยิง
รูปทรงของเฟรมที่เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมจานวนมาก ขนาดสูงกวําศีรษะ เน๎นย้าภาพของเส๎นที่แข็งทื่อ ให๎ความรู๎สึกไมํผํอน
คลายจัดวางซ๎อนทับกันเพื่อสร๎างบรรยากาศอึดอัดคับแคบตามความรู๎สึกของตัวละคร

ที่มา: ศึกษิต ภูํระย๎า, 7 มีนาคม 2558
5.2 การแตํงหน๎าเครื่องแตํงกาย
เครื่องแตํงกายของนักแสดงเน๎นโทนสีขาวและดาตัดกันตามสีประจาตัวของตัวละครซึ่งเป็นสัญญะหลักของเรื่อง
โดยออกแบบเครื่องแตํงกายดังตํอไปนี้
- ไพศาล สวมเครื่องแตํงกายสีดาทั้งหมด

ที่มา: ศึกษิต ภูํระย๎า, 7 มีนาคม 2558
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- มนุษย์สีขาว

ที่มา: ศึกษิต ภู่ระย้า, 7 มีนาคม 2558
การแต่งหน้าและแต่งกายของมนุษย์สีขาวทั้งสามใช้ลักษณะคล้ายกันหมดทั้งหญิงและชาย
โลกสีขาวเปรียบเสมือ “สวรรค์” ในมายาคติของผู้คน ดังนั้นผู้ที่อยู่บนสรวงสวรรค์ได้ในความสานึกคิดของคน
ทั่วไปอาจหมายถึง “เทวดา” “นางฟูา” หรือ “ผู้มีบุญ”
ในส่วนของการออกแบบเครื่องแต่งกายมนุษย์สีขาวจึงดึงลักษณะเสื้อคลุมของนักบุญมาใช้โดยเปลี่ยนให้เป็นสี
ขาวล้วน เพื่อสื่อสัญญะของผู้ที่อยู่บนสรวงสวรรค์ ทว่าความแตกต่างของเสื้อผ้ามนุษย์สีขาวกับนักบุญต่างกันตรงที่ด้าน
ในเสื้อคลุมใส่เสื้อและกางเกงปรกติ(สีขาวล้วน) เนื่องจาก
1. เหล่ามนุษย์สีขาวไม่ใช่นักบุญจริงๆ
2. สะดวกต่อการเคลื่อนไหวของนักแสดง
3. ดูแปลกตา ไม่อาจระบุยุคสมัยได้
นอกจากนี้ ชุดของมนุษย์สีขาวยังมีสัญลักษณ์สาคัญคือโซ่ที่ใช้ตกแต่งร่างกายแทนสร้อยคอ สื่อถึงกลุม่ คนที่ติด
อยู่กับโซ่ตรวน กรอบของสังคม ไร้อิสระ นักโทษในคราบของนักบุญ
ใบหน้าของมนุษย์สีขาวทุกคนถูกทาหน้าเป็นสีขาวโพลนราวกับหน้ากากเป็นนัยยะเสียดสีกลุ่มคนเหล่านี้ที่
พยายามทาตัวให้ขาวบริสุทธิ์หมดจดประกอบกับหน้ากากสีเงินรูปทรงบิดเบี้ยวของมนุษย์สีขาวยังแฝงความหมายของการ
ปกปิดซ่อนเร้นใบหน้าและความรู้สึกที่แท้จริงไว้ตลอดเวลา
5.3 ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาสูจิบัตร
5.3.1 รูปภาพ

ที่มา: สันติพฒ
ั น์ ชมพูรัตน์
( OUTRE STUDIO )
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การออกแบบรูปภาพผู้วิจัยออกแบบตีความภาพร่วมกับ OUTRE STUDIO เลือกใช้ภาพการคนที่มีใบหน้าเป็น
หน้ากาก อยู่ในมุมมืดและพยายามฉีกดึงรั้งตนเองออกไปสู่แสงสว่าง สีหน้าไร้ความสุขเช่นเดียวกับภาวะของตัวละครและ
ปรับแต่งภาพสื่อสิ่งพิมพ์โฆษนาให้เป็นสีขาวดา เพื่อสื่อสัญญะของสีในเรื่อง
6. คัดเลือกนักแสดงและทีมงาน
เนื่ อ งจากกระบวนการก่ อ นซ้ อ ม (Pre-Production)

ค่ อ นข้ า งล่ า ช้ า รวมถึ งข้ อ ก าหนดที่ จ าเป็ น ต้ อ งเปิ ด

Production
ซ้อมการแสดงอย่างต่าเป็นเวลา 90 วัน จึงทาให้มีเวลาคัดเลือกนักแสดงน้อยมาก การตัดสินใจคัดเลือกนักแสดง
จากความสมัครใจของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการและภาพรวมบุคลิก สังเกตลักษณะท่าทางที่มีความใกล้เคียงกับตัวละคร
โดยมีการนัดพดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะคติเกี่ยวกับแก่นของละครเล็กน้อยเพื่อตัดสินใจ
ข้าพเจ้าเลือกวิธีติดต่อเข้าหานักแสดงด้วยการนัดติดต่อพูดคุยและให้อ่านบทบางส่วนก่อนเพื่อให้เข้าใจ เห็นภาพ
แนวทางที่จะเป็นไปของละคร เป็นการเปิดโอกาสให้นักแสดงพิจารณาและตัดสินใจอย่างสะดวกใจมากขึ้น
ปัญหาที่พบคือ นักแสดงคนแรกที่ตอบตกลงประสบอุบัติเหตุก่อนการเปิดซ้อม ทาให้ต้องรีบหานักแสดงใหม่อีก
ครั้ง และครั้งต่อมาคือนักแสดงหลักที่คัดเลือกมามีความเข้าใจและทัศนคติที่ดี มีความสนใจเกี่ยวกับแก่นเรื่องเป็นอย่าง
มากแต่ภายหลังเริ่มรู้สึกมั่นใจในการต้องรับภาระนี้ไว้ สร้างความกดดันให้ตนเองเป็นอย่างมากด้วยอยากทาผลงานให้ดี
แต่ไม่มั่นใจว่าจะสามารถประคับประคองการเป็นตัวละครได้จึงขอถอนตัวออก ข้าพเจ้าจึงต้องหานักแสดงใหม่อีกครั้ง
หลังจากเปิดซ้อมไปได้แล้วเป็นเวลา 3 วัน ด้วยการที่นักแสดงรีบถอนตัวทาให้ข้าพเจ้าสามารถรีบจัดการแก้ปัญหา
จัดระบบได้อย่างรวดเร็ว
7. การดาเนินการซ้อม โดยแบ่งทีมงานออกเป็น 3 ทีม กาหนดซ้อมดังต่อไปนี้
7.1 ทีมนักแสดง เริม่ ซ้อมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 19 มกรคม พ.ศ. 2558 โดยใช้เวลาซ้อมช่วง 19.00-23.00
น. โดยประมาณ โดยแบ่งเป็นการอ่านบท ซ้อมเจาะและซ้อมรวม ตามเวลาที่สะดวกของแต่ละคน และประกอบกับการ
ซ้อมในรูปแบบการด้นสด (Improvisation Technique)
7.2 ทีมนักเทคนิค เริ่มซ้อมใหญ่วนั ที่ 2 กุมภาพันธ์, 24 กุมภาพันธ์ และ 5-8 มีนาคม พ.ศ. 2558 โดยมีการวางแผน
งาน ซ้อมเจาะและดูภาพรวมของนักแสดง ตามเวลาทีส่ ะดวกของแต่ละคน
7.3 ทีมฉากผู้กากับเวที กาหนดซ้อม3วันต่อสัปดาห์ตามความสะดวกของทีมงานและนักแสดง กาหนดเวลาซ้อมช่วง
19.00-23.00 โดยประมาณ
8. ประชาสัมพันธ์และจาหน่ายบัตรเข้าชม
การประชาสัมพันธ์ ข้าพเจ้าเลือกที่จะใช้การถ่ายเอกสารรูปโปสเตอร์ขนาด A4 ติดให้ทั่วมหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์คล้ายใบปลิวแทนที่จะใช้โปสเตอร์แผ่นใหญ่ เพราะการใช้โปสเตอร์ในลักษณะคล้าย
ใบปลิวจะสามารถติดได้เยอะกว่าและสะดุดตามากกว่าอีกทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังใช้สื่อ
ออนไลน์ เช่น www.facebook.com และ instagram.com ในการประชาสัมพันธ์เนื่องจากสามารถกระจายข่าวได้
รวดเร็ว ตรงกับกลุ่มเปูาหมาย ปลุกกระแสได้ง่ายและไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่เนื่องจากการจัดการอันล่าช้าทาให้ข้าพเจ้าไม่มี
เวลามากเพียงพอที่จะตั้งโต๊ะขายบัตร ข้าพเจ้าจึงเปิดรับจองบัตรผ่านช่องทางออนไลน์ โทรศัพท์ ซื้อหน้างาน และแบ่ง
บัตรให้ทีมงานนาไปประชาสัมพันธ์และจาหน่ายซึ่งได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจอย่างยิ่ง
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9. กาหนดจัดแสดง
วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 19.00 น.
10. ประเมินผล
จากยอดจานวนบัตรที่ขายได้ พบว่ามีผู้ซื้อบัตรเข้าชมจานวน 122 ใบ
จานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 80 คน แบ่งเป็น
• เพศชาย

จานวน

19

คน

• เพศหญิง จานวน 60 คน
• ไม่ระบุ จานวน 1 คน
สังกัด
• คณะอักษรศาสตร์ จานวน 64 คน
• คณะวิทยาศาสตร์ จานวน 1 คน
• คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
• คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
• ไม่ระบุ
จานวน 1 คน
การให้ค่าระดับคะแนน

มากที่สุด = 5 คะแนน
น้อย = 2 คะแนน
รายการ
1.เนื้อหาและรูปแบบการนาเสนอมีความน่าสนใจ
2.การแสดงออกของนักแสดงมีความน่าสนใจ
3.ความพร้อมขอการแสดง
4.การจัดแสงมีความเหมาะสม
5.เสียงในการแสดงมีความเหมาะสม
6.สูจิบัตรมีความครบถ้วนเหมาะสม
7.เวลาที่ใช้ในการแสดงเหมาะสม
8.ท่านมีความรูส้ ึกประทับในการชมการแสดงครั้งนี้

• คณะศึกษาศาสตร์ จานวน
• คณะเภสัชศาสตร์ จานวน
จานวน 1 คน
จานวน 8 คน

มาก = 4 คะแนน
น้อยที่สุด = 1 คะแนน

4
1

คน
คน

ปานกลาง = 3 คะแนน
X
4.71
4.75
4.65
4.65
4.64
4.63
4.78
4.74

S.D.
0.45
0.43
0.53
0.57
0.60
0.62
0.54
0.52

จากผลสรุปทั้งหมด แม้ว่าจะมีข้อผิดพลาดระหว่างกระบวนการทางานหลายประการแต่ก็ถือว่าเป็นที่น่าพึง
พอใจ มีผู้สนใจเข้าร่วมชมเป็นจานวนมากเกินความคาดหมาและผู้ชมร้อยละ 80 ขึ้นไปมีความพึงพอใจจากการรับชมใน
ระดับมาก เข้าใจเนื้อเรื่องและแก่นสารที่ต้องการสื่อตามเปูาหมายที่ตั้งไว้
ผู้ร่วมงานทุกฝุายมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ ช่วยกันสรรค์สร้างให้ละครเวทีนาฏ
การนิพนธ์เรื่อง HELL[O] WHITE สวัสดีโลกสีขาว ได้ถ่ายทอดออกสู่สังคม มีผู้คนสนใจติดตามศิลปะละครเวทีมากขึ้น
อย่างน่าประทับใจ
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11. สังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่
จากกระบวนการสร้างผลงานละครเวทีเรื่อง HELLL[O] WHITE สวัสดีโลกสีขาว เพื่อจัดแสดงในเทศกาลละคร
นาฏการนิพนธ์ประจาการศึกษาปี 2557 โดยคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ทาให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์มากมายระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่การเริ่มกระบวนการก่อนซ้อม
การแสดง (Pre-Production) จนถึงวั นแสดงจริ ง ผ่านปัญหาต่างๆที่เ กิดขึ้นระหว่ างการทางานโดยเริ่ มตั้งแต่การ
สร้างสรรค์บทละครที่ได้แรงบันดาลใจมาจากประสบการณ์ส่วนตัวและสภาวะแวดล้อมรอบข้างที่กระตุ้นเร้าให้ข้าพเจ้า
เริ่มตั้งคาถามกับชีวิตและโลกตลอดเวลาเกี่ยวกับอิสรภาพ ทว่างานชิ้นแรกที่ส่งไปถูกตีกลับและได้รับคาวิจารณ์ว่าเนื้อหา
ยังขาดความหนักแน่นจึงทาให้ข้าพเจ้าต้องเริ่มวิจัยหาข้อมูลเกี่ยวกับปรัชญาที่ว่าด้วยอิสรภาพและจิตใต้สานึกของมนุษย์
อย่างละเอียดและลึกซึ้งเพื่อสร้างเรื่องราวให้ชัดเจน สมเหตุสมผล และมีความเข้าใจในตัวละครอย่างถ่องแท้
ในส่วนกระบวนการซ้อมก่อนซ้อมประกอบด้วยการวิจัยและออกแบบภาพรวมทั้งหมดซึ่งการวิจัยนั้นข้าพเจ้า
เริ่มทาไปพร้อมกับการเขียนบทโดยใช้เวลาศึกษาค้นคว้าราว2เดือนด้วยกันจึงทาให้ข้อมูลของแก่นเรื่องค่อนข้างมีความ
หนักแน่นพอสมควร นอกจากนี้การเข้าใจเนื้อหาวิจัยอย่างละเอียด มีแก่นที่ยังช่วยส่งเสริมการออกแบบภาพรวมซึ่งมี
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกันทางทางสัญญะทั้งหมดเป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น การออกแบบทั้งฉาก เครื่องแต่งกาย เสียงและแสง
จึงค่อนข้างชัดเจนเป็นไปตามเวลาที่กาหนด
นอกจากนี้ ปั ญ หาที่ พ บระหว่ า งกระบวนการซ้ อ มก็ ถื อ เป็ น อี ก ส่ ว นส าคั ญ ตั้ ง แต่ ปั ญ หาของนั ก แสดงที่ มี
ประสบการณ์น้อย เวลาซ้อมไม่ตรงกัน ขาดกาลังใจ รวมไปถึงทีมงานฝุายอื่นที่ประสบปัญหาใกล้เคียงกัน จัดเวลาซ้อแต่
ละฝุายให้ตรงกันค่อนข้างยาก ทาให้การซ้อมแบบครบองค์สมบูรณ์เกิดขึ้นน้อยกว่าที่คาดไว้ ในส่วนต่างนี้ข้าพเจ้าต้อง
เรียนรู้ที่จะค่อยๆปรับแก้ปัญหา หัดแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าให้ทันท่วงทีและให้ทุกฝุายเกิดความสบา ยใจในการ
ร่วมงาน เช่นแบ่งงานกันทา ระหว่างนักแสดงซ้อมให้ทีมงานฝุายอื่นช่วยกันทาฉากประกอบบ้าง ลองจินตนาการเกี่ยวกับ
เทคนิคบ้าง เพื่อไม่ให้ใครคนใดคนหนึ่งรู้สึกว่าตนไร้หน้าที่
แม้ว่าการแก้ไขปัญหาบางจุดจะไม่ได้เป็นไปตามเปูาหมายโดยสมบูรณ์ด้วยระบบการจัดการที่พยายา มรักษา
ความรู้สึกทีมงานจนขาดระเบียบ แต่ข้าพเจ้าค้นพบว่าการที่ทุกฝุายร่วมมือกันทางานด้วยใจทาให้ผลงานที่ออกมา
ค่อนข้างเป็นที่น่าพึงพอใจอย่างยิ่ง
เทคนิคและอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน
1. ไฟ
2. คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการตัดต่อ/เสียงและการประพันธ์
3. เครื่องเสียง
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การลดมลพิษทางเสียงด้วยแถบต้นไม้บนถนนอโศกมนตรี
Noise Pollution Reduction through a Tree Belt on Asokmontri Road
กชกร คชวิเศษ1, นริศรา ไปยโพศรี1, วรันรัชพร อรัญรัชชพิศาล1, วรุฒ มั่นถึง1, สิทธิโชค ชูบาล1
สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล2 และ ชูเดช โลศิร2ิ
1
นิสิตระดับปริญญาตรี,
2
คณาจารย์
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บทคัดย่อ
มลพิษทางเสียงเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่กาลังคุกคามคุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยตัวการสาคัญที่ก่อให้เกิดมลพิษ
ทางเสียในพื้นที่เมือง คือ รถยนต์ ในปัจจุบันปริมาณรถยนต์บนท้องถนนได้เพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากร
และความต้องการ ถนนอโศกมนตรีเป็นถนนหนึ่งที่เป็นตัวอย่างของการเกิดมลพิษทางเสียงจากการ ใช้รถยนต์บนท้อง
ถนน ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจกรรมโดยรอบ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของมลพิษทาง
เสียงต่อมนุษย์บนถนนอโศกมนตรี และศึกษาถึงสมบัติของต้นไม้ในการปูองกันและลดมลพิษทางเสียง ด้วยสมการทาง
คณิตศาสตร์และแบบจาลองสามมิติเสมือนจริง ด้วยโปรแกรม Autodesk InfraWorks 360 ผลการศึกษาพบว่า ต้นไม้ที่
สามารถลดมลพิษทางเสียงได้ต้องตั้งอยู่ระหว่างแหล่งกาเนิดเสียงกับผู้รับสัญญาณ ตลอดจนสมบัติต่างๆ ของต้นไม้ เช่น
ความสูง ความยาวและความกว้างของแนวปลูก และระยะห่างในการปลูก ของต้นไม้ทั้ง 3 ชนิดในการลดมลพิษทางเสียง
ได้ ถึงแม้ว่าจะลดระดับมลพิษได้ไม่มากนัก แต่การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความสาคัญของต้นไม้ที่ช่วยลดความดัง
ของเสียงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
คาสาคัญ: การออกแบบสิ่งแวดล้อม แนวพื้นที่สีเขียว การควบคุมเสียง
Abstract
A noise pollution plays as an important problem threating on quality of life. A major cause
of that pollution in the urban area is the cars. Nowadays, the amount of cars on the roads has
increased dramatically following by the number of population and demand. Asokmontri road is one
of the distinctive examples of the noise pollution from the use of the cars which affects on all
activities along the road. The objectives of this study are to study the impacts of the noise pollution
on human living and to study properties of the tree to prevent and reduce the noise by using
mathematic model and 3D virtual reality model created by the Autodesk InfraWorks 360. The result
can be found that trees can absorb the noise pollution and should be settled between a source and
a receiver. The properties of trees such as the height, length and width of the planting and space
from three kinds of trees can decrease the noise pollution slightly. However, the study shows the
importance of trees to reduce the amount of noise may cause a hazardous to health.
Keywords: environmental design, green belt, noise control

: ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาตรีเครือข่าย SMARTS

471

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5 วันที่ 3 กรกฎาคม 2558

บทนา
เนื่องจากในปัจจุบันมีมลพิษที่ใกล้ตัวเรามากมายโดยที่เราไม่ทราบและมักมองข้ามไป “เสียง” ที่เราได้ยินทุกวัน
ช่วยให้เราสามารถดาเนินกิจกรรมในชีวิตประจาวัน แต่ความแตกต่างในระดับความดังของเสียงในแต่ละสถานที่อาจทาให้
เสียงเป็นมลพิษได้เช่นกัน มลพิษทางเสียง (noise pollution) คือสภาวะที่มีเสียงดังเกินกว่าปกติหรือเสียงดังต่อเนื่อง
ยาวนานจนก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสุขภาพของมนุษย์
ปัญหามลพิษทางเสียงเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่กาลังคุกคามคุณภาพชีวิตของมนุษย์อย่างต่อเนื่อง เพราะมนุษย์
มักให้ความสนใจกับปัญหามลพิษอื่นๆ เช่นมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้า เป็นต้น มากกว่า อันที่จริงแล้วมลพิษทาง
เสียงก็เป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเช่นเดียวกันกับมลพิษอื่นๆ ประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างหนาแน่น
ส่งผลให้มีการจราจรอย่างคับคั่ง ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อจิตใจ อย่างไรก็ตามอันตราย
จากเสียงในทุกวันนี้ก็กลายเป็นสิ่งที่มนุษย์เคยชินไปแล้ว
ต้นไม้นั้นไม่เพียงแต่ให้ความสวยงามและความร่มรื่นแก่เราเท่านั้น แต่ยังสามารถกรองเสียงที่ไม่พึงประสงค์จาก
การจราจร และจากแหล่ง อื่นๆ ที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่อาศัย โรงเรียน หรือสานักงานต่างๆ ซึ่งไม้พุ่มที่มีขนาดใบเล็ก มีผิว
ละเอียด และมีกลุ่มใบหนาแน่นจะมีความสามารถในลดการกระจายเสียงที่มีความถี่สูงจนไปถึงปานกลาง ด้วยความการ
ตระหนั ก ถึ งภั ย ต่ อ การด ารงชี วิ ต ความเป็ น อยู่ และการประกอบอาชี พ อั น เป็ น ผลที่ เ กิ ด จากเสี ย งของการจราจร
การศึกษาในครั้งนี้ได้ศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ของต้นไม้ที่มีผลต่อการกรองมลพิษเสียง การศึกษาครั้งนี้ ได้คานึงถึงสมบัติของ
ต้นไม้ที่ช่วยกรองมลพิษทางเสียง ซึ่งผลที่ได้คาดว่าจะนาไปสู่การวางแผนแนวการจัดการ และการปูองกันต่อประชาชน
อันเกิดจากมลพิษทางเสียงต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาผลกระทบของมลพิษทางเสียงที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์
2. เพือ่ ศึกษาสมบัติของต้นไม้ที่ช่วยในการปูองกันและลดมลพิษทางเสียง
3. เพือ่ เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนอโศกมนตรี
กรอบแนวคิด
ศึกษาปัญหา กาหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตในการศึกษา
ทบทวนเอกสาร

ออกแบบการวิจยั เพื่อตอบสนองปัญหาที่ต้องการ
ษาอั
นตรายของมลพิ
เลือกพื1.เพื
้นที่อ่ทศึี่จกะศึ
กษา
และกาหนดปัษจทางเสี
จัยที่ศึกยงที
ษา่
ส่งผลกระทบต่อมนุษย์
2.เพื่อศึกษาลักษณะจากต้นไม้ที่มีผลต่อการ
วิ
เ
คราะห์
ข้อมูลปัษจทางเสี
จัยและค
ปูองกันและลดมลพิ
ยง านวณค่าทางคณิตศาสตร์
3.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรใน
อนาคต
สร้างโมเดล 3 มิติ

1.เพื่อศึกษาอันตรายของมลพิษทางเสียงที่ส่งผล
กระทบต่อมนุษย์
ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดของการศึกษา
2.เพื่อศึกษาลักษณะจากต้นไม้ที่มีผลต่อการปูองกัน
และลดมลพิษทางเสียง
3.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรใน
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วิธีดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาถึงปัญหาที่สนใจซึ่งนาไปสู่การจัดทาวิจัยขึ้น คณะผู้ศึกษาได้สนใจถึงปัญหาของมลพิษทาง
เสียงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ทั้งทางร่างกายและจิตใจโดยให้ ความสาคัญกับปัจจัยต่างๆ ของต้นไม้ที่มี
ผลต่อการกรองมลพิษทางเสียงด้วยใช้ต้นไม้เป็นแนวกันเสียง
ขั้นตอนที่ 2 กาหนดพื้นที่ที่ใช้ในการศึกษา คณะผู้ศึกษามีความสนใจบริเวณถนนอโศกมนตรี เนื่องจากมี
สถานศึกษา บริษัทต่างๆ สถานที่ราชการ และที่อยู่อาศัย ที่มีผู้สัญจรไปมาเป็นจานวนมาก ทั้งนี้รวมถึงการจราจรที่
หนาแน่นในช่วงเวลาเร่งด่วน ซึ่งมีระดับความดังของเสียง (เดซิเบล) ที่ส่งผลอันตรายต่อมนุษย์ ถนนอโศกมนตรี มี
จุดเริ่มต้นที่แยกอโศกซึ่งเป็นจุดตัดระหว่างถนนสุขุมวิทกับถนนรัชดาภิเษก (มุ่งหน้ามาจากเขตคลองเตย) มุ่งไปทางทิศ
เหนือในพื้นที่แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา ข้ามคลองแสนแสบ เข้าพื้นที่แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี และไปสิ้นสุดที่
แยกอโศก-เพชรบุรีซึ่งเป็นจุดตัดกับถนนเพชรบุรี
ขั้นตอนที่ 3 กาหนดปั จจัยที่ศึกษา จากการตรวจเอกสารและงานวิ จัยที่เกี่ย วข้อง พบว่า จานวนต้นไม้
ระยะห่างในการปลูก ระดับความดังของเสียง ความกว้าง ความยาว และแนวการปลูกต้นไม้มีความสาคัญต่อการลด
มลพิษทางเสียง ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้ จึงนาปัจจัยดังกล่าวข้างต้นมาศึกษาทั้งหมด
ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาปัจจัยของต้นไม้ เน้นการศึกษาถึงจานวนของต้นไม้และระยะห่างของการปลูกที่เหมาะสมใน
การช่วยลดมลพิษทางเสียงได้ ซึ่งการปลูกต้นไม้ต้องมีระยะ ตลอดจนลักษณะของต้นไม้ ความสูงและความกว้างของลาต้น
ขั้นตอนที่ 5 การคานวณค่าทางคณิตศาสตร์ คานวณพื้นที่ถนนอโศกมนตรี คานวณค่าความยาวของถนนต่อ
ความยาวรถ และคานวณค่าเดซิเบลต่อแนวกั้นเสียง
ขั้นตอนที่ 6 ขั้นตอนการทาโมเดล 3 มิติเสมือนจริงด้วยโปรแกรม Autodesk InfraWorks 360
ผลการวิจัย
1. การคานวณพื้นที่ถนนอโศกมนตรี
ถนนอโศกมนตรี มีความยาวถนนโดยประมาณ 1,400 เมตร หากถนนมีความกว้างเลนละ 8 เมตร ถนน
จะมีความกว้างประมาณ 250 เมตร ถ้าถนนมีความกว้างเลนละ 6 เมตร ถนนจามีความกว้างประมาณ 190 เมตร และถ้า
ถนนมีความกว้างเลนละ 4 เมตร ถนนจะมีความกว้างประมาณ 100 เมตร โดยปกติแล้วรถยนต์ขนาดกลาง 1 คันจะมี
ความกว้างประมาณ 1.65 เมตร และความยาวประมาณ 4.35-5 เมตร ดังนั้น สามารถคานวณจานวนรถยนต์ที่อยู่บน
ถนนได้ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าการคานวณหาจานวนรถ
จานวนเลน

ความกว้างของถนน (เมตร)

จานวนรถต่อความกว้างถนน

จานวนรถ (คัน)

8
6
4

250
190
100

250 / 5 = 50
190 / 5 = 38
100 / 5 = 20

50
38
20

รวม

108
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2. การคานวณค่าเดซิเบลต่อแนวกันเสียง
เมื่อพิจารณาถึงระดับความดังของเสียงจากรถยนต์บนท้องถนน จะพบว่า รถยนต์ 1 คัน จะปล่อยเสียง
ประมาณ 85 เดซิเบลต่อคัน เมื้อคานึงถึงจานวนแถบของต้นไม้กับความสามารถในการกรองเสียง พบว่า ต้นไม้ 1 แถว
ความยาว 50 เมตร จะมีประสิทธิภาพในการกรองเสียงได้ประมาณ 46-50 เดซิเบล หากความยาวของถนน 50 เมตร
ในช่วงถนน 8 เลน จะมีรถประมาณ 250 คันโดยประมาณ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด้ ค านึ ง ถึ ง ชนิ ด ของต้ น ไม้ กั บ การกรองมลพิ ษ โดยพิ จ ารณาถึ ง ความสู ง ความยาว
ระยะห่าง และรูปแบบของแนวการวาง ได้แก่ ต้นเทียนหยด ต้นชบา และต้นแก้ว ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงชนิดของต้นไม้และปัจจัยที่มีผลต่อการกรองมลพิษ
ความสูง
(เมตร)
ต้นเทียนหยด
2.5
ต้นชบา
2.5
ต้นแก้ว
1.2
ที่มา: Fang และ Ling (2003)
ชนิดต้นไม้

แนวความยาว
(เมตร)
50
60
60

แนวความกว้าง
(เมตร)
1.2
1.8
2.5

ระยะห่าง
(เมตร)
0.5 x 0.5
0.4 x 0.4
0.3 x 0.3

แบบรูปของ
การวาง
แบบกระจาย
แบบกระจาย
แบบกระจาย

3. การทาแบบจาลอง 3 มิติ เสมือนจริง
การศึกษาครั้งนี้ใช้โปรแกรม Autodesk InfraWorks 360 เพื่อสร้างแบบจาลอง 3 มิติ เสมือนจริง
หลังจากที่โหลดโปรแกรม Autodesk InfraWorks 360 ผู้ศึกษาหาพื้นที่ที่ศึกษาในโปรแกรม จากนั้นใส่เลนถนนในพื้นที่ที่
ศึกษา และแบบจาลอง 3 มิติ จากโปรแกรม Google Earth หลังจากนั้นส่งออกข้อมูลแบบจาลอง 3 มิติ เพื่อเปิดด้วย
โปรแกรม Sketchup 8 เพื่อให้ได้ประเภทของข้อมูลในการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Autodesk InfraWorks 360 และ
วางแนวต้นไม้ลงในพื้นที่ศึกษา
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาสรุปได้ว่า ต้นไม้ที่จะสามารถลดมลพิษทางเสียงได้นั้นจะต้องตั้งอยู่ระหว่างแหล่งกาเนิดเสียงกับ
ตัวรับสัญญาณเสียงและต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ความสูงของต้นไม้ ความยาวแนวการปลูก ความกว้างแนวการ
ปลูก ระยะห่างในการปลูก และแบบรูปของแนวการวาง ซึ่งในการศึกษานี้ได้ศึกษาต้นไม้ 3 ชนิด คือ ต้นเทียนหยด ต้น
ชบา และต้นแก้ว โดยมีค่าปัจจัยของต้นไม้แต่ล่ะชนิด ได้แก่ ต้นเทียนหยด มีความสูง 2.5 เมตร แนวความยาว 50 เมตร
แนวความกว้าง 1.2 เมตร ระยะห่างในการปลูก 0.5x0.5 เมตร แนวการวางเป็นแบบกระจาย ต้นชบา มีความสูง 2.5
เมตร แนวความยาว 60 เมตร แนวความกว้าง 1.8 เมตร ระยะห่างในการปลูก 0.4x0.4 เมตร 5 แนวการวางเป็นแบบ
กระจาย ต้นแก้ว มีความสูง 1.2 เมตร แนวความยาว 60 เมตร แนวความกว้าง 2.5 เมตร ระยะห่างในการปลูก 0.3x0.3
แนวการวางเป็นแบบกระจาย โดยใน 1 แนวการปลูกมาสามารถลดมลพิษทางเสียงได้ 48±2 เดซิเบล ในทุกๆ 50 เมตร
ถึงแม้จะลดระดับเสียงของมลพิษได้ไม่มาก อย่างไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความสาคัญของต้นไม้มากขึ้น
จากที่ปลูกเพื่อลดมลพิษทางอากาศและเพื่อความสวยงาม แต่ยังสามารถช่วยลดระดับความดังของเสียงที่อาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพ ที่มักจะมามองข้ามมลพิษทางเสียงไป จนคิดว่าเป็นเรื่องที่เคยชินไปแล้ว
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ข้อเสนอแนะ
1. การปลูกต้นไม้ในแต่ล่ะครั้งจะต้องคานึงถึงพื้นที่ที่จะปลูกว่าสามารถปลูกได้ในพื้นที่จริงหรือไม่ และพืช
พรรณที่ได้ศึกษานั้นสามารถทนต่อสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศนั้นๆ ได้หรือไม่
2. การทาวิจัยครั้งนี้เป็นเพียงแค่การยกตัวอย่างรถยนต์ขนาดกลางเพียงเท่านั้น ในการศึกษาครั้งต่อไปควร
พิจารณาถึงรถยนต์ประเภทอื่นๆ ด้วย
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่กรุณาสละ
เวลา ให้ความรู้และคาแนะนาตลอดการทาวิจัย
ขอขอบพระคุณ ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
สาหรับการทาวิจัยครั้งนี้
ท้ายที่สุดนี้ ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ที่คอยช่วยเหลือและเป็นกาลังใจตลอดจน ขอขอบพระคุ ณ
เพื่อนๆทุกคน ที่คอยให้ความช่วยเหลือจนการวิจัยครั้งนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
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ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ก่อให้เกิดมลพิษทางน้า กรณีศึกษา: คลองแสนแสบ
The Impact of Land Use Change on Water Pollution. Case Study: Saen Saeb Canal
นลินี หนูเอียด1, ธัญญาลักษณ์ รตนรณกร1, โสภิดา ฉัตรเที่ยง1, อานาจ ไชยวงศ์1, พรรษวัชร วรมิศร์1
สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล2 และชมชนก เลี้ยงวัณพร2
1
นิสิตระดับปริญญาตรี,
2
คณาจารย์
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณริมคลองแสนแสบ
ช่วง พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2557 2) หาปริมาณมลพิษทางน้าที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ ดิน และ 3) หาพื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบจากมลพิษทางน้ารอบคลองแสนแสบ เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยนี้ ได้แก่ รูปถ่ายทางอากาศ พ.ศ. 2538 และ
ภาพถ่ายดาวเทียมจาก Google Earth พ.ศ. 2557 และใช้เทคนิคการแปลภาพด้วยสายตาเพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
การใช้ที่ดินระหว่าง พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2557 จากนั้นนาข้อมูลการจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินมาวิเคราะห์ปริมาณ
การปล่ อยมลพิ ษ โดยใช้ข้ อมู ลปริ มาณและลั กษณะน้ าทั้ งชุม ชน จากสมาคมสิ่ งแวดล้ อมไทย และแยกแยะผลการ
วิเคราะห์เป็น 11 เขตปกครอง
ผลการวิจัยพบว่า มีการใช้ประโยชน์ที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงจาก พ.ศ. 2538 ไป พ.ศ. 2557 คือ พื้นที่ว่างเปล่า
มีก ารเปลี่ย นแปลงเป็ น บ้า นเรื อ นมากขึ้น มีก ารเปลี่ย นแปลงจากบ้า นเรื อ นเป็ น อาคารส านั ก งานมากขึ้ น และการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลโดยตรงโดยการปล่อยมลพิษทางน้ามากขึ้น พบว่าพื้นที่ที่มีการปล่อยมากที่สุดในปี 2538 คือ
เขตราชเทวี ปล่อย 30.10% ในปี 2557 คือ เขตปูอมปราบศัตรูพ่าย ปล่อย 29.99 %
คาสาคัญ: คลองแสนแสบ การปล่อยน้้าเสีย มลพิษทางน้้า การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
Abstract
This research aims to study 1) the changes of land use along Saen Saeb canal in 2538 B.E.
and 2557 B.E. 2) To quantify water pollution caused by land use. 3) To identify the impact area from
water pollution along Saen Saeb. By using aerial photographs of 2538 B.E. and satellite image
provided by Google Earth 2557 B.E. associated with visual interpretation technique to classified land
use. Next, the water pollution according to land use types are analyzed based on the classified land
use information and water pollution information. Finally, the analyzed information be identify into
districts boundary in order to clarify the authority control.
The result shows the land use changed from 2538 B.E. to 2557 B.E.; abandoned area
changes to residence, residence changes to service function. It is obviously disclose the direct affect
of land use change on water pollution which represented by an evident as the highest impact area
in 2538 B.E. is Ratchathewi district with 30.10% sewerage in contrast the highest impact area in 2557
B.E. is pom Prap Sattru Phai district sewerage.
Keywords: Saen Saeb, sewerage, water pollution, land use change
476

: ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาตรีเครือข่าย SMARTS

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5 วันที่ 3 กรกฎาคม 2558

บทนา
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของ “คลองแสนแสบ”เป็นคลองที่ถูกขุดขึ้นในสมัยรัชการที่ 3 มีความยาว 72 กิโลเมตร
ในสมัยนั้นคลองแสนแสบถือว่าเป็นคลองสายหลักเส้นหนึ่งของกรุงเทพมหานคร โดยมีจุดเริ่มต้นบริเวณคลองมหานาคไป
ทางทิศใต้เชื่อมต่อกับคลองบางกะปิ คลองหัวหมาก คลองบางขนาก และไหลออกทะเลบริเวณแม่น้าบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา การเดินทางโดยใช้เส้นทางคลองแสนแสบจึงสามารถช่วยล่นระยะทางสัญจรระหว่างจังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา และกรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดี วัตถุประสงค์แรกเริ่มในการขุดคลองแสนแสบ เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
ขนส่งเสบียงอาหาร ไพร่พล ยุทโธปกรณ์ และกาลังทหารจากกรุงเทพมหานครไปยังกัมพูชาและเวียดนามเพื่อการทา
สงคราม หลังยุคสงครามริมสองฝั่งคลองนี้ได้มีชาวบ้านมาทาไร่ทานากันเป็นจานวนมาก ความสาคัญของคลองจึงเปลี่ยน
จากเส้นทางยุทธศาสตร์ในการรบมาเป็นเส้นทางเศรษฐกิจและการค้าแทน และการค้าขายก็ทาให้ชุมชนริมคลองแสน
แสบขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ยิ่งนานวันสภาพบ้านเรือนก็ยิ่งแออัดมากขึ้น รวมกับความมักง่ายของคน จึงทาให้คลอง
แสนแสบเต็มไปด้วยขยะและสิ่งปฏิกูล น้าในคลองเน่าเหม็นจนไม่สามารถนามาใช้อุปโภคบริโภคได้
สภาพทางภูมิศาสตร์ของคลองแสนแสบมีลักษณะเป็นคลองที่พาดผ่านกลางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในแนว
ตะวันออก-ตะวันตก จึงทาให้พื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่มีคลองแสนแสบพาดผ่าน สามารถแบ่งได้เป็นสองส่วน คือ
พื้นที่ส่วนเหนือ และพื้นที่ส่วนใต้ และมีความยาว 45 กิโลเมตร
ลักษณะทางกายภาพของคลองแสนแสบในปัจจุบัน มีลักษณะตื้นเขินเนื่องจากการทิ้งขยะ ตะกอนจากท่อ
ระบายน้าเสีย การก่อสร้าง มีสิ่งก่อสร้างลุกล้ามากขึ้น คุณภาพมีกลิ่นเน่าเหม็น ทาให้ประชาชนริมคลองแสนแสบมี
คุณภาพชีวิตด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพในระดับต่า
ความสาคัญของคลองแสนแสบต่อกรุงเทพมหานคร คือ
1. การระบายน้า คลองแสนแสบถือว่าเป็นคลองที่รองรับน้าจากลารางต่างๆ ที่เนื่องจากคลองแสนแสบเป็น
คลองแกนสายหลักในระบบเครือข่ายของล่องลาน้าในเขตกรุงเทพมหานคร ทาหน้าที่เป็นลาน้าเส้นโครงจากคลอง
บางลาพู ผ่ากลางกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันออก และเป็นแกนให้ลารางและร่องน้าสายเล็กๆ มาเชื่อมต่อเป็น
ร่างแห ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้ใช้คลองแสนแสบ เป็นทางระบายน้าในเวลาน้าท่วม โดยใช้วิธีการสูบน้าจากท่อ
ระบายน้าต่างๆ ลงคลองแสนแสบแล้วจึงผลักดันน้าไปสู่ลาน้าเชื่อมต่อไปทางตะวันออกของกรุงเทพ
2. เส้นทางการคมนาคม ในอดีต คลองแสนแสบเป็นเส้น ทางเดิ นเรือที่ส าคัญที่สุ ดจากแม่น้าบางปะกงสู่
กรุงเทพมหานคร และในปัจจุบันเมื่อเส้นทางสาหรับรถยนต์มีความหนาแน่นมากขึ้น จึงมีประชาชนจานวนมากที่เลือกใช้
เส้นทางการเดินทางทางเรือ ซึ่งจะมีความหนาแน่นมากในช่วงเช้าและเย็น เส้นทางการเดินเรือจะมีตั้งแต่ ท่าเรือผ่านฟูา
ลีลาศ–ท่าวัดศรีบุญเรือง โดยใช้เรือประเภทที่เรียกว่า “เรือเครื่องกลางลา” เพราะเป็นเรือที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ทาให้
สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้จนวนมาก
3. คลองเขตแดนที่สาคัญ ด้วยคุณสมบัติทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมสามารถใช้แบ่งพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
ออกเป็นกรุงเทพฯ ส่วนเหนือ และกรุงเทพฯ ส่วนใต้ โดยใช้คลองแสนแสบตลอดสายเป็นแนวแบ่งเขต ซึ่งผลจากการแบ่ง
เขตนี้ทาให้คลองแสนแสบไม่มีเขตผู้ดูแลที่แท้จริง จึงทาให้เกิดการดูแลที่ไม่ทั่วถึง
4. แหล่งน้าเพื่อการเกษตรกรรม ในอดีตนั้นช่วงปลายของคลองแสนแสบมีคุณภาพดีกว่าช่วงต้นและช่วง
กลางมาก จึงมีการทาเกษตรกรรมโดยใช้น้าจากลาคลอง เช่น การทาสวนมะม่วง การทานาในพื้นที่หลังคลอง การปลูก
ผักลอยน้า แต่ในปัจจุบันการทาเกษตร โดยอาศัยน้าจากคลองแสนแสบถือว่าลดน้อยลงจากในอดีต เพราะเนื่องจาก
ปัญหาเน่าเน่าเสียในปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีการบาบั ดน้าเสียจากอาคารบ้านเรือน ก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้า และ
ไหลลงสู่คลอง
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แหล่งที่มาของน้าเน่าเสียในคลองแสนแสบ ส่วนใหญ่เป็นน้าเสียจากชุมชน คือ น้าที่ถูกทิ้งจากชุมชน ประกอบ
ไปด้วย น้าส้วมและน้าทิ้งจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ เช่น การอาบน้า การซักล้าง น้าจากส้วมซึม ตลอดจนกากและ
ของเสียที่ปนออกมาจากท่อน้าทิ้ง น้าเสียประเภทนี้เป็นของเสียที่ถูกปล่อยจากอาคารบ้านเรือน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า
ตลาด โรงพยาบาล หรือสถานที่ประกอบการต่างๆ ปริมาณน้าเสียเหล่านี้จึงมีปริมาณที่ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการทากิจกรรม
ของประชาชนในชุมชนนั้นๆ น้าเสียจากแหล่งชุมชนมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก เนื่องจากไม่มีการบาบัดก่อนที่
จะปล่อยลงสู่แหล่งน้า น้าเสียจากแหล่งชุมชนประเภทนี้ส่วนมากจะประกอบไปด้วยสารอินทรีย์ซึ่งรวมของเสียต่างๆที่
มนุษย์ขับถ่ายออกมาด้วย เมื่อน้าเสียจากแหล่งชุมชนไหลลงสู่แหล่งน้าก็จะทาให้แ หล่งน้านั้นเกิดการเน่าเสีย และถูก
ปนเปื้อนไปด้วย สารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ เชื่อโรคต่างๆ หรือสารบางชนิดที่ทาให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็น หากมีสารประเภท
ซักฟอกเจือปนอยู่ด้วย จะพบว่าสารดังกล่าวยิ่งมีปริมาณมากเท่าใดก็ยิ่งมีความสามารถซึมลงสู่พื้นดินได้ไกลเป็นพิเศษ
งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับลักษณะบริเวณริมคลองแสนแสบว่ามีลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นอย่างไร เพื่อ
อธิบายว่า เพราะการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือไม่ ที่ทาให้คลองแสนแสบเกิดมลพิษทางน้ามากขึ้น และ
มลพิษทางน้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินนั้นมากน้อยเพียงใด
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณริมคลองแสนแสบ ระหว่าง พ.ศ. 2538
และ พ.ศ. 2557
2. เพื่อหาปริมาณมลพิษทางน้าที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน
3. เพื่อหาพื้นที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางน้าบริเวณริมคลองแสนแสบ
กรอบแนวคิด
พื้นที่ศึกษา

ข้อมูลทุติยภูมิ
- ภาพถ่ายทางอากาศ พ.ศ. 2538 (กรมแผนที่ทหาร)
- ภาพถ่ายดาวเทียม พ.ศ. 2557 (Google Earth)
- ข้อมูลปริมาณการปล่อยน้าเสียจากอาคาร พ.ศ.2536 (สมาคม
สิ่งแวดล้อม)

แปลภาพถ่ายทางอากาศเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
วิเคราะห์การปล่อยน้าเสียจากอาคารประเภทต่างๆเป็นลิตร/วัน

สรุปผลการวิจัย
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจัยครั้งนี้ ได้แบ่งขั้นตอนการศึกษาออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ การจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ด้วยเทคนิคการตีความด้วยสายตา การสังเคราะห์ปริมาณมลพิษทางน้าจากการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ และการ
หาพื้นที่ได้รับผลกระทบทางน้า โดยแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้
1. การจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยเทคนิคตีความด้วยสายตา
1.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2538
- สแกนรูปถ่ายทางอากาศบริเวณคลองแสนแสบ พ.ศ. 2538
- ก าหนดพิ กั ด ต าแหน่ งในภาพถ่ า ยทางอากาศที่ ส แกนแล้ ว ด้ ว ยโปรแกรมระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์
- จาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยเทคนิคการตีความภาพถ่ายทางอากาศด้วยสายตา เพื่อจาแนก
การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณ 500 เมตรจากริมตลิ่งของคลองแสนแสบ
- สรุปประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2538

ภาพที่ 2 ภาพถ่ายทางอากาศ พ.ศ. 2538
1.2 การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2557
- กาหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษา เช่นเดียวกับพื้นที่ศึกษา พ.ศ. 2538 จากนั้นเปลี่ยนรูปแบบข้อมูล
จากข้อมูลเวกเตอร์ (vector) เป็นรูปแบบการแสดงข้อมูลบนเว็บ (KML) และนามาใช้กาหนดพื้นที่ศึกษาในภาพถ่าย
ดาวเทียมในโปรแกรม Google Earth
- กาหนดค่าพิกัดตาแหน่งในภาพดาวเทียมที่ได้
- จาแนกการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ด้ ว ยเทคนิ ค การตี ค วามด้ว ยสายตา และสรุ ป ประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดินเช่นเดียวกับ พ.ศ. 2557
2. การสังเคราะห์ปริมาณมลพิษทางน้าจากการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ ซึ่งปริมาณมลพิษทางน้า
สามารถสังเคราะห์ได้โดยอาศัยข้อมูลปริมาณและลักษณะน้าทั้งชุมชนในประเทศไทย จากสมาคมสิ่งแวดล้อมแห่ง
ประเทศไทย จากการสังเคราะห์ข้อมูลมลพิษทางน้ากับการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ตีความแล้ว ดังตารางที่ 1
3. การหาพื้นที่ได้รับผลกระทบทางน้า
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ตารางที่ 1 ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินกับปริมาณการปล่อยมลพิษทางน้า (ลิตร/วัน-หน่วย)
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ปริมาณการปล่อยมลพิษทางน้า (ลิตร/วัน-หน่วย)
- ที่อยู่อาศัยขนาดเล็ก ได้แก่ บ้าน (ยูนิต)
500
- พาณิชยกรรม ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า สานักงาน ตลาด
3-70
(ตารางเมตร)
- ที่อยู่อาศัยหรือสถาบริการขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงพยาบาล
80-1,000
(เตียง) หมู่บ้านจัดสรร (คน) หอพัก (ห้อง) สถานบริการ (ห้อง)
โรงแรม (ห้อง) อาคารชุด (ยูนิต)
ผลการวิจัย
จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ระยะกันชนรอบริมตลิ่งคลองแสนแสบ ที่ส่งผลต่อ
ปริมาณมลพิษทางน้า สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. การจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน
งานวิจัยนี้ คณะผู้วิจัยได้แบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ที่อยู่อาศัยขนาดเล็ก พาณิชยก
รรม และที่อยู่อาศัยหรือสถานบริการขนาดใหญ่ และพิจารณาเฉพาะพื้นที่ในระยะกันชน 500 เมตร จากริมตลิ่งคลอง
แสนแสบ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จานวนอาคารในแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2557
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
- ที่อยู่อาศัยขนาดเล็ก ได้แก่ บ้าน (ยูนิต)

พ.ศ. 2538 (อาคาร) พ.ศ. 2557 (อาคาร)
16,432

15,958

- พาณิชยกรรม ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า สานักงาน ตลาด (ตารางเมตร)

772

1,857

- ที่อยู่อาศัยหรือสถานบริการขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงพยาบาล (เตียง)

2,243

1,763

หอพัก (ห้อง) สถานบริการ (ห้อง) โรงแรม (ห้อง) อาคารชุด (ยูนิต)

ภาพที่ 3 การจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2538
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ภาพที่ 4 การจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2557
2. ปริมาณมลพิษทางน้า
จากการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พบว่า ระยะทางที่ส่งผลต่อมลพิษทางน้าคือ การปล่อยน้าเสียจากชุมชน
ในระยะทางไม่เกิน 15 เมตรจากริมตลิ่งคลองแสนแสบ ดังนั้น การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทบ้านจัดสรร ซึ่งอยู่นอกระยะ
ดังกล่าวจึงไม่นามาร่วมพิจารณาด้วย จากตารางที่ 1 ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของมลพิษทางน้า เมื่อมาสังเคราะห์ร่วมกับ
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน จะพบว่าประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีการปล่อยน้าเสีย ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยขนาดเล็ก รองลงมาคือ พาณิชยกรรม และที่อยู่อาศัยหรือสถานบริการขนาดใหญ่ตามลาดับ
3. พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางน้า
เนื่องจากการบริหารจัดการมลพิษทางน้านั้น ขึ้นอยู่กับขอบเขตการปกครอง ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงพิจารณา
ข้อมูลสังเคราะห์ปริมาณการปล่อยมลพิษทางน้า จาแนกตามประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินมาพิจารณาในขอบเขตการ
ปกครอง จะพบว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอยู่ในพื้นที่การปกครองทั้งหมด 11 เขต ได้แก่
- เขตราชเทวี พื้นที่ 7.126 ตารางกิโลเมตร
- เขตปูอมปราบศัตรูพ่าย พื้นที่ 1.931 ตารางกิโลเมตร
- เขตปทุมวัน พื้นที่ 8.370 ตารางกิโลเมตร
- เขตบางกะปิ พื้นที่ 28.523 ตารางกิโลเมตร
- เขตห้วยขวาง พื้นที่ 15.033 ตารางกิโลเมตร
- เขตวัฒนา พื้นที่ 12.565 ตารางกิโลเมตร
- เขตวังทองหลาง พื้นที่ 18.905 ตารางกิโลเมตร
- เขตพระนคร พื้นที่ 5.536 ตารางกิโลเมตร
- เขตดุสิต พื้นที่ 10.700 ตารางกิโลเมตร
- เขตสวนหลวง พื้นที่ 23.678 ตารางกิโลเมตร
- เขตบึงกุ่ม พื้นที่ 24.311 ตารางกิโลเมตร
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สรุปและอภิปรายผล
การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณคลองแสนแสบ ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2557 มีการเปลี่ยนแปลงจานวน
อาคาร ดังตารางที่ 3 ซึ่งส่งผลต่อปริมาณมลพิษทางน้าใน 11 เขต ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 3 จานวนอาคารที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละการใช้ประโยชน์ที่ดิน
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
- ที่อยู่อาศัยขนาดเล็ก ได้แก่ บ้าน (ยูนิต)
- พาณิชยกรรม ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า สานักงาน ตลาด (ตารางเมตร)
- ที่อยู่อาศัยหรือสถานบริการขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงพยาบาล (เตียง) หอพัก (ห้อง)
สถาน บริการ (ห้อง) โรงแรม (ห้อง) อาคารชุด (ยูนิต)

การเปลี่ยนแปลง (อาคาร)
-474
1,135
-480

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบปริมาณมลพิษทางน้าทั้ง 11 เขตระหว่าง พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2557
เขต
ราชเทวี
ปูอมปราบศัตรูพ่าย
ปทุมวัน
บางกะปิ
ห้วยขวาง
วัฒนา
วังทองหลาง
พระนคร
ดุสิต
สวนหลวง
บึงกุ่ม
รวม

อัตราการปล่อยมลพิษทางน้า (ลิตร/วัน)
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2557
89,652
99,238
69,210
67,466
44,786
56,092
30,124
25,850
19,028
22,110
13,376
21,542
12,420
14,112
6,736
8,420
6,500
7,000
4,490
5,042
1,500
4,000
297,822
330,872

สัดส่วนการเปลี่ยนแปลง
2.89
-0.52
3.41
-1.29
0.93
2.46
0.516
0.50
0.15
0.16
0.75

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณริมคลองแสน
แสบในการสร้างบ้านเรือน สานักงาน สิ่งปลูกสร้างต่างๆ หรือการใช้ที่ดินในประเภทอื่นๆ ที่มีผลต่อชุมชนในด้านต่างๆ
เช่น วิถีชีวิต ผลกระทบด้านมลพิษ เป็นต้น
2. ควรมีการศึกษาเชิงลึก เกี่ยวกับมลพิษทางน้า โดยอาจมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้พื้นที่ริมคลอง การ
บาบัดน้าเสียของสถานประกอบการทุกประเภทริมคลอง และการรักษาความสะอาดอย่างเข้มงวดของพื้นที่ริมคลอง
เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
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การหาปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูทุเรียน
Identification of Risk Factors for Durian Seed Borer Diffusion.

จิตรทิวา พิมพ์สุวรรณ1, ชัยณรงค์ ปิงเมือง1, ณัฐนันท์ จุยคาวงศ์1, ณัฐวุฒิ เหมือนแก้ว1, นัทธมน ขอนแก่น1
สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล2 และชูเดช โลศิร2ิ
1
นิสิตระดับปริญญาตรี
2
คณาจารย์
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูทุเรียนในพื้นที่จังหวัด
จันทบุรี ด้วยปัจจัยทางภูมิอากาศ ได้แก่ ปริมาณน้าฝนเฉลี่ย อุณหภูมิเฉลี่ย และความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ ย ในระหว่างปี
2546 - 2555 ด้วยการเปรียบเทียบปัจจัยทั้งสามกับระยะเวลาที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูทุเรียน และการ
ประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อหาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูทุเรียน การศึกษา
พบว่าปริมาณน้าฝน อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยในระว่างเดือนมีนาคมกับกรกฎาคมมีความสอดคล้องกับการ
แพร่ระบาดของแมลง และพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูทุเรียน คือ บริเวณอาเภอเขาคิชฌกูฎ อาเภอแก่ง
หางแมว และอาเภอมะขาม
คาสาคัญ: การแพร่ระบาด แมลงศัตรูทุเรียน ปัจจัยเสี่ยง ภูมิอากาศ
Abstract
The aim of this study is to identify factors which cause the spatial diffusion of Durian Seed
Borer (Mudaria luteileprosa Hollway) in Chantaburi by climatic factors such as an average of rainfall,
temperature, and humidity from 2003 to 2012 throughout the comparison to the three factors and
outbreaks of the Durian Seed Borer. Moreover, this study applies a geographic information system
(GIS) to analyze areas at risk. The result can be discovered that those three factors from March to
July are consistent with the disffusion period. The risk areas from the Durian Seed Borer durian
analyzed by GIS are Khao Kitchchakut District, Kaeng hang Maeo District, and Makham District,
respectively.
Keywords: Diffusion, Durian Seed Borer, risk factors, climate
บทนา
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ทุเรียนถือเป็นผลไม้ทางเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศไทย ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ราชาของผลไม้ ”
( King of the fruits) ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและประเทศข้อนข้างสูง และเป็นที่ต้องการของตลาด ทั้ง
ผู้บริโภคภายในประเทศและระดับสากล ประเทศไทยจัดว่าเป็นแหล่งผลิตอันดับต้นของโลก โดยมีตลาดภายในประเทศ
เป็นแหล่งรองรับผลผลิต ทุเรียนเริ่มมีบทบาทสาคัญต่อเศรษฐกิจ ซึ่งในปัจจุบันทุเรียนมีการนาผลผลิตมาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่สามารสร้างรายได้ในรูปแบบต่างๆ อาทิ ทุเรียนกวน ทุเรียนทอด ทอฟฟี่ทุเรียน นามาประกอบอาหาร และ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เป็นต้น จึงทาให้ผู้บริโภคสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ได้หลายรูปแบบ
ถึงแม้ว่า การปลูกทุเรียนจะสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม
เกษตรกรยังประสบกับปัญหาเกี่ยวกับการเพราะปลูกมาก ปัญหาที่สาคัญส่วนใหญ่ที่ชาวสวนต้องเผชิญ คือ เงินทุนในการ
ปลูก การดูแลรักษาผลผลิต และราคาขายที่ไม่สมดุล ในแต่ละฤดูกาลของทุกปี ชาวสวนทุเรียนต้องหมดเงินไปกับการ
ดูแลรักษาเป็นจานวนมาก เนื่องจากทุเรียนเป็นไม้ผลที่ต้องอาศัยปัจจัยทางภูมิศาสตร์ และปัจจัยทางกายภาพที่เหมาะสม
ตัวการสาคัญที่ทาให้ผลลิตเกิดความเสียหายมากที่สุด คือ โรคและแมลงศัตรูพืช โรคที่สาคัญของทุเรียน ได้แก่ โรคราก
เน่าโคนเน่า โรคใบติด โรคจุดสนิม โรคผลเน่า และโรคคราแปูงขาว แมลงศัตรูพืชที่สาคัญของทุเรียน ได้แก่ ไรแดง เพลี้ย
ไก่แจ้ เพลี้ยแปูง และหนอนเจาะแมลง ซึ่งตัวการเหล่านี้เป็นตัวการหลักที่ทาให้ผลผลิตทุเรียนลดลงและเกษตรกร
ชาวสวนทุเรียนต้องเผชิญกับการกาจัดปัญหาเหล่านี้
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาหาพื้นที่เสี่ยงจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการแพร่ระบาดของแมลงศัตรู
ทุเรียนหรือหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน (หนอนใต้) ซึ่งแมลงศัตรูทุเรียนหรือหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน(หนอนใต้) เป็นตัวการ
สาคัญที่ทาให้เกิดปัญหาและสร้างความเสียหายให้กับผลลิตทุเรียนอีกทั้งยังสร้างความเดือดร้อนต่อรายได้ของเกษตรกร
ชาวสวนทุเรียนเป็นอย่างมาก โดยมีการศึกษาปัจจัยที่ทาให้แมลงสามารถแพร่ระบาดในแต่ละพื้นที่ โดยปัจจัยเสี่ยงที่ใช้ใน
การศึกษา ได้แก่ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางกายภาพ เพื่อพิสูจน์ว่าปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อการแพร่ระบาดของ
แมลงในแต่ละพื้นที่อย่างไร และพื้นที่ที่มีความเสียงต่อการแพร่ระบาด โดยการรวบรวมสถิติของปัจจัยต่างๆ ในแต่พื้นที่
มีระยะเวลาในการเก็บข้อมูลที่ใช้ในศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม–ธันวาคม ระหว่างปี 2546–2555 ของพื้นที่ศึกษา คือ
จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดข้างเคียง ได้แก่ จังหวัดระยอง ตราด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว โดยปัจจัย
ทางภูมิอากาศที่ใช้ศึกษา ได้แก่ ข้อมูลสถิติปริมาณน้าฝน อุณหภูมิเฉลี่ย ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษา
จะมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปั ญหาเบื้องต้น และนาผลที่ได้มาปรับใช้ในการจัด การกับเกษตรกรชาวสวนทุเรีย น
ตลอดจนช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการผลิตและสามารถเพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศต่อไป
วัตถุปะสงค์
1. เพื่อศึกษาปัจจัยทางภูมิอากาศที่มีผลต่อการแพร่กระจายของแมลงศัตรูทุเรียนหรือหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน
2. เพื่อหาพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี
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กรอบแนวความคิด
พื้นที่ศึกษา

ข้อมูลปฐมภูมิ
-ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ชาวสาวทุเรียน
จังหวัดจันทบุรี
-ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักวิชาการ

ข้อมูลทุติยภูมิ
- ปริมาณน้าฝนเฉลี่ย
- อุณหภมิเฉลี่ย
- ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(GIS)
วิเคราะห์และประมวลผล

ผลการวิจยั

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิด
้นที่ศึกษา
วิธกีดาหนดพื
าเนินการวิ
จัย
จังหวัดจันทบุรี

กาหนดระยะเวลาใน
การศึกษา

การเก็บรวบรวมข้อมูล
า น ร
น าร ึ

า
า

การวิเคราะห์ ข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

การประเมินผลและสรุปงานวิจัย

ภาพที่ 2 วิธีดาเนินการวิจยั
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ผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ได้แบ่งผลของการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วนที่สาคัญ คือ ส่วนแรก การเปรียบเทียบปัจจัย
ทางภูมิอากาศกับการเขริญเติบโตและวัฏจักรของแมลศัตรูทุเรียน และส่วนที่สอง การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของแมลงศัตรูทุเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การเปรียบเทียบปัจจัยทางภูมิอากาศ
ผลการเปรียบเทียบปัจจัยทางภูมิอากาศที่ใช้ในการศึกษา ตั้งแต่เดือน มิถุนายน–กฎกฏาคม ปี 2546–
2555 ซึ่งใช้ผลในช่วงเวลานี้ เนื่องจากตรงกับทฤษฎีการเจริญเติบโตและวัฏจักรของแมลงศัตรูทุเรียนหรือหนอนใต้
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีการเจริญเติมโตและการแพร่ระบาด แสดงดังภาพที่ 3-5
อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและการแพร่ระบาด ของแมลงศัตรูทุเ รียน จะอยู่ในช่วงระหว่าง
เดือนมิถุนายน–กฎกฏาคม ซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะสมจะอยู่ในช่วงระหว่าง 27–30 องศา

ภาพที่ 3 อุณหภูมเิ ฉลีย่ เดือนมีนาคม-กรกฎาคม ระหว่างปี 2546 - 2555
ปริมาณน้าฝนเฉลี่ยที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและการแพร่ระบาด ของแมลงศัตรูทุเรียน ในช่ วงระหว่าง
เดือนมิถุนายน–กฎกฏาคม ซึ่งปริมาณน้าฝนเฉลี่ยที่เหมาะสมจะอยู่ในช่วงระหว่าง 50–600 มิลลิเมตร (ภาพที่ 4)

ภาพที่ 4 ปริมาณน้าฝนเฉลีย่ เดือนมีนาคม-กรกฎาคม ระหว่างปี 2546 – 2555
ความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูทุ เรียน ในช่วงระหว่างเดือน
มิถุนายน–กรกฎาคม มีความชื่นสัมพัทธ์เฉลี่ยที่เหมาะสมจะอยู่ในช่วงระหว่าง 75– 85 เปอร์เซ็นต์ (ภาพที่ 5)
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ภาพที่ 5 ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยเดือนมีนาคม-กรกฎาคม ระหว่างปี 2546 - 2555
2. ผลการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูทุเรียน
จากการศึกษาครั้งนี้ได้นาปัจจัยด้านภูมิอากาศที่ได้จากการศึกษาขั้นต้นมาใช้ในการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อ
การแพร่ระบาดของแมลงศัตรูทุเรียนหรือหนอนใต้ โดยใช้ปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ อุณหภูมิเฉลี่ย ปริมาณน้าฝน
เฉลี่ย และความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย ที่เป็นไปตามทฤษฎีการเจริญเติบโตและการแพร่ระบาด มีรายละเอียดดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 พื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของแมลงในสวนทุเรียน จังหวัดจันทบุรี
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พื้นที่ปลูกทุเรียนของจังหวัด จันทบุรี มีพื้นที่ทั้งหมด 6,420.776 ตารางกิโลเมตร จากผลการวิจัยได้สรุปพื้นที่
เสี่ยงของการแพร่ระบาดของ แมลงศัตรูทุเรียน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การจาแนกระดับความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของแมลงในสวนทุเรียน จังหวัดจันทบุรี
ระดับความเสี่ยง
พื้นที่เสี่ยง ( ตร.กม. )
เปอร์เซ็นของพื้นที่เสี่ยง ( % )
ต่อพื้นที่การปลูกทุเรียนทั้งหมด
น้อย
9.285
0.1%
ปานกลาง
1,096.338
17.10%
มาก
1,536.319
23.90%
มากที่สุด
3,778.824
58.90%
สรุปและอภิปรายผล
1. ปัจจัยทางภูมิอากาศ ได้แก่ ปริมาณน้าฝน ความชื้นสัมพัทธ์ และอุณหภูมิ เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการ
แพร่ระบาดของแมลงศัตรูทุเรียน ดังเห็นได้จากาความสัมพันธ์ของทั้งสามปัจจัย มีความสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โดยข้อมูลมีการเพิ่มสูงขึ้นในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม–กรกฎาคม ซึ่งพบว่าการระบาดของหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนจะ
ระบาดในช่วงเดือนมีนาคม–กรกฎาคม เช่นเดียวกัน
2. พื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูทุเรียน (หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน) ได้แก่ อาเภอเขาคิชฌกูฎ ซึ่ง
คิดเป็น 36.83 % ของพื้นที่ปลูกทุเรียนทั้งหมด รองลงมาคือ อาเภอแก่งหางแมว และอาเภอมะขามตามลาดับ
3. ประสบการณ์ความรู้ของเกษตรกรและผลงานวิจัยในปัจจุบันยังไม่สามารถแก้ปัญหาครอบคลุมได้ทุก
ขั้นตอนในการผลิตทุเรียน
4. จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ทาให้ทราบว่าจะมีการแปรปรวนของสภาพอากาศตั้งแต่ปี 2563
เป็นต้นไป ซึ่งปัจจัยด้านภูมิอากาศ ได้แก่ ปริมาณน้าฝน ความชื้นสัมพัทธ์ และอุณหภูมิจะมีแนวโน้มสูงขึ้น และจะมี
ผลกระทบต่อการปลูกทุเรียนมากขึ้นเรื่อยๆ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการเก็บสถิติความเสียหายของผลผลิตทุเรียนในพื้นที่ เพื่อที่จะมีฐานข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ใน
งานวิจัยต่อไป
2. ควรมีการสารวจและเก็บสถิติของพื้นที่ที่มีความเสียหาย
3. ควรมีการเก็บสถิติจานวนแมลงในพื้นที่ที่มีการระบาด
4. ควรมีหน่วยงานที่รับผิดเรื่องการประเมินผลผลิตของทุเรียนโดยตรง
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่กรุณาสละ
เวลา ให้ความรู้และคาแนะนาตลอดการทาวิจัย
ขอกราบขอบพระคุ ณกรมวิชาการเกษตร สานั กวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ศูนย์วิจัย พืชสวนพ ลิ้วจังหวั ด
จันทบุรี สานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี กรมอุตุนิยมวิทยา กรมส่งเสริมการเกษตร สานักงานสถิติแห่งชาติ สานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ที่ช่วยอนุเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทางภูมิศาสตร์ เอกสารทางวิชาการ คาแนะนา อีกทั้งความสะดวกใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้
ท้ายสุดนี้ ผู้ศึกษาวิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา เพื่อน ญาติพี่น้อง ที่ช่วยอานวยความสะดวกในการ
เก็บข้อมูล รวมถึงผู้มีพระคุณทุกท่านที่เป็นกาลังใจในการทาวิจัยให้สาเร็จลงด้วยดี
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ศึกษาการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของบางกะเจ้า
The Study of Absorb Carbon Dioxide in Bangkachao
กรรณิกา แว่นฟ้า1, กฤษดา แตงสุวรรณ1, จิรัฐิกาญจน์ เต็งน้อย1, ฉัตรฑริกา กระเสาร์1, ปฎิพัทต์ บริบูรณ์1
สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล2 และ สุรีย์พร นิพิฐวิทยา2
1
นิสิตระดับปริญญาตรี
2
คณาจารย์
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประมาณคําดัชนีพื้นที่ใบ (LAI) และการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดิน (AGCS)
ของพื้นที่บางกะเจ๎า โดยมีพื้นที่ศึกษา คือ พื้นที่ 6 ตาบล ได๎แกํ บางกะเจ๎า บางน้าผึ้ง บางยอ บางกระสอบ บางกอบัว
และทรงคนอง วิธีการศึกษาประกอบด๎วยกระบวนการทางด๎านภูมิ สารสนเทศ สมการแอลโลเมตรี และข๎อมูลจากการ
สารวจภาคสนาม
ผลการศึกษาจากกระบวนการแอลโลเมตรี พบวําดัชนีพื้นที่ใบของตาบลบางกะเจ๎า บางน้าผึ้ง บางยอ บาง
กระสอบ บางกอบัว และทรงคนองมีคําเทํากับ 5.70, 6.22, 5.58, 7.76, 5.43 และ 5.54 ตามลาดับ และการกักเก็บ
คาร์บอนเหนือพื้นดินของตาบลบางกะเจ๎า บางน้าผึ้ง บางยอ บางกระสอบ บางกอบัว และทรงคนอง มีคําเทํากับ
13,230.812, 2,746.37, 7,640.74487, 56,083.901, 9,870.3403 และ 9,419.8048 กิโลกรัมคาร์บอน ตามลาดับ
สรุปได๎วํา การศึกษาด๎วยข๎อมูลภาคสนาม และสมการแอลโลเมตรี สามารถประมาณคํ าดัชนีพื้นที่ใบ และการกักเก็บ
คาร์บอนเหนือพื้นดินได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และผลจากการศึกษาสามารถนาไปเป็นฐานข๎อมูลสาหรับการบริหารจัดการ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวแหํงใหมํได๎เป็นอยํางดี
คาสาคัญ: การกักเก็บคาร์บอน สมการแอลโลเมตรี
Abstract
This study aims to estimate leaf area index (LAI) and above ground carbon sequestration
(AGCS) of Bangkachao area. Six areas are selected as the study area. These are Bangkachao,
Bangnamphueng, Bangyoe, Bangkrasorb, Bangkorbau and Songkanong.This study applies
geoinformetics process, allometric equations, and fieldwork survey as a major of research methods.
The result from allometric method of LAI at Tumbon Bangkachao, Bangnamphueng,
Bangyoe, Bangkrasorb, Bangkorbau and Songkanong are approximately 5.70, 6.22, 5.58, 7.76, 5.43
and5.54 respectively. The AGCS is approximately 13,230.812, 2,746.37, 7,640.74487, 56,083.901,
9,870.3403 and 9,419.8048 kilograms of carbon respectively. The study can conclude that the
fieldwork data and allometric equations can be effectively applied to estimate LAI and AGCS. At
last, the results of this study can be implemented as a database for existing greenfield management
as well as planning for new greenfield site.
Keywords: Carbon Sequestration, Allometric Equations
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บทนา
ภาวะโลกร๎อน (Global Warming) เกิดจากการปลํอยก๏าซเรือนกระจกออกสูํชั้นบรรยากาศเป็นปริมาณมาก
หนึ่งในก๏าซเรือนกระจกที่มีปริมาณการปลํอยเป็นจานวนมากที่สุด คือ ก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศไทย มีประชากรอาศัยอยูํอยํางหนาแนํน
และมีอัตราการเจริญเติบโตของเมืองอยํางรวดเร็ว ทาให๎เกิดมลพิษของก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นปริมาณมาก ทั้งที่มา
จากการกระทาของมนุษย์ จากโรงงานอุตสาหกรรม การคมนาคมขนสํง การผลิตกระแสไฟฟูา การเกษตร ฯลฯ ซึ่งสํงผล
ให๎พื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครมีปริมาณลดลง
ดังนั้น ทางรัฐบาลกรุงเทพมหานครจึงได๎มีการสงวนพื้นที่สีเขียวที่บางกะเจ๎าให๎อยูํภายใต๎โครงการ “สวนกลาง
มหานคร” เพื่อให๎เป็นปอดของคนกรุงเทพฯ และอากาศที่บริสุทธิ์ที่ผลิตจากพื้นที่แหํงนี้ยังชํวยในการดูดซับก๏าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่อยูํในบรรยากาศ อีกทั้งยังชํวยกรองอากาศเสียจากยํานอุตสาหกรรมและชุมชุนบริเวณจังหวัด
กรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ
พื้นที่ศึกษา
1. บริเวณบางกะเจ๎า ตั้งอยูํในอาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด๎วย 6 ตาบล ได๎แกํ ตาบล
ทรงคะนอง ตาบลบางยอ ตาบลบางกะเจ๎า ตาบลบางกระสอบ ตาบลบางน้าผึ้ง ตาบลบางกอบัว รวมเนื้อที่ทั้งสิ้นราว
21.10 ตารางกิโลเมตร หรือ 13,187.5 ไรํ ลักษณะของพื้นที่ถูกล๎อมด๎วยแมํน้าเจ๎าพระยาเป็นระยะทางประมาณ 17
กิโลเมตร มีคอคอดกว๎าง 570 เมตร รูปรํางคล๎ายกระเพาะหมู พื้นที่อยูํระหวําง ละติจูดที่ 13° 39’ 16’’ ถึง 13° 42’ 5’’
เหนือและ ลองจิจูดที่ 100° 32’ 36’’ ถึง 100° 35’ 28’’ ตะวันออก และเป็นพื้นที่สีเขียวที่ถูกกาหนดให๎เป็นปอดของ
กรุงเทพมหานคร
2. กาหนดขอบเขตโดยรอบจากริมฝั่งแมํน้าเจ๎าพระยาเป็นระยะ 2 กิโลเมตร (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 พื้นที่ศึกษาโดยรอบริมฝัง่ แมํน้าเจ๎าพระยาเป็นระยะ 2 กิโลเมตร
ที่มา: แผนที่ฐานจากกูเกิลเอิร์ธ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาถึงการกักเก็บคาร์บอนไดเหนือพื้นดิน
2. เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินในแตํละตาบลของพื้นที่บางกะเจ๎า
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กรอบแนวคิด
อาเภอพระ
ประแดง
ข้อมูลตาบล

พื้นที่ศึกษา

-ขนาด พื้นที่
-ตาแหน่งที่ตั้ง
-

ประเภทต้นไม้
ความสูงของต้นไม้
ความยาวเส้นรอบวง

โปรแกรมทางด้าน GIS
สมการแอลโลเมตรี
(Allometry Equation)
ปริมาณดัชนีพื้นที่ใบ และการกักเก็บ
คาร์บอนเหนือพื้นดินของพื้นที่บางกะเจ้า

แผนภูมิ กราฟเส้นดัชนีพื้นที่
ใบ และแผนที่การกักเก็บ
คาร์บอนเหนือพื้นดิน
ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีการดาเนินการวิจัย
1. การทาแนวกันชนจากริมฝั่งแมํน้าเจ๎าพระยาเป็นระยะ 2 กิโลเมตร เพื่อกาหนดขอบเขตการศึกษา
2. การลงพื้นที่นับจานวนต๎นไม๎เพื่อหาเส๎นรอบวง โดยนับทั้ง 6 ตาบล และกาหนดพื้นที่ในแตํละตาบล ขนาด
40X40 ตารางเมตร ซึ่งต๎นไม๎ที่อยูํในความสนใจคือ ต๎นไม๎ที่มีขนาดเส๎นผําศูนย์กลางที่ระดับ 1.30 เมตร ตั้งแตํ 4.5
เซนติเมตรขึ้นไป พร๎อมทั้งบันทึกชนิดของต๎นไม๎ในพื้นที่ ชํวงเวลาในการเก็บข๎อมูลจานวน 2 ครั้ง คือ 14 ตุลาคม 2557
และ 9 พฤศจิกายน 2557
3. นาเส๎นรอบวงมาคานวณหาดัชนีพื้นที่ใบ (LAI) โดยใช๎สมการแอลโลเมตรี (คือ สมการที่ใช๎ในการประมาณ
คํามวลชีวภาพ เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของปริมาณคาร์บอนที่สะสมในพื้นที่ผิวใบทั้งหมดของต๎นไม๎ ความสัมพันธ์
ดังกลําวอยูํในรูปสมการเชิงเส๎นระหวํางเส๎นผําศูนย์กลางที่ความสูง 1.30 เมตร จากพื้นดิน (D) คูณความสูง (H)ช และนา
คําทีไ่ ด๎จากสมการนี้มาเข๎า สูตรเส๎นตรงเชิงเดี่ยว (Linear Regression Analysis) จะได๎คําการกักเก็บคาร์บอนของพื้นที่
บางกะเจ๎า
U = 0.5101(D2H)0.5912…………………Ogawa; et al.(1961 )
โดยที่ U = พื้นที่ผิวใบทั้งหมดของต๎นไม๎หนึ่งต๎น (ตารางเมตร)
D = ขนาดเส๎นผําศูนย์กลางของลาต๎นมากกวํา 4.5 เซนติเมตรขึ้นไป โดยวัดที่ระดับ
ความสูง 1.30 เมตร จากพื้นดิน (เซนติเมตร)
H = ความสูงของต๎นไม๎ (เมตร)
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จากพื้นที่ผิวใบทั้งหมดของต๎นไม๎หนึ่งต๎นสามารถนามาคานวณหาคําดัชนีพื้นที่ใบ โดยใช๎สมการของ โอกา
วาและคนอื่นๆ ดังสมการ
ดัชนีพื้นที่ผิวใบ (LAI) = พื้นที่ผิวใบทั้งหมดของต๎นไม๎แปลงตัวอยําง
พื้นที่แปลงตัวอยําง
4. นาคําที่ได๎จากสูตรเส๎นตรงเชิงเดี่ยวทั้ง 6 ตาบล มาวิเคราะห์การกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินในพื้นที่บาง
กะเจ๎า โดยใช๎วิธีการวิเคราะห์การถดถอยแบบเส๎นตรงเชิงเดี่ยว (Linear Regression Analysis) มีรูปแบบสมการดังนี้
Y = aX+b
เมื่อ Y = คําปริมาณการกักเก็บคาร์บอนที่อยูํเหนือพื้นดิน ได๎จากการเก็บข๎อมูลภาคสนาม
X = คําดัชนีพื้นที่ใบ
A = คําที่เส๎นสมการถดถอยตัดแกน y (y-Intercept)
B = คําความลาดชัน (slope) ของเส๎นการถดถอยเรียกวํา สัมประสิทธิ์ของการถดถอย
(Coefficient of regression)
5. นาคําที่วิเคราะห์ได๎สร๎างเป็นแผนที่โดยใช๎โปรแกรมภูมิสารสนเทศ แสดงผลในรูปแผนที่
ผลการวิจัย
การประเมินคําดัชนีพื้นที่ใบ (LAI) และการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดิน (AGCS) จากพื้นที่บางกะเจ๎าทั้ง 6
ตาบล พบวํา ดัชนีพื้นที่ใบและการกัดเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินจากการสาควจภาคสนามตาบลบางยอ ตาบลบางกระเจ๎า
ตาบลบางกระสอบ ตาบลบางน้าผึ้ง ตาบลบางกอบัว พบคําดัชนีพื้นที่ใบเฉลี่ยเทํากับ 5.58, 5.7, 7.76, 6.22 และ 5.43
ตามลาดับ และปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนื อพื้นดิน ประมาณ 7,640.74, 13,230.81, 56,083.90, 2,746.37 และ
9,870.34 กิโลกรัมคาร์บอน
การประเมินคําดัชนีพื้นใบ (LAI) และการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดิน (AGCS) จากพื้นที่บางกะเจ๎าทั้งหมด 6
ตาบล มีคําดัชนีพื้นที่ใบเฉลี่ยทั้งหมดเทํากับ 36.23 สามารถการกักเก็บคาร์บอนได๎ทั้งหมด 98,991.97297 กิโลกรัม
คาร์บอน ซึ่งสรุปผลตารางคําเฉลี่ยในการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ในแตํละตาบล โดยเรียงจากตาบลที่มีคําการกักเก็บ
คาร์บอนเหนือพื้นดินมากไปหาตาบลที่มีคําการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินน๎อย
ตารางที่ 1 แสดงคําดัชนีพื้นที่ผิวใบและคําการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดิน
ตาบล
บางกระสอบ
บางกะเจ๎า
บางกอวัว
ทรงคนอง
บางยอ
บางน้าผึ้ง
ผลรวมทั้งหมด
ค่าเฉลี่ย
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ดัชนีพื้นที่ผิวใบ
7.76
5.7
5.43
5.54
5.58
6.22
36.23
6.038

ค่าเฉลี่ยค่าการกักเก็บคาร์บอน
(กิโลกรัมคาร์บอน)
12.145
7.84
6.709
7.098
7.203
7.375
48.37
8.0616

ค่าเฉลี่ยการกักเก็บคาร์บอนที่ได้
จากสมการถดถอย
56,083.90100
13,230.81200
9,870.34030
9,419.80480
7,640.74487
2,2746.37000
98,991.97297
16,498.662
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จากผลการศึกษาสามารถนาข๎อมูลคําดัชนีพื้นที่ใบ และการกักเก็บปริมาณคาร์ บอนเหนือพื้นดินของแตํละ
ตาบลมาประยุกต์ด๎วยข๎อมูลภูมิสารสนเทศและสมการแอลโลเมตรี เพื่อเป็นฐานข๎อมูลในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบางกะเจ๎า
เพื่อให๎พื้นที่บางกะเจ๎าได๎มีพื้นที่สีเขียวที่สามารถชํวยในการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศและเป็นแหลํงผลิต
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ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วและตาแหน่งที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
Analyze the Risk Areas and Compare the Areas with the Accident Reports

นางสาวทิพยาพร นิลวิเชียร
นายมาฆ วจนะวิศาล
นางสาวกัญญา ชื่นชม
นายสิรภพ พ้นภัย
นายหฤษฎ์ โคกผา
คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาภูมศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วและตาแหน่งที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุของรถโดยสาร
ประจาทางสาย 8 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ในการหาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและเปรียบเทียบกับข่าว
ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุของรถโดยสารประจาทางสาย 8 โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อค้นหาข้อมูลเบื้องต้น เพื่อ
ตรวจสอบยื น ยั น ข้ อ มู ล ตามสถานการณ์ จ ริ ง ในจุ ด เสี่ ย งที่ มี ค วามเร็ ว รถสู ง และตรวจสอบลั ก ษณะทางกายภาพ
เปรียบเทียบกับพื้นที่ที่เคยเกิดอุบัติเหตุ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพื่อตรวจสอบความเร็วของรถโดยสารประจาทางสาย 8 โดยใช้เครื่องมือ ระบบ
กาหนดตาแหน่งบนโลก หรือจีพีเอส (Global Positioning System: GPS) ในการเก็บค่าข้อมูลแบ่งเป็นช่วงเวลาเช้าและ
ช่วงเวลาค่า หาความเร็วเฉลี่ยรถโดยสารประจาทางสาย 8 ในแต่ละช่วงที่กาหนด (20 ช่วง) ตั้งค่าการบันทึกทุกๆ 10
วินาที หาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยของรถโดยสารฯ ในแต่ละช่วงด้วยโปรแกรม Arcmap นาไปเปรียบเทียบกับพื้นที่ที่เคยเกิด
อุบัติเหตุร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านกายภาพของถนน สภาพการจราจรที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ นาผลที่ได้ไป
ใช้เพื่อวางแนวทางแก้ไขปูองกันและลดการเกิดอุบัติเหตุต่อไป
จากการวิจัยพบว่าอุบัติเหตุที่เกิดพบบริเวณถนนลาดพร้าวและถนนพหลโยธิน (ช่วง สถานี BTS) ซึ่งช่วงถนน
ดังกล่าวรถประจาทางสาย 8 มีความเร็วเฉลี่ยไม่เกิน 30 กม./ชม. อยู่ในช่วงความเร็วเฉลี่ยต่าถึงปานกลางสัมพันธ์กับ
ปัจจัยทางกายภาพที่เกี่ยวข้องได้แก่ ขนาดและจานวนช่องทางเดินรถที่แคบและน้อย (ไม่เกิน 3 ช่องทางวิ่ง) ประกอบกับ
บริเวณดังกล่าวมีการจราจรหนาแน่นมาก มีทางร่วมทางแยกจานวนมาก ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนช่องทางเดินรถอย่าง
กระทันหันเพื่อทาเวลาชดเชยการจราจรที่ติดขัด ทาให้มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าช่วงถนนอื่นๆ ที่สามารถใช้
ความเร็วได้สูงกว่า เนื่องจากการจราจรที่คล่องตัวกว่า
คาสาคัญ: อุบัติเหตุจราจร อุบัติเหตุรถเมล์สาย 8 ร้องเรียนรถเมล์สาย 8 GPS
Abstract
The purposes of this study were to analyze the risk areas and compare the areas with the
accident reports of The Bus Number8. The relationship between speed and position which could be
risk of accidents were collected from The Bus No.8. Verifying the areas which had accidents were
used the research process to find information and check it according to actual situation where the
bus had high speed.
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To investigate, the Global Positioning System: GPS were necessary for testing the bus’ speed. It
had been used to collect data in the morning and evening. Finding ranges of speed was calculated
by DNR Garmin which had been set to save range of the road in every 10 seconds at a point. The
data from DNR Garmin was evaluated the buses’ average speed between points in each range of the
road by ARC GIS programs. During the buses ran fast have more risk to accidents, so the information
had been examined with the real accident areas. Then, we checked the physical factors of the street
and traffic signs that may affect the accidents. The result can be used for achieve the correction and
prevention, to reduce the accidents of The Bus No.8.
The finding indicated that the calculating at ranges of high speed points as a result of the study
about accident areas is associated with the accident report. Therefore, it is according to the
hypothesis, the physical factors of the street and traffic signs are the results of the accidents. The
statistics of accidents should be correct from every bus in order to evaluate and improve the
security of transportation.
บทนา
ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีทางเลือกในการเดินทางที่หลากหลาย รถโดยสารประจาทางถือเป็นทางเลือกหนึ่งใน
การสัญจรของประชาชน เนื่องด้วยค่าโดยสารที่สมเหตุสมผลกับการบริการที่ครอบคลุม จึงทาให้ประชาชนยังคงเลือกใช้
รถโดยสารประจาทางในการคมนาคมแม้ที่ผ่านมารถโดยสารประจาทางจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง กรณีศึกษาที่น่าสนใจคือ
รถโดยสารประจาทางสาย 8 ซึ่งมีการร้องเรียนบ่อยครั้ง จากสถิติในปี 2556 พบว่า รถเมล์สาย 8 สะพานพุทธ-แฮปปี้
แลนด์ ติดอันดับถูกร้องเรียนมากที่สุด โดยเป็นรถเมล์ 1 ใน 3 ที่ถูกร้องเรียนเข้ามามากสุดถึง 11 เดือน เฉลี่ยปัญหา
ร้องเรียนเดือนละ 20 ครั้งและเส้นทางการเดินรถผ่านพื้นที่ย่านธุรกิจและแหล่งการค้ามากมาย จึงถือว่าเป็นเส้นทาง
การจราจรที่สาคัญ ทาให้เกิดความสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดอันตราย ณ จุดเกิดเหตุของรถโดยสารประจาทาง
สาย 8
วัตถุประสงค์
1. ศึกษาตาแหน่งการเกิดอุบัติเหตุในเส้นทางของรถโดยสารประจาทางสาย 8
2. เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยทางด้านการจราจรและปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ที่ก่อให้เกิดอุบัตเิ หตุกับรถโดยสาร
ประจาทางสาย 8
3. ศึกษาปัจจัยทางด้านภูมิสาสตร์ที่จะช่วยลดอุบัตเิ หตุกับรถโดยสารประจาทางสาย 8
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กรอบแนวคิด
การดาเนินการ

ข้อมูลเชิงคุณลักษณะของพื้นที่
 สารวจลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ตาม
เส้นทางการเดินรถเมล์สาย 8
 เก็บข้อมูลรถเมล์ขณะวิ่ง ตามเส้นทางการ
เดินรถจานวน 10 รอบ

การจักการข้อมูล
 ใส่รายละเอียดข้อมูลลงใน
โปรแกรม ArcMap
 คานวณค่าทางสถิติ

ทฤษฎี และข้อมูลอุบัติเหตุ
 ทฤษฎีเกี่ยวกับการจราจร
 ทฤษฎีเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ
 ข่าวการเกิดอุบัติเหตุที่สาคัญ

ประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูล
สรุปผลการวิจัย

วิธีดาเนินงานวิจัย
1. ศึกษาเส้นทางการเดินรถประจาทางสาย 8
2. ศึกษาข้อมูลและเคยที่เคยเกิดอุบัติเหตุในอดีต
3. ลงพื้นที่สารวจโดยการนั่งรถเมล์และเก็บข้อมูล
4. เก็บข้อมูลโดยใช้เครื่อง GPS
5. นาข้อมูลเข้าโปรแกรม DNR Garmin
6. ทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Arcmap เพื่อหาความเร็วเฉลี่ยของรถประจาทางในแต่ละช่วง (20 ช่วง)
7. หาความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วเฉลี่ย จุดเกิดอุบตั ิเหตุและลักษณะทางกายภาพ เพื่อหาสาเหตุหลักของ
การเกิดอุบัตเิ หตุ
8.ทา 3D ด้วยโปรแกรม Arcscene
ผลการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้แบ่งการวิเ คราะห์ข้อมูลเป็น 2 ด้าน เพื่อหาความสัมพันธ์ร่วมกับสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
แบ่งเป็น ความเร็วเฉลี่ยรถในแต่ละช่วงการเดินทาง และข้อมูลทางด้านกายภาพของถนน
1. ความเร็วฉลีย่ ของรถประจาทางที่ได้จากการเก็บข้อมูลด้วย GPS กาหนดช่วงเวลาเก็บ 2 ช่วงเวลา ได้แก่
ช่วงเวลากลางวันและช่วงเวลากลางคืน เก็บข้อมูลช่วงละ 5 รอบ นาข้อมูลที่ได้มาหาค่าเฉลีย่ ความเร็วของรถประจาทาง
ในแต่ละช่วงระยะที่กาหนด (20 ช่วง) แบ่งความเร็วออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1) ความเร็วเฉลี่ยต่า มีค่าน้อยกว่า 20 กม./
ชม. 2) ความเร็วเฉลีย่ ปานกลาง มีค่าอยู่ในช่วง 21-30 กม./ชม. และ 3) ความเร็วเฉลีย่ สูง มีค่าอยู่ในช่วง 31-40 กม./ชม.
ดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2
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ตารางที่ 1 ข้อมูลความเร็วเฉลี่ยทีไ่ ด้จากการเก็บข้อมูล GPS
รอบที่
1 กลางคืน
2 กลางวัน
3 กลางวัน
4 กลางคืน
5 กลางคืน
6 กลางคืน
7 กลางวัน
8 กลางคืน
9 กลางวัน
10 กลางวัน
ผลรวม
ค่าเฉลี่ย

เวลาเคลื่อนที่
(นาที:วินาที)
65
66
62
71
77
77
64
50.45
48.33
52.58
633.36
63.34

ระยะเวลาหยุด
(นาที:วินาที)
23.36
23.11
17.38
11.21
28.11
45.35
15.07
13.42
14.3
8.39
199.7
20.37

ระยะเวลาทั้งหมด
(นาที:วินาที)
88.36
89.11
70.38
82.21
105.11
122.35
79.7
64.27
63.03
61.37
825.89
82.59

ความเร็วเฉลี่ย
(กม.)
20.3
20.6
22.2
21.7
18.11
18
20.4
23
23.6
22.8
210.7
21.07

ความเร็วสูงสุด
(กม.)
59.1
59
51.3
62.2
56
50
53.7
90.5
73
81.5
636.3
63.63

ตางรางที่ 2 ช่วงความเร็วเฉลีย่ ที่ได้จากการเก็บข้อมูลด้วย GPS ของรถโดยสารประจาทางสาย 8
สี
ลาดับที่
ความเร็ว (กม./ชม.)
ระดับความเร็วเฉลี่ย
1
น้อยกว่า 20
ความเร็วเฉลี่ยต่า
2
21-30
ความเร็วเฉลี่ยปานกลาง
3
31-40
ความเร็วเฉลี่ยสูง
ในช่วงเวลากลางวัน รถโดยสารประจาทางสาย 8 มีการใช้ความเร็วสูงที่สุดบนถนนพหลโยธิน ช่วงหน้า
โรงพยาบาลพญาไท 2 อินเตอร์เนชันแนล ถึงสถานีตารวจนครบาลบางซื่อ มีระยะทางรวม 2,133 เมตร อยู่ในช่วงที่ 13
และ 14 ของเส้นทาง โดยมีการใช้ความเร็วเฉลี่ย 39 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และ 33 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามลาดับ ซึ่ง
ความเร็วเฉลี่ยโดยส่วนมากมีความเร็วเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางถึงต่า ได้แก่บริเวณถนนลาดพร้าว ถนนพหลโยธินช่วง
สถานีรถไฟฟูา BTS (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 ความเร็วเฉลี่ยรถในช่วงเวลากลางวัน
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ในช่วงเวลากลางคืน รถโดยสารประจาทางสาย 8 มีการใช้ความเร็วสูงที่สุดในเส้นทางถนนพหลโยธิน ช่วงหน้า
โรงพยาบาลพญาไท 2 อินเตอร์เนชันแนล ถึงสถานีรถไฟฟูา BTS อารีย์ มีระยะทางรวม 1,154 เมตร และช่วง MRT
สวนจตุจัก ถึง MRT พหลโยธิน มีระยะทางรวม 1,514 เมตร อยู่ในช่วงที่ 10 และ 14 ของเส้นทาง โดยมีการใช้ความเร็ว
เฉลี่ย 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และ 34 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามลาดับ ความเร็วเฉลี่ยโดยส่วนมากเหมือนกับในช่วงเวลา
กลางวันคือ มีความเร็วเฉลีย่ อยู่ในระดับปานกลางถึงต่า ได้แก่บริเวณถนนลาดพร้าว ถนนพหลโยธินช่วงสถานีรถไฟฟูา
BTS และในช่วงถนนที่อยู่ในเขตกรุงเทพชั้นในจนถึงปลายทางที่สะพานพุทธ (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 ความเร็วเฉลีย่ รถในช่วงเวลากลางคืน
2. สภาพทางกายภาพของเส้นทางการเดินรถประจาทางสาย 8 ได้แก่ ขนาดและความกว้างของช่องทางจราจร
และลักษณะของจุดตัดทางร่วมทางแยก โดยขนาดและความกว้างของช่องทางจราจรแบ่งเป็น 3 ประเภทได้แก่ 1)
ช่องทางจราจรกว้างและมีมากกว่า 3 ช่องทางจราจร 2) ช่องทางจราจรแคบและมีมากกว่า 3 ช่องทางจราจร และ 3)
ช่องทางจราจรแคบและมีไม่เกิน 3 ช่องทางจราจร
ปัจจัยทางกายภาพของจุดตัดทางร่วมทางแยก คานวณจากจานวนจุดตัดต่อระยะทางของถนน แบ่งออกเป็น 3
ประเภท ได้แก่ 1) จุดตัดทางร่วมทางแยกมาก (มากว่า 5 จุด ต่อ 1 กม.) 2) จุดตัดทางร่วมทางแยกปานกลาง (3-5 จุด
ต่อ 1 กม.) และ 3) จุดตัดทางร่วมทางแยกน้อย (น้อยกว่า 3 จุด ต่อ 1 กม.)
ปัจจัยทางกายภาพของถนนมีความสัมพันธ์กับความเร็วเฉลี่ยของรถประจาทางสาย 8 โดยถนนที่แคบ มี
ช่องทางจราจรน้อยและมีจุดตัดทางร่วมทางแยกมาก จะมีค่าเฉลี่ยความเร็วต่า หรือถนนที่กว้าง มีช่องทางจราจรมากและ
มีจุดตัดทางร่วมทางแยกน้อยจะมีค่าเฉลี่ยนความเร็วต่า
3. จุดเกิดอุบัติเหตุ จุดเกิดอุบัตเิ หตุที่พบที่มีความรุนแรงและมีการบันทึกไว้จานวน 4 จุดพบว่า เกิดขึ้นบนถนน
ลาดพร้าว 2 จุด ได้แก่ บริเวณ ปากซอยลาดพร้าว 64 และซอยลาดพร้าว 95 และบนถนน พหลโยธิน (บริเวณสถานี
รถไฟฟูา BTS) 2 จุด ได้แก่ บริเวณ BTS สะพานควายทั้ง 2 จุด สาเหตุเกิดจากการขับรถโดยประมาทและการเปลี่ยน
ช่องจราจรอย่างกะทันหัน จากการจราจรที่ติดขัดส่งผลให้รถโดยสารประจาทางสาย 8 มารวมกันจานวนมากจึงให้เกิด
การแย่งผู้โดยสารและการแซงกันเกิดขึ้น
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สรุปและอภิปรายผล
รถโดยสารประจาทางสาย 8 มีการใช้ความเร็วสูงสุดอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันทั้งในช่วงเวลากลางวัน และ
กลางคืน และมีการทาความเร็วสูงสุดได้ถึง 90.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นช่วงเวลากลางคืน ความเร็วสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่
63.63 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่ความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 21.07 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เนื่องจากมีบางช่วงเวลาที่รถทาความเร็วได้
น้อยจากการจอดหยุดรับส่งผูโ้ ดยสาร และการจอดติดไฟแดงในบริเวณทางแยกต่างๆ
ตาแหน่งที่เคยเกิดอุบัติเหตุ อยู่ในช่วงเส้นทางที่มีความเร็วเฉลี่ยไม่มาก เนื่องจากการจราจรที่หนาแน่น รถจึงทา
ความเร็วได้น้อย ในการลงสารวจภาคสนามและการศึกษาทฤษฎี พบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วและตาแหน่งที่
เสี่ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ มีปัจจัยทางด้านกายภาพของพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยในจุดที่เกิดเหตุช่วงถนนเส้นลาดพร้าว
เป็นถนนสายรองซึ่งใช้เชื่อมกับถนนสายหลัก เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย มีสถานพยาบาล บริษัทต่างๆ และศูนย์การค้าหลาย
แห่ง จึงมีปริมาณการจราจรจานวนมากเนื่องจากลักษณะของถนนที่เป็นแบบเส้นตรงผ่านชุมชนเมือง มีถนนย่อยแยก
ออกไปจานวนมากถนนลักษณะนีจ้ ึงมีปัญหาการติดขัดของการจราจร แต่ในช่วงที่การจราจรคล่องตัวหรือมีรถใช้เส้นทาง
น้อย รถจะมีการใช้ความเร็วมาก เนื่องจากรถต้องการทาความเร็วเพือ่ ไปให้ทันไฟเขียวในแยกต่อไปจนอาจก่อให้เกิด
อุบัติเหตุได้
และในช่วงถนนพหลโยธิน บริเวณสะพานควายก็มีการปรับเปลี่ยนจานวนช่องจราจร จาก 3 ช่อง เป็น 2 ช่อง
ในบางช่วง หรือที่เรียกว่า “คอขวด” ทาให้รถในช่องจราจรซ้ายสุดต้องมีการเบี่ยงเส้นทาง และด้วยเหตุที่รถโดยสาร
ประจาทางจะต้องวิ่งในช่องจราจรซ้ายสุดเพื่อจอดรับผู้โดยสารตามปูาย ทาให้เกิดการเบี่ยงเส้นทางอย่างเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น
เมื่อรถมีการใช้ความเร็วและมาเจอกับช่วงการเบี่ยงช่องจราจร อาจทาให้เกิดอุบัติเหตุกับรถโดยสารเอง หรือเกิดอันตราย
กับรถคันอื่นในช่องจราจรช่องกลางได้
ข้อเสนอแนะ
1 ควรมีการจัดทาค่าสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุของรถเมล์แต่ละสายเพื่อใช้ในการประเมินและปรับปรุงความปลอดภัย
ด้านการคมนาคมของรถโดยสายสารประจาทาง
2 ภาครัฐควรเข้ามาดูแลและจัดการระบบการปล่อยรถโดยสารประจาทางสาย 8 เพื่อให้รถโดยสารวิ่งอย่างเป็น
ระเบียบและปล่อยรถให้ถูกเวลา
3 ควรมีการตรวจสอบเส้นทางของถนนเพื่อความปลอดภัยของรถแต่ละชนิด
4 ควรมีการจัดทาปูายจราจรให้เด่นชัดเพื่อให้ผู้ขับขี่สังเกตได้ง่ายเพื่อปูองกันและทาให้การจราจรมีระเบียบมากขึ้น
5 ตรวจสอบเส้นทางที่มีความมืดและให้ภาครัฐและเอกชนจัดการให้ตดิ ตั้งไฟตรงถนนเพื่อให้รถขับขี่ได้สะดวก
6 ควรตรวจเช็คลักษณะเครื่องยนต์ของรถโดยสารทุก 6 เดือนเพื่อให้มคี วามปลอดภัยในการขับขี่และเพือ่ ความ
ปลอดภัยของผูโ้ ดยสาร
7 รัฐบาลควรจัดการดูแลผู้ขับขีร่ ถโดยสารประจาว่ามีคณ
ุ สมบัติในการขับขี่รถโดยสาร
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พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาบทบาทการพัฒนาชุมชนของ
พระสงฆ์วัดไผ่รื่นรมย์ ตาบลทุ่งลูกนก อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
Buddhism and Community Development: A Case of “Community Development
Role of Monks of Phai Ruen Rom Temple, Thung Luk Nok Subdistrict,
Kamphaeng Saen District, Nakhon Pathom”
นางสาวนฤมล ศรีเจิดจ้า,
นางสาวโชติรส พูลเดช,
นางสาวสุวนันท์ สุขสอาด,
นางสาวนิภาวรรณ ฮั่วจั่น
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
นายพีรพัฒน์ พันศิร,ิ นางสาวเนตรนภา สวยสี
อาจารย์ที่ปรึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่อง “พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาบทบาทการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์วัดไผํ
รื่นรมย์ ตาบลทุํงลูกนก อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม” นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดของพระพุทธศาสนากับ
การพัฒนาชุมชน บทบาทของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชนซึ่งในที่นี้มุํงหมายถึงพระอาจารย์สุรัตน์
(พระอาจารย์ที่ดูแลเรื่องการอบสมุนไพรของวัด) ซึ่งถือเป็นผู๎มีบทบาทสาคัญในการใช๎วัดเป็นฐานในการพัฒนาชุมชนด๎าน
สุ ข ภาวะด๎ ว ยการอบสมุ น ไพรรั ก ษาโรค และปั ญ หาอุ ป สรรค์ ใ นการพั ฒ นาชุ ม ชนของพระสงฆ์ ใ นพระพุ ท ธศาสนา
การศึกษาครั้งนี้ใช๎การศึกษาเชิงคุณภาพโดยกระบวนการลงชุมชน การสังเกต การสัมภาษณ์แบบไมํเป็นทางการ การจด
บันทึก และวิเคราะห์ข๎อมูลโดยการพรรณนา
ผลการศึกษาพบวํา ปัจจุบันแม๎สังคมจะมีความเจริญก๎าวหน๎าเป็นอยํางมากโดยเฉพาะวิทยาการด๎านการรักษา
สุ ข ภาพ แตํ พ บวํ า คนสํ ว นหนึ่ งกลั บ เลื อ กใช๎ ก ารรั ก ษาสุ ข ภาพทางเลื อ กซึ่ งเป็ น การรั ก ษาแบบองค์ ร วม โดยเฉพาะ
กระบวนการรักษาที่เชื่อมสัมพันธ์ระหวํางรํางกายกับจิตใจซึ่งมีความเกี่ยวข๎องกับพระพุทธศาสนาในแงํของการรักษา
จิตใจ ซึ่งพบวําการรักษาสุขภาพด๎วยการอบสมุนไพรที่วัดปุารื่นรมย์ซึ่งมีผู๎สนใจเป็นจานวนมากโดยมีพระอาจารย์สุรัตน์
เป็นพระอาจารย์ดูแล การรักษาสุขภาพภายในวัดดังกลําวสะท๎อนให๎เห็นความเชื่อของคน/ชุมชนกับวัดโดยมีพระสงฆ์เป็น
ผู๎นา/ผู๎ดูแลในการรักษาซึง่ หากมองในแงํของการพัฒนาชุมชนแล๎วถือวําเป็นการพัฒนาทั้งด๎านรํางกายและจิตใจซึ่งทาให๎สุ
ภาวะองค์รวมซึ่งถือวําพระสงฆ์/พระพุทธศาสนา/วัดไผํรื่นรมย์ประสบความสาเร็จเป็นอยํางมากในการมีบทบาทนาในการ
พัฒนาชุมชน
คาสาคัญ: พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชน
Abstract
The study on “Buddhism and Community Development: A Case of Community
Development Role of Monk of Phai Ruen Rom Temple, Thung Luk Nok Subdistrict, Kamphaeng Saen
District, Nakhon Pathom” aimed to investigate ideas of Buddhism towards community development
and problems on community development of Buddhist monk. As we can see, role of monk, that is
Venerable Ajahn Surat who monitoring herbal steam of Phai Ruen Rom temple, in developing
community showed an important role in using the temple as a foundation for developing
community health by using herbal steam to treat illness. Thus, this qualitative study was conducted
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by collecting data from the community. The research instruments were observation, informal
interview, and note taking. Then, the data were analyzed by using descriptive statistics.
The results revealed that although recent society has high progress on medical care, most
people still choose alternative health care or holistic health care to cure their illness, especially the
treatment process that connects the relationship between body and mind. This kind of treatment is
concerned with Buddhism in the aspects of psychotherapy. Also, the illness treatment with herbal
steam at Phai Ruen Rom temple by Veneralbe Ajahn Surat is interested by most people. The
treatment of this temple reflects belief on relationship between people and temple in the
community where there is a monk as a leader of treatment monitoring. Thus, in the perspective of
community development, this case study can be considered as an example of successful holistic
health care among monk, Buddhism, and Phai Ruen Rom temple and it obviously shows the
important role of monk in developing community as well.
Keywords: Buddhism and Community, Role of monk in developing community
บทนา
บทบาทของพระสงฆ์กับงานพัฒนาในสังคมไทยเป็นสิ่งที่เห็นได๎ชัดเจนมาก เพราะสังคมไทยตั้งแตํเกิดจนกระทั่ง
ตายจะมีความเกี่ยวข๎องกับศาสนาและบทบาทของพระสงฆ์ตลอด บทบาทของพระสงฆ์และความพยายามผลักดัน
บทบาทของพระสงฆ์ให๎เป็นประโยชน์ตํอสังคม และทาให๎สังคมมองเห็นประโยชน์นั้นได๎อยํางชัดเจน
พระสงฆ์คือผู๎เสียสละความเป็นปัจเจกภาวะ มีชีวิตเพื่อสังฆภาวะ มีจิตวิญญาณเพื่อชุมชน บทบาทของพระสงฆ์
ที่ถูกต๎องตามพระธรรมวินัยที่พึงปฏิบัติกันโดยเริ่มจากบทบาทของพระสงฆ์เองแล๎วสํงผลตํอชุมชนและสังคมในวงกว๎าง
มากยิ่งขึ้น ได๎แกํ ด๎านการปกครอง ด๎านการศาสนศึกษา ด๎านการเผยแพรํ ด๎านการศึกษาสงเคราะห์ ด๎านสาธารณูปการ
และด๎านสาธารณสงเคราะห์ พระสงค์จึงมีบทบาทสาคัญสาคัญตํอแนวคิดในงานพัฒนาชุมชนซึ่งได๎รับแนวคิดมาจาก
ตะวันตกเพราะคนไทยมีความผูกพันตํอพระพุทธศาสนาและพระสงฆ์
ดังนั้น สาหรับสังคมไทยแล๎วบทบาทของพระสงฆ์กับงานพัฒนาชุมชนจึงมีความสอดคล๎องเป็นไปด๎วยกันเพราะ
ชุมชน/หมูํบ๎านของไทยมีวัดแทบทุกหมูํบ๎านและพระสงฆ์ก็มีอิทธิพลตํอความคิดความเชื่อของคนในชุมชน/หมูํบ๎านเป็น
อยํางยิ่ง ดังนั้นการพัฒนาชุมชนใดๆ ก็ตามหากพิจารณาในชุมชนจะเห็นบทบาทของพระสงฆ์เป็นผู๎มีบทบาทนาในการ
พัฒนาทั้งสิ้น สาหรับชุมชนวัดไผํรื่นรมย์ก็เชํนเดียวกันชุมชนอื่นๆที่พระสงฆ์เป็นผู๎มีบทบาทนาในการพัฒนาชุมชนด๎านสุข
ภาวะด๎วยการเปิดให๎มีการอบสมุนไพรรักษาโรค ซึ่งปรากฏวําได๎มีผู๎คนที่มีความสนใจเป็นจานวนมากและผลที่ตามมาคือ
ทาให๎มีจานวนพุทธศาสนิกชนมาวัดเพิ่มมากขึ้นแสดงให๎เห็นถึงความสาคัญของพระพุทธศาสนา วัดและพระสงฆ์ที่มี
ความสาคัญตํอชุมชนดังกลําว ซึ่งทาให๎คณะผู๎วิจัยมีความสนใจศึกษาเกี่ยวบทบาทของพระสงฆ์/วัดในพระพุทธศาสนาตํอ
การพัฒนาชุมชนซึ่งหวังจะเป็นแบบอยํางของการพัฒนาชุมชนโดยใช๎วัดเป็นฐานตํอไป
วัตถุประสงค์
สาหรับการศึกษาเรื่อง “พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุ มชน : กรณีศึกษาบทบาทการพัฒนาชุมชนของ
พระสงฆ์ วั ด ไผํ รื่ น รมย์ ตาบลทุํ งลู ก นก อ าเภอกาแพงแสน จั งหวั ด นครปฐม” มี วั ต ถุ ประสงค์ เ พื่ อศึ ก ษาแนวคิ ด
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน บทบาทของพระสงฆ์/วัดในการพัฒนาชุมชนซึ่งในกรณีนี้มุํงศึกษาพระสงฆ์ที่ใช๎
สมุนไพรในการรักษาสุขภาพ รวมถึงปัญหาอุปสรรค์ของการใช๎วัดเป็นฐานในการพัฒนาชุมชน
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วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาบทบาทการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์วัดไผํ
รื่นรมย์ ตาบลทุํงลูกนก อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม” นี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ข๎อมูลสํวนใหญํได๎จากการลง
พื้นที่สัมภาษณ์พระอาจารย์สุรัตน์ วัดไผํรื่นรมย์และชาวบ๎านในชุมชนทุํงลูกนก โดยมีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
1. พื้นที่การวิจัย สาหรับการเลือกพื้นที่ในการวิจัยในครั้งนี้ คณะผู๎วิจัยได๎ ได๎เลือกพื้นที่ศึกษาแบบเจาะจง
(Purposive Selective) โดยเป็นพื้นที่ที่มีสมาชิกของคณะผู๎วิจัยเป็นคนในพื้นที่ ซึ่งทาให๎งํายในการติดตํอประสานงาน
และการเข๎าถึงข๎อมูลเป็นอยํางดี คณะผู๎วิจัยจึงได๎เลือกวัดไผํรื่นรมย์ ตาบลทุํงลูกนก อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
เป็นพื้นที่ในการศึกษาวิจัย
2. ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informant) สาหรับบุคคลผู๎ให๎ข๎อมูลสาคัญในงานวิจัยนี้คณะผู๎ วิจัยได๎ติดขอ
สัมภาษณ์พระอาจารย์สุรัตน์กับชาวบ๎านในชุมชนซึ่งเป็นผู๎ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับความเป็นมา แนวคิด วิธีการและหลักการ
วิธีการของการรักษาสุขภาพโดยวิธีการอบสมุนไพร โดยวัดเป็นผู๎บริหารจัดการ
ซึ่งประกอบด๎วย
2.1 พระครูวิมลชัยสิทธิ ชยธมฺโม (เจ๎าอาวาสวัดไผํรื่นรมย์ ตาบลทุํงลูกนก อาเภอกาแพงแสน จังหวัด
นครปฐม)
2.2 พระสุรัตน์ (พระผู๎นา ผู๎ปรับปรุงดูแลการอบสมุนไพร วัดไผํรื่นรมย์ ตาบลทุํงลูกนก อาเภอ
กาแพงแสน จังหวัดนครปฐม)
2.3 ผู๎ใหญํบ๎าน นายทวี เถียนประภากุล (ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 4 หมูํบ๎านคอกสะแกวัลย์ ตาบลทุํงลู กนก
อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม)
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล สาหรับการเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด๎วย
แบบสังเกต แบบการสัมภาษณ์แบบไมํเป็นทางการ สมุดจดบันทึกข๎อมูล เครื่องบันทึกเสียง กล๎องถํายรูป สาหรับการเก็บ
รวบรวมข๎อมูลแบํงออกดังนี้
3.1 ข๎อมูลด๎านเอกสาร ประกอบด๎วย หนังสือ สิ่งพิมพ์และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องจากฐานข๎อมูล
ออนไลน์ เพื่อศึกษาแนวคิดในการวิจัย
3.2 ข๎อมูลด๎านบุคคล ประกอบด๎วย ผลการสัมภาษณ์ พระผู๎นาผู๎ปรับปรุงดูแลการอบสมุนไพร เจ๎า
อาวาสวัดไผํรื่นรมย์ และผู๎ใหญํบ๎านบ๎านคอกสะแกวัลย์
3.3 ข๎อมูลภาคสนาม ใช๎ในการสังเกตแบบมีสํวนรํวม การสัมภาษณ์แบบไมํเป็นทางการ และการ
สนทนากลุํม
4. ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย คณะผู๎วิจัยได๎มีการดาเนินการในขั้นตอนที่สาคัญดังนี้.
4.1 การวิจัยเอกสาร สืบค๎นข๎อมูลทุติยภูมิผํานอินเทอร์เน็ต และข๎อมูลเบื้ องต๎นเกี่ยวกับบริบทพื้นที่
หมูํบ๎านคอกสะแกวัลย์ ตาบลทุํงลูกนก อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
4.2 การวิจัยภาคสนาม ประกอบด๎วยการดาเนินการดังนี้
4.2.1 การสารวจพื้นที่ทั้งแบบเป็นทางการและไมํเป็นทางการ
4.2.2 การระบุตัวบุคคลและการนัดหมายเพื่อสัมภาษณ์สนทนาพูดคุยกับบุคคล ที่ประกอบด๎วย
พระผู๎นาผู๎ดูแลการอบสมุนไพร หลวงพํอเจ๎าอาวาสวัดไผํรื่นรมย์ และผู๎นาชุมชน
4.2.3 การสัมภาษณ์เพื่อเจาะลึกเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพของวัด และชีวประวัติของพระสุรัตน์
ที่ดูแลการให๎การอบสมุนไพรเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย
4.2.4 การสังเกตแบบไมํเป็นทางการโดยการสังเกตการจัดการของวัด รวมถึงวิถีชีวิต หลักการ
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วิธีการดาเนินงาน เกี่ยวกับภาวะผู๎นาการเป็นแบบอยํางที่ดีตํองานพัฒนาชุนของพระอาจารย์สุรัตน์
4.2.5 นาข๎อมูลที่รวบรวมได๎มาทอดประเด็น สรุปตามกรอบแนวคิดการวิจัยชุมชน
4.2.6 การสัมภาษณ์เพิ่มเติมเพื่อเจาะลึก ข๎อมูลพื้นฐานและตรวจสอบข๎อมูลที่เป็นปัญหาและ
อุปสรรค
4.2.7 ทาการตรวจสอบข๎อมูลยืนยันข๎อมูลที่ได๎จากการเก็บข๎อมูลเกี่ยวกับวัดและวิถีชีวิต
หลักการวิธีการดาเนินงาน เกี่ยวกับการเป็นแบบอยํางที่ดีตํองานพัฒนาชุนของพระอาจารย์สุรัตน์ เป็นต๎น
4.2.8 ทาการวิเคราะห์ข๎อมูล ด๎วยวิธีการวิเคราะห์แบบพรรณนา
ผลการวิจัย
สาหรับการศึกษาเรื่อง “พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุ มชน : กรณีศึกษาบทบาทการพัฒนาชุมชนของ
พระสงฆ์วัดไผํรื่นรมย์ ตาบลทุํงลูกนก อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม” นี้
ผลการศึกษา พบวํา
สาหรับด๎านแนวคิดพระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน พบวําชุมชนชาวบ๎านวัดไผํรื่นรมย์ให๎ความเคารพตํอ
พระพุทธศาสนาเป็นอยํางมาก มีการเข๎าวัดฟังธรรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาอยํางสม่าเสมอ และชาวบ๎านชุมชน
จะให๎ความเคารพหลวงพํอเจ๎าอาวาสมากกวําผู๎นาในท๎องถิ่น
สาหรับบทบาทพระสงฆ์ที่สาคัญตํอการพัฒนาชุมชนด๎านสุขภาวะซึ่งได๎แกํพระอาจารย์สุรัตน์พบวําพระอาจารย์
สุรัตน์ เกิด พ.ศ 2482 อายุ 78 ปี บวชมา 20 พรรษา จบการศึกษา ม.8 (ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ) เข๎ารับการศึกษาตํอที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แตํไมํจบการศึกษาปริญญาตรีเนื่องจากทางานหนักและมีภาระทางครอบครัวที่ต๎องดูแล
ซึ่งเดิมภูมิลาเนาเป็นคนกรุงเทพมหานครกํอนบวชโยมแมํของพระอาจารย์สุรัตน์ ได๎มาดูดวงที่วัดไผํรื่นรมย์ ทาให๎ พระ
อาจารย์สุรัตน์ เกิดความเสื่อมใสศรัทธาในหลวงพํอเจ๎าอาวาส ตํอมาได๎ไปบวชที่เชียงใหมํและย๎ายมาอยูํที่วัดไผํรื่นรมย์
โดยคิดที่จะบวชเพียงแคํระยะเวลาสั้นๆ แตํพอญาติจะให๎ลาสิกขา หลวงพํอก็ขออยูํตํอโดยบอกวําทํานยังได๎อะไรจากการ
บวชและอยากอยูํศึกษาหลักธรรมคาสอนของศาสนาพุทธ และได๎รับมอบหมายให๎มีหน๎าที่ควบคุมดูแลการทาสมุนไพร
บาบัดโรค โดยทางวัดได๎ทามาแล๎วกํอนหน๎านี้ตามแบบอยํางจากวัดถ้ากระบอก จ.สระบุรี เมื่อพระอาจารย์สุรัตน์ได๎เข๎ามา
ทาหน๎าที่นี้ทาให๎มีความรู๎ด๎านสมุนไพรมากพอสมควรจึงปรับปรุงคิดค๎นสูตรยาอบสมุนไพรและยาต๎มขึ้นและทาสวน
สมุนไพรภายในวัดให๎ชาวบ๎านในชุมชนและที่อื่นๆ ได๎มารับการบาบัดรักษาโรค
บทบาทด๎านการรักษาสุขภาพโดยการใช๎สมุนไพร พบวํ า ทางวัดไผํรื่นรมย์มีการบาบัดรักษาโรคด๎วยการอบ
สมุนไพรโดยมีพระอาจารย์สุรัตน์เป็นผู๎ทาการปรุงสมุนไพร เป็นวิธีการใช๎สมุนไพรสดและแห๎งหลาย ๆ ชนิดนามาต๎มกับ
น้า ใช๎ไอน้าที่ระเหยออกมาอบตัว และนาน้าที่ได๎จากการต๎มสมุนไพรนั้นมาอาบเพื่อใช๎รักษาโรคและอาการบางชนิด เชํ น
โรคผิวหนัง แก๎ปวดเมื่อย ปวดข๎อ และเป็นสํวนหนึ่งของการรักษาคนไข๎ที่ติดยาเสพติด นอกจากนั้นยังชํวยลดความอ๎วน
ได๎อีกด๎วย สาหรับสมุนไพรที่นามาใช๎และการรักษาสุขภาพจัดเป็น 2 ประเภทใหญํ ๆ ได๎แกํ
สมุนไพรที่นามาอบ ได๎แกํ ตูดหมูตูดหมา, ตะไคร๎หอม, ยูคา, ผักบุ๎ง, หญ๎าคา, กระเพรา, ระหุํง, เถาเอ็นอํอน,
ไพล, มะกรูด, ใบเตย, ขมิ้น, การบูร, พิมเสน
สมุนไพรที่นามาอาบ ได๎แกํ ขี้เหล็ก, มะกา, ลูกใต๎ใบ, ตะไคร๎หอม, บอระเพ็ด, ใบขลูํ, กระเพรา, มํานพระอินทร์,
หญ๎าปักกิ่ง, หญ๎าหนวดแมว, ฟูาทะลายโจร, เตยหอม, อ๎อยดา, กระชาย, มะกรูดแห๎ง, เถาขันแดง, เหงือกปลาหมอ
นอกจากการอบสมุนไพรแล๎วพระสุรัตน์ได๎คิดค๎นสูตรยาสมุนไพรอีก 7 สูตรจากความรู๎ด๎านสมุนไพรที่ทํานมี
ได๎แกํ
ยาผงสมุนไพร สูตรที่ 1 ใช๎ชงกับน้าร๎อนรับประทานเวลามีอาการ สรรพคุณ บรรเทาอาการหน๎ามืดตาลาย ใจ
สั่น จุกเสียด แนํนนําอก ปวดท๎อง โรคกระเพาะ โรคลาไส๎ ท๎องรํวง
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ยาผงสมุนไพร สูตรที่ 2 ใช๎ชงกับน้าร๎อนรับประทานเวลามีอาการ สรรพคุณ บรรเทาอาการไซนัส เป็นหวัด
แพ๎อาการ คัดจมูก
ยาผงสมุนไพร สูตรที่ 3 ใช๎ชงกับน้าร๎อนรับประทานกํอนนอน สรรพคุณ รักษาอาการมุตตะกิดระดูขาวฟอก
เลือด สิวฟูา น้าเหลืองเสีย ประจาเดือนมาไมํปกติ กาลังมาปวดท๎องกํอนหรือหลังมาปวดท๎อง
ยาผงสมุนไพร สูตรที่ 4 ใช๎ชงกับน้าร๎อนรับประทานกํอนนอน สรรพคุณ รักษาโรคเบาหวาน โรคไต ริดสีดวง
ทวารหนัก มะเร็ง ไอเจ็บหน๎าอก ความดันสูง
ยาน้านวดสมุนไพร สูตรที่ 5 ใช๎นวดใช๎ทาบริเวณภายนอกบริเวณที่มีอาการ สรรพคุณ บรรเทาอาการเคล็ดขัด
ยอก ปวดบวม แผลสด แผลเรื้อรัง แผลกลาย สุนัขกัด แมลงปุองตํอย คะขาบกัด น้าร๎อนลวก ไฟไหม๎
ยาน้าหยอดตาสมุนไพร สูตรที่ 6 ใช้หยอดตาก่อนนอน สรรพคุณ รักษาโรคตา อาการตาแดง ตาฟาง ตาเจ็บ
ฝุุนละออง แพ๎แสงจากการอ๏อกเหล็ก
ยาผงสมุนไพร สูตรที่ 7 ใช๎ชงกับน้าร๎อนรับประทานหลังอาหารเช๎า สรรพคุณ รักษาอาการหืดหอบ ปวดหลัง
เส๎นเอ็นยึด
บทบาทด๎านการเป็นผู๎นา พระอาจารย์สุรัตน์เป็นพระผู๎มีบทบาทในการเป็นแบบอยํางที่ดีตํอนักพัฒนาชุมชน
โดยทํานมีคุณสมบัติความเป็นผู๎นาที่โดนเดํนดังนี้ มีความรอบรู๎ มีความเสียสละ มีความรั บผิดชอบ มีความนํานับถือ มี
น้าใจ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี วางตัวเหมาะสม มีใจเมตตากรุณาเอื้ออาทร มุํงมานะ ขยันหมั่นเพียร มีความอดทน เอาใจใสํ
ตํองานและหน๎าที่ของตน
สาหรับปัญหาและอุปสรรค์ในการทางานพัฒนาชุมชนของพระอาจารย์สุรัตน์/วัดไผํรื่นรมย์พบวํา มีปัญหาและ
อุปสรรค์ในการทางานไมํมากนักเพราะสังคมไทยมีความผูกพันกับศาสนา วัด และพระสงฆ์เป็นทุนเดิมอยูํแล๎ว พระ
อาจารย์สุรัตน์มีปัญหาและอุปสรรเพียงแคํเรื่องของการจัดหาพืชสมุนไพรในการนามาปรุงยา ซึ่งพืชสมุนไพรบางชนิดมี
เพียงบางฤดูกาลเทํานั้น เชํน ผลมะกรูด แตํทํานได๎แก๎ไขปัญหาโดยการนามาตากแห๎งเก็บไว๎ และปลูกพืชสมุนไพรบาง
ชนิดเองที่วัด และได๎รับการอนุเคราะห์จากชาวบ๎านทั้งในหมูํบ๎านคอกสะแกวัลย์และหมูํบ๎านใกล๎เคียงอีกด๎วย
สรุปและอภิปรายผล
สาหรับการศึกษาเรื่อง “พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุ มชน : กรณีศึกษาบทบาทการพัฒนาชุมชนของ
พระสงฆ์วัดไผํรื่นรมย์ ตาบลทุํงลูกนก อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม” กลําวได๎วํา พระอาจารย์สุรัตน์ เป็นพระสงฆ์
ที่มีความนําเลื่อมใสนําศรัทธา จากการที่ทํานเป็นพระสงฆ์ผู๎นา เป็นพระสงฆ์ผู๎พัฒนา ชํวยเหลือประชาชนที่เจ็บใครได๎
ปุวย มีโรคภัยไข๎เจ็บ เป็นที่พึงพาอาศัยประชาชน ทาให๎ประชาชน พระสงฆ์ วัด ชุมชน และสังคม มีความผูกพันและเอื้อ
อาทรตํอกัน
บทบาทของพระสงฆ์โดยเฉพาะพระอาจารย์สรุ ัตน์ เป็นพระสงฆ์ผู๎เสียสละทาคุณประโยชน์ และมีความเสียสละ
อุทิศตนตํอพุทธศาสนา ชุมชน และสังคม เป็นที่พึ่งทางกายและใจที่ดีของชาวบ๎านในชุมชนของสะแกวัลย์และชุมชนอื่นๆ
ที่เข๎ามาทาการบาบัดรักษาโรคภัยไข๎เจ็บ มีหลักการวิธีการดาเนินงานตํางๆที่ชัดเจน มีความเป็นผู๎นา เป็นแบบอยํางที่ดี
ตํอการเป็นนักพัฒนาชุมชน เป็นผู๎ที่ชาวบ๎านให๎ความเลื่อมใสศรัทธา และได๎รับการยอมรับวําเป็นพระสงฆ์ผู๎อุทิศตนเพื่อ
สังคมสํวนรวมและเป็นหมอทางกายและใจของชาวบ๎าน
จากบทบาทของพระสุรัตน์ทาให๎เราเห็นได๎ชัดวําในสังคมไทยตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน ประชาชนคนไทยมีความ
ผูกพันกับพระสงฆ์ วัด และพุทธศาสนาเป็นอยํางมาก เป็นสังคมแหํงความเมตตา เอื้ออาทร พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
โดยเฉพาะพระสงฆ์ผู๎สืบทอดพระพุทธศาสนา หากพระสงฆ์ประพฤติดีประพฤติชอบตามหลักพระพุทธศาสนาและปฏิบัติ
ตนเป็นผู๎นาที่ประชาชนสามารถพึงพาอาศัยได๎แล๎วยํอมทาให๎ประชาชนศรัทธาและเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจได๎อีกทาง
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ข้อเสนอแนะ
สาหรับข๎อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยเรื่อง “พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาบทบาทการพัฒนา
ชุมชนของพระสงฆ์วัดไผํรื่นรมย์ ตาบลทุํงลูกนก อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม” มีดังนี้
1. สาหรับการศึกษาครั้งตํอไปควรมีการศึกษาเชิงลึกโดยควรต๎องมีการเข๎าไปอาศัยอยูํในพื้นที่ในชํวงระยะเวลาหนึ่ง
เพื่อจะได๎เห็นถึงกระบวนการ ขั้นตอนในการจัดทาสมุนไพรและขั้นตอนการรักษา
2. สาหรับการประสานงานควรมีการติดตํอประสานงานลํวงหน๎าและควรประสานงานกับผู๎นาที่คุ๎นเคยและรู๎จักพระ
อาจารย์สุรัตน์เป็นอยํางดีและที่สาคัญคือควรศึกษาข๎อมูลเพิ่มเติมจากผู๎ชํวยในการอบสมุนไพร
3. ในอนาคตควรมีการศึกษาข๎อมูลเพิ่มเติมอยํางละเอียดลึกซึ้งถึงกระบวนการขั้นตอนวิธีการปรุงยาสมุนไพรตํางๆ
ตลอดจนการศึกษาสรรพคุณของพืชสมุนไพรที่นามาปรุงยาทุกชนิด
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่อง “กลุ่มองค์กรชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : กรณีศึกษากลุ่มสัจจะ ตาบลทัพหลวง อาเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม” นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาท การขับเคลื่อนงานขององค์กรชุมชนในนามของกลุ่มสัจจะ และ
ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการทางานของกลุ่มสัจจะ ตาบลทัพหลวง อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยเก็บข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกกับสมาชิกกลุ่มและผู้นาในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสัจจะและจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม รวมถึง
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ มีการใช้อุปกรณ์ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูล อาทิ เครื่องบันทึกเสียง และ
กล้องถ่ายรูป การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาโดยการเขียนสรุปในรูปความเรียงเชิงพรรณนา
ผลการศึกษาพบว่าภูมิภาคตะวันตกถือเป็นภูมิภาคของประเทศไทยที่การรวมกลุ่มของชาวบ้านหรือชุมชนใน
นามของกลุ่มต่างๆ เป็นจานวนมากซึ่งมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป เช่น องค์กรชุมชน กลุ่มองค์กรชุมชน กลุ่มสวัสดิการ
ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น ซึ่งมีอยู่ในแทบทุกจังหวัดในภูมิภาคตะวันตกและเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งเป็นอย่าง
มาก จากผลการศึกษาวิจัยพบว่ากระบวนการทางานของกลุ่มองค์กรชุมชนในภูมิภาคตะวันตกที่ตอบสนองปัญหาและ
ความต้ อ งการของชาวบ้ า น มี ค วามหลากหลายมากสามารถแยกเป็ น ระบบๆ ได้ 7 ระบบด้ วยกั น คื อ 1 ระบบ
เกษตรกรรมยั่งยื่น 2 ระบบการดูแลสุขภาพชุมชน 3 ระบบเศรษฐกิจชุมชน 4 ระบบองค์กรการเงินและสวัสดิการชุมชน
5 ระบบการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน 6 ระบบสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 7 ระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานทดแทน และสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน จึงทาให้คุณภาพชีวิตของคนในภูมิภาคตะวันตกมี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
กลุ่มสัจจะ ตาบลทัพหลวง อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีกระบวนการในการทางานอย่างเป็นระบบโดยเริ่ม
จากความสนใจแก้ปัญหาร่วมกันของชาวบ้านจนเกิดการรวมตัวกันเป็นกลุ่มสัจจะ เพื่อตอบสนองต่อปัญ หาและความ
ต้องการของชุมชน เริ่มต้นจากกลุ่มเล็กๆ และขยายใหญ่ขึ้นรวมตัวเป็นกลุ่มสัจจะ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนโดยใช้
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ศักยภาพของชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมทรัพย์ และส่งเสริมการบริหารจัดการทุนในชุมชนโดยคณะกรรมการ
ของกองทุน การออมเงินของชุมชนโดยมีวิธีการให้ชาวบ้านนาเงินมาออมทุกเดือน ถ้ามีความจาเป็นที่จะต้องใช้เงินก็
สามารถมากู้เงินไปใช้ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ มีการนาผลกาไรของกองทุนมาจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกในเวลาที่
เจ็บปุวย มีการจ่ายค่าชดเชยเมื่อสมาชิกต้องนอนโรงพยาบาล และเงินฌาปนกิจศพเมื่อสมาชิกเสียชีวิต ปั ญหาของการ
ดาเนินการกองทุนคือ ประชาชนชาวบ้านไม่เข้าใจ ไม่เห็นความสาคัญของกลุ่ม จึงทาให้ต้องใช้เวลานานในการขยายกลุ่ม
และกลุ่มสัจจะมีความต้องการให้วิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้แก่สมาชิกและชาวบ้านให้เห็นถึงความสาคัญของการ
เข้าร่วมเป็นสมาชิก
คาสาคัญ: ภูมิภาคตะวันตก กลุ่มสัจจะ
Abstract
The research of “Community Organizations in the Western Region of Thailand: A Case Study
of Satcha Group, at Thap Luang District, Amphoe Muang, Nakhon Pathom Province” aims to study
the role, the processes of community organization in the name of Satcha Group, and problems
including obstacles of working process. The data was collected from 1) in-depth interviews with
group members and local leaders associated with Satcha Group, 2) direct observations, and 3)
document and related research review. MP3 recorder and digital camera were used for data
collection procedures and then analyzed the information by writing in a form of descriptive essays.
The results showed that the western region of Thailand has many integrations of people or
community by using the different name groups, such as community integration, community welfare
integration, and community enterprise integration. These group integrations are available in almost
every province in the western region and the majority of them have strengthened significantly. The
findings presented that the working processes of the community integrations in western region can
solve the problems and meet the requirements of residents. These community integrations can be
divided into 7 systems as follows: 1) sustainable agriculture, 2) community health care system, 3)
community enterprise, 4) financial and community welfare system, 5) education system for children
and youth, 6) cultural heritage and traditional wisdom and 7) natural resources, renewable energy,
and environmental management system within the community. As a result, the quality of life in the
western region is being improved.
Satcha group at Thap Luang District, Amphoe Muang, Nakhon Pathom Province has organized
processes of running system. This group began by the attempts to solve the problems in their
community in response to the requirements of people in the community. It has been starting from a
small group and then growing bigger. This group aims to raise funds by using the capacity of
community in order to promote public saving and capital management in the community that runs
by the fund’s board committee. The saving of the community as a way of making people put money
into saving every month. If it is necessary to use the money, members in Satcha Group can borrow
money to run their own business. Additionally, the fund profits are brought as welfare to the
members at the time of illness. Moreover, compensation is paid to members in case they are
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admitted in the hospital and burial money is paid when the members died. The obstacles of
implementation are people do not understand the process of the fund and do not realize the
importance of saving money. From these issues, it takes a long time to expand Satcha Group. For
recommendation, Satcha group needs for external speakers in order to educate the members and
also people in the community to realize the importance of joining into the Satcha group.
Keywords: western region, Satcha group
บทนา
ปัจจุบันประเทศไทยประสบกับปัญหาต่างๆ มากมายทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ประเพณีวัฒนธรรม อันเป็นผลมา
จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมโลกที่เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ทาให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมายดังที่กล่าวมา
นั้น ทาให้ตัวแทนรัฐบาล รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ไม่สามารถรับมือกับปัญหาต่างๆ ได้อย่างทั่วถึ งและมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นการกระจายอานาจไปสู่ชุมชนจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ในการ
จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ จึงเป็นที่มาของการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชนต่างๆ ขั้นมาเป็นจานวนมาก มี
ทั้งกลุ่มองค์กรชุมชนที่จัดตั้งขึ้ นโดยภาครัฐเอง ภาคเอกชน และภาคประชาชนเอง ส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง
ก่อให้เกิด กิจกรรมต่ างๆ ที่ช่วยส่งเสริ มให้ชุมชน สามารถบริหารจั ดการชุมชนและท้อ งถิ่นได้ด้ว ยตนเอง ทาให้เกิ ด
ประโยชน์กับคนในชุมชน ช่วยส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนดีขึ้นตามลาดับ เพราะชุมชนจะเป็นผู้รู้
ปัญหาและความต้องการของตนเองดีกว่าคนภายนอก ทาให้สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้ตรงประเด็น
และสมาชิก กลุ่ม จะมีโ อกาสคิดร่ วมกั น วางแผนร่วมกัน ประสานงานกัน และทาให้การดาเนินงานมีป ระสิท ธิภาพ
เพราะฉะนั้นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นควรให้ความสาคัญกับการรวมกลุ่ม จะสังเกตได้จากชุมชนใดมีกลุ่มองค์กรเป็น
จานวนมาก ย่อมเป็นเครื่องบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งในชุมชนนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันกลุ่มหรือองค์กรนั้น
อาจมีหลากหลายรูปแบบ แต่การรวมตัวของกลุ่มแต่ละกลุ่มจะต้องยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นสาคัญ เช่นมี
วัตถุประสงค์เปูาหมายเดียวกัน มีการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ภูมิภาคตะวันตกถือเป็นภูมิภาคของประเทศไทยที่การรวมกลุ่มของชาวบ้านหรือชุมชนในนามของกลุ่มต่างๆ
เป็นจานวนมากซึ่งมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป เช่น องค์กรชุมชน กลุ่มองค์กรชุมชน กลุ่มสวัสดิการชุมชน กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน เป็นต้น ซึ่งมีอยู่ในแทบทุกจังหวัดในภูมิภาคตะวันตกและเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งเป็นอย่างมาก กลุ่มสัจจะ
ตาบลทัพหลวง อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นหนึ่งในหลายกลุ่มองค์กรชุมชนในภูมิภาคตะวันตก ที่มีกระบวนการใน
การทางานอย่างเป็นระบบโดยเริ่มจากความสนใจแก้ปัญหาร่วมกันของชาวบ้านจนเกิดการรวมตัวกันเป็นกลุ่มสัจจะ
ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงสนใจในการศึกษากลุ่มสัจจะ กลุ่มสัจจะ ตาบลทัพหลวง อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ถึง
การรวมตัวของกลุ่มชาวบ้าน การจัดกิจกรรมต่างๆ การขยายผลในการปฏิบัติเพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการวางแผน และ
พัฒนาท้องถิ่นอื่นต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษารูปแบบของกลุ่มองค์กรชมชนในภูมิภาคตะวันตก
2. เพื่อศึกษาบทบาทและกระบวนการขับเคลื่อนการทางานของกลุ่มสัจจะที่มีอิทธิพลต่อชุมชนตาบลทัพหลวง
อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการขับเคลื่อนการทางานของกลุ่มสัจจะ ตาบลทัพหลวง อาเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม
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วิธีการดาเนินงาน
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง “การศึ ก ษาองค์ ก รชุ ม ชน: กรณี ศึ ก ษากลุ่ ม สั จ จะ ต าบลทั พ หลวง อ าเภอเมื อ ง จั งหวั ด
นครปฐม”นี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาภาคสนามลงพื้นที่เก็บข้อมูลกับผู้ก่อตั้งกลุ่ม โดยมีขั้นตอนและ
การดาเนินงานดังนี้
1. พื้นที่การทาวิจัย สาหรับการเลือกพื้นที่ สาหรับการทาวิจัย คณะผู้วิจัยได้เลือกพื้นที่ในการศึกษาแบบ
เฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นพื้นที่ในการขับเคลื่อนกระบวนการทางานของกลุ่ มสัจจะ ตาบลทัพหลวงถือว่าเป็นกลุ่มสัจจะที่มี
กระบวนการในการทางานอย่างเป็นระบบ เป็นพื้นที่ที่สมาชิกกลุ่มผู้วิจัยรู้จัก และมีละแวกบ้านอยู่แถวนั้น ทาให้งาน
สะดวกต่อการติดต่อประสานงานและการเข้าถึงข้อมูล ดังนั้นคณะผู้วิจัยเลือกศึกษากลุ่มสัจจะ ตาบลทัพหลวง อาเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม
2. ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ สาหรับผู้ให้ข้อมูลสาคัญในงานวิจัยชิ้นนี้ ได้แก่ ผู้ใหญ่ กฤษฎา อานวยทรัพย์ ดารง
ตาแหน่งเป็นประธานกลุ่มสัจจะ ตาบลทัพหลวง อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
3. การสารวจข้อมูลพื้นฐาน ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ การรวมกลุ่ม เพื่อทราบถึงการก่อตั้งกลุ่ม
4. การลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล สาหรับการลงพื้นที่เก็บข้อมูลครั้งแรก ผู้วิจัยได้ประสานงานกับทาง ผู้ใหญ่
กฤษฎา อานวยทรัพย์ เพื่อทาการสอบถามข้อมูล
5. การบันทึกเก็บข้อมูลภาคสนาม เริ่มจากตัวผู้วิจัยได้ทาการนัดหมายล่วงหน้าไว้กับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ เมื่อถึ ง
วันที่นัดหมายผู้วิจัยได้ลงไปยังพื้นที่ และได้แนะนาตัวเองก่อนและสอบถามเรื่องทั่วๆไป เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่เป็น
กันเองมากที่สุดและไม่ให้เกิดความระแวงระหว่างผู้วิจัยกับผู้ให้ข้อมูล หลังจากนั้นก็เริ่มเข้าสู่คาถามแนวการสัมภาษณ์ที่
เตรียมไว้ ในขณะที่ทาการสัมภาษณ์ได้มีการจดบันทึกลงในสมุดบันทึก และผู้วิจัยได้ขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลใช้โทรศัพท์
บันทึกเสียงและถ่ายภาพช่วยเก็บข้อมูล เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลที่สาคัญ ไม่สามารถจดจาหรือจดบันทึกได้ทั้งหมด และ
เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลได้มากที่สุด โดยไม่ตกหล่นและข้อมูลที่ได้เป็นจริงมากที่สุด
6. เครื่องมือในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล สาหรับการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูล
ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ แบบจดบันทึก โทรศัพท์มือถือไว้สาหรับบันทึกเสียง และทาการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วย โดยการเขียนสรุปในรูปความเรียงเชิงพรรณนา
ผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาองค์กรชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มสัจจะ ตาบลทัพหลวง อาเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม” นี้ มีวั ต ถุป ระสงค์ เ พื่อ ศึก ษารู ป แบบของกลุ่ มองค์ ก รชมชนในภู มิภ าคตะวัน ตก ความเป็น มา บทบาท
กระบวนการขับเคลื่อนที่มีอิทธิพลต่อชุมชน รวมถึงปั ญหาและอุปสรรคในการทางานของกลุ่มสัจจะ ตาบลทัพหลวง
อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ผลการศึกษาพบว่า
ภูมิภาคตะวันตกถือเป็นภูมิภาคของประเทศไทยที่การรวมกลุ่ม ของชาวบ้านหรือชุมชนในนามของกลุ่มต่างๆ
เป็นจานวนมากซึ่งมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป เช่น องค์กรชุมชน กลุ่มองค์กรชุมชน กลุ่มสวัสดิการชุมชน กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน เป็นต้น ซึ่งมีอยู่ในแทบทุกจังหวัดในภูมิภาคตะวันตกและเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งเป็นอย่างมาก จากผลการ
ศึกษาวิจัยพบว่ากระบวนการทางานของกลุ่มองค์กรชุมชนในภูมิภาคตะวันตกที่ตอบสนองปัญหาและความต้องการของ
ชาวบ้าน มีความหลากหลายมากสามารถแยกเป็นระบบๆ ได้ 7 ระบบด้วยกันคือ 1 ระบบเกษตรกรรมยั่งยื่น เช่น กลุ่ม
ปลูกผักปลอดสารพิษ กลุ่มไร่อ้อย กลุ่มฝรั่ง/ชมพู่ กลุ่มปลูกกล้วยไม้ กลุ่มชาวนา กลุ่มเลี้ยงปลา/กุ้ง กลุ่มผลิตปุ๋ย 2 ระบบ
การดูแลสุขภาพชุมชน เช่น กลุ่ม อ.ส.ม. กลุ่มพีชสมุนไพร กลุ่ม นวดประคบสมุนไพร กลุ่มประกันสุขภาพ 3 ระบบ
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เศรษฐกิจชุมชน เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ต่างๆ 4 ระบบองค์กรการเงินและสวัสดิการชุมชน เช่น กลุ่มร้านค้า
สวัสดิการชุมชน กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กลุ่มกองทุนสวัสดิการ กลุ่มออมวันละบาท กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มกองทุน
ฌาปนกิจสงเคราะห์ กลุ่มสวัสดิการสามขา กลุ่มกองทุน SML 5 ระบบการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน เช่น กลุ่ม
พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สภาเด็กและเยาวชน ศูนย์สาธิตในชุมชน กลุ่มภูมิปัญญา และ
ปราชญ์ชาวบ้าน 6 ระบบสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น กลุ่มดนตรีพื้นบ้าน กลุ่มจิตอาสาพิธีกรรมทาง
ศาสนา กลุ่มแข่งเรือยาว กลุ่มจักสาน กลุ่มประเพณีวัฒนธรรมชุมชนต่างๆ และ 7 ระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
พลังงานทดแทน และสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน เช่น กลุ่มผลิตปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยคอก กลุ่มผลิตก๊าชชีวภาพจากมูลสัตว์ กลุ่ม
ดูแลปุาชุมชนต้นน้า กลุ่มธนาคารขยะ กลุ่มจัดการน้าเพื่อการเกษตร จึงทาให้คุณภาพชีวิตของคนในภูมิภาคตะวันตกมี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ด้านความเป็นมาของกลุ่มสัจจะ ตาบลทัพหลวง อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ตาบลทัพหลวง เริ่มก่อตั้งเมื่อปี
2539 กลุ่มสัจจะนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านได้รวมตัวกัน ทากิจกรรมร่วมกัน และเพิ่มความสามัคคี สาหรับการจัดตั้งกลุ่ม
สัจจะนี้เป็นการออมทรัพย์ และเป็นการจัดสวัสดิการให้ชาวบ้านในชุมชนไปในตัว กลุ่มต้องอาศัยความร่วมมือของคนใน
ชุมชน กลุ่มถึงก่อตั้งขึ้นมาได้ และต้องอาศัยผู้นาที่เข้มแข็ง เพื่อที่จะได้นาพากลุ่มไปสู่การพัฒนาต่อไป กลุ่มจะเข้มแข็งได้
จะดีได้จะพัฒนาได้ต้องอาศัยผู้นาที่ดี สาหรับกลุ่มสัจจะนั้นมีผู้นา และกรรมการที่ค่อนข้างมั่งคงกลุ่มถึงสามารถเข้มแข็ง
และขยายไปยังหมู่บ้านอื่นได้
ด้านบทบาทและกระบวนการขับเคลื่อนการทางานของกลุ่มสัจจะที่มีอิทธิพลต่อชุมชนตาบลทั พหลวง อาเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม โดยเฉพาะบทบาทของกลุ่มสัจจะ เริ่มเห็นได้ชัดจากการขยายตัวของกลุ่ม การเพิ่มจานวนหุ้น และ
จากสมาชิกในแต่ละรุ่น นอกจากนี้กลุ่มสัจจะเริ่มมีบทบาทมากขึ้นเมื่อกลุ่มได้เพิ่มสวัสดิการให้กับสมาชิก
สาหรับกระบวนการทางานของกลุ่ม กลุ่มนี้เริ่มต้นจากชาวบ้าน ที่เสนอความคิดให้กับ ผู้ใหญ่บ้าน ที่จะรวมตัว
กันก่อตั้งกลุ่ม กลุ่มนี้เกิดจากปากต่อปากที่ชวนกันมาเป็นสมาชิก เริ่มแรกยังไม่มีชาวบ้านในชุมชนสนใจกันมากนัก จึงรับ
สมาชิกจากชุมชนอื่นด้วย จนกลุ่มเริ่มเข้มแข็ง จึงเลิกรับสมาชิกจากชุมชนอื่น โดยจะรับสมัครเป็นรุ่น รุ่นละ 3 ปี ก็จะปิด
รับสมัคร และเปิดรุ่นใหม่ในปีถัดไป
ด้านปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการขับเคลื่อนการทางานของกลุ่มสัจจะ ตาบลทัพหลวง อาเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม พบว่าในระยะเริ่มแรกการทาความเข้าใจกับชาวบ้านเป็นเรื่องยากมากกว่าชาวบ้านจะเข้าใจ สนใจ เห็น
ประโยชน์ของกลุ่มสัจจะนั้นยากขาดความร่วมมือไม่มีชาวบ้านให้ความร่วมมือและไม่เข้าใจการทางานของกลุ่มชาวบ้าน
ส่วนใหญ่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม อย่างไรก็ตามเมื่อกลุ่มมีการพัฒนามากขึ้นทาความเข้าใจร่วมกันมาก
ขึ้นปัญหาดังกล่าวก็หมดไปแล้วเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งในปัจจุบัน
สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาองค์ กรชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มสัจจะ ต าบลทัพหลวง อาเภอเมือง จังหวั ด
นครปฐม” สามารถสรุปและอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้
กลุ่มสัจจะ ตาบลทัพหลวง อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐมก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2539 โดยเป็น ร่วมกลุ่มกันของ
ชาวบ้านเพื่อแก้ปัญหาของชุมชนโดยชุมชนตนเองเกี่ยวกับปัญหาการออมและการจัดสวัสดิการให้แก่ชุมชนของตนเอง
สาหรับการบริหารจัดการการขับเคลื่อนการทางานของกลุ่มสัจจะ เริ่มมีกระบวนการดาเนินที่ชัดเจนและเป็น
รูปแบบและมีระบบมากขึ้นหลังจากที่ชาวบ้านได้ให้ความสาคัญกับกลุ่มสัจจะ กลุ่มสัจจะก็ได้มีบทบาทมากมายในชุมชน
โดยเริ่มจากการจัดสวัสดิการจากเงินออมเมื่อชาวบ้านเดือนร้อนหรือต้องการกู้ยืม ทาให้ชาวบ้านเริ่มให้ความสนใจมากขึ้น
จากกลุ่มเล็กๆ ก็ขยายใหญ่ขึ้น สมาชิกเพิ่มมากขึ้น จากกลุ่มเล็กๆก็ขยายเป็นกลุ่มใหญ่ ซึ่งปัจจุ บันกลุ่มสามารถจั ด
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สวัสดิการด้านต่างๆ แก่สมาชิกอย่างทั่ว เช่น การกู้ยืมระยะสั้นโดยไม่มีดอกในกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น ซึ่งการบริหารจัดการ
ทั้งหมดเป็นการบริหารจัดการโดยชาวบ้านภายในชุมชน มีการจัดประชุมและแบ่งหน้าที่ แบ่งตาแหน่งกัน จะจัดประชุม
สมาชิกปีละ 1 ครั้ง ประชุมกรรมการทุกๆ 3 เดือน และทุกๆ เดือนจะจัดให้ชาวบ้านมารวมกลุ่มกัน มีกิจกรรมให้ชาวบ้าน
ได้ร่วมทาอย่างสม่าเสมอซึ่งปัจจุบันถือเป็นกลุ่มองค์กรชุมชนที่เข้มแข็งกลุ่มหนึ่งในจังหวัดนครปฐม ในภูมิภาคตะวันตก
สาหรับปัญหาอุปสรรแม้จะกลุ่มจะประสบอย่างมากในระยะเริ่มต้นเพราะชาวบ้านไม่เข้าใจและไม่ชอบให้ความ
ร่วมมือ มองไม่เห็นผลประโยชน์ของกลุ่ม ไม่เข้าใจการทางานของกลุ่ม หรือหลังจากที่ลงหุ้นไปแล้วชาวบ้านบางส่วนก็
ถอนหุ้นออก เป็นต้น ปัจจุบันปัญหาต่างๆ ดังกล่าวได้หมดไปสมาชิกมีความเข้าใจมากขึ้นทาให้กลุ่มมีความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน
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การศึกษาวิจัยเรื่อง “องค์กรชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : กรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ บ้านดอนขุน
วิเศษ ตาบลห้วยหมอนทอง อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐมชุมชน” นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมา ปัญหา
และอุปสรรคของกระบวนการในการทางานขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ของชุมชนบ้านดอนขุนวิเศษ รวมถึง
ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการทาเกษตรอินทรีย์เพื่ออนุรักษ์และนามาปรับใช้เข้ากับวิถีชีวิตของชุมชน อันจะนาไปสู่
ข้อเสนอแนะและเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนต่อไป การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม รวมถึงการจดบันทึก ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพรรณนา
ผลการศึกษาพบว่า บ้านดอนขุนวิเศษ ต.ห้วยหมอนทอง อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม ในหนึ่งในองค์กรชุ มชนที่มี
ศักยภาพและมีความเข้ม แข็งในการร่วมกลุ่มและการจัด การภายในกลุ่มเป็นอย่า งดี ซึ่งสะท้อนผ่ านการ เป็นชุมชน
เกษตรกรรมที่มีชื่อเสียงด้านการปลูกระเจี๊ยบเขียวซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้มาตรฐานและปลอดสารพิษสามารถส่งออกไปยัง
ต่างประเทศ สิ่งที่ทาให้ผลิตผลของชุมชนบ้านดอนขุ นวิเศษมีคุณภาพคือทาเกษตรอินทรีย์ ซึ่งต่างจากในอดีตที่ชุมชนนี้
เคยมีการใช้สารเคมีในการทาเกษตรกรรมเป็นหลักแต่กลับไม่ได้ทาให้คุณภาพชีวิตของชาวบ้านดีขึ้นแต่อย่างใด
ด้านกระบวนการขับเคลื่อนและการบริหารจัดการภายในกลุ่มเริ่มจากนางหนู อรุณรุต ปราชญ์ชาวบ้านและผู้
ริเริ่มกลุ่มเกษตรอินทรียข์ องชุมชนซึ่งได้ศึกษากระบวนการต่างๆ และนามาถ่ายทอดเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับคนชุมชน
และผู้ที่สนใจการทาเกษตรอินทรีย์ของชุมชนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในบริหารจัดการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการร่วม
คิด ร่วมทา รวมตัดสินโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านจากปลูกกระเจี๊ยบโดยใช้สารเคมีเป็นการใช้ระบบอินทรีย์ซึ่งต้องใช้ระยะ
เวลานานในการทาความเข้าใจกับชุมชนและเมื่อประสบความสาเร็จในการสร้างการมีส่วนร่วมให้ชุมชนเห็นคุณค่าของ
การทาเกษตรอินทรีย์จึงเกิดการก่อตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านดอนขุนวิเศษขึ้นเพื่อส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์ให้ได้
ผลิตผลที่มีคุณภาพสามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนได้
คาสาคัญ: ภูมิภาคตะวันตก องค์กรชุมชน ศูนย์การเรียนรู้ กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านดอนขุนวิเศษ
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Abstract
The research “community organization in western region : case study the learning center
organic agriculture at Baan Don Khun Viset, Huay Mon Thong sub-district Kamphaeng Saen district,
NakhonPathom province ” has a purpose to study the evolution, problem and hindrance of
procedure in working to the learning center organic agriculture at Baan Don Khun Viset community.
This research also study the local wisdom on making organic agriculture by purpose to reserve and
to apply for a daily life in commune and that this leads to the suggestions and guideline for
communal development. This research is qualitative one with the field study of
participatingobservation, take note to collecting information and the descriptive analysis.
The result of study showed that Baan Don Khun Visetcommunity is one of all community
organizations having a potency ,strength in collaboration and also self-management. This commune
is a cultural area and that it has not merely a renowned community organizations for cultivation “the
green roselle” the qualitative, chemical-free products but export to aboard.
The crucial core of this product is to the making organic agriculture different to other
communities using toxics in agriculture. The propulsion movement and self-management in this
commune initiated by Mrs. Nu Arunrud, the local mentor and beginner of communal organic
agriculture. She learnt all processes , then passed the knowledge to villagers including to whoever
interested in organic agriculture by participation in all management – co-operation, interaction and
inter-decision- especially, the transformation the cultivation of roselle plot by using organic
agricultural system. By this method she had to try to understand with almost villagers. After
succession, she stimulated all planters aware of the value organic agriculture and then finally leading
to the establishment organic agriculture at Baan Don Khun Viset group. This group fosters
theproficient making organic agriculture and it is conducive to gain income to community.
Keywords: western region, organic agriculture at Baan Don Khun Viset group, local wisdom
บทนา
ภูมิภาคตะวันตกเป็นภูมิภาคหนึ่งของประเทศไทยที่มีทรัพยากรและทุนทางสังคมเป็นจานวนมาก มีชุมชนที่
เข้มแข็งและดาเนินชีวิตด้วยวิถีเกษตรกรมาอย่างยาวนาน มีองค์ความรู้ในการทาเกษตรในหลายๆ ด้านเป็นอย่างดี
นอกจากนี้ในแง่ของชุมชนก็ไ ด้มีวิวัฒนาการและเกิดการรวมตัวกันของชุมชนอย่างเข้มแข็งจนเกิดชุมชนต้นแบบ ชุมชน
พึ่งตนเอง ชุมชนพอเพียง เป็นต้นแบบทั้งเป็นแบบอย่างแก่ชุมชนในภูมิภาคอื่นได้เป็นอย่างดี
ชุมชนบ้านดอนขุนวิเศษเป็นชุมชนหนึ่งที่มีการร่วมตัวกันเป็นองค์กรชุมชนและพัฒนาตนเองจนสามารถสร้างกลุ่ม
ก้อน รวมคนที่อยู่ในชุมชนสร้างพื้นที่ของกลุ่มตัวเองจนสามารถพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ สามารถการ
พัฒนาองค์ความรู้ในการทาเกษตรอินทรีย์มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่ในอดีตที่เคยเน้นการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกซึ่งไม่
ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร และประสบกับ ปัญหามากมาย สมาชิกชุมชนหลายคนไม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น บ้างเป็น
หนี้สิน บ้างก็หยุดทาเกษตรกรรมในที่สุดจนกระทั่ง นางหนู อรุณรุตหรือปูาหนูนึ่งในสมาชิกชุมชนได้ริเริ่มการทาเกษตร
อินทรีย์ ไม่ใช่สารเคมีในการเพาะปลูกกระเจี๊ยบเขียวซึ่งเป็นผลิตผลขึ้นชื่อของชุมชนขึ้นมา แต่ทว่าในครั้งแรกนั้นการ
รณรงค์การทาเกษตรอินทรีย์ของปูาหนูไม่ประสบความสาเร็จนักเนื่องจากสมาชิกส่วนมากของหมู่บ้านยังคงใช้สารเคมีอยู่
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เช่นเดิม จนกระทั่งรัฐบาลได้เข้ามาสนับสนุนโดยการให้เมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวแก่กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านดอนขุนวิเศษ
จนมีสมาชิกเพิม่ ขึ้นเรื่อยๆ ในที่สุดกระเจี๊ยบเขียวของกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านดอนขุนวิเศษก็ได้รับการคัดสรรให้เป็นสินค้า
หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภันฑ์ (OTOP) ระดับ 5 ดาว และได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตรเนื่องจาก
ผลผลิตที่ได้นั้นเป็นผลผลิตที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพและปลอดสารพิษอย่างแท้จริงสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้จน
ทาให้วิถีชีวิตของชุมชน/กลุ่มเกษตรดังกล่าวมีการพัฒนาที่ดีขึ้นและดารงอยู่อย่างมีคุณภาพจนถึงปัจจุบัน
จากความเป็นมาและพัฒนาการที่น่าสนใจในการจัดการปัญหาตนเองด้วยตนเองของชุมชนบ้านดอนขุนวิเศษที่
สามารถพัฒนาวิถีการทาการเกษตรอินทรีย์จนได้รับการยอมรับและสามารถรวมกลุ่มกันพัฒนาชุมชนตนเองจนเกิดศูนย์
การเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตนแบบในการทาเกษตรอินทรีย์ขึ้นดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
การเกิดขึ้นของกลุ่มและกระบวนการในการขับเคลื่อนการทาเกษตรอินทรี ย์ การอนุรักษ์วิถีเกษตรกรดั้งเดิมด้วยการทา
เกษตรอินทรีย์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการทาเกษตรอินทรีย์ การรวมกลุ่มจนเกิดศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ รวมถึง
การขับเคลื่อนกลุ่ม/ศูนย์การเรียนเกษตรอินทรีย์ให้มีความยั่งยืนจนถึงปัจจุบัน
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ศึ ก ษาบริ บ ท ความเป็ น มาของชุ ม ชน การรวมกลุ่ ม ของชุ ม ชนจนเกิ ด ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ เ กษตรอิ น ทรี ย์
กระบวนการในการทางานขับเคลื่อนของศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการทางาน
ขององค์กรชุมชนศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้ยังศึกษาถึง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการทาเกษตรอินทรีย์เพื่ออนุรักษ์การทาเกษตรอินทรีย์และนามาปรับใช้เข้ากับชีวิตจริง
ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันจะนาไปสู่ข้อเสนอแนะและเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนต่อไป
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “องค์กรชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : กรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้ เกษตรอินทรีย์ บ้านดอนขุน
วิเศษ ตาบลห้วยหมอนทอง อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐมชุมชน” นี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์และ
การสังเกตในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสมาชิกในชุมชนบ้านดอนขุนวิเศษ ต.ห้วยหมอนทอง อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม
ซึ่งเป็นชุมชนชาวเกษตรที่มีการรวมตัวกันทาเกษตรอินทรีย์อย่างเข้มข้นและเข้มแข็ง
สาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นคณะแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุมชนบ้านดอนขุนวิเศษ และระยะที่ 2 เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการ ลงพื้นที่ ตั้งแต่เดือน
มกราคม พ.ศ. 2558 – เมษายน พ.ศ. 2558 โดยมีขั้นตอนและการดาเนินงานดังนี้
1. พื้นที่การทาวิจัย คณะผู้วิจัยได้เลือกพื้นที่ในการศึกษาแบบเจาะจง ซึ่งเป็นพื้นที่ในการจัดตั้งองค์กรกลุ่ม
เกษตรอินทรีย์ และคนส่วนใหญ่ในชุมชนหันมากดูแลสุภาพเรื่องอาหารการกินกันมากขึ้น โดยเป็นพื้นที่ ที่มีสมาชิกของ
คณะผู้วิจัยเป็นคนในพื้นที่ซึ่งทาให้ง่ายในการติดต่อประสานงานและการเข้าถึงข้อมูลเป็นอย่างดี คณะผู้วิจัยจึงได้เลือก
หมู่บ้านดอนขุนวิเศษ ต.ห้วยหมอนทอง อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม เป็นพื้นที่ในการศึกษาวิจัย
2. ผู้ให้ข้อมูล (Key Informant) สาหรับบุคคลผู้ให้ข้อมูลสาคัญในงานวิจัยนี้คณะผู้วิจัยได้ติดต่อข้อสัมภาษณ์
กับชาวบ้านในชุมชนซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลที่มีชีวประวัติ หลักการวิธีการต่างๆในการดาเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรเป็น
อย่างดี ซึ่งประกอบด้วย
2.1 นางหนู
อรุณรุต ปราชญ์ชาวบ้านและผู้นาองค์กรกลุ่มเกษตรอินทรีย์
2.2 ผู้ใหญ่สุนทร บุญประสพ
อดีตผู้ใหญ่บ้าน
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3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล
สาหรับการเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย แบบสังเกต แบบการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ
สมุดจดบันทึกข้อมูล เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป สาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกดังนี้
3.1 ข้อมูลด้านเอกสาร ประกอบด้วย หนังสือ สิ่งพิมพ์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อ
ศึกษาแนวคิดในการวิจัย
3.2 ข้อมูลด้านบุคคล ประกอบด้วย ผลการสัมภาษณ์ ผู้นาองค์กรศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์
3.3 ข้อมูลภาคสนาม ใช้ในการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ และการสนทนากลุ่ม
4. ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย สาหรับขึ้นตอนในการศึกษาศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ในครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้มีการ
ดาเนินการในการศึกษาเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
4.1 การศึกษาเอกสาร สืบค้นข้อมูลทุติยภูมิผ่านอินเทอร์เน็ต และข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริบทพื้นที่ บ้าน
ดอนขุนวิเศษ ต.ห้วยหมอนทอง อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม
4.2 การศึกษาเชิงพื้นที่/ภาคสนาม ประกอบด้วยการดาเนินการดังนี้
4.2.1 การสารวจพื้นที่ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
4.2.2 การระบุตัวบุคคลและการนัดหมายเพื่อสัมภาษณ์สนทนาพูดคุยกับบุคคลที่
ประกอบด้วยผู้นาชุมชนและชาวบ้าน
4.2.3 การสัมภาษณ์เพื่อเจาะลึกถึงความเป็นมา การเกิดศูนย์ และกระบวนการในการ
ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนหมู่บ้านดอนขุนวิเศษ และการพัฒนาองค์กรศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์
4.2.4 การสังเกตแบบไม่เป็นทางการโดยการสังเกตวิถีชีวิต หลักการวิธีการดาเนินงาน
เกี่ยวกับองค์กรศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์
4.2.5 นาข้อมูลที่รวบรวมได้จัดรวบรวม จาแนกประเด็นต่างๆ ตามลาดับความสาคัญและ
สรุปตามกรอบแนวคิดการศึกษาชุมชน
4.2.6 การสัมภาษณ์เพิ่มเติมเพื่อเจาะลึก ข้อมูลพื้นฐานและตรวจสอบข้อมูลที่เป็นปัญหา
และอุปสรรค เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความสมบูรณ์ของข้อมูล
4.2.7 ทาการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบพรรณนา
ผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “องค์กรชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : กรณีศึกษาศู นย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ บ้านดอนขุน
วิเศษ ตาบลห้วยหมอนทอง อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐมชุมชน” นี้
ผลการศึกษาพบว่า
ความเป็นมาและบริบทของชุมชน สมัยก่อนนั้นชุมชนบ้านดอนขุนวิเศษตั้งอยู่ในตาบลทุ่งบัว ต่อมาแยกออกมา
เป็นตาบลทุ่งขวางมีพื้นที่กว้างใหญ่มาก ต่อมาผู้ใหญ่บ้านขอแยกตาบลออกมาเพราะประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงเปลี่ยนมา
เป็นตาบลห้วยหมอนทอง โดยมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ที่หลากหลายมีรายได้เพียงพอต่อการดารงชีวิต
ชาวบ้านในชุมชนหมู่บ้านดอนขุนวิเศษ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ใน
ตาบลห้วยหมอนทองมีสภาพของพื้นดิน น้า และทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมแก่การทาเกษตร
พืชผัก ที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ในชุมชนนิยมปลูกระเจี๊ ยบเขี ยวปลู กได้ ง่ายและราคาไม่ตกต่ า ผลผลิต ที่ได้นั้ นจะส่ งออก
ต่างประเทศและมีลูกค้าหลักที่ประเทศญี่ปุน ชาวบ้านจึงนิยมปลู กกระเจี๊ยบเขียวเป็นหลัก โดยเริ่มแรกกลุ่มกระเจี๊ยบ
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เขียวของชุมชนนิยมใช้สารเคมีเป็นหลัก และขายให้นายทุนที่มากว้านซื้อในราคาที่ต่า สมาชิกในชุมชนใช้ชีวิตเกษตรกรรม
แบบนี้มาเป็นเวลานาน โดยที่ไม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
การก่อตั้งและการริเริ่มรวมกลุ่มจนนาไปสู่การเกิ ดศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ โดยเริ่มจากนางหนู อรุณรุต
หรือปูาหนู ผู้เป็นสมาชิกคนหนึ่งในชุมชนที่ทาเกษตรกรรมที่ปลูกกระเจี๊ยบเขียวริเริ่มการทาเกษตรอินทรีย์แทนการใช้
สารเคมี เนื่องด้วยที่ราคาปุ๋ยเคมีมีราคาที่สูงมากและผักที่ขายได้มีราคาต่า ในช่วงเริ่มแรกการร่ วมกลุ่มกันทาเกษตร
อินทรีย์ไม่เป็นผลสาเร็จมากนักมีปัญหาและอุปสรรคที่สาคัญคือคนในชุมชนไม่ได้ให้ความสาคัญและร่วมมืออย่างจริงจัง
เพราะการทาการเกษตรอินทรีย์เกิดการเปลี่ยนแปลงและเห็นผลในการทาเกษตรช้า อย่างไรก็ตามปูาหนูยังเชื่อมั่นว่าการ
ทาเกษตรอินทรีย์จะเห็นทางออกของการทาเกษตรของชุมชนบ้านดอนขุนวิเศษ และต่อมาเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.
2535 ปูาหนูเริ่มก่อตั้งอย่างจริงจังอีกครั้ง โดยมีรัฐบาลสนับสนุนให้เมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวแก่กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้าน
ดอนขุนวิเศษจนมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยจะมีปูาหนูเป็นแกนนาและเป็นศู นย์กลางในการประสานงานให้ชาวบ้านนา
ผักที่ปลูกมาส่งและมีรถลูกค้ามารับผักที่บ้านของปูาหนูซึ่งปัจจุบันพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้ใน
ปัจจุบันนอกจากสมาชิกจะทาเกษตรอินทรีย์จานวนผักนานาชนิดแล้ว สมาชิกในชุมชนยังได้ปลูกกระเจี๊ยบเขียวและทา
เกษตรอินทรีย์กันเรื่อยมาจนมีสมาชิกถึง 212 ครัวเรือน และกระเจี๊ยบเขียวเป็นผลผลิตของกลุ่มที่รับการคัดสรรให้เป็น
สินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภันฑ์( OTOP)ระดับ 5ดาว และได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตร
เนื่ องจากผลผลิ ต ที่ไ ด้นั้ น เป็ นผลผลิ ตที่ ได้ ม าตรฐานมี คุณ ภาพและปลอดสารพิษ อย่ า งแท้จ ริ งสามารถส่งออกไปยั ง
ต่างประเทศ
นอกจากนี้ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ บ้านดอนขุนวิเศษ ตาบลห้วยหมอนทอง อาเภอกาแพงแสน จังหวัด
นครปฐม ยังเป็นศูนย์ต้นแบบในการทาเกษตรด้วยกระบวนการอินทรีย์ซึ่งรับความสนใจจากชุมชน โรงเรียน คณะผู้นา
ท้องถิ่นในจังหวัด และในระดับภูมิภาคเข้ามาศึกษาดูงานเป็นจานวนมากอีกด้วย
สรุปและอภิปรายผล
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ บ้านดอนขุนวิเศษ ตาบลห้วยหมอนทอง อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
เกิดจากการร่วมกลุ่มกันของเกษตรกรที่ทาการเกษตรตามแนวทางหลัก(ใช้สารเคมี) แล้วประสบปัญหาต่างๆ มากมาย จึง
เกิดการเรียนรู้แลแก้ปัญหาร่วมกันโดยชุมชนและมีการจัดการเป็นกลุ่มองค์กรชุมชนขึ้นเพื่อสร้างกระบวนการในการ
เรียนรู้อย่างยั่งยืน นาโดยนางหนู อรุณรุต หรือปูาหนูปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มการทาเกษตรอินทรีย์และสร้างกลุ่ม
เกษตรอินทรีย์ของชุมชนขึ้นโดยได้ศึกษากระบวนการต่างๆ ในการทาเกษตรอินทรีย์และนามาถ่ายทอดเป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้กับคนชุมชน ผู้ที่สนใจการทาเกษตรอินทรีย์ รวมถึงนักเรียนนักศึกษา ผู้นาท้องถิ่นที่สนใจซึ่งสามารถเข้ามา
เรียนรู้ และศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์ในศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ได้ตลอดเวลา
สาหรับการศึกษาความเป็น กระบวนการในการทางานขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ รวมถึงปัญหา
และอุป สรรคต่ างๆ ของศูน ย์ ก ารเรีย นรู้ เกษตรอิ น ทรี ย์ ของชุ มชนบ้า นดอนขุ นวิ เ ศษ ต าบลห้ วยหมอนทอง อาเภอ
กาแพงแสน จังหวัดนครปฐม สามารถสรุปได้ดังนี้
ด้านความเป็นของศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ บ้านดอนขุนวิเศษ ตาบลห้วยหมอนทอง อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม เริ่มก่อตั้งพ.ศ.2528 จดทะเบียนองค์กรอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2535 โดยการ
รวบรวมสมาชิกในชุมชนได้ 44 คน และได้มีการระดมหุ้นกันเพื่อก่อตั้งกลุ่มคนละ 100 บาท ได้เงินในการก่อตั้งกลุ่มจาก
การระดมทุนครั้งแรก 4,400 บาท หลังจากมีการก่อตั้งกลุ่มและมีการระดมทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้มีการจัดตั้งอาคาร
เพื่อใช้ในการแปรรูปผลผลิตโดยในระยะเริ่มแรกเป็นรวมกลุ่ม การจัดตั้งรวมถึงการบริหารจัดการโดยชุมชนและชุมชน
อย่างเดียวซึ่งมาได้มีหน่วยงานของรัฐได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน
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ด้ า นกระบวนการในการท างานขั บ เคลื่ อ นศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ เ กษตรอิ น ทรี ย์ ข องชุ ม ชนบ้ า นดอนขุ น วิ เ ศษ
เนื่องจากเป็นการร่วมกลุ่มกันขึ้นโดยชุมชนเพื่อชุมชนกระบวนการในการทางานขับเคลื่อนจึงเป็นไปในรูปแบบของการ
อาศัยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่มีความคิดเห็นตรงกัน ต้องการแก้ปัญหาของชุมชนตนเองโดยการร่วมคิด ร่วมคิด
ร่วมทาจนสามารถร่วมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งในปัจจุบัน ซึ่งมีปูาหนูเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนแก้ปัญหาต่างๆ เมื่อกลุ่ม
หรือศูนย์ประสบปัญหาอย่างไรก็ตามเมื่อนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาได้อาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
เป็นหลักซึ่งทาให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและพัฒนาจนเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ที่เข้มแข็ง มีผู้คนเข้าไปดูงาน
เป็นจานวนมากในปัจจุบัน
ด้านปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการทางานขององค์กรชุมชนศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรี ย์ ปัญหา
แรกเริ่มของการทาเกษตรอินทรีย์คือการทาความเข้าใจกับกลุม่ /ชุมชน เนื่องจากการใช้เกษตรอินทรีย์ต้องใช้ระยะเวลาใน
การเรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้ซึ่งในระยะเริ่มแรกสมาชิกของกลุ่มขาดความเข้าใจและไม่สามารถปรับตัวได้เนื่องจาก
การใช้สารเคมีสามารถแก้ปัญหาได้เร็ว กว่าการทาเกษตรอินทรีย์ อย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าวต้องใช้เวลาในการแก้ไข
และทาความเข้าใจกับสมาชิกเพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางและวิถีชีวิตการทาเกษตร เมื่อเวลาผ่านและผลการทาเกษตร
อินทรีย์ให้ผลผลิตดีกว่าและขายได้ราคามากกว่าการใช้สารเคมี ทาให้สมาชิกภายในกลุ่มเห็นความสาคั ญของการทา
เกษตรอินทรีย์มากขึ้น ปัจจุบันสมาชิกภายในกลุ่มทาเกษตรอินทรีย์ทุกคนซึ่งทาให้วิถีชีวิตดีขึ้น สุขภาพดีขึ้นซึ่งถือเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “องค์กรชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : กรณีศึกษาศูนย์ การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ บ้าน
ดอนขุนวิเศษ ตาบลห้วยหมอนทอง อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐมชุมชน” นี้มีประเด็นข้อเสนอแนะดังนี้
1. ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ควรมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการใช้ปุ๋ยชีวภาพ แก่คนในชุมชนและนอก
ชุมชนอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอเพื่อเกิดกระบวนการเรียนรู้และสามารถนาไปใช้ได้จริง
2. ศูน ย์ก ารเรี ยนรู้เ กษตรอิน ทรี ย์ค วรมีก ารประชาสั มพั นธ์ ถึงกิจ กรรมในการเผยแผ่ ให้ ความรู้เ กี่ย วกั บ
กระบวนการทาเกษตรอินทรีย์ให้แผ่หลายและทั่วถึงเพราะปัจจุบันยังไม่เป็นที่รับรู้ของคนทั่วไปจะรู้เพียงกลุ่มคนเฉพาะ
กลุ่มเท่านัน้
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การจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยโปรแกรมรหัสเปิด
กรณีศึกษา อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
Land Use Classification by Using Open Source Application :
A study of Amphoe Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom Province.

นายวุฒินันท์ สมคะเณ
นายยุทธนา พงษ์ชัยภูมิ
นางสาวกุลสินี ธัญลักษณ์เดโช
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา
อาจารย์จิตรภณ สุนทร
อาจารย์ที่ปรึกษา
บทคัดย่อ
การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตอาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยการใช้กระบวนการทางการ
สารวจระยะไกล ด้วยโปรแกรมรหัสเปิด (Q GIS) โดยการเปรียบเทียบกระบวนการแปลความหมายข้อมูลภาพดาวเทียม
ด้วยวิธีการแปลความหมายค่าการสะท้อนแสงด้วยสายตาโดยผู้วิจัย และเปรียบเทียบสถิติสามะโนการเกษตร และการ
แปลความหมายโดยการอาศั ยข้ อมู ลค่ า การสะท้ อนแสงจากการส ารวจพื้น ที่ จริ ง และน ามาแปลคความ หมาย ผล
การศึกษาพบว่า การแปลความหมายโดยการใช้ข้อมูลภาคสนามร่วมในการวิเคราะห์ ทาให้ได้ผลการศึกษาที่ใกล้เคียงกับ
ค่าสถิติสามะโนเกษตรมากกว่าการแปลความหมายด้วยสายตาเพียงอย่างเดียว และโปรแกรมรหัสเปิด (Q GIS) สามารถ
ใช้ในการแปลความหมายการใช้ประโยชน์ที่ดินได้
คาสาคัญ: การส้ารวจระยะไกล ก้าแพงแสน การใช้ประโยชน์ที่ดิน Q GIS
Abstract
Land Use Classification in Amphoe Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom Province. By using Open
Source Application (Q GIS). Interpreting how to classifieds Land use from Landast 8 data between
classifieds by using only data from satellite and using ground check for collecting land use data and
analyze it. The result found that using ground checked data can make the more correctly analysis of
Land Use Classification and the Open Source Application (Q GIS) can use to analyses satellite data.
Keywords: Remote Sensing, Kamphaeng Saen, Q GIS
บทนา
ในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์นั้นเครื่องมือหลักๆที่มีการใช้กันคือ แผนที่ แต่การพัฒนาทางเทคโนโลยี
ทาให้เกิดการศึกษาข้อมูลทางภูมิศาสตร์โดยอาศัยการใช้เทคโนโลยีในการศึกษาข้อมูลหนึ่งในนั้น คือ การสารวจข้อมูล
ระยะไกล หรือ รีโมทเซนซิง (Remote sensing)
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คาจากัดความเกี่ยวกับการสารวจข้อมูลระยะไกลนั้น สมพร สง่าวงศ์ (2552 : 1) ได้กล่าวถึงไว้ว่า การสารวจ
ข้อมูลระยะไกลเป็นการใช้พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟูา (Electromagnetic Energy) ในการบันทึกภาพสิ่งที่อยู่โดยรอบซึ่ง
สามารถนาภาพมาทาการแปลความหมาย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในขณะที่งานเขียนของสุรภี อิงคากุล
(2548 : 1) ได้เรียกการสารวจข้อมูลระยะไกลว่าระบบสัมผัสระยะไกล และได้ให้คาจากัดความไว้ว่า ระบบสัมผัส
ระยะไกลเป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในการจาแนกหรือวิเคราะห์วัตถุเปูาหมายโดยไม่มีการสัมผัสโดยตรง โดย
อาศัยการเก็บข้อมูลใช้พลังงานรังสีแม่เหล็กไฟฟูา (Electromagnetic Energy) เช่น แสง ความร้อน คลื่นวิทยุ เป็น
ตัวการสารวจจับเปูาหมาย พลังงานที่สะท้อนหรือแผ่ออกจากวัตถุ เป็นต้นกาเนิดของข้อมูลสัมผัสระยะไกล
สรุปได้ว่า การสารวจข้อมูลระยะไกล หรือ รีโมทเซนซิง (Remote Sensing) เป็นกระบวนการศึกษาข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์ที่อาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสารวจข้อมูลโดยใช้ประโยชน์จากการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ
พลังงานรังสีแม่เหล็กไฟฟูา โดยใช้หลักการสะท้อนและแผ่รังสีในการส่งผ่านข้อมูลสู่ผู้รับข้อมูล อาจจะกล่าวได้ว่า การ
สารวจข้อมูลระยะไกลเป็นการศึกษาทางภูมิศาสตร์ที่ผู้สารวจมีปฏิสัมพันธ์กับพื้นที่ผ่านพลังงานรังสีแม่เหล็กไฟฟูาโดยไม่
ต้องปฏิสัมพันธ์กับพื้นที่ที่ศึกษาโดยตรง
ปัจจุบันในการสอนวิชาสังคมศึกษาได้มีการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ประเภทต่าง ๆ ผู้วิจัยจึงความ
สนใจที่จะฝึกปฏิบัติ การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์เพื่อนาไปใช้ในการเรียนการสอนในภายภาคหน้า
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตอาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
1. สถิติสามะโนการเกษตร ปี 2556 ของจังหวัดนครปฐม
2. ข้อมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 ณ วันที่ 29 พ.ค. 2558
3. การสารวจภาคสนาม
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการจาแนกประโยชน์การใช้ที่ดิน มุ่งที่ฝึกปฏิบั ติการโดยการใช้การจาแนกด้วยสายตาเป็น
หลัก จากนั้นจึงทาการเปรียบเทียบกับสถิติสามะโนการเกษตร ปี 2556 ของจังหวัดนครปฐม และนาข้อมูลที่ได้จากการ
สารวจภาคสนามมาร่วมวิเคราะห์
วิธีการศึกษา
(1) เลือกพื้นที่ที่จะใช้ในการศึกษา และเตรียมการสารวจ
ในการเลือกพื้นที่ที่ศึกษานั้นในการศึกษาครั้งนี้ใช้พื้นที่อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเมื่อเลือกพื้นที่ที่
จะศึกษาได้แล้วนั้น จะนาไปสู่การเตรียมการศึกษาที่จะต้องค้นหาข้อมูลภาพดาวเทียมของอาเภอกาแพงแสนเพื่อใช้ใน
การแปลผลข้อมูล
(2) การแปลผลข้อมูล
การแปลผลข้อมูลในการแปลผลข้อมูลที่จะในการศึกษาครั้งนี้นั้น ใช้กระบวนการแปลผลข้อมูลด้วยสุ่มพิกัด
พื้นที่จริง ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1. การสุ่มสารวจพื้นที่จริงหาพิกัดด้วยเครื่องระบุตาแหน่ง GPS ในขั้นตอนนี้จะเป็นการลงพื้นที่อาเภอ
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กาแพงแสนเพื่อสุ่มพิกัด โดยใช้เครื่อง GPS ในการระบุตาแหน่งและจดพิกัดของพื้นที่ดังกล่าว
2. การแปลผลข้อมูลภาพดาวเทียมโดยแบ่งเป็น 2 กระบวนการ คือ การแปลข้อมูลภาพดาวเทียมด้วยการ
ประเมินจากสายตาของผู้วิจัยเองโดยอาศัยค่าการสะท้อนแสงและการตัดสินใจของผู้วิจัยเป็นหลัก
3. การแปลข้อมูลโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการสารวจภาคสนามร่วมตัดสินใจในการแปลความหมาย โดยระบุ
พิกัดที่สารวจลงในข้อมูลภาพดาวเทียมด้วยสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันตามลักษณะของพื้นที่ที่ศึกษา
(3) การวิเคราะห์และสรุปผล
เมื่อทาการเปรียบเทียบกับข้อมูลสถิติสามะโนการเกษตร ปี 2556 พบว่า การแปลข้อมูลโดยใช้ข้อมูลที่ได้จาก
การสารวจภาคสนามร่วมตัดสินใจในการแปลความหมายนั้นมีความถูกต้องแม่นยามากกว่าการแปลข้อมูลภาพ
ดาวเทียมด้วยการประเมินจากสายตาของผู้วิจัยเองโดยอาศัยค่าการสะท้อนแสงและการตัดสินใจของผู้วิจัยเป็นหลัก
เนื่องจากผู้วิจัยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในพื้นที่ที่ศึกษาจึงทาให้มีการแปลความหมายที่คลาดเคลื่อนไปจากความเป็น
จริง
ข้อเสนอแนะ
(1) ควรเก็บพื้นที่ตัวอย่างให้มีจานวนที่มากขึ้นและครอบคลุมพื้นที่ให้มากกว่านี้
(2) ควรมีนาปฏิทินการเพาะปลูกมาร่วมใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
(3) ควรใช้ข้อมูลภาพดาวเทียมที่ตรงกับช่วงเวลาที่สารวจ
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