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ขอบเขตการคุ้มครองลิขสิทธิ์ภายใต้มาตรการทางเทคโนโลยีตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
The Scope of Copyright protection under the Technological Measures
in the Copyright Act (No. 2) B.E. 2558
ดร.ทวีป ศรีน่วม
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับขอบเขตการคุ้มครองลิขสิทธิ์ภายใต้มาตรการทาง
เทคโนโลยีตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และเพื่อวิเคราะห์ถึงขอบเขตการคุ้มครองลิขสิทธิ์ภายใต้
มาตรการทางเทคโนโลยีดังกล่าว โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ในลักษณะการวิจัยเอกสาร ผสมผสานกับการวิจัยเชิงปริมาณ
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ด้วยการใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน โดยนาข้อมูลเหล่านั้นมา
อธิบายและวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบถึงสิทธิในการใช้ งานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นภายใต้หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการได้รับยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมายในระดับมาก (xˉ = 3.71) และส่วนใหญ่เห็นว่าการนามาตรการ
ทางเทคโนโลยีมาใช้กับงานที่ไม่ได้รับการคุ้มครองหรืองานที่ได้รับยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เป็นการจากัด สิทธิการใช้งานอย่าง
เป็นธรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะอยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.98) และพบว่าในสภาพความเป็นจริงสาธารณชนอาจไม่มี
ความสามารถเพียงพอที่จะเข้าถึงงานที่มีมาตรการทางเทคโนโลยีติดตั้งอยู่ได้ ส่งผลเป็นการลิดรอนและจากัดสิทธิในการใช้
งานลิขสิทธิ์โดยชอบธรรม และทาให้เกิดอานาจผูกขาดแก่เจ้าของลิขสิทธิ์
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ว่า ควรมีกฎหมายที่จะลงโทษเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ใช้ประโยชน์จากมาตรการทาง
เทคโนโลยีโดยมิชอบ เช่น การใช้มาตรการทางเทคโนโลยีกับงานที่เป็นสาธารณะ หรืองานที่ได้ยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ ตาม
กฎหมาย หรืองานที่หมดอายุความคุ้มครองตามกฎหมายไปแล้ว เป็นต้น
คำสำคัญ: ลิขสิทธิ์ การใช้งานอย่างเป็นธรรม มาตรการทางเทคโนโลยี
Abstract
This research aims to study the comments on the scope of copyright protection under the
technological measures in the copyright Act (no. 2) B.E. 2558. And to analyze the scope of copyright
protection under such technological measures. Using qualitative research. In the research paper
Combined with quantitative research Using descriptive statistics Using questionnaires Collected data from
a sample of 400 people by bringing them to describe and analyze the content.
The results of the study revealed that The majority of respondents are aware of the right to use
the copyrighted work of another under the criteria and conditions for exemption from copyright laws on
a massive scale (xˉ = 3.71), and most agree that the introduction of technological measures used. the
work is not protected or exempted piracy by limiting the license to a fairly high level in the public
interest (xˉ = 3.98), and found that in fact the public may not. ability to access sufficient technological
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measures that have been installed. As a result, the deprived and the rights of fair use rights. And the
resulting monopoly to copyright owners.
Researchers have a suggestion in this research that there should be a law to penalize copyright
owners who take advantage of the technological measures, such as by the use of technological
measures to the public works or tasks, with the exception of copyright infringement by the law or the
expiration of coverage, according to the law, etc.
Keywords: Copyright, Fair use, Technological measures
บทนา
ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เครือข่ายการสื่อสารในระบบดิจิทัลโดยมี
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางถือเป็นพัฒนาการก้าวสาคัญของเทคโนโลยีดิจิทัล ทาให้การติดต่อสื่อสารเป็นไป
อย่างไร้พรมแดน การเผยแพร่ความรู้และข้อมูลต่าง ๆ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็วและง่ายดาย (Hoskins & Frank, 2010
อ้างถึงในทิพนที ลิ้มธนากุล, 2553) แต่ในขณะเดียวกันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลก็มีผลกระทบต่อกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ กล่าวคือ เมื่องานอันมีลิขสิทธิ์เปลี่ยนไปอยู่ในรูปแบบดิจิทัลแล้ว สามารถถูกผลิตซ้าได้อย่างรวดเร็ว มีค่าใช้จ่ายต่า
โดยคุณภาพของสาเนางานอันมีลิขสิทธิ์มิได้ด้อยลงกว่าต้นฉบับแต่อย่างใด (Wawlde, 2001)
จากปัญหาดังกล่าวบรรดาเจ้าของลิขสิทธิ์จึงมีความพยายามที่จะสร้างอุปกรณ์หรือเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์
ต่าง ๆ ในการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือที่เรียกว่า "มาตรการทางเทคโนโลยี" (Technological Protection Measures :
TPM) ซึ่งหมายถึงการที่เจ้าของลิขสิทธิ์นาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น เจ้าของลิขสิทธิ์ในสิ่งบันทึกเสียง
อาจผลิตซีดีเพลงออกจาหน่ายโดยใช้เทคโนโลยีป้องกันมิให้มีการทาสาเนางานสิ่งบันทึกเสียงนั้น หรือเจ้าของลิขสิทธิ์ในงาน
วรรณกรรมอาจน างานวรรณกรรมนั้นบันทึ กลงในแผ่นซีดี โดยกาหนดว่าผู้ใช้ อาจอ่า นหนังสือ จากซีดีดั งกล่าวได้ไม่เกิ น
ระยะเวลาหรือจานวนครั้งที่กาหนดเท่านั้น (ธาม เชื้อสถาปนศิริ , 2559) โดยมาตรการดังกล่าวนี้เป็นไปเพื่อห้ามมิให้กระทา
การรบกวน แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่นามาใช้ใ นการควบคุมการเข้าถึง (Access Control) หรือการทาซ้า (Copy
Control) ต่องานอันมีลิขสิทธิ์นั่นเอง
การใช้มาตรการทางเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ได้รับความนิยมจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มากขึ้นตามลาดับ เนื่องจากมาตรการทางเทคโนโลยีสามารถป้องกันการทาซ้าหรือการเข้าถึงข้อมูลอันมีลิขสิทธิ์โดยที่เจ้าของ
ลิขสิทธิ์ไม่ให้ความยินยอมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม แม้มาตรการทางเทคโนโลยีจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยเจ้าของลิขสิทธิ์ในการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์
แต่ในขณะเดียวกันมาตรการทางเทคโนโลยีดังกล่าวก็ได้สร้างอุปสรรคต่อสาธารณชนในการเข้าถึงงานและการใช้งานลิขสิทธิ์
อย่างเป็นธรรม (Fair use) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายต้องถูกจากัดลงไป
จากการใช้มาตรการทางเทคโนโลยี เนื่องจากผู้ใช้งานอันมีลิขสิทธิ์นั้นไม่สามารถเข้าถึงงานนั้นได้ หรือไม่สามารถใช้ประโยชน์
จากงานอันมีลิขสิทธิ์นั้นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์ แม้ว่าการใช้งานนั้นจะเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายก็
ตาม ตัวอย่างเช่น การใช้รหัสลับเพื่อป้องกันการเข้าถึงงาน เป็นต้น
หลักการพื้นฐานของการคุ้มครองลิขสิทธิ์และการใช้งานอันมีลิ ขสิทธิ์โดยชอบธรรมนั้น เป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกัน
และกันระหว่างสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ในการแสวงหาประโยชน์จากผลงานของตนกับสิทธิของสาธารณชน
เพื่อให้สาธารณชนได้ใช้ประโยชน์จากงานนั้น ๆ อันเป็นการก่อให้เกิดแรงจูงใจในการสร้างสรรค์และกระจายผลงานใหม่ ๆ ให้
เกิดประโยชน์แก่สังคม เนื่องจากผลงานใหม่ ๆ จะเกิดขึ้นได้นั้นจาเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่เพื่อต่อยอดและพัฒนา
ให้เกิดผลนั้นขึ้น อีกทั้งยังเป็นการลดความเข้มข้นของสิทธิแต่ผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ในการเกิดอานาจผูกขาดอีกด้วย
(กฤตภาส ตั้งสมบูรณ์, 2552)
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พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ได้บัญญัติถึงการนามาตรการทางเทคโนโลยีมาใช้ในการคุ้มครอง
งานอันมีลิขสิทธิ์ โดยให้ถือว่าการหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยีหรือการให้บริการเพื่อก่อให้เกิดการหลบเลี่ยงมาตรการ
ทางเทคโนโลยีโดยรู้อยู่แล้วว่าการกระทานั้นอาจจูงใจหรือก่อให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง เป็นการละเมิด
มาตรการทางเทคโนโลยี (มาตรา 53/4 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537) และได้กาหนดข้อยกเว้นการละเมิดมาตรการ
ทางเทคโนโลยีไว้ในมาตรา 53/5 แต่อย่างไรก็ตาม การคุ้มครองงานลิขสิทธิ์ในลักษณะนี้อาจเป็นการให้หลักประกันแก่เจ้าของ
ลิขสิทธิ์ในระดับที่สูงขึ้นกว่าสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive right) ที่เจ้าของลิขสิทธิ์มีอยู่เดิม นอกจากนี้ การคุ้มครองงาน
ลิขสิทธิ์ที่ผ่านมายังไม่เคยมีการขยายความคุ้มครองไปถึงอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีเช่นนี้มาก่อน จึงอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
การเข้าถึงแหล่งความรู้ หรือการใช้งานลิขสิทธิ์โดยชอบธรรม (Fair use) และอาจทาให้เกิดอานาจผูกขาด (monopoly) แก่
เจ้าของลิขสิทธิ์ได้
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นควรที่จะทาการศึกษาถึง ขอบเขตการคุ้มครองลิขสิทธิ์ภายใต้มาตรการทางเทคโนโลยีตาม
พระราชบั ญญั ติลิ ขสิ ทธิ์ (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2558 เพื่ อหาจุ ดสมดุ ลระหว่า งสิ ทธิ ของเจ้า ของลิ ขสิ ทธิ์ ภายใต้ม าตรการทาง
เทคโนโลยีกับการส่งเสริมการใช้งานลิขสิทธิ์โดยชอบธรรมแก่สาธารณชนอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับขอบเขตการคุ้มครองลิขสิทธิ์ภายใต้มาตรการทางเทคโนโลยีตามพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
2. เพื่ อวิ เ คราะห์ ถึ งขอบเขตการคุ้ มครองลิ ขสิ ท ธิ์ภ ายใต้ มาตรการทางเทคโนโลยีต ามพระราชบั ญ ญัติ ลิ ขสิ ท ธิ์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3. เพื่ อ เสนอแนะแนวทางการก าหนดขอบเขตการคุ้ ม ครองลิ ข สิ ท ธิ์ ภ ายใต้ ม าตรการทางเทคโนโลยี ต าม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
สมมติฐาน
บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ภายใต้มาตรการทางเทคโนโลยีตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 เป็นการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ในระดับที่สูงขึ้นกว่าสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ( Exclusive
right) ที่เจ้าของลิขสิทธิ์มีอยู่เดิม ส่งผลทาให้เป็นการลิดรอนและจากัดสิทธิอันชอบธรรมของสาธารณชนในการเข้ าถึงแหล่ง
ความรู้หรือการใช้งานลิขสิทธิ์โดยชอบธรรม (Fair use) และทาให้เกิดอานาจผูกขาด (monopoly) แก่เจ้าของลิขสิทธิ์
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
โครงการวิจัยเรื่อง
ขอบเขตการคุ้มครองลิขสิทธิ์ภายใต้มาตรการทางเทคโนโลยี
ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

ความเป็นมาและความสาคัญของ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการคุ้มครอง กฎหมายเกี่ ย วกั บ การคุ้ ม ครอง
ขอบเขตการคุ้ ม ครองลิ ข สิ ท ธิ์ ลิขสิทธิ์โดยมาตรการทางเทคโนโลยีและ ลิขสิทธิ์โดยมาตรการทางเทคโนโลยี
ภายใต้มาตรการทางเทคโนโลยี
การใช้งานลิขสิทธิ์โดยชอบธรรม
และการใช้งานลิขสิทธิ์โดยชอบธรรม

วิเคราะห์ความคิดเห็นและขอบเขตการ
คุ้ ม ครองลิ ข สิ ท ธิ์ ภ ายใต้ ม าตรการทาง
เทคโนโลยีตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
เสนอแนะแนวทางการกาหนดขอบเขต
การคุ้มครองลิขสิทธิ์ภายใต้มาตรการทาง
เทคโนโลยีที่มีค วามเหมาะสมและเป็ น
ธรรมกับทุกฝ่าย
วิธีดาเนินการวิจัย
ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในลักษณะการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นต้น (Primary Source) ได้แก่ หนังสือ ตารา วิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความ ฯลฯ และเอกสารชั้น
รอง (Secondary Source) ที่ เผยแพร่ในลั กษณะข้อมูลออนไลน์ จากเว็ บไซต์ ต่าง ๆ ผสมผสานกับการวิ จัยเชิ งปริมาณ
(Quantitative Research) ด้วยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยนาข้อมูลเหล่านั้นมาอธิบายและวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
(Content Analysis)
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใ ช้ในการวิจัย คือ ประชากรที่ อาศั ยอยู่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งไม่ทราบจ านวน
ประชากรที่แน่นอน ดังนั้นจึงกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการคานวณขนาดตัวอย่างแบบไม่ทราบจานวนประชากรโดย
ใช้สูตร Taro Yamana (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ทาให้ได้ขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างสาหรับการวิจัย คือ จานวน 385 ตัวอย่าง และสารองเพิ่มเติมจานวน 15 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง
ผู้วิจัยทาการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) โดยสุ่มตัวอย่างแบบโควตา
(Quota Sampling) และกาหนดสัดส่วนขนาดตัวอย่าง ดังนี้
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ตารางที่ 1 : แสดงจานวนประชากรและขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มประชากร

ขนาดตัวอย่าง

1. ครู/อาจารย์/ผู้สอน

50

2. ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ

50

3. นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา

150

4. ประชาชนทั่วไป
รวม

150
400

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม
(Content Validity) ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดยการหาค่า IOC โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน พิจารณาลง
ความเห็น ซึ่งเกณฑ์การพิจารณา IOC มากกว่า 0.5 แสดงว่าข้อคาถามนั้นใช้ได้ แต่ถ้า IOC เท่ากับหรือน้อยกว่า 0.5 แสดงว่า
ข้อคาถามในการสอบถามนั้นไม่ดีควรตัดทิ้งหรือปรับปรุง โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
+1 เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิแน่ใจว่าคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหา
0 เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิไม่แน่ใจว่าคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาหรือไม่
-1 เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิแน่ใจว่าคาถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหา
แบบสอบถามที่จะต้องผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจะนาไป
ทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มประชากรซึ่งมีความใกล้เคียงกับกลุ่มประชากรที่จะศึกษา จานวน 30 ชุด
3. การประมวลผลข้อมูล
(1) แบบสอบถามทุกชุดจะผ่านการตรวจสอบจากภาคสนาม (Field editing)
(2) การบรรณาธิกรข้อมูล (Editing the Data) โดยตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ข องแบบสอบถาม
ครบถ้วนทุกประเด็น
(3) นาแบบสอบถาม (Questionnaire) บันทึกข้ อมูลผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป ทางสถิติ สาหรับสังคมศาสตร์
(SPSS/FW)
(4) ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งก่อนทาการประมวลผลและวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป
(5) การวิเคราะห์สรุปผลข้อมูลจากการสอบถาม (Questionnaire)
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ค่า สถิ ติ ที่ ค านวณจากกลุ่ มตั ว อย่ า ง คือ สถิ ติ พ รรณนา ได้ แ ก่ การแจกแจงความถี่ (Frequencies) ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentiles)
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับขอบเขตการคุ้มครองลิขสิทธิ์ภายใต้
มาตรการทางเทคโนโลยีตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ขอบเขตการคุ้มครองลิขสิทธิ์ภายใต้มาตรการทางเทคโนโลยีตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (xˉ = 3.75) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับกรณีเจ้าของงานอันมี
ลิขสิทธิ์ควรถูกจากัดสิทธิในการใช้มาตรการทางเทคโนโลยีเฉพาะงานที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์อย่างแท้จริง
เท่านั้น ไม่ควรรวมถึงงานที่ไม่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์หรืองานที่ได้รับยกเว้นการละเมิดลิขสิท ธิ์ด้วยอยู่ในระดับมาก (xˉ =
4.07) รองลงมาเห็นว่าการนามาตรการทางเทคโนโลยีมาใช้กับงานที่ไม่ได้รับการคุ้มครองหรืองานที่ได้รับยกเว้นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ เป็นการจากัดสิทธิการใช้งานอย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะอยู่ในระดับมาก ( xˉ = 3.98) และเห็นว่าหาก
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ภาครัฐไม่กาหนดหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมในการใช้มาตรการทางเทคโนโลยีของเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ จะส่งผลเสียต่อวงการ
วิชาการและประโยชน์สาธารณะอื่น ๆ อยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.97) ส่วนการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ ของผู้อื่นอยู่ในระดับมาก ( xˉ = 3.87) และทราบถึงสิทธิในการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นภายใต้
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมายอยู่ในระดับมาก ( xˉ = 3.71) นอกจากนี้ผู้ตอบ
แบบสอบถามยังเห็นว่าการนามาตรการทางเทคโนโลยีมาใช้ เช่น การควบคุมการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ ส่งผลกระทบต่อการ
ใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ภายใต้ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์อยู่ในระดับมาก ( xˉ = 3.68) และส่วนใหญ่เห็นว่าการหลีกเลี่ยง
มาตรการทางเทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์มีความเสี่ยงต่อการถูกดาเนินคดีทางกฎหมายอยู่ในระดับมาก ( xˉ = 3.61)
และเห็นด้วยกับกรณีการหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยีในการเข้าถึงงานที่ไม่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์หรืองานที่ได้รับ
ยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ไม่ควรต้องรับผิดตามกฎหมายอยู่ในระดับปานกลาง xˉ = 3.10)
2. ผลการวิเคราะห์ขอบเขตการคุ้มครองลิขสิทธิ์ภายใต้มาตรการทางเทคโนโลยีตามพระราชบัญญัตลิ ิขสิทธิ์ (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2558 พบว่า
พระราชบั ญ ญัติ ลิ ขสิ ท ธิ์ (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2558 ได้ ใ ห้ค วามหมายของค าว่า "มาตรการทางเทคโนโลยี" ไว้ ว่ า
"เทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการทาซ้าหรือควบคุมการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิ่งบันทึกการแสดง โดยเทคโนโลยี
เช่นว่านี้ได้นามาใช้กับงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิ่งบันทึกการแสดงนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ" และให้ความหมายคาว่า "การหลบ
เลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยี" ไว้ว่า "การกระทาด้วยประการใด ๆ ที่ทาให้มาตรการทางเทคโนโลยีไม่เกิดผล" ซึ่งการกระทาที่
ถือว่าเป็นการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยีนั้น ได้แก่ การหลีกเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยีหรือการให้บริการเพื่อก่อให้เกิด
การหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยีโดยรู้อยู่แล้วว่าการกระทานั้นอาจจูงใจหรือก่อให้เกิดการละเมิดลิ ขสิทธิ์หรือสิทธิของ
นักแสดง (มาตรา 53/4 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537)
การละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นความผิดและมีโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.
2537 มาตรา 70/1 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท และหากการกระทาความผิดดังกล่าวเป็นการ
กระทาเพื่อการค้า ผู้กระทาต้องระวางโทษหนักขึ้น โดยระวางโทษจาคุกตั้งแต่สามเดือนถึงสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาท
ถึงสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 มาตรา 53/5 ได้บัญญัติข้อยกเว้นมิให้ ถือว่าการ
กระทาดังต่อไปนี้เป็นการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี ได้แก่
(1) การกระทานั้นจาเป็นสาหรับการกระทาแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ที่ได้รับยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์
(2) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบที่จาเป็นของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการใช้งานร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น
(3) เพื่อประโยชน์แห่งการวิจัย วิเคราะห์ และหาข้อบกพร่องของเทคโนโลยีการเข้ารหัสโดยผู้กระทาต้องได้มาซึ่ง
งานหรือสาเนางานอันมีลิขสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายและได้ใช้ความพยายามโดยสุจริตในการขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้ว
(4) เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในการทดสอบ ตรวจสอบ หรือแก้ไขระบบความมั่นคงปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ ของ
ระบบคอมพิวเตอร์ หรือของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ แล้วแต่กรณี
(5) เพื่อระงับการทางานของมาตรการทางเทคโนโลยีในส่วนที่เกี่ยวกับการรวบรวมหรื อกระจายข้อมูลบ่งชี้ส่วน
บุคคลที่สะท้อนให้เห็นถึงกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ตของผู้ที่เข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์โดยการกระทานั้นต้องไม่กระทบต่อการเข้าถึง
งานอันมีลิขสิทธิ์โดยบุคคลอื่น
(6) การกระทาโดยเจ้าพนักงานผู้มีอานาจตามกฎหมาย เพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายการอันจาเป็นในการ
ป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงแห่งชาติหรือวัตถุประสงค์อื่นในทานองเดียวกัน
(7) การกระทาโดยสถาบันการศึกษา หอจดหมายเหตุ ห้องสมุด หรือองค์กรแพร่เสียงแพร่ภาพสาธารณะ ที่ไม่ได้มี
วัตถุประสงค์เพื่อหากาไร เพื่อเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ไม่อาจเข้าถึงได้ด้วยวิธีอื่น
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จะเห็นได้ว่าการคุ้มครองลิขสิทธิ์ภายใต้มาตรการทางเทคโนโลยีตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
จัดระบบการคุ้มครองไปไกลกว่าสิทธิแต่เพียงผูเ้ ดียวที่เจ้าของลิขสิทธิ์พึงมี โดยมีการเพิ่มมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครอง
มาตรการทางเทคโนโลยีที่ควบคุมการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ แต่พบว่าในทางปฏิบัติสิทธิของสาธารณชนในการเข้าถึงงานอันมี
ลิขสิทธิ์โดยชอบธรรมนั้นกลับถูกลิดรอนจากเทคโนโลยีและมาตรการทางกฎหมายดังกล่าว และยิ่งส่งผลทาให้เจ้าของลิขสิทธิ์
สามารถขัดขวางการใช้ข้อยกเว้นของการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์โดยชอบธรรมของผู้ใช้งานหรือสาธารณชน ซึ่งการกระทาเหล่านี้
ทาให้สาธารณชนไม่สามารถเข้าถึงงานเหล่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์โดยชอบธรรมได้เลย และแม้ว่าพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2558 จะบัญญัติข้อยกเว้นการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยีสาหรับการหลีกเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยีไว้แล้ว
แต่เนื่องจากในความเป็นจริงแล้วสาธารณชนอาจไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ที่มีมาตรการทาง
เทคโนโลยีติดตั้งอยู่ได้ ซึ่งผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากข้อยกเว้นดังกล่าวมีเพียงบุคคลกลุ่มน้อยเท่านั้น
จากการศึกษามาตรฐานการคุ้มครองทางกฎหมายประกอบกับรูปแบบการใช้มาตรการทางเทคโนโลยีที่นามาใช้กับ
งานอันมีลิขสิทธิ์ที่อยู่ในรูปของดิจิทัลไฟล์ (Digital files) พบว่ามาตรการทางเทคโนโลยีถือเป็นเครื่องมือที่สาคัญประการหนึ่ง
สาหรับเจ้าของลิขสิทธิ์ที่นามาช่วยในการป้องกันและยับยั้งการละเมิดลิขสิทธิ์ได้อย่ างมีประสิทธิภาพ แต่ในทางตรงกันข้าม
การให้ความคุ้มครองแก่มาตรการทางเทคโนโลยีที่ควบคุมการเข้าถึงหรือการทาซ้างานอันมีลิขสิทธิ์นั้นก็ได้ทาให้ผู้ใช้งานอันมี
ลิขสิทธิ์ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ได้อย่างเต็มที่ ทั้ง ๆ ที่การเข้าถึง (Right to Access) หรือการทาซ้า
(Right to Copies) งานอันมีลิขสิทธิ์นั้นเป็นสิทธิของบุคคลทุกคนที่สามารถใช้งานอันมีลิขสิทธิ์โดยชอบธรรม (Fair use) ได้
อยู่แล้วตราบเท่าที่การกระทาดังกล่าวไม่กระทบสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร เช่น การที่เจ้าของลิขสิทธิ์นามาตรการ
ทางเทคโนโลยีมาปกป้ องงานอันมีลิขสิทธิ์ไว้เพื่อห้ามมิให้มีการกระทาซ้างานของตน กรณีเช่นนี้แม้สาธารณชนจะสามารถ
เข้าถึงงานนั้นได้ แต่ก็ไม่สามารถทาซ้างานดังกล่าวเพื่อการใช้ประโยชน์ได้เลย อีกทั้งอาจเป็นความผิดตามกฎหมายเรื่องการ
หลีกเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยีอีกด้วย เป็นต้น การเพิ่มสิทธิแต่เพียงผู้เดียวไว้เช่นนี้ย่อมเป็นการลิดรอนและจากัดสิทธิอัน
ชอบธรรมของสาธารณชนเป็นอย่างมาก (กฤตภาส ตั้งสมบูรณ์, 2552)
ผู้ วิ จั ย เห็ น ว่ า ผลทางกฎหมายในการคุ้ ม ครองมาตรการทางเทคโนโลยี ย่ อ มเป็ น การเพิ่ ม สิ ท ธิ แ ต่ เ พี ย งผู้ เ ดี ย ว
(Excusive right) ของเจ้าของลิขสิทธิ์และทาให้เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถควบคุมปริมาณการจาหน่ายผลงานของตนได้ตาม
ความต้องการ การให้สิทธิแก่เจ้าของลิขสิทธิ์เช่นนี้นอกจากจะส่งผลกระทบต่อการสร้างอานาจการผูกขาดทางข้อมูลที่เป็นงาน
ลิขสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควรแล้ว อาจทาให้พฤติกรรมการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ต่าง ๆ ต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย
ตัวอย่างเช่น กรณีที่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้สอน หรือประชาชนทั่วไป ต้องการใช้ประโยชน์จากงานอันมี
ลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษา วิจัย หรือต้องการเข้าถึงงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัว การนามาตรการทางเทคโนโลยีมาปิดกั้นไว้เช่นนี้อาจ
ทาให้การใช้งานลิขสิทธิ์จะค่อย ๆ เปลี่ยนไปอยู่ในรูปของการชาระเงินเพื่อการใช้ต่อครั้ง (Pay per use, Pay per view)
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และหากผู้ใช้รายใดไม่มีความสามารถในการชาระเงินก็อาจจะไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ที่
มีมาตรการทางเทคโนโลยีขวางกั้นนั้นได้ เป็นต้น (กฤตภาส ตั้งสมบูรณ์ , 2552) หรือในกรณีที่เว็บไซต์บางเว็บไซต์ที่เก็บหรือ
รวบรวมบทความวิชาการที่เป็นห้องสมุดมหาวิทยาลัย (e-journals) ในรูปของ digital files ก็มีการจัดทาระบบ Digital
Right Management : DRM ป้องกันเอาไว้ และหากบุคคลใดต้องการจะเข้าถึงแหล่งข้อมูลดังกล่าวก็จะต้องสมัครเป็นสมาชิก
และชาระเงินค่าบริการ หรือเว็บไซต์ที่มีบทความทางวิชาการบางเว็บไซต์ก็ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ เช่น การดาวน์
โหลดเอกสารแบบฉบับเต็ม (Full text) นอกจากจะชาระเงินเพื่อรับรหัสผ่าน (Password) จึงสามารถเข้าถึงบทความดังกล่าว
ได้ เป็นต้น ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าการจัดการระบบ DRM ดังกล่าวนอกจากจะเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูลความรู้อันเป็น
ข้อยกเว้นของกฎหมายลิขสิทธิ์แล้ว การให้สิทธิเจ้าของในการจัดการเกี่ยวกับค่าตอบแทนแต่เพียงผู้เดียวก็อาจเป็นการใช้สิทธิ
ผูกขาดต่อตัวเทคโนโลยีและผูกขาดต่องานอันมีลิขสิทธิ์โดยไม่เป็นธรรมได้ อีกทั้งยังอาจส่งผลกระทบต่อเสรีภาพทางวิชาการ
ในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการด้วยกันเองและการถ่ายทอดความรู้ให้แก่สังคมอีกด้วย (จักรกฤษณ์ ควรพจน์
อ้างถึงใน นันทน อินทนนท์, 2547)
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การนามาตรการทางเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องกับงานอันมีลิขสิทธิ์ที่เป็นแหล่งความรู้หรือเพื่อการศึกษานั้น อาจมี
ผลกระทบอย่างยิ่งต่อเสรีภาพและการพัฒนาการทางวิชาการเป็นอย่างมาก เนื่องจากในปัจจุบันองค์กรที่มีบทบาทสาคัญใน
การส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดผลงานทางวิชาการก็คือมหาวิทยาลัย ดังจะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรหนึ่งที่มุ่งเน้นการ
ผลิตผลงานทางวิชาการหรือการศึกษาวิจัยเป็นอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันผลงานทางวิชาการเหล่านี้ส่วนมากมักจะอยู่ในรูปแบบ
ของ digital files เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นหากมีการนามาตรการทางเทคโนโลยีมาใช้ปิดกั้นการเข้าถึง หรือนาเทคโนโลยีเหล่านี้
มาหาประโยชน์ในตัวผลงานวิชาการหรือทางการศึกษาแล้ว การกระทาดังกล่าวย่อมเป็นการเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัย
เปลี่ยนแปลงสภาพของตนเองจากเดิมที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ กลายสภาพมาเป็นมหาวิทยาลัยแนวใหม่ที่มีลักษณะ
เสมือนองค์กรธุรกิจที่นาความสาเร็จของการศึกษา การค้นคว้า หรือการวิจัย มาหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อันเป็นการผูกขาด
สิทธิในแหล่งข้อมูลความรู้ได้ (จักรกฤษณ์ ควรพจน์ อ้างถึงใน นันทน อินทนนท์, 2547)
จากการศึกษาหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่ให้การคุ้มครองแก่มาตรการทางเทคโนโลยี พบว่ามาตรการทางเทคโนโลยีที่
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคือมาตรการทางเทคโนโลยีที่นามาป้องกันการกระทาโดยมิชอบต่องานอันมีลิขสิทธิ์ ดังนั้น
หากพิจารณาในทางตรงกันข้าม หากมีการนามาตรการทางเทคโนโลยีมาใช้กับงานที่เป็นสาธารณะ (Public Domain) หรือ
งานที่ได้ยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หรื องานที่หมดอายุความคุ้มครองตามกฎหมายไปแล้ว ย่อมเป็นการลิดรอน
และจากัดสิทธิอันชอบธรรมของสาธารณชนเป็นอย่างมาก
สรุปและอภิปรายผล
หลักการพื้นฐานของการคุ้มครองลิขสิทธิ์และการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์โดยชอบธรรมนั้น เป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกัน
และกันระหว่างสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ในการแสวงหาประโยชน์จากผลงานของตนกับสิทธิของสาธารณชน
เพื่อให้สาธารณชนได้ใช้ประโยชน์จากงานนั้น ๆ อันเป็นการก่อให้เกิดแรงจูงใจในการสร้างสรรค์และกระจายผลงานใหม่ๆ ให้
เกิดประโยชน์แก่สังคม แม้มาตรการทางเทคโนโลยีจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยเจ้าของลิขสิทธิ์ในการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ แต่
ในขณะเดียวกันมาตรการทางเทคโนโลยีดังกล่าวก็ได้สร้างอุปสรรคต่อสาธารณชนในการเข้าถึงงานและการใช้งานลิขสิทธิ์
อย่างเป็นธรรม (Fair use) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ประโยชน์ จากงานอันมีลิขสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายต้องถูกจากัดลงไป
จากการใช้มาตรการทางเทคโนโลยี เนื่องจากผู้ใช้งานอันมีลิขสิทธิ์นั้นไม่สามารถเข้าถึงงานนั้นได้ หรือไม่สามารถใช้ประโยชน์
จากงานอันมีลิขสิทธิ์นั้นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์ แม้ว่าการใช้งานนั้นจะเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายก็ตาม
จากสมมติฐานที่ว่า "บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ภายใต้มาตรการทางเทคโนโลยีตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 เป็นการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ในระดับที่สูงขึ้นกว่าสิทธิแต่
เพียงผู้เดียว (Exclusive right) ที่เจ้าของลิขสิทธิ์มีอยู่เดิม ส่งผลทาให้เป็นการลิดรอนและจากัดสิทธิอันชอบธรรมของ
สาธารณชนในการเข้า ถึงแหล่ งความรู้หรือการใช้งานลิขสิ ทธิ์โดยชอบธรรม (Fair use) และท าให้เกิ ดอานาจผูกขาด
(monopoly) แก่ เ จ้ า ของลิ ข สิ ท ธิ์ " นั้ น ผลการวิ จั ย พบว่ า การคุ้ ม ครองลิ ข สิ ท ธิ์ ภ ายใต้ ม าตรการทางเทคโนโลยี ต าม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 จัดระบบการคุ้มครองไปไกลกว่าสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่เจ้าของลิขสิทธิ์พึงมี โดย
มีการเพิ่มมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองมาตรการทางเทคโนโลยีที่ควบคุมการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ แม้ว่ากฎหมาย
ดังกล่าวได้บัญญัติข้อยกเว้นการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยีไว้หลายประการ แต่พบว่าในทางปฏิบัติสิทธิของสาธารณชนใน
การเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์โดยชอบธรรมนั้นกลับถูกลิดรอนจากเทคโนโลยีและมาตรการทางกฎหมายดังกล่าว และส่งผลทาให้
เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถขัดขวางการใช้ข้อยกเว้นของการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์โดยชอบธรรมของผู้ใช้งานหรือสาธารณชน ซึ่งการ
กระทาเหล่านี้ทาให้สาธารณชนไม่สามารถเข้าถึงงานเหล่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์โดยชอบธรรมได้เลย ทั้งนี้เนื่องจากในความเป็น
จริงแล้วสาธารณชนอาจไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะเข้าถึงงานอั นมีลิขสิทธิ์ที่มีมาตรการทางเทคโนโลยีติดตั้งอยู่ได้ ซึ่งผู้ที่
จะได้รับประโยชน์จากข้อยกเว้นดังกล่าวมีเพียงบุคคลกลุ่มน้อยเท่านั้น ส่งผลเป็นการลิดรอนและจากัดสิทธิอันชอบธรรมของ
สาธารณชนในการเข้า ถึงแหล่ งความรู้หรือการใช้งานลิขสิ ทธิ์โดยชอบธรรม (Fair use) และท าให้เ กิ ดอานาจผูกขาด
(monopoly) แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
- สังคมและวัฒนธรรม -
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ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาขอบเขตการคุ้มครองลิขสิทธิ์ภายใต้มาตรการทางเทคโนโลยีตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2558 ผู้วิจัยเห็นว่า การรักษาจุดสมดุลระหว่ างสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์กับสิทธิของสาธารณชนในยุคแห่งเทคโนโลยี
สารสนเทศจะทาได้ก็ต่อเมื่อกฎหมายลิขสิทธิ์มีบทบัญญัติในการคุ้มครองเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน
ต้องมีระบบในการส่งเสริมให้สาธารณชนสามารถใช้ประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์นั้นโดยชอบด้ วยกฎหมาย โดยปราศจาก
อุปสรรคทั้งในทางบทบัญญัติของกฎหมายและในทางสภาพความเป็นจริง เพื่อให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากงานอันมีลิขสิทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1) ควรมีกฎหมายที่จะลงโทษเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ใช้ประโยชน์จากมาตรการทางเทคโนโลยีโดยมิชอบ เช่น การใช้
มาตรการทางเทคโนโลยีกับงานที่เป็นสาธารณะ (Public Domain) หรืองานที่ได้ยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หรือ
งานที่หมดอายุความคุ้มครองตามกฎหมายไปแล้ว เป็นต้น
2) ควรกาหนดเงื่อนไขของการให้ความคุ้มครองมาตรการทางเทคโนโลยี โดยให้ความคุ้มครองเฉพาะมาตรการทาง
เทคโนโลยีที่จะไม่มีการเข้ารหัสงานเมื่อสิ้นสุดอายุการคุ้มครอง
3) ควรมี มาตรการลงโทษเจ้า ของลิ ข สิท ธิ์ที่ ใ ช้ม าตรการทางเทคโนโลยี แล้ ว ก่อ ให้ เกิ ด ความเสีย หายต่อ ระบบ
คอมพิวเตอร์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน
4) ควรกาหนดให้เจ้าของลิขสิทธิ์มีหน้าที่ต้องติดฉลากแจ้งข้อมูลให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้าว่างานอันมีลิขสิทธิ์ของ
ตนได้มีการใช้มาตรการทางเทคโนโลยีไว้ด้วย
ทั้งนี้ ผู้วิจัยเห็นว่าข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้นจะเป็นมาตรการที่รัฐเข้าไปสร้างระบบให้สาธารณชนมีสิทธิในการ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยครั้งนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยธนบุรี
ที่ได้อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นอกจากนี้ผู้วิจัยขอขอบคุณ ดร.บัญชา เกิดมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรี และสานักวิจัย
และวางแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยธนบุรี ที่ให้โอกาสและสนับสนุนในการทาวิจัยครั้งนี้ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในการทาวิจัยครั้งนี้
ทุกท่านที่ได้กรุณาให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และให้กาลังใจผู้วิจัยด้วยดีเสมอมา
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บทบาทของประเทศไทยต่อการเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
Role of Thailand to become a part of the Convention on the Rights of Persons
with Disabilities.
พชร สุขสุเมฆ1
บทคัดย่อ
คนพิการเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือทางจิต อันทาให้มีอุป สรรคในการดารงชีวิตและการเข้ามามี
ส่วนร่วมในสังคมเป็นอย่างมาก ซึ่งประเทศไทยนั้นยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและคุ้มครองคนพิการอย่างมี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ส่งผลให้คนพิการถูกเอารัดเอาเปรี ยบในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็ นด้านการประกอบอาชีพ การ
แสดงออกทางการเมืองหรือโอกาสทางด้านการศึกษา ซึ่งเป็นปัญหาที่สมควรจะได้รับการเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุ
ดังกล่าวนี้ จึงเป็นที่มาของการที่ประเทศไทยสมควรที่จะเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาที่ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของคน
พิการ อันได้แก่อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ.2006 ซึ่งเป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่มีความมุ่งหมายโดยตรงต่อการให้
ความคุ้มครอง รับรองสิทธิคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม และการที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญา
ดังกล่าวได้นั้น ประเทศไทยจาต้องมีมาตรการทางกฎหมายหรือมีพันธกรณีที่จะต้องบัญญัติกฎหมายภาย ในประเทศให้
สอดคล้องกับตามเจตนารมณ์แห่งอนุสัญญาฯดังกล่าวด้วย
เจตจานงของบทความนี้ เพื่อการศึกษาถึงที่มา วัตถุประสงค์ มาตรการของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ว่ามี
บทบาทต่อการคุ้มครอง รับรองหลักสิทธิมนุษยชนของคนพิการอย่างไรและมีพันธกรณีที่ประเทศไทยในฐานะที่เป็ นรัฐภาคี
ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งอนุสัญญาฯ อย่างไร รวมทั้งการศึกษากฎหมายภายในของประเทศไทยว่ามีกฎหมาย
ใดที่มีลักษณะเป็นการให้การรับรอง คุ้มครองสิทธิคนพิการและกฎหมายใดที่มีลักษณะ เป็นการจากัด ลิดรอน สิทธิคนพิการ
รวมทั้งมาตรการในการออกกฎหมายอนุวัติการตามอนุสัญญาฯ อีกทั้งการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของคนพิการ
เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงความสาคัญและเคารพในศักดิ์ศรีของคนพิการ โดยทาการศึกษาจากตารา เอกสารวิจัย บทความ
ทางวิชาการ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสาคัญ ทั้งนี้ก็เพื่อให้สามารถทราบถึงสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่คนพิการได้รับว่าเป็นอย่างไร
เพื่อจะได้สามารถแก้ไขได้ตรงประเด็น รวมทั้งการวิเคราะห์กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวกับ
สิทธิของคนพิการว่ามีแนวทางในการป้องกันไม่ให้มีการตราบทบัญญัติกฎหมายที่มลี ักษณะเป็นการจากัดสิทธิคนพิการอย่างไร
ผลที่ได้จากการศึกษา คือ ทาให้คนพิการได้รับการดูแลจากรัฐอย่างเป็นรูปธรรม มิใช่แต่เพียงนโยบายเท่านั้น
กล่าวคือ การผลักดันให้รัฐมีมาตรการทางกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับภายในประเทศหรือกฎหมายระหว่าง
ประเทศที่รัฐได้ผูกพันตนเข้าเป็นภาคี ทั้งนี้ก็เพื่อให้คนพิการมีสิทธิ เสรีภาพเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป ซึ่งการที่จะทาให้คนพิการ
ได้รับการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของตนนั้น รัฐสามารถดาเนินการได้หลายแนวทาง ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง
องค์กรที่ทาหน้าที่ในการติดตามผลการดาเนินการตามอนุสัญญา การจัดทาฐานข้อมูลของกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิของคน
พิการ การส่งเสริมการจัดทาวิจัยเพื่อใช้ในการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ตลอดจนการ
ติดตามประเมินผลการอนุวัติให้เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ รวมทั้งการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งองค์กรของคน
พิการ การจัดฝึกอบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ และกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ : อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ คนพิการ กฎหมาย

1

อาจารย์ประจาภาควิขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
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Abstract
The persons with disabilities are persons who have physical or mental deficiency which handicap
their livelihood and social participation. In Thailand, there is no convention to efficiently protect or support
persons with disabilities. They have been taken advantage in many ways; employment, political expression
or education opportunity, for example. These problems should be aware of and given great attention to.
There should be convention on the rights of persons with disabilities substantially in Thailand. This was why
Thailand became the member of Convention on The Rights of Persons with Disabilities 2006, which directly
aims to protect and covers the rights of persons with disabilities efficiently and substantially .The intention
of article is to study the sources, objectives, and measures of the Convention on The Rights of Persons with
Disabilities 2006, how it enacts to protect and support human rights of persons with disabilities and how it
obligates Thailand as a member of party state. Moreover, it is to study if there is any domestic law in Thailand
compatible with this convention, or deprive of the rights of persons with disabilities. It is also to distribute
knowledge of the rights of persons with disabilities to people in order to realize how importance they are
to the society and to respect their prestige. The research was from textbooks, research reports, articles,
e-learning. Article focuses on how persons with disabilities facing the real problems in the society and how
those problems could be solved relevantly. It is also to analyze how international law and domestic law
relevant to the rights of persons with disabilities and how to protect deprivation of law in that rights.
Keywords: Role of Thailand to become a part of The Convention on the Rights of Persons with
Disabilities.
บทนา
เดิมประเทศไทย ก็มีกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับคนพิการ แต่เนื่องด้วยกฎหมายดังกล่าว มีความบกพร่องอยู่พอสมควร
ไม่ว่าจะเป็นคานิยามที่มีลักษณะที่ก่อให้เกิดปัญหาในการตีความ หรือถ้อยคาในกฎหมายที่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ อัน
นามาซึ่งผลกระทบต่อคนพิการ ไม่ว่าจะเป็นด้านการประกอบอาชีพ หรือ การเข้าถึงบริการสาธารณะ ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่มาที่
สมควรจะมีการแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาการณ์ปัจจุบัน รวมถึงการศึกษากฎหมาย
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพคนพิการควบคู่ไปด้วย
กฎหมายระหว่างประเทศที่มีบทบาทด้านการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของคนพิการ คือ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคน
พิการ เนื่องด้วยกฎหมายดังกล่าวได้บัญญัติสิทธิคนพิการไว้อย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการเคารพในศักดิ์ศรีที่มีมา
แต่กาเนิดของคนพิการ การขจัดภาวะความยากจน ความหิวโหย การส่งเสริมให้คนพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การ
ส่งเสริม สนับสนุนให้คนพิการ มีความเท่าเทียมและมีส่วนร่วมทางสังคม การพัฒนาสุขภาพคนพิการ รวมถึงการพัฒนาความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการฉบับที่ทาการศึกษานั้น มิได้เป็นอนุสัญญาฉบับแรกที่ได้มีการคุ้มครอง รับรองสิทธิคน
พิการ แต่ถือว่าเป็นอนุสัญญาที่มีความชัดเจนในการคุ้มครองคนพิการอย่างเป็นรูปธรรมและส่งผลให้รัฐภาคีแห่งอนุสัญญา
จาต้องมีมาตรการทางกฎหมายหรือมีพันธกรณีที่กฎหมายที่รัฐภาคีต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งอนุสัญญา อันเป็น
การแสดงให้เห็นว่าอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ทาให้มีความมั่นใจว่าคนพิการจะได้รับการ
คุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพ
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ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในทางระหว่างประเทศและเป็นการยืนยันหลักความมีส่วนร่วมของนานาประเทศ
ในการที่จะให้ความคุ้มครองคนพิการ เพราะเนื่องจากว่าคนพิการเป็นบุคคลที่มักจะมีการละเมิดหรือการไม่เคารพต่อศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์เป็นอย่างมาก อันถือเป็นกรอบของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการที่จะต้องมีมาตรการในการคุ้มครองคน
พิการ โดยส่วนใหญ่แล้วคนพิการนั้นจะประสบปัญหาที่เป็นการกระทบต่อสิทธิ เสรีภาพของคนพิการ เช่นปัญหาเรื่องโอกาส
ในการได้รับการศึกษา การย้ายถิ่นฐานโดยเสรี การมีส่วนร่วมในทางสังคม การประกอบอาชีพตามคุณสมบัติของตน การ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การได้รับการรักษาพยาบาลที่เหมาะสม การมีสิทธิและการมีส่วนร่วมทางการเมือง และอานาจการ
ตัดสินใจของตนเอง
ภายใต้กรอบของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ รัฐภาคีมีพันธกรณีที่ต้องออกกฎหมายที่เป็นการคุ้มครองสิทธิคน
พิการ โดยในการออกกฎหมายดังกล่าวนั้นจาเป็นอย่างยิ่งที่กฎหมายนั้นจะต้องสอดคล้องและต้องตามเจตนารมณ์แห่ง
อนุสัญญาดังกล่าว ดังนั้นการจะออกกฎหมายให้มีผลในทางปฏิบัติและมีประสิทธิภาพ รัฐต้องเปิดโอกาสให้ผู้แทนหรือตัวแทน
ขององค์กร หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือคนพิการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการด้วย ทั้งนี้ก็
เพื่อให้กฎหมายที่อนุวัติการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการมีองค์ประกอบทางกฎหมายที่ครบถ้วนและทา ให้สามารถ
นาเอากฎหมายนั้นไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ
วัตถุประสงค์
1. ศึกษาแนวคิดและหลักกฎหมายของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
2. กาหนดมาตรการของประเทศไทยในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามเจตจานงของอนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิคนพิการ
เช่นการจัดตั้งองค์กรที่ทาหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิคนพิการอย่างเป็นรูปธรรม
3. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของคนพิการ เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงความสาคัญและเคารพในศักดิ์ศรี
ของคนพิการ อันเป็นเจตจานงของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ.2006
ระเบียบวิธีการวิจัย
ศึกษาจากเอกสารวิจัย (Documentary Research) โดยทาการค้นคว้าเอกสาร อาทิหนังสือ บทความ เอกสาร
กฎหมาย ความเห็นทางกฎหมาย ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ตลอดจนข้อมูลอีเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง โดย
เน้นข้อมูลที่เกี่ยวกับคนพิการเป็นสาคัญ
ผลการวิจัย
ความสาคัญของคนพิการ
โดยทั่วไปแล้วคนพิการมักจะเป็นบุคคลที่เสียเปรียบคนทั่วไปที่มีสุขภาพร่างกายหรือจิตใจที่สมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นด้าน
การประกอบอาชีพ การมีส่วนร่วมทางการเมือง โอกาสในการได้รับการศึกษา รวมทั้งการดารงชีวิตประจาวัน ซึ่งหากพิจารณา
เปรียบเทียบกันระหว่างคนที่มีร่างกายพิการกับคนที่มีร่างกายปกติ แม้ว่าสภาพความพิการจะทาให้เสียเปรียบอยู่บ้าง แต่ก็
มิได้หมายความว่าคนพิการจะไม่สามารถทาการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ดังนั้นควรที่จะต้องมีการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการให้
สามารถนาความสามารถของคนพิการที่มีอยู่ออกมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด เพราะว่าหากมีการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ไม่ว่าจะด้านร่างกาย โดยวิธีทางการแพทย์ ด้านการศึกษา ด้านการฝึกอาชีพ คนพิการก็สามารถที่
จะปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้
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ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนพิการว่าเป็นบุคคลที่มีความเท่าเทียมกับคนทุกคนในสังคม
โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการของบุคคลนั้นๆ 2 อันเป็นการรับรองหลักสิทธิมนุษยชนในฐานะที่ประเทศ
ไทยเป็นส่วนหนึ่งในสังคมโลก กล่าวคือ บุคคลนั้นไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง เด็กหรือคนชรา ทุกคนย่อมมีสิทธิและเสรีภาพ
อย่างเท่าเทียมกันในการดาเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพ เสรีภาพในการแสดงออกหรือแสดงความ
คิดเห็นทางการเมือง ตลอดจนการมีส่วนร่วมทางการเมือง การได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ รวมทั้ง
สิทธิที่จะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่เป็นคนพิการนั้น ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและมี
สิทธิเสรีภาพโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ในฐานะที่คนพิการก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเช่นเดียวกัน
แม้ว่าคนพิการจะมีความบกพร่องทางด้านกายภาพหรือทางด้านจิตก็ตาม โดยถือว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพอย่างเท่า
เทียมกัน อันเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนนั้น ถือว่าเป็นแนวคิดที่ยืนยันความเท่าเทียมกันของ
มนุษย์เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นแนวความคิดที่มีมานานแล้ว โดยเรียกว่าเป็นสิทธิตามธรรมชาติ (Natural Rights) ซึ่งถือว่าเป็น
แนวคิดที่สืบเนื่องมาจากหลักกฎหมายธรรมชาติ (Natural Law) โดยถือว่าเป็นแนวคิดที่สาคัญที่ทาให้เกิดความคิ ดในการ
คุ้มครองสิทธิของบุคคล อันเป็นไปตามเจตนารมณ์ขององค์การสหประชาชาติในเรื่องสิทธิมนุษยชน ซึ่งถือเป็นที่มาของการ
จัดทาปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) โดยเป็นบทบัญญัติที่ให้การรับรอง
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนพิการด้วยเช่นกัน กล่าวคือการเคารพสิทธิในความเป็นอิสระและความเท่าเทียมกัน
ในเกียรติภูมิและสิทธิ (born free and equal in dignity and right) การที่บุคคลทุกคนมีความเสมอภาคกันในกฎหมาย และ
ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายที่เท่าเทียมกันโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใดๆ (All are equal before the law
and are entitled without any discrimination to equal protection of the law ) และคนพิการมีสิทธิและเสรีภาพใน
ความคิด มโนธรรมและศาสนา (The right to freedom of thought conscience and religion) ตลอดจนสิทธิในอิสรภาพและ
ความคิดเห็นและการแสดงออก (The rights to freedom of option and expression) อันเป็นการแสดงให้เห็นว่าคนพิการนั้น
เป็นบุคคลที่ต้องให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่งในอันที่จะให้การดูแลคุม้ ครองและรับรองสิทธิเสรีภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
เหตุที่ต้องให้ความสาคัญแก่คนพิการนั้นก็เพราะว่าคนพิการนั้น ถือว่าเป็นบุคคลที่มีฐานะที่เท่าเทียมกันกับคนทุก
ประเภทในสังคมโลก ย่อมต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และนอกจากจะมีการให้การยอมรับในความเท่าเทียมกัน
ของคนพิก ารแล้ว ก็ต้องมีก ารส่งเสริ มสมรรถนะ ความสามารถของคนพิ การประกอบกันไปด้วย เพื่ อมิให้คนพิการเกิ ด
ความรู้สึกว่าตนเองเป็นบุคคลที่สร้างภาระแก่บุคคลรอบข้าง กล่าวคือต้องมีการสร้างโอกาสทั้งทางด้านการศึกษาและการให้
โอกาสในการประกอบอาชีพแก่คนพิการ ให้สามารถทางานได้ตรงตามความรู้ความสามารถ ทั้งนี้เพื่ อจะได้ทาให้คนพิการ
เหล่านั้น เป็นบุคคลที่มีคุณค่าแก่สังคมและลดภาระพึ่งพิงคนอื่นๆ อันเป็นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการมาก
ยิ่งขึ้นไปอีก โดยต้องมีการฝึกอาชีพให้แก่คนพิการเพื่อทาให้คนพิการเป็นบุคคลที่มีประโยชน์ต่อสังคม คนพิการก็จะสามารถมี
ชีวิตอยู่ในโลกนี้ อย่างคนที่มีศักดิ์ศรี อย่างคนที่มีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกับบุคคลอื่น อันเป็นไปตามเจตนารมณ์แห่ง
รัฐธรรมนูญ ที่กล่าวว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ย่อมได้รับความคุ้มครอง” และการที่กฎหมาย
รับรองว่า คนพิการมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ มีสิทธิ และมีโอกาสเท่าเทียมกับบุคคลอื่นนั้น ถือว่าเป็นหลักการที่เป็นหัวใจ
สาคัญ เพราะความเชื่อ สิทธิและโอกาสนั้นจะสามารถพัฒนาตนเองให้มีความสามารถอย่างเต็มที่และอย่างมีประสิทธิภาพ
และตลอดจนเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมั่นคง เช่นสามารถที่จะประกอบอาชีพที่ตนเองมีความถนัดได้
อันเป็นการสอดคล้องกับหลักการห้ามเลือกปฏิบัติ3
นอกจากจะมีการรับรอง คุ้มครองสิทธิคนพิการแล้ว ยังต้องมีการอานวยความสะดวกแก่คนพิการเพื่อที่คนพิการจะได้
มีความสะดวกสบายในการดาเนินชีวิตด้วย โดยไม่ถือว่าการดังกล่าวนั้นเป็นการกระทาที่เป็นการเลือกปฏิบัติ เช่นบุคคลทั่วไป
2
3

Sandra Fredman , Discrimination Law, New York : Oxford University Press, 2002,p.67
กุลพล พลวัน , การเลือกปฏิบัติที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ , วารสารผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา , เล่ม 2,2 (ตุลาคม 2546- มีนาคม 2547) น. 14-15
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ไม่สามารถนาสุนัขขึ้นยานพาหนะขนส่งทางบกได้ แต่เพื่อให้คนพิการที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นมีสิทธิเสรีภาพในการ
เดินทางเหมือนบุคคลอื่นๆ การที่จะให้สุนัขนาทางคนพิการทางสายตาขึ้นยานพาหนะขนส่งทางบกนั้นสามารถกระทาได้ และ
ถือว่าการดังกล่าวมิได้เป็นการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใดและไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เพราะการกระทาดังกล่าวนั้นทาให้คนพิการ
สามารถใช้สิทธิและมีโอกาสที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่นในสังคม
รวมทั้งการเปิดโอกาสให้คนพิการได้เข้าร่วมกิจกรรมในสังคม โดยเป็นกรณีที่รัฐต้องเปิดโอกาสให้คนพิการสามารถใช้
บริการสาธารณะทั่วไปได้อย่างเต็มที่ และสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวก ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นความเป็น
ส่วนหนึ่งในสังคมของคนพิการ เช่นการจัดให้มีทางลาดตามทางเดินเท้า ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของคนพิการเองใน
การใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างปกติสุขซึ่งจะเห็นว่าคนพิการเป็นบุคคลที่มีความสาคัญและเป็นบุคคลที่กฎหมาย
ให้การรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม การที่จะทาให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายมีประสิทธิภาพ
จาเป็นอย่างที่จะต้องมีการบังคับใช้บทกฎหมายดังกล่าวควบคู่ไปด้วย
ความเป็นมาของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการค.ศ.2006
นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน เป็นที่ได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วนของ
สังคมระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นรัฐ องค์การระหว่างประเทศ องค์กรอื่น ๆ เนื่องจากทุกฝ่ายเล็ งเห็นว่า ในการที่จะ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิมนุษยชนให้เกิดผลอย่างจริงจังได้นั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการให้
ความสาคัญต่อปัญหาดังกล่าว และต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคมระหว่างประเทศ โดยอาจเป็นความร่วมมือ
กันจัดทาเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน อันรวมถึงคนพิการด้วย แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีปัญหาอีก
ด้านหนึ่งที่เหมือนว่ามิได้รับการให้ความสาคัญเท่าที่ควร ซึ่งก็คือปัญหาสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับคนพิการ ทาให้ปัญหาดังกล่าว
ได้รับความสนใจในระดับนานาชาติ โดยที่ประเด็นอันเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนั้น องค์การสหประชาชาติ ในฐานะที่เป็นองค์การ
ในทางระหว่างประเทศที่มีบทบาทในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งนอกจากให้การรับรองสิทธิ เสรีภาพของเด็ก สตรีและ
บุคคลในสภาวการณ์อื่นๆแล้ว คนพิการก็ถือเป็นบุคคลที่องค์การสหประชาชาติมีความใส่ใจในการคุ้มครองในสิทธิ เสรีภาพ
เช่นเดียวกัน และมีหลักการในการคุ้มครองคนพิการมาเป็นเวลานานแล้ว กล่าวคือมีแนวความคิดในการให้ความคุ้มครองสิทธิ
คนพิการมาก่อนที่จะมีการจัดทาอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการฉบับดังกล่าวนี้ โดยพิจารณาตามลาดับเหตุการณ์ในการ
วิวัฒนาการเรื่องสิทธิคนพิการ ดังนี้
ปี ค.ศ 1982 โดยที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ ได้มีการบัญญัติแผนปฏิบัติการระดับโลกว่าด้วยสิทธิคนพิการ
(World Programme of Action Concerning of Disabled Persons) โดยมีสาระสาคัญเป็นการคุ้มครองคนพิการและ
ส่งเสริมให้คนพิการได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมอย่างเต็มที่ และเคารพในเรื่องความเท่าเทียมของคนพิการในการ
อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นๆในสังคมอย่างเป็นปกติสุข โดยเน้นไปยังคนพิการที่อาศัยอยู่ในประเทศกาลังพัฒนา และคุ้มครองคน
พิการทุกระดับโดยไม่แบ่งชนชั้น
ปี ค.ศ. 1983-1992 ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติไดมีก ารประการให้มีทศวรรษคนพิการ (The United
Nations Decade of Disabled Persons) โดยในระหว่างช่วงปีดังกล่าวนี้แผนปฏิบัติการระดับโลกว่าด้วยสิทธิคนพิการที่
ประกาศออกมาก่อนก็ยังใช้ควบคู่ไปด้วย
ปี ค.ศ 1987 มีแนวความคิดในการที่จะทาการสร้างบทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองรับรองสิทธิคนพิการขึ้นมาอย่าง
ต่อเนื่อง ณ กรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดน โดยมีการร่างกฎหมายที่ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยได้มีการจัดทาเป็น
ร่างอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน แต่อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาดังกล่าวยังเป็นช่วงที่มีความแตกต่าง ความหลากหลาย
ทางด้านแนวความคิดในเรื่องที่เกี่ยวกับคนพิการอยู่ค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นความเห็นของประเทศที่เข้าร่วมประชุมจัดทาร่าง
เช่นรัฐบาลประเทศอิตาลี และรัฐบาลประเทศสวีเดน ทาให้ญัตติในอันที่จะร่างอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการดังกล่าว ยังไม่ได้
รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ ทาให้ความคิดที่จะมีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการในช่วงเวลานั้น ยังมิได้เกิดขึ้น
- สังคมและวัฒนธรรม -
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ปี ค.ศ 1991 โดยที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ ได้มีการประกาศ หลักเกณฑ์ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลที่มี
อาการป่วยทางจิต และพัฒนาบุคคลผู้มีความบกพร่องทางด้านการเคลื่อนไหวและทางสุขภาพอนามัย (Principles for the
protection of Persons with mental illness and the Improvement of Mental Health หรือที่เรียกว่า MI
principles ) โดยเป็นหลักการเบื้องต้นที่มีมาตรการที่ให้การรับรองและคุ้มครองการกระทาที่เป็นการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน
ซึ่งอาจมาจากหลักประเพณีปฏิบัติก็เป็นได้ เช่นการทาหมันหรือการกระทาใดก็ตามที่ไม่สมควรที่จะกระทาต่อเนื้อตัวร่างกาย
รวมทั้งมีมาตรการในการรักษาพยาบาลเพื่อเยียวยาการกระทาที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย แต่อย่างไรก็ตาม หลักการ MI
principle นั้นในปัจจุบันก็ยังไม่มีข้อยุติในความเหมาะสมของมาตรการดังกล่าว
ปี ค.ศ 1993 โดยที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ ไดมีการนาหลักการเบื้องต้นว่าด้วยความเท่าเทียมกันทาง
โอกาสของผู้พิการ (Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities) อันเป็น
หลักการที่มีจุดมุ่งหมายที่แน่ชัดว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กหญิง เด็กชาย ผู้ชาย ผู้หญิง ที่มีความพิการนั้น ต่างก็ฐานะที่เป็นสมาชิกทาง
สังคมเช่นเดียวกับบุคคลที่ไม่พิการ และคนพิการนั้นก็เป็นบุคคลที่มีความสามารถในการที่จะใช้สิทธิ ของตนเองเช่นเดียวกัน
ดังนั้นบุคคลอื่นๆย่อมต้องเคารพในสิทธิ เสรีภาพของบุคคลอื่นๆเช่นเดียวกัน และรัฐต้องไม่กระทาการหรือว่าดาเนินการใดๆ
อันก่อให้เกิดอุปสรรคหรือขัดขวางการมีส่วนร่วมทางสังคมของคนพิการในการที่จะมีส่วนร่วมหรือมีนิติสัมพันธ์ทางสังคมด้วย
ต่อมา หลักการเบื้องต้นดังกล่าวได้กลายมาเป็นหลักการหรือเครื่องมือสาคัญขององค์การสหประชาชาติในการที่จะ
ส่งเสริมรัฐภาคีในเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนทั้งของบุคคลทั่วไปและคนที่มีความบกพร่องทางความสามารถทั้งหลาย โดยถือ
เป็นหลักการพื้นฐานคุ้มครองสิทธิของคนพิการอย่างเป็นรู ปธรรม ซึ่งแนวคิดตามหลักการเบื้องต้นดังที่กล่าวมานี้ ต่อมาก็มี
หลายประเทศที่ได้ให้ความสนใจและนาไปปรับใช้ให้สอดคล้องประเทศของตน โดยมีการนามาพัฒนาเป็นกฎหมายไว้สาหรับ
ประเทศนั้นๆ แต่ว่าโดยสภาพของหลักการเบื้องต้นดังกล่าวนั้น มิได้มีฐานะเป็นกฎหมาย กล่าวคือมิได้มี สภาพบังคับเช่นบท
กฎหมาย ที่มีสภาพบังคับให้ต้องปฏิบัติตาม แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามก็ถือว่า หลักการเบื้องต้นว่าด้วยความเท่าเทียมกันทาง
โอกาสของผู้พิการ (Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities ) นั้นเป็น
ที่มาที่สาคัญของการพัฒนาเป็นอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการในเวลาต่อมา
ดังนั้น จึงได้มีการพัฒนาแนวความคิดที่จะจัดทาอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับสิทธิคนพิการโดยเฉพาะนั้นก็
ยังคงมีอยู่ ทั้งนี้เนื่องจากอนุสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่มีอยู่นั้นไม่อาจตอบสนองกับความต้องการที่มีลักษณะเฉพาะของ
คนพิการได้อย่างเต็มที่ จนกระทั่งในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2544 โดยข้อมติ
ที่ 56/168 ได้มีมติให้จัดตั้งคณะทางานเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาร่างอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริม
สิทธิและศักดิ์ศรีของคนพิการ รวมถึงการพิจารณาข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและคณะกรรมการพัฒนา
สังคม ซึ่งการทางานของคณะกรรมการเฉพาะกิจดังกล่าวอยู่บนหลักการของการทางานแบบองค์รวมในด้านพัฒนาสังคม สิทธิ
มนุษยชน และการไม่เลือกปฏิบัติ ดังจะเห็นได้จากการที่คณะกรรมการเฉพาะกิจได้เปิดโอกาสให้องค์กรที่เกี่ยวกับคนพิการ
สามารถเข้าร่วมประชุม หรือจัดทาแถลงการณ์และเสนอในที่ประชุมได้ ซึ่งหลังจากที่ได้มีข้อเสนอร่างอนุสัญญาในปี 2544
โดยนาย Vicente Fox ประธานาธิบดีเม็กซิโกแล้ว คณะกรรมการเฉพาะกิจจึงได้จัดประชุมครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2545 และการเจรจาเพื่อร่างอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการได้เสร็จสิ้นลงในการประชุมคณะอนุกรรมการครั้งที่ 8 ซึ่งจัดขึ้นใน
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549 โดยนาย Kofi Annan เลขาธิการองค์การสหประชาชาติได้มีมติให้ความเห็นชอบอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิคนพิการในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2549 ซึ่งนับได้ว่าเป็นความสาเร็จของคน
พิการทั่วโลก
วัตถุประสงค์ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการค.ศ.2006
เนื่องจากคนพิการเป็นกลุ่มคนที่ประสบกับปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนมาโดยตลอด ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากทัศนะ
คติที่บุคคลทั่วไปมีต่อคนพิการ ที่มักจะมองว่าคนพิการเป็นกลุ่มคนที่มีความแตกต่างจากบุคคลโดยทั่วไป ซึ่งจากฐานความคิด
ดังกล่าวนี้เองที่นาไปสู่ความแปลกแยกระหว่างบุคคลทั่วไปกับบุคคลซึ่งเป็นคนพิการ ประกอบกับคนพิการเป็นกลุ่มคนที่เป็น
ส่วนน้อยของสังคมจึงทาให้คนพิการได้รับการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกับบุคคลอื่นในสังคม อันเป็นปัจจัยที่สาคัญที่ นาไปสู่การ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนคนพิการ
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เพื่อขจัดปัญหาดังกล่าว อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ จึงมุ่งหมายที่จะส่งเสริมให้คนพิการสามารถใช้สิทธิ เสรีภาพ
ขั้นพื้นฐานที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่ และเสมอภาคกับคนอื่น ๆ โดยกาหนดให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็ น
ภาครัฐ เอกชน หรือแม้แต่คนพิการเอง ทั้งนี้เพื่อให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างทัดเทียมกับบุคคลอื่น ด้วยเหตุ
ดังกล่าวนี้ จึงส่งผลให้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ต้องมีวัตถุประสงค์ที่เป็นการเป็นการรับรอง คุ้มครองสิทธิคนพิการ
ตามที่ปรากฏในข้อ1ของอนุสัญ ญาฯ4 โดยเป็นกรณีที่ผูกพันให้รัฐภาคีต้องออกกฎหมายให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
อนุสัญญา ดังกล่าวด้วย ซึ่งต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งอนุสัญญาฯ ทั้งนี้ นี้เพื่อให้การคุ้มครองการใช้สิทธิและเสรีภาพ
ของคนพิการมีผลเป็นรูปธรรม
วัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ มีดังนี้
1. การคุ้มครองให้คนพิการสามารถใช้สิทธิ เสรีภาพขั้นพื้นฐานได้อย่างเต็มที่ และเสมอภาค
กล่าวคือ นอกจากอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการจะมุ่งส่งเสริมให้คนพิการสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพของคนได้
อย่างเต็มที่และเสมอภาคกับบุคคลอื่นแล้ว การคุ้มครองให้คนพิการสามารถใช้สิทธิ เสรีภาพของตนได้ก็เป็นอีกความมุ่งหมาย
หนึ่งของอนุสัญญาฉบับนี้ เพราะแม้ว่าจะมีการส่งเสริมให้คนพิการใช้สิทธิ เสรีภาพขั้นพื้นฐานแล้วก็ตาม แต่หากการใช้สิทธิ
เสรีภาพดังกล่าวไม่สามารถทาได้จริงในทางปฏิบัติ ก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับคนพิการ
2. การรับรองให้คนพิการสามารถใช้สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานได้อย่างเต็มที่และเสมอภาค
กล่าวคือ เพื่อเป็นหลักประกันในการบังคับใช้สิทธิ เสรีภาพขั้นพื้นฐานของคนพิการ อนุสัญญาฉบับนี้จึงได้ให้การ
รับรองสิทธิ และเสรีภาพขั้นพื้นฐานไว้หลายลักษณะ ไม่ว่าจะเป็น สิทธิในทางสังคม, เศรษฐกิจ, การมีส่วนร่วมในทางการเมือง
และวัฒนธรรม, สิทธิในทางกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น ตลอดจนให้การรับรองมาตรการที่จาเป็น เพื่อให้คนพิการสามารถ
เข้าถึงสิทธิ เสรีภาพที่ได้รับรองไว้ในอนุสัญญาฉบับนี้ได้อย่างเต็มที่และเสมอภาคกับบุคคลอื่น
3. การส่งเสริมการเคารพในศักดิ์ศรีที่มีมาแต่กาเนิดของคนพิการ
กล่าวคือ แม้ว่าบุคคลทุกคนจะมีความเท่าเทียมกันในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แต่คนพิการมักจะเป็นกลุ่มคนที่ได้รับ
การปฏิบัติโดยไม่เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อยูเ่ สมอ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการไม่ได้รับการยอมรับ
จากสังคม การได้รับการดูถูกเหยียดหยาม การได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เป็นต้น ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากการขาดความรู้
ความเข้าใจ และทัศนะคติในแง่ลบต่อคนพิการ ฯลฯ ประกอบกับคนพิการเองยังมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิมนุษยชนอยู่อย่าง
จากัด จึงทาให้คนพิการเป็นฝ่ายที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนตลอดมา
ด้วยเหตุนี้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ จึงมุ่งที่จะส่งเสริมความเคารพในศักดิ์ศรีของคนพิการซึ่งจาเป็นที่จะต้อง
อาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ ส่วน ทั้งนี้เพื่อให้คนพิการสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิ
4. การขจัดภาวะความยากจน ความหิวโหย
ภาวะขาดแคลนอาหาร ความอดอยาก เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดความพิการดังนั้นต้องมีมาตรการที่ป้องกันมิให้
เกิดปัญหาดังกล่าว อันเป็นการป้องกันปัญหาจากโรคที่เกิดจากการขาดอาหาร เนื่องจากว่าประมาณ 85 เปอร์เซ็นต์ของคน
พิการนั้นนั้น เป็นคนที่ยากจน ดังนั้ นจึงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทาให้เกิดความยากลาบากในการดาเนินชีวิตเป็นอย่างมาก โดย
ปรากฏอยู่ในอารัมภบทของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ.20065

4

Article 1 “The purpose of the present Convention is to promote, protect and ensure the full and equal enjoyment of all human rights and
fundamental freedoms by all persons with disabilities, and to promote respect for their inherent dignity.”
5
Preamble (m) “Recognizing the valued existing and potential contributions made by persons with disabilities to the overall well-being and
diversity of their communities, and that the promotion of the full enjoyment by persons with disabilities of their human rights and fundamental
freedoms and of full participation by persons with disabilities will result in their enhanced sense of belonging and in significant advances in the
human, social and economic development of society and the eradication of poverty”
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5. การส่งเสริมให้คนพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในประเทศที่กาลังพัฒนา คนพิการที่เป็นเด็กนั้น ประมาณ 98 เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้รับโอกาสในการที่จะได้รับการศึกษา
ทาให้เป็นภาระแก่สังคม จึงมีความจาเป็นเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมาตรการในการให้สิทธิคนพิการให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่า
เทียมกับบุคคลที่ไม่พิการ โดยที่อนุสัญญาฯ ก็ได้ให้ความสาคัญทางด้านการศึกษาแก่คนพิการเป็นอย่างมาก กล่าวคือการ
ส่งเสริมคนพิการให้มีสิทธิที่จะได้รับการศึกษา ตามที่บัญญัติในข้อ 24 แห่งอนุสัญญาฯ6 โดยเปิดโอกาสให้คนพิการสามารถ
เข้าเรียนในสถานศึกษาโดยไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนการจัดสรรอุปกรณ์การเรียนที่เหมาะสมกับสภาพความพิการของบุคคล
นั้นๆ และผู้สอนต้องมีความเข้าใจในความพิการของผู้เรียนอย่างดีด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของคนพิการ
6. การส่งเสริม สนับสนุนให้คนพิการ มีความเท่าเทียมและมีส่วนร่วมทางสังคม และให้ผู้หญิงมีสิทธิเสรีภาพในการดาเนิน
ชีวิต7

6

Article 24
1.States Parties recognize the right of persons with disabilities to education. With a view to realizing this right without discrimination and on the
basis of equal opportunity, States Parties shall ensure an inclusive education system at all levels and lifelong learning directed to:
(a) The full development of human potential and sense of dignity and self-worth, and the strengthening of respect for human rights, fundamental
freedoms and human diversity;
(b) The development by persons with disabilities of their personality, talents and creativity, as well as their mental and physical abilities, to their
fullest potential;
(c) Enabling persons with disabilities to participate effectively in a free society.
2. In realizing this right, States Parties shall ensure that:
(a) Persons with disabilities are not excluded from the general education system on the basis of disability, and that children with disabilities are
not excluded from free and compulsory primary education, or from secondary education, on the basis of disability;
(b) Persons with disabilities can access an inclusive, quality and free primary education and secondary education on an equal basis with others in
the communities in which they live;
(c) Reasonable accommodation of the individual’s requirements is provided; (d) Persons with disabilities receive the support required, within the
general education system, to facilitate their effective education;
(e) Effective individualized support measures are provided in environments that maximize academic and social development, consistent with the
goal of full inclusion.
3. States Parties shall enable persons with disabilities to learn life and social development skills to facilitate their full and equal participation in
education and as members of the community. To this end, States Parties shall take appropriate measures, including:
(a) Facilitating the learning of Braille, alternative script, augmentative and alternative modes, means and formats of communication and
orientation and mobility skills, and facilitating peer support and mentoring;
(b) Facilitating the learning of sign language and the promotion of the linguistic identity of the deaf community;
(c) Ensuring that the education of persons, and in particular children, who are blind, deaf or deaf-blind, is delivered in the most appropriate
languages and modes and means of communication for the individual, and in environments which maximize academic and social development.
4. In order to help ensure the realization of this right, States Parties shall take appropriate measures to employ teachers, including teachers with
disabilities, who are qualified in sign language and/or Braille, and to train professionals and staff who work at all levels of education. Such training
shall incorporate disability awareness and the use of appropriate augmentative and alternative modes, means and formats of communication,
educational techniques and materials to support persons with disabilities.
5. States Parties shall ensure that persons with disabilities are able to access general tertiary education, vocational training, adult education and
lifelong learning without discrimination and on an equal basis with others. To this end, States Parties shall ensure that reasonable accommodation
is provided to persons with disabilities.
7
Article 6 “Women with disabilities :
1.States Parties recognize that women and girls with disabilities are subject to multiple discrimination, and in this regard shall take measures to
ensure the full and equal enjoyment by them of all human rights and fundamental freedoms.2.States Parties shall take all appropriate measures
to ensure the full development, advancement and empowerment of women, for the purpose of guaranteeing them the exercise and enjoyment
of the human rights and fundamental freedoms set out in the present Convention.”
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คนพิการ โดยเฉพาะที่เป็นผู้หญิงนั้น เป็นบุคคลที่ถูกเอารัดเอาเปรียบในการดาเนินชีวิตในสังคมเป็นอย่างมาก อีกทั้ง
ยังถูกจากัดสิทธิในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะด้วยปัญหาทางด้านร่างกายหรือทางด้านทัศนคติของคนอื่นๆ และ
ยิ่งกว่านั้นผู้หญิงพิการนั้นมักเป็นเหยื่อทางเพศ ไม่ว่าจะการข่มขืน การกระทาทารุณมากกว่าผู้หญิงที่ไม่พิการ ด้วยเหตุ
ดังกล่าวนี้ จึงมีความจาเป็นเป็นอย่างยิ่งที่อนุสัญญาฯ ต้องมีบทบัญญัติที่เป็นการรับรองและคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของหญิง
ซึ่งเป็นมาตรการที่รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาฯ ต้องเคารพและปฏิบัติตาม เพื่อเป็นการป้องกันการกระทาที่เป็นการทารุณผู้หญิง 8
ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้หญิงทีมีความพิการสามารถดารงชีวิตได้อย่างปกติสุข อันเป็นมาตรการในการคุ้มครองทางสังคม9
พันธกรณีของประทศไทยในการเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการค.ศ. 2006
ประเทศไทย เห็นว่าอนุสัญญาดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนพิการ เพราะมุ่งเน้นในเรื่องการขจัดการเลือกปฏิบตั ิ
ต่อคนพิการทุกรูปแบบ10 ทั้งในด้านกฎหมาย การปกครอง และการปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการกาหนดมาตรการที่เหมาะสม
เพื่อประกันการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกันของคนพิการในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ การขนส่ง ข้อมูลข่าวสาร
และบริการสาธารณะ การยอมรับความเท่าเทียมกันของคนพิการในทางกฎหมายสาหรับโอกาสในการเข้ารับการศึกษา การ
เข้าทางาน การรักษาพยาบาล การประกันสิทธิโอกาสที่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป
การลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ. 2006 ของประเทศไทย11
ไทยได้ร่วมลงนามเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2550 อันถือเป็นขั้นตอน
หนึ่งของการแสดงถึงเจตนารมณ์ที่จะเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ โดยผลของการที่ไทยได้ลงนามในอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิคนพิการจาเป็นเป็นอย่างยิ่งที่ไทยจะต้องมีมาตรการในการเตรียมความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาคน
พิการดังกล่าวด้วย ไม่ว่าจะเป็นในด้านการปรับปรุงกฎหมายภายใน เพื่อประกันสิทธิให้กับคนพิการในหลายด้าน อาทิ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้กาหนดให้บุคคลทุกคนย่อมเสมอภาคกันในกฎหมาย การเลือกปฏิบัติโดยไม่
เป็นธรรม เพราะเหตุแห่งความพิการหรือสภาพทางกาย จะกระทามิได้ รวมทั้งได้ประกันสิทธิของคนพิการในการเข้าถึง
สวัสดิการทางสังคม และบริการสาธารณะ การออกพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการ พ.ศ. 2550 และการ
ออกพระราชบัญญัติการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 เพื่อประกันสิทธิของคนพิการในการเข้าถึงการศึกษาในทุกระดับ
เป็นต้น พัฒนาการทางกฎหมายเหล่านี้ จะช่วยให้ไทยสามารถปฏิบัติตามอนุสญ
ั ญาคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
กระบวนการลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ.2006
กระบวนการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ.2006 ของประเทศไทยนั้น กล่าวคือเมื่อประเทศไทย
ประสงค์จะเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ดังกล่าว ทางส่วนราชการจะทาการเรียกประชุมส่วนราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมใน
การแสดงความเห็นในอนุสัญญา ฯ เพื่อเข้าผูกพันตามสนธิสัญญาฯ ต่อคณะรัฐมนตรี และเมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว
จะแจ้งผลต่อส่วนราชการที่รับผิดชอบ ซึ่งส่วนราชการนั้นจะแจ้งต่อไปยังกระทรวงการต่างประเทศในกรณีที่กระทรวงการ
ต่างประเทศมิได้เป็นหน่วยงานเสนอเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรี ซึ่งในส่วนของอนุสัญญาที่มีความเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน เช่น
สิทธิคนพิการนั้น กระทรวงการต่างประเทศจะดาเนินการยื่นสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสารตามแก่กรณีต่อเลขาธิการ
สหประชาชาติเพื่อการแสดงเจตนาที่จะเข้าเป็นภาคีและมีความประสงค์ที่จะรับเอาพันธกรณีแห่งอนุสัญญานั้นๆ มาเป็น
สาระสาคัญในการออกกฎหมายภายในประเทศ ให้มีความสอดคล้องต่อเจตนารมณ์แห่งอนุสัญญาฯ ที่ประเทศประสงค์เข้า
เป็นภาคี
8

Article 16 (5) States Parties shall put in place effective legislation and policies, including women- and child-focused legislation and policies, to ensure
that instances of exploitation, violence and abuse against persons with disabilities are identified, investigated and, where appropriate, prosecuted.
9
Article 28 (b) To ensure access by persons with disabilities, in particular women and girls with disabilities and older persons with disabilities, to
social protection programmes and poverty reduction programmes
10
สมคิด เลิศไพฑูรย์ ,“หลักความเสมอภาค” วารสารนิติศาสตร์ ,เล่ม 30,2(มิถุนายน 2543), น.170
11
อัจฉรา ฉายากุล , พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของไทย,พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์การศาสนา กรมการศาสนา,2546) , น.3
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รูปแบบการลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ.200612
รูปแบบการลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ.2006 ของประเทศไทยคือการลงนามโดยมีเงื่อนไขว่าต้อง
ได้รับการให้สัตยาบันอีกครัง้ หนึ่ง (Signature subject to ratification)13 กล่าวคือเป็นกรณีที่หัวหน้าคณะผู้แทนการเจรจาได้
ลงนามแสดงเจตนาที่จะเข้าผูกพันตามสนธิสัญญา แต่เนื่องจากเนื้อหาแห่งสนธิสัญญาที่มีความสาคัญ จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบหรือจาเป็นที่จะต้องดาเนินการใดๆ เพื่อให้มีผลบังคับภายในประเทศ การลงนามดังกล่าวจึง
ต้องมีเงื่อนไขว่าต้องได้รับการให้สัตยาบันอีกครั้งหนึ่งจึงจะส่งผลผูกพันแก่รัฐที่ลงนามในสนธิสัญญา
ดังนั้น การลงนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ.2006 ซึ่งใช้วิธีการดังนี้ แม้จะยังไม่มีผลบังคับแก่ประเทศไทย
ในระหว่างที่ยังไม่มีการให้สัตยาบัน ต่อย่างไรก็ตาม โดยหลักการ เมื่อประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญาฯ ดังกล่าวไปแล้ว ก็
ส่งผลให้ประเทศไทยต้องละเว้นการกระทาที่เป็นการขัดขวางหรือทาให้วัตถุประสงค์ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
ค.ศ.2006 สูญเสียไป อีกทั้งประเทศไทยต้องกระทาการโดยสุจริตใจที่จะให้มีการให้สัตยาบันต่อไป
พฤติการณ์ของรัฐที่ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการค.ศ.2006
จากที่กล่าวมาเบื้องต้น จะเห็นได้ว่าการที่รัฐใดจะเข้าไปเป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการนั้น จะต้องมี
ลักษณะที่ต้องมีการแสดงเจตนาอย่างชัดแจ้งและเป็นรูปธรรม โดยอยู่บนพื้นฐานของเจตนาอันบริสุทธิ์ และมีความประสงค์ที่
จะออกมาตรการทางกฎหมายภายในรัฐของตนให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการอย่างเป็นรูปธรรม
เช่นกัน กล่าวคือการลงนามในอนุสัญญาฉบับดังกล่าว ต้องเป็นการแสดงออกของการยินยอมจะเข้าผูกพันตามพันธกรณีของ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
ผลของการลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการค.ศ.2006
การลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการนั้น ถือเป็นกระบวนการเบื้องต้นการลงนามท่านั้น กล่ าวคือการลงนาม
ดังกล่าว ยังมิได้เป็นกรณีที่ส่งผลให้รัฐดังกล่าว จะต้องผูกพันตนในการจะต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาโดยทันที แต่ไม่ว่าจะ
อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาหลักจากที่รัฐได้ลงนามจนถึงก่อนที่จะมีการให้สัตยาบันในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการนั้น รัฐ
ดังกล่าวจะต้องไม่กระทาการใดๆ ในอันที่จะเป็นการฝ่าฝืนวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
การให้สัตยาบันในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการค.ศ.2006 ของประเทศไทย
การให้สัตยาบัน เป็นกระบวนการอีกขั้นตอนหนึ่งหลังจากการที่ประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญาฯ มาก่อนแล้ว
เพื่อพิจารณาว่าประเทศไทยควรผูกพันในอนุสัญญาฯ ดังกล่าวนี้หรือไม่ อย่างไรซึ่งการให้สัตยาบันสามารถกระทาได้โดยการ
ส่งมอบสัตยาบันสารต่อเลขาธิการสหประชาชาติหรือตามที่สนธิสัญญากาหนด
กระบวนการให้สัตยาบันของไทยตามอนสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ.2006
การที่ประเทศไทยจะเข้าผูกพันตามพันธกรณีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการได้นั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ดาเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของอนุสัญญาดังกล่าวอย่างครบถ้วน โดยในการดาเนินขั้นตอนดังกล่าวนี้ เป็นขั้นตอนที่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พ.ม.) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์เป็นประธาน มีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิคนพิการ และให้
พ.ม.รวบรวมความเห็นจากการประชุมเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิคนพิการเพื่อเตรียมการให้
สัตยาบัน ซึ่งมีกระทรวงที่เกี่ยวข้องทุกกระทรวง สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุม
เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 นายดอน ปรมัตถ์วินัย เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรแห่ง
ประเทศไทยประจาสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ได้ยื่นสัตยาบันสารของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Convention
on the Rights of Persons with Disabilities- CRPD) ต่อสานักงานเลขาธิการสหประชาชาติในฐานะผู้เก็บรักษา โดย
อนุสัญญาฉบับนี้ถือเป็นอนุสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนฉบับที่ 7 ที่ไทยได้เข้าเป็นภาคีและจะมีผลบังคับใช้กับไทยตั้งแต่วันที่
28 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป
12

ชมพูนุช เฉลิมศิริกุล, พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของไทย,พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์การศาสนา กรมการศาสนา,2546) , น.4
รูปแบบการลงนามมี 4 รูปแบบคือการลงนามย่อ (Initial) , การลงนามโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องนากลับไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ( Signature ad referendum) , การลงนาม
โดยมีเงื่อนไขว่าต้องได้รับการให้สัตยาบันอีกครั้งหนึ่ง (Signature subject to ratification) และการลงนามเต็มหรือการลงนามจริง ( Signature)
13
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ผลของการให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ.2006
ผลของการที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันแก่อนุสัญญาฯ ว่าด้วยสิทธิคนพิการ คือประเทศไทย ในฐานะที่เป็นรัฐภาคี
แห่งอนุสัญญาฯ ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีแห่งอนุสัญญาฯ ทุกกรณี โดยมีผลตั้งแต่วันที่มีการให้สัตยาบัน แต่มิได้มีผลย้อนไปใน
วันที่ลงนามในอนุสัญญาฯ ส่วนในกรณีกฎหมายภายในของประเทศไทย หากมีกฎหมายใดที่ยังมีลักษณะที่ไม่เปิดช่องให้
ปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ
จากที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าเมื่อประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเพื่อเข้าเป็นภาคีอย่างบริบูรณ์แห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคน
พิการเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 แล้วนั้น ประเทศไทยก็จะต้องปฏิบัติตามพันธะหน้าที่ตามอนุสัญญาที่ประเทศได้ลงนาม
ผูกพันไว้ ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศที่ว่า “อนุสัญญาย่อมผูกพันรัฐภาคีฝ่ายแห่งอนุสัญญา” ซึ่งอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิคนพิการได้กาหนดพันธะหน้าที่ให้แก่รัฐภาคีต้องดาเนินการเพื่อส่งเสริม และให้หลักประกันที่มีผลใช้บังคับอย่างจริงจัง
ทางด้านสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานแก่คนพิการโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ เพื่อความมุ่งหมายดังกล่าว
ปัญหาการอนุวัติการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ. 2006 ของประเทศไทย
ก่อนที่ประเทศไทยจะเข้ามาเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ 2006 นั้น คนพิการถือได้ว่าเป็น
บุคคลที่ไม่มีโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมในสังคม เป็นบุคคลที่ไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควร ทาให้เป็นภาระแก่สังคม แต่เมื่อ
เมื่อประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ. 2006 แล้ว ย่อมก่อให้เกิดความผูกพันแก่ประเทศไทย
ในการที่จะต้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามพันธกรณีแห่งอนุสัญญาฯ ในการที่ต้องจะมี มาตรการในการให้ความคุ้มครองและ
รับรองสิทธิคนพิการ ตลอดจนการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนพิการ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเปิด
โอกาสให้คนพิการได้เข้ามามีส่วนร่วมในสังคมไม่ว่าจะในด้าน การประกอบอาชีพ การแสดงออกทางการเมืองหรือการศึกษา
ซึ่งจาเป็นที่จะต้องปฏิรูปทั้งด้านกฎหมาย เจตคติที่คนทั่วไปมีต่อคนพิการ การไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ 14
แต่การอนุวัติการให้เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ. 2006 ของประเทศไทยนั้น ย่อมมีปัญหาหรืออุปสรรคใน
การที่จะให้การรับรอง คุ้มครองสิทธิคนพิการให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งปัญหาดังกล่าว สามารถแยกพิจารณาได้ ดังต่อไปนี้
ปัญหาด้านนโยบาย
กล่าวคือการกาหนดนโยบายเรื่องสิทธิของคนพิการต้องสอดคล้องกับสิ่งที่คนพิการต้องการ อันเป็นตามข้อ 4,1(C)
15
ของอนุสัญญาฯ ซึ่งนโยบายในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เป็นหน้าที่ของภาครัฐในการกาหนดนโยบาย เช่น
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งการที่จะทาให้นโยบายดังกล่าวมีประสิทธิภาพนั้น ควรที่จะให้
ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดแนวนโยบายด้วย ในฐานะที่เป็นส่วนสาคัญในการทาให้คนพิการได้รับคุ้มครองใน
สิทธิของตน
แต่จากการศึกษา เห็นว่านโยบายในการคุ้มครองและรับรองสิทธิคนพิการของประเทศไทยนั้น ยังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร เนื่องจากแนวนโยบายที่ภาครัฐได้กาหนดออกมานั้นขาดการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ทาให้การ ส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิคนพิการมีวิสัยทัศน์ที่ไม่กว้างขวาง ทาให้การกาหนดนโยบาย การกาหนดเป้าหมาย ขาดความชัดเจน จึงส่งผลให้
นโยบายในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการนั้นไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัญหาด้านกฎหมาย
จากการที่ประเทศไทยได้เข้ามาเป็นภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ.2006 นั้น ส่งผลให้ประเทศไทยต้อง
ดาเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของอนุสัญญาฯ ซึ่งก็รวมทั้งการออกกฎหมายให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ
เป็นไปตามข้อ 4, 1 (A)(B) แห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ. 2006
14

คาว่า “anti discrimination” ปรากฏในกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิพลเมืองและสิทธิมนุษยชน โดยทั่วไปหมายถึงการห้ามเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม เช่น “Disability
Discrimination Act” ของประเทศออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร แม้เจตนารมณ์จะกล่าวถึงการห้ามเลือกปฏิบัติก็ตาม แต่โดยมากนิยมใช้คาว่า discrimination ซึ่ง
แปลว่า “การเลือกปฏิบัติ” ซึ่งมีความหมายในเชิงลบอยู่แล้ว โดยไม่จาเป็นต้องใช้คาว่า “unfair discrimination” หรือ “unjust discrimination” ซึ่งต่างจากในส่วนที่บัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 30 วรรคสาม ที่ใช้คาว่าการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
15
Article 4 ,1.(c) To take into account the protection and promotion of the human rights of persons with disabilities in all policies and programmes
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จากการศึกษา เห็นว่าประเทศไทยมีกฎหมายที่มีลักษณะทาให้เกิดปัญหาในการคุ้มครองและรับรองสิทธิคนพิการเช่นกัน โดย
อาจเป็นลักษณะของถ้อยคาที่บัญญัติในกฎหมายที่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือมีการกาหนดคุณสมบัติที่ทาให้เป็น
อุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของคนพิการ อาทิ
ปัญหากฎหมายด้านการประกอบอาชีพ
กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันบางฉบับยังคงจากัดสิทธิของคนพิการในการประกอบอาชีพไม่ว่าโดยตรงหรือโดย
16
อ้อม เช่น การไม่เปิดโอกาสให้คนที่พิการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อกลับเข้าทางานในตาแหน่งเดิมหรือตาแหน่งใหม่
การกาหนดลักษณะงานที่คนพิการสามารถทาได้ซึ่งทาให้นายจ้างปฏิเสธการจ้างงานคนพิการนอกเหนือจากลักษณะงานที่
กาหนดไว้ เป็นต้น และมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับบางฉบับไม่ยอมรับคนพิการเข้าทางาน โดยการมีถ้อยคาหรือข้อความที่
จากัดสิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพ หรือเปิดโอกาสให้หัวหน้าหน่วยงานใช้ดุลพินิจในการจากัดสิทธิของคนพิการ
ซึ่งจากการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพของคนพิการ สามารถจาแนกสาเหตุของปัญหาการจากัด
สิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพที่เกิดจากกฎหมายเหล่านั้น ได้ดังต่อไปนี้
ปัญหาการกาหนดลักษณะของงานหรืออาชีพของคนพิการ
กล่าวคือ มีกฎหมายบางฉบับได้กาหนดให้มีลักษณะของงานบางประเภทที่นายจ้างกาหนดไม่ให้คนพิการทาหรือใน
บางกรณีอาจมีกรณีที่นายจ้างได้ทาการสงวนอาชีพที่มีค่าตอบแทนต่าไว้สาหรับคนพิการ ซึ่งเป็นการกระทาที่เป็นการจากัด
สิทธิในการประกอบอาชีพของคนพิการอย่างหนึ่งและเป็นการสงเคราะห์หรื อช่วยเหลือคนพิการที่ขัดต่อหลักความเชื่อใน
ศักยภาพของคนพิ การ อี กทั้งอาชี พที่ส งวนไว้ส าหรับคนพิก ารโดยส่ วนใหญ่ นั้น มักจะเป็ นอาชีพ ที่ได้ รับค่ าตอบแทนต่ า
หลักประกันทางสังคมและทางกฎหมายมีน้อย เช่น อาชีพนวดแผนไทย อาชีพค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล และจะส่งผลให้คน
พิ ก ารขาดโอกาสที่ จ ะได้ รั บ การพั ฒ นาความสามารถให้ เ ต็ ม ตามศั ก ยภาพของตน โดยเฉพาะด้ า นวิ ชาชี พ ชั้ น สู ง สาขา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีซึ่งให้ค่าตอบแทนสูง ดังนั้น การที่มีกฎหมายที่มีลักษณะของการสงวนอาชีพ จึงถือได้ว่าเป็นการจากัด
สิทธิในการประกอบอาชีพของคนพิการทางอ้อม และจะทาให้บุคคลทั่วไปไม่เห็นในศักยภาพของคนพิการ และทาให้มีการ
แบ่งแยกคนพิการออกจากสังคมของบุคคลทั่วไป
การใช้ถ้อยคาในกฎหมายและดุลพินิจที่มีลักษณะเป็นการจากัดสิทธิคนพิการ
สาเหตุที่ทาให้มีกฎหมายที่มีลักษณะที่เป็นการจากัดสิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพต่าง ๆ นั้น เกิดจากความ
เชื่อดั้งเดิม ที่เชื่อว่าคนพิการไม่มีความสามารถหรือมีความสามารถอย่างจากัด หรือในบางกรณีคือการที่ขณะที่ผู้นั้นเข้าทางาน
ผู้นั้นยังไม่เป็นผู้พิการ แต่ได้กลายมาเป็นผู้พิการในภายหลัง ซึ่งส่งผลให้บุคคลดังกล่าวนั้นถูกให้ออกจากงาน อันเป็นผลมาจาก
การใช้ดุลพินิจวินิจฉัยที่ว่าเมื่อบุคคลนั้นกลายเป็นผู้พิการแล้ว บุคคลนั้นจะไม่สามารถปฏิบัติงานได้
ซึ่งจากการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพของคนพิการแล้ว เห็นว่าในกฎหมายดังกล่าว มีถ้อยคาที่มีลักษณะ
เป็นการจากัดสิทธิในการประกอบอาชีพของคนพิการ ดังนี้
- ถ้อยคาว่า “กายพิการ” “กายทุพพลภาพ” “หูหนวกเป็นใบ้ซึ่งไม่สามารถอ่านออกเขียนได้” “ไม่สมประกอบ”
โดยคาเหล่า นี้ ถือ ว่ า เป็ น ถ้อ ยค าที่ พิ จ ารณาจากสภาพทางกายเพี ยงประการเดี ย ว โดยไม่ มีค วามเกี่ ย วพั น กั บ
ความสามารถในการทางาน ทั้งที่จริงแล้ว บุคคลที่มีกายพิการ กายทุพพลภาพ หูหนวกเป็นใบ้ซึ่งไม่ สามารถอ่านออกเขียนได้
หรือไม่สมประกอบ มีความสามารถทางานต่าง ๆ ได้อย่างมากมาย ถ้าได้รับโอกาส เพราะเมื่อพิจารณาตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์บุคคลเหล่านี้ ล้วนเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการทานิติกรรมสัญญา เช่น การจดทะเบียนสมรส การทา
พินัยกรรมได้เช่นเดียวกับบุคคลที่ไม่พิการ กล่าวคือ บุคคลที่มีกายพิการ , กายทุพพลภาพ ,. หูหนวกเป็นใบ้ซึ่งไม่สามารถอ่าน
ออกเขียนได้ หรือ ไม่สมประกอบนั้น เป็นบุคคลที่แตกต่างจาก บุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ
ด้วยเหตุนี้ การที่มีกฎหมายบางฉบับได้กาหนดให้กายพิการ กายทุพ พลภาพ หูหนวกเป็นใบ้ซึ่งไม่สามารถอ่านออกเขียนได้
16
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และไม่สมประกอบ เป็นลักษณะหรือคุณสมบัติต้องห้ามในการประกอบอาชีพ จึงถือได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ต่อบุคคล อันถือได้ว่าเป็นกฎหมายที่มีลักษณะที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติ ที่ว่าการเลือกปฏิบัติดังกล่าว
จะกระทามิได้ และถือว่าเป็นถ้อยคาที่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมอย่างชัดแจ้ง เพราะเป็นการนาสภาพทางกายมาเป็นเหตุตัด
สิทธิในการประกอบอาชีพโดยมิได้คานึงถึงความสามารถในการทางานของคนพิการ
ถ้อยคาว่า “มีกายหรือจิตที่ไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการตุลาการ อัยการ หรือทนายความ”
ถ้อยคาดังกล่าวนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคาวินิจฉัยไว้ใน คาวินิจฉัยที่ 16/2545 ซึ่งเป็นกรณีของนายศิริมิตร บุญมูล
และนางสาวบุญจุติ กลับประสิทธิ์ โดยวินิจฉัยว่า “…การรับสมัครสอบคัดเลือกนอกจากจะพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ
แล้ว ยังต้องพิจารณาสุขภาพของร่างกายและจิตใจว่ามีความสมบูรณ์ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และมีบุคลิกลักษณะที่ดีพอที่จะ
เป็นผู้พิพากษาซึ่งเป็นตาแหน่งที่มีเกียรติ โดยปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษา
มิใช่เพียงแต่พิจารณาพิพากษาอรรถคดีในห้องพิ จารณาเท่านั้น บางครั้งต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่นอกศาล เช่น เพื่อเดิน
เผชิญสืบ เพื่อสืบพยานที่มาศาลไม่ได้ การพิจารณาเพื่อรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ และแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาจึงมีมาตรการที่แตกต่าง และเข้มงวดกว่าการคัดเลือกบุคคลไปดารงตาแหน่งอื่น ซึ่งมาตรา 29
วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติเป็นข้อยกเว้นไว้ … ซึ่งถือว่า ถ้อยคาดังกล่าวที่ปรากฏในบทบัญญัติ
ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 26 (10ดังกล่าว เป็นลักษณะตาม
ข้อยกเว้นของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 29 ซึ่งไม่กระทบกระเทือนถึงสาระสาคัญแห่งสิทธิและ
เสรีภาพ มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปและไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง
และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 แต่อย่างใด” แต่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อย
มีความเห็นว่า พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 มาตรา 26 (10) เฉพาะคาว่า “มีกาย
ไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการฝ่ายตุลาการ” นั้น ขัดต่อมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย เนื่องจากเป็น
บทบั ญ ญั ติ ที่ เ ปิ ด โอกาสให้ ใ ช้ ดุ ล พิ นิ จ อย่ า งกว้ า งขวาง ซึ่ ง เป็ น การเกิ น ขอบเขต โดยอ้ า งเหตุ ต ามความเหมาะสมแทน
ความสามารถ
ถ้อยคาดังกล่าวเป็นถ้อยคาที่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการอย่างชัดแจ้ง เพราะให้ความสาคัญต่อสภาพ
ร่างกายมากกว่าความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งการอ้างว่าได้คานึงถึงความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่โดยพิจารณา
จากความเหมาะสมก็ไม่น่าจะรับฟังได้ เพราะการพิจารณาความเหมาะสมนั้น เป็นการเปิดโอกาสให้ใช้ดุลพินิจอย่างกว้างขวาง
ซึ่งเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมอยู่ในตัว ดังนั้น ถือว่าถ้อยคาดังกล่าวเป็นถ้อยคาที่เปิดโอกาสให้ใช้ดุลพินิจ และการใช้
ดุลพินิจก็มักจะเป็นการใช้ดุลพินิจในการจากัดสิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพ
จากที่กล่าวมา ปัญหากฎหมายที่มีลักษณะเป็นการจากัดสิทธิในการประกอบอาชีพของคนพิการ จะมีลักษณะสาคัญ
เช่นถ้อยคาที่มีลั กษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมอย่างชัดแจ้ง อันเป็นการคานึงถึงรูปลักษณ์ มากกว่าความรู้
ความสามารถ หรือศักยภาพของคนพิการที่มีต่ออาชีพนั้นๆหรือถ้อยคาที่เปิดโอกาสให้ใช้ดุลพินิจ อันเป็นการทาให้เกิดความไม่
แน่นอน และส่งผลให้คนพิการเสียเปรียบในการที่จะประกอบอาชีพเป็นอย่างมาก
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษากรณีที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ.2006 จึงส่งผลให้ประเทศ
ไทยมีพันธกรณีในการที่จะดาเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองและรับรองสิทธิคนพิการให้เป็นไปตามเ จตนารมณ์แห่ง
อนุสัญญาฯ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการยืนยันว่าคนพิการเป็นบุคคลที่ต้องได้รับสิทธิและความเท่าเทียมกันกับสิทธิที่บุคคลที่ไม่พิการ
ได้รับ อันเป็นการสนองต่อแนวความคิดในการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ว่าทุกคนมีความเท่าเทียมกัน ไม่อาจใช้การเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเนื่องจากว่าเป็นคนพิการ
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ดังนั้นในเรื่องการออกกฎหมายอนุวัติการให้เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ.2006 จาเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการพิจารณากฎหมายของประเทศไทยทั้งก่อนที่จะเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาฯ และกฎหมายที่อยู่ระหว่างการร่างนัน้
หากเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับคนพิการ ต้องพิจารณาว่ามีบทบัญญัติในกฎหมายใดหรือไม่ ที่มีลักษณะขัดต่อวัตถุประสงค์ของ
อนุสัญญาฯ เพราะการที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาดังกล่าว จะส่งผลกฎหมายที่เกี่ยวกับคนพิการนั้น ต้อง
สอดคล้อ งและตรงตามเจตนารมณ์ ที่แท้ จริงของอนุสั ญญาฯ ดั งกล่ าวด้ วย เพราะก่ อนที่ ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีใ น
อนุสัญญาฯ นั้นเห็นว่ากฎหมายที่มีลักษณะที่เป็นการจากัดสิทธิเสรีภาพของคนพิการนั้น มีอยู่เป็นจานวนมาก โดยส่วนใหญ่
นั้นจะเป็นการจากัดสิทธิในด้านการให้โอกาสคนพิการเข้ามาทีส่วนร่วมในสังคม หรือมีลักษณะที่เป็นการใช้ถ้ อยคาที่เป็นการ
เลือกปฏิบัติ และมีการใช้ถ้อยคาที่ทาให้คนพิการเสียโอกาสในหลายๆ ด้าน ซึ่งก็รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
ด้วย โดยอาจจะเป็นการที่มีถ้อยคาในกฎหมายที่มีความหมายอย่างกว้าง อันทาให้เกิดการตีความที่ส่งผลกระทบต่อคนพิการ
ได้ หรือในบางกรณี แม้กฎหมายจะไม่มีถ้อยคาที่เป็นการจากัดสิทธิคนพิการอย่างชัดเจน แต่การใช้ดุลพินิจของผู้ที่มีอานาจ
ในการใช้กฎหมาย อาจมีอคติต่อคนพิการ ก็ย่อมทาให้คนพิการไม่ได้รับสิทธิตามที่กฎหมายนั้นกาหนดไว้
แต่อย่างไรก็ตาม ก็มีกฎหมายที่มีการอนุวัติการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งอนุ สัญญาฯ เช่น กัน เช่นรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ได้มีการกาหนดสิทธิคนพิการมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ
สิทธิในความเท่าเทียมกัน การเคารพในสิทธิคนพิการ
นอกจากนี้ ก็ได้มีการบัญญัติกฎหมายที่เป็นการรับรองสิทธิคนพิการขึ้นมาโดยเฉพาะ ทั้งนี้ก็เพื่อให้คนพิการได้รับ
สิทธิประโยชน์ตรงตามความประสงค์อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการออกพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาพิเศษสาหรับคนพิการ พ.ศ.2551 อันเป็นตัวอย่างของกฎหมายที่สอดคล้อง
ต่ออนุสัญญาฯเป็นอย่างยิ่ง
อย่างไรก็ตาม การที่จะทาให้คนพิการได้รับประโยชน์แห่งกฎหมายที่อนุวัติการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
ค.ศ 2006 ที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีนั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการนากฎหมายดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่คน
พิการในทางปฏิบัติให้ได้ ซึ่งหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการคุ้มครองและรับรองสิทธิคนพิการ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน
นั้น จะต้องมีความร่วมมือซึ่งกันและกัน และต้องทางานสอดคล้องกัน ไม่ทางานที่มีลักษณะเป็นการใช้อานาจหน้าที่ที่ซ้าซ้อน
กัน ประกอบการกับต้องมีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอต่อการพัฒนาการให้เป็นไปตามความต้องการของคนพิการ และ
ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ก็เพื่อให้การดาเนินการไม่หยุดชะงักและเป็นการสร้างความมั่นใจแก่คนพิการอีก
ด้วย
ดังนั้น การที่จะทาให้คนพิการได้รับการคุ้มครองและรับรองสิทธิอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ปัจจัยหนึ่งที่มีความสาคัญ
เช่นกันก็คือการสร้างทัศนคติที่ดีของคนพิการแก่สังคม คือต้องมีการลบล้างความเชื่อที่มีลักษณะเป็นการดูถูกหรือสงสารคน
พิการว่าเป็นคนที่ไร้ค่า ไม่มีประโยชน์ เป็นภาระแก่สังคม หรือไม่มีประโยชน์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เพราะแท้จริง
แล้วคนพิการนั้น เป็นบุคคลที่สามารถทาประโยชน์ให้แก่สังคม สังคมต้องใหโอกาสแก่คนพิการในการเข้ามามีส่วนร่วมทาง
สังคมด้วย อันเป็นการยืนยันว่าคนพิการก็เป็นบุคคลที่ย่อมได้รบั ความคุ้มครองและรับรองสิทธิในความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับ
บุคคลที่ไม่พิการ
นอกจากนี้ ประเทศไทยจะต้องทาให้กฎหมายที่มีอยู่สามารถนามาใช้ได้ในทางปฏิบัติ กล่าวคือกฎหมายที่มีลักษณะ
ที่เป็นการรับรองและคุ้มครองสิทธิคนพิการนั้นต้องนามาใช้บังคับให้มีผลได้จริงด้วย เพราะแม้ว่าประเทศไทยจะได้มีการออก
กฎหมายภายในให้สอดคล้องกับอนุสัญญาแล้วก็ตาม แต่หากไม่สามารถนามาใช้ได้จริง ก็ย่อมเป็นการฝ่าฝืนพันธกรณีตาม
อนุสัญญาฯ ซึ่งอาจนาไปสู่ความรับผิดในทางระหว่างประเทศของไทยได้ จึงขอเสนอให้ประเทศไทยดาเนินมาตรการที่มี
ลักษณะสอดคล้องกับการเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาฯ ดังนี้
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1.การสนับสนุนให้มีการจัดตั้งองค์กรที่ทาหน้าที่ในการติดตามผลการดาเนินการตามอนุสัญญา ทั้งในระดับระหว่าง
ประเทศ และในระดับภายในประเทศ ซึ่งในกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการนั้น ก็ได้กาหนดพันธกรณีให้รัฐภาคีต้อง
จัดตั้งองค์กรในระดับภายในเพื่อทาหน้าที่ในการให้ความคุ้มครอง ส่งเสริม และติดตามผลการดาเนินกาตามอนุสัญญาด้วย
โดยเป็นการจัดตั้งหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการควบคุม สอดส่อง ดูแลการดาเนินการทั้งหลายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่ง
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ โดยที่เป็นการเสนอให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ โดยให้
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมีคณะอนุกรรมการประสานงานการอนุวัติให้เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ซึ่ง
คณะกรรมการดังกล่าวจะเป็นคณะกรรมการที่มีหน้าที่โดยตรงในการดาเนินงาน ประสานงานเชื่อมโยงกับนายกรัฐมนตรี โดย
ที่คณะกรรมการดังกล่าวอาจประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนคนพิการ ทั้งนี้ก็เพื่อให้คณะกรรมการดังกล่าวทา
หน้าที่ในการเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุวัติการตามอนุสัญญาฯ ว่าด้วยสิทธิคนพิการออกกฎหมายลาดับรองของ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และของพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคน
พิการ พ.ศ.2551 เพื่อให้มีผลประกาศบังคับใช้โดยเร็ว
2. การส่งเสริมให้มีการจัดทาฐานข้อมูลของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย แผนงาน โครงการสาธารณะ
ต่างๆ ทั้งที่สอดรับและไม่สอดรับกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
3. การส่งเสริมการจัดทาวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทาฐานข้อมูล เพื่อให้ในการพัฒนากฎหมายภายในให้
สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
4 .การเสนอให้มีการตั้งงบประมาณเพื่อมาใช้ในการตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการอนุวัติให้เป็นไปตามอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิคนพิการ
5. การส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดตั้งองค์กรของคนพิการประเภทต่างๆ ในระดับจังหวัด และส่งเสริม สนับสนุน
ให้องค์กรของคนพิการมีความเข้มแข็งอย่างทั่วถึง
6. การจัดให้มีการฝึกอบรมผู้นาคนพิการ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และนายจ้างที่ต้องจ้างแรงงานคนพิการให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ และกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้อง
เป็นที่เห็นได้ว่าอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ. 2006 นั้น ทาให้คนพิการทั้งหลายได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก
สืบเนื่องจากมีการบัญญัติกฎหมายของภาคีสมาชิกแห่งสนธิสัญญาฯที่เป็นการอนุวัติการตามอนุสัญญาฯ ทาให้คนพิการได้เข้า
มามีบทบาทในทางสังคมมากกว่าแต่ก่อนและเป็นการยืนยันในเรื่องความเท่าเทียมกันและความเคารพในศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ อันเป็นวัตถุประสงค์ที่สาคัญของอนุสัญญาฯ
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ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคม: กรณีศึกษาจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย
Green and Happiness Society: A Case Study of Provinces in the Central of Thailand
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บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อจัดทาดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมระดับจังหวัด
ภาคกลางของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย 6 มิติ 34 ตัวชี้วัด และ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจโดยใช้ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัดเบื้องต้นเฉลี่ยต่อบุคคลกับดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมโดย
การประมาณค่าแบบ Fixed Effects Model จากผลการศึกษาพบว่า ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันของจังหวัดในภาคกลางของ
ประเทศไทยซึ่งมีจานวน 25 จังหวัดอยู่ในระดับปานกลางถึงดีมาก จังหวัดที่มีความอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ในระดับดีมาก มี 13
จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ชลบุรี ชัยนาท ตราด นครปฐม ปราจีนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี และ
อยุธยา อยู่ในระดับดี 10 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา นนทบุรี ปทุมธานี ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร สุพรรณบุรีและอ่างทอง อยู่ในระดับปานกลาง 2 จังหวัด ได้แก่ นครนายกและประจวบคีรีขันธ์ ส่วนความสัมพันธ์
ระหว่างผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัดเบื้องต้นเฉลี่ยต่อบุคคลกับดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
คำสำคัญ: ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัด ภาคกลางของประเทศไทย
Abstract
This research had two objectives; the first was to develop the indicators of green and happiness
society for central provinces in Thailand which consisted of 6 fundamental dimensions and 34 indicators.
The second was to study the relationship between economic growth which proxied by GPP per capita
and the Provincial Green and Happiness Society Index (PGHI) through a fixed effects model. The results
showed that The Provincial Green and Happiness Society Index of 25 provinces in the central of Thailand
range between the moderate to very good level. There were 13 provinces range at a very good level
included Chanthaburi, Chon Buri, Chai Nat, Trat, Nakhon Pathom, Prachin Buri, Phetchaburi, Ratchaburi,
Lop Buri, Sa Kaeo, Saraburi, Sing Buri and Ayutthaya . For a good level included 10 provinces of
Kanchanaburi, Chachoengsao, Nonthaburi, Pathum Thani, Rayong, Samut Prakan, Samut Songkhram ,
Samut Sakhon, Suphan Buri and Ang Thong. For a moderate level included 2 provinces of Nakhon Nayok
and Prachuap Khiri Khan. The relationship between economic growth and the Provincial Green and
Happiness Society Index. There was positive.
Keywords: Green and Happiness Index, Gross Provincial Product, The Central of thailand
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รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจัตุจักร กรุงเทพฯ 10900
3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจัตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2
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บทนา
ประเทศไทยหลังจากที่เกิดวิกฤตต้มยากุ้งเมื่อปี พ.ศ.2540 นับเป็นบทเรียนของการพัฒนาที่ไม่สมดุลและไม่มี
เสถียรภาพ เนื่องจากไม่คานึงถึงความเหมาะสมกับบริบทของประเทศ ภูมิสังคม ความพร้อมของคนและระบบโดยไม่สร้าง
พื้นฐานภายในประเทศให้มั่นคงแข็งแรง บทเรียนดังกล่าวได้ส่งผลให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้หันมาให้ความสาคัญถึงทิศทางการพัฒนาที่เน้นเชิงคุณภาพมากขึ้น โดยน้อมนาพระราชดาริเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาใหม่แบบบูร ณาการเป็นองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลางเพื่อมุ่งสู่แผนพัฒนาฯฉบับที่ 10
(พ.ศ.2550-2554) และฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) โดยได้กาหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
เสมอภาค เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง จึงพัฒนาเครื่องมือในการบ่งชี้สถานการณ์การพัฒนาประเทศ คือ
“ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย”
ความอยู่ เ ย็ น เป็ น สุ ข หมายถึ ง สภาวะที่ ค นมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ด ารงชี วิ ต อย่ า งมี ดุ ล ยภาพทั้ งจิ ต กาย ปั ญ ญา
ที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นองค์รวมและสัมพันธ์กันได้ถูกต้องดีงาม นาไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติระหว่างคนกับคนและการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 10
(พ.ศ.2550-2554) โดยที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้นาประเด็นความสุขมา
พัฒนาเป็นตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันของสังคมไทย ประกอบด้วย 6 มิติ ได้แก่ 1.การมีสุขภาวะ 2.ครอบครัวอบอุน่ 3.
ชุมชนเข้มแข็ง 4.เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม 5.สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล และ 6.สังคมที่มีประชาธิปไตยที่มี
ธรรมาภิบาล โดยมีเป้าหมายเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลลัพธ์ของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (อ้าง
ในสุมาลี สันติพลวุฒิและคณะ, 2557)
ภาคกลางเป็นภาคที่มีบทบาทสาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีจานวนจังหวัดมากที่สุด (ไม่รวมกรุงเทพ)
ทั้งหมด 25 จังหวัด มีพื้นที่รวม 102,336 ตารางกิโลเมตร ( 63.96 ล้านไร่ ) หรือ 1 ใน 5 ของประเทศ พื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 3
รองจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมี ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมรายภาค ( Gross Regional Product : GRP )
มีมูลค่ารวม 8,752,462 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.61 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product:
GDP) ในปี พ.ศ.2555 โดยเป็นภูมิภาคที่มีสว่ นแบ่งของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)
มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ จึงทาให้ภาคกลางเป็นภูมิภาคที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก
ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ จึงมีการจัดทาดัชนีอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมระดับ
จังหวัดภาคกลางของประเทศไทยและการหาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมกับผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในจังหวัดเบื้องต้นเฉลี่ยต่อบุคคลเพื่อเป็นเครื่องมือชี้วัดที่สามารถสะท้อนต่อเป้าประสงค์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
วัตถุประสงค์
1) เพื่อจัดทาดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมระดับจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย
2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัด
เบื้องต้นเฉลี่ยต่อบุคคล
วิธีดาเนินการวิจัย
1.การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมกรณีศึกษาจังหวัดภาคกลางของประเทศไทยซึ่งแบ่งภูมิภาค
ตามสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ครอบคลุมภาคกลางทั้งหมด 25 จังหวัด ได้แก่
กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี
เพชรบุรี ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อยุธยา และ
อ่างทอง โดยการศึกษาในครั้งนี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550-2556 รวมระยะเวลา 7 ปี
2.การวิเคราะห์ข้อมูล
2.1 ) การจัดทาดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมกรณีศึกษาจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย กาหนด
ตามกรอบแนวคิดของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประกอบด้วย 6 มิติ 34 ตัวชี้วัด
616
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ดังแสดงในตารางที่ 2 สามารถแบ่งระดับในการคานวณออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับประเด็นการวัด ระดับองค์ประกอบ
ระดับมิติและระดับภาพรวม โดยวิธีการคานวณและผลของการคานวณแต่ละระดับ มีการประยุกต์การคานวณค่าดัชนี 2 วิธี
คือ การคานวณค่าดัชนีอย่างง่ายและดัชนีเชิงประกอบ ทั้งนี้สามารถจาแนกระดั บความอยู่เย็นเป็นสุขเป็น 5 ระดับ โดย
จาแนกตามค่าดัชนีที่ปรับค่าสัมประสิทธิ์ของความผันแปร (CV) ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 : แสดงการจาแนกระดับความอยู่เย็นเป็นสุขโดยจาแนกตามค่าสัมประสิทธิ์ของความผันแปร (CV)
ค่าสัมประสิทธิ์ความผันแปร (CV)
1.1 น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 100-CV
1.2 มากกว่าร้อยละ 100-CV ถึง 100-CV+I
1.3 มากกว่าร้อยละ 100-CV+I ถึง 100-CV+2I
1.4 มากกว่าร้อยละ 100-CV+2I ถึง 100-CV+3I
1.5 มากกว่าร้อยละ 100+CV

เกณฑ์การประเมิน
เร่งแก้ไข
ควรปรับปรุง
ปานกลาง
ดี
ดีมาก

ที่มา: สุมาลี สันติพลวุฒิ และคณะ (2557)

ทั้งนี้ CV หมายถึง ค่าผันผวนรอบค่าเฉลี่ย คานวณได้จากสูตรดังนี้
CV
=
S/mean
โดย
CV
คือ สัมประสิทธิ์ของความผันแปร
S
คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
mean คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ในขณะที่ I คือ อันตรภาคชั้น สามารถคานวณได้ดังนี้
I = (CV x 2)/3
ตารางที่ 2 : แสดงตัวชี้วัดของค่าดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมระดับจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย
องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้
มิติที่ 1 การมีสุขภาวะ (2 องค์ประกอบ)
สุขภาพกายและจิตดี (3 ตัวชี้วัด)
1.อัตราการเจ็บป่วยต่อประชากรแสนคน
2.อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรแสนคน
3.ร้อยละของเด็กแรกเกิดที่มีน้าหนักไม่
ต่ากว่า 2,500 กรัม
การมีคุณธรรมและสติปัญญาใฝ่รู้
1.สัดส่วนคดีอาญาต่อประชากรพันคน
(3 ตัวชี้วัด)
2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.จานวนปีเฉลี่ยที่ได้รับการศึกษาของ
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
มิติที่ 2 ครอบครัวอบอุ่น (3 องค์ประกอบ)
บทบาทหน้าที่ของครอบครัว
1.จานวนผู้สูงอายุต่อจานวนแรงงานในจังหวัด
(2 ตัวชี้วัด)
2.อัตราคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกดาเนินคดี
โดยสถานพินิจฯต่อเด็กและเยาวชนพันคน
สัมพันธภาพในครอบครัว (2 ตัวชี้วัด)
1.จานวนเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบ
ครัวต่อแสนครัวเรือน
2.อัตราการหย่าร้างต่อคู่สมรส
การพึ่งพิงตนเองของครอบครัว
1.อัตราหนี้สินต่อรายได้
(3 ตัวชี้วัด)
2.ร้อยละของครอบครัวที่มีความมั่นคงใน
ที่อยู่อาศัยและบ้านมีสภาพคงทนถาวร
3.ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้าสะอาด
ดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี

- สังคมและวัฒนธรรม -

ที่มา
กระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต
กรมการพัฒนาชุมชน
สานักงานสถิติแห่งชาติ
สานักงานสถิติแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สานักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
สานักงานสถิติแห่งชาติ
สานักงานสถิติแห่งชาติ
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้
มิติที่ 3 ชุมชนเข้มแข็ง (2 องค์ประกอบ)
ชุมชนพึ่งตนเองได้ (2 ตัวชี้วัด)
1.สัดส่วนวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพ
การดาเนินงานในระดับดี
2.สัดส่วนหมู่บ้านที่มีการเรียนรู้โดยชุมชน
ชุมชนเกื้อกูลกัน (1 ตัวชี้วัด)
1.ร้อยละของครัวเรือนที่มีส่วนร่วม
ทากิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน
มิติที่ 4 เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม (3 องค์ประกอบ)
การมีสัมมาชีพ (3 ตัวชี้วัด)
1.อัตราการว่างงาน
2.สัดส่วนแรงงานที่ได้รับสวัสดิการต่อ
กาลังแรงงาน
3.อัตราการเกิดอุบัติเหตุ อันตรายและ
โรคจากการทางานต่อลูกจ้างพันคน
เศรษฐกิจเข้มแข็ง (2 ตัวชี้วัด)
1.ร้อยละของครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน
2.สัดส่วนของ GPP ต่อแรงงานในจังหวัด
ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ
1.สัดส่วนคนยากจน (ด้านรายจ่าย)
(2 ตัวชี้วัด)
2.สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของ
การกระจายรายได้
มิติที่ 5 สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล (4 องค์ประกอบ)
ความปลอดภัยในชีวิตและ
1.อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร
ทรัพย์สิน (2 ตัวชี้วัด)
ทางบกต่อประชากรแสนคน
2.จานวนคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินต่อประชากรพันคน
สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดี (2 ตัวชี้วัด)
1.ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
การผลิตพลังงานต่อหัว
2.สัดส่วนขยะมูลฝอยต่อประชากร
ระบบนิเวศสมดุล (2 ตัวชี้วัด)

1.สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ทั้งหมด
2.ปริมาณสัตว์น้าจืดที่จับได้ต่อประชากร
เศรษฐกิจสีเขียว (2 ตัวชี้วัด)
1.อัตราการใช้พลังงานใหม่และหมุนเวียน
ต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
2.อัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยของ GPP
มิติที่ 6 สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล (3 องค์ประกอบ)
การมีจิตสานึกประชาธิปไตย
1.สัดส่วนของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
(1 ตัวชี้วัด)
สังคมที่มีธรรมาภิบาล (1 ตัวชี้วัด)
1.จานวนคาร้องเรียนด้านการปราบปราม
ทุจริตต่อประชากรแสนคน

ความสมานฉันท์ทางสังคม (1
ตัวชี้วัด)

กรมการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน

สานักงานสถิติแห่งชาติ
สานักงานประกันสังคม
สานักงานประกันสังคม
กรมการพัฒนาชุมชน
สานักงานสถิติแห่งชาติ
สานักงานสถิติแห่งชาติ
สานักงานสถิติแห่งชาติ

สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กรมป่าไม้
กรมประมง
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพลังงาน
กรมการพัฒนาชุมชน
สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

1.อัตราเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิ สานักงานคณะกรรมการ
มนุษยชนต่อประชากรแสนคน
สิทธิมนุษยชน

ที่มา: จากการรวบรวมโดยผู้วิจัย (2559)
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2.2) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน
จังหวัดเบื้องต้นเฉลี่ยต่อบุคคล โดยใช้วิธี Panel Data Analysis ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
1 ) ข้อมูลภาคตัดขวาง (Cross section) คือ จานวนจังหวัดภาคกลางทั้งหมด 25 จังหวัด
2 ) ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time series) คือ ช่วงเวลาที่ใช้ในการวิจัย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2556 เป็น
ระยะเวลาทั้งหมด 7 ปี
มีจานวนค่าสังเกตทั้งสิ้น 175 ตัวโดยที่ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันของคนในสังคมระดับจังหวัด
ภาคกลางในประเทศไทยกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัดเบื้องต้นเฉลี่ยต่อบุคคลของจังหวัดภาคกลางสามารถสร้าง
แบบจาลองได้ดังนี้
In(PGHI) it = 𝛼0 + 𝛼1 In(GPP per capita) + 𝜀it
โดยที่
GPP per capita
คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัดเบื้องต้นเฉลี่ยต่อรายบุคคล
PGHI it

คือ

ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในระดับจังหวัดที่ i ในปีที่ t

𝛼0 , 𝛼1

คือ

สัมประสิทธิ์จากการถดถอย

𝜀it

คือ

ค่าความคลาดเคลื่อน

ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานี้เป็น
ข้อมูลแบบพาแนล (Panal Data) ที่มีลักษณะเป็นข้อมูลภาคตัดขวางและข้อมูลอนุกรมเวลา ดังนั้นจึงต้องมีการทดสอบความ
นิ่งของข้อมูลหรือการทดสอบ Panel unit root โดยการศึกษาครั้งนี้เลือกใช้วิธี Im, Pesaran and Sin (IPS) test และ
จากนั้นจะทาการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรในแบบจาลองโดยวิธีกาลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square) ทั้งนี้
จะทดสอบความเหมาะสมของแบบจาลองด้วยวิธี Hausman Test ในการเปรียบเทียบว่าควรเลือกใช้การประมาณค่าแบบ
Fixed Effects หรือการประมาณค่าแบบ Random Effects
ผลการวิจัย
1.ผลการจัดทาดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมของจังหวัด
1.1) ดัชนีระดับมิติ พิจารณาค่าดัชนีโดยการประมาณการจากการเฉลี่ยค่าดัชนีระดับมิติของจังหวัด พบว่า มิติที่มี
ค่าดัชนีสูงที่สุด คือ มิติที่ 4 (เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม) มีค่าดัชนีเท่ากับ 112.81 และมิติที่มีค่าดัชนีต่าที่สุด คือ มิติ ที่ 6
(สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล) มีค่าดัชนีเท่ากับ 100.33 สาหรับมิติที่มีการเปลี่ยนแปลงดีที่สุด คือ มิติที่ 4 (เศรษฐกิจ
เข้มแข็งและเป็นธรรม) เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.22 ส่วนมิติที่มีการเปลี่ยนแปลงต่าที่สุด คือ มิติที่ 2 (ครอบครัวอบอุ่น) เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 0.08 ที่จะแสดงผลในตารางที่ 3 ตารางที่ 4 และภาพที่ 1
ตารางที่ 3 : แสดงค่าดัชนีเฉลี่ยความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมระดับจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย ในปี พ.ศ.
2550-2556
จังหวัด
กาญจนบุรี
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยนาท
ตราด
นครนายก
นครปฐม

มิติที่ 1
105.65
103.64
104.68
108.33
105.23
96.01
117.02
115.94

มิติที่ 2
89.63
109.87
101.87
102.48
106.63
108.03
100.15
100.36

มิติที่ 3
111.11
102.38
105.05
112.93
118.84
118.35
107.99
127.32

มิติที่ 4
118.21
105.66
112.47
111.35
114.41
111.31
106.37
112.01

- สังคมและวัฒนธรรม -

มิติที่ 5
102.57
103.96
102.25
108.41
110.74
96.53
101.18
103.46

มิติที่ 6
89.02
110.02
93.50
139.28
93.68
115.79
75.60
87.17
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จังหวัด
นนทบุรี
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
เพชรบุรี
ระยอง
ราชบุรี
ลพบุรี
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระแก้ว
สระบุรี
สิงห์บุรี
สุพรรณบุรี
อยุธยา
อ่างทอง
ภาพรวม

มิติที่ 1
108.41
110.45
98.05
96.57
103.25
103.11
105.82
104.58
115.58
104.33
110.05
96.20
101.01
102.29
99.84
101.02
76.11
103.72

มิติที่ 2
101.84
100.02
95.82
101.80
99.11
102.21
98.03
111.99
89.78
100.02
101.29
90.75
93.78
104.19
100.42
103.05
98.19
100.45

มิติที่ 3
111.19
98.38
108.24
107.88
108.33
109.20
113.29
122.82
105.46
110.91
121.37
121.38
118.30
115.74
112.44
120.23
103.08
112.48

มิติที่ 4
122.26
124.53
107.62
103.39
111.82
111.24
111.47
109.25
110.06
114.31
111.12
123.61
120.14
109.61
109.90
110.26
117.96
112.81

มิติที่ 5
86.26
103.26
94.62
114.15
102.01
101.59
107.59
106.25
117.62
103.28
114.76
107.65
109.64
96.66
101.16
114.19
113.67
104.93

มิติที่ 6
96.38
96.59
104.07
95.93
110.55
94.33
112.77
114.81
111.30
98.37
76.86
108.50
108.89
99.73
114.54
84.65
76.11
100.33

ที่มา: จากการคานวณโดยผู้วิจัย (2559)
ตารางที่ 4 : แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยระดับมิติของค่าดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมของจังหวัดภาค
กลางในประเทศไทย ในปี พ.ศ.2550-2556
(หน่วย: ร้อยละ)
จังหวัด
กาญจนบุรี
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยนาท
ตราด
นครนายก
นครปฐม
นนทบุรี
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
เพชรบุรี
ระยอง
ราชบุรี
ลพบุรี
สมุทรปราการ
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มิติที่ 1
1.90
0.62
2.56
3.01
0.06
-0.57
5.63
3.63
1.92
4.29
0.29
0.01
1.17
3.21
1.22
2.07
3.32

มิติที่ 2
-2.31
3.46
-0.41
2.06
0.40
0.77
-0.58
-0.25
4.00
-0.26
0.09
0.92
-0.34
1.06
0.53
2.95
-3.42

มิติที่ 3
5.97
-0.01
2.30
2.44
5.63
5.47
3.40
7.71
4.79
0.94
2.97
2.49
2.89
3.89
4.32
5.00
3.26

มิติที่ 4
4.63
2.17
4.20
3.22
3.61
3.66
3.13
11.95
6.42
5.62
3.91
2.10
3.06
4.50
3.70
4.39
4.30

- สังคมและวัฒนธรรม -

มิติที่ 5
0.95
0.87
0.35
5.43
1.67
-0.72
1.31
1.29
-2.63
-0.40
-1.98
0.53
-0.11
0.27
0.16
1.13
1.71

มิติที่ 6
-0.79
8.68
0.71
13.50
-4.51
6.84
-2.81
-2.84
-1.82
7.25
2.25
-2.42
4.92
-0.54
1.36
8.41
6.39
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
จังหวัด
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระแก้ว
สระบุรี
สิงห์บุรี
สุพรรณบุรี
อยุธยา
อ่างทอง
ภาพรวม

มิติที่ 1
1.33
3.54
-1.39
1.17
0.50
-0.04
1.22
-3.66
1.48

มิติที่ 2
-0.30
0.84
-1.69
-2.50
0.15
-0.75
0.31
-2.64
0.08

มิติที่ 3
4.47
5.20
5.86
4.70
2.88
3.26
5.14
1.71
3.87

มิติที่ 4
3.71
4.19
4.58
5.25
3.23
3.97
3.58
2.39
4.22

มิติที่ 5
0.00
5.92
0.32
2.86
-2.01
-1.03
2.01
4.24
0.88

มิติที่ 6
2.91
10.73
2.83
13.19
-0.16
2.76
0.19
-3.66
2.94

หมายเหตุ: ปัจจัยเกื้อหนุน หมายถึง ปัจจัยที่ส่งผลให้ความอยู่เย็นเป็นสุขของจังหวัดเพิ่มขึ้นโดยพิจารณาได้จากอัตราการเปลี่ยนแปลง
เฉลี่ยของค่าดัชนีในช่วงระยะเวลาที่ศึกษามีค่าเป็นบวก
ปัจจัยบั่นทอน หมายถึง ปัจจัยที่ส่งผลให้ความอยู่เย็นเป็นสุขของจังหวัดลดลงโดยพิจารณาได้จากอัตราการเปลี่ยนแปลง
เฉลี่ยของค่าดัชนีในช่วงระยะเวลาที่ศึกษามีค่าเป็นลบ
ที่มา: จากการคานวณโดยผู้วิจัย (2559)

130.00

มิติที่ 1

120.00

มิติที่ 2
มิติที่ 3

110.00

มิติที่ 4

100.00

มิติที่ 5

90.00
2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556

มิติที่ 6

ภาพที่ 1 : แสดงการเปลี่ยนแปลงของค่าดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมระดับมิติในภาคกลางของประเทศไทย ในปี พ.ศ.2550 – 2556
ที่มา: จากการคานวณโดยผู้วิจัย (2559)

1.2) ดัชนีระดับภาพรวม จากการคานวณและจาแนกระดับความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมของจังหวัดในภาค
กลางของประเทศไทย พบว่า ค่าดัชนีระดับภาพรวมของจังหวัดในช่วงเวลาที่ทาการศึกษาอยู่ในระดับปานกลางถึงดีมาก ดัง
ตารางที่ 5 ซึ่งจังหวัดส่วนใหญ่ภายในภาคมีความอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ในระดับดีมาก 13 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ชลบุรี ชัยนาท
ตราด นครปฐม ปราจีนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี และอยุธยา อยู่ในระดับดี 10 จังหวัด ได้แก่
กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา นนทบุรี ปทุมธานี ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรีและอ่างทอง อยู่ ใน
ระดับปานกลาง 2 จังหวัด ได้แก่ นครนายกและประจวบคีรีขันธ์
เมื่อพิจารณาแนวโน้มของค่าดัชนีระดับภาพรวมของจังหวัดในปี พ.ศ.2550 – 2556 ดังตารางที่ 5 ส่วนใหญ่มี
แนวโน้มผันผวนตลอดเวลา และเมื่อเปรียบเทียบค่าดัชนีเฉลี่ยสูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ ชลบุรี ลพบุรี และชัยนาท เท่ากับ
113.80 , 111.62 และ 108.78 ตามลาดับและต่าที่สุด 3 อันดับสุดท้าย คือ นครนายก ประจวบคีรีขันธ์และกาญจนบุรี
เท่ากับ 101.38 , 101.40 และ 102.70 ตามลาดับ
- สังคมและวัฒนธรรม -
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ตารางที่ 5 : แสดงค่าดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมระดับจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย
จังหวัด

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

กาญจนบุรี
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยนาท
ตราด
นครนายก
นครปฐม
นนทบุรี
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
เพชรบุรี
ระยอง
ราชบุรี
ลพบุรี
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระแก้ว
สระบุรี
สิงห์บุรี
สุพรรณบุรี
อยุธยา
อ่างทอง

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

97.90
102.38
103.96
101.32
105.34
98.09
92.61
103.76
97.43
103.46
95.05
101.12
101.33
97.51
106.17
114.48
100.43
99.75
96.08
97.73
102.96
103.14
100.24
99.18
96.39

100.49
107.27
95.96
109.01
112.28
102.57
97.30
103.39
98.97
97.47
97.76
106.57
97.01
95.34
108.82
105.02
98.10
99.68
101.96
111.20
106.29
105.01
112.84
105.27
101.64

100.94
103.08
100.10
116.23
107.33
109.37
102.03
105.07
100.12
107.62
97.62
102.65
109.93
102.04
103.25
105.10
109.79
104.10
107.73
109.76
106.52
106.80
118.58
110.16
110.86

104.70
102.78
110.14
121.20
110.28
112.26
105.45
110.93
110.05
107.30
106.54
108.23
109.91
108.45
114.53
129.24
112.88
115.35
110.81
116.73
113.44
107.06
105.92
107.03
112.35

103.04
111.47
105.51
115.61
110.52
112.92
103.78
107.20
112.50
107.31
105.35
102.90
111.66
108.21
114.95
113.47
124.17
106.84
104.93
112.42
104.70
106.54
104.08
106.37
98.27

111.81
114.47
107.46
133.21
115.70
118.47
108.52
123.61
111.65
115.62
107.52
101.53
111.08
113.76
109.39
114.01
112.72
110.70
119.86
108.26
126.47
105.30
103.03
110.96
101.85

ค่าดัชนี
เฉลี่ย
102.70
105.92
103.30
113.80
108.78
107.67
101.38
107.71
104.39
105.54
101.40
103.29
105.84
103.61
108.16
111.62
108.30
105.20
105.91
108.01
108.63
104.84
106.38
105.57
103.05

ระดับ
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ปานกลาง
ดีมาก
ดี
ดี
ปานกลาง
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี

ที่มา: จากการคานวณโดยผู้วิจัย (2559)

2. ผลของความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคม (PGHI) กับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัด
เบื้องต้นเฉลี่ยต่อบุคคล (GPP per capita)
การทดสอบ Panel unit root ของข้อมูล PGHI กับ GPP per capita ด้วยวิธี Im , Pesaran and Sin (IPS)
พบว่า ค่าสถิติที่ได้มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 จึงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก นั่นคือ ข้อมูลไม่มี unit root หมายความว่า
ข้อมูลตัวแปรทุกตัวมีความนิ่งที่ระดับ level หรือมีอันดับความสัมพันธ์ของข้อมูล (Order of Integration ) เท่ากับ I (0) ใน
ตารางที่ 6 แสดงผลการทดสอบสมการ Panel Data ด้วยวิธี Hausman test เพื่อเปรียบเทียบว่าควรเลือกใช้วิธีการประมาณ
ค่าแบบ Fixed Effects หรือ Random Effects ซึ่งผลการทดสอบพบว่า ค่าความน่าจะเป็นมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทาง
สถิติที่ 0.01 แสดงว่า การประมาณค่าแบบจาลองในรูปแบบ fixed effects มีความเหมาะสมและตารางที่ 7 แสดงผลการ
ประมาณค่ าความสั ม พันธ์ ระหว่างดั ชนีค วามอยู่เย็ นเป็ นสุข ร่วมกั นในสังคมระดั บจังหวัด ภาคกลางของประเทศไทยกั บ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัดเบื้องต้นเฉลี่ยต่อบุคคลในรูปแบบ fixed effects ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 กล่าวคือ เมื่อ
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัดเบื้องต้นเฉลี่ยต่อบุคคล เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วยจะส่งผลให้ค่าดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกันในสังคมระดับจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย เปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 0.2423399 ในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้เป็นไป
ตามแนวคิดของ Richard Easterlin ตามข้อสมมุติฐาน Easterlin Paradox (2517 อ้างในเครือข่ายงานวิจัยนานาชาติเ พื่อ
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขหรือไอราห์ , 2553) ที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับความสุขเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในขณะที่ค่า
สหสัมพัทธ์พหุคูณ (R2) เท่ากับ 0.2262 หมายความว่า การเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัดเบื้องต้นเฉลีย่ ต่อ
บุคคลสามารถอธิบายดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมระดับจังหวัดภาคกลางของประเทศไทยได้ร้อยละ 0.2262
ตารางที่ 6 : แสดงผลการทดสอบสมการ Panel Data ด้วยวิธี Hausman test
Hausman test
Test summary
Cross – Section random

Chi-sq Statistic
41.26

Chi-sq d.f.
1

Prob.
(0.0000)***

ที่มา: จากการคานวณโดยผู้วิจัย (2559)

ตารางที่ 7 : แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง PGHI และ GPP per capiata ด้วยวิธี Fixed effects
ตัวแปรอิสระ
GPP per capita
Constant term
R - squared
F - test
No. of observation

ค่าสัมประสิทธิ์
0.2423399
(0.000)***
1.74905
0.2262
43.56
175

หมายเหตุ: เครื่องหมาย * , ** , *** แสดงนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 , 0.05 , 0.1
ที่มา: จากการคานวณโดยผู้วิจัย (2559)

สรุปและอภิปรายผล
1.สรุปผลการจัดทาดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมของจังหวัด
พบว่า ความอยู่เย็นเป็นสุขของจังหวัดอยู่ในระดับปานกลางถึงดีมาก ซึ่งอยู่ในระดับดีมากจานวน 13 จังหวัด ได้แก่
จันทบุรี ชลบุรี ชัยนาท ตราด นครปฐม ปราจีนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี และอยุธยา อยู่ในระดับดี
จานวน 10 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุ รี ฉะเชิงเทรา นนทบุรี ปทุมธานี ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
สุพรรณบุรีและอ่างทอง อยู่ในระดับปานกลางจานวน 2 จังหวัด ได้แก่ นครนายกและประจวบคีรีขันธ์ จะเห็นได้ว่าดัชนีความอยู่
เย็นเป็นสุขระดับภาพรวมแต่ละจังหวัดมีค่าสูงมากและส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้เนื่องจากมิติที่ 4 มิติเศรษฐกิจเข้มแข็ง
และเป็นธรรม มีค่าดัชนีเฉลี่ยทุกจังหวัดสูงถึง 112.81 เป็นผลมาจากตัวชี้วัดอัตราการว่างงาน อัตราการประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยเนื่องจากการทางานต่อลูกจ้างพันคน สัดส่วนคนจนด้านรายจ่ายและสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ที่มี
จานวนลดลงอย่างมาก ในขณะที่ร้อยละของครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน สัดส่วนของ GPP ต่อแรงงานในจังหวัดที่มีจานวน
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
โดยเมื่อพิจารณาจากค่าดัชนีระดับภาพรวมเฉลี่ยทุกจังหวัดภายในภูมิภาคพบว่า ค่าดัชนีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและมิติที่
มีค่าดัชนีสูงที่สุด คือ มิติเศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม รองลงมา คือ มิติชุมชนเข้มแข็ง มิติสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ
สมดุล มิติการมีสุขภาวะ มิติครอบครัวอบอุ่นและมิติที่มีค่าดัชนีต่าที่สุด คือ มิติสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล ซึ่งทั้ง 6
มิติ เป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อค่าดั ชนีระดับภาพรวมของภาค ซึ่งแตกต่างจากค่าดัชนีระดับมิติของจังหวัดที่มีปัจจัยบั่นทอนต่อ
ความอยู่เย็นเป็นสุขของจังหวัด ดังนี้
- สังคมและวัฒนธรรม -
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มิติที่ 1 สุขภาวะ เป็นปัจจัยบั่นทอนต่อความอยู่เย็นเป็นสุขของจังหวัดตราด สระแก้ว สุพรรณบุรีและอ่างทองจาก
ตัวชี้วัดอัตราการเจ็บป่วยต่อประชากรแสนคนและอัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรแสนคนมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น ดังตารางที่ 4
มิติที่ 2 ครอบครัวอบอุ่น เป็นปัจจัยบั่นทอนต่ อความอยู่เย็นเป็นสุขของจังหวัดกาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก
นครปฐม ปทุมธานี เพชรบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สระแก้ว สระบุรี สุพรรณบุรีและอ่างทองจากตัวชี้วัดอัตราคดีเด็ก
และเยาวชนที่ถูกดาเนินคดีโดยสถานพินิจฯต่อเด็กและเยาวชนพันคนและอัตราการหย่าร้างต่อคู่สมรสมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น ดัง
ตารางที่ 4
มิติที่ 3 ชุมชนเข้มแข็ง เป็นปัจจัยบั่นทอนต่อความอยู่เย็นเป็นสุขของจังหวัดจันทบุรี จากตัวชี้วัดร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีส่วนร่วมทากิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้านมีสัดส่วนลดลง ดังตารางที่ 4
มิติที่ 4 เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม เป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อความอยู่เย็นเป็นสุขของทุกจังหวัด จากตัวชี้วัดอัตรา
การว่างงานมีสัดส่วนลดลง ในขณะที่ร้อยละของครัวเรือนมีการเก็บออมเงินและสัดส่วนของ GPP ต่อแรงงานในจังหวัดมี
สัดส่วนเพิ่มขึ้น ดังตารางที่ 4
มิติที่ 5 สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล เป็นปัจ จัยบั่นทอนต่อความอยู่เย็นเป็นสุขของจังหวัดตราด นนทบุรี
ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุ รี สิงห์ บุรีและสุ พรรณบุรี จากตั วชี้วัดจานวนคดี เกี่ยวกับ ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินต่อประชากรพันคนและสัดส่วนขยะมูลฝอยต่อประชากรมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น ดังตารางที่ 4
มิติที่ 6 สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล เป็นปัจจัยบั่นทอนต่อความอยู่เย็นเป็นสุขของจังหวัดกาญจนบุรี
ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สิงห์บุรี และอ่างทอง จากตัวชี้วัดสัดส่วนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งลดลง
ในขณะที่จานวนคาร้องเรียนด้านการปราบปรามทุจริตต่อประชากรแสนคนเพิ่มขึ้น ดังตารางที่ 4
2. สรุปผลของความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคม (PGHI) กับผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในจังหวัดเบื้องต้นเฉลี่ยต่อบุคคล (GPP per capita)
จากการศึกษาโดยวิธีการประมาณค่าสมการแบบ Fixed Effects พบว่า ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคม
ระดับภาคกลางของประเทศไทย (PGHI) กับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัดเบื้องต้นเฉลี่ยต่อบุคคล (GPP per capita) มี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถนามาเป็นแนวทางเบื้องต้นสาหรับหน่วยงานรัฐและเอกชนในการกาหนดนโยบาย
เพื่อการพัฒนาที่จะมีผลต่อการยกระดับความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมระดับจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย
มิติที่ 1 สุขภาวะ จังหวัดตราด สระแก้ว สุพรรณบุรีและอ่างทองควรจัดสิง่ แวดล้อมทางสังคมให้น่าอยู่มากขึ้นเพื่อลด
ความตึงเครียดให้กับคนในสังคมและลดอัตราการเจ็บป่วยของประชากร
มิติที่ 2 ครอบครัวอบอุ่น จังหวัดกาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก นครปฐม ปทุมธานี เพชรบุรี สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม สระแก้ว สระบุรี สุพรรณบุรีและอ่างทองควรจัดตั้งหน่วยงานให้บริการคาปรึกษาภายในครอบครัวและคนใน
สังคมช่วยกันสอดส่องดูแลเพื่อลดปัญหาความรุนแรงและการหย่าร้างภายในครอบครัว
มิติที่ 3 ชุมชนเข้มแข็ง จังหวัดจันทบุรี ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นมาพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและจัดอบรมให้
ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของหมู่บ้าน
มิติที่ 4 เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม เป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อความอยู่เย็นเป็นสุขของทุกจังหวัดแต่ยังควรส่งเสริม
ครัวเรือนให้มีการเก็บออม อีกทั้งรัฐควรมีการจัดสวัสดิการและการกระจายรายได้ให้กับแรงงานอย่างเป็นธรรม
มิติที่ 5 สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล จังหวัดตราด นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สิงห์บุรี
และสุ พรรณบุรี ค วรส่ งเสริ ม ให้ มีโ ครงการหรื อ กิ จกรรมรณรงค์เ พื่ อ ปลู ก ฝั งให้ ค นในสั งคมหวงแหนรัก ษาธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
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มิติที่ 6 สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปราจีนบุรี
ระยอง สิงห์บุรี และอ่างทองควรมีนโยบายป้องกันปราบปรามการกระทาผิดและมีมาตรการลงโทษที่เด็ดขาด
ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนจึงควรกาหนดนโยบายพัฒนาที่ครอบคลุม เพื่อสร้างสมดุลทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ยกระดับความอยู่เย็นเป็นสุขเพื่อนาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
กิตติกรรมประกาศ
ในการศึ ก ษาและเรี ย บเรี ย งวิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ นี้ จ นส าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปด้ ว ยดี ผู้ เ ขี ย นขอกราบขอบพระคุ ณ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักที่ได้สละเวลาในการให้คาแนะนาปรึกษาที่เป็น
ประโยชน์ในการทาวิท ยานิพนธ์ฉบับนี้ ตลอดจนเป็น แบบอย่ างที่ดีข องการตั้งใจและมุมานะในการทางาน พร้ อมทั้งให้
คาแนะนาตรวจทานแก้ไขวิทยานิพนธ์นี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม ที่ให้ข้อคิดเห็น แนวคิด ตลอดจนข้ อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์และขอขอบพระคุณอาจารย์ผู้สอนวิชาต่าง ๆ ใน
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ให้แก่ข้าพเจ้าได้นามาใช้ในการ
จัดทาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ รวมทั้งขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์บัณฑิตภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ที่อานวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ใน
ระหว่างการศึกษาเป็นอย่างดี และพี่ๆเพื่อนๆสมาชิก MECON 73 ที่คอยให้ความช่วยเหลือแก่ข้าพเจ้าในด้านต่าง ๆ
สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณพ่อ คุณแม่ และทุกคนในครอบครัว ซึ่งเป็นบุคคลสาคัญที่ให้การสนับสนุน
ทางด้านทุนทรัพย์ คาปรึกษา กาลังใจ และให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือแก่ข้าพเจ้าในทุก ๆ ด้านด้วยดีเสมอมา
เอกสารอ้างอิง
เสาวลักษณ์ กิตติประภัสร์และคณะ. (2553). ความสุข: กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาและนโยบายสาธารณะในความสุข:
ปริมณฑลความรู้ใหม่ในทฤษฏีเศรษฐศาสตร์ . บรรณาธิการโดยณรงค์ เพชรประเสริ ฐและคณะ ศูนย์ศึกษา
เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุมาลี สันติพลวุฒิและคณะ. (2557). รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย
ระดับจังหวัด. กรุงเทพมหานคร: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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บทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุด้านประชาสังคมในการพัฒนาชุมชนเขตบางแค กรุงเทพมหานคร
Role and Participation of Elderlies in Term of Civil Society in Community
Development, Bangkhae District, Bangkok
1

วรรณษา วงษ์เส็ง

วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์

2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ข้อมูลทั่วไปและโครงการพัฒนาของเขตบางแค กรุงเทพมหานคร 2)
ข้อมูลผู้สูงอายุที่เข้าร่วมดาเนินงานพัฒนาชุมชน 3) การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุด้านประชาสังคมในการพัฒนาชุมชน 4) การ
สนับสนุนจากเครือข่ายด้านประชาสังคมในการพัฒนาชุมชน การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลหลัก จานวน 15
ราย มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ร่วมกับการสังเกต
ผลการศึก ษา พบว่า 1) มีข้อ มูล ด้า นโครงสร้ างประชากร ด้ านการประกอบอาชีพ ด้า นเศรษฐกิ จชุ มชน ด้า น
สาธารณสุ ข ชุ ม ชน ทั้ งนี้ โ ครงการพั ฒ นาที่ ส าคั ญ ๆ ได้ แ ก่ ด้ า นสั งคม ด้ า นเศรษฐกิ จ ด้ า นสุ ข ภาพ ด้ า นการศึ ก ษา ด้ า น
สาธารณูปโภค ด้านศาสนาและวัฒนธรรม 2) จะเห็นได้ว่ามีข้อมูลคุณลักษณะทั่วไป อีกทั้งยังเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุกับลักษณะ
การจัดตั้งชุมชน เป้าหมายและปัจจัยที่ผลต่อการเข้าร่วมพัฒนาชุมชน 3) ส่งผลให้เกิดบทบาทและการมีส่วนร่วมในเรื่องหลัก
และวิธีการทางาน บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ เทคนิคและวิธีการสร้างการมีส่วนร่วม ทั้งนี้ยังพบปัญหาและอุปสรรค
รวมถึงประโยชน์จากการมีส่วนร่วม 4) ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองค์กรอิสระ ที่ให้
ความช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนความรู้
คำสำคัญ: บทบาทและการมีส่วนร่วม ผู้สูงอายุ ประชาสังคม การพัฒนาชุมชน
Abstract
The objectives of this study are 1) to explore general information and development project 2) to
explore information of the elderlies who join community development affair 3) to explore participation
of the elderlies of civil society in development project 4) to study support of civil society network in
community development. This research is qualitative research by observing 15 elderlies who has joins
community development affair with purposive sampling. The data collection is performed by interview
together with observation and relevant document.
The results found that 1) consists of population structure, occupation, community economic,
community public health. However the key development projects including the fields of society,
economic, health, education, facility, religion and culture 2) information of the elderlies who join
community development affair found that there are the information of general characteristics which also
relate to the elderlies in community establishment pattern, goal and factors influence on participation of
community development 3) participation of the elders of civil society that lead to the role and
1

นักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี 76120
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี 76120 Corresponding author: Tel.: 083-0383286. E-mail address:
wannasa.won@gmail.com
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participation in principle of working, role and responsibility, technique and participation establishment
procedure 4) including governmental section, state enterprise section, private section and independent
organization which support and exchange the knowledge.
Keywords: Role and Participation, elderlies, Civil Society, Community Development
บทนา
กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย และเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่น มีการย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่
อาศัยทั้งแบบชั่วคราวและถาวร มีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงวัยผู้สูงอายุ โดยมีสถิติผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และ
พบว่าผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากผู้สูงอายุในภูมิภาคอื่นๆ โดยมีลักษณะเป็นสังคมเมือง ซึ่ ง
ส่งผลในด้านการปรับตัวให้ดารงอยู่ได้ยากขึ้นในวิถีชีวิตแบบเมืองหลวง ที่มีความเจริญอย่างรวดเร็ว มีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม บางพื้นที่อาจค่อยเป็นค่อยไป แต่ในบางพื้นที่มีความเจริญเข้ามาถึงอย่างรวดเร็ว ซึ่งจาเป็นต้องใช้เวลาในการปรับตัว
สาหรับวัยผู้สูงอายุ ทั้งนี้หากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนไม่มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อรองรับ จะก่อให้เกิดผลกระทบ
ตามมาอย่างมากมาย
หากกล่าวถึงผู้สูงอายุเขตบางแค กรุงเทพมหานครแล้วนั้น สังคมมักจะนึกถึงผู้สูงอายุที่ใช้ชีวิตในสถานสงเคราะห์
บ้านพักคนชราบางแค แต่ในอีกด้ านหนึ่งยั งมีผู้ สูงอายุ ในชุ มชนต่างๆ ของเขตบางแค ที่มีก ารอยู่อ าศัย มีก ารด ารงชีวิ ต
ประจาวันอยู่ในชุมชนด้วย ผู้คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงความชรา การช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ปัญหาผู้สูงอายุด้านต่างๆ แต่ในการ
วิจัยนี้จะแสดงให้เห็นโครงการพัฒนาของเขตบางแค ข้อมูลผู้สูงอายุกับการเข้าร่วมดาเนินงานพัฒนาชุมชน การมีส่วนร่วมของ
ผู้สูงอายุด้านประชาสังคมในการพัฒนาชุมชน ศักยภาพ ความร่วมมือ บทบาทของผู้สูงอายุในการดาเนินงานร่วมกัน ซึ่งถือ
เป็นแบบอย่างความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน ด้วยการดึงความสามารถของผู้สูงอายุออกมาให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่าต่อ
การพัฒนาชุมชน จากความสาคัญและเหตุผลดังกล่าวสรุปได้ว่าถือเป็นการนาพลังผู้สูงอายุมาแสดงออกให้เกิดประโยชน์ และ
เชิดชูคุณค่า รวมถึงสร้างความภาคภูมิใจให้เกิดแก่ผู้สูงอายุในบั้นปลายของชีวิต เพื่อสังคมชุมชนที่ตนอยู่อาศัย และเพื่อนาผล
จากการศึกษามารวบรวมวิเคราะห์ให้เป็นประโยชน์แก่ ผู้ที่สนใจ รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่เหมาะสมแก่หน่วยงานภาครัฐหรือ
ชุมชนต่างๆ ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ รวมถึงสร้างคุณค่าของผู้สูงอายุในยุคปัจจุบันให้ดารงอยู่อย่างมีความสุขและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปและโครงการพัฒนาของเขตบางแค กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาข้อมูลผู้สูงอายุกับการเข้าร่วมดาเนินงานพัฒนาชุมชน เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุด้านประชาสังคมในการพัฒนาชุมชน เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
4. เพื่อศึกษาการสนับสนุนจากเครือข่ายด้านประชาสังคมในการพัฒนาชุมชน
วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และสังเกต รวมถึง
จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีดาเนินการวิจัย มีรายละเอียด ดังนี้
1. พื้นที่ศึกษา กลุ่มประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่อาศัยและเข้าร่วมดาเนินงานพัฒนาชุมชนต่างๆ เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร อาทิ ชุมชนศิริเกษมพัฒนา ชุมชนศิริเกษมรวมใจ 50 ชุมชนหลังสน.เพชรเกษม เป็นต้น เพื่อให้ทราบ
บทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุด้านประชาสังคมในการพัฒนาชุมชน
- สังคมและวัฒนธรรม -
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2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลและเกณฑ์การคัดเลือก ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive sampling) ไม่จากัดเพศ โดยต้องอาศัยและเข้าร่วมดาเนินงานพัฒนาชุมชนต่างๆ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก รวมทั้งสิ้นจานวน 15 ราย ซึง่ ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ไปพบกับประธานชุมชน และได้รู้จักกับ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล โดยได้รับการแนะนาจากประธานชุมชน และรู้จักด้วยตนเองจากที่ทาการชุมชน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (Research Instruments) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ ประเภทเครื่ องมือสาหรับ
เก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือสาหรับเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi –
structured Interview) ประเภทอุปกรณ์ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ สมุดบันทึก เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป
4. วิธีการวิจัย โดยแบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ขั้นตอน เริ่มจากขั้นตอนแรกคือ การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ (Documentary Research) อาทิ หนังสือ วิทยานิพนธ์ วารสารต่างๆ เป็นต้น ขั้นตอนที่
สองคือ การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ คือการเก็บข้อมูลภาคสนาม การสัมภาษณ์ (Interview) โดยทาการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
(In-depth Interviews) กับผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยใช้ควบคู่กับการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และแบบไม่มีส่วนร่วม อาทิ เข้าร่วม
ฟังการประชุม การทาประชาพิจารณ์ เวทีสาธารณะ และการตรวจสุขภาพในชุมชน เป็นต้น
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ติดต่อกับบุ คคลที่เป็นกลุ่มประชากร ชี้แจงให้ผู้ให้ข้อมูลหลักเข้าใจถึงวัตถุประสงค์
บทบาท และหน้าที่ของผู้วิจัยและกลุ่มประชากร เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันในการเก็บข้อมูล
6. ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาวิจัย การศึกษานี้เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 – ตุลาคม 2558 รวมเป็นระยะเวลา 7
เดือน ระยะเวลาในการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล ระหว่างเดือนมิถุนายน 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2558
7. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล โดยการนาข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ในแต่ละครั้งมาลาดับเหตุการณ์
เรียบเรียง วิเคราะห์ และพรรณนา
8. การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล ผู้วิจัยใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Data Triangulation) ดังนี้
ต่างวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (method triangulation) ด้วยวิธีการสังเกต สัมภาษณ์ ต่างแหล่งข้อมูล (data sources
triangulation) ต่างกลุ่มผู้ให้ข้อมูล เป็นการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุจากหลายๆ ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ของ
ภาครัฐ และองค์กรอิสระ เป็นต้น
9. การพิทักษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูลและบทบาทผู้วิจัย ผู้วิจัยจะคานึงถึงจรรยาบรรณผู้วิจัยและพิทักษ์สิทธิตั้งแต่เริ่มต้น
กระบวนการเก็บข้อมูล จนกระทั่งนาเสนอผลงานการวิจัย
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปและโครงการพัฒนาของเขตบางแค กรุงเทพมหานคร
1.1 ข้อมูลทั่วไปเขตบางแค
จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการสัมภาษณ์และสังเกต ผลการศึกษา
พบว่า มีข้อมูลความเป็นมาชุมชนเขตบางแค ได้แก่ ด้านประชากร ด้านการประกอบอาชีพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ และ
ด้านระบบบริการสุขภาพที่เอื้อต่อผู้สูงอายุและประชาชนในชุมชน
1.1.1 ด้านโครงสร้างประชากร ในพื้นที่มีจานวนมาก ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย วัยทางาน
น้อยกว่าวัยเด็กและผู้สูงอายุ มีทั้งที่อยู่อาศัยดั้งเดิม และอพยพมาตั้งถิ่นฐานใหม่ๆ รวมถึงแรงงานต่างด้าว
1.1.2 ด้านการประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่มีอาชีพ ค้าขาย รับจ้าง ส่วนการประกอบอาชีพภายนอกบ้าน มี
ทั่วไปทั้งรับราชการ ทางานบริษัท รับจ้าง
1.1.3 ด้านเศรษฐกิจชุมชน มีความหลากหลายทางฐานะ ตั้งแต่ร่ารวยไปจนถึงยากจน ส่วนใหญ่มีฐานะ
ปานกลาง ในระยะหลังความเจริญทางด้านเศรษฐกิจได้ขยายเข้ามาภายในชุมชนต่างๆ มีบริษัท และห้างหุ้นส่วนเล็กๆ
เกิดขึ้นภายในชุมชนหลายราย
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1.1.4 ด้านสาธารณสุขชุมชน ส่วนใหญ่มีโรคประจาตัวพื้นฐานทั่วไป เช่น ความดัน เบาหวาน หัวใจ
ไขมัน โรคชรา ไปจนถึงที่เดินไม่ได้ ต้องพักรักษาตัวบนเตียงอยู่ภายในครัวเรือน เจ็บป่วยนอนติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ รวมทั้งผู้ สูงอายุ ที่มี อ ายุ ถึ ง 100 ปี ขึ้ นไป ระบบบริ ก ารสุ ขภาพที่ เอื้ อ ต่อ ผู้ สูงอายุ และประชาชนในชุม ชน
โรงพยาบาลที่ไปประจาเป็นส่วนใหญ่ในเขตบางแค คือ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ แขวงบางไผ่ เขตบางแค และศูนย์บริการ
สาธารณสุข 40 การเข้าถึงบริการนั้นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ใกล้โรงพยาบาลจะสามารถเข้ าถึงได้ง่ายกว่า เนื่องจากได้รับการ
บริการทางการแพทย์ได้ง่ายขึ้น มีความสะดวกในการเดินทาง
1.2 โครงการพัฒนาของเขตบางแค
จากการศึกษาข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า มีโครงการและกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต่างๆ ได้แก่ ด้านสังคม
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านสาธารณูปโภค ด้านศาสนา และวัฒนธรรม อธิบายได้ดังนี้
1.2.1 ด้านสังคม ได้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดิน โครงการบ้านมั่นคง โครงการของธนาคารโลก (เวิลด์
แบงก์) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุนสวัสดิการระดับเขต การต่อต้านยาเสพติด การช่วยเหลือผู้พิการและผู้ป่วยออทิ
สติกในชุมชน ความต้องการใช้บริการสถานบริการดูแลผู้สูงอายุนอกครัวเรือน เป็นต้น
1.2.2 ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ กองทุนสวัสดิการชุมชน (เงินออมวันละ 1 บาท) การฝึกอาชีพสร้าง OTOP
ในชุมชน เป็นต้น
1.2.3 ด้านสุขภาพ ได้แก่ ศูนย์สุขภาพชุมชน บริการตรวจสุขภาพ โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนและ
ผู้สูงอายุ เป็นต้น
1.2.4 ด้านการศึกษา ได้แก่ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) โครงการ
ห้องสมุดประชาชน โครงการ “นักเล่านิทานกลางหมู่บ้าน” การพัฒนาบุคลากรเสริมสมรรถนะกาลังพลในชุมชน ส่งเสริมด้าน
ดนตรีไทย ศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตร เป็นต้น
1.2.5 ด้านสาธารณูปโภค ได้แก่ โครงการติดตั้งและซ่อมแซม การติดตั้งและให้ความรู้อุปกรณ์ดับเพลิง
ล้างท่อระบายน้าเพื่อป้องกันน้าท่วม ศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนเพื่อเป็นแบบกาจัดขยะชุมชน โครงการก่อสร้างสะพานลอย
โครงการสะพานข้ามคลอง ทาหมันและฉีดวัคซีนกันพิษสุนัขบ้า เป็นต้น
1.2.6 ด้านศาสนาและวัฒนธรรม ได้แก่ โครงการพัฒนาจิตและสวดมนต์ทุกวันพระ ทานุบารุงสถานที่และ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาชุมชน โครงการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีวันสาคัญต่างๆ
2. ผู้สูงอายุกับการเข้าร่วมดาเนินงานพัฒนาชุมชน เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
จากการศึกษาข้อมูลผู้สูงอายุกับการเข้าร่วมดาเนินงานพัฒนาชุมชน เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบว่า ผู้สูงอายุกับลักษณะการจัดตั้งชุมชน จุดหมายในการเข้าร่วมพัฒนาชุมชนของผู้สูงอายุ ข้อมูลของผู้สูงอายุในการเข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชน ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมงานพัฒนาชุมชนของผู้สูงอายุ อธิบายได้ดังนี้
2.1 ผู้สูงอายุกับลักษณะการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน
หากกล่าวถึงชุมชนแล้วนั้น สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ชุมชนดั้งเดิม กับชุมชนจดทะเบียน ชุมชน
ดั้งเดิม คือ ไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ไม่มีผู้นาชุมชนรับผิดชอบอย่างเป็น
ทางการ ส่งผลให้ขาดโอกาสต่างๆ ลักษณะชุมชนกับภาครัฐต่างฝ่ายต่างดาเนินการ ชุมชนไม่สามารถเข้าถึงภาครัฐได้อย่าง
เต็มที่ ชุมชนจดทะเบียน เริ่มขึ้นจากที่กรุงเทพมหานครได้มีระเบียบให้จัดตั้งกรรมการชุมชน มีประกาศให้ยกเ ลิก กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน และก่อตั้งคณะกรรมชุมชนขึ้นแทน การตั้งชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร การจัดตั้งเป็นคณะกรรมการ
ชุมชนนี้ จะช่วยให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในชุมชน มีศูนย์กลางเกิดขึ้น เกิดการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์อย่างเป็น
ทางการ ให้ได้รับข่าวสารจากทางราชการ ได้รับข่าวสารจากที่ทางคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และเกิดการประชุมหารือ
กันเป็นประจาสม่าเสมอขึ้น
2.2 เป้าหมายในการเข้าร่วมพัฒนาชุมชนของผู้สูงอายุ
เป้าหมายในการพัฒนาชุมชนเพื่อให้ชุมชนเป็นชุมชนเข้มแข็ง ช่วยเหลือและแก้ปัญหาภายในชุมชน
รวมถึงเป็นประโยชน์แก่สังคมและทดแทนคุณแผ่นดิน
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2.3 ข้อมูลของผู้สูงอายุในการที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชน
2.3.1 คุณลักษณะทั่วไปของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชน มีทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุ
ตั้งแต่ 60 – 85 ปี เป็นคณะกรรมการชุมชนและที่ปรึกษา รวมถึงกลุ่มจิตอาสาต่างๆ ในชุมชนเขตบางแค โดยไม่รับ
ค่าตอบแทน คิดเป็นวัยผู้สูงอายุประมาณ 70% ของผู้ที่ดาเนินงานพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ล้วนเป็นผู้สูงอายุที่มีความสนใจ มี
เวลาว่าง มีจิตอาสา ถือเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุที่มีศักยภาพในการช่วยเหลือชุมชน โดยมีทั้งผู้สูงอายุตั้งแต่วัยต้นจนถึงวัย
ปลาย แต่ทั้งนี้ก็มีผู้สูงอายุที่มีความจายอมที่จะต้องเข้ามาช่วยเหลือการพัฒนาชุมชนโดยไม่ได้เต็มใจ เนื่องจากได้รับการ
ขอร้องไม่กล้าที่จะปฏิเสธ
2.3.2 ด้านสุขภาพร่างกาย ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมดาเนินงานพัฒนาชุมชน มีโรคประจาตัวพื้นฐานทั่วไป
2.3.3 ด้านจิตใจ ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมดาเนินงานพัฒนาชุมชน แม้จะมีสภาพร่างกายถดถอย แต่มีความ
ตั้งใจให้ความร่วมมือต่างๆ ส่วนใหญ่เข้าร่วมดาเนินงานพัฒนาชุมชนมาตั้งแต่เริ่มแรกก่อนที่จะมีการจดทะเบียนและจัดตั้ง
เป็นคณะกรรมการชุมชนเกิดขึ้น มีผู้สูงอายุส่วนน้อยที่ไม่เต็มใจเข้าร่วมดาเนินงาน เนื่องจากไม่ได้มีความสนใจในการพัฒนา
ชุมชน
2.3.4 ด้านการศึกษา มีความหลากหลาย ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงระดับปริญญา รวมถึงผู้ที่
ไม่ได้รับการศึกษา แต่ทุกคนล้วนมีหน้าที่ที่รับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติด้วยความตั้งใจตามกาลังที่ ตนมี มากบ้างน้อยบ้าง
แตกต่างกันไป ความรู้ความสามารถทั่วไปและการใช้เทคโนโลยี ผู้สูงอายุมีอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อสื่อสารและหาความรู้ อาทิ
ใช้โปรแกรมไลน์ เช่น นัดประชุม แจ้งข่าวสาร และเฟสบุ๊คเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผลงานของชุมชน
2.3.5 ด้ า นการประกอบอาชี พ การประกอบอาชี พ มี ทั้ ง ข้ า ราชการเกษี ย ณอายุ และที่ เ คยท า
บริษัทเอกชน รวมถึงรับจ้างมาก่อน รวมถึงผู้สูงอายุที่ปัจจุบันยังคงประกอบอาชีพอยู่
2.4 ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมงานพัฒนาชุมชนของผู้สูงอายุ
เนื่องจากผู้สูงอายุแต่ละรายมีพื้นฐานความสนใจในการพัฒนาชุมชนเป็นทุนเดิม คิดว่าตนเป็นคนในชุมชน
และน่าจะช่วยเหลือทาตนให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน อีกทั้งเยาวชนในชุมชนก็เป็นบุตรหลานของตน ส่วนใหญ่จึงเป็นวัย
ผู้สูงอายุที่มีเวลาว่างมากกว่าวัยอื่นๆ เข้ามาเป็นคณะกรรมการชุมชนที่ปรึกษา และจิตอาสา
3. บทบาทและการมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ สู ง อายุ ด้ า นประชาสั ง คม ใ นการพั ฒ นาชุ ม ชน เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร
จากการศึก ษาบทบาทและการมีส่ วนร่ว มของผู้สู งอายุด้ านประชาสั งคมในการพั ฒนาชุ มชน เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า มีบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการดาเนินงานพัฒนาชุมชน ปัญหาและ
อุปสรรคที่มีต่อการมีส่วนร่วมของผู้สู งอายุในการพัฒนาชุมชน ประโยชน์จากการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการพัฒนาชุมชน
อธิบายได้ดังนี้
3.1 บทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการดาเนินงานพัฒนาชุมชน
3.1.1 หลักและวิธีการทางานพัฒนาชุมชน
ด้านความเป็นประชาสังคมที่เกิดขึ้นในชุมชน มีการรวมกลุ่มกันเพื่อดาเนินกิจกรรมต่างๆ เขียนแผน
โครงการไปนาเสนอภาครัฐ ชุมชน ระดมความคิด เป็นองค์กรที่มีแนวคิดเป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งมีเครือข่าย
ในเขตบางแคและชุมชนใกล้เคียงในการประสานงานร่วมกัน มีการประชุมเพื่อขับเคลื่อนและติดตามการดาเนินงาน เข้ า
ร่วมกับสภาองค์กรชุมชน เขตบางแค และเวทีสภาพลเมืองระดับเขต “เวทีสานเสวนาสภาพลเมืองเขตบางแค” มีการทา
ประชาพิจารณ์ในเรื่องต่างๆ เพื่อขอความเห็นและความสมัครใจจากคนในชุมชน มีการประชุมคณะกรรมการชุมชนเดือนละ
1 ครั้ง และไปร่วมประชุมกับสานักงานเขต ตามที่สานักงานเขตแจ้ง วัน เวลา ประชุม สถานที่ทาการชุมชน แบ่งได้เป็น 3
แบบ คือ แบบที่ 1 พื้นที่ถาวร แบบที่ 2 พื้นที่ชั่วคราว แบบที่ 3 พื้นที่ที่อยู่อาศัย
3.1.2 บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้สูงอายุในการดาเนินงานพัฒนาชุมชน
ทั้งนี้ให้คณะกรรมการชุมชนดารงตาแหน่งวาระคราวละ 3 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง สามารถจาแนกหน้าที่
ความรับผิดชอบได้ดังนี้ ประธานกรรมการชุมชน รองประธานกรรมการชุมชน เลขานุการ เหรัญญิก นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์ ในชุมชนประกอบด้วย คณะกรรมการโครงการหลักๆ ดังนี้ คณะกรรมการชุ มชน คณะกรรมการโครงการ
พัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ ทั้งนี้บทบาท
630
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และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้สูงอายุในการดาเนินงานพัฒนาชุมชน ที่แสดงออกให้เห็นความเป็นประชาสังคมอย่างชัดเจน
ได้แก่ การเฝ้าระวังและป้อ งกันความปลอดภัยและคอรัปชั่นในชุมชน การทาประชาพิจารณ์ในเรื่องที่สาคัญต่างๆ ภายใน
ชุมชน รวมทั้งบทบาทในเวทีสาธารณะ
3.1.3 เทคนิคและวิธีการสร้างการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานพัฒนาชุมชน ได้แก่ มีผู้นาเป็นผู้ริเริ่ม การ
สรรหาสมาชิกร่วมทีม การใช้เทคโนโลยีของผู้สูงอายุ การกาหนดความต้องการของชุมชนเป็นหลัก การอบรมให้ความรู้ มีที่
ปรึกษาและจิตอาสา สถานที่ทาการชุมชนเพื่อชุมชน การสื่อสารโดยใช้เสียงตามสาย
3.2 ปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการพัฒนาชุมชน
จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่มีตอ่ การมีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า มีปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุที่
ดาเนินงาน ผู้สืบทอดในการพัฒนาชุมชน ขาดความร่วมมือจากในชุมชน งบประมาณเพื่อมาส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ
ความขัดแย้งระหว่างผู้สูงอายุที่เป็นคณะกรรมการชุมชนกับคนในชุมชน อธิบายได้ดังนี้ ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุที่
ดาเนินงาน ผู้สืบทอดในการพัฒนาชุมชน ขาดความร่วมมือจากในชุมชน งบประมาณเพื่อมาส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ
ความขัดแย้งระหว่างผู้สูงอายุที่เป็นคณะกรรมการชุมชนกับคนในชุมชน
3.3 ประโยชน์จากการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการพัฒนาชุมชน
จากการศึกษาประโยชน์จากการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน ผลการศึกษาพบว่ามี ประโยชน์จากการมีส่วนร่วมพัฒนา
ชุมชนต่อผู้สูงอายุ และประโยชน์จากการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนต่อชุมชน อธิบายได้ดังนี้
3.3.1 ประโยชน์จากการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนต่อผู้สูงอายุ คือ ได้แสดงออกทางความคิด พบปะพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันให้เกิดประโยชน์ และได้พัฒนาตนเอง รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีการวางแผน การแสดงออก
เคลื่อนไหวทางร่างกายและความคิด สร้างความรื่นเริงเบิกบาน ได้รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เป็นการตอบสนอง
ความต้องการทางด้านสังคม เกิดการมีส่วนร่วม ได้รับความรู้ทั้งทางวิชาการ และความรู้ทั่วไป
3.3.2 ประโยชน์จากการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนต่อชุมชน คือ ส่งผลให้ชุมชนได้รับความช่วยเหลือและ
ร่วมมือร่วมใจกันดาเนินงานก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ
4. การสนับสนุนจากเครือข่ายด้านประชาสังคมในการพัฒนาชุมชน เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
จากการศึกษาการสนับสนุนจากเครือข่ายด้านประชาสังคมในการพัฒนาชุมชน ผลการศึกษาพบว่า หน่วยงาน
ต่างๆ มีการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรอิสระ อธิบายได้ดังนี้
4.1 หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สานักงานเขตบางแค สานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สานักพระราชวัง โครงการแม่วัยใส มหาวิทยาลัยมหิดล สถานีตารวจและหน่วยงาน
ภาครัฐต่างๆ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สานักส่งเสริม
พัฒนาสังคม ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส ศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบ เป็นต้น
4.2 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอื่นๆ เป็นต้น
4.3 หน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ สถานพยาบาลเอกชน โรงเรียนเอกชนต่างๆ เป็นต้น
4.4 องค์ ก รอิ ส ระ ได้ แ ก่ กลุ่ ม สภาองค์ ก รชุ ม ชนเขตบางแค สมาคมปลอดภั ย ไว้ ก่ อ นป้ อ งกั น
สาธารณภัย มูลนิธิเพื่อนหญิง มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคสินค้าเพื่อชุมชน เป็นต้น
สรุปและอภิปรายผล
สรุป
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ข้อมูลทั่วไปของเขตบางแค มีข้อมูลด้านโครงสร้างประชากร ด้านการประกอบอาชีพ
ด้านเศรษฐกิจชุมชน ด้านสาธารณสุขชุมชน ทั้งนี้โครงการพัฒนาที่สาคัญๆ ได้แก่ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ ด้าน
การศึกษา ด้านสาธารณูปโภค ด้านศาสนาและวัฒนธรรม ข้อมูลของผู้สูงอายุกับการเข้าร่วมดาเนินงานพัฒนาชุมชน จะเห็นได้
ว่ามีข้อมูลคุณลักษณะทั่วไป ด้านสุขภาพ จิตใจ การศึกษา การประกอบอาชีพ อีกทั้งยังเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุกับลักษณะการ
จัดตั้งชุมชน เป้าหมายและปัจจัยที่ผลต่อการเข้าร่วมพัฒนาชุมชน ข้อมูลการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุด้านประชาสังคม ส่งผล
- สังคมและวัฒนธรรม -

631

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 วันที่ 17 มิถุนายน 2559

ให้เกิดบทบาทและการมีส่วนร่วมในเรื่องหลักและวิธีการทางาน บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ เทคนิคและวิธีการสร้าง
การมีส่วนร่วม ทั้งนี้ยังพบปัญหาและอุปสรรค รวมถึงประโยชน์จากการมีส่วนร่วม ทั้งนี้บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้สูงอายุในการดาเนินงานพัฒนาชุมชน ที่แสดงออกให้เห็นความเป็ นประชาสังคมอย่างชัดเจน ได้แก่ การเฝ้าระวังและ
ป้องกันความปลอดภัยและคอรัปชั่นในชุมชน การทาประชาพิจารณ์ในเรื่องที่สาคัญต่างๆ ภายในชุมชน รวมทั้งบทบาทในเวที
สาธารณะ ข้อมูลการสนับสนุนและเครือข่ายด้านประชาสังคม อันประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน
และองค์กรอิสระ ที่ให้ความช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนความรู้
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะของการศึกษาครั้งนี้สามารถนาไปเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ ในการสนับสนุน
และผลักดันบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุด้านประชาสังคมในการพัฒนาชุมชน และเป็นแบบอย่างให้แก่ชุมชนอื่นๆ
รวมถึงนางานวิจัยไปศึกษาค้นคว้าในประเด็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุไทยต่อไป
อภิปรายผล
จากการศึ ก ษาเรื่ อ งบทบาทและการมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ สู ง อายุ ด้ า นประชาสั ง คมในการพั ฒ นาชุ ม ชน เขต
บางแค กรุงเทพมหานคร สามารถนามาอภิปรายผลการศึกษา โดยใช้วิธีการวิเคราะห์อ้างอิงจากทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ได้ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปและโครงการพัฒนาของเขตบางแค กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลทั่วไปเขตบางแคและโครงการและกิจกรรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของนิรันดร์ จงวุฒิ
เวศย์ (2550) พบว่า องค์ประกอบของการบริหารงานพัฒนาชุมชน ว่ามีองค์ประกอบสาคัญๆ โดยมีชุมชนเป็นหน่วยปฏิบัติ มี
การใช้ทรัพยากรทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อดึงชุมชนทั้งหมดเข้าร่วมกัน และแนวทางการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง มีการ
ดารงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น และสนับสนุนประสานงานภายในชุมชนระหว่างชุมชนและสังคมภายนอก
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าข้อมูลทั่วไปเขตบางแคนั้น มีทั้งโครงสร้างประชากร การประกอบอาชีพ เศรษฐกิจชุมชน และสาธารณสุข
ชุมชม ที่เป็น จุดผลั กดันให้เกิดการรวมกลุ่ม กัน เพื่อพัฒ นาชุมชนได้อ ย่างเหมาะสม มี ประชากรที่ส ามารถพัฒนาได้ มี
สภาพแวดล้อมที่เป็นทั้งแหล่งเกษตรกรรมและค้าขายหรือธุรกิจต่างๆ มีระบบการแพทย์เข้าถึง มีสาธารณูปโภคครบครัน ถือ
เป็นชุมชนที่พัฒนาตนเองเมื่อเทียบกับอีกหลายๆ ชุมชน โครงการและกิจกรรมการพัฒนาชุมชนของเขตบางแค ถือเป็น
ผลงานที่แสดงให้เห็นการดาเนินงานที่ผ่านมาที่เป็นรูปธรรม และหากชุมชนยั งสามารถสร้างผลงานเกิดความร่วมมือร่วมใจ
กันได้เช่นนี้ คาดว่าในอนาคตจะเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ข้อมูลผู้สูงอายุที่เข้าร่วมดาเนินงานพัฒนาชุมชน เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลผู้สูงอายุที่เข้าร่วมดาเนินงานพัฒนาชุมชน เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้อ งกับแนวคิดของ
รตา สุวรรณดารา (2554) พบว่า ได้ศึกษาศักยภาพผู้สูงอายุในการพัฒนาชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตาบลตอหลัง
อาเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เพื่อศึกษาศักยภาพผู้สูงอายุในการพัฒนาชุมชน และหาแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริม ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุเขตบางแค เกิดศักยภาพในการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาชุมชน เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่วัยต่างๆ ในชุมชน
แต่ผู้สูงอายุจะประสบปัญหาทางด้านสุขภาพที่เป็นไปตามวัย ส่งผลให้ดาเนินงานอย่างมีอุปสรรคทางด้านร่างกาย ผู้สูงอายุที่
เข้าร่วมมีระดับการศึกษาที่มีความหลากหลายตั้งแต่ไม่ได้รับการศึกษาไปจนถึงระดับปริญญาตรี แต่มีความตั้งใจและแบ่ง
หน้าที่ในการดาเนินงานได้ดีมาก ผู้สูงอายุหลายท่านสามารถใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานได้ดีมาก ผู้สูงอายุ
ได้มีนาความรู้ความสามารถที่ตนมีมาฝึกสอนเป็นอาชีพแลกเปลี่ยนกันและเผยแพร่ต่อคนในชุมชนต่อไป แม้ผู้สูงอายุหลาย
คนก่อนเข้ามาดาเนินงานจะไม่เข้าใจความหมายที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง แต่เมื่อเข้ามาดาเนินงานแล้ว ผู้สูงอายุ
ได้ลงมือปฏิบัติจริงในขั้นตอนต่างๆ ส่งผลให้เกิดความเข้าใจจากการลงมือปฏิบัติที่เกิดขึ้น ทั้งนี้การรวมกลุ่มดาเนินงานของ
ผู้สูงอายุถือว่าเป็นกิจกรรมและการมีส่วนร่วมที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่า
3. การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุด้านประชาสังคม ในการพัฒนาชุมชน เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
3.1 บทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการดาเนินงานพัฒนาชุมชน
3.1.1 หลักและวิธีการทางานพัฒนาชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของนิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (2550)
พบว่า ได้ยึดถือประชาชนเป็นหลักในการดาเนินงาน เพื่อฝึกให้เรียนรู้และเข้าใจวิถีทางประชาธิปไตย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
632
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คณะกรรมการชุมชนแต่ละชุมชน จะมีหลักและวิธีการทางานที่ไม่ต่างกันมากนัก จะมีแค่เทคนิคการทางานที่ แตกต่างกันไป
ตามความถนัด ทุกชุมชนต่างมุ่งหวังให้มีกระบวนการที่เกิดประสิทธิภาพต่อการทางาน และให้ทุกคนในชุมชนได้มีส่วนร่วม
3.1.2 บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของบุญตา ไล้เลิศ (2550) พบว่า
บทบาท หมายถึง การปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ของสถานภาพตาแหน่งที่ได้รับและกาหนดไว้ตามบทบาทของตาแหน่งนั้น
สอดคล้องตามความมุ่งหวังของสังคม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทุกคนที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการชุมชนต่างมีบทบาทของตนเอง
เพื่อดาเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และมีความพึงพอใจในงานที่ ตนได้ปฏิบัติ ส่งผลให้เห็นคุณค่าของตนเอง และ
ภูมิใจในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ มีแนวทางมีทิศทางที่จะปฏิบัติต่อไป
3.1.3 เทคนิคและวิธีการสร้างการมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของชัชรี นฤทุม (2548) พบว่า
เทคนิคที่ใช้ในการมีส่วนร่วมมีหลากหลายวิธี ควรเลือกใช้วิธีที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชน ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าในชุมชนแต่ละชุมชน มีเทคนิคและวิธีการสร้างการมีส่วนร่วมแตกต่างกันไปตามบริบทของชุมชน จึงควรนามาใช้ให้
เหมาะสมกับการพัฒนาชุมชนของตน
3.2 ปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการพัฒนาชุมชน
ปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการพัฒนาชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ของศุ
ภวรรณ สมบุตร (2556) พบว่า บทบาทของภาครัฐและภาคประชาสังคมในการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลาปาง
เพื่อการสร้างความร่วมมือ แต่การดาเนินการจัดสร้างไม่สาเร็จตามเป้าหมายที่ ตั้งไว้ เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงผู้นา
นโยบายของรัฐ แต่ละยุคสมัยที่ไม่ต่อเนื่อง คณะทางานโครงการที่ต่างฝ่ายต่างทาหน้าที่ จึงขาดการมีส่วนร่ว มของประชาชน
อย่างแท้จริง ขาดความเข้มแข็งของท้องถิ่น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการดาเนินงานที่เกิดปัญหาที่ไม่สาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดย
ไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาคสังคม ไม่ถูกให้ความสาคัญเท่าที่ควร ขาดความเข้มแข็งและพลังของประชาชน
3.3 ประโยชน์จากการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการพัฒนาชุมชน
3.3.1 ประโยชน์จากการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนต่อผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ความต้องการของ
ผู้สูงอายุ บังอร ธรรมศิริ (2549) พบว่า ความต้องการของผู้สูงอายุแต่ละคนอาจแตกต่างกัน มีความต้องการทางด้านร่างกาย
จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเข้าร่วมพัฒนาชุมชน ส่งผลให้ผู้สูงอายุได้เคลื่อนไหวร่างกาย ปรับสภาพ
จิตใจ เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น และยังได้ฝึกอาชีพ ในบางกลุ่มสามารถพัฒนาไปเป็นอาชีพของชุมชนได้ ถือเป็นรายได้เล็กๆ
น้อยๆ ให้แก่ส่วนกลางของชุมชน เพื่อมาทากิจกรรมต่างๆ ต่อไป
3.3.2 ประโยชน์ จ ากการมี ส่ ว นร่ ว มพั ฒ นาชุ ม ชนต่ อ ชุ ม ชน ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของอมรรั ต น์
มัททวีวงศ์ (2553) พบว่า แนวทางการจัดการชุ มชนหมู่บ้านจัดสรรโครงการ “บ้านฉางเพลส” เพื่อนาไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง
อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อศึกษาการจัดการชุมชนของคณะกรรมการหมูบ่ ้าน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมพัฒนา
ชุมชน นาไปสู่ประโยชน์จากการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนต่อผู้สูงอายุ ประโยชน์จากการมีส่วนร่ วมพัฒนาชุมชนต่อชุมชน เกิด
เป็นโครงการและกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต่างๆ โดยเป็นผลดีแก่ประชาชนและประเทศชาติต่อไป
4. การสนับสนุนจากเครือข่ายด้านประชาสังคมในการพัฒนาชุมชน
หน่วยงานที่สนับสนุนและเครือข่ายด้านประชาสังคมในการพัฒนาชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับความหมายของเครือข่ายทางสังคม
ของชินสัคค สุวรรณอัจฉริย (2549) พบว่า การเคลื่อนตัวจากกลุ่มสู่การรวมตัวเป็นเครือข่าย เพื่อสร้างพลังในการขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาหรือสร้างพลังในการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ช่วย
ประสานงานระหว่างชุมชนกับองค์กรระดับสูงต่อไป มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านลงไปแนะนาช่วยเหลือการแก้ไขปัญหา
ของชุมชนได้อย่างตรงประเด็น เนื่องจากมีบุคลากรที่มีความรู้ มีคุณภาพ เช่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักสังคม
สงเคราะห์ นักพัฒนาชุมชน เป็นต้น ทางหน่วยงานต่างๆ เองก็ได้ทราบความต้องการของชุมชน เพื่อนาไปปรับให้เหมาะสมกับ
การทางานองค์กรของตนต่อไป
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในอนาคต
1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาชุมชนในภาพรวมที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุด้านประชาสังคม
ในการพัฒนาชุมชน เขตบางแค กรุงเทพมหานคร หากมีการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษารายละเอียดในด้านผลงาน
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาชุมชน ซึ่งจะมีโครงการและกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย
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2. ควรศึกษาชุมชนในเขตอื่นๆ ถึงบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุด้านประชาสังคมในการพัฒนาชุมชน
เพื่อให้แนวทางการดาเนินงาน ปัญหา และผลงานของชุมชนในเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร
3. การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ในครั้งต่อไปจึงควรมีการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อให้ทราบผลและมุมมอง
ที่หลากหลายในการทาวิจัยเรื่องดังกล่าว
4. ควรมีการศึกษาบทบาทและการมีส่วนร่วมในศักยภาพของผู้พิการที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
ต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ รั บ ความส าเร็ จ ลุ ล่ ว งได้ ด้ ว ยความกรุ ณ าเป็ น อย่ า งสู งจาก ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร. วิ โ รจน์
เจษฎาลักษณ์ อาจารย์ ดร. สวรรยา ธรรมอภิพล อาจารย์ ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ และอาจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ พึ่งบุญ
พานิชย์ ซึ่งคอยช่วยให้คาแนะนา ชี้แนะแนวทาง เสียสละเวลาอันมีค่าแก่ผู้วิจัย ให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผู้วิจัย
ขอขอบคุณคณะกรรมการชุมชน ที่ปรึกษา และจิตอาสา รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ทุกท่านที่ได้ให้
ความร่วมมือในการตอบคาถามและให้ข้อมูลด้วยความเต็มใจรวมถึงกรุณาสละเวลาอันมีค่า สิ่งสาคัญที่สุดขอขอบคุณกาลังใจ
จากสมาชิกในครอบครัวทุกคน สุดท้ายนี้ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้เปิดโอกาสให้ได้นาเสนอผลงานวิจัยใน
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 ที่ได้จัดขึ้นในครั้งนี้ ทั้งนี้จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
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การประเมินมูลค่าการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
Evaluation of Communities’ Natural Resource Use and Conservation Values
in Chumphon Islands National Park
กรกนก คณะครุฑ
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2

2

บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบความเต็มใจจ่ายสาหรับโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนใน
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จังหวัดชุมพร และหาปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อความเต็มใจจ่ายเพื่อโครงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีการประมาณค่าภายใต้ตลาด
สมมติ(Contingent Valuation Method: CVM) เพื่อประเมินมูลค่าความเต็มใจจ่าย (WTP) ของครัวเรือนตัวอย่างในเขต
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จังหวัดชุมพรจานวน 417 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการตั้งคาถามแบบปิดโดยเสนอราคาสองครั้ง
(Double – bound Dichotomous Choice) วิเคราะห์สถิติด้วยแบบจาลองการวิเคราะห์ถดถอย Censored Regression
ซึ่งทาการประมาณค่าด้วย Maximum Likelihood Estimation
ผลการศึกษาด้านมูลค่าความเต็มใจจ่ายเฉลี่ยเพื่อโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในอุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะชุมพร พบว่าชุมชนเต็มใจที่จะจ่ายเงินเพื่อกองทุนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเฉลี่ย เท่ากับ 458บาท/ครัวเรือน/ปี
เมื่อพิจารณาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเต็มใจจ่ายเพื่อโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในอุทยานแห่งชาติหมู่
เกาะชุมพร พบว่า จานวนเงินขั้นต้นที่ต้องจ่าย และผลประโยชน์โดยตรงของป่าชายเลน เป็นปัจจัยสาคัญในการกาหนดความ
เต็มใจจ่ายเพื่อโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหมู่เกาะชุมพรผลการประมาณมูลค่าความเต็มใจจ่ายรวมของครั วเรือน มี
มูลค่าประมาณ 6.7 ล้านบาท/ปี หรือ 134 ล้านบาทตลอดอายุของโครงการ
จากการประเมินมูลค่าความเต็มจะจ่ายที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ จะสามารถนาไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการ
จัดสรรงบประมาณและแนวทางการระดมทุนจากประชาชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ การบริหารจัด การโครงการอนุรักษ์
พื้นที่สามารถดาเนินการโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น
คำสำคัญ : ความเต็มใจจ่าย มูลค่าการใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
Abstract
The aim of this study is to assess the willingness of the people in financially supporting the
natural resources preservation program in Chumphon Islands National Park area and to find out
economic and social factors that affect the willingness to pay for such program. The study makes use of
contingent valuation method (CVM) in order to evaluate the willingness to pay of the people in the
1
2

นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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National Park area. There were a total of 417 samples whose willingness to pay was asked using the
Double-Bound Dichotomous Choice. Censored Regression using maximum likelihood estimation method
was then used to analyse the data obtained.
The result on the willingness to pay in Chumphon Islands National Park Preservation Program
found that the community was willing to pay for preservation fund at an average of 458 THB/resident/year.
The factors affected the value of willingness to pay were starting bids and direct benefits of the
mangrove forests. The total estimated value of the willingness of the residents was 6.7 million THB per
year or 134 million baht for the life of the project.
The result of this study dealing with willingness to pay can be used as benchmarks for budget
allocation or seeking fund from communities both within and outside the conservation areas. The
conservation program can then be administered with people’s paraticipation.
Keywords: willingness to pay, use value, conservation of natural resources
บทนา
ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ป่าชายเลนเหลืออยู่เพียง 1.5 ล้านไร่ และส่วนใหญ่มีสภาพเสื่อมโทรมต้องเร่งฟื้นฟูใน
สถานการณ์ปัจจุบัน ป่าชายเลนกาลังอยู่ในภาวะวิกฤต เนื่องจากพื้นที่ป่าจานวนมากถูกทาลายจนหมดสภาพ และพื้นที่ที่
เหลือได้รับผลกระทบจนเสื่อมสภาพไปเป็นจานวนไม่น้อย จนเหลือเนื้อที่ลดน้อยลงทุกปี แม้ว่ารัฐบาลจะได้ให้ความสาคัญโดย
การออกมาตรการต่างๆ ให้กรมป่าไม้และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรับดาเนินการ เพื่อหยุดยั้งการบุกรุกทาลายป่าและเร่งรัด
การปลูกและฟื้นฟูป่าชายเลน แต่ก็เพียงมีผลให้เนื้อที่ป่าชายเลนลดลงแต่ละปีน้อยกว่าเดิมเท่านั้น
พื้นที่อุทยานแห่งชาติในประเทศไทยประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มีสาคัญทางระบบนิเวศวิทยาซึ่งมีความ
สวยงามที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็นทัศนียภาพอันงดงาม น้าตก ถ้า ภูเขา หรือดอกไม้และสัตว์นานาชนิด ที่มี
ความสาคัญ ยิ่ง หากพิ จารณาอุ ทยานแห่งชาติใ นแง่ ของการเป็ นพื้ น ที่อ นุรั กษ์ แล้ ว ถื อว่ ามี บทบาทที่ ส าคั ญในกา รรัก ษา
เสถียรภาพเชิงนิเวศวิทยา และการอนุรักษ์ในความหลากหลายทางชีวภาพ พื้นที่อนุรักษ์เหล่านี้ ยังเป็นสถานที่สาหรับการ
พักผ่อนหย่อนใจและเป็นแหล่งความรู้ทางการศึกษาอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญในการรองรับการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สามารถดึงดูดและสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งนอกจากจะมี
ส่วนสาคัญอย่างยิ่งในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยส่วนหนึ่ง แล้วยังกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนท้องถิ่นด้วย จึง
นับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้สนับสนุนการพัฒนาอุทยานแห่งชาติ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทา
ให้อุทยานแห่งชาติมีความอุดมสมบูรณ์และสวยงามมากขึ้น รวมถึงมีการรณรงค์การท่องเที่ยวอย่างรู้คุณค่า นอกจากนี้
อุทยานแห่งชาติยังสามารถตอบสนองการคุ้มครองรักษาแหล่งธรรมชาติและทัศนียภาพที่มีความสาคัญสามารถคงความเป็น
ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ และที่สาคัญที่สุดคือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งทางธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ และ วัฒนธรรม (วชิราภรณ์ ,2550)
จังหวัดชุมพรมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย เช่น ป่าชายเลน ป่าไม้ สัตว์ป่า สัตว์ทะเล แนวปะการัง ที่ยังคง
ความอุดมสมบูรณ์ และสภาพธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นชายหาดและเกาะที่ยังคงความงดงามสมควรจะได้มีการกาหนดพื้นที่
บริเวณที่เหมาะสม เพื่อประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์และคุ้มครอง ทรัพยากรธรรมชาติ เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการนันทนาการของประชาชน และเป็นแหล่งความรู้เพื่อประโยชน์ในการวิจัยในเชิงวิชาการ และการ
เผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร มีทรัพยากรที่ยังคงความสมบูรณ์หลากหลายรูปแบบซึ่งมีความสาคัญใน
แง่ของการเป็นแหล่งรวมพันธุกรรม สิ่งมีชีวิต และเป็นแหล่งความรู้เพื่อการศึกษาหาความรู้และการวิจัย ซึ่งในปัจจุบันป่าชาย
เลนทรัพยากรที่สาคัญของอุทยานแห่งชาติได้ถูกคุกคามและเสื่อมโทรมลง
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ป่าชายเลนมีความสาคัญและประโยชน์อย่างมากมายมหาศาล เพราะป่าชายเลนเป็นที่รวมของพืช สัตว์น้าและสัตว์
บกนานาชนิด ซึ่งมีความสาคัญและประโยชน์ต่อการดารงชีวิตของมนุ ษย์หลายรูปแบบ คือ ด้านป่าไม้ไม้ในป่าชายเลน
นามาใช้ประโยชน์ในลักษณะต่างๆ กันได้หลายรูปแบบ เช่นทาฝืนและถ่านซึ่งในแต่ละปีไม้ป่าชายเลนที่ตัดออกมา เช่น ไม้
โกงกาง ไม้ถั่ว ไม้โปรง ประมาณ 80% จะนามาทาถ่านโดยเฉพาะไม้โกงกาง จะทาถ่านได้คุณภาพดีที่สุด , ทาไม้เสาเข็มและ
ไม้ค้ายัน เช่นตาตุ่ม โกงกาง แทนนิน, เปลือกไม้หลายชนิด นามาสกัดจะได้แทนนิน ใช้ทาหมึก ทาสี ทากาว ฟอกหนัง
ด้านประมงเป็นแหล่งอาหารสาคัญของสัตว์น้า พวกเศษไม้ใบไม้และส่วนต่างๆ ของไม้ที่ร่วงหล่นจะถูกย่อยสลายเป็น
โปรตีน สาหรับพวกหอย ปู และหนอนปล้อง ซึ่งจะเป็นอาหารของสัตว์น้าที่ใหญ่กว่าต่อไป เป็นที่อยู่อาศัยและที่อนุบาลสัตว์
น้าในระยะตัวอ่อนกุ้งและปลา ที่สาคัญทางเศรษฐกิจได้อาศัยป่าชายเลนเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงตัวอ่อน เช่น กุ้งกุลาดา ปลา
กะพงขาว และปลาอื่นๆ ด้านอื่น ๆ เป็นแหล่งสาหรับลดความรุนแรงของคลื่น ป้องกันการพังทลายของดินชายฝั่ง ช่วย
ชะลอความเร็วของลม พายุให้ลดลงก่อนที่จะขึ้นสู่ ฝั่งมิให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงแก่ที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทากินของ
ชาวบ้านที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณใกล้เคียง ช่วยเพิ่มพื้นที่ ตามชายฝั่ง เพราะระบบรากของไม้ป่าชายเลนจะช่วยในการทับถมของ
เลนโคลน ทาให้เกิดดินเลนงอกใหม่อยู่เสมอ ช่วยกรองของเสียที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม มิให้ไหลลงสู่ทะเล สร้างความ
เสียหายแก่สัตว์น้าและระบบนิเวศในบริเวณชายฝั่งได้
ดังนั้น การประเมินมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายที่มีต่อการอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรจึงมีความสาคัญ
เพราะป่าชายเลนมีทั้งผลประโยชน์โดยตรง เช่น ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้า ของป่า ไม้เพื่อการก่อสร้างและใช้เป็นเชื้อเพลิง
และประโยชน์ทางอ้อมเช่น การป้องกันแนวชายฝั่ง ผลผลิตประมงชายฝั่ง แหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง ถ้ายังมีการบุก
รุกพื้นที่ป่าชายเลน จะส่งผลทาให้พืชและสัตว์น้ามีจานวนลดลง ชาวบ้านที่อาศัยในเขตอุทยานซึ่งมีรายได้หลักจากการใช้
ประโยชน์จากป่าชายเลน ชาวบ้านจึงเป็นส่วนสาคัญที่จะสะท้อนมูลค่าออกมาได้อย่างชัดเจน ถ้าไม่มีป่าชายเลน
ชาวบ้านจะไม่มีสัตว์น้าให้จับ รายได้จะลดลง ดังนั้นการประเมินในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงระดับของความสาคัญ
ของทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ มี ต่ อ มู ล ค่ า ความเต็ ม ใจจะจ่ า ยที่ ส ามารถใช้ เ ป็ น แนวทางในการ การอนุ รั ก ษ์ แ หล่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1.เพื่อศึกษารูปแบบของการดารงชีพ การอนุรักษ์และมูลค่าการใช้ประโยชน์โดยตรงของชุมชนในพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
2.เพื่อประเมินมูลค่าความเต็มใจจ่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ
ชุมพร
3.เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเต็มใจที่จะจ่ายของชุมชนที่มีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
วิธีดาเนินการวิจัย
เพื่อให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 คือ เพื่อทราบรูปแบบของการดารงชีพและการอนุรักษ์ของชุมชนมูลค่าการใช้
ประโยชน์จากการอนุรักษ์ ของชุมชนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จะทาการวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จาก
การตอบแบบสอบถามมาทาการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ส่วนการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์จะทาการประเมิน
เฉพาะมูลค่าจากการใช้ (use value) ผลผลิตที่ได้จากป่าชายเลน จะทาการสารวจโดยใช้แบบสอบถามประกอบการ
สัมภาษณ์ ประชากรเป้าหมาย คือหัวหน้าครอบครัวหรือตัวแทนคนใดคนหนึ่งในครอบครัวที่เป็นผู้เข้าไปใช้ประโยชน์ในการ
เก็บหาผลผลิตของป่าชายเลนในพื้นที่เป้าหมาย
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ผลประโยชน์สุทธิของผลผลิตจากป่าชายเลน = (ผลประโยชน์สุทธิของผลิตจากป่าชายเลนเฉลีย่ ต่อครัวเรือน) x
จานวนครัวเรือนทั้งหมดในพื้นที่
ผลประโยชน์สุทธิของผลผลิตจากป่าชายเลน = มูลค่าจากการใช้ประโยชน์ด้านการเก็บผลผลิตจากป่าและผลผลิต
จากการประมงในบริเวณป่าชายเลนได้จากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากครัวเรือนตัวอย่างในชุ มชนและประเมินมูลค่า
ด้วยวิธีการตลาด ส่วนที่ไม่มีมูลค่าตลาดจะใช้ค่าเสียโอกาส เช่น ค่าเสียโอกาสของค่าจ้างแรงงาน
ส่วนการหาค่าความเต็มใจจ่ายของครัวเรือนในการอนุรักษ์อุทยานของชุมชนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
ตามวัตถุประสงคฺที่ 2 จะมีการสัมภาษณ์จะใช้เทคนิค double bounded close–ended หรือคาถามปลายปิดสองชั้น ค่า
เริ่มต้นมูลค่าความเต็มใจจ่าย (A) มี 4 ค่า คือ 40 100 200 และ 300 บาทต่อปี ครัวเรือนจะเลือกคาตอบว่า ยอมรับ หรือ ไม่
ยอมรับ จากนั้นก็จะถามอีกอีกคาถามถ้าคาตอบแรก เป็นไม่ยอมรับ ก็จะถามว่า ถ้ามูลค่าความเต็มใจจ่ายเพื่อการอนุรักษ์มีค่า
เป็น A/2 จะยอมรับหรือไม่ ถ้าคาตอบแรก เป็นยอมรับ ก็จะถามอีกครั้งว่า มูลค่าความเต็มใจจ่ายเพื่อการอนุรักษ์มีค่าเป็น
A*2 จะยอมรับหรือไม่
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อประเมินมูลค่าความเต็มใจจ่ายในการอนุรักษ์อุทยานของชุมชนในพื้นที่
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จะทาการวิเคราะห์สมการความเต็มใจจ่ายโดยใช้สมการ log-likelihood function (สมการ
ที่ (1)) โดยใช้แบบจาลอง censored regression model ที่พัฒนาโดย Cameron (1988) คือ
Model (Lower,Upper) = f (Genderi, Agei, Statusi, Familyi, Edi, Incomei, Satisfi, Awarei, Conservei, Usevaluei,
Bidi ) (1)
โดยตัวแปรอิสระในโมเดลมีดังนี้
Genderi
คือ
เพศของประชากร
(ตัวแปรหุ่น)
1 = เพศหญิง
0 = เพศชาย
Agei
คือ
อายุของประชากรโดยมีค่าเท่ากับอายุ จริง (หน่วย: ปี)
Statusi
คือ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
(ตัวแปรหุ่น)
1 = สถานภาพสมรส
0 = เมื่อมีสถานภาพอื่น
Familyi
คือ
จานวนสมาชิกในครัวเรือนตามจานวนจริง (หน่วย: คน)
Edi
คือ
ระดับการศึกษาสูงสุด
(ตัวแปรหุ่น)
1 = การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
0 = การศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาตรี
Incomei
คือ
รายได้ต่อปีของประชากร (บาท/ครัวเรือน)
Satisf i
คือ
ความพึงพอใจที่มีต่ออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรเป็นคะแนนเฉลีย่
Aware i
คือ
การตระหนักและการให้ความสาคัญต่อการอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรเป็นคะแนน
เฉลี่ย
Conservei
คือ
จานวนการเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ตัวแปรหุ่น)
1 = จานวนการเข้าร่วม 1 ครั้งขึน้ ไป
0 = ไม่เคยเข้าร่วม
Usevalue i
คือ
ผลประโยชน์โดยตรงของป่าชายเลน (บาท/ครัวเรือน/ปี)
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Bidi
i

คือ
จานวนเงินเริ่มต้นที่เริม่ ต้นให้จ่าย 400 ตัวอย่าง โดยให้ค่าเริ่มต้น อย่างละ 100 ตัวอย่าง
คือ
ตัวอย่างแบบสอบถามคนที่ i
ส่วนการวิเคราะห์ปัจจัยที่มผี ลต่อความเต็มใจจ่าย จะพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระอืน่ ๆ โดยจะ
ทดสอบความสาคัญทางสถิติของสัมประสิทธิ์เหล่านั้น
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยอาจแยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้
1.ประโยชน์จากป่าชายเลน
ผลการวิ จั ย พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ จ ะจั บ สั ต ว์ น้ ามี ป ริ ม าณที่ เ ก็ บ หารายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ ครั้ ง สู ง สุ ด ได้ แ ก่
หอยแมลงภู่ 2,499 กก. ต่อครั้ง รองลงไปคือ กุ้งขาว 149 กก. ต่อครั้ง และ ปลากระพง 57 กก. ต่อครั้ง ตามลาดับ สาหรับ
ครัวเรือนที่ทากิจกรรมนั้น จะจับสัตว์น้ามีจานวนครั้งในการเก็บหาต่อปีสูงสุด ได้แก่ กุ้งอกครัก 300 ครั้ง/ปี รองลงไปคือ
ปลาทราย 261 ครั้ง/ปี และ ปลากระบอก 209 ครั้ง/ปี ตามลาดับ และนอกจากนั้นจะจับสัตว์น้ามีปริมาณที่เก็บหารายได้
ทั้งหมดในรอบปีสูงสุด ได้แก่ หอยแมลงภู่ 41,404 กก./ปี รองลงไปคือ ปลากระบอก 6,707 กก./ปี และ กุ้งอกครัก 6,000
กก./ปี ตามลาดับ ส่วนการจับสัตว์น้ามีราคาเฉลี่ยต่อหน่วยสูงสุด ได้แก่ กุ้งกุล า 262 บาท/กก. รองลงไปคือ กุ้งกุลาดา 215
บาท/กก. และ ปูธรรมชาติ 200 บาท/กก. ตามลาดับ ซึ่งเมื่อพิจารณาสัตว์น้าที่จับมีมูลค่าสูงสุดต่อครัวเรือนที่ทากิจกรรม
ได้แก่ กุ้งอกครัก 960,000 บาท รองลงไปคือ กุ้งธรรมชาติ 607,564 บาท และ กุ้งกะปี 585,000 บาท ตามลาดับ แต่ถ้า
พิจารณาจากค่าเฉลี่ยทุกครัวเรือน สัตว์น้าที่จับมีมูลค่าสูงสุดเฉลี่ยต่อครัวเรือน ได้แก่ ปลากระบอก 174,580 บาท รองลงไป
คือ กุ้งขาว 106,999 บาท และหอยแมลงภู่ 89,049 บาทตามลาดับ
สาหรับการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนด้วยการเก็บหาของป่า ผลการวิจัย พบว่า การเก็บของป่าที่มีมูลค่าเฉลี่ยต่อ
ครัวเรือนที่ทากิจกรรมสูงสุด คือ จาก 32,059.18 บาท ส่วนมูลค่าเฉลี่ยต่อครัวเรือนสูงสุด คือ จาก 1,306 บาท และถ้า
พิจารณาจากมูลค่าเฉลี่ยต่อครัวเรือนที่ทากิจกรรมต่าสุด ได้แก่ ผักโกงกาง 27,150 บาท ส่วนมูลค่าเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่าสุด
คือ ผักโกงกาง 130 บาท
2. ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับประโยชน์ของทรัพยากรในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร และการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์ป่าชายเลน
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าป่าชายเลนมีประโยชน์ในการดารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพระดับมากคิดเป็นร้อยละ 57.3 รองลงไปคิดว่ามีประโยชน์ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 25.4 และคิดว่าไม่ประโยชน์
เลยอยู่ในระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.4
นอกจากนี้ พบว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่ านมา กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมอนุรัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 53.0 ส่วนที่จะเคยเข้าร่วม โดยสามารถแบ่งได้เป็น เข้าร่วม 1 – 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
80.1 ของผู้เข้าร่วม รองลงไปเข้าร่วม 4 -7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 14.8 และ เข้าร่วม 10 ครั้งขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 2.6 ของผู้ที่
เข้าร่วม ตามลาดับ ในขณะที่ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาสภาพความอุดมสมบูรณ์และพื้นที่ป่าชายเลนมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
อย่างไร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะมีความคิดเห็นว่า พื้นที่ลดลงและอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม คิดเป็นร้อยละ 75.1 ที่เหลือร้อยละ
9.4 จะเห็นว่าพื้นที่ยังคงเท่าเดิม โดยส่วนใหญ่เห็นว่าสาเหตุที่พื้นที่ลดลงเพราะว่า การขยายตัวของแหล่งชุมชน คิดเป็นร้อยละ
40.6 รองลงไปคิดว่าเพราะการตัดไม้ป่าชายเลนเพื่อเผาถ่าน/ทาฟืน/สร้างบ้าน คิดเป็นร้อยละ 33.2 และ เปลี่ยนแปลงเป็น
พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า(ทาหลักหอย) คิดเป็นร้อยละ 8.3 ตามลาดับ
- สังคมและวัฒนธรรม -
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สภาพความเปลี่ยนแปลงของป่าชายเลนจากอดีตจนถึงปัจจุบันว่าได้ส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวิต หรือการ
ประกอบอาชีพหรือไม่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า ส่งผลกระทบ ต่อการลงทุนด้านต่างๆที่ต้องเพิ่มสูงขึ้น จานวน 343 ราย
คิดเป็นร้อยละ 82.3 ที่เหลือ จานวน 74 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.7 คิดว่าไม่ส่งผลกระทบ โดยส่วนใหญ่เห็นว่าสาเหตุมาจาก
การทาประมงที่ต้องไปในระยะทางไกลกว่าเดิม คิดเป็นร้อยละ 64.4 รองลงไป อาหารหรืออุปกรณ์ต่างๆต้องใช้ใน
ปริมาณที่เพิ่มขึ้นเพราะอาหารที่ได้จากธรรมชาติลดลง คิดเป็นร้อยละ 21.0 และมีการบาบัดน้าเสียหรือสิ่งปฏิกูล
ต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 10.5 ตามลาดับ
3.ความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.11 ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยด้านเป็นแหล่งอาชีพ มีค่าเฉลี่ยพึงพอใจมากสุดเท่ากับ 4.20 รองลง
ไป คือ เป็นแหล่งรายได้ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ส่วนความสะอาดใสของน้าทะเล มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด
เท่ากับ 3.96 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเป็นแหล่งอาชีพ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด เนื่องจาก กลุ่ม
ตัวอย่างที่อาศัยในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงจับปลา เลี้ยงหอย และหาของป่า จึงให้ความสาคัญต่อพื้นที่รอบ
อุทยานหมู่เกาะชุมพรในด้านเป็นแหล่งอาชีพมากที่สุด ส่วน เป็นแหล่งรายได้ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยรองลงมา
เนื่องจาก กลุ่มตัวอย่างที่อาศั ยในชุมชนส่วนใหญ่มีรายได้หลักมากจากการประกอบอาชีพประมง ตามพื้นที่โดยรอบอุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะชุมพรจึงมีความพึงพอใจ และให้ความสาคัญในด้านเป็นแหล่งรายได้ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวลาดับต้นๆ
ระดับความพึงพอใจ และความสาคัญแบ่งตามช่วงค่าเฉลี่ย คือ
ค่าเฉลี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.80 ระดับความพึงพอใจ (หรือความสาคัญ) น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 ระดับความพึงพอใจ (หรือความสาคัญ) น้อย
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 ระดับความพึงพอใจ (หรือความสาคัญ) ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 ระดับความพึงพอใจ (หรือความสาคัญ) มาก
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.21 ขึ้นไป ระดับความพึงพอใจ (หรือความสาคัญ) มากที่สุด)
4.การตระหนักและการให้ความสาคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรของชุมชน
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของการตระหนักและการให้ความสาคัญการอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร โดยรวมเท่ากับ 4.33 หรือมีความสาคัญอยู่ในระดับสาคัญมากที่สุด เมื่อจาแนกเป็นรายข้อ
สามารถแบ่งความสาคัญออกเป็นสองระดับ ได้แก่ ระดับสาคัญมากที่สุด คือ ควรปลูกฝังให้ลูกหลานเห็นคุณค่าของการ
อนุรักษ์ และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของชุมชนร่วมกับราชการ (ค่าเฉลี่ย 4.52) รองลงไป คืออุทยานแห่งชาติหมู่
เกาะชุมพรควรมีเงินทุนในการปกป้อง ดูแล รักษาพื้นที่และทรัพยากรทางธรรมชาติพร้อมทั้งให้การศึกษาและสร้างจิตสานึกที่
ดีด้านสิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 4.48) และหากทรัพยากรในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรถูกทาลายจะส่งผลกระทบต่อท้องถิ่น
ต่อวิถีชีวิตของชุมชน (ค่าเฉลี่ย 4.47) ตามลาดับ
สาหรับในระดับสาคัญมาก คือ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิดและเป็นแห ล่ง
สมุนไพรพันธุ์พืชหายาก (ค่าเฉลี่ย 4.20) รองลงไปคือ เขตอุทยานแห่งชาติเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่สาคัญ (ค่าเฉลี่ย 4.15)
ตามลาดับ
5.มูลค่าความเต็มใจจะจ่ายของชุมชนที่มีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
สาเหตุที่ผู้ถูกสัมภาษณ์เต็มใจจ่ายและไม่เต็มใจจ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ
ในส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบร่วมบริจาค พบว่า มีถึงร้อยละ 94.24 และกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ร่วมบริจาคมี
ร้อยละ 5.76 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ตอบว่าร่วมบริจาคมีสาเหตุเพราะเชื่อมั่นในความสามารถของโครงการฯ ที่จะฟื้นฟูป่าชายเลน
ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเดิม ร้อยละ 51.1 รองลงมาคือเชื่อว่าโครงการฯ เป็นแหล่งรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น ร้อยละ
24.7 และอันดับสามคือเพราะเชื่อมั่นว่าในการขยายพันธุ์สัตว์น้าของโครงการร้อยละ 15.0 ตามลาดับ
640
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ความคิดเห็นต่อการดาเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
ผลการวิ จั ย พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ โครงการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติฯ คิดเป็นร้อยละ 99.0 และตอบว่าไม่เห็นด้วยเพียงร้อยละ 1.0
สาเหตุที่ทาให้เกิดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
ผลการวิเคราะห์สาเหตุที่ทาให้เกิดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ฯ ส่วนใหญ่ครัวเรือนตัวอย่างเห็น
ว่าการตัดไม้ทาลายป่า เป็นสาเหตุลาดับที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 52.0 สาเหตุลาดับที่ 2 คือ ปัญหาการทานากุ้ง คิดเป็นร้อยละ
41.3 สาเหตุลาดับที่ 3 คือ ปัญหาการปล่อยน้าเสียของอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 43.0 และสาเหตุลาดับที่ 4 คือ ปัญหา
การกัดเซาะของชายฝั่ง คิดเป็นร้อยละ 83.5
ปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจจ่ายเพื่อโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
และสังคม พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับค่าความเต็มใจจ่ายในทางบวกเพื่อโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติฯ ได้แก่ จานวนเงิน
ขั้นต้นที่ต้องจ่ายเท่ากับ 100 (bid100) จานวนเงินขั้นต้นที่ต้องจ่ายเท่ากับ 200 (bid200) และจานวนเงินขั้นต้นที่ต้องจ่ายเท่ากับ
300 (bid300) โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 99 สาหรับปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจจ่ายในทางลบ ได้แก่
ผลประโยชน์โดยตรงของป่าชายเลน (usevalue) โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 99 (ตาราง 1)
เมื่อ วิเ คราะห์ผลประโยชน์โดยตรงของป่ าชายเลน (usevalue) มีผลต่อ ความเต็ มใจจ่า ยเพื่อ โครงการอนุ รัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติฯ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 ซึ่งมีเครื่องหมายหน้าสัมประสิทธิ์เป็นลบ
แสดงว่า เมื่อปัจจัยอื่นๆคงที่ ถ้าครัวเรือนตัวอย่างมีผลประโยชน์โดยตรงของป่าชายเลนน้อยกว่า จะมีความเต็มใจจ่ายมากกว่า
ซึ่งเป็นไปได้ว่า ครัวเรือนตัวอย่างมีความคิดว่าถ้ามีโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติฯ เกิดขึ้นจริงก็จะมีการออกมาตรการบางข้อที่จะ
ห้ามการหาผลประโยชน์จากป่าชายเลน จึงมีความเต็มใจจ่ายที่เพื่อสนับสนุนโครงการฯ ลดลง เมื่อนาค่าสัมประสิทธิ์มา
แปลงค่า พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.0021 หมายความว่า ถ้าผลประโยชน์โดยตรงของป่าชายเลนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จะทาให้ช่วง
ของมูลค่าความเต็มใจจ่ายเพื่อโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ ของครัวเรือนตัวอย่างลดลง ร้อยละ 0.021
ตารางที่ 1 ปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจจ่ายเพื่อโครงการอนุรักทรัพยากรธรรมชาติฯ
ปัจจัย
Intercept
เพศของประชากร

ค่าสัมประสิทธิ์
4.129***
-0.0661

ค่า P - value
<.0001
0.3638

อายุ

-0.0027

0.1851

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

-0.0762

0.3244

จานวนสมาชิกในครัวเรือน

-0.0029

0.8216

ระดับการศึกษาสูงสุด

-0.0006

0.8999

รายได้ต่อปีของประชากร

0.0001

0.2627

ความพึงพอใจที่มีต่ออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

0.0452

0.1959

การตระหนักและการให้ความสาคัญต่อการอนุรักษ์อุทยานฯ

-0.0101

0.8078

จานวนการเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0.0507

0.1995

ผลประโยชน์โดยตรงของป่าชายเลน

-0.0021***

<.0001

Bid100

0.8501***

<.0001

Bid200

1.4712***

<.0001

Bid300

1.7439***

<.0001
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หมายเหตุ :

*** แทนการมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นอย่างน้อยร้อยละ 99
** แทนการมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นอย่างน้อยร้อยละ 95
* แทนการมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นอย่างน้อยร้อยละ 90

ที่มา: จากการคานวณ

สรุปและอภิปรายผล
จากการประมาณมูลค่าความเต็มใจจ่ายรวม (Total WTP) ของครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรฯ ซึ่งมีค่าประมาณ 6.7 ล้านบาท/ปี นาไปคานวณหามูลค่าปัจจุบัน (v0) ตลอดอายุของโครงการฯ จากค่าเฉลี่ยของ
ค่าความเต็มใจจ่าย (mean WTP) จะมีค่าประมาณ 134 ล้านบาท
การศึกษาครั้งนี้ จะได้เห็นความเป็นประโยชน์ของป่าชายเลนว่ามีความสาคัญในการดารงชีพของชาวบ้าน และเห็น
ด้วยและยินดีจ่ายให้โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน สาเหตุที่ทาให้ชาวบ้านอยากให้เกิดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ฯ
คือ การตัดไม้ทาลายป่า การทานากุ้ง การปล่อยน้าเสียของอุตสาหกรรม และการกัดเซาะของชายฝั่งตามลาดับ ส่วนปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการยินดีจ่ายของชาวบ้าน พบว่า คือ การได้ประโยชน์โดยตรงจากป่าชายเลน ซึ่งกลุ่มที่ได้ประโยชน์โดยตรง แม้
จะเห็นความสาคัญของการอนุรักษ์แต่เป็นห่วงเรื่องการใช้ประโยชน์อยู่ นอกจากนั้น จานวนเงิ นที่ชาวบ้านตอบตกลงจะจ่าย
ขึ้นอยู่กับค่าเริ่มต้นของการให้ตอบ โดยค่าเริ่มต้นที่สูงก็จะทาให้มีค่าความเต็มใจจ่ายที่สูงด้วย
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ สามารถทาให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทามาตรการเพื่ออนุรักษ์
พื้นที่ป่าชายเลนในหมู่เกาะชุมพร อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ มูลค่าความเต็มจะจ่ายที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ จะ
สามารถนาไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณและแนวทางการระดมทุนจากประชาชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่
โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโครงการฯ มากยิ่งขึ้น
เอกสารอ้างอิง
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บทบาทขององค์กรต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทาการเกษตรจากระบบเกษตรแบบใช้สารเคมี
สู่ระบบเกษตรยั่งยืน ตาบลอุโมงค์ อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
Organization Roles for Supporting Sustainable Agriculture System, Umong Sub-district,
Mueang District, Lamphun Province
สุภาพร วงค์พุฒ

1
2

บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล
บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทและหน้าที่ขององค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทา
การเกษตรจากระบบเกษตรแบบใช้ ส ารเคมี สู่ ร ะบบเกษตรยั่ งยื น โดยการวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภาพ โดยการประชุ ม กลุ่ ม และ
การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง 4 กลุ่ม ได้แก่ เกษตรกรผู้ทาเกษตรยั่งยืน จานวน 26 ราย เจ้าหน้าของเทศบาลตาบลอุโมงค์
จานวน 8 ราย แกนนากลุ่มที่มีบทบาทในการสนับสนุนการทาการเกษตรยั่งยืน จานวน 20 ราย และหน่วยงานภายนอกที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง จานวน 12 ราย ใช้สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนาและการจัดลาดับเนื้อหา งานวิจัยพบว่า มีหน่วยงานหลักที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) และสานักงานเกษตรตาบลอุโมงค์ ส่วนหน่วยงานสนับสนุนร่วม เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน(รพ.
สต.) ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจาตาบลอุโมงค์ สถาบันวิจัยหริภุญชัย เป็นต้น
ด้านบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการทางานร่วมกัน
ทาให้เกิดการพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืนและขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี
การผลิต และปัจจัยการผลิต จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ามีความหลากหลายของพันธุ์พืชเพิ่มขึ้นและเกษตรกรมีปรับเปลี่ยน
การใช้สารชีวภาพเพิ่มขึ้นหลังจากมีการพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืนจาก 3.85% เป็น 30.77% และไม่พบเกษตรกรผู้ใช้ปุ๋ยเคมี
เพียงอย่างเดียว แต่เกษตรกรปรับใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ (46.25%) สรุปแล้วจากการรณรงค์และการให้
ความรู้ ด้านการลดการใช้สารเคมี เช่น การลดการโฆษณาสารเคมี และการสร้างความตระหนักโดยการตรวจสารพิษตกค้างใน
ร่างกายโดยการตรวจเลือด การพัฒนาด้านตลาดพบว่ามีส่วนทาให้เกิดการเปลี่ยนรูปแบบการผลิตสู่เกษตรยั่งยืน
Abstract
The objective of this research was to understand organizational roles for supporting sustainable
agricultural development. The research applied qualitative approach. Data collection was including
focus group discussion and in-depth interview of 4 groups, such as farmers whose practice in sustainable
farming (26), Umong administrative staffs (8), Key informant that supporting sustainable agriculture
practices (20), and staffs from related organization in promoting sustainable agricultural development
(12). Descriptive statistic and content analysis employed in this research. The research found that key
organization role in support sustainable agricultural development such as Tambon Administrative Office
1

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2
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(TAO), Thai Heath Promotion Foundation and Office of Agriculture, Umong Sub-district and co-organizing
such as Tambon Heath Promoting Hospital, Agriculture Technology Transfer and Service Center,
Hariphunchai Institution. Related to roles and functions found that TAO was key organization for
supporting the sustainable agricultural development and driving various activities such as public relation,
enhancing farmer knowledge in production technology and budget support for stimulating sustainable
agricultural development activities as well as providing input support. Analysis result that, plant genetic
diversity found increased and the use of bio fertilizer from 3.85% to 30.77%. There was no farmer
applied single chemical fertilizer. Farmers have combined chemical fertilizer together with organic
fertilizer and bio-fertilizer (46.25%). It was concluded that various activities help stimulate farmers
knowledge in reducing chemical fertilizer uses such as decreased chemical advertisement, awareness
rising using blood testing activity to demonstrate the toxic of chemical residue in the body, market
development were make farmers behavior change and more practices sustainable agriculture.
บทนา
การเกษตรของประเทศไทยเริ่มมีการเปลี่ยนรูปแบบการทาการเกษตร จากระบบเกษตรยังชีพไปเป็นระบบเกษตร
พาณิชย์ ตั้งแต่มีการปฏิวัติเขียว พ.ศ. 2503 การพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์และการ ใช้สารเคมีโดยเฉพาะในพันธุ์ข้าวและ
พืชอาหาร (วิฑูรย์และคณะ, 2551) ซึ่งมีผลต่อพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์พื้นบ้านดั้งเดิม และการพึ่งปัจจัยการผลิตภายนอก เช่น
สารเคมีการเกษตร เมล็ดพันธุ์ลูกผสม ตลอดจนเครื่องจักรกลที่อาศัยน้ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ (วิฑูรย์ , 2547) ผลจากการปฏิวัติ
เขียวทาให้เกษตรกรหันไปทาเกษตรเชิงเดี่ยวเพิ่มมากขึ้นเพราะปริมาณของผลผลิตที่สูงเป็นสิ่ งจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนรูปแบบ
การผลิต แต่ในทางตรงกันข้ามกลับทาให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรรายย่อยต้องจ่ายค่าปัจจัยการผลิตสูงและพบว่า
เกษตรกรที่ทาการเกษตรแผนใหม่ที่ประสบผลสาเร็จอยู่ในสภาพนิเวศที่ดีและเหมาะสม สามารถควบคุมได้ เช่น ดินดี น้าใน
เขตชลประทาน เป็นต้น (Sachs, 1987)
การพัฒนาเกษตรกรรมที่นาไปสู่ความยั่งยืนนั้น ได้มีการพัฒนามาตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 5 ที่
ให้ ค วามส าคั ญ ให้ ค นเป็ น ศู น ย์ ก ลาง และพบว่ า องค์ ก รในระดั บ ชุ ม ชนเริ่ ม มี บ ทบาทในการกระตุ้ น และสนั บ สนุ น
ขีดความสามารถของเกษตรกร รวมทั้งค่อยช่วยพัฒนาทักษะเพื่อให้เกษตรกรสามารถวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางการ
แก้ไขได้ด้วยตนเอง (วิฑูรย์, 2547) เพื่อเกิดการเรียนรู้ของคนในชุมชนและตาบลอุโมงค์เป็นหนึ่งตาบลที่มีการพัฒนาการทา
ระบบเกษตรยั่งยืน โดยมีองค์กรทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุ มชนหลายระดับเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบเกษตร
ยั่งยืน โดยมีการทางานร่วมกันของ 4 องค์กรหลัก ได้แก่ เทศบาลตาบลอุโมงค์ องค์กรท้องที่ (กานันผู้ใหญ่บ้าน) องค์กรภาค
ประชาชน (แกนนา กลุ่ม/แหล่งปฏิบัติการ วัด) และองค์กรภาครัฐ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียน ฯลฯ) และองค์กร
อื่นๆ รวมทั้งภาคประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน เนื่องจากพื้นที่ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่
ทั้งหมดในตาบลอุโมงค์เป็นพื้นที่ทาการเกษตรเคมี องค์กรภายในชุมชนได้มีความตระหนักและสนใจที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การทาการเกษตร การลดการใช้สารเคมี การทาเกษตรอินทรีย์ มาตั้งแต่ปี 2543 โดยมีการจัดตั้งเป็นกลุ่มผู้ปลูกผักปลอด
สารพิษ ซึ่งโดยปกติความสาเร็จและการขยายผลการทาเกษตรยั่งยืนในหลายพื้นที่เป็นไปได้ช้า แต่ในพื้นที่ตาบลอุโมงค์พบว่ามี
องค์กรเข้ามามีบทบาทสนับสนุนซึ่งผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงกระบวนการซึ่งเกิดจากการทางานร่วมกันระหว่างคนใน
ชุมชน องค์กรภายในชุมชนและองค์กรภายนอกชุมชน ในการที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่นาไปสู่เกษตรยั่งยืน
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วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความเป็ น มาของรู ป แบบการท าการเกษตรและองค์ ก รที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งต่ อ การสนั บ สนุ น การท า
เกษตรยั่งยืน ตาบลอุโมงค์ อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
2. เพื่ อ วิ เ คราะห์ บ ทบาทและหน้ า ที่ ข ององค์ ก รที่ มี ส่ว นเกี่ ย วข้ องต่ อ การสนับ สนุ น ท าเกษตรยั่ งยื น ต าบลอุ โ มงค์
อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
วิธีการดาเนินงานวิจัย
ขอบเขตการวิจัย
ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตด้านเนื้อหาของการวิจัยครอบคลุมตั้งแต่ความเป็นมา รูปแบบการผลิตและการปรับเปลี่ยนไปสู่
เกษตรยั่งยืน องค์กรและบทบาทขององค์กรที่อยู่ในชุมชนและภายนอกชุมชนที่สนับสนุน ส่วนด้านประชากรแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลอุโมงค์ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการทาการเกษตรยั่งยืน จานวน 8
คน กลุ่มที่ 2 องค์กรภายนอกชุมชน จานวน 12 คน กลุ่มที่ 3 แกนนาชุมชน แกนนากลุ่มต่างๆ ที่มีบทบาทในการสนับสนุนการทา
การเกษตรยั่งยืน ตาบลอุโมงค์ อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน จานวน 20 คน และกลุ่มที่ 4 เกษตรกรผู้ทาเกษตรยั่งยืน จานวน 26 คน
โดยทาการกาหนดขนาดตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) มีเกณฑ์ในการพิจารณาคือ 1) เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรยั่งยืน
ตาบลอุโมงค์ 2) เป็นคนที่มีพื้นที่ตาบลอุโมงค์ 3) เป็นเกษตรกรที่เปลี่ยนรูปแบบการทาการเกษตรมาเป็นระบบเกษตรยั่งยืนอย่าง
น้อย 2 ปี
วิธีการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลในงานวิจัย
วิธีการเก็ บข้อ มูลในงานวิจัย ใช้ การประชุ มกลุ่ ม สนทนากับกลุ่มต่ างๆ โดยจัดเวที และการสั มภาษณ์แ บบกึ่ ง
โครงสร้างเพื่อสอบถามกับ 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหาร กลุ่มแกนนา และเกษตรกร ด้านการดาเนินงานการสนับสนุน รวมถึงหน้าที่
ขององค์กรต่างๆ บทบาทในช่วงเวลา 5-10 ปีที่ผ่านมา จากนั้นมีการนาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อจัดกลุ่ม และใช้การตรวจสอบ
สามเส้า การวิเคราะห์จัดลาดับเนื้อหา และใช้สถิติพรรณนา ในการวิเคราะห์และผลการศึกษา เช่น ค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ค่าต่าสุด (Minimum) ค่าสูงสุด (maximum)
ผลการวิจัย
ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างในตาบลอุโมงค์
จากการสัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างในตาบลอุโมงค์ จานวน 26 คน พบว่าเป็นเพศชาย จานวน 10 คน
(38.46%) เป็นเพศหญิง จานวน 16 คน (61.54%) อายุของผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 50-59 ปี จานวน 14 คน
(53.85%) รองลงมาคือเกษตรกรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จานวน 9 คน (34.61%) มีเกษตรกรที่อยู่ในช่วงอายุ 40-49 ปี จานวน
3 ราย (11.54%) ส่วนใหญ่จบชั้นประถมศึกษา จานวน 16 คน (61.54%) ระดับการศึกษาสูงสุดคือ ปริญญาตรี และต่าสุด
คือ ประถมศึกษา โดยในครัวเรือนของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างมีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน จานวนสมาชิกครัวเรือนมากสุด
7 ราย และจานวนน้อยสุด 3 ราย โดยสามารถแยกเป็นจานวนสมาชิกที่เป็นแรงงานภาคการเกษตรเฉลี่ย 2 คน/ครัวเรือน
และแรงงานนอกภาคการเกษตรเฉลี่ย 2 คน/ครัวเรือน
ข้อมูลการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรและการผลิตพืช-เลี้ยงสัตว์
จากการสัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างในตาบลอุโมงค์พบว่า เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างมีจานวนและขนาดพื้นที่
ถือครองทางการเกษตรเฉลี่ย 2.04 แปลง จานวนพื้นที่ถือครองทางการเกษตรมากสุด 6 แปลง และน้อยสุด 1 แปลง ในส่วน
ของขนาดพื้นที่ถือครองเฉลี่ยต่อครัวเรือนคือ 5.16 ไร่ ขนาดพื้นที่ถือครองมากสุด 17.25 ไร่ และขนาดพื้นที่ถือครองน้อยสุด
1 ไร่ ลักษณะการถือครองที่ดิน มีอยู่หลายรูปแบบ มีทั้งเกษตรกรที่มีที่ดินเป็นของตนเอง (54.29%) ที่ดินที่มีการเช่า
(40.00%) และที่ดินทาฟรี (5.71%) เนื่องจากเป็นพื้นที่ของญาติพี่น้อง ไม่มีการจ่ายค่าเช่าเป็นเงินหรือผลผลิตใดๆ ทั้งสิ้น แต่
- สังคมและวัฒนธรรม -
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ส่ว นใหญ่ เ ป็น พื้น ที่ที่ มี เอกสารสิ ทธิ์ ในส่ ว นของแหล่ งน้ าที่ ใ ช้ใ นการภาคการเกษตรมากที่ สุด คือ คือ น้าจากชลประทาน
(78.79%) ซึ่งมีความเพียงพอต่อการผลิตพืชตลอดทั้งปี และสามารถเข้าถึงหรือกระจายไปยังพื้นที่ที่ทาการเกษตรของ
เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างได้ทุกราย มีเกษตรกรบางรายที่มีการขุดบ่อน้าตื้น (21.21%) เพื่อกักเก็บน้าภายในพื้นการเกษตรของ
ตนเอง เพื่อใช้เลี้ยงปลา และเพื่อรองรับปัญหาหากเกิดการขาดแคลนน้าในฤดูแล้ง
พัฒนาการของระบบการผลิตพืชของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างในตาบลอุโมงค์
การทาการเกษตรในพื้นที่ในตาบลอุโมงค์มีประวัติการทาการเกษตรในอดีตเริ่มจากการปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว
แต่เมื่อการพัฒนาทางด้านการเกษตรเริ่มขึ้นก็มีการพัฒนาพันธุ์พืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่
เกษตรกรเริ่มมีการปรับเปลี่ยนทั้งชนิดพืชที่ปลูก วิธีการผลิตตามกระแสที่เปลี่ยนแปลงไป โดยใช้เหตุผลในการตัดสินเพียง
เพราะค่าตอบแทนที่สูงกว่าการปลูกพืชแบบเดิม จากการสัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างพบว่าก่อนการปรับเปลี่ยนระบบ
การผลิตมาทาเกษตรยั่งยืนในตาบลอุโมงค์มี ระบบการผลิตแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 การผลิตพืชเชิงเดี่ยว
(23.08%) โดยเป็นการผลิตพืชแบบเกษตรเคมี 100% รูปแบบที่ 2 คือการผลิตพืชแบบผสมผสาน (76.92%) แบ่งออกเป็น
การผลิตพืชแบบเกษตรเคมี 95% และเกษตรอินทรีย์ 5% หลังจากเกษตรกรเข้าสู่การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตสู่การทา
เกษตรยั่งยื น เกษตรกรผู้ ใ ห้ สั มภาษณ์ ทั้งหมดได้ หั น มาท าเกษตรผสมผสาน โดยมี ก ารผลิ ต ในรู ป แบบเกษตรปลอดภั ย
(19.23%) เกษตรปลอดสาร (69.23%) และเกษตรอินทรีย์ (11.54%)
ชนิดพืชที่ปลูกมีอยู่หลากหลายชนิด การเลือกชนิดพืชที่ปลูกของเกษตรกรส่วนใหญ่มาจากความต้องการของตลาด
เป็นหลัก จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ให้ข้อมูลพบว่า ก่อนทาเกษตรยั่งยืนเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างมีการปลูกพืชโดยแบ่ง
ออกเป็นพืชผักเศรษฐกิจ (64.71%) ได้แก่ คะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้ง กะเพรา โหระพา กุยช่าย บวบ คื่นช่าย มะเขือ ฯลฯ ไม้ผล/
ไม้ยืนต้น (8.82%) คือ ลาไย และพืชไร่ (5.88%) คือ ข้าว แต่หลังจากที่เกษตรกรหันมาทาเกษตรยั่งยืนก็มีการเปลี่ยนแปลง
ของชนิดพืชที่ปลูก โดยมีความหลากหลายของชนิดพืชเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ และไม้ผล แต่ข้าวได้หายไป ส่วน
พืชผักสวนครัวและสมุนไพร (20.59%) ได้แก่ พริกขี้หนู ตะไคร้ ข่า ขมิ้น ฯลฯ ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริโภคระดับ
ครัวเรือน ซึ่งพบว่ามีความหลากหลายและสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ของแต่ละครัวเรือน
ลักษณะการใช้สารเคมีทางการเกษตรก่อนทาเกษตรยั่งยืนมีทั้งเกษตรกรที่ใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างเดียว
(96.15%) และใช้แต่สารชีวภาพ (3.85%) แต่หลังจากที่เกษตรกรปรับเปลี่ยนรูปแบบการทาการเกษตรเข้าสู่ระบบการทา
เกษตรยั่งยืนทาให้มีเกษตรกรหันมาใช้สารเคมีร่วมกับการใช้สารชีวภาพ (69.23%) และมีเกษตรกรที่ใช้แต่สารชีวภาพ เพียง
อย่างเดียวเพิ่มมากขึ้น (30.77%) ในส่วนของการใช้ปุ๋ยก่อนการทาเกษตรยั่งยืนมีทั้งเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์
(50.00%) ใช้แต่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว (46.15%) และใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพียงอย่างเดียว (3.85%) แต่หลังจากที่เกษตรกรผู้ให้
สัมภาษณ์ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตเป็นเกษตรยั่งยืน มีเกษตรกรเริ่มมีการใช้ปุ๋ยหลากหลายมากขึ้น แนวโน้มการใช้ปุ๋ยเคมี
เพียงอย่างเดียวลดลงหรือไม่มใี ช้ โดยเกษตรกรหันไปใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับอินทรีย์ (50.00%) และใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์และ
ปุ๋ยชีวภาพ (38.46%) ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานในพื้นที่ ดังภาพที่ 1
หน่วยงานหรือองค์กรที่เข้ามาสนับสนุนการทาเกษตรยั่งยืนในตาบลอุโมงค์
หน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนการพัฒนาเกษตรยั่งยืนในตาบลอุโมงค์ ได้แก่ เทศบาลตาบลอุโมงค์ ที่ได้เล็งเห็นปัญหา
ด้านการเกษตรที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตาบลอุโมงค์ไม่ว่าจะเป็นการใช้ปัจจัยการผลิตที่เกินความจาเป็น ปัญหามลภาวะ สิ่งแวดล้อม
เสื่อมโทรมและปัญหาสุขภาพของเกษตรกรจากการใช้สารเคมีเกษตร เทศบาลบาลจึงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกับ
หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สานักงานเกษตร) โดยนาเกษตรกรที่สนใจไปศึกษาดูงาน และส่งเสริมการเรียนรู้
การทาเกษตรปลอดสารเคมี ฝึกอบรมด้านการผลิตอย่างต่อเนื่อง ประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน (รพ.สต.)
ในการตรวจสารพิษตกค้างในร่างกายของเกษตรกรเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรในพื้ นที่เกิดความตระหนักถึงอันตรายใน
การใช้สารเคมีเกษตรมากขึ้น เสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรเรื่องการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย การจัดรณรงค์และสร้าง
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กระแสการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยซึ่งดาเนินการมาตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 ทาให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้สนใจ
เช่น กลุ่ มผู้ผลิ ตพืชผัก ปลอดภั ยบ้านชั ยสถาน กลุ่ม ครัวเรื อนเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นต้น หลังจากเกิดการรวมกลุ่มของ
เกษตรกรเทศบาลได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งกองทุนเพื่อการเกษตรโดยให้ทางกลุ่มจัดตั้งคณะทางานเพื่อบริหาร
จัดการภายในกลุ่ม และทางสานักงานเกษตรร่วมกับสมาชิ กกลุ่ม ได้ตั้งกฎระเบียบ ข้อกาหนดเพื่อให้สมาชิกปฏิบัติและ
ดาเนินการในทิศทางเดียวกัน และวางแผนการผลิตของกลุ่มเพื่อลดปัญหาความเสี่ยงต่อโรค แมลง ราคาผลผลิตและเพิ่มชนิด
พืชให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยผลผลิตของสมาชิกถูกจัดจาหน่ายโดยสมาชิกของกลุ่ม พ่อค้าคนกลาง และจาหน่ าย
ให้กับผู้บริโภคที่มีความสนใจซื้อผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัย อีกทั้งทางกลุ่มได้รับการช่วยเหลือด้านการตลาดจาก
เทศบาลในการจัดสรรพื้นที่จาหน่ายผลผลิต เช่น ตลาดหน้าโรงงานป่าเส้า อนุญาตให้สมาชิกสามารถขายผลผลิตบริเวณหน้า
ของตน และส่งผลผลิตให้กับบริษัทในเครือนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลาพูน เพื่อนาผลผลิตเข้าไปจาหน่ายให้กับ
พนักงาน เป็นต้น
หลังจากเทศบาลได้รับการกระจายอานาจจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของ
เกษตรกร เทศบาลจัดตั้งศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรตาบล เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริการด้านการเกษตร โดยเปิด
โอกาสให้เกษตรกรมีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ วางแผนและบริหารจัดการแผนด้วยตนเอง ทาให้เกิดการทางานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน ทาให้การเกิดการขับเคลื่อน การ
พัฒนาด้านการเกษตรในชุมชนที่ตรงกับตามความต้องการของชุมชน โดยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทาหน้าที่ใน การ
สนับสนุนการบริการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าสารการเกษตรแก่เกษตรกร และในปี พ.ศ.2549
เทศบาลได้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นจุด ศูนย์กลางในการขยายองค์ความรู้การทา
เกษตรยั่งยืน และปรับเปลี่ยนค่านิยมในการใช้สารเคมีในการผลิตพืช หลังจากนั้นเทศบาลตาบลอุโมงค์ได้จัดทาโครงการ
ครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง 84 ครัวเรือนทาความดีถวายในหลวง เป็นกิจกรรมในการกระตุ้นให้คนในชุมชนสนใจดาเนินชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม
แนวทางการทาการเกษตรแบบธรรมชาติ ยึดหลักการดาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีผู้สนใจสมัคร
เข้าร่วมโครงการจานวน 252 ครัวเรือน เกิดกิจกรรมกลุ่มมากมาย เช่น กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มผลิตน้าหมักชีวภาพ กลุ่ ม
พลังงานทดแทน กลุ่มพืชผัก เป็นต้น ในช่วงระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมากลุ่มเกษตรได้ทาการศึกษาหาความรู้ ดูงาน และมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเทศบาลเป็นผู้สนับสนุนด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านการประสานงาน และการจัดกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและดึงศักยภาพของเกษตรกรที่มีอยู่ นาไปสู่การพัฒนาระบบการผลิตไปสู่การทาเกษตร
ยั่งยืน และมีหน่วยงานหนุนเสริมทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจในการเข้ามาให้ความรู้และเรียนรู้ร่วมกับกลุ่ม เช่น
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ที่เข้ามาขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชน ผลักดันให้เกษตร
ยั่งยืนเข้าสู่แผนพัฒนายุทธศาสตร์ พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา และยังสนับสนุนงบประมาณใน
การศึกษาดูงาน ฝึกอบรม รวมทั้งร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ผ่านการประชุม การอบรม และการจัดนิทรรศการของ
หน่วยงาน
นอกจากนี้ยังมีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) จังหวัดลาพูน ในการให้ความรู้และ
พัน ธุ์ พืชที่ ไ ด้จ ากการเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่อ เช่น ผัก ปู เ ล่ หน่ อไม้ ฝ รั่ง กล้ว ยหอม มะละกอ เพื่อ เพิ่ม พื ชพัน ธุ์ ใ หม่ แ ละสร้ า ง
ความหลากหลายของชนิดพืชให้ แก่เกษตรกร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชเชียงใหม่ ให้ความรู้ด้าน
การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานและสาธิตการทาเชื้อราบิวเวอร์เรียและเชื้อไตรโคเดอร์มา และการขยายเชื้อบีที เป็นต้น
(ดังตารางที่ 2) ซึ่งจากการที่มีหลายหน่วยงานเข้ามาให้ความรู้แก่เกษตรกรทาให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ และทักษะด้านเกษตร
มากขึ้นจากอดีตที่มีเพียงแต่ภูมิปัญญาพื้นบ้านกับการพึ่งสารเคมีเกษตรเท่านั้น และหลังจากกลุ่มเกษตรกรประสบผลสาเร็จใน
การพัฒนาตนเองสู่ระบบเกษตรยั่งยืน ทาให้เกษตรกรรายอื่นๆ ในพื้นที่เริ่มเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเกษตรกรทั้งใน
- สังคมและวัฒนธรรม -
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ด้านของสิ่งแวดล้อมในไร่นา จานวนสัตว์น้าในธรรมชาติ ความหลากหลายของชีวภาพ ชนิดพืชอาหารในธรรมชาติเพิ่มขึ้น
และมลพิษจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรลดลง อีกทั้ง รายได้จากการผลิตเพิ่มขึ้นและสามารถกระจายรายได้ตลอดปี ทา
ให้เกิดการขยายกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษไปยังหมู่ที่ 9 ชื่อกลุ่ม “กลุ่มเกษตรปลอดภัยบ้านป่าเส้า” มีจานวนสมาชิกทั้งหมด
ประมาณ 20 ราย จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้สนใจให้เหตุผลในการเปลี่ยนรูปแบบการผลิต คือ เล็งเห็นผลกระทบจากการ
ใช้สารเคมีเกษตร ต้นทุนการผลิตแบบเดิมมีแนวโน้มสูงขึ้น มีปัญหาสุขภาพจากการใช้สารเคมีมาเป็นระยะเวลานาน มี
หน่วยงานเข้ามาสนับสนุน และมีแหล่งรับซื้อที่แน่นอนกว่าการผลิตขายแบบรายเดียว และได้เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย
หลังจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกร่วมกลุ่มไว้ดังนี้ การขายผลผลิตง่ายขึ้น เพราะพ่อค้าคนกลางมั่นใจในคุณภาพและความ
ปลอดภัยของผลผลิต เกิดการรวมกลุ่มทาให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกกลุ่ม อีกทั้งได้รับความรู้การ
ทาการเกษตรที่ถูกต้องจากการอบรม สามารถควบคุมพื้นที่และปริมาณผลผลิตให้อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะกับความต้องการ
ของตลาด และการรวมกลุ่มกันทาให้เกษตรกรสามารถขอความช่วยจากหน่วยงานภาครัฐได้ดีกว่าที่การขอความช่วยเหลือ
แบบคนเดียวหรือการขอความช่วยเหลือแบบไม่รวมกลุ่ม เป็นต้น
จากการวิจัยทาให้เห็นว่าการพัฒนาการเกษตรจะทาการขับเคลื่อนแค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่ได้ แต่จะต้อง
ได้รับความร่วมมือจากหลายๆ หน่วยงานในการเข้ามาร่ วมกันพัฒนาและดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพบในตาบลอุโมงค์ว่ามี
หน่วยงานเข้ามาสนับสนุนในระยะหลังตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 เป็นต้นมาค่อนข้างมาก และมีการดาเนินงานอย่างจริงจังในหลาย
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเกษตรยั่งยืน

ภาพที่ 1 พัฒนาการของระบบการผลิตพืชของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างในตาบลอุโมงค์
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ตารางที่ 1 บทบาทของหน่วยงานหรือองค์กรที่เข้ามาสนับสนุนการทาเกษตรยั่งยืนในตาบลอุโมงค์
หน่วยงาน

นโยบาย

ด้านวิชาการ/
องค์ความรู้

เทศบาลตาบลอุโมงค์
สานักงานเกษตร
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน (รพ.สต.)
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ประจาตาบล
สานักงานพาณิชย์จังหวัดลาพูน
สถาบันวิจยั หริภุญชัย
โรงพยาบาลลาพูน
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดลาพูน
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยี
ด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดลาพูน
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่
1 เชียงใหม่
เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ลุ่มน้าลี้/เครือข่าย
เกษตรกรรมยั่งยืน จังหวัดลาพูน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลอุโมงค์
สาธารณสุขจังหวัดลาพูน
ประมงจังหวัดลาพูน

√

√
√

ที่ปรึกษา/
ให้คาแนะนา

ประสานงาน
รณรงค์/
งบ
/อานวยการ ประชาสัมพันธ์ ประมาณ

√

√

√
√

√
√

√
√

√
√
√

การ
ตลาด

ปัจจัยการ
ผลิต

√

√
√

√
√
√
√

√
√

√

√
√
√

√

√
√

√
√

√
√

√
√

ตารางที่ 2 ลักษณะหรือรูปแบบที่หน่วยงานหรือองค์กรที่เข้ามาสนับสนุนการทาเกษตรยั่งยืนในตาบลอุโมงค์
ชื่อหน่วยงาน
เทศบาลตาบลอุโมงค์

สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ

ลักษณะ/รูปแบบที่เข้ามาสนับสนุน
- สนับสนุนอุปกรณ์การทาปุ๋ยหมัก น้าหมักชีวภาพ เครื่องจักรกลเกษตร
- ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้แก่เกษตรกร
- สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรม จัดตั้งกองทุน การดูงาน การอบรม
- จัดสรรสถานที่จาหน่ายผลผลิตของกลุ่มเกษตรกร
- รณรงค์และประชาสัมพันธ์
- ส่งเสริมและการผลักดันให้เกษตรกรทุกหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ
- สร้างข้อตกลงการขายและโฆษณาสารเคมีเกษตรในพื้นที่
- จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร
- ขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชน
- สนับสนุนงบประมาณผ่านการศึกษาดูงาน และการฝึกอบรม
- รณรงค์และประชาสัมพันธ์ผ่านการประชุม การอบรม และนิทรรศการ

- สังคมและวัฒนธรรม -
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ชื่อหน่วยงาน
สานักงานเกษตร
สานักงานเกษตร (ต่อ)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจา
ตาบล
สานักงานพาณิชย์จังหวัดลาพูน
สถาบันวิจยั หริภุญชัย
โรงพยาบาลลาพูน
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดลาพูน
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านอารักขาพืช
จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเกษตร
จังหวัดลาพูน
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 1 เชียงใหม่
เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ลุ่มน้าลี้/เครือข่าย
เกษตรกรรมยั่งยืน
จังหวัดลาพูน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลอุโมงค์
สาธารณสุขจังหวัดลาพูน
ประมงจังหวัดลาพูน

ลักษณะ/รูปแบบที่เข้ามาสนับสนุน
- อบรมในเรื่องการผลิตพืช
- สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ สารชีวภัณฑ์ เป็นต้น
- ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้แก่เกษตรกร
- สนับสนุนงบประมาณผ่านการอบรม และการศึกษาดูงาน
- ให้คาปรึกษาและให้คาแนะนา เช่น วางแผนการผลิต แก้ไขปัญหาของเกษตรกร เป็นต้น
- ให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้สารเคมีการเกษตร ให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรล้างพิษ
- ตรวจสารพิษตกค้างในร่างกาย
- ตรวจหาสารพิษตกค้างในพืชผัก
- รณรงค์และประชาสัมพันธ์ผา่ นการอบรม การประชุม และกิจกรรมของหน่วยงาน
- สารวจและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรในตาบลอุโมงค์
- ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการฝึกอบรม
- ให้คาปรึกษาและให้คาแนะนา
- สนับสนุนงบประมาณในการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่มและการตลาดที่จังหวัดขอนแก่น
- ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการฝึกอบรม
- สนับสนุนงบประมาณการทากิจกรรมของกลุ่ม และการศึกษาดูงาน
- สนับสนุนสถานทีจ่ าหน่ายผลผลิตของกลุ่ม
- การตรวจวิเคราะห์ดิน และน้า
- ให้ความรู้เรื่องการปรับปรุงและบารุงดิน
- ให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการศัตรูพืช
- ให้ความรู้ด้านการผลิตพืชแบบปลอดภัย
- สนับสนุนพันธุ์พืช
- ถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบ GAP
- ถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านองค์ความรู้ในการทาเกษตรยั่งยืน
- สนับสนุนสถานทีจ่ าหน่ายผลผลิต “ตลาดพืชผักเพื่อสุขภาพ” ณ. มจร.วิทยาลัยสงฆ์ลาพูน
- สนับสนุนผลผลิตจากเกษตรกรในกลุ่มเพื่อใช้ทาอาหารกลางวันให้กับเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลอุโมงค์
- สนับสนุนงบประมาณผ่านกิจกรรมการประกวดแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ
- สนับสนุนพันธุ์ปลา เพือ่ เลี้ยงในร่องสวนเป็นการเสริมรายได้

สรุปและอภิปรายผล
การพั ฒนาเกษตรยั่งยื นสิ่งที่สาคั ญที่สุ ดในกระบวนการพัฒ นานอกจากตัวเกษตรกรเองแล้ว การส่ งเสริ มและ
สนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกชุมชน ทั้งทางตรงและทางอ้อมถือว่าเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้
เกิดการทาเกษตรยั่งยืนอย่างแพร่หลายในชุมชน ผลจากการศึกษาพบว่า การพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืนให้ประสบผลสาเร็จนั้น
จะต้องมีการทางานร่วมกันของหลายหน่วยงาน โดยมีหน่วยงานหลักที่คอยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเพื่อให้เกิดการพัฒนาไป
ในทิศทางเดียวกัน คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุด เป็น
หน่วยงานที่คอยเชื่อมประสานให้เกิดการพัฒนาระบบการเกษตรทั้งในระดับครัวเรือน ระดับกลุ่ม และระดับเครือข่าย มี
บทบาทการพัฒนาครอบคลุมทั้งด้านการบริหารจัดการผ่านกิจกรรมการพัฒนา เช่น การสร้างข้อตกลงในการขายและโฆษณา
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สารเคมีเกษตร การรณรงค์และประชาสัมพันธ์การบริโภคผักปลอดสารพิษ การส่งเสริมอาหารปลอดภัยในโรงเรียน การ
ฝึกอบรม การจัดตั้งกลุ่ม และการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ คือ การสนับสนุนเงินทุนในการทา
กิจกรรมของกลุ่มและการจัดตั้งกองทุนของเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยบ้านชัยสถาน เพื่อใช้ในการกู้ยืมเงินในการลงทุน
ของเกษตรกรในอัตราดอกเบี้ยต่า ด้านการพัฒนาด้านกายภาพ โดยพัฒ นาสาธารณูปโภคในพื้นที่การเกษตร เช่น ถนน น้า
ไฟฟ้า เป็นต้น อีกทั้งมีบทบาทในด้านการประสานงานตามโครงการหรือกิจกรรมของหน่วยงาน ด้านการกาหนดนโยบาย ด้าน
การสร้างความเข้าใจเป็นทั้งคนในชุมชนและเจ้าหน้าที่เกิดการกระตุ้นการให้เกิดการพัฒนาทั้งระบบการผลิต การบริโภคทั้งใน
และนอกชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น จึงทาให้บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีความสาคัญต่อการ
ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืนในชุมชน
สานัก งานเกษตร ซึ่ งเป็น หน่ว ยงานภาครัฐ ที่ มีบ ทบาทในการพัฒ นาการเกษตรมาอย่า งต่ อ เนื่ อง มี บ ทบาทใน
การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกร เป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างกลุ่มหรือ
องค์กรอื่นในการทากิจกรรมหรือโครงการของหน่วยงาน ดาเนินงานตามโครงการและนโยบายของกรมส่งเสริมโดยการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการผลิตพืช สนับสนุนปัจจัยการผลิต สนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อสร้าง
ความตระหนักและให้เกษตรกรเล็งเห็นปัญหาจากการผลิตแบบเดิม จนเกิดเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตและนาไปสู่การ
รวมกลุ่มของเกษตรกร เช่น ผู้ปลูกผักปลอดภัยบ้านชัยสถาน เป็นต้น
องค์กรภาคประชาชน ประกอบด้วยแกนนาชุมชน แกนนากลุ่ม มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาด้านการเกษตร เพราะ
ถือว่าเป็นบุคคลที่เข้าใจสภาพปัญหาและอยู่ในพื้นที่ มีส่วนในการผลักดันให้เกิดกิจกรรมและทาให้เกิดการมีสว่ นร่วมของคนใน
ชุมชน มีบทบาทในการสร้างแรงจูงใจ สร้างความตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคการเกษตร ตลอดจนนาความต้องการของ
คนในชุมชนเสนอต่อหน่วยงานเพื่อจัดทานโยบายที่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรที่ตรงจุด ซึ่งนาไปสู่การขับเคลื่อน
การพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืนในชุมชน ตลอดระยะเวลาการพัฒนาด้านการเกษตรที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานที่ได้เข้ามาทางาน
ร่วมกันกับหน่วยงานหลักทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อช่วยกันพัฒนาระบบเกษตรในพื้นที่ตาบลอุโมงค์ไปใน
ทิศทางเดียวกันมากขึ้น ซึ่งหน่วยงานส่วนใหญ่จะเข้าสนับสนุนด้านขององค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตเพื่อให้เกษตรกรมี
ความรู้ แ ละทั ก ษะด้ า นการเกษตรที่ ถู ก ต้อ งและเหมาะสมกั บ พื้น ที่ นาไปสู่ ก ารปรั บ เปลี่ ย นกระบวนทัศ น์ ข องเกษตรกร
ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนสู่เกษตรยั่งยืนได้ เช่น สถาบันหริภุญชัย ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจา
ตาบล โรงพยาบาลส่ งเสริ ม สุข ภาพชุม ชน ศูน ย์ส่ งเสริม เทคโนโลยี ด้า นอารัก ขาพื ช จั งหวัด เชีย งใหม่ ศูน ย์ ส่งเสริ มและ
พัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 เชียงใหม่ เป็นต้น
นอกจากนี้ยังพบว่าสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เข้ามามีบทบาทสาคัญในการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรมากขึ้น โดยการผลักดันให้เกษตรยั่งยืนเข้าสู่แผนพัฒนายุทธศาสตร์และร่วมแก้ไขปัญหาด้าน
การเกษตรของตาบลอุโมงค์ ส่งเสริมอาหารปลอดภัยในโรงเรียน พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา
ภาคการเกษตร เป็นต้น ซึ่งการที่มีหน่วยงานหลายๆ แหล่งเข้ามาให้การสนับสนุน และให้ความรู้แก่เกษตรกรเป็นส่วนสาคัญที่
ทาให้เกิดการขับเคลื่อนในการพัฒนาด้านเกษตรยั่งยืนมากขึ้น แต่จะต้องมีการพัฒนาและสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจึงจะเกิดการ
ปรับเปลี่ยนอย่างยั่งยืน ไม่ใช่เพียงแต่การปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตตามกระแสตลาด
ดังนั้นการพัฒ นาเกษตรยั่งยืน พบว่า ต้ องมีค วามต้ องการเปลี่ย นของคนในชุ มชน การพั ฒนาเทคนิคการผลิ ต
การพัฒนาคน รวมถึงการพัฒนากองทุ นเพื่อสนับสนุนเกษตรกรผู้ทาเกษตรยั่งยืน และมีการพัฒนาระบบตลาดเพื่อรองรับ
ผลผลิต ทั้งในส่วนของตลาดเดิมที่มีอยู่ในท้องถิ่น และตลาดใหม่ที่ตั้งขึ้นมาควบคู่กับการพัฒนา รวมถึงการออกกฎ กติกา
ร่วมกันของคนในชุมชนสาหรับการขายและการโฆษณาสารเคมีเกษตร เพื่อเป็นการป้องกัน และลดการใช้สารเคมีเกษตรใน
พื้นที่ และการกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกษตรยั่งยืนและบรรจุไว้ในแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถือ
ว่าเป็นการกระตุ้นและสนับสนุนการพัฒนาด้านเกษตรยั่งยืน และนาไปสู่การปรับเปลี่ยนระบบเกษตรอย่างยั่งยืนในอนาคต
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อสร้างเสริมจิตสานึกการมีส่วนร่วม : กรณีศึกษา
บ้านบานนาและบ้านบาราโหม อาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
Factors Influencing a Community Learning Process for Enhancing Social Participation
Consciousness: A Case Study of Bana Village and Barahom Village, MueanGe Pattani
District, Pattani Province.
ดร.ประจวบ ทองศรี

1

บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อสร้างเสริมจิตสานึกการมีส่วน
ร่วม โดยศึกษาจากชุมชนที่มีการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) 2 ชุมชน : กรณีศึกษาบ้านบานนาและบ้านบาราโหม อาเภอ
เมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการลงพื้นที่ภาคสนาม โดยใช้การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ และการสนทนากลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า
ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการเรียนรูข้ องชุมชนเพื่อสร้างเสริมจิตสานึกการมีส่วนร่วม ได้แก่ 1.สภาผู้นาองค์กรชุมชน สภาผู้นา
คณะแกนนาชุมชนเป็นตัวแทนกลุ่มต่างๆ ของชุมชนสมัครใจและได้รับการยอมรับ สามารถทางานร่วมกันเป็นทีม 2. ผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน เป็นแบบอย่าง
เป็นผู้สอนถ่ายทอดความรู้และกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในการมีส่วนร่วม 3. กิจกรรมการมีส่วนร่วมมีความสร้างสรรค์และ
ต่อเนื่อง และการรวมกลุ่มภายในชุมชนการสร้างเสริมความสัมพันธ์รวมพลังสร้างความสามัคคี มีพื้นที่ในการมีส่วนร่วม 4.
การสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย
คำสำคัญ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ จิตสานึกการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมกิจกรรม
Abstract
The purpose of this study was to study factors influencing a community learning process for
enhancing social participation consciousness. The data for this qualitative study was gathered from two
good practice communities: A case study of Bana village and Barahom village, Mueang Pattani district,
Pattani province, chosen because of their good practices using surveys, participant and non-participant
observation, in-depth and informal interview, and focus group discussion.
The study found that: Factors influencing a community learning process are: (1) the acceptance
of the community council, leader council, and community representatives, who volunteer to work, by
the public, and their teamwork ability; (2) the community leaders' capability, knowledge, and vision;
recognition of the importance of community members' participation; and being a role model for the
transfer of knowledge and the stimulation of participation awareness; (3) the creative and ongoing

1

สาขาวิชาพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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activities and the cooperation of the community members to strengthen their relationship, unity, and
participation; and (4) the support of the community network.
Keywords: FACTORS INFLUENCING A COMMUNITY LEARNING PROCESS, SOCIAL PARTICIPATION
CONSCIOUSNESS, FROM PARTICIPATION ACTIVITY
บทนา
การพัฒนาประเทศในปัจจุบันนั้นมีทิศทางการพัฒนาแบบทุนนิยมเพิ่มมากขึ้น ให้ความสนใจกับการพัฒนาทางด้าน
วัตถุเป็นหลัก จนละเลยและมองข้ามความแท้จริงของการเป็นมนุษย์ ซึ่งการบริหารจัดการพัฒนาดังกล่าวเน้นกระบวนการ
รวมศูนย์อานาจภายใต้ระบบอุปถัมภ์ของระบบการเมืองและราชการ การวางแผนและนโยบายขาดข้อมูลจากเบื้องล่างสู่เบื้อง
บน ขาดการประสานงาน แนวทางพัฒนาจึงมุ่งไปที่การเป็นผู้ให้ เป็นผู้ชี้นา เป็นผู้นาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาจากภายนอกเข้าสู่
ชุมชน การพัฒนาแบบนาเข้าจากคนภายนอก รูปแบบเหมือ นๆ กัน โดยมิ ได้คานึงถึงพื้น ฐาน ศักยภาพขององค์ความรู้
ภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่น และพลังชุมชน มีผลให้ภารกิจมีลักษณะไม่หลากหลายสอดคล้องกับพื้นที่ กิจกรรมเปลี่ยนแปลง
ตามคาสั่ง ไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงตามการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น จึงทาลายการเรียนรู้ทางสังคมทั้งของประชาชน ประชาชน
ถูกตัดขาดหรือถูกกันออกจากกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการชุมชนหรือสาธารณกิจด้วยตนเอง ไม่ให้ความสาคัญของการ
รวมกลุ่มอย่างมีเป้าหมายเพื่อส่วนรวม กระบวนการพัฒนาที่เกิดขึ้นไม่ได้เชื่อมต่อกระบวนการเรียนรู้ของบุคคลต่อชุมชน
กระบวนการเรียนรู้ของบุคคลและสังคมระดับชุมชนยังขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่ งผลกระทบที่ตามมาคือ ความ
ล้มเหลว ความไม่เป็นธรรมและปัญหาการแย่งชิงทรัพยากร ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรจึงเกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงได้
กลายเป็นอุปสรรคสาคัญของการปฏิรูปการปกครอง การเมือง การศึกษาที่มุ่ง การมีส่วนร่วมของประชาชนและการกระจาย
อานาจ แม้จะมีการปรับแผนในเวลาต่อมาให้มุ่งพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมมากขึ้น แต่โครงสร้างอานาจยังไม่ก่อให้เกิดการมีส่วน
ร่วมในระดับเกิดการเรียนรู้ เพราะขาดลักษณะหลากหลายไม่เชื่อมโยง ไม่มีพลวัต จากบทเรียนดังกล่าวได้ตอกย้าให้สังคมเกิด
การเรียนรู้ถึงความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจากพลังชุมชนที่เป็นฐานรากเดิมของสังคมที่แท้จริง
การกระจายอานาจ เป็นสิ่งที่คนในสังคมไทยให้ความสนใจและติดตามเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลัง
ที่ได้รับการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 เป็นรัฐธรรมนูญที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
กระจายอ านาจและการปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น ไว้ อย่ า งชัด เจนที่สุ ด ฉบับ หนึ่ ง และเป็ น ผลสื บ เนื่อ งมาถึ งรั ฐธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ทาให้การกระจายอานาจมีความชัดเจนยิ่งขึ้นในหมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น
การกระจายอานาจจึงเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจมากขึ้นตามลาดับและมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับการปกครองตนเองใน
ระดับท้องถิ่น ซึ่งในรัฐธรรมนูญได้กาหนดว่ารัฐต้องกระจายอานาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจกิจการของท้องถิ่นได้เอง
รัฐต้องให้อิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักแห่งการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ของคนในท้องถิ่นให้มีอิสระ
ในการกาหนดนโยบายบริหาร การจัดการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอานาจหน้าที่ของ
ตนเองโดยเฉพาะ ให้มีกฎหมายรายได้ท้องถิ่นเพื่อกาหนดอานาจหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีและรายได้ขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น โดยหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมตามลักษณะของภาษีแต่ละชนิด โดยรัฐบาลเป็นผู้กากับดูแลเท่าที่จาเป็นภายในกรอบของ
กฎหมายและได้กาหนดอานาจหน้าที่ของประชาชนในท้องถิ่น โดยประชาชนมีสิทธิเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น มีสิทธิเข้าชื่อยื่นถอดถอนนักการเมืองท้องถิ่น มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น และ
มีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีวิธีการที่จะ
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองที่เอื้อให้เกิดการเติบโตและขยายตัวมากขึ้นขององค์กรภาคประชาชน
ระดับต่างๆ อย่างกว้างขวางได้สร้างกระบวนการเรียนรู้ทวนกระแสรัฐและธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง เช่น เนื้อหาการเรียนรู้ที่
มุ่งบูรณาการ การศึกษาการพัฒนาชุมชน มีแหล่งเรียนรู้นอกระบบสถาบันการศึกษา เช่น กลุ่มอาชีพ องค์กรชุมชน ปราชญ์
ชาวบ้าน สร้างการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อผลิตความรู้ของประชาชนเองเพิ่มมากขึ้น การมีรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ ที่เปิด
โอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ทาให้ประชาชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ การพึ่งพาตนเอง ซึ่งจะทาให้ประชาชนเกิดสานึกของ
ตนเองต่อชุมชน ประชาชนจะมีส่วนรับรู้ถึงอุปสรรคปัญหา และช่วยกันแก้ไขปัญหาของชุมชนของตน สามารถตอบสนอง
ความต้องการตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นการให้ความสาคัญกับการรับรู้ เกี่ยวข้องของ
ประชาชนซึ่งเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ของประเทศ โดยเน้นให้ประชาชนมีโอกาสมีส่วนร่วมที่เป็นอิสระโดยความสมัครใจ ในการ
ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือการปฏิบัติ ร่วมประเมินผล และร่วมรับประโยชน์ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนา มิได้หมายถึงการให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาของรัฐตามที่รัฐกาหนดแต่หมายถึง การให้ประชาชน กลุ่ม
ชุมชน ร่วมกันคิดและตัดสินใจกาหนดทิศทางการพัฒนาการดารงชีวิต ร่วมปฏิบัติตามแผนของกลุ่มหรือของชุมชน และรับ
ประโยชน์ร่วมกันโดยรัฐเป็นเพียงผู้สนับสนุน ซึ่งการมีส่วนร่วมเป็นการให้โอกาสประชาชนเป็นฝ่ายตัดสินใจกาหนดปัญหา
ความต้องการของตนเองอย่างแท้จริง เป็นการเสริมพลังอานาจให้แก่ประชาชน/กลุ่มองค์กรชุมชนให้สามารถระดมขีด
ความสามารถในการจัดการทรัพยากร การตัดสินใจ และการควบคุมดูแลกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนมากกว่าที่จะเป็นฝ่ายตั้งรับ
สามารถกาหนดการดารงชีวิตได้ด้วยตนเอง ให้มีความเป็นอยู่ที่ ดีขึ้นตามความจาเป็นอย่างมีศักดิ์ศรีและสามารถพัฒนา
ศักยภาพของประชาชน/ชุมชนในด้านภูมิปัญญา ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และการจัดการและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลกได้ และประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการอย่างมีอิสระ การทางานต้องเน้นในรูปกลุม่ หรือองค์กรชุมชน
ที่มีวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมอย่างชัดเจน เนื่องจากพลังกลุ่มจะเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้งานพัฒนาต่างๆ บรรลุสาเร็จตาม
ความมุ่งหมายได้
กระบวนการการมีส่ ว นร่ว มเป็น กลไกผลั กดั น หรือ เป็ นเครื่ องมื อ ที่น าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติขั บ เคลื่ อ นเพื่ อ ให้บ รรลุ
เป้าหมายสาคัญโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน สร้างการเรียนรู้และการแก้ไขปัญหา อย่างบูรณาการจากการไม่
ประสบความสาเร็จของกลไกการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชุมชนในรูปแบบเดิมของภาครัฐ ชุมชนที่มีการจัดทาแผนชุมชนไป
ปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เป็นการเรียนรู้ของชุมชนเสริมสร้างความเชื่อมั่ น เพื่อพัฒนาภูมิปัญญา และองค์ความรู้ใน
ชุมชน เป็นรากฐานสาคัญที่จะทาไปสู่การคิดเป็น สร้างคุณค่า และจิตสานึกเพื่อสังคมส่วนรวม สร้างเสริมความเอื้ออาทร
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคม ปรับวิธีคิด และวิธีการทางาน และลักษณะพึ่งพาตนเอง สร้างความเข้าใจร่วมกัน เรียนรู้ และ
พัฒนาตนเอง โดยเปิดโลกทัศน์ มีวิสัยทัศน์ที่จะรับรู้ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ วิเคราะห์และนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเอง
ชุมชน และท้องถิ่น ต้องมีส่วนร่วมแบบสมัครใจ สาหรับการมีส่วนร่วมแบบเสรีหรือแบบสมัครใจนี้จะเกิดขึ้นได้ เมื่อประชาชน
มีความจิตสานึกในการมีส่วนร่วมหรือความตระหนักว่าการมีส่วนร่วมคือความจาเป็นในการดารงชีวิต การพัฒนาชุมชนควร
มุ่งเน้นการพัฒนาที่สมดุลเพื่อเป็นชุมชน จะทาให้ประเทศชาติโดยรวมมีการพัฒนาดีขึ้นด้วยเช่นกัน
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนมีความสาคัญที่สร้างเสริมความความตระหนักและจิตสานึกการมีส่ว นร่วมให้แก่
ประชาชนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ปัจจัยหลักๆ ที่สาคัญในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น คือ สภาวะแวดล้อมทางสังคม และ
การมีส่วนร่วมกิจกรรม แต่เนื่องจากประชาชนอาจไม่สามารถพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นได้ทั้งหมดได้ด้วยตนเอง ดังนั้นการ
พัฒนาชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงมุ่งเน้นที่การสร้างศักยภาพของประชาชน เมื่อมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน
การมีส่วนร่วมของประชาชน ได้พบปะพูดคุยปรึกษาหารือกันอย่างเปิดกว้างทางความคิด เพื่อเสนอสภาพปัญหาและชี้แนะ
แนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทาให้ได้แนวคิดที่หลากหลายสามารถสะท้อนความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
การมีส่วนร่วมทาให้ภาครัฐต้องมุ่งแสวงหารูปแบบการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนเกิดการรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการ
ปกครองตนเองอย่างกว้างขวาง โดยให้ประชาชนได้ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมดาเนินกิจกรรม และร่วมติดตาม
- สังคมและวัฒนธรรม -

655

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 วันที่ 17 มิถุนายน 2559

ตรวจสอบ มีลักษณะการดาเนินการทั้งในรูปบุคคล กลุ่มคน ชมรม สมาคมและองค์กรอาสาสมัครรูปแบบต่างๆ ได้มีส่วนร่วม
ในการดาเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องร่วมกันให้บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายการพัฒนาที่กาหนดไว้ (ไพรัตน์
เดชะรินทร์, 2527: 6-21) อีกทั้งใช้กระบวนการประชาคมหมู่บ้านประชาคมตาบล แกนนาชุมชน เครือข่ายภาคประชาชน
และองค์กรพัฒนาต่าง ๆ ในการผลักดันให้เกิดการรวมตัวกันเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จากการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
พัฒนาประเทศ พัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ที่ผ่านมายังไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร สาเหตุสาคัญ ประการหนึ่ง ก็
คือ ความล้มเหลวในการดาเนินการพัฒนาต่างๆ ของรัฐบาลมาจากการยึดกลยุทธ์การพัฒนาและยึดแนวคิดทฤษฎีที่มาจาก
ภายนอก บ่อยครั้งที่หน่วยงานภาครัฐบาลเองก็มุ่งแสวงหารูปแบบการพัฒนาชุมชนที่เหมาะสมจากต่างประเทศโดยหวังเป็น
สูตรสาเร็จของทั่วประเทศ แต่การแสวงหาแนวทางและกลยุทธ์การพัฒนาจากภายนอก โดยหวังนามาประยุกต์ใช้ต่อชุมชน
นั้นไม่ได้ผล ซึ่งไม่สามารถแทนแนวการศึกษาสภาวะเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของเราเองได้เลย (โกวิทย์ พวงงาม, 2546:
35) การมุ่งพัฒนาให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจะเป็นเรื่องยากลาบาก แต่ถ้าหากกระทาได้สาเร็จ จะเกิดผลต่อการพัฒนาที่
สืบเนื่องต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และเป็นวิธีเดียวที่จะช่วยให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองและประสานเครือข่ายทั้งภายใน
และภายนอกในการร่วมจัดการชุมชน ให้ชุมชนอยู่อย่างมีความสุขตามวิถีประชาธิปไตย
นอกจากนี้กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนแบบมีส่วนร่วม ควรมีกิจกรรมเพิ่มคุณค่าทุนทางสังคมและเศรษฐกิจของ
คนในชุมชน ภายใต้ระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนลักษณะสร้างความสัมพันธ์ ดังนั้นทุกชุมชนจึงต้องร่วมกันใช้พลัง
ชุมชนในการพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนและต่อเนื่อง การเรียนรู้ของชุมชนเสริมสร้างความเชื่อมั่น เพื่อพัฒ นาภูมิปัญญา และองค์
ความรู้ในชุมชน เป็นรากฐานสาคัญที่จะทาไปสู่การคิดเป็น สร้างคุณค่า และจิตสานึกเพื่อสังคมส่วนรวม สร้างเสริมความเอื้อ
อาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคม ปรับวิธีคิด และวิธีการทางาน และลักษณะพึ่งพาตนเอง สร้างความเข้าใจร่วมกัน เรียนรู้
และพัฒนาตนเอง การมีส่วนร่วมแบบเสรีหรือแบบสมัครใจนี้จะเกิดขึ้นได้หากประชาชนมีความจิตสานึกในการมีส่วนร่วมหรือ
ความตระหนักว่าการมีส่วนร่วมคือความจาเป็นในการดารงชีวิต การพัฒนาชุมชนควรมุ่งเน้นการพัฒนาที่สมดุลเพื่อเป็นชุมชน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างดีและยั่งยืนจะทาให้ประเทศชาติ
โดยรวมมีการพัฒนาดีขึ้น ดังนั้นปัจจัยที่มีผลต่อจิตสานึกการมีส่วนร่วมมาจากภายในตัวบุคคลเองและปัจจัยแวดล้อม อาทิ
เช่น ผู้นา กลุ่มองค์กรชุมชน และบริบทสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้การสร้างเสริมกระบวนการเรี ยนรู้ของชุมชนเพื่อสร้าง
เสริมจิตสานึกการมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนไปสู่การทาให้เกิดความตระหนักร่วมกันของกลุ่มและชุมชน
ก่อให้เกิดความสุขและเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศต่อไป
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อสร้างเสริมจิตสานึกการมีส่วนร่วม ซึ่งได้
เลือกชุมชนที่มีแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ได้แก่ ชุมชนบ้านบานนาและชุมชนบ้านบาราโหม อาเภอเมือง
ปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยชุมชนดังกล่าวเป็นรากฐานสาคัญในการเสริมสร้างจิตสานึกการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้ องถิ่น
ของจังหวัดปัตตานี และเป็นตัวอย่างของชุมชนที่มีกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนและการมีส่วนร่วมอย่างสม่าเสมอสู่พฤติกรรม
การมีส่วนร่วมจากจิตสานึกอย่างแท้จริง โดยผู้วิจัยศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อสร้างเสริมจิตสานึก
การมีส่วนร่วมเพื่อความเข้มแข็งระดับชุมชนและระดับประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อสร้างเสริมจิตสานึกการมีส่วนร่วม
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วิธีดาเนินการวิจัย
ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ควบคู่กับการลงพื้นที่วิจัยภาคสนามในชุมชน การ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อสร้างเสริม
จิตสานึกการมีส่วนร่วม โดยคัดเลือกชุมชนแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ตามที่ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านเสนอชื่อ
ตรงกัน 2 ชุมชนในอาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ซึ่งได้แก่ 1) บ้านบานา 2) บ้านบาราโหม ในอาเภอเมืองปัตตานี
จังหวัดปัตตานี และประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยใช้การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) ทั้งชุมชนบ้านบานา
และชุมชนบ้านบาราโหม ชุมชนละ 20 คน รวมจานวนทั้งสิ้น 40 คน ในรูปแบบของการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ชุมชนละ 10 คน ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) โดย
สัมภาษณ์ผู้นาท้องถิ่นและ ผู้นาท้องที่ของชุมชน เช่น เทศบาลตาบลหรือองค์การบริหารส่วนตาบล สมาชิกสภา เทศบาล หรือ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการ ชุมชน สภาผู้นาชุมชน ปราชญ์ชุมชน
ผู้นากลุ่มต่างๆ ในชุมชน ฯลฯ ที่มีส่วนร่วมโดยตรงกับกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนร่วมส่ งเสริม
และสนับสนุน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง แบบลักษณะปลายเปิดที่ได้มีการกาหนดหัวข้อ
ศึกษาไว้อย่างกว้างๆ สามารถยืดหยุ่นหรือปรับปรุงคาถาม ได้ตามสถานการณ์ โดยมีแนวคาถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อสร้างเสริมจิตสานึกการมีส่วนร่วม นอกจากนี้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal
Interview) ชุมชนละ 10 คน การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการจากผู้ให้สัมภาษณ์นั้น ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบสโนว์บอล
(Snowball Sampling) จากสมาชิกชุมชนที่มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการต่างๆ ของชุมชนอย่างสม่าเสมอ
และสมาชิกชุมชนที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน ฯลฯ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง แบบ
ลักษณะปลายเปิดที่ได้มีการกาหนดหัวข้อศึกษาไว้อย่างกว้างๆ สามารถยืดหยุ่นหรือปรับปรุงคาถาม ได้ตามสถานการณ์ โดยมี
แนวคาถาม การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการสังเกตใช้วิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) เพื่อสรุปปัจจัยที่
ส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อสร้างเสริมจิตสานึกการมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาบ้านบานนาและบ้านบาราโหม
อาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ผลการวิจัย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อสร้างเสริมจิตสานึกการมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาบ้านบานนาและ
บ้านบาราโหม อาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี คือ
1. สภาผู้นาองค์กรชุมชน สภาผู้นา คณะแกนนาชุมชน เป็นตัวแทนสมาชิกกลุ่มต่างๆ ของชุมชน มีความตั้งใจและ
ตระหนักต่อการมีส่วนร่วม มาทางานร่วมกันเพื่อพัฒนาชุมชน เป็นบุคคลที่สมาชิกชุมชนให้ความเชื่อถือ เป็นแบบอย่างได้ กล้า
คิด กล้านา กล้าทาในสิ่งที่ดี มีความรู้ความสามารถ รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง ทางานร่วมกันเป็นทีม เป็นตัวกลางเชื่อม
ประสานคนในชุมชนและมีทั้งมีศาสตร์และศิลป์ในการพัฒนาชุมชน เพื่อให้สมาชิกชุมชนได้มีส่วนร่วมกันอย่างเท่าเทียม
2. ผู้นาการเปลี่ยนแปลง ผู้นาที่มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของสมาชิก
ชุมชน มีความมุ่งมั่นในการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ทาตัวเป็นแบบอย่าง กระจายภาระหน้าที่ความรับผิดชอบตาม
ความสามารถและความถนัดของแต่ละบุคคล เข้าใจในปัจจัยเงื่อนไขสถานการณ์ภายของชุมชน ผู้นาทาตนเป็นครูผู้สอนมี
ความสามารถในการกระตุ้นให้คิดสร้างความตระหนักถึงการมีส่วนร่วม ชี้ให้เห็นแนวทางและประโยชน์ของการดาเนินงานมี
อิทธิพลต่อผู้อนื่ สามารถดึงคนที่มีความสามารถเข้ามาร่วมกลุ่ม รู้จักรอคอยจังหวะและโอกาส สามารถประสานความขัดแย้ง
ทาให้สมาชิกกล้าแสดงความคิดของตนเอง เข้าใจมุมมองที่แตกต่าง และหาทางออกที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันได้เข้าใจในความ
แตกต่างของแต่ละบุคคลสร้างเสริมการทางานร่วมกันเป็นทีมและความร่วมมื อกันมีศักยภาพในการเชื่อ มประสานการ
ดาเนินงานระดับเครือข่ายทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกชุมชน
- สังคมและวัฒนธรรม -
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3. กิจกรรมการมีส่วนร่วมมีความสร้างสรรค์และต่อเนื่อง และการรวมกลุ่มภายในชุมชนการสร้างเสริมความสัมพันธ์
รวมพลังสร้างความสามัคคี มีพื้นที่ในการมีส่วนร่วม กิจกรรมการมีส่วนร่วม กิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมาจากความต้องการของคนในชุมชน เป็นกิจกรรมที่คนในชุมชนมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมเปิดโอกาส
ให้กับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ร่วมได้อยากอิสระ จัดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาที่มาจากความต้องการ เช่ น จัดดูงาน กิจกรรมจากกลุ่ม
ต่างๆ รับผิดชอบร่วมกัน รวมทั้งเป็นกาลังใจให้แก่กันอย่างต่อเนื่อง การรวมกลุ่มภายในชุมชน การสร้างเสริมความสัมพันธ์
รวมพลังสร้างความสามัคคี มีพื้นที่ในการมีส่วนร่วม มีเรื่องราวให้พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ร่วมกัน
พัฒนากลุ่มพร้อมกับพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น สร้างความผูกพันที่จะอยู่ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
4. การสนับสนุนภาคีเครือข่าย ความร่วมมือระหว่างองค์กรภายในและภายนอกชุมชน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ให้การสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณ ด้านวิชาการ สร้างเสริมการมีส่วนร่วมกับภายนอกชุมชน
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อสร้างเสริมจิตสานึกการมีส่วนร่วม : กรณีศึกษา
บ้านบานนาและบ้านบาราโหม อาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานีสามารถอภิปรายผล ดังนี้
สภาผู้นาองค์กรชุมชน สภาผู้นา คณะแกนนาชุมชน เป็นตัวแทนจากสมาชิกกลุ่มต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับของสมาชิก
มีความรู้ความสามารถ มีความตั้งใจและตระหนักต่อการมีส่วนร่วม ทางานร่วมกันเพื่อพัฒนาชุมชน สมาชิกชุมชนให้ความ
เชื่อถือเป็นแบบอย่างได้ กล้าคิด กล้านา กล้าทาในสิ่งที่ดี มีความรู้ความสามารถ รู้บ ทบาทหน้าที่ของตนเอง ทางานร่วมกัน
เป็นทีม เป็นตัวกลางเชื่อมประสานคนในชุมชน คนประสานคน ใจประสานใจ เพื่อให้สมาชิกชุมชนได้มีส่วนร่วมกันอย่างเท่า
เทียม มีศาสตร์และศิลป์ในการพูด ศาสตร์ คือ พูดแล้วมีข้อมูล มีวิธีคิดที่เป็นสากล ศิลป์ คือ พูดแล้วชวนให้คนทา คนฟัง
เห็นชอบขอมีส่วนร่วมด้วย สอดคล้องกับการศึกษาความสัมพันธ์เป็นส่วนตัวของผู้นาทาให้ชาวบ้านเลื่อมใสเกิดการรวมกลุ่มได้
ง่าย สุดาวดี ดิษฐกิจ (2543) จากศึกษาภาวะผู้นากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในหมู่บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผล
การศึกษาสรุปได้ว่าแม้ว่าผู้มีสถานภาพสูงในชุมชนหมู่บ้านเป็นผู้อาวุโส พระ ครู และผู้ใหญ่บ้าน และบุคคลเหล่านี้ได้แสดง
บทบาทตามตาแหน่งที่ถูกกาหนดไว้แต่ความมีสถานภาพสูงเป็นเพียงคุณสมบัติหนึ่งขององค์ประกอบของภาวะผู้นาที่แท้จริง
ในกระบวนการตัดสินใจของหมู่บ้าน ธรรมชาติของผู้นาจะได้รับผลกระทบจากการสอดแทรกของผลงานต่างๆ ของรัฐบาลที่
เข้ามายังหมู่บ้าน สถาบันต่างๆ ในระดับหมู่บ้าน ได้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการพัฒนาตาบล สภาตาบล และ
กลุ่มเกษตรกร ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงการบริหารงาน การพัฒนาชุมชน และการ
ปรับปรุงเทคนิคด้านการเกษตร ดังนั้นปฏิสัมพันธ์ของข้าราชการและชาวบ้านก็มีมากขึ้น สอดคล้องกับ ทานตะวัน อินทร์
จันทร์ (2546, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาระดับการมีสว่ นร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนย่อยเทศบาลเมืองลาพูน 4
ลักษณะ ได้แก่ การมีส่วนร่วมตัดสินใจ การมีส่วนร่วมปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมประเมินผล
การพัฒนาชุมชนย่อย ผลการศึกษาพบว่า คณะกรรมการชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โดยมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับ
การประชุมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน การคิดหาและสร้างรูปแบบและวิธีการพัฒนาเพื่อแก้ไขและลดปัญหาของชุมชน
การคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาของชุมชน ค้นหาความต้องการของชุมชนและเสนอต่อเทศบาล การตัดสินใจในการใช้ทรัพยากร
ของท้องถิ่นที่มีอยู่อย่างจากัด ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วม และการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในชุมชน การมี
ส่วนร่วมปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและสร้างความสามัคคีในชุมชน การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เป็น
ประโยชน์ ต่ อ ชุ ม ชนและสนองความต้ อ งการของชุ ม ชน การดู แ ลสาธารณะสมบั ติ ข องชุ ม ชน การบริ ห ารกิ จ กรรมและ
ประสานงานขอความร่วมมือระหว่างชุมชนกับเทศบาล การจัดหรือปรับปรุงการบริหารงานพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิ ภาพ
และประสิทธิผล การวางนโยบายแผนงาน หรือโครงการต่างๆ ของชุมชนการกาหนดกฎระเบียบต่างๆ ของชุมชน และการใช้
แรงงานหรือบริจาคทรัพย์เพื่อนาไปพัฒนาชุมชน การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์จากโครงการช่วยเหลือจากส่วนกลาง เช่น
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โครงการกองทุนหมู่บ้าน การฝึกอบรม ทัศนศึกษา การพัฒนางานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การส่งเสริมอาชีพ และ
การศึกษาให้กับชุมชน กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เช่น การทาอาหาร การผลิตสินค้าของชุมชน การร่วมรับแจกวัตถุ
สิ่งของ เช่น เครื่องอุปโภคบริโภค และการรับค่าตอบแทนหรือของรางวัล การมีส่วนร่วมในการประเมินผลเป็นลั กษณะการ
แสดงความคิดเห็นหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาที่ประสบได้โดยตรง การจัดทาประชาพิจารณ์หรือจัดประชุม เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นโครงการพัฒนาเทศบาลที่สาคัญ การประเมินผลโครงการต่างๆ ของชุมชน การแต่งตั้งตัวแทนของชุมชนให้มีส่วนร่วม
ในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาชุมชนต่อไป
ผู้นาการเปลี่ยนแปลง เป็นคนกล้าและเปิดเผย มีความสุขุม พร้อมเผชิญกับความจริง เปิดเผยความจริง เป็นผู้
เรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ติดตามข่าวสารเพื่อพัฒนาตนเองตลอดเวลา ทาตนเป็นตัวอย่างที่ดี ทาให้เกิดความรู้สึก
ไว้วางใจ เคารพนับถือ ชื่นชม สื่อสารชัดเจน มอบหมายแจกจ่ายภาระหน้าที่ กระจายงานให้ผู้อื่นได้ทาอย่างอิสระ ผู้ตามใช้
วิธีการตามความถนัด ตามความสามารถของแต่ละคน เพื่อจุดมุ่งหมาย สร้างความเข้าใจ และมุมมองในการพัฒนาไปได้
เรื่อยๆ แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นที่จะดาเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ไพบูลย์
วัฒนศิริธรรม และสังคม สัญจร (2543) ได้อธิบายกระบวนการพัฒนาจิตสานึกของคนๆ หนึ่ง มาจาก สภาวะแวดล้อม เริ่ม
ตั้งแต่ พ่อ แม่ ญาติ เพื่อน ตลอดจนระดับที่สูงขึ้นเช่น ชุมชน องค์กร และการใช้ชีวิตที่มีผลต่อจิตสานึก เช่ น การไปโรงเรียน
การไปทางาน การจะส่งเสริมให้เกิดจิตสานึกการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นที่ดีนั้น ต้องมาจากตนเอง เชื่อว่าคนอื่นมี
ความสามารถ สร้างแรงบันดาลใจผู้ชี้นาและทาให้คนเห็นตามภารกิจที่มีร่วมกัน โดยวิธีการที่ทาให้เกิดแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น
ทาตามได้ สอดคล้องกับ ฐิตา จิตรตั้งตรง (2550) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนต่อการจัดทาแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2549 - 2551) เทศบาลเมืองจันทบุรี ซึ่งผลการศึกษาพบว่า บทบาทผู้นาในชุมชนที่มีความรู้ความสามารถ มี
วิสัยทัศน์ จะให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน มีความมุ่งมั่นในการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ทาตัวเป็น
แบบอย่าง กระจายภาระหน้าที่ความรับผิดชอบตามความสามารถและความถนัดของแต่ละสมาชิกในชุมชนได้เป็นอย่างดี
สอดคล้องกับ ดารงค์ วัฒนา และคณะ (2547) จากศึกษาภาวะผู้นากับการเปลี่ยนแปลงทางสั งคมในหมู่บ้านภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาสรุปได้ว่าแม้ว่าผู้มีสถานภาพสูงในชุมชนหมู่บ้านเป็นผู้อาวุโส พระ ครู และผู้ใหญ่บ้าน และ
บุคคลเหล่านี้ได้แสดงบทบาทตามตาแหน่งที่ถูกกาหนดไว้แต่ความมีสถานภาพสูงเป็นเพียงคุณสมบัติหนึ่งขององค์ประกอบ
ของภาวะผู้นาที่แท้จริงในกระบวนการตัดสินใจของหมู่บ้า น ด้วยเหตุนี้ผู้นาจึงเป็นช่องทางที่แสดงออกแทนชาวบ้านในชุมชน
ไปยังโครงสร้างของประเทศในภาพกว้างที่มีความทันสมัยขึ้น
ผู้นาทาหน้าที่เป็นครูผู้สอน ผู้ถ่ายทอด กระตุ้นให้คิดสร้างความตระหนักถึงการมีส่วนร่วม ให้เห็นแนวทางการ
ดาเนินงานร่วมกัน ผู้ตามตระหนักถึงคุณค่าของเป้าหมายของการทางานร่วมกัน และสร้างแรงผลักดันในการปฏิบัติงานเพื่อ
บรรลุเป้าหมายที่มีคุณค่า มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาความสามารถของผู้อื่นได้จะ แสดงความสนใจอย่างแท้จริงในตัวคนที่
เขาช่วย เข้าใจเป้าหมาย จุดแข็งและจุดอ่อนของเขา สามารถให้ผลสะท้อนกลับที่สร้างสรรค์ และรู้เท่าทันความเป็นไปได้มี
อิทธิพลต่อผู้อื่น รู้ว่าจะใช้วิธีใดในการดึงดูดใจ รู้วิธีจะดึงบุคคลสาคัญเข้ามาร่วมกลุม่ รู้จักหว่านล้อมชักจูง รอคอย ทาให้คน
คล้อยตามได้ สามารถจัดการกับปัญหาความขัดแย้ง ทาให้ทุกฝ่ายกล้าแสดงความคิดของตนเอง เข้าใจมุมมองที่แตกต่า งของ
แต่ละฝ่ายและหาทางออกที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันได้ ปรับทัศนคติให้เป็นไปในทิศทางที่มาจากการตกลงร่วมกันการสร้าง
ความผูกพัน สร้างสายใยแห่งสายสัมพันธ์ เข้าใจในความแตกต่างของแต่ละบุคคล สร้างความเชื่อถือและความไว้วางใจ รวมทั้ง
ความปรองดองกัน สร้างเสริมการทางานร่วมกันเป็นทีมและความร่วมมือกัน การทางานร่วมกัน เพื่อสร้างบรรยากาศของการ
มีอานาจระหว่างเพื่อนร่วมงานที่เป็นมิตร เป็นแม่แบบของการให้ความเคารพ การช่วยเหลือกัน และการร่วมมือกัน ความ
พยายามในระดับกลุ่ม ใช้เวลาในการหล่อหลอมและเชื่อมประสานความสัมพันธ์เข้าด้วยกัน ให้ไปไกลเกินกว่าที่ภาระหน้าที่ใน
การทางานได้กาหนดไว้
- สังคมและวัฒนธรรม -
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กิจกรรมการมีส่วนร่วมมีความสร้างสรรค์และต่อเนื่อง และการรวมกลุ่มภายในชุมชนการสร้างเสริมความสัมพันธ์
รวมพลังสร้างความสามัคคีมพี ื้นที่ในการมีส่วนร่วม กิจกรรมการมีส่วนร่วม กิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ร่วม
พูดคุยแลกเปลี่ยนมาจากความต้องการของคนในชุมชน เป็นกิจกรรมที่คนในชุมชนมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมเปิดโอกาสให้กับ
ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ร่วมได้อยากอิสระ จัดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาที่มาจากความต้องการ เช่น จัดดูงาน กิจกรรมจากกลุ่มต่างๆ
รับผิดชอบร่วมกัน รวมทั้งเป็นกาลังใจให้แก่กันอย่างต่อเนื่อง และพึ่งตนเองพึ่งกันและกันในชุมชน สร้างความรู้สึกเป็นส่วน
หนึ่ง (Sense of belonging) ของชุมชน สอดคล้องกับ ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม และสังคม สัญจร (2543) ได้อธิบายถึงปัจจัย
การก่อเกิดจิตสานึก ดังนี้ สานึกของคนอยู่ภายใต้อิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมมากมาย การที่จะทาให้คนมีสานึกที่ดีจะต้องทา
สองทางพร้อมกัน ทางหนึ่งต้องส่งเสริมให้เกิดความรักและสร้างสานึกที่ดใี ห้ตนเอง พร้อมกันนั้นต้องพยายามหาวิธีการผลักดัน
ส่งเสริม รณรงค์ให้สังคมทั่วไปทั้งกลุ่มคนและองค์กรมี การสร้างกิจกรรมหรือมีโครงการที่จะนาไปสู่การสร้างจิตสานึกที่ดี
สอดคล้องกับอนุชาติ พวงสาลี และวีรบูรณ์ วิสารทสกุล (2540: 42-44) ได้กล่าวถึงการมีจิตสานึกสาธารณะซึ่งเรียกอีกคาหนึง่
ว่า จิตสานึกเพื่อส่วนรวม สานึกสาธารณะนั้นเป็นนามธรรมไม่สามารถบังคับให้เกิดได้ ดั งนั้นต้องสร้างเงื่อนไขหรือกิจกรรม
ร่วมกันที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนการพัฒนาให้เกิดความต่อเนื่อง
การรวมกลุ่มภายในชุมชน การสร้างเสริมความสัมพันธ์รวมพลังสร้างความสามัคคี มีพื้นที่ในการมีส่วนร่วม มี
เรื่องราวให้พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ร่วมกันพัฒนากลุ่มพร้อมกับพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดี
ขึ้น สร้างความผูกพันที่จะอยู่ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับสานึก ธีรยุทธ บุญมี (2547: 19) ได้วิเคราะห์ชี้ถึงรูปแบบการ
พัฒนาในการก่อตัวของจิตสานึกต่อส่วนรวมของคนในสังคมว่าเป็นหลักการพื้นฐานของประชาสังคม เนื่องจากการที่คนใน
สังคมมีจิตสานึกต่อส่วนรวมที่สมบูรณ์แบบ การเกิดขึ้นของกลุ่มหรือองค์กรทางสังคม องค์กรทางเศรษฐกิจและทางสังคมด้าน
ต่างๆ ซึ่งองค์กรเหล่านี้มีสานึกในการดูแลประโยชน์ซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับชาติชาย ณ เชียงใหม่ (2533: 33) การพัฒนา
ในระดับกลุ่ม หมายถึง การกาหนดเงื่อนไขและกระจายอานาจการบริหาร ให้คนในชุมชนสามารถรวมกลุ่มและพัฒนาอานาจ
ต่อรองของชุมชน เพื่อให้สามารถต้านทานการเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มภายนอกได้ สามารถปรับปรุงดัดแปลงหรือควบคุม
ทรัพยากรและภาวะแวดล้อม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนชุมชน
การสนับสนุนภาคีเครือข่าย ความร่วมมือระหว่างองค์กรภายในและภายนอกชุมชน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้
การสนับสนุนและส่งเสริมในด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน เช่น
ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้ านวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น สอดคล้องกับ เสรี พงศ์พิศ, 2549 : 17 ที่ว่ากระบวนการเรียนรู้ของ
ชุมชนส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาและความต้องการของชุมชน น้าหนักจึงอยู่ที่กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจว่า
เรื่องนี้เป็นเรื่องของตน เป็นเรื่องที่ประชาชนในชุมชนต้องลุ กขึ้นมาดาเนินการเรียนรู้ด้วยตนเอง ความสาเร็จของการจัดทา
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนที่ใดย่อมมีความเหมาะสมสาหรับที่นั้น เพราะแต่ละชุมชนจะมีความแตกต่างกัน ทั้งบริบทของ
ชุมชน และทุนทางสังคมของแต่ละชุมชน ดังนั้น ผู้ที่จะเรียนรู้ได้ดีที่สุด คือคนในชุมชนนั่นเอง หน่ วยงานภาคีพัฒนาอื่นๆ จะ
ทาหน้าที่เป็นผู้เสริมหนุน เอื้ออานวยให้กระบวนการเรียนรู้เกิดขึ้นในทุกชุมชนท้องถิ่น และนาแผนของชุมชน ไปแปลงสู่การ
ปฏิบัติด้วยการบูรณาการอย่างเต็มกาลังความสามารถของชุมชน นอกจากนี้ยัง สอดคล้องกับ อานุภาพ ถิรลาภ (2528 : 46
อ้างโดย สมเกีย รติ ตัน ติวงศ์วาณิช , 2550) ที่ศึกษาพบว่า ปั จจัยที่มีผ ลกระทบและกระตุ้นก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาชนบทที่สาคัญมีอยู่เพียง 4 ปัจจัย คือ ความใกล้ชิดกับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ การคานึงถึง
ผลประโยชน์ตอบแทน การยอมรับแบบอย่างและความเชื่อถือในตัวผู้นาและสอดคล้องกับ สินสนะ ตันติชาติ (2531 อ้างโดย
สมเกียรติ ตันติวงศ์วาณิช, 2550) ที่พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การดารงตาแหน่งในหมู่บ้าน
และประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ นอกจากจะพิจารณาในภาพรวมแล้ว ผลการวิจัยยังพบว่า ในด้านการมีส่วนร่ วมในการ
ปฏิบัติการของหน่วยงานต่างๆ มีผลต่อการปฏิบัติงาน อาจเป็นเพราะว่าปัจจุบันนั้นในส่วนของการปฏิบัติการในโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชนนั้นคณะกรรมการชุมชนที่มีหน้าที่ในการเข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดาเนินงานตามโครงการ
ต่างๆให้สมาชิกในชุมชนเข้าใจรวมทั้งต้อง คอยกากับ ดูแล การดาเนินงานจนโครงการสาเร็จลุล่วงโดยมีการเปิดโอกาสให้
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ประชาชนใน ชุมชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบด้วย ในฐานะที่ทุกคนเป็นสมาชิกของสังคม จึงเป็นทั้งสิทธิและ
หน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) นับตั้งแต่ร่วมรับรู้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนร่วม
ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาและรับผิดชอบดาเนินการรวมทั้งสนับสนุนในวิถีต่างๆ กัน อันจะเป็นการสร้างสรรค์คุณค่าให้แก่
ชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม โดยเฉพาะสังคมที่ถือเอาประชาธิปไตยเป็นวิถีทางในการดาเนินชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับ อานุภาพ
ถิรลาภ (2528 : 46 อ้างโดย สมเกียรติ ตันติวงศ์วาณิช, 2550) ที่ศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบและกระตุ้นก่อให้เกิดการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบทที่สาคัญ คือ ความใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ การคานึงถึงผลประโยชน์ตอบแทน การ
ยอมรับ แบบอย่าง และความเชื่อในตัวผู้นา สอดคล้องกับ วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ (1977) ธรรมชาติของผู้นาจะได้รับ
ผลกระทบจากการสอดแทรกของผลงานต่ า งๆ ของรั ฐ บาลที่ เ ข้ า มายั งหมู่ บ้ า น สถาบั น ต่ า งๆ ในระดั บ หมู่ บ้ า น ได้ แ ก่
คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการพัฒนาตาบล สภาตาบล และกลุ่มเกษตรกร ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงการบริหารงาน การพัฒนาชุมชน และการปรับปรุงเทคนิคด้านต่างๆ ดังนั้นปฏิสัมพันธ์ของข้าราชการและ
ชาวบ้านก็มีมากขึ้น
กระบวนการจิตสานึกเป็นส่วนหนึ่งของการรับรู้ทางจิตใจซึ่งเกิดขึ้นก่อนการเกิดพฤติกรรม สานึกของคนอยู่
ภายใต้อิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมมากมายและแบ่งได้หลายระดับ การเข้าใจตนเองในทางที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและสังคม
ตระหนักในสภาพความเป็นจริงของปัญหา โดยไม่ได้ใช้สติปัญญาเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการผสมผสานระหว่างการกระทา
และการใคร่ครวญ เพื่อเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น การกระทาของมนุษย์จะสัมพันธ์กับจิตสานึกเสมอ เมื่อใดที่มนุษย์ตระหนักใน
ปัญหา มีการใคร่ครวญ วิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์ปัญหาต่างๆ อย่างลึกซึ้ง นั้นหมายถึงว่ามนุษย์ได้เข้าถึงกระบวนการ
จิต ส านึ ก แล้ ว ถ้ า หากมนุ ษ ย์ มี จิ ต ส านึ ก ที่ ดี มนุ ษ ย์ จ ะเข้ า ไปมี ส่ ว นในการเปลี่ ย นแปลงสั งคมได้ ดั งนั้ น แนวทางการจั ด
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อสร้างเสริมจิตสานึกการมีส่วนร่วม ควรมีขั้นตอนเริ่มจาก ขั้นก่อเกิดจิตสานึก บางคนอาจมี
จิตสานึกมาก่อน หรือได้รับการกระตุ้นให้ตระหนักต่อการมีส่วนร่วม ค้นหาผู้นา สร้างผู้นา ลักษณะของผู้นา เป็น แบบอย่าง มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์ เป็นครูผู้ถ่ายทอดแนวคิดวิธีการปลูกฝังจิตสานึกให้กับคนในชุมชน โดย
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยพูดและฟังอย่างใส่ใจ จรัส สุวรรณมาลา (2546) คนในชุมชนร่วมกันสรรหา คัดเลือกบุคคลหรือ
คณะบุคคลในชุมชนมาทาหน้าที่ เป็นตัวแทนของคนในชุมชนเกี่ยวกับกิจการสาธารณะของชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถจัด
กิจกรรมสาธารณะตามความต้องการของพลเมืองในชุมชนนั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างให้รู้สึกตระหนักและเห็นคุณค่า
ของการมีส่วนร่วม จากประวัติศาสตร์ความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของชุ มชนจากรุ่นสู่รุ่น จุดเปลี่ยนความคิด
พึ่งตนเอง พึ่งพากันเองในชุมชน ลดการพึ่งพิงจากภายนอกหรือรอรับความช่วยเหลือ เพิ่มความรู้สึกผูกพันกับชุมชน กาหนด
เป้าหมายร่วมกัน โดยเปิดเวที เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการมีส่วนร่วมเป็นไปโดยแท้จริงและให้การมีส่วนร่วมเป็ นไปได้
ตลอดไป จึงต้องมีการขั้นพัฒนาจิตสานึก การเข้าร่วมซ้า การเรียนรู้จิตสานึกการมีส่วนร่วม ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างสรรค์
ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาของชุมชนเองได้
ข้อเสนอแนะในการวิจัย
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อสร้างเสริมจิตสานึกการมีส่วนร่วม ควรมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ร่วมส่งเสริมการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการบูรณาการกับการทาแผนชุมชนจากระดับหมู่บ้าน ตาบล และระดับ
จังหวัดเพื่อก่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม
2. หน่วยงานภาครัฐที่ให้การเรียนรู้และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ของชุมชนเพื่อสร้างเสริมจิตสานึกการมี
ส่วนร่วมนั้น ต้องคานึงถึงการจะทาให้คนมีสานึกที่ดีจะต้องให้การส่งเสริมนโยบายที่ไม่ให้เกิดความขัดแย้ง และรณรงค์ให้
ชุมชนมีการสร้างกิจกรรมหรือโครงการที่ให้ไปสู่จิตสานึกการมีส่วนร่วมที่ดีไปพร้อมกัน
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3. เงื่อนไขในความแตกต่างกันของบริบทในแต่ละชุมชน ทาให้การส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ของชุนชน
เพื่อสร้างเสริมจิตสานึกการมีส่วนร่วม ควรมีความยืดหยุ่น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ และความสามารถของแต่ละ
ชุมชน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาชุมชนที่มีแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ซึ่งมีการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ของชุมชนมาตลอดอย่างต่อเนื่อง ควรศึกษาชุมชนที่มีการพัฒนา แต่ไม่ต่อเนื่องมีปัจจัยเงื่อนไขใดที่จะส่งเสริมให้ประสบ
ความสาเร็จ
2. ควรมีการศึกษาให้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย เพื่อนาเสนอแนวทางที่หลายหลาย ใกล้เคียงสอดคล้องกับ
บริบทของชุมชน เพื่อเป็นคลังบทเรียนสาหรับการเรียนรู้ของประเทศต่อไป
3. ควรศึ กษาปั จ จัย ที่ส่ งผลต่อ กระบวนการเรี ยนรู้ ของชุ มชนเพื่ อสร้า งเสริม จิต สานึก การมีส่ วนร่ วม โดยใช้
กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อความน่าเชื่อถือของข้อมูล
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การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการจัดการน้าเสียในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบางบัวทอง
Promotion of Participate in Waste Water Management Community
in Region of Bang Bua Thong Sub-District Administration Organization
สัคพัศ แสงฉาย

1

บทคัดย่อ
การศึ ก ษาการเสริ ม สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนด้ า นการจั ด การน้ าเสี ย เป็ น การศึ ก ษาวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภาพ มี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาหลักการจัดการน้าเสียของชุมชนและเพื่อศึกษาการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน
การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตาบล ผู้นาชุมชน และการเปิดเวทีประชาคมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสมาชิกหมู่บ้าน ผลการศึกษาพบว่า การเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมของชุมชนด้านการจัดการน้าเสียที่สาคัญ คือ 1) การรับทราบข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนตาบล ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ข้อมูล การจัดการน้าเสียในครัวเรือน การมีส่วนร่วมการบาบัดน้าเสี ยในชุมชน 2) การปรึกษาหารือ
สมาชิกชุมชนสามารถที่จะระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนข้อมูล สภาพปัญหาน้าเสียที่ต้องได้รับการแก้ไข และการพัฒนาพื้นที่
สิ่งแวดล้อมของชุมชน 3) การเข้ามาเกี่ยวข้อง ประชาชนควรมีบทบาทร่วมกับผู้นาชุมชนในการกาหนดโครงการ กิจกรรมการ
บาบัดน้าเสีย 4) การร่วมมือ ประชาชนในชุมชนควรมีบทบาทการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติโครงการและกิจกรรมการบาบัดน้า
เสียเพื่อให้บรรลุผล และ 5) การเสริมอานาจของประชาชน ผู้นาชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประชาชน ต้องเป็นผู้กาหนด
ทิศทางการจัดการน้าเสีย การพัฒนาพื้นที่ การรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชน ด้วยการตัดสินใจร่วมกัน โดยเน้นกระบวนการ
มีส่วนร่วม การพึ่งตนเอง การช่วยเหลือซึ่งกันและกันและการรับผิดชอบต่อชุมชนของตนเอง เป็นพลังการขับเคลื่อนชุมชน
เสริมสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาเชิงพื้นที่ ได้อย่างยั่งยืน
คำสำคัญ: การมีส่วนร่วมของชุมชน การจัดการนาเสีย ชุมชน
Abstract
The Study on Promotion of participate in waste water management community is qualitative
research, to study the principles of community managed water.collection ; and to study the
strengthening participation of citizens in the community. The data collection tools included participating
observation and group discussion. Administrator of Sub-District Administration Organization, community
leader is open community stage to exchange idea of village member. The study showed that
strengthening the participation of communities in the management of waste water is 1) to receive
information from the Sub-District Administrative Organization should promote and disseminate
information, household waste water management and participation in community wastewater treatment,
2) Consultation community members to brainstorm ideas, exchange information, problems of wastewater
that must be resolved and environmental development of the communities, 3) The public should
have a role to get involved with community leaders to determine project and activities of wastewater, 4)
Coordinate of people in community should be involved in the project and wastewater treatment to
1
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achieve and 5) empowerment of people, community leaders, village council, people was managed
wastewater, development area, maintain environment of the community on joint decision by
emphasizing participation, self-reliance, mutual assistance and commitment to the community of a
power-driven community strengthening sustainable spatial development.
Keywords: Community Participate, Waste Water Management, Community
บทนา
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 87 ได้ระบุแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ 5 ข้อ ดังนี้ 1) ส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และ
สังคม รวมทั้งการจัดทาบริการสาธารณะ 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อานาจ
รัฐทุกระดับ ในรูปแบบองค์กรทาง วิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรือรูปแบบอื่น 4) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความ
เข้มแข็งในทางการเมือง และจัดให้มีกฎหมายจัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพื่อช่วยเหลือการดาเนินกิจกรรม
สาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการดาเนินการของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้
สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่ 5) ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาการเมือง และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริม ให้ประชาชนได้
ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, 2550) จากข้อความในรัฐธรรมนูญ แสดงถึง
ความสาคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน ที่มี ความจาเป็นต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกขั้นตอน
อย่างต่อเนื่องและโปร่งใสในทุกระดับของสังคม
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เป็นการบริหารราชการ ที่นาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน การตัดสินใจ การดาเนินงาน และการประเมินผล โดยมีการจัดระบบงาน/วิธีการทางาน การ
จัดโครงสร้าง และการสร้างวัฒนธรรมการทางานของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เอื้อต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ ส่วน
เสียที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) มีความหมายที่
หลากหลายโดยเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคมและการเมือง ในที่นี้ หมายถึง กระบวนการที่ป ระชาชนหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องมีโอกาสเข้าร่วมในกระบวนการหรือขั้นตอนต่าง ๆ ของการบริหาร ตั้งแต่ การรับรู้ข้อมูลการปฏิบัติงาน
การร่วมแสดงทัศนะความคิดเห็น การร่วมเสนอปัญหาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น การร่วมคิดแนวทางการแก้ไข
ปัญหา การร่วมในกระบวนการตัดสินใจ การร่วมในการดาเนินการ และการร่วมติดตามประเมินผล รวมทั้ง การร่วมรับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนา ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางวิชาการมีหลากหลายตัวแบบ ในที่นี้ใช้ตัวแบบระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนของสมาคมการมีส่วนร่วมสากล ((IAP2 - International Association for Public Participation )
ที่เรียกว่า Public Participation Spectrum แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ระดับที่ 1 การมีส่วนร่วมในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร : เป็น
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมน้อยที่สุด แต่ถือว่าเป็นขั้นพื้นฐานของการมีส่วนร่วมและมีความสาคัญมาก โดยหน่วยงานภาครัฐมีหน้ าที่ในการ
นาเสนอข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง ทันสมัย และประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชนในการได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับภารงานของภาครัฐ โดยรูปแบบการมีส่วนร่วมในระดับนี้อยู่ในลักษณะการให้ข้อมูลทางเดียวจากภาครัฐสู่
ประชาชน ระดับที่ 2 การมีส่วนร่วมในระดับการปรึกษาหารือ : เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง
และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินการ/ การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐอย่างอิสระและเป็น
ระบบ โดยหน่วยงานภาครัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และนา
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ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และประเด็นที่ประชาชนเป็นห่วงไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงนโยบาย หรือพัฒนาวิธีการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน และประกอบการตัดสินใจ โดยรูปแบบการมีส่วนร่วมในระดับนี้ทาได้โดยการสารวจความคิดเห็น การ
จัดเวทีสาธารณะ การเสวนากลุ่ม เป็นต้น ระดับที่ 3 การมีส่วนร่วมในระดับให้เข้ามามีบทบาท : เป็นลักษณะที่ประชาชนเข้า
ไปมีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจ ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างรัฐกับ
ประชาชนอย่างจริงจัง และมีจุดมุ่งหมายชัดเจน โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย การวางแผนงาน
โครงการ และวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ มีหน้าที่จัดระบบอานวยความสะดวกและยอมรับการเสนอแนะ และมี
การตัดสินใจร่วมกับภาคประชาชน การมีส่วนร่วมระดับนี้อาจดาเนินการในรูปแบบกรรมการที่มีตวั แทนภาคประชาชนเข้าร่วม
ระดับที่ 4 การมีส่วนร่วมในระดับสร้างความร่วมมือ : เป็นการให้ความสาคัญกับบทบาทของประชาชนในระดับสูง โดยมี
เป้าหมายสาคัญอยู่ที่การเป็นหุ้นส่วนกับประชาชนในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ ตั้งแต่การระบุปัญหา พัฒนาทางเลือก และ
แนวทางแก้ไข รวมทั้งการเป็นภาคีในการดาเนินกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้นการมีส่วนร่วมในระดับนี้ คือ การที่
ภาครัฐสัญญากับประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดาเนินงานร่วมกัน และนาแนวคิดใหม่ ๆ หรือข้อเสนอแนะของ
ประชาชนมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ ซึ่งความคิดเห็นของประชาชนจะสะท้อน
ออกมาจากผลของการตัดสินใจที่ค่อนข้างสูง โดยรูปแบบการมีส่วนร่ วมในขั้นนี้ เช่น คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
คณะที่ปรึกษาภาคประชาชน เป็นต้น ระดับที่ 5 การมีส่วนร่วมในระดับเสริมอานาจประชาชน : เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่
ประชาชนมีบทบาทในระดับสูงสุด โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทในการเป็นผู้ตัดสินใจ ซึ่งผลการตัดสินใจมีผล
ผูกพันให้หน่วยงานภาครัฐจะต้องดาเนินการตามการตัดสินใจของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับสูงสุดนี้
เน้นให้ประชาชนมีบทบาทในการบริหารจัดการโดยเป็นผู้ดาเนินภารกิจ และภาครัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนเท่านั้น
ประโยชน์ของการตัดสินใจในขั้นนี้ คือ การสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจและความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน
องค์การบริหารส่วนตาบลบางบัวทอง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสังกัดอาเภอ บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็น
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 ทั้งนี้
กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับที่ทั่วไป เล่มที่ 112 ตอนพิเศษ 6ง ลงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2538 มี
ผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2538 และดาเนินการตามอานาจหน้าที่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายเพื่อ
บริการประชาชน และพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมีเขตการปกครองเต็มพื้นที่ทั้งตาบล โดยมีเนื้อที่
ทั้งหมด 29.7 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มที่อยู่ใกล้แม่น้าและบริเวณปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร
สภาพพื้นที่ดินเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ สภาพดินโดยทั่วไปเป็น ดินร่วนเหมาะแก่การใช้ประโยชน์ทางเกษตรกรรม มีลาคลอง
บางบัวทองเป็นสายหลักและเชื่อมต่อกับแม่น้าเจ้าพระยา มีอาณาเขตติดกับตาบลละหาร ตาบลพิมลราช ตาบลไทรน้อย
และเทศบาลเมืองบางบัวทอง มีจานวนประชากรทั้งสิ้น 47,268 คน แยกเป็นชาย 22,186 คน หญิง 25,082 คน 20,185
หลังคาเรือน อัตราส่วนความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 1,591 คน / ตารางกิโลเมตร (ข้อมูลตามสานักบริหารการ
ทะเบียน กรมการปกครอง อาเภอบางบัวทอง พฤษภาคม 2556) ประชากรมีอาชีพ ทานา ทาสวน รับจ้างและค้าขาย มี
โรงเรียน 9 แห่ง สถานีอนามัย 3 แห่ง สถานพยาบาลเอกชน 2 แห่ ง ในปัจจุบันมีการอพยพเคลื่อนย้ายประชาชน มาอยู่ใน
บริเวณดังกล่าวเป็นจานวนมาก ทาให้สภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลง มีหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นจานวนมาก ทาให้ภูมิประเทศเป็นสอง
ลักษณะคือชุมชนเมืองและชุมชนเกษตรดั่งเดิม
จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาสภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตาบล บางบัวทอง พบว่าประสบ
กับปัญหาในหลายๆ ด้าน ได้ แก่ ปัญหาน้าเสียในแม่น้าลาคลองและในเขตชุม ชนและปั ญหาด้านการกาจัดขยะมูลฝอย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาน้าเสียเป็นปัญหาสาคัญที่ทางคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลบางบัวทองได้ให้ความสาคัญ
และกาหนดให้เป็นนโยบายหลักขององค์กร ที่จะต้องดาเนินการปรับปรุงและแก้ไขโดยเร่งด่วน เพราะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบกับจานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายตัวชุมชน หมู่บ้านและโครงการที่เกิดขึ้นใหม่มากขึ้น จึงทา
มีปริมาณน้าเน่าเสียทั้งจากชุมชนและลาคลองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นน้าเสียที่ปนเปื้อนด้วยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เป็น
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อันตรายต่อมนุษย์ สัตว์น้าและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสารเคมีต่างๆ ที่ทาให้น้าเน่าเสีย เพื่อบาบัดน้าเสียให้กับชุมชนต่างๆ ที่อยู่ใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยได้มีโครงการทาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัย ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการมีส่วนร่วมและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
อย่างยั่งยืน โดยการให้ชาวบ้านในหมู่บ้านและชุมชน ได้มีส่วนเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวการแก้ปัญหาน้าเสียของชุมชนและนาไปสู่
การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนของตนเอง โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม การพึ่งตนเอง การช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันและการรับผิดชอบต่อชุมชนของตนเอง เพื่อให้ชุมชนได้มีกระบวนการในการจัดการน้าเสียที่มีการเรียนรู้ร่วมกัน อีกทั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้บูรณาการในการเรียนการสอนและนาความรู้ ที่ได้จากบริการวิชาการสู่ชุมชน มาบริหาร
จัดการการเรียนการสอน งานวิจัย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้วิจัยจึงได้ศึกษา การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนด้านการจัดการน้าเสีย ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบางบัวทอง เพื่อการพัฒนาการจัดการน้าเสียของชุมชนและ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่และรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาหลักการจัดการน้าเสียของชุมชนเบื้องต้นในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางบัวทอง อาเภอบาง
บัวทอง จังหวัดนนทบุรี
2. เพื่อศึกษาการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนบางบัวทอง ในการจัดการน้าเสียทุกระดับ ทั้งระดับ
การรับทราบข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ ระดับการปรึกษาหารือ ระดับการเข้ามาเกี่ยวข้องและระดับการร่วมมือ
กรอบแนวคิด
ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบแนวคิดการวิจัยโดยได้การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชนบางบัวทอง ในการ
จัดการน้าเสียทุกระดับ ดังนี้ ระดับการรับทราบข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ ระดับการปรึกษาหารือ ระดับการเข้ามาเกี่ยวข้อง
ระดับการร่วมมือ และระดับการเสริมอานาจของประชาชน
ระดับการมีส่วนร่วม
การรับทราบข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ
การปรึกษาหารือ
การเข้ามาเกี่ยวข้อง
การร่วมมือ
การเสริมอานาจของประชาชน

การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในชุมชนด้านการจัดการน้าเสียทุกระดับ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการศึกษา เรื่องการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการจัดการน้าเสีย ในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลบางบัวทอง อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาหลักการจัดการน้าเสีย
ของชุมชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางบัวทอง อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยศึกษาตั้งแต่ขั้นตอน การ
เตรียมความพร้อมชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูลเรียนรู้ตนและชุมชน การกาหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนา การกาหนด
แผนงานโครงการพัฒนาชุมชน และการปฏิบัติตามแผน และ 2) เพื่อศึกษาการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชน
บางบัวทอง ในการจัดการน้าเสียทุกระดับ ทั้งระดับการรับทราบข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ ระดับการปรึกษาหารือ ระดับ
การเข้ามาเกี่ยวข้องและระดับการร่วมมือ โดยผู้วิจัยจึงได้ออกแบบการศึกษาวิจัยเป็นเชิงคุณภาพ ซึ่งมีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล ผู้นาชุมชน และ
การเปิดเวทีประชาคมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสมาชิกหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองเชียงโคตร หมู่ที่ 2 บ้านค่ายสาม หมู่ที่ 3
- สังคมและวัฒนธรรม -
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บ้านโรงสวด หมู่ที่ 4 บ้านโสนลอย หมู่ที่ 5 บ้านปากคลองตาคล้าย หมู่ที่ 6 บ้านคลองตาคล้าย หมู่ที่ 7 บ้านคลองเจ๊ก หมู่ที่
8 บ้านคลองเจ๊กเล็ก หมู่ที่ 9 บ้านปลายคลองลารี หมู่ที่ 10 บ้านคลองเจ๊กใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านคลองลารี หมู่ที่ 12 บ้านคลอง
สามวัง และหมู่ที่ 13 บ้านคลองลารีตอนล่าง ประชากรอาศัยอยู่จริง (ข้อมูลตามสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
อาเภอบางบัวทอง พฤษภาคม 2556) ทะเบียนจานวนประชากรและจานวนครัวเรือนแต่ละหมู่บ้าน ประชากรทั้งสิ้น 47,268
คน แยกเป็น ชาย 22,186 คน หญิง 25,082 คน อัตราส่วนความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 1,591 คน / ตารางกิโลเมตร
ประชากรมีอาชีพ ทานา ทาสวน รับจ้าง ค้าขาย ทาปศุสัตว์ กลุ่มเป้าหมายของการศึกษานั้น เนื่องจากเป็นการมุ่งเน้นการ
ดาเนินกิจกรรมของสมาชิกหมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านในการมีส่วนร่วมการพัฒนาชุมชน วิถีการดาเนิน ชีวิตของกลุ่มต่างๆ ดังนั้น
กลุ่มเป้าหมายจึงได้แก่ ผู้นาชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล และสมาชิกหมู่บ้านละ 10 คน
สาหรับจัดกิจกรรมการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
การเตรียมตัวและการวางแผนเข้าสู่ชุมชน
ผู้วิจัยได้กาหนดแผนปฏิบัติงานวิจัยเข้าดาเนินการศึกษาชุมชนในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2559 โดยได้
ดาเนินการรวบรวมเอกสารเชิงประจักษ์ของทุกหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตาบล มีการกาหนดประเด็นในการรวบรวมข้อมูล
ในพื้นที่ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ผู้นาชุมชน ที่ให้
การอนุเคราะห์แนะนาแหล่งข้อมูลมาเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล อีกทั้งผู้วิจัยได้สังเกตแบบมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชน เวทีประชาคมรับฟังความเห็นของประชาชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้าเสีย การพัฒนาชุมชน ทั้งการรับฟัง
ปัญหา การแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องความต้องการของชาวบ้าน ความเห็นในการพัฒนาพื้นที่ การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดการน้าเสีย สาหรับกิจกรรมที่ผู้วิจัยได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นลักษณะการบริการทางวิชาการ ในประเด็น
ความสาคัญ การพัฒนาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ บทบาทของชุมชนกับการจัดการน้าเสีย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาหมู่บ้านและท้องถิ่นของตน โดยได้สัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
การเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลหลัก เช่น นายก รองนายก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ผู้นาชุมชน โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1) การรวบรวมเอกสารเชิงประจักษ์โดยมีการกาหนดประเด็นในการรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ของทุกหมู่บ้าน
2) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ในกิจกรรมต่างที่ชุมชนจัดขึ้น เวทีประชาคมรับฟังความเห็นของประชาชนในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน การจัดการน้าเสีย ทั้งการรับฟังปัญหาการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องความต้องการของชาวบ้าน
ความเห็นในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของพื้นที่
3) สัมภาษณ์เชิงลึก เป็นการสัมภาษณ์ 1) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางนางลี่ 2) รองนายก องค์การบริหาร
ส่วนตาบล และ 3) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลประชากร
การประกอบอาชีพ เชื้อชาติ ศาสนา รายได้ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ลมฟ้า
อากาศ สภาพแวดล้อม สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เพื่อที่จะทาให้ผู้ศึกษาได้ทราบถึงภาพรวมของโครงสร้างของชุมชนว่าเป็น
อย่างไร มีความเป็นมา สภาพพื้นที่ในปัจจุบัน และทิศทางในการพัฒนาหมู่บ้านและท้องถิ่น
4) สนทนากลุ่ม เป็นการสนทนาเพื่อรับฟังความเห็นและบทวิเคราะห์ในประเด็นที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการน้าเสีย มีผู้เข้าร่วมการสนทนาคือ คณะกรรมการบริหารชุมชน ผู้นาชุมชน สนทนาประเด็นที่สาคัญคือ
การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้าเสียทุกระดับ ทั้งระดับการรับทราบข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ
ระดับการปรึกษาหารือ ระดับการเข้ามาเกี่ยวข้อง ระดับการร่วมมือ และระดับการเสริมอานาจของประชาชนที่มีผลต่อการ
พัฒนาชุมชน ในพื้นที่
5) การบริการทางวิชาการในลักษณะการจัดเวทีประชาคมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสมาชิกในหมู่บ้าน มีประเด็น
ความสาคัญดังนี้ บทบาทชุมชนกับการจัดการน้าเสีย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านและท้องถิ่นของตน
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อุปกรณ์ในการรวบรวมข้อมูล
กล้องถ่ายภาพ ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่มีความจาเป็นและสาคัญ ในชุมชนที่มีกิจกรรมในประเพณีต่างๆ เวที
ประชาคม กิจกรรมของหมู่บ้าน กล้องถ่ายภาพจะช่วยเพิ่มความถูกต้องการดาเนินงานและความชัดเจนของข้อมูลได้มากขึ้น
เครื่องบันทึกเสียง ถือเป็นสิ่งสาคัญที่ใช้ในการเก็บข้อมูลให้ได้รายละเอียดการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มที่ชัดเจน
กว่าการจดบันทึก เพราะบางครั้งการจดบันทึกจะทาให้ข้อมูลประเด็นที่สาคัญอาจจะไม่สมบูรณ์ การบันทึกเสียงสามารถที่จะ
ใช้ทบทวนรายละเอียดข้อมูลที่จะเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรสู่การวิเคราะห์ได้สมบูรณ์และครบถ้วนในเชิงเนื้อหา
การวิเคราะห์ข้อมูล
สาหรับในการวิจัยเชิงคุณภาพจะใช้แนวคิดทฤษฎีเป็นกรอบในการวิเคราะห์ โดยวิธีการหลักที่ใช้มี 2 วิธี วิธีแรก
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์ที่ได้ จดบันทึก การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม สัมภาษณ์เชิงลึก สนทนากลุ่ม สิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือสังเกตเห็นได้ เพื่อสร้างข้อสรุปตามแนวคิดทฤษฎีหรือการศึกษาวิจัย
วิธีที่สอง เป็นการวิเคราะห์ ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาซึ่งได้จากการศึกษาเอกสาร ในการวิเคราะห์เอกสารผู้วิจัยต้อง
คานึงถึงสภาพแวดล้อมหรือบริบทว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งสองวิธีจะเป็นลักษณะบรรยาย
ขึ้นอยู่กับประเด็นหรือปัญหาที่จะวิเคราะห์ โดยมุ่งประเด็นสาระสาคัญการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการน้าเสีย โดยศึกษาวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่สาหรับการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชน เพื่อให้ได้ข้อสรุป ผลการวิจัยที่เป็นรูปธรรม และมีเหตุผลสนับสนุนอย่างชัดเจน
ผลการวิจัย
สภาพปัญหาน้าเสียที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริการส่วนตาบลบางบัวทองหลักๆเกิดจากสาเหตุ
1. ในหมู่บ้านจัดสรรที่สร้างใหม่ มีการสร้างระบบบาบัดน้าเสียในแต่ละหมู่บ้านน้อย ทาให้มีน้าทิ้งปล่อยลงสู่คู
คลอง
และชุมชนดั้งเดิมในพื้นที่ไม่มีระบบบาบัดน้าเสีย และมีการปล่อยน้าเสียลงสู่ คลองสาธารณะโดยตรง
2. โรงงานอุตสาหกรรมและผู้ประกอบกิจการต่างๆ บางแห่ง มีการลักลอบปล่อยน้าเสียที่ไม่ผ่านการบาบัดลงสู่แหล่งน้า
สาธารณะ
3. น้าเสียจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น น้ าเสียที่ มีส่ วนผสมของปุ๋ ย ยาฆ่าแมลง อาจมี ไหลลงสู่แหล่ งน้ า
สาธารณะ
หลักการจัดการนาเสียของชุมชนพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตาบลบางบัวทอง
1) ด้านการเตรียมความพร้อมของชุมชน
หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องในการจัดการน้าเสีย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหาร
ส่วนตาบล มีการประสานงานในเรื่องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลชุมชนและแนวทางการจัดการน้าเสียให้กับผู้นาชุมชน ได้ทราบ
ถึงหลักการทางานในการเตรียมความพร้อมของชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน การกาหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนา
การกาหนดแผนงานโครงการบาบัดน้าเสีย การพัฒนาสภาพแวดล้อม และการปฏิบัติตามแผน
2) ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน
ประชาชนในพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน จะเป็นผู้ที่เข้าใจสภาพตามภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ วัฒนธรรม ประเพณี ทรัพยากร
ทางธรรมชาติ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและทราบถึงสภาพปัญหาความต้องการเป็นอย่างดี สามารถที่จะให้ข้อมูลเพื่อ
ประกอบในการวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชน ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นที่ต้องดาเนินการแก้ไขเร่งด่วน จัดความสาคัญของแต่ละ
ปัญหา ระดมความเห็นวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ปัญหาน้าเสียที่เกิดจากครัวเรือน การทาเกษตรกรรม น้าทิ้ง
จากโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อศึกษาหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการให้กับประชาชน
- สังคมและวัฒนธรรม -
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3) การกาหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนา
ในแต่ละหมู่บ้านจะมีการจัดเวทีประชาคม ระดมความเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสาหรับทิศทางการพัฒนา
หมู่บ้าน คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน สาหรับการจัดการน้าเสีย การพัฒนาพื้นที่ สภาพแวดล้อมนั้น เมื่อแต่ละหมู่บ้านได้
ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการที่แท้จริง มีการวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดปัญหา ในเวทีประชาคมนี้ สมาชิกแต่ละ
หมู่บ้านจะได้ระดมความเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาและสนองต่อความต้องการของประชาชน โดยกาหนดเป้าหมาย ทิศ
ทางการพัฒนาออกมาในรูปของโครงการและกิจกรรมที่ต้องมีบทบาทส่วนร่วมการพัฒนาด้วยกัน เช่น การจัดทาบ่อเกรอะ บ่อ
ดักไขมัน ถังบาบัดสาเร็จรูป และระบบบาบัดน้าเสียในชุมชน
4) การกาหนดแผนงานโครงการพัฒนาชุมชนด้านการจัดการน้าเสีย
ในขั้น ตอนนี้ เมื่ อ ประชาชนในแต่ ล ะหมู่บ้ า น ได้ กาหนดทิศ ทางการพั ฒ นาหมู่ บ้า นร่ว มกั น ในรูป ของกิจ กรรม
โครงการบาบัดน้าเสีย กิจกรรมการจัดทาบ่อเกรอะ บ่อดักไขมัน ถังบาบัดสาเร็จรูป และระบบบาบัดน้าเสียในชุมชน โดย
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและศักยภาพของชุมชนเป็นหลัก ส่วนองค์การบริหารส่วนตาบลจะเป็นผู้ประสาน
การจัดทาเอกสารแผนงานและโครงการ บางกิจกรรมไม่ต้องอาศัยงบประมาณในการดาเนินงานซึ่งเป็นกิจกรรมที่สมาชิก
ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน ตาบลด้วยกัน แต่บางโครงการ กิจกรรมต้องอาศัยงบประมาณจากภาครัฐมาขับเคลื่อน
5) การปฏิบัติตามแผน
หลังจากที่โครงการต่างๆได้ถูกบรรจุในแผนเรียบร้อย ขั้นตอนถัดไปจะเป็นการขออนุมัติใช้แผนและประกาศใช้แผน
ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเมือ่ มีการประกาศใช้แผน โครงการต่างๆจะถูกนามาปฏิบัติตามระยะเวลาที่สอดคล้องซึ่งมีองค์การ
บริหารส่วนตาบล หน่วยงานอื่นๆของอาเภอจังหวัดจะเป็นผู้ประสานการทางานร่วมกัน โดยมีบุคลากรภาครัฐท้องถิ่น ผู้นา
ชุมชนในพื้นที่ สมาชิกหมู่บ้าน มีบทบาทในการมีส่วนร่วมปฏิบัติกิจกรรมต่างๆที่อยู่ในโครงการพัฒนาชุมชนด้านการจัดการน้า
เสีย รวมทั้งมีคณะทางานที่เป็นผู้ติดตาม ประเมินความสาเร็จของโครงการและแผนชุมชนให้ได้ บรรลุผลตามเป้าหมายของ
ชุมชน
การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนด้านการจัดการน้าเสีย
1) ระดับการรับทราบข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐ ได้ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลการจัดการน้าเสีย หลักสาคัญของการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ในพื้นที่ โดยประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตาบลไปยังผู้นาชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน การที่จะให้ข้อมูลเข้าถึง
ประชาชนอย่างทั่วถึงนั้น ผู้นาชุมชนจะมีบทบาทที่สาคัญในการจัดเวทีประชาคมแต่ละหมู่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
จากหน่วยงานภาครัฐให้เป็นที่รับรู้เกิดความเข้าใจตรงกัน อันจะเป็นประโยชน์สาหรับสมาชิกหมู่บ้านทุกคน ที่จะมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของตน
2) ระดับการปรึกษาหารือ
เมื่อประชาชนในแต่ละหมู่บ้านได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากผู้นาองค์การบริหารส่วนตาบลหรือผู้นาชุมชน สมาชิก
หมู่บ้านจะสามารถระดมความคิดเห็นต่างๆผ่านเวทีประชาชนที่จัดขึ้นมาในแต่ละเดือนหรือวาระการประชุมพิเศษ โดยจะมี
ผู้บริหารจากองค์การบริหารส่วนตาบล คณะกรรมการบริหาร มารับฟังความเห็นในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
ด้านการจัดการน้าเสีย สภาพพื้นที่ปัจจุบัน สภาพปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข ความต้องการอื่นๆ เพื่อจะได้รวบรวมเป็นข้อมูล
สาคัญสาหรับการวิเคราะห์สถานการณ์ชุมชนและทิศทางในการพัฒนาชุมชนและสภาพแวดล้อม
3) ระดับการเข้ามาเกี่ยวข้อง
ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านสามารถมีบทบาทในการมีส่วนร่วม การกาหนดนโยบายแผนพัฒนาตาบลด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาชุมชน โครงการบาบัดน้าเสีย ซึ่งมีองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นหน่วยงานประสานการดาเนินงาน ในแต่ละ
หมู่บ้านนั้นประชาชนจะมีบทบาทการตัดสินใจร่วมกับผู้ นาชุมชน คณะกรรมการชุมชนในการเสนอกิจกรรม โดยคานึงถึง
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ศักยภาพของชุมชน ทรัพยากรที่มีอยู่และความต้องการของประชาชนในแต่ละครัวเรือนเป็นหลัก เพื่อที่จะได้แผนและ
โครงการการพัฒนาที่มาจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกแต่ละหมู่บ้าน หลากหลายอาชีพ ทุกช่วงวัย ได้กาหนดทิศทางการ
พัฒนาถิ่นฐานตนเองร่วมกัน เช่น การจัดทาบ่อเกรอะ บ่อดักไขมัน ถังบาบัดสาเร็จรูป และระบบบาบัดน้าเสียในพื้นที่ชุมชน
4) ระดับการร่วมมือ
ภายหลังจากที่ประชาชนในแต่ละพื้นที่หมู่บ้านได้มีการเสนอกิจกรรม โครงการพัฒนาชุมชน การจัดการน้าเสีย โดยมี
องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นหน่วยงานที่รวบรวมโครงการเพื่อพิจารณาเสนอขออนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาตาบล
สาหรับ ช่วงระยะเวลาเมื่อ มีการประกาศใช้ แผนเรี ยบร้อ ย โครงการต่ างๆจะถูก มาขับ เคลื่ อนสู่ก ารปฏิบั ติใ ห้สัม ฤทธิ์ผ ล
ประชาชนในชุมชนแต่ละหมู่บ้านจะมีบทบาทการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆการจัดทาบ่อเกรอะ บ่อดักไขมัน ถัง
บาบัดสาเร็จรูป และระบบบาบัดน้าเสียในพื้นที่ชุมชน ในโครงการการพัฒนา บางกิจกรรมไม่ต้องอาศัยงบประมาณในการ
ดาเนินงาน แต่บางโครงการ กิจกรรมต้องอาศัยงบประมาณจากภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตาบลมาขับเคลือ่ นเพื่อให้บรรลุผล
5) ระดับการเสริมอานาจของประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับนี้ถือว่าอานาจการตัดสินใจเป็นของสมาชิกหมู่บ้านเป็นหลัก ซึ่งการจัดทา
แผนการจัดการน้าเสียในแต่ละขั้นตอน ถือได้ว่าโครงการต่างๆที่มีในแผนโดยส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มาจากความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ แต่ละหมู่บ้าน ผู้นาชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ชาวบ้าน ต่างเป็นผู้ระดมความเห็นกาหนดทิศทางการ
พัฒนาหมู่บ้าน ตาบลด้วยการตัดสินใจของประชาชนเอง มีโครงการบางส่วนที่มาจากหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น ที่มีลักษณะ
เป็นโครงการบริการสาธารณะต่างๆให้ประชาชนมีชีวิตการดารงอยู่ที่ปกติสุข มีสวัสดิการอื่นๆสาหรับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สรุปและอภิปรายผล
ภาพรวมประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่แต่ละหมู่บ้านเห็นถึงความสาคัญของการจัดการน้าเสีย มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ที่จะกาหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาชุมชน การจัดการน้าเสียเพื่อให้
สอดรับกับสภาพปัญหาที่เผชิญอยู่ในปัจจุบัน ความเร่งด่วนที่ต้องการการพัฒนาให้สมาชิกในหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสอดรับกับความต้องการของประชาชนในแต่ละหลังคาเรือน สาหรับน้าเสียที่เกิดขึ้ นจากหมู่บ้านจัดสรร
ประชาชนในแต่ละครัวเรือน สามารถมีบ่อดักไขมัน บ่อเกรอะ บ่อซึม บ่อบาบัดสาเร็จรูป ของแต่ละหมู่บ้าน ส่วนน้าเสียที่เกิด
จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม องค์การบริหารส่วนตาบล ผู้นาชุมชน ประสานความร่วมมือกับเกษตรกรในการลดใช้
สารเคมี ปุ๋ยเคมี มีบ่อดักไขมัน บ่อเกรอะ บ่อซึม บ่อบาบัดสาเร็จรูป ก่อนระบายน้าสู่สาธารณะ และน้าเสียที่มาจากโรงงาน
อุตสาหกรรม รวมถึงจากผู้ประกอบการนั้น องค์การบริหารส่วนตาบล เจ้าหน้าที่ ผู้นาชุมชน ประสานความร่วมมือให้มีการ
สร้างระบบบาบัดน้าเสียที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นก่อนที่จะปล่อยน้าลงสู่คลองและสาธารณะ โดยมีการอบรมให้ความรู้กับ
ผู้ประกอบการ เกษตรกร ประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ เช่น โครงการรณรงค์การบาบัดน้าเสีย
โครงการการคัดแยกขยะ โครงการรณรงค์รักษาสภาพแวดล้อม โครงการคลองสวยน้าใส
การที่จะทาให้ประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สิ่งสาคัญคือ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตาบล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นาชุมชนต้องประสานความร่วมมือกัน รวมทั้งการบริหารจัดการให้ประชาชนทุกหมู่บ้า น มี
บทบาทการมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับขั้นตอนการมีส่วนร่วมของถวิลวดี บุรีกุลและคณะ (2551) ที่ประชาชนมีส่วนร่วม ทั้ง
การจัดทาแผน/โครงการด้านการจัดการน้าเสียและการนาแผนสู่การปฏิบัติในกิจกรรมการพัฒนาด้านต่างๆ สอดคล้องกับ
การศึกษาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนเทศบาลแหลมฉบังของจาลอง โพธิ์บุญ (2545)
คือ มีนโยบายและแผน ในการจัดการน้าเสียที่สร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีผู้รับผิดชอบที่ดี มีการจัดสรรงบประมาณอย่าง
เพียงพอ ผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้นาชุมชน ประชาชนต่างให้ความสาคัญและมีกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการน้าเสียอย่างต่อเนื่อง
เมื่อเป็นเช่นนี้ จะทาให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เกิดความร่วมมือร่วมใจในการบริหารจัดการชุมชน การพัฒนาพื้นที่
การรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชน โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม การพึ่งตนเอง การช่วยเหลือซึ่งกันและกันและการ
รับผิดชอบต่อชุมชนของตนเอง เป็นพลังการขับเคลื่อนชุมชนเสริมสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาเชิงพื้นที่ ได้อย่างยั่งยืน
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ข้อเสนอแนะ
1) ควรมีการศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้าเสีย ตาบลอื่นๆของจังหวัดนนทบุรี เพื่อที่จะได้
ประเด็นการศึกษาที่เพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
2) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในประเด็นการศึกษาด้านอื่นๆเพิ่มขึ้น เพื่อที่จะได้ผล
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาพื้นที่และท้องถิ่นของจังหวัดนนทบุรี
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาสาเร็จลงได้ด้วยดีเพราะได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องอาทิ นายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางบัวทอง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นาชุมชน
สมาชิกหมู่บ้าน ในพื้นที่ตาบลบางบัวทอง อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ที่อานวยความสะดวกและมีส่วนร่วมในการให้
ข้อมูลและเข้าร่วมกิจกรรมที่มีผลต่อการศึกษาในครั้งนี้
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ความคิดเห็นของสถานประกอบการต่อความพร้อมและทักษะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในบริบทประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Entrepreneurs’ Comments on the Readiness and Desirable Skills of Graduated
Students from Faculty of Business Administration, Rajamangala University of
Technology Rattanakosin in the Context of ASEAN Economic Community
พงศ์ศิรภพ ทองดีรวิสุรเกตุ
ชเนศ รัตนอุบล

1

1

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวั ตถุประสงค์เ พื่อศึกษาความคิดเห็นของสถานประกอบการต่อความพร้อมและทั กษะบัณฑิตที่พึ ง
ประสงค์ในบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
พื้นที่ศาลายา โดยใช้การวิจัยเชิงสารวจด้วยการใช้แบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า สถานประกอบการให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับพึงประสงค์มากทุกด้าน สามารถจัดอันดับดังนี้
1. ด้ า นมนุษ ยสัม พัน ธ์ ต่อ องค์ กรและเพื่ อ นร่ วมงาน เรื่ องความสามารถปฏิบั ติงานและรั บผิ ดชอบงานที่ ได้ รั บ
มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ คือ ด้านความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพของตนเอง
3. ด้านที่เกี่ยวข้ องกับประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน คือ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เ ป็นอย่างดี และมี
ความสามารถในด้านของภาษาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ
4. ด้านความรู้ในการปฏิบัติงาน เรื่องการที่มีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้ านอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กับ
องค์ความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจ โดยสามารถบูรณาการและการประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
5. ด้านความคิดริเริ่มและปัญญาเฉพาะตัว สามารถติดตาม ประเมินผลและรายงานผลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
6. ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องการเลื อกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่
เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ
คำสำคัญ : บัณฑิตที่พึงประสงค์ในบริบท AEC ความคิดเห็นของสถานประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ
Abstract
The objective of this research is to study on business sector opinion towards desirable skills and
readiness for AEC of gradated students from Faculty of Business Administration, Rajamangala University of
Technology Rattanakosin. This is a survey research by using questionnaire and analyze data to find mean
and standard deviation.
The result from the research is that the business sectors scored “highly desirable” in all fields
which can be categorized as following.
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1. Organization relationship and co-worker-be able to work and responsible with their assignment as
well.
2. Moral - Knowledgeable and understanding of the value of professional and positive attitude
with your professional.
3. AEC - solving the problem and usable many languages; English, Chinese and Japanese etc.
4. Knowledge - Knowledgeable and understanding in other fields related to the knowledge of
management which suitably applied.
5. Creativity and Intellectual identity - Evaluation and report correctly.
6. Applying Technology Information - able to use the Technology Information to collect
information, interpret and communicate appropriately.
Keywords: Graduate desirable in the context AEC, Entrepreneurs’ comments, Faculty of Business
Administration
บทนา
ประเทศไทย เป็น 1 ใน 10 ประเทศ ที่มีการรวมตัวกันของประเทศต่างๆในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมีเป้าหมาย
คือ การส่งเสริมในกลุ่มประเทศอาเซียนให้เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน มีการเคลื่อนย้ายสินค้า การบริการ การลงทุน
แรงงานมีฝีมือและเงินลงทุนอย่างเสรี ภายในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) โดยมีวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งอาเซียน เพื่อการ
สร้างสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันนามาซึ่งเสถียรภาพทางการเมืองและความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม และเมื่อการค้าระหว่างประเทศในโลกมีแนวโน้มกีดกันการค้ารุนแรงมากขึ้น ทาให้กลุ่มประเทศอาเซียน
ได้หันมามุ่งเน้นกระชับและขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างกันมากขึ้น อย่างไรก็ตามก็ยังคงไว้ซึ่งวัตถุประสงค์
หลัก 4 ประการดังนี้ 1. เพื่อการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (single market and production base) 2. เพื่อการสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน 3. เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค 4. เพื่อการบูรณการเข้า
กับเศรษฐกิจโลก เน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค (region7.prd.go.th,
สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557)
กลุ่มประเทศอาเซียนได้จัดทาแผนงานเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มประเทศอาเซียนมีคุณลักษณะที่สาคัญ แล้วเสร็จและมีผล
ใช้บังคับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2550 ดังนี้ 1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน มีการเคลื่อนย้ายของสินค้า การ
บริการ การลงทุน แรงงานมีฝีมือและเงินทุนอย่างเสรีม ากขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมการรวมกลุ่มสาขาสาคัญของกลุ่มประเทศ
อาเซียนให้เป็นรูปธรรม และ 2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง มีการประสานนโยบายที่จะส่งเสริมการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เช่น นโยบายการแข่งขัน การคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
และนโยบายภาษี รวมถึ งการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นการขนส่ ง การเงิ น เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และพลั ง งาน
(webhost.cpd.go.th, สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557)
สหกิจศึกษา (Co-operative Education: Co-op) เป็นระบบการศึกษาที่จัดให้มีการผสมผสาน ระหว่ างการเรียน
ของนักศึกษาในห้องเรียนเข้ากับการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการอย่างมีหลักการและเป็นระบบ เพื่อให้ได้ประสบการณ์
ตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นสถาบันทางการศึกษาที่ได้มีการกาหนดและวางแนวทางในด้าน
วิสัยทัศน์ไว้ว่า “เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาแห่งสังคมการประกอบการ (The leading University of Entrepreneurs)” และ
สอดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ในด้ า นการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ด้ า นศิ ล ปวิ ท ยาที่ มี คุ ณ ภาพ สามารถก้ า วสู่ สั งคมการ
ประกอบการ สาหรับคณะบริหารธุรกิจ พื้นที่ศาลายา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นสถ าบันสังกัด
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 5 สาขาวิชา
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คือ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ และ
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งทั้ง 5 สาขาวิชา ถือเป็นสาขาที่มีความต้องการด้านแรงงานในตลาดแรงงานเป็น
อย่างมาก โดยกาหนดให้นักศึกษาออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการในฐานะเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว เต็มเวลาเป็น
ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะได้มีโอกาสสร้างความเข้าใจและคุ้นเคยกับโลกแห่งความเป็นจริงของการทางาน
และการเรียนรู้เพื่อให้ได้มาซึ่งทักษะของงานอาชีพและทักษะด้านการพัฒนาตนเองเป็นการศึกษาที่บูรณาการการเรียนรู้ใน
สถานศึกษากับการให้นักศึกษาออกไปปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา ณ สถานประกอบการ (rmutr.ac.th, สืบค้นเมื่อวันที่ 10
มีนาคม 2557)
จากความสาคัญของปัญหาดังกล่าวได้สง่ ผลกระทบโดยตรงกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในด้าน
การผลิตบัณฑิตด้านฝีมือแรงงาน ในด้านการบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของสถานประกอบการต่อ
ความพร้อมและทักษะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา เพื่อหาแนวทางในการเตรียมความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน เพื่อ
ลดช่องว่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และยังเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านความรู้และด้านทักษะฝีมือของแรงงานไทย
เตรียมความพร้อมด้านการบริหารธุรกิจและเตรียมความพร้อมด้านความเชี่ยวชาญในด้านของภาษาต่าง ๆ สาหรับนักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจและรุ่นน้องของนักศึกษารุ่นต่อ ๆ ไป เพื่อให้รู้เท่าทันอาเซียนสาหรับการวางแผนอาชีพต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของสถานประกอบการต่อความพร้อมและทักษะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในบริบทประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา
กรอบแนวคิดของการวิจัย

ตัวแปรต้น
สถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถามของสถาน
ประกอบการทีร่ ับนักศึกษา
เข้าโครงการสหกิจศึกษา

ตัวแปรตาม
ความคิดเห็นต่ อความพึ งประสงค์ของสถานประกอบการต่ อ
ความพร้อมและทักษะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในบริบทประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งประกอบไปด้วย 6 ด้าน ดังนี้
1. ด้านความรู้ในการปฏิบัติงาน
2. ด้านความคิดริเริ่มและปัญญาเฉพาะตัว
3. ด้านมนุษยสัมพันธ์ต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน
4. ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
6. ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการศึกษาความคิดเห็นของสถานประกอบการ
ต่อความความพร้อมและทักษะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา จานวน 247 แห่ง โดยผู้วิจัยได้ศึกษาภาพลักษณ์ในด้านทักษะ
ทางวิชาการและทักษะนอกเหนือทางวิชาการของบัณฑิต ตามกรอบแนวคิดของมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 กับแนวคิดของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการ (รศ.ดร.ถนอมพร,
2555) ซึ่งการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ควรมีทักษะในด้านต่างๆ ดังนี้
- สังคมและวัฒนธรรม -

675

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 วันที่ 17 มิถุนายน 2559

1) ด้านความรู้ในการปฏิบัติงาน
2) ด้านความคิดริเริ่มและปัญญาเฉพาะตัว
3) ด้านมนุษยสัมพันธ์ต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน
4) ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5) ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
6) ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เช่น การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้
การบริหารจัดการทรัพยากร การฝึกอบรม และภาษาต่างๆ โครงการฝึกงานหรือโครงการสหกิจศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สถานประกอบการที่รับนักศึกษาระดับปริญ ญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา เข้าเป็นนักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษา ทั้งหน่วยงานภาครัฐ
เช่น กรมสรรพากร หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และหน่วยงานภาคเอกชนทั่วไป ประจาปี พ.ศ. 2554 –
2557 จานวน 247 แห่ง ผู้วิจัยเลือกประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและได้ผลที่แท้จริง
ตารางที่ 1 : ตารางแสดงจานวนสถานประกอบการจาแนกตามสาขาวิชาของคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา
สาขาวิชา
จานวนสถานประกอบการ (ราย)
1. การบัญชี
77
2. การตลาด
56
3. การจัดการอุตสาหกรรม
36
4. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
78
5. บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
ยังไม่มีนักศึกษาออกสหกิจศึกษา
รวม
247
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
แบบสอบถาม / แบบสัมภาษณ์ ความคิดเห็นของสถานประกอบการต่อความความพร้อมและทักษะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ในบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษาตามขั้นตอน ดังนี้
1. ติดต่อหน่วยงานสหกิจศึกษา ของคณะบริหารธุรกิจ พื้นที่ศาลายา เพื่อขอความอนุเคราะห์ในข้อมูลรายชื่อและที่
อยู่ของสถานประกอบการต่างๆ ที่รับนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ พื้นที่ศาลายา เข้าร่วมโครงการสหกิ จศึกษา ในปี
การศึกษา พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2557
2. ส่งแบบสอบถามถึงกลุ่มตัวอย่างทั้งทางไปรษณีย์และส่งด้วยตัวเอง
3. ตรวจคัดเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ นาไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
4. คัดเลือกสถานประกอบการที่ได้ทาสัญญาร่วมกันกับมหาวิทยาลัยฯ ด้านโครงการสหกิจศึกษา (MOU) และ
คัดเลือกสถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าสหกิจศึกษาทุกปีการศึกษา เพื่อเป็นตัวแทนของแต่ละสาขา ทาการสัมภาษณ์ถึง
ทักษะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตเชิงลึก แล้วนาไปวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับแบบสอบถามที่ได้รับ
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ จัยครั้ งนี้เป็ นการวิจัย เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการศึ กษาความคิดเห็ นของสถาน
ประกอบการต่อความความพร้ อมและทักษะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษา คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา จานวน 247 แห่ง ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามให้กับ
สถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าโครงการสหกิจศึกษา โดยจาแนกตามสาขาวิชาของคณะบริหารธุรกิจ พื้นที่ศาลายา
จานวน 247 จากการจัดเก็บข้อมูลได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จานวน 178 ฉบับ ซึ่งเป็นฉบับที่สมบูรณ์ จานวน 174 ฉบับ
คิดเป็นร้อยละ 72.06 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจาแนก ไว้ในตารางที่ 1 – 3 ดังนี้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2554) ได้แยกองค์ประกอบไว้ทั้งหมด 5 ด้าน
และอีก 1 ด้าน เพื่อตอบสนอบสนองการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. Deviation) นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ในรูปตารางประกอบกับคาบรรยาย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 2 – 3 ดังนี้
ตารางที่ 2 : สรุปค่าเฉลี่ย (Mean) ตามคุณลักษณะด้านต่างๆ ของบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ
คุณลักษณะด้านต่าง ๆ
ความรู้ในการปฏิบัติงาน
1. มีความรู้ และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการทางการบริหารธุรกิจ
2. มีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นๆที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจ โดย
สามารถบูรณาการและนามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
3. มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบริหารธุรกิจโดยใช้วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์
4. สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง
ความคิดริเริ่มและปัญญาเฉพาะตัว
1. สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่างๆ เพื่อนามาใช้ในการระบุและวิเคราะห์
ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง
2. สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ ใช้ทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการ
แก้ไขปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
3. สามารถติดตาม ประเมินผลและรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
คุณลักษณะด้านต่าง ๆ
มนุษยสัมพันธ์ต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน
1. สามารถปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์องค์กรได้
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ ไขปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นาหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมงาน
4. มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง
5. มีอารมณ์มั่นคง สุขภาพจิตดี ร่าเริงแจ่มใส
6. มีความเชื่อมั่นในตนเองและกล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผล

- สังคมและวัฒนธรรม -

Mean

Std.

4.10
4.13

.586
.565

4.09
4.06

.572
.586

4.06

.686

4.05

.670

4.14
Mean

.700
Std.

4.24
4.22
4.18

.615
.607
.589

4.22
4.13
4.12

.616
.726
.754
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ตารางที่ 2 : สรุปค่าเฉลี่ย (Mean) ตามคุณลักษณะด้านต่างๆ ของบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ (ต่อ)
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทัก ษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ ในการแปลความหมายและ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง
2. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขีย น รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการนาเสนอที่
เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผูฟ้ ังที่แตกต่างกัน
3. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
แปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
1. มีความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน หน่วยงานและสังคม
3. สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม
4. มีจิตสานึกและพฤติกรรมที่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมีคุณธรรม
อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
2. มีความสามารถในการดูแลแก้ไขอุปกรณ์เครื่องใช้สานักงานที่ใช้อยู่เป็นประจา
3. มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ รู้จักวิธีการติดต่อ ประสานงาน หรือจัดการตนเอง
เมื่อต้องการทางานร่วมกับบุคคลในประเภทต่างๆ
4. ได้รับการฝึกอบรมประสบการณ์ในด้านวิชาชีพก่อนการเข้าสู่การทางาน หรือสหกิจศึกษา
5. มีความสามารถในด้านของภาษาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ

4.05

.611

4.07

.632

4.03

.662

4.23
4.20
4.05
4.01

.640
.615
.557
.622

4.31
3.89
3.89

.651
.635
.653

4.15
4.30

.706
.700

จากตารางที่ 2 การให้ความสาคัญกับคุณลักษณะของบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ พื้นที่ศาลายา จาแนกตามค่าเฉลี่ย 5
ลาดับแรก ดังนี้
1. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.31
2. มีความสามารถในด้านของภาษาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ
4.30
3. สามารถปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.24
4. มีความรู้ ความเข้าใจในคุณค่ าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย (Mean)
เท่ากับ 4.23
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้
เป็นอย่างดีและมีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ ของตนเองอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ย (Mean)
เท่ากับ 4.22
สาหรับคุณลักษณะของบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่ศาลายา ทางผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นต่อบัณฑิต
ที่พึงประสงค์อยู่ในระดับที่มาก ทั้ง 5 ด้าน สาหรับด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญมากที่สุด คือ สามารถแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีและมีความสามารถในด้านของภาษาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ
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ตารางที่ 3 : สรุปความคิดเห็นในเรื่องคุณลักษณะแยกตามสาขาวิชา ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 3 ลาดับแรก ดังนี้
สาขาวิชา

ลาดับที่

ด้าน

1
การบัญชี

2

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

3
1
การตลาด

2
3
1

การจัดการ
อุตสาหกรรม

ด้านอื่นๆ
ด้านมนุษยสัมพันธ์ต่อองค์กร
และเพื่อนร่วมงาน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
ด้านมนุษสัมพันธ์ต่อองค์กร
และเพื่อนร่วมงาน

1

ด้านอื่นๆ

3

ด้านมนุษสัมพันธ์ต่อองค์กร
และเพื่อนร่วมงาน

1
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทางธุรกิจ –
การจัดการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทางธุรกิจ –
นวัตกรรม
มัลติมีเดีย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทางธุรกิจ –
การพัฒนา
ซอฟแวร์

1

3

1
2

ด้านอื่นๆ

ด้านมนุษยสัมพันธ์ต่อองค์กร
และเพื่อนร่วมงาน
ด้านมนุษยสัมพันธ์ต่อองค์กร
และเพื่อนร่วมงาน
ด้านอื่นๆ

3
1
1
3

ด้านอื่นๆ
ด้านมนุษยสัมพันธ์ต่อองค์กร
และเพื่อนร่วมงาน

ตัวแปร
ค่าเฉลี่ย
- มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในคุ ณ ค่ า แห่ ง วิ ช าชี พ
4.63
จรรยาบรรณ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
- มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย สามารถปฏิบัติตาม
4.60
กฎระเบียบของสถาบัน หน่วยงานและสังคม
- สามารถบริ ห ารเวลาและปรั บ วิ ถี ชี วิ ต อย่ า ง
4.49
สร้างสรรค์ในสังคม
- การมีความสามารถในด้านของภาษาต่างๆ เช่น
4.53
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ
- มีความเชื่อมั่นในตนเองและกล้าแสดงออกอย่างมี
4.40
เหตุผล
- มี จิ ต ส านึ ก และพฤติ ก รรมที่ ค านึ ง ถึ ง ประโยชน์
4.37
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมีคุณธรรม
- สามารถปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานที่ได้รับ
4.34
มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- มี ค วามสามารถในด้ า นของภาษาต่ า งๆ เช่ น
4.34
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ
- มีความเชื่อมั่นในตนเองและกล้าแสดงออกอย่างมี
4.31
เหตุผล
- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
4.43
- ได้รับการฝึกอบรมประสบการณ์ในด้านวิชาชีพที่
4.43
เกี่ยวข้องก่อนการเข้าสู่การทางาน หรือสหกิจศึกษา
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
และปรั บตัวให้ เข้ากั บสถานการณ์ และวัฒ นธรรม
ขององค์กรได้อย่างดีและมีความรับผิดชอบต่อการ 4.37
พัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
- มีความเชื่อมั่นในตนเองและกล้าแสดงออกอย่างมี
4.69
เหตุผล
- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
4.63
- มีความสามารถในด้านของภาษาต่างๆ เช่น
4.50
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ
- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
4.55
- มีความสามารถในด้านของภาษาต่างๆ เช่น
4.46
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ
- มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาความรู้
4.45
ความสามารถทางวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง

- สังคมและวัฒนธรรม -
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จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแยกตามสาขาวิชาของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
1. สาขาวิชาการบัญชี ความคิดเห็นของสถานประกอบการให้ความสาคัญกับคุณลักษณะของสาขานี้ 3 ลาดับแรก
ดังนี้
1.1 ด้ านคุ ณธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณแห่ งวิชาชีพ ในเรื่อ งมีค วามรู้ ความเข้ า ใจในคุ ณ ค่า แห่งวิ ชาชี พ
จรรยาบรรณ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ ให้ความสาคัญมากที่สุด ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.63
1.2 ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ในเรื่องมีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย สามารถปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของสถาบัน หน่วยงานและสังคม ให้ความสาคัญเป็นลาดับที่สอง ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.60
1.3 ด้า นคุ ณธรรม จริย ธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชี พ ในเรื่ อ งสามารถบริห ารเวลาและปรั บวิ ถีชีวิต อย่ า ง
สร้างสรรค์ในสังคมให้ความสาคัญเป็นลาดับที่สาม ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.49
2. สาขาวิชาการตลาด ความคิดเห็นของสถานประกอบการให้ความสาคัญกับคุณลักษณะของสาขานี้ 3 ลาดับแรก
ดังนี้
2.1 ให้ความสาคัญกับคุณลักษณะของการมี ความสามารถในด้านของภาษาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯให้ความสาคัญมากที่สุด ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.53
2.2 ด้านมนุษยสัมพันธ์ต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงานในเรื่องมีความเชื่อมั่นในตนเองและกล้าแสดงออกอย่างมี
เหตุผลให้ความสาคัญมาเป็นอันดับที่สอง ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.40
2.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ในเรื่องมีจิตสานึกและพฤติกรรมที่คานึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมีคุณธรรม ให้ความสาคัญมาเป็นอันดับที่สาม ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.37
3. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ความคิดเห็นของสถานประกอบการให้ความสาคัญกับคุณลักษณะของสาขานี้
3 ลาดับแรก ดังนี้
3.1 ให้ความสาคัญกับคุณลักษณะด้านมนุษสัมพันธ์ต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน ในเรื่องการมีความสามารถ
ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานที่ได้รบั มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในเรื่องมีความสามารถในด้านของภาษาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯให้ความสาคัญมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
(Mean) เท่ากับ 4.34
3.2 ด้านมนุษสัมพันธ์ต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน ในเรื่องการมีความเชื่อมั่นในตนเองและกล้าแสดงออกอย่างมี
เหตุผลให้ความสาคัญมาเป็นลาดับที่สาม ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.31
4. สาขาวิ ชาเทคโนโลยี สารสนเทศทางธุร กิจ – การจั ดการเทคโนโลยีส ารสนเทศ ความคิด เห็ นของสถาน
ประกอบการให้ความสาคัญกับคุณลักษณะของสาขานี้ 3 ลาดับแรก ดังนี้
4.1 คุณลักษณะในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในเรื่องสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ได้เป็นอย่างดีและได้รับการฝึกอบรมประสบการณ์ในด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้องก่อนการเข้าสู่การทางาน หรือสหกิจศึกษาให้
ความสาคัญมากที่สุดค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.43
4.2 ด้านมนุษยสัมพันธ์ต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงานในเรื่องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น และ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้อย่างดี และมีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ทางวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้ความสาคัญรองลงมา ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.37
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ – นวัตกรรมมัลติมีเดีย ความคิดเห็นของสถานประกอบการให้
ความสาคัญกับคุณลักษณะของสาขานี้ 5 ลาดับแรก ดังนี้
5.1 คุณลักษณะด้านมนุษยสัมพันธ์ต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน ในเรื่องการมีความเชื่อมั่นในตนเองและกล้า
แสดงออกอย่างมีเหตุผล ให้ความสาคัญมากที่สุด ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.69
5.2 ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในเรื่องสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
ให้ความสาคัญเป็นลาดับที่สอง ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.63
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5.3 ด้านอื่นๆ ในเรื่องมีความสามารถในด้านของภาษาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ ให้
ความสาคัญเป็นลาดับที่สาม ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.50
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ – การพัฒนาซอฟแวร์ ความคิดเห็นของสถานประกอบการให้
ความสาคัญกับคุณลักษณะของสาขานี้ 5 ลาดับแรก ดังนี้
6.1 คุณลักษณะด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในเรื่องสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
เป็นอย่างดีให้ความสาคัญมากที่สุด ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.55
6.2 คุณลักษณะด้านอื่นๆ เกี่ยวข้องกับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในเรื่องมีความสามารถในด้านของภาษา
ต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่นฯลฯให้ความสาคัญเป็นลาดับที่สอง ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.46
6.3 คุณลักษณะด้านมนุษยสัมพันธ์ต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน ในเรื่องมีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้ความสาคัญเป็นลาดับที่สาม ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.45
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการสหกิจที่มีต่อความพร้อมและทักษะที่พึงประสงค์ใน
บริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า ความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับนักศึกษาเข้าโครงการสหกิจ
ศึกษา ที่มีต่อความพร้อมและทักษะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก
เมื่อนาผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านมาเรียงลาดับความคิดเห็นจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ผล
ปรากฏว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นมากที่สุด คือ ด้านมนุษสัมพันธ์ต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉลี่ย = 4.19) รองลงมา คือ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ (ค่าเฉลี่ย = 4.12) ด้านอื่นๆ (ค่าเฉลี่ย = 4.11) ด้านความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย = 4.10) ด้านความคิดริเริ่มและปัญญาเฉพาะตัว (ค่าเฉลี่ย = 4.08) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดแต่งยัง
อยู่ในระดับมาก คือ ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ค่าเฉลี่ย = 4.05)
สอดคล้องกับผลการวิจัยของทินกร ศรีพุทธโชติ และคณะ, 2544 ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้บริหารสถาน
ประกอบการที่มีต่อพฤติกรรมของนักศึกษาฝึกงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ผลจากการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มีต่อพฤติกรรมของนักศึกษาฝึกงาน ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ อยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านความ
มีระเบียบวินัย ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านความซื่อสัตย์และด้านความรับผิดชอบ ซึ่งด้านที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด คือ ด้านความมี
ระเบียบวินัย
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของธนัตถา กรพิทักษ์, 2545 ได้ศึกษาเรื่องความคาดหวังเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่สถานประกอบการต้องการ ผลจากการศึกษาพบว่า คุณลักษณะที่สาคัญของ
บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่สถานประกอบการต้องการ 6 อันดับแรก ได้แก่ มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านทฤษฏี
และปฏิบัติเป็นอย่างดี มีการแสวงหาความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ มีระเบียบวินัย อุทิศตน และเป็นผู้ตรงต่อเวลา มี
ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข มีความสามารถในการเรียนรู้งานที่รับผิ ดชอบได้ดีและรวดเร็ว
และสุดท้ายมีคุณธรรมและตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ณัฐภณ สุเมธอธิคม และคณะ, 2551 ได้ศึกษาภาพลักษณ์ที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์
ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามความคิดเห็นของสถานประกอบการผลการศึกษาพบว่ า บัณฑิตที่
พึงประสงค์โดยบัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีเป็นภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และบัณฑิตมีความรู้
ความสามารถด้ านภาษาต่ างประเทศ อยู่ ในภาพลั กษณ์ ที่ พึ งประสงค์ ที่ มี ค่ าเฉลี่ ยน้ อยที่ สุ ดซึ่ งมี ความเห็ นไม่ สอดคล้ องกั บ
ผลงานวิจัยที่ได้
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จากที่ผลการวิจัยปรากฏดังกล่าว อาจเป็นเพราะลักษณะของการปฏิบัติหรือการทางานของนักศึกษาสหกิจศึกที่ต้อง
รับผิดชอบ เนื่องจากนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ การทางานจะต้องประสานงานที่ทางานร่วมกับผู้อื่น ได้ข้อมูลที่จะต้องใช้
ในการบริหารธุรกิจจากทุกฝ่าย ดังนั้น ผลที่ได้จากวิจัย จึงพบว่าด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน ที่สถาน
ประกอบการให้ความคิดเห็นและเห็นว่าเป็นคุณลักษณะของการรับเข้าโครงการสหกิจศึกษาของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
พื้นที่ศาลายา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ข้อเสนอแนะ
ผู้มี ส่ วนเกี่ยวข้ องอาจน าผลการวิ จั ยนี้ ไปเป็ นแนวทางพั ฒนาหลักสู ตร การจั ดการเรี ยนการสอน เพื่ อให้ บัณฑิ ตคณะ
บริหารธุรกิจ มีคุณลักษณะเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน ในการนี้ ผู้วิจัยได้ประมวลข้อเสนอแนะของ
ผู้ตอบแบบสอบถามและเสนอแนะ ผลการวิจัยพบว่า แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนการผลิตบัณฑิตในอนาคต เพื่อเข้าสู่โครงการสห
กิจศึ กษา และตลาด แรงงาน เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งและสามารถตอบสนองความต้ อ งการของสถานประกอบการ ส าหรั บ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ซึ่งนับว่ามีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของสถานประกอบการ และตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้วย ซึ่ง
ข้อเสนอแนะครอบคลุมทุกด้าน ประกอบด้วยด้านความรู้ในการปฏิบัติงานด้านความคิดริเริ่มและปัญญาเฉพาะตัวด้านมนุษย
สัมพันธ์ต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงานด้านการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ โดยเฉพาะด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ควรมีการปรับปรุงให้เป็นหนึ่งของกรอบมาตรฐาน
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทางคณะผู้วิจัยขอขอบคุณ สถานประกอบการต่าง ๆ ที่มีส่วนในการรับ
นักศึกษาเข้าโครงการสหกิจที่มีความอนุเคราะห์ในการเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้
ขอขอบคุ ณ รองศาสตราจารย์ ดร.สุ ม าลี จั น ทร์ ช ะลอ รองศาสตราจารย์ ดร.สุ ร ชั ย สุ ข สกุ ล ชั ย และผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธุ์ จันทร์ดี ที่ได้มีส่วนช่วยในการให้ คาแนะนา คาปรึกษาและข้อเสนอแนะตลอดจนการวิจัยครั้งนี้
สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
สุด ท้ า ยนี้ ข อกราบขอบพระคุ ณ คณะผู้ บ ริ หารและสถาบัน วิ จั ย และพั ฒนา มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
รัตนโกสินทร์ ที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการทาวิจัยในครั้งนี้
เอกสารอ้างอิง
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสานักงานมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด
สานักงานมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรวมและรายด้าน 5 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านลักษณะงาน ด้าน
ผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในหน้าที่การงาน จาแนกตาม
เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ทางาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด
สานักงานมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในปีการศึกษา 2558 จานวนทั้งสิ้น 254 คน เครื่องมือที่ใช้
เป็นแบบสอบถาม ผลของการวิจัย พบว่า
1. พนักงานมหาวิทยาลัย มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นด้าน
ลักษณะงาน และด้านผู้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก
2. พนักงานมหาวิทยาลัยเพศชายและหญิง มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่พบความ
แตกต่าง
4. พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่พบ
ความแตกต่าง
5. พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์ทางานต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด้านทุกด้าน
ไม่พบความแตกต่าง
Abstract
This research aimed to study and compare the personnel work motivation of offices of the University,
Chulalongkorn University in overall and five aspects: environment, job type, supervisor and associates, benefits
and career path. The samples were 254 personnel from the Offices of the University, Chulalongkorn University in
the academic year 2015 they were classified by gender, age, educational background, and work experience. The
research tool is a questionnaire. The results revealed that:

1
2

นิสิตหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
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1. University personne ranked the work motivation in overall and each aspects at a moderate
level, except aspects of job description and supervisor and associates at a high level
2. There were a significant differences between male and female university personnel in overall
and five aspects.
3. There was no significant difference in work motivation among the university personnel with
different age groups in overall and five aspects.
4. There was no significant difference among work motivation of the university personnel with
different educational backgrounds in overall and five aspects.
5. There was no significant difference among work motivation of the university personnel with different
work experience in overall and five aspects.
Keywords: Work Motivation, University Personnel, Chulalongkorn University
บทนา
สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดการศึกษาหลากหลายสาขาวิชาตามความต้องการของ
ประเทศ การบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการผลิตทรัพยากรมนุษย์ระดับสูงที่มีบทบาทในการ
ชี้นา ร่วมพัฒนาชุมชน และสังคมไทยในสังคมโลกแห่งการแข่งขันให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้นั้น ทรัพยากร
บุคคลในสถาบันอุดมศึกษาเป็นปัจจัยที่สาคัญที่มีผลต่อความสาเร็จความก้าวหน้าหรือความล้มเหลวขององค์การ เพื่อให้การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการและสถาบันอุดมศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว ยืดหยุ่น
หลากหลาย มีระบบจูงใจคนรุ่นใหม่เข้าสู่ระบบ มีการจัดหาคนเข้าทางานให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของหน่วยงาน
มีกระบวนการสารวจความต้องการทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความสามารถและทักษะในเวลาที่ ต้องการ ดังนั้น
กระบวนการในการวางแผนอัตรากาลังทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา จึงเป็นหน้าที่สาคัญที่ผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษา
จะต้องทาการวางแผนว่าองค์การจะมีความต้องการบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานในตาแหน่งต่างๆ เป็นจานวนมากน้อยเพียงใด
รวมทั้ งปรั บ ขนาดก าลั งคนให้ เ หมาะสมเพื่ อ ให้ มี ก ารใช้ ก าลั งคนที่ มีอ ยู่ อ ย่ า งคุ้ ม ค่า และเกิ ด ประโยชน์ สู งสุ ด (ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2553: 1)
จากการศึก ษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ เฮอร์ซเบอร์ก (จอมพงศ์ มงคลวนิช. 2558: 221; อ้างอิงจาก
Hertzberg. n.d.) ทาการศึกษาคุณลักษณะของงานเพื่อให้ สามารถระบุได้ว่า ปัจจัยไหนที่จะส่งผลด้านบวกหรือลบต่อ
แรงจูงใจของพนักงาน ผลการศึกษาระบุว่ามี 2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกับแรงจูงใจ ซึ่งได้แก่ ปัจจัยตัวกระตุ้น ( Motivation
Factors) เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบโดยตรงกับการเพิ่มความพอใจในการทางานซึ่งได้แก่ ความสาเร็จ การเป็นที่ยอมรับ ความ
รับผิดชอบ การเติบโตในสายงานที่ทา และโอกาสของความเจริญก้าวหน้า และปัจจัยค้าจุ้น (Hygiene Factors) เป็นปัจจัยที่
ต้องมีในระดับที่เพียงพอ โดยเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในการทางานของบุคลากรมากกว่างานที่ทา ได้แก่
นโยบายขององค์กรการจัดการดูแลที่มีคุณภาพ สภาพการทางาน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานในทุกระดับ สถานะความ
มั่นคงในการทางาน เงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ จากการศึก ษาแนวคิดและทฤษฎี พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากร ประกอบด้ ว ย ด้ า นสภาพแวดล้ อ ม ด้ า นลั ก ษณะงาน ด้ า นผู้ บั งคั บ บั ญ ชาและผู้ ร่ ว มงาน ด้ า น
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในหน้าที่การงาน ซึ่งหากบุคลากรในองค์การมีแรงจูงใจในด้าน
ต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นจะส่งผลประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร และประสิทธิผลขององค์การ
แนวคิดการแปรเปลี่ยนสภาพการบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ภายใต้การบริหารงานในระบบราชการเป็นอยู่นอก
ระบบราชการหรือที่เรียกว่า มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ มาตั้งแต่ พ.ศ.2507 แต่ไม่ได้นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงใดๆ เนื่องจาก
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ความไม่เข้าใจในสถานภาพ รวมถึงสิทธิประโยชน์ของบุคลากรในมหาวิ ทยาลัย จนกระทั่งในปี พ.ศ.2531 ได้ตั้งมหาวิทยาลัย
ใหม่ที่ออกนอกระบบราชการแห่งแรก คือ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี จนถึงปั จจุบันได้มีอีกหลายสถาบันที่เปลี่ย น
สถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยอีกหลายแห่งยังไม่ได้เปลี่ยนสถานภาพการ
บริ ห าร แต่ ใ นแผนพั ฒนาอุ ดมศึ ก ษาได้ กาหนดให้ สถาบั นอุ ด มศึ ก ษาได้ ก าหนดให้ ส ถาบั น อุด มศึ กษาของรั ฐต้ อ งเปลี่ ย น
สถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ ได้
ระงับการกาหนดอัตราข้าราชการใหม่ทุกประเภทให้กับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมาตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2542 โดยได้จัดสรร
อัตราให้เท่าที่จาเป็นในระบบใหม่ที่เรียกว่า พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งหลักการสาคัญสมั ยที่ยังเป็นทบวงมหาวิทยาลัย ในปี
พ.ศ.2536 สรุ ป สถานภาพของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ไว้ ว่ า เป็ น พนั ก งานหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ อยู่ ภ ายใต้ ก ฎหมายของ
มหาวิทยาลัย ไม่ใช่ข้าราชการ ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์
และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ได้รับเงินเดือนสูงกว่าในปัจจุบัน ซึ่งไม่ควรต่ากว่ารัฐวิสาหกิจและสามารถแข่งขันได้ใน
ตลาดแรงงาน โดยเงินเดือนที่ได้รับพิจารณาตามความสามารถและภาระงาน รวมทั้งคุณภาพและปริมาณงานวิจัย ดังนั้น
พนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละคนเงินเดือนจึงไม่ควรเท่ากัน (ทบวงมหาวิทยาลัย. 2545; อ้างอิงจาก สุมิตร สุวรรณ; และคน
อื่นๆ. 2552: 2)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ถือกาเนิดจากโรงเรียนสาหรับฝึกหัดวิชา
ข้าราชการฝ่ายพลเรือน โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งขึ้น
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระอนุสรณ์คานึงถึงพระบรมราโชบายในสมเด็จพระบรมชนกาธิราชที่จะ “ให้
มีมหาวิทยาลั ยขึ้นสาหรับเป็นสถาบันอุดมศึกษาของชาวสยาม” ทรงเห็นว่าควรขยายกิจการให้กว้างขวางตามพระราช
ประสงค์ เ พื่ อ ให้ เ ป็ น พระบรมราชานุ ส าวรีย์ อั น ยิ่งใหญ่ และถาวรในสมเด็ จ พระบรมชนกาธิร าช ในปั จ จุบั น จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย คณะ หน่วยงาน และสานักต่างๆ รวมทั้งหมด 42 แห่ง และจานวนบุคลากรทั้งข้าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัยมีทั้งสิ้น 8,014 คน (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2558: ออนไลน์)
สานักงานมหาวิทยาลัย มีภาระหน้าที่ในการสนับสนุนการดาเนินการของอธิการบดีเพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์
และพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งภาระหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย แบ่งหน่ วยงานออกเป็น 3 กลุ่มภารกิจ คือ 1.
หน่วยงานสนับสนุนการสร้ างผลผลิตหลัก เป็นหน่วยงานที่ส นับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงานสร้างผลผลิตหลัก 2.
หน่วยงานบริหารจัดการและสนับสนุนองค์กร เป็นหน่วยงานที่ดาเนินการเกี่ยวข้องกับ การบริหารองค์กรในส่วนกลางเพื่อให้
บริการ การบริหารงาน การสนับสนุน ส่งเสริม ประสานงาน และอานวยการให้การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเป็นด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ 3.หน่วยงานบริหารสินทรัพย์และรายได้ เป็นหน่วยงานใน
กากับของมหาวิทยาลัย มีภาระหน้าที่บริหารสินทรัพย์และรายได้ โดยการดาเนินกิจการในความรับผิดชอบ และที่เกี่ยวข้อง
ตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยกาหนด (สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2557: 17)
การทางานร่วมกันของคนหมู่มากย่อมต้องมีปัญหา ซึ่งการบริหารงานในสานักงานมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็นสานัก
บริหาร และศู นย์ซึ่งเป็ นการดาเนิน งานเป็ นเอกเทศ การกาหนดนโยบาย หรือการนานโยบายไปปฏิบัติบ างครั้งอาจไม่
สอดคล้องกับลักษณะของหน่วยงาน การทางานจึงประสบปัญหา ทาให้บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และจาก
การศึ ก ษาทฤษฎี ส องปั จ จั ย ของเฮอร์ ซ เบอร์ ก ประกอบการสั ม ภาษณ์ ผู้ ที่ เ ป็ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สั งกั ด ส านั ก งาน
มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถแบ่งได้เป็น 5 ด้าน (พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสานักงานมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2558: สัมภาษณ์)
ด้านสภาพแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในบริเวณใจกลางกรุงเทพฯ ทาให้การจราจรติดขัดส่งผลให้เกิด
ความสาบากในการเดินทางมาทางาน และจานวนบุคลากรที่มากทาให้สถานที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ กอปร
กับเป็นอาคารสูงทาให้อากาศร้อน
ด้านลักษณะงาน งานมีปริมาณมากต้องทางานในเวลาที่จากัด ภาระงานที่ได้รับไม่ได้รับการจัดสรรตามตาแหน่ง
หน้าที่และความรู้ความสามารถ บางครั้งต้องทางานอื่นๆ นอกเหนือจากงานประจาและไม่ตรงกับตาแหน่งโดยตรง อีกทั้ง
ขั้นตอนในการทางานมีความซ้าซ้อนไม่ชัดเจน ไม่มีอิสระในการทางาน
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ด้านผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาขาดความวางใจในการมอบหมายงาน ขาดมนุษยสัมพันธ์ และการ
ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม และผู้ร่วมงาน ขาดความสามัคคี ทาให้บรรยากาศในการทางานไม่เอื้ออานวย และ
การไม่ยอมรับในตัวผู้บังคับบัญชา ในเรื่องคุณวุฒิและวัยวุฒิ
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ การที่ทางานโดยเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ทาให้การขึ้นเงินเดือนหรือการปรับฐาน
เงินเดือนไม่ได้เป็นไปตามประกาศของรัฐบาล และสวัสดิการขาดหายไปในหลายด้าน เช่น การรักษาพยาบาลต้องใช้สิทธิ
ประกันสังคมและประกันชีวิตแบบกลุ่มเท่านั้น
ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในหน้าที่การงาน การบรรจุจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้สัญญาระยะสั้น ต่อสัญญา
เป็นคราวๆ ไป ขึ้นอยู่กับการประเมินผลงานประจาปีในแต่ละ ซึ่งขึ้นกับผู้บังคับบัญชา การก้าวขึ้นสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นต้องสอบ
คัดเลือก ไม่สามารถเลื่อนขึ้นในหน่วยงานที่ปฏิบัติอยู่ได้ และไม่สามารถทาผลงานเพื่อขอตาแหน่งชานาญการ และเชี่ยวชาญ
พิเศษได้
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสานักงาน
มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้พิจารณานาผลการวิจัยนี้ เป็นแนวทางในการกาหนดนโยบายการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ อันจะส่งให้การทางานของพนักงานมหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นผลดีต่อการ
ดาเนินงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อไป
วัตถุประสงค์
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดวัตถุประสงค์ไว้ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสานักงานมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยรวมและรายด้าน 5 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านลักษณะงาน ด้านผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน ด้าน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในหน้าที่การงาน
2. เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสานักงานมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยรวมและรายด้าน จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ทางาน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยกาหนดกรอบแนวคิดการวิจัยไว้ ดังนี้

-

ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
ประสบการณ์ทางาน

ตัวแปรตาม
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสังกัด
สานักงานมหาวิทยาลัย ใน 5 ด้าน
- ด้านสภาพแวดล้อม
- ด้านลักษณะงาน
- ด้านผู้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน
- ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
- ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน

วิธีดาเนินการวิจัย
1. กลุ่ ม ตัว อย่ างที่ ใช้ ใ นการวิจั ย ครั้ งนี้ เป็ น พนั ก งานมหาวิท ยาลัย สังกั ด สานั กงานมหาวิท ยาลั ย จุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ซึ่งกาลังปฏิบัติงานอยู่ในปีการศึกษา 2558 จานวน 742 คน โดยกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ตามสูตร
คานวณของเนย์แมน (Neyman) (Cochran. 1977: 99) ได้จานวนพนักงานมหาวิทยาลัยที่เป็นกลุ่มตัวอย่างสิ้น 270 คน
และเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ได้รับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์
กลับมา จานวน 254 ชุด คิดเป็นร้อยละ 94.07
- สังคมและวัฒนธรรม -
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2. เครื่อ งมือที่ใช้ใ นการวิจัย ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด สานักงาน
มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2558 แบ่งเป็น 3ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ เกี่ยวกับข้อมูล ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่
ข้อมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทางาน
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดสานักงานมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใน 5 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านลักษณะงาน ด้านผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน ด้านค่าตอบแทน
และสวัสดิการ และด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในหน้าที่การงาน จานวนด้านละ 10 ข้อ รวมทั้งสิ้น 50 ข้อ ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert. 1932: 1-55) ซึ่งค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ
.986
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดสานักงานมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ทางาน
โดยใช้การแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ
2. ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 1 เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด
สานักงานมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรวมและในแต่ละด้าน 5 ด้าน วิเคราะห์ข้อมูลโดยคานวณหาค่าเฉลี่ย
และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. ตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยข้อที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด
สานักงานมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรวมและในแต่ละด้าน 5 จาแนกตามตัวแปร เพศ โดยการทดสอบที (ttest) ส่วนตัวแปร อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ทางาน ใช้การวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว (One
way ANOVA) และในกรณีที่พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่
โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) (Ferguson. 1981: 68-190)
ผลการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสานักงาน
มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในด้านสภาพแวดล้อม ด้านลักษณะงาน ด้านผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน ด้าน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในหน้าที่การงาน โดยรวมและในแต่ละด้าน จาแนกตาม ตัว
แปร เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ทางาน เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันผู้วิจัยได้กาหนดสัญลักษณ์ต่างๆ ในการ
นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
n
แทน จานวนคนในกลุ่มตัวอย่าง
ˉx
แทน ค่าเฉลี่ย (Mean)
S.D.
แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
F
แทน ค่าที่ใช้พิจารณาใน F-distribution
t
แทน ค่าที่ใช้พิจารณาใน t-distribution
SS
แทน ผลรวมยกกาลังสอง (Sum of Squares)
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MS
df
p
*

แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าเฉลี่ยของผลรวมยกกาลังสอง (Mean Squares)
ระดับชั้นของความเป็นอิสระ (Degrees of Freedom)
ความน่าจะเป็นที่มีค่าสถิติที่ใช้ทดสอบจะตกอยู่ในช่วงปฏิเสธสมมติฐาน
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 1 จานวนและค่าร้อยละของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามตัวแปร
ตัวแปรที่ศึกษา

จานวน (n=254)

ร้อยละ (%)

รวม

80
174
254

31.50
68.50
100.00

รวม

55
142
57
254

21.66
55.90
22.44
100.00

รวม

36
119
99
254

14.17
46.85
38.98
100.00

รวม

76
71
107
254

29.92
27.95
42.13
100.00

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
น้อยกว่า 30 ปี
30 – 45 ปี
45 ปีขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญาตรีหรือเทียบเท่า
สูงกว่าปริญาตรี
4. ประสบการณ์ทางาน
น้อยกว่า 5 ปี
5 – 10 ปี
10 ปีขึ้นไป

จากตารางที่ 1 แสดงว่า พนักงานมหาวิทยาลัยที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จานวน 254 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จานวน 174 คน อายุระหว่าง 30 – 45 ปี จานวน 142 คน ระดับการศึกษาที่ระดับปริญาตรีหรือเทียบเท่า จานวน 119 คน
และประสบการณ์ทางาน 10 ปีขึ้นไป จานวน 107 คน
ตารางที่ 2 แสดงค่ า คะแนนเฉลี่ ย และค่ า ความเบี่ ย งเบนมาตรฐานของแรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของพนั กงาน
มหาวิทยาลัย สังกัดสานักงานมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสานักงาน
มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1. ด้านสภาพแวดล้อม
2. ด้านลักษณะงาน
3. ด้านผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน
4. ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
5. ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในหน้าที่การงาน
รวม

- สังคมและวัฒนธรรม -

n = 254
Xˉ
3.42
3.54
3.79
2.85
2.92
3.30

S.D.
0.62
0.61
0.70
0.71
0.79
0.52

แปลผล
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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จากตารางที่ 2 แสดงว่า พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสานักงานมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (Xˉ = 3.30, S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น ด้านลักษณะงาน ด้านผู้ บังคับบัญ ชาและผู้ร่ วมงาน มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ตาราง 3 การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสานักงานมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใน โดยรวมและรายด้าน จาแนกตามตัวแปร เพศ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัดสานักงานมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1. ด้านสภาพแวดล้อม
2. ด้านลักษณะงาน
3. ด้านผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน
4. ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
5. ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในหน้าที่การงาน
รวม

เพศ
ชาย (n=80)
Xˉ
S.D.
3.63
0.59
3.77
0.60
3.95
0.70
3.08
0.78
3.10
0.85
3.51
0.60

หญิง (n=174)
Xˉ
S.D.
3. 32
0.60
3.43
0.58
3.71
0.60
2.73
0.65
2.84
0.75
3.21
0.54

t

p

3.74
4.14
2.54
3.47
2.39
3.78

.001
.001
.011
.001
.018
.001

จากตาราง 3 แสดงว่า พนักงานมหาวิทยาลัยเพศชายและหญิง มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาและเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสานักงานมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในด้าน 5 ด้าน คือ ด้านสภาแวดล้อม ด้านลักษณะงาน ด้านผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน ด้าน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในหน้าที่การงาน จาแนกตามตัวแปรเพศ อา ยุ ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์ทางาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสานักงานมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านลักษณะงาน และด้านผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับมาก
2. พนักงานมหาวิทยาลัยเพศชายและหญิง มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ทางานแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่พบความแตกต่าง
จากการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสานักงานมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย สามารถอภิปรายผลดังนี้
1. การศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสานักงานมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในด้าน 5 ด้าน คือ ด้านสภาแวดล้อม ด้านลักษณะงาน ด้านผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน ด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ และด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในหน้าที่การงาน พบว่าพนักงานมหาวิทยาลัยมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ มีหน้าที่จัด
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การศึกษาโดยไม่หวังผลกาไร หากแต่สถานภาพของพนักงานมหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจน การกาหนดสัญญาจ้างที่เป็นสัญญาระยะ
สั้น การประเมินผลและการขึ้นเงินเดือนประจาปี สวัสดิการที่แตกต่างจากการเป็นข้าราชการ ทาให้พนักงานมหาวิทยาลัย ไม่
กดดันในเรื่องการทางาน แต่ไม่พอใจสวัสดิการ จึงทาให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นไปตาม
ทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg and Others. 1959: 45 – 49) ปัจจัยจูงใจนั้นถ้าขาดไปแล้วมิได้ทาให้เกิดความไม่พอแก่
พนักงานแต่อย่างใด แต่พนักงานเหล่านั้นจะไม่ได้รับแรงจูงใจในการทางาน ตัวอย่างเช่น นาย ก เป็นคนงานรดน้าต้นไม้และ
สนามหญ้าของที่ทางานแห่งหนึ่ง ถ้านายก มีความรู้สึกว่าเขามีโอกาสก้าวหน้า เขาก็จะมีความพอใจในการทางานมากขึ้นและ
เป็นแรงจูงใจให้ทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่แม้ว่ายังไม่มีโอกาสสาหรับความก้าวหน้าก็มิได้หมายความว่าเขาจะไม่พอใจใน
งานที่ทากล่าวโดยสรุป ปัจจัยที่เรียกว่า “ปัจจัยค้าจุน” นั้นจะมีผลกระทบต่อความไม่พอใจในงานที่ทา ส่วน “ปัจจัยจูงใจ” จะมี
ผลกระทบต่อความพึงพอใจในงานที่ทาซึ่งปัจจัยค้าจุนจะช่วยทาให้คนสามารถหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่ทาให้เกิดความไม่พอใจต่าง ๆ
ส่วนปัจจัยจูงใจจะทาให้คนมีความสุขหรือความพอใจในงานที่ปฏิบัติอยู่ จากข้อสมมติฐานเดิมของทฤษฎีแรงจูงใจที่มักจะกล่าว
ว่าสิ่งจูงใจทางด้านการเงิน การปรับปรุงในเรื่องความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทางานเป็นการ
จูงใจให้มีการเพิ่มขึ้นของผลผลิตนั้น ขณะนี้ได้รับการเปลี่ยนแปลงและทาให้ได้รับทราบว่าปัจจัยจูงใจเท่านั้นที่มีผลต่อการ
เพิ่มขึ้นของผลผลิตหรือผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ดังเช่นงานวิจัยของ ฐากูร ปาละนันทน์ (2554: 116) เรื่อง แรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดวิทยาลัยชุมชน สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พบว่า บุคลากร
ที่ปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชนมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ โชติกา ระโส
(2555: 63) เรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พบว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
1.1 ด้านสภาแวดล้อม พบว่า พนักงานมหาวิทยาลัย มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในบริเวณใจกลางกรุงเทพฯ ทาให้การจราจรติดขัดส่งผลให้เกิดความสา
บากในการเดินทางมาทางาน แม้จะมีขนส่งสาธารณะระบบรางช่วยอานวยความสะดวก อาคารสถานที่และเครื่องไม้เครื่องมือ
เอื้อต่อการปฏิบัติงาน แต่เนื่องจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีจานวนมาก จึงทาให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
ปานกลาง ดังที่ทฤษฎี 2 ปัจจัย (Two-Factor Theory) ของเฮิร์ซเบอร์ก (ฐากูร ปาละนันทน์. 2554: 117; อ้างอิงจาก
Herzberg. 1959) ที่ว่าสภาพแวดล้อมในการทางานสามารถสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจในการทางานของพนักงานใน
องค์กรได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐากูร ปาละนันทน์ (2554: 117) ได้ทาการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสังกัดวิทยาลัยชุมชน สานักงานคณะกรรมการการอุด มศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พบว่า ด้านสภาพแวดล้อม
บุคลากรของวิทยาลัยชุมชนมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับมาก
1.2 ด้านลักษณะงาน พบว่า พนักงานมหาวิทยาลัย มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากลักษณะของการปฏิบัติงานตรงต่อตาแหน่งและความถนัดของพนักงาน มีความสาคัญต่อมหาวิทยาลัย ขั้นตอน
การทางาน การแก้ไขปัญหา การมีอิสระในการตัดสินใจ และปริมาณที่เหมาะสม จึงทาให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับมาก ดังที่ทฤษฎีคุณลักษณะงานของแฮคแมน – โอลด์แฮม (Fisher and Others.1990) แฮคแมน และ โอลด์แฮม
กล่าวว่า ลักษณะงานที่เปลี่ยนแปลงไปจะทาให้พนักงานมีประสบการณ์ในงานและมีผลผลิตที่มากขึ้น และมีคุณลักษณะเด่น
ของงาน 5 ประการที่ทาให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทางานมากขึ้น และมีผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ ตลอดจนมีความพึง
พอใจในงานด้วย คุณลักษณะงานดังกล่าว คือ ความหลากหลายในงาน ความชัดเจนของงาน ความสาคัญของงาน ความมี
อิสระในงาน การทราบผลป้อนกลับ ด้วยคุณลักษณะ 5 ประการเหล่านี้จะตอบสนองความต้องการทางจิตวิทยาของบุคคลใน
ด้านการควบคุมด้วยตนเอง การทราบผลการทางานและการมีความหมายของงาน เพราะเมื่องานนั้นทาให้บุคคลมีความพึง
พอใจ บุคคลก็จะทางานให้มีคุณภาพมากขึ้นซึ่งพวกเขาสามารถทาได้ด้วยความมานะและความภาคภูมิใจ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ โชติกา ระโส (2555: 64) เรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครสวรรค์ พบว่า
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บุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครสวรรค์มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก
1.3 ด้านผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน พบว่า พนักงานมหาวิทยาลัย มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานมหาวิทยาลัยกับผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน ความสามารถที่
จะทางานร่วมกัน ความสามัคคี บรรยากาศในการทางาน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การยอบรับนับถือซึ่งกันและกับ จึงทา
ให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ดังทฤษฎีของเฮอร์ซ (Herzberg and Others. 1959: 133 – 155) กล่าว
ว่า การได้รับการยอมรับถือจากผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็นการขอคาปรึกษา การยกย่องชมเชย การให้กาลังใจ
หรือการแสดงออกอื่นใดที่ทาให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยณกมล กิจวัฒนไพบูลย์ (2552:
61) เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทางานให้สาเร็จของพนักงานบริษัทเทอรูโม (ประเทศไทย) จากัด เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร พบว่า สัมพันธภาพระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงในการทางานให้
สาเร็จของพนักงานบริษัทเทอรูโม (ประเทศไทย) จากัด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
1.4 ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ พบว่า พนักงานมหาวิทยาลัย มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
ปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก พนักงานมหาวิทยาลัยบางส่วนไม่พอใจในเรื่องอัตราเงินเดือน การปรับขึ้นเงินประจาปี และ
การที่ไม่สามารถปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่สูงขึ้นได้ รวมทั้ งสวัสดิการในหลายอย่างที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยปรับปรุง
ประกอบด้วย หอพักบุคคลากร สิทธิเข้าเรียนโรงเรียนสาธิต สวัสดิการรักษาพยาบาลที่ดีขึ้นครอบคลุมครอบครัวของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดังที่ทฤษฎี 2 ปัจจัย (Two-Factor Theory) ของเฮิร์ซเบอร์ก (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ; และคนอื่นๆ. 2545: 313)
กล่าวว่า ปัจจัยค้าจุน เป็นแนวคิดที่เกี่ยวกับปัจจัยที่ป้องกันปัญหาที่พนักงานอาจเกิดความไม่พอใจในการปฏิบัติงาน เช่น การ
จ่ายค่าตอบแทนที่ขาดความยุติธรรมและไม่เหมาะสม หากพนักงานมีขวัญกาลังใจสูง ก็จะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสูง ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของชาตรี เหล่าเลิศรัตนา (2553: 73) เรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
การกีฬาแห่งประเทศไทย พบว่า รายได้ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
1.5 ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในหน้าที่การงาน พบว่า พนักงานมหาวิทยาลัย มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก พนักงานมหาวิทยาลัยบางส่วนไม่พอใจในเรื่องสัญญาการปฏิบัติงานที่
เป็นสัญญาระยะสั้น ความไม่ชัดเจนของการเข้าสู่ตาแหน่งเชี่ยวชาญ ชานาญการ หรือการขึ้นสู่ตาแหน่งหัวหน้างานที่ต้องใช้
การสอบ สอดการกับ ทฤษฎีแรงจูงใจของอัลเดอร์เฟอร์ (เทพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ. 2540: 26–27) จาแนกความ
ต้องการของมนุษย์เป็นสามกลุ่ม หนึ่งในนั้น คือ ความต้องการความเจริญก้าวหน้า (Growth Needs) ความต้องการนี้เป็นผล
จากการที่บุคคลมีส่วนร่วมอย่างจริงจังกับสภาพแวดล้อม อาทิ ครอบครัว งาน และกิจกรรมด้านสันทนาการ ความพอใจใน
การเจริญก้าวหน้านี้ได้มาจากการที่บุคคลนั้นเผชิญปัญหาในสภาพแวดล้อมที่ทาให้บุคคลได้ใช้ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่
หรือได้พัฒนาความสามารถให้เพิ่ม มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ สมยศ นาวีการ (2554: 394) กล่าวไว้ว่า องค์การที่มีการ
บริหารงานที่ให้โอกาสพนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ รวมถึงมีโอกาสก้าวหน้ามากกว่าหน่วยงานอื่นๆ ย่อมเป็นที่สนใจและ
จูงใจให้พนักงานเข้ามาร่วมทางานและอยู่กับองค์หารเป็นเวลานาน และงานวิจัยของทิพมาศ แก้วซิม (2542: 55) เรื่อง
แรงจู งใจในการปฏิ บั ติ งานของอาจารย์ โ รงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ พบว่ า อาจารย์ โ รงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน อยู่ในระดับปาน
กลาง
2. ผลการเปรี ย บเที ย บแรงจู งใจในการปฏิ บั ติ งานของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สั งกั ด ส านั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรวมและในแต่ละด้าน จาแนกตามตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ทางาน ผล
การศึกษาสรุปได้ ดั้งนี้
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2.1 พนักงานมหาวิทยาลัยเพศชายและเพศหญิง มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้านทุกด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของฐากูร ปา
ละนันทน์ (2554: 115) ที่ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดวิทยาลัยชุมชน สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวง ศึกษาธิการ พบว่า บุคลากรวิทยาลัยชุมชนที่เพศชายและเพศหญิง มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด้ านทุกด้าน
ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการ
ทางานในสานักงานมหาวิทยาลัย ปฏิบัติตามตาแหน่งหน้าที่ จึงทาให้อายุไม่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ฐากูร ปาละนันทน์ (2554: 124) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดวิทยาลัยชุมชน สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พบว่า บุคลากรวิทยาลัยชุมชนที่อายุแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
2.3 พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมและราย
ด้านทุกด้านไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะกลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าร้อยละ 46.85 และสูงกว่าปริญญาตรีร้อยละ 38.98
ซึ่งแต่ละตาแหน่งจะกาหนดคุณวุฒิที่จาเป็นต่อการเข้าทางาน ระดับการศึกษาจึงไม่ส่งผลต่อระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับทิพมาศ แก้วซิม (2542: 57) เรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ พบว่าอาจารย์ที่ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน
2.4 พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์ทางานแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมและ
รายด้านทุกด้านไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะพนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนไม่ว่าจะมีประสบการณ์ทางานเท่าไรอยู่ภายใต้ข้อบังคับเดียวกัน ทาให้การทางาน การ
ปะรเมินผลการปฏิบัติ เป็นไปในแนวทางเดียว ทาให้ประสบการณ์ทางานจึงไม่ส่งผลต่อระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับงานวิจัยของนภาพร อยู่ถาวร (2547: 69) เรื่องตัวแปรที่เกี่ยวข้องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ประจามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ พบว่า ประสบการณ์ทางานไม่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ด้านสภาพแวดล้อม มหาวิทยาลัยควรจะจัดให้มีการปรับปรุงพื้นที่ของหน่วยงานในสังกัด ให้มีพื้นที่ใช้สอย
ส่วนกลางเพิ่มขึ้น ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเสียงรบกวน ปรับปรุงภูมิทัศน์ และระบบปรับอากาศของให้มีอุณภูมิที่เหมาะสม
2. ด้านลักษณะงาน มหาวิทยาลัยควรจัดทาคู่มือการทางานในแต่ละตาแหน่ง และให้สิทธิในการตัดสินใจในการ
แก้ปัญหาแก่พนักงานเพิ่มขึ้น รวมทั้งกาหนดภาระให้มีปริมาณเหมาะสม
3. ด้านผู้บังคัญชาและผู้ร่วมงาน มหาวิทยาลัยควรจะให้ผู้บังคัญชาแต่และหน่วยงานในสังกัดสานักงานมหาวิทยาลัย
รับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มากขึ้น และต้องแสดงให้เห็นถึงความยุติธรรมในการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน
และจัดกิจกรรมนอกเหนือ จากการทางานเพื่อเพิ่มความสามัคคีของพนักงานทั้งในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยในสั งกัด
สานักงานมหาวิทยาลัย
4. ด้านค่าตอบและสวัสดิการ มหาวิทยาลัยควรจะพิจารณาจัดสร้างหอพักสาหรับพนักงานเพิ่มเติม และการเพิ่ม
เสริมสิทธิเข้าศึกษาโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย อาจเป็นในรูปแบบที่ให้บุตรของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้รับสิทธิเข้า
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ศึกษาโดยตรง มาสอบแข่งขันกันเองเป็นการภายในก่อน ปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนที่ยังน้อยกว่ามหาวิทยาลัยอื่นให้เพียงพอต่อ
การดารงชีพ และการปรับอัตราการขึ้นเงินเดือนประจาปีให้ไม่น้อยกว่าข้าราชการ รวมทั้งการขยายสวัสดิการรักษาพยาบาล
ให้ครอบคลุมบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัย
5. ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในหน้าที่การงาน มหาวิทยาลัยควรจะพิจารณาสัญญาปฏิบัติงานระยะยาวถึง
พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย อายุ 60 ปี และใช้ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ป ระจ าปี ม าพิ จ ารณาว่ า จะยกเลิ ก สั ญ ญาหรื อ ไม่
เช่นเดียวกับภาคเอกชน และควรกาหนดเกณฑ์ในการเข้าสู่ตาแหน่งเชี่ย วชาญ ชานาญการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้
พนักงานสามารถเข้าถึงได้ดังเช่นข้าราชการ
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาตั ว แปรที่ ส่งผลต่ อ แรงจู งใจในการปฏิ บั ติ งาน ของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ของจุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยทาการศึกษาเฉพาะ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบงานบุคคลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ควรมีการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยอื่นของรัฐ เพื่อเป็นข้อมูล
ในการพัฒนาระบบพนักงานมหาวิทยาลัย
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ผลของการสอนโดยใช้กลวิธี อาร์ อี เอ พี ที่มีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความและ
การเขียน-ย่อความในวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Effects of Teaching Through The REAP Strategy on Reading Comprehension and
Summary Writing Abilities of Fifth Grade Primary School Students
ปฐมาภรณ์ สุกใส

1

ศุภวรรณ สัจจพิบูล

2

บทคัดย่อ
งานวิ จัย นี้มี วั ตถุ ประสงค์ เ พื่อ เปรีย บเที ยบความสามารถในการอ่ านจับ ใจความและการเขี ยนย่อ ความในวิ ชา
ภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังได้รับการสอนโดยใช้กลวิธี อาร์ อี เอ พี และเพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่านจับใจความและการเขียนย่อความ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการ
สอนโดยใช้กลวิธี อาร์ อี เอ พี กับกลุ่มที่ได้รับการสอนแบบเดิม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สังกัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จานวน 2 ห้องเรียน
รวม 68 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากนั้นสุ่มห้องเรียนเป็นกลุ่มทดลองจานวน 1กลุ่ม
(34คน) และกลุ่มควบคุมจานวน 1 กลุ่ม (34คน) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบไปด้วย แผนการสอนโดยใช้กลวิธี
อาร์ อี เอ พี แผนการสอนแบบเดิม แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ และแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการเขียนย่อความ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย สถิติพื้นฐานค่าเฉลี่ย (  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
การวิเคราะห์ความแปรปรวนหุคูณแบบวัดซ้า (Repeated measure MANOVA) การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณแบบ
ทางเดียว (One-way MANOVA) ผลการศึกษาพบว่า 1)ความสามารถในการอ่านจับใจความและการเขียนย่อความของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยใช้กลวิธี อาร์ อี เอ พี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 2)ความสามารถในการอ่านจับใจความและการเขียนย่อความของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของ
กลุ่มที่ได้รับการสอนโดยใช้กลวิธี อาร์ อี เอ พี สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนแบบเดิมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำสำคัญ: การอ่านจับใจความ การเขียนย่อความ กลวิธีอาร์ อี เอ พี
Abstract
The purpose of this research is to compare reading comprehension and summary writing abilities
of fifth grade primary school students before and after they have taught by the REAP strategy and to
compare reading comprehension and summary writing abilities of fifth grade primary school students
taught by the REAP strategy with those taught by conventional instruction. The Sample of this study was
2 classrooms of fifth grade primary school students at Watchanpradittharam School under the
department of education, Bangkok Metropolitan Administration. There were 68 students chosen by
Purposive Sampling, 34 in the experimental group and 34 in the control group. The research instruments
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were lesson plans of the REAP strategy and conventional instruction, Reading comprehension ability test
and Summary writing ability test.
The data were analyzed by arithmetic mean (  ), Standard Deviation (S.D), Repeated measure
MANOVA and One-way MANOVA. The results showed that Reading comprehension and Summary writing
abilities of fifth grade primary school students taught by the REAP Strategy was higher than before
receiving instruction and Reading comprehension and Summary writing abilities of fifth grade primary
school students taught by the REAP Strategy was higher than those taught by conventional instruction.
Keywords: Reading Comprehension, Summary Writing, REAP strategy
บทนา
ทักษะการอ่านเป็นทักษะหนึ่งในภาษาไทยที่มีความจาเป็นต่อการเรียนรู้ เพราะนอกจากการอ่านจะทาให้เกิดความรู้
แล้วยังก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาความคิดได้ด้วย การอ่านมีหลากหลายประเภท แต่
สาหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ( กระทรวงศึกษาธิการ.
2551: 8) ได้กาหนดให้นักเรียนอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ การอ่านจับใจความเป็นทักษะสาคัญที่ช่วยในการแสวงหาความรู้
ครูจึงควรฝึกฝนให้นักเรียนมีทักษะในการอ่านจับใจความ โดยการให้นักเรียนหมั่นปฏิบัติอยู่เสมอ โดยเฉพาะการสอนอ่านจับ
ใจความในระดับประถมศึกษานั้น มีความสาคัญมาก ครูจึงควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาความสามารถ
ด้านการอ่านจับใจความ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสาคัญที่ทาให้นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ หรือวิเคราะห์งานเขียน
เป็นส่วนๆ ได้อย่างถี่ถ้วนต่อไป
นอกจากทักษะการอ่านแล้ว ยังมีทักษะที่สาคัญอีกทักษะหนึ่ งคือ ทักษะการเขียน การเขียนเป็นทักษะหนึ่งที่มี
ความสาคัญมากในการสื่อสาร เพราะการเขียนเป็นหลักฐานที่คงทนถาวรยิ่งกว่าทักษะอื่น ๆ ในการนาเสนอข้อมูลความรู้
ความคิด และประสบการณ์ต่างๆ ของผู้ส่งสารสู่ผู้รับสาร ถ้าผู้ส่งสารบกพร่องในด้านการเขียน การถ่ายทอดความคิดในการ
สื่อสารก็จะบกพร่อง ด้อยคุณค่าตามไปด้วย การพัฒนาทักษะการเขียนสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้มุ่งเน้นให้
นักเรียนได้พัฒนาทักษะการเขียนย่อความ ซึ่งเป็นการเขียนเก็บใจความสาคัญของเรื่องมาเรียบเรียงใหม่ ให้สั้น กระชับ
ต่อเนื่อง และคงสาระเดิมอย่างครบถ้วน โดยเขียนเป็นสานวนของตนเอง การที่จะฝึกให้นักเรียนสามารถเขียนย่อความได้ดี
นั้น ครูจาเป็นต้องฝึกให้นักเรียนรู้จักขั้นตอน และรูปแบบของการเขียนย่อความ โดยอาศัยวิธีการสอนการเขียนย่อความที่มี
ประสิทธิภาพ การสอนเขียนย่อความมีความสาคัญต่อการเรียนภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษา เพราะนอกจากจะ
ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาในการเขียนซึ่งเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ความรู้
ระหว่างกัน นักเรียนยังสามารถนาทักษะการเขียนย่อความไปพัฒนาทักษะการเขียนอื่นๆ ได้ เช่น การเขียนสรุปความ การ
เขียนเพือ่ เล่าเรื่อง การบันทึกความรู้จากการอ่าน การพัฒนาการอ่านและการเขียนให้ควบคูก่ ันมีความสาคัญ เพราะการเขียน
เป็นการถ่ายทอดความคิดผ่านตัวอักษร และการอ่านเป็นการรับรู้ความคิดที่ได้รับจากการถ่ายทอดด้วยตัวอักษร การอ่านและ
การเขียนจึงมีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ เมื่อผู้ เขียนเขียนข้อความ ผู้รับสารก็จะอ่านข้อความ เมื่ออ่านแล้วเกิดความรู้สึก
ความคิดเห็น ความเข้าใจ ก็จะส่งสารออกมา ในที่สุดผู้เขียนก็จะทราบได้ว่าข้อเขียนของตนเป็นเช่นไร มีคุณค่าหรือต้องแก้ไข
อย่างไร นอกจากนี้ การที่นักเรียนจะเขียนได้ดีนั้นจาเป็นต้องอาศัยทักษะการอ่านเพราะเมื่อนักเรียนอ่านงานเขียนเป็น
จานวนมากพอสมควรแล้ว นักเรียนจะเกิดการเรียนรู้และสามารถเขียนงานด้วยรูปแบบภาษาของตนเอง จนก่อให้เกิดความ
ชานาญในการเขียนได้
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อย่ างไรก็ต าม แม้ ว่า ทัก ษะการอ่ านจั บใจความและการเขี ยนย่อ ความจะมี ความสาคัญ สาหรับ นัก เรี ยนระดั บ
ประถมศึกษา แต่จากการวิเคราะห์คะแนนผลการประเมินจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชน
(2558: Online) ในปีการศึกษา 2555-2556 พบว่า คะแนนเฉลี่ยการทดสอบรายวิชาภาษาไทยเพื่อทดสอบความสามารถใน
การอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่ากว่าร้อยละ 50 แสดงให้เห็นถึงปัญหาในการอ่านและการ
เขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา และจากการปฏิบัติการสอนในรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า
เมื่อนักเรียนอ่านเรื่องในบทเรียนหรือข้อความใดแล้วนักเรียนไม่เข้าใจบทเรียนหรือข้อความนั้น ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถ
ตอบคาถามจากเรื่องที่อ่าน รวมทั้งไม่สามารถวิเคราะห์ใจความหรือข้อคิดของเรื่องที่อ่านในบทเรียนหรือข้อความนั้นได้ ดังที่
รัตนา ศิริลักษณ์ (2558: Online) ได้กล่าวไว้ว่า นักเรียนในโรงเรียนทุกระดับชั้นในประเทศไทยประมาณร้อยละ 20 ปัจจุบันนี้
ประสบปัญหาการอ่าน เพราะอ่ านหนังสือแล้วไม่เข้าใจ ตีความไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นบทเรียน โจทย์คณิตศาสตร์ อ่านการ์ตูน
โฆษณา ฯลฯ เมื่อนักเรียนอ่านไม่ได้หรือไม่เข้าใจย่อมตีความเนื้อหาที่อ่านไม่ได้ เขียนไม่ได้ และตอบคาถามไม่ได้ สอดคล้อง
กับ อุษณีย์ อนุรุทธิ์วงศ์ (2556: Online) กล่าวถึงปัญหาด้านการอ่านว่า เด็กไทยมีปัญหาด้านการอ่าน เมื่อเด็กมีปัญหาด้าน
การอ่านก็จะโยงไปถึงปัญหาเรื่องการเขียน การวิเคราะห์ การจับใจความ การวิพากษ์และการแสดงความคิดเห็น ส่วนในด้าน
ทักษะการเขียน พบว่านักเรียนไม่สามารถเขียนสื่อสารได้ โดยเฉพาะเมื่อต้องเขียนสรุปสาระสาคัญของเรื่องที่อ่าน เนื่องจาก
นักเรียนไม่สามารถนาสาระสาคัญของเรื่องมาเรียบเรียงด้วยสานวนภาษาของตนเองได้
ปัญหาข้างต้นอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ ประการแรกคือ ปัญหานักเรียนอ่ านหนังสือแล้วไม่เข้าใจ ไม่
สามารถสรุปสาระสาคัญของเรื่องได้ดังที่ธีรญา เหงี่ยมจุล (2547: 5) กล่าวไว้ว่า แม้ว่าครูจะได้พยายามฝึกทักษะการอ่านให้
นักเรียนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน แต่ก็ยังพบว่าประสิทธิภาพการอ่านไม่บรรลุผลตามเป้าหมายเท่าที่ควร เนื่องจากยังมีนักเรียนส่วน
หนึ่งที่อ่านหนังสือช้า จับใจความเรื่องที่อ่านไม่ค่อยได้ ขาดความเข้าใจในเรื่องที่อ่าน ตีความไม่เป็น ประการที่สองคือ เด็กไทย
ไม่มีนิสัยรักการอ่าน จากข้อมูลของสานักงานสถิติแห่งชาติ (2557: Online) รายงานว่า เด็กไทยอ่านหนังสือเฉลี่ยเพียง 5
เล่ม และการอ่านหนังสือของเด็กไทยลดลงจากเดิม 52 นาทีต่อวันเหลือเพียง 27 นาทีต่อวัน ซึ่งนับว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับ
การอ่านของเด็กชาติอื่น อย่างเช่นญี่ปุ่น สิงคโปร์ ประการที่สาม คือ การที่นักเรียนไม่มีพื้นฐานด้านการเขียนที่ดี โดยเฉพาะ
การเขียนย่อความ เนื่องจากนักเรียนขาดความรู้ ประสบการณ์ ความช่างสังเกต ความคิด การใช้ภาษา และขาดการฝึกฝน
ดังที่ ดารุณี ศุขกลิ่น (2549: 6) ได้กล่าวถึงปัญหาด้านการเขียนย่อความไว้ว่า มีนักเรียนจานวนมากที่เขียนย่อความด้วยวิธีตัด
ต่อข้อความจากเนื้อเรื่องที่อ่าน และจับใจความได้ไม่ถูกต้องครบถ้วน ขาดทักษะในการอ่านจับใจความ และทักษะในการเรียบ
เรียงภาษาให้สละสลวย ทาให้ไม่สามารถสื่อสารได้ตรงตามต้องการ
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่า การที่จะแก้ปัญหาและพัฒนาความสามารถในการอ่านและเขียนของ
นักเรียนได้นั้น ครูต้องค้นหาเทคนิควิธีการสอนที่จะพัฒนาการอ่านและการเขียนไปควบคู่กัน กลวิธี อาร์ อี เอ พี เป็นกลวิธี
หนึ่งที่น่าจะสามารถนามาพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ และการเขียนย่อความได้ Eanet & Manzo (1976: 647) ผู้คิดค้น
แนวคิดกลวิธี อาร์ อี เอ พี กล่าวว่า กลวิธี อาร์ อี เอ พี เป็นกลวิธีที่สนับสนุนและส่งเสริมการอ่านที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่ง
พั ฒ นาให้ ผู้ อ่ า นสามารถเข้ า ใจเรื่ อ งที่ อ่ า น และวิ เ คราะห์ ส าระส าคั ญ ของเรื่ อ งได้ ผ่ า นกระบวนการทางความคิ ด และ
กระบวนการเขียน การสอนโดยใช้กลวิธี อาร์ อี เอ พี มี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นอาร์ (Read) เป็นขั้นตอนที่ฝึกให้นักเรียน
อ่านข้อความที่จะจับใจความ ขั้นที่ 2 ขั้นอี (Encode) เป็นขั้นตอนที่ฝึกให้นักเรียนค้นหาใจความโดยเรียบเรียงเป็นถ้อยคาของ
ตนเอง ขั้นที่ 3 ขั้นเอ (Annotate) เป็นขั้นที่นักเรียนนาใจความของข้อความที่นักเรียนอ่านมาเขียนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
ซึ่งในการวิจัยนี้กาหนดให้นักเรียนเขียนย่อความ ขั้นที่ 4 ขั้นพี (Ponder) เป็นขั้นที่นักเรียนได้นาเสนองานเขียนของตนเอง
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น
กลวิธีอาร์ อี เอ พี เป็นกลวิธีที่เน้นพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนควบคู่กันไปเสมอ ดังที่ กมลพัทธ์ โพธิ์ทอง
(2554) ได้อธิบายไว้ว่า กลวิธี อาร์ อี เอ พี เป็นกลวิธีที่เน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาด้านการอ่าน การคิด และการ
เขียนควบคู่ไปด้วยกัน เนื่องจากในแต่ละขั้นตอนของการเรียน นักเรียนจะต้องผ่านกระบวนการอ่าน การใช้คาพูดของตนเอง
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เพื่อบันทึกผลเบื้องต้น และบูรณาการกระบวนการอ่านเข้ากับกระบวนการเขียน โดยนักเรียนจะนาเสนอสิ่งที่อ่านออกมาใน
รูปแบบงานเขียน กลวิธี อาร์ อี เอ พี ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ดังที่ Eanet
Marilyn (1977) ได้วิจัยเรื่อง การตรวจสอบกระบวนการอ่านการเรียนรู้ด้วยกลวิธีอาร์ อี เอ พี คุณค่าของกระบวนการ การ
อ่าน การตีความ การเชื่อมโยง และการคิดพิจารณา เพื่อใช้เป็นกลวิธีในการเรียนการสอน โดยเน้นการใช้การบรรยายและ
เชื่อมโยง เพื่อบรรลุเป้าหมายที่จาเพาะเจาะจงในการเรียนรู้ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนจานวน 105 คน จานวน 6 ชั้น
เรียน แล้วแบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 3 กลุ่ม โดยกาหนดเงื่อนไขของแต่ละกลุ่มไว้ดังนี้ กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มทดลองที่ ใช้การเรียน
การสอนด้วยกลวิธีอาร์ อี เอ พี กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มทดลองที่ใช้การเรียนการสอนด้วยวิธีปกติ กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่พัฒนาความ
พร้อมสาหรับการปรับปรุงทักษะการอ่านและการเรียนรู้ ได้เรียนและฝึกฝนทักษะการเรียนที่ไม่เกี่ยวกับการพัฒนาการอ่าน
และความเข้าใจ ผลการศึกษาการวิจัยพบว่า กลุ่มที่ใช้การจัดการเรียนการสอนด้วยกลวิธีอาร์ อี เอ พี ทาคะแนนแบบทดสอบ
ได้ดี และนักเรียนสามารถโต้ตอบในการเรียนได้ดีมากกว่าการเรียนปกติ เพราะการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีอาร์ อี เอ พี ได้
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทบทวนตรวจสอบความคิดของตนเองโดยการใช้กระบวนการเขียน
จากข้ อมูล เบื้อ งต้นของกลวิธี อาร์ อี เอ พี ผู้วิ จัยเล็งเห็นว่ ากลวิ ธีการสอนนี้น่า จะสามารถนามาพั ฒนาทักษะ
การอ่านจับใจความ และการเขียนย่อความของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้ เนื่องจากเป็นกลวิธีที่ส่งเสริมให้
นักเรียนทาความเข้าใจเรื่องที่อ่านและวิเคราะห์สาระสาคัญของเรื่องได้ ผ่านกระบวนการทางความคิด และกระบวนการเขียน
ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีทักษะการอ่านจับใจความและการเขียนย่อความที่ดีขึ้นได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความและการเขียนย่อความ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 ก่อนและหลังได้รับการสอนโดยใช้กลวิธี อาร์ อี เอ พี
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความและการเขียนย่อความ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการสอนโดยใช้กลวิธี อาร์ อี เอ พี กับกลุ่มที่ได้รับการสอนแบบเดิมแปรตาม
กรอบแนวคิด
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาผลของการสอนโดยใช้กลวิธี อาร์ อี เอ พี ที่มีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความ
และการเขียนย่อความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากการศึกษาทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลวิธี อาร์ อี เอ พี
พบว่า การสอนโดยใช้กลวิธี อาร์ อี เอ พี เป็นกลวิธีที่สนับสนุนและส่งเสริมการอ่านและการเขียนที่มีประสิทธิภาพ โดยส่งผล
ให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจเรื่องที่อ่านและวิเคราะห์สาระสาคัญของเรื่องได้ โดยผ่านกระบวนการทางความคิดและกระบวนการ
เขียน (Eanet & Manzo. 1976: 647) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
วิธีการสอน
1. การสอนโดยใช้กลวิธี อาร์ อี เอ พี
2. การสอนแบบเดิม

ตัวแปรตาม
1. ความสามารถในการอ่านจับใจความ
2. ความสามารถในการเขียนย่อความ

ภาพที1่ กรอบแนวคิดในการวิจยั
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สังกัด
กรุงเทพมหานคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จานวน 7 ห้องเรียน รวม 238 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม
สังกัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จานวน 2 ห้องเรียน รวม 68 คน ใช้
วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยพิ จารณาจากค่า เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน จากนั้นสุ่มห้องเรียน โดยการจับ
ฉลากเพื่อเป็นกลุ่มทดลองจานวน 1 กลุ่ม (34 คน) และกลุ่มควบคุมจานวน 1 กลุ่ม (34 คน)
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ วิธีการสอน 2 วิธี ได้แก่
- การสอนโดยใช้กลวิธี อาร์ อี เอ พี
- การสอนแบบเดิม
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่
- ความสามารถในการอ่านจับใจความ
- ความสามารถในการเขียนย่อความ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการสอนโดยใช้กลวิธี อาร์ อี เอ พี จานวน 4 หน่วยการเรียนรู้ รวม 13 คาบ
คาบละ 60 นาที 2) แผนการสอนแบบเดิม จานวน 4 หน่วยการเรียนรู้ รวม 13 คาบ คาบละ 60 นาที 3) แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอ่านจับใจความที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ มีค่าความยากง่าย (p)
ระหว่าง 0.30 -0.80 และค่าอานาจจาแนก (r) ระหว่าง 0.36 - 0.54 ค่าความเชื่อมั่น .84 4) แบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการเขียนย่อความที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบทดสอบอัตนัย จานวน 1 ข้อ มีค่าความยากง่าย (PE) อยู่ที่ 0.59 และค่าอานาจ
จาแนก (D) อยู่ที่ 0.63
การดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Design) แบบ Pretest-Posttest Control Group
Design คือ เป็นการวิจัยที่มีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม และมีการทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์,
2538: 60-61) ผู้วิจัยได้ดาเนินการสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความและการเขียนย่อความก่อนเรียน (Pretest)
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง แล้วสอนโดยใช้แผนการสอน โดยใช้กลวิธีอาร์ อี เอ พี ใช้
ระยะเวลาในการสอน 13 คาบ คาบละ 60 นาที เมื่อเสร็จสิ้นการสอนได้ทาการทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับ
ใจความและการเขียนย่อความหลังเรียน (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความและการเขียน
ย่อความฉบับเดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อนการสอน ผู้วิจัยนาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์โดยใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวน
พหุคูณแบบวัดซ้า (Repeated measure MANOVA) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณแบบทางเดียว (One-way
MANOVA)
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ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 : แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการอ่านจับใจความและการเขียนย่อความ
ในวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่5 จาแนกตามวิธีการสอน และการวัดก่อน-หลังเรียน

ตัวแปรตาม
ความสามารถในการอ่านจับใจความ
ความสามารถในการเขียนย่อความ

กลุ่มทดลอง (N=34)
T1
T2
SD
SD


10.59 1.56 17.50 1.67
10.79 1.09 17.59 1.08

กลุ่มควบคุม (N=34)
T1
T2
SD
SD


10.32
1.32 14.00 1.41
10.82
1.06 14.03 1.14

จากตาราง พบว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความในวิชาภาษาไทยของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนโดย
ใช้กลวิธี อาร์ อี เอ พี ก่อนการทดลองผู้เรียนมีคะแนนการอ่านจับใจความเฉลี่ยเท่ากับ 10.59 คะแนน หลังการทดลองมี
คะแนนการอ่านจับใจความเฉลี่ยเท่ากับ 17.50 คะแนน ส่วนความสามารถในการอ่านจับใจความในวิชาภาษาไทยของ
นักเรียนกลุ่มควบคุมที่ได้รบั การสอนแบบเดิม ก่อนการทดลองผู้เรียนมีคะแนนการอ่านจับใจความเฉลีย่ เท่ากับ 10.32 คะแนน
หลังการทดลองมีคะแนนการอ่านจับใจความเฉลี่ยเท่ากับ 14.00 คะแนน
ความสามารถในการเขียนย่อความในวิชาภาษาไทยของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนโดยใช้กลวิธี อาร์ อี เอ
พี ก่อนการทดลองผู้เรียนมีคะแนนการเขียนย่อความเฉลี่ยเท่ากับ 10.79 คะแนน และหลังการทดลองมีคะแนนการเขียนย่อ
ความเฉลี่ยเท่ากับ 17.59 คะแนน และความสามารถในการเขียนย่อความในวิชาภาษาไทยของนักเรียนกลุ่มควบคุม ที่ได้รับ
การสอนแบบเดิม ก่อนการทดลองผู้เรียนมีคะแนนการเขียนย่อความเฉลี่ยเท่ากับ 10.82 คะแนน และหลังการทดลองมี
คะแนนการเขียนย่อความเฉลี่ยเท่ากับ 14.03 คะแนน
ตารางที่ 2: แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความและการเขียนย่อความในวิชาภาษาไทย
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังได้รับการสอนโดยใช้กลวิธี อาร์ อี เอ พี
แหล่งความแปรปรวน
Intercept
Response

Value (Wilks’ Lambda)
.004
.009

F
3563.976
1785.105

Sig.
.000
.000

จากตาราง พบว่า พบว่าได้ค่าสถิติ Wilks’ Lambda เท่ากับ .009 และแปลงมาเป็นค่าสถิติ F มีค่าเท่ากับ
1785.105แสดงว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความและการเขียนย่อความของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของ
กลุ่มที่ได้รับสอนโดยใช้กลวิธี อาร์ อี เอ พี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ในข้อ 1
ก่อนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานในข้อที่2 ผู้วิจัยทาการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์
ความแปรปรวนพหุคูณแบบทางเดียว (One-way MANOVA) ซึ่งเป็นสถิติที่ใช้ในการทดสอบ ดังนี้
1. ทดสอบความเป็นเอกพันธ์ของเมตตริกซ์ความแปรปรวน – แปรปรวนร่วม (Homogeneity of variancecovariance matrices) ของตัวแปรโดยใช้ Box’s Test of Equality of Covariance Matrices พบว่า เมตริกซ์ความ
แปรปรวน-แปรปรวนร่วมระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
2. ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม โดยใช้ Bartlett’s Test of Sphericity พบว่า ตัวแปรตาม คือการ
อ่านจับใจความ และการเขียนย่อความ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
- สังคมและวัฒนธรรม -
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จากผลการทดสอบข้อตกลงข้างต้นจะเห็นได้ว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติ One-way
MANOVA ทาให้สรุปได้ว่าข้อมูลข้างต้นมีความเหมาะสมในการใช้ สถิติ One-way MANOVA ผู้วิจัยจึงได้นาข้อมูลมา
วิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 : แสดงผลวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคุณเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความและการ
เขียนย่อความ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับสอนโดยใช้กลวิธี อาร์ อี เอ พี
กับกลุ่มที่ได้รับการสอนแบบเดิม
แหล่งความแปรปรวน
Intercept
Group

Value (Wilks’ Lambda)
.005
.268

F
7006.953
88.639

Sig.
.000
.000

จากตาราง พบว่าได้ค่าสถิติ Wilks’ Lambda เท่ากับ .268 และแปลงมาเป็นค่าสถิติ F มีค่าเท่ากับ 88.639 แสดง
ว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความและการเขียนย่อความ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของกลุ่มที่ได้รับการ
สอนโดยใช้กลวิธี อาร์ อี เอ พี สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนแบบเดิมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานข้อ 2
สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง ในหัวข้อผลของการสอนโดยใช้กลวิธี อาร์ อี เอ พี ที่มีต่อความสามารถใน
การอ่านจับใจความและการเขียนย่อความในวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยได้อภิปรายผล
ดังต่อไปนี้
สมมติฐานข้อ 1 และข้อ 2
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยใช้กลวิธี อาร์ อี เอ พี มีความสามารถในการอ่านจับใจความและ
การเขียนย่อความหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และ สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนโดยใช้การสอนแบบเดิมอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 1 และข้อ 2 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของเพียรศิลป์ ปินชัย (2555: 64)
พบว่า เมื่อนากลวิธีการสอนแบบ อาร์ อี เอ พี มาส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียนสรุปความภาษาอังกฤษ และ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภายหลังการทดลอง นักเรียนมีความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษ การเขียนสรุปความภาษาอังกฤษ และทักษะการคิดวิเคราะห์สูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง และกมลพัทธ์ โพธิ์
ทอง (2554: 83) ที่ได้ศึกษาเรื่องผลของการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้กลวิธีอาร์ อี เอ พี ที่มีต่อความสามารถใน
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการเขียนเรียงความของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการศึกษา พบว่า ความสามารถในการ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนที่เรียนด้วยกลวิธีอาร์ อี เอ พี สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และความสามารถในการเขียนเรียงความของนักเรียนที่เรียนด้วยกลวิธีอาร์ อี เอ พี สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธี
ปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากผลการวิ จั ย นี้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า การสอนโดยใช้ ก ลวิ ธี อาร์ อี เอ พี สามารถช่ ว ยพั ฒ นาความสามารถใน
การอ่านจับใจความและการเขียนย่อความได้ สืบเนื่องมาจากเหตุผล 3 ประการ ดังนี้
1. การสอนอ่านจับใจความโดยใช้กลวิธี อาร์ อี เอ พี มีขั้นตอนการสอนอ่านจับใจความที่ชัดเจน โดยเริ่มจากขั้นอาร์
(Read) เป็นขั้นที่ฝึกให้นักเรียนได้อ่าน และสารวจเรื่องที่นักเรียนจะจับใจความ โดยมีครูเป็นผู้เชื่อมโยงความรู้เดิมกับเรื่องที่
นักเรียนอ่าน ซึ่งส่งผลให้นักเรียนสามารถเข้าใจเรื่อง และลาดับความคิดได้ดีมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับที่ ฉวีลักษณ์ บุณยะ
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กาญจน์ (2557: 113) ได้กล่าวว่า การที่ผู้อ่านจะเข้าใจเรื่องที่อ่านได้ดีนั้นจาเป็นต้องอาศัยประสบการณ์เดิมและความรู้
เกี่ยวกับคาศัพท์ที่สะสมไว้ เมื่ออ่านเรื่องใหม่จึงสามารถนาเอาความรู้เดิมมาถ่ายโยงสัมพันธ์กับความรู้ใหม่ เพื่อเพิ่มความเข้าใจ
ในเรื่ องที่ อ่ า นได้ ดี ยิ่ งขึ้ น เช่ น เดีย วกั บ มณี รั ต น์ สุ ก โชติ รั ต น์ (2549: 99) กล่า วว่ า ความสามารถในการน าความรู้ แ ละ
ประสบการณ์เดิมมาสัมพันธ์กับบทอ่านที่กาลังอ่านซึ่งเป็นความรู้และประสบการณ์ใหม่ จะช่วยกระตุ้นและขยายความคิดเดิม
ของผู้อ่านให้กว้างขึ้น ช่วยกระตุ้นความสามารถในการคาดคะเนทั้งคาหรือข้อความที่ไม่ทราบความหมายหรือเรื่องราว
เหตุการณ์ของบทอ่าน ทาให้ผู้อ่านมีความเข้าใจบทอ่านมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยบูรณาการความคิดของตนเองให้เข้ากับผู้เขียนซึ่ง
อาจกลายเป็นแนวคิดใหม่ จากนั้นนักเรียนก็จะได้รับการฝึกให้ค้นหาใจความของเรื่องที่อ่านในขั้นอี (Encode) ขั้นนี้ช่วยให้
นักเรียนจับใจความเรื่องได้ดีขึ้น เพราะเป็นการฝึกให้นักเรียนอ่านเรื่องให้ละเอียด ค้นหาคาศัพท์ยาก เปิดโอกาสให้นักเรียนได้
ทบทวนการลาดับเรื่อง และสามารถเรียบเรียงใจความของเรื่องที่อ่านด้วยภาษาของนักเรียนเอง จึงทาให้นักเรียนค้นหา
ใจความ เข้าใจเรื่องที่อ่านได้ดีมากขึ้น และจัดระเบียบความคิดขณะอ่านเรื่องได้ดียิ่งขึ้น ดังที่ Eanet & Manzo (1976: 647)
ได้กล่าวไว้ว่า กลวิธี อาร์ อี เอ พี เป็นกลวิธีที่สนับสนุนและส่งเสริมทักษะการอ่านให้มีประสิทธิภาพ ช่วยพัฒนาพื้นฐานในการ
อ่านของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจข้อความที่อ่าน และสามารถค้นหาใจความสาคัญของข้อความที่อ่านได้ ส่งผลให้ผู้อ่าน
สามารถเข้าใจเรื่องที่อ่านและวิเคราะห์สาระสาคัญของเรื่องได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับที่ กมลพัทธ์ โพธิ์ทอง (2554: 88) กล่าว
ว่า กลวิธีอาร์ อี เอ พี เป็นกลวิธีที่สนับสนุนและส่งเสริมการอ่านที่มีประสิทธิภาพ โดยส่งผลให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจเรื่องที่อ่าน
และวิเคราะห์สาระสาคัญของเรื่องได้
2. การสอนโดยใช้กลวิธี อาร์ อี เอ พี ช่วยพัฒนาการเขียนย่อความของนักเรียนให้ดีขึ้น กล่าวคือ เมื่อนักเรียนฝึกค้นหา
ใจความของเรื่องที่อ่านในขั้นอี (Encode) แล้ว นักเรียนจะเรียนรู้ในขั้นต่อไปคือ ขั้นเอ (Annotate) ซึ่งเป็นขั้นที่จะช่วยให้นักเรียน
สามารถนาใจความสาคัญของเรื่องที่อ่าน สื่อสารออกมาเป็นภาษาเขียนในรูปแบบของการเขี ยนย่อความ โดยครูอธิบายเรื่อง
หลักการเขียนย่อความ และรูปแบบการเขียนย่อความให้แก่นักเรียน แล้วฝึกให้นักเรียนเขียนย่อความจากเรื่องที่ได้อ่าน แล้ว
สลับกันตรวจผลงาน โดยครูจะเป็นผู้ตั้งประเด็นคาถามเกี่ยวกับการเขียนย่อความเพื่อให้นักเรียนตรวจสอบผลงานเขียนย่อความ
ทั้งในส่วนองค์ประกอบของการเขียนย่อความ และใจความสาคัญของเรื่อง ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเขียนใจความสาคัญของเรื่องที่
อ่านได้กระชับ เข้าใจง่าย ถูกต้องตามรูปแบบ และเขียนคาได้ถูกต้อง จากนั้นนักเรียนจะได้นาเสนอผลงานการเขียนของตนเองใน
ขั้นพี (Ponder) ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้ทบทวนใจความสาคัญที่เขียนในงานเขียนย่อความ และมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับงานเขียนย่อความ ดังที่ Eanet & Manzo (1976) ได้กล่าวไว้ว่า นอกจากกลวิธี อาร์ อี เอ พี จะช่วยพัฒนาทักษะ
การอ่านแล้ว ยังช่วยพัฒนาทักษะการคิดและทักษะการเขียน ซึ่งการฝึกเขียนนี้จะทาให้นักเรียนเข้าใจเนื้อเรื่องทั้งหมด จนสามารถ
เขียนสรุปความจากการอ่านตามความเข้าใจของนักเรียนได้ สอดคล้องกับที่เพียรศิลป์ ปินชัย (2555: 68) ได้กล่าวว่า กลวิธีอาร์ อี
เอ พี ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้การอ่านและการคิดจากการฝึกเขียนในรูปแบบที่หลากหลาย และการฝึกเขียนนี้เองจะทาให้ผู้เรียน
เข้าใจเนื้อเรื่องทั้งหมดจนสามารถเขียนสรุปความจากการอ่านตามความเข้าใจของตนเองได้
3. การสอนโดยใช้กลวิธี อาร์ อี เอ พี ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการถ่ายโอนความรู้ระหว่างการอ่านและการเขียน จึง
ทาให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความ และการเขียนย่อความดีขึ้น กล่าวคือ การอ่านและการเขียนเป็นทักษะที่
เชื่อมโยงกัน เนื่องจากการอ่านจะช่วยให้ผู้เขียนเกิดความเข้าใจเนื้อความที่จะเขียนทาให้สามารถถ่ายทอดงานเขียนออกมาใน
รูปแบบภาษาของตนเองได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งการอ่านยังช่วยให้นักเรียนเห็นรูปแบบการใช้ภาษาที่ถูกต้อง และหลากหลาย จึง
สามารถนามาประยุกต์ใช้ในงานของตนเองได้ซึ่งกระบวนการทั้ง 4 ขั้นตอนของกลวิธีอาร์ อี เอ พี ได้ฝึกให้นักเรียนเกิดการ
ถ่ายโอนความรู้ ระหว่า งการอ่ านและการเขี ยน สอดคล้ องกับทฤษฎี การถ่า ยโอนความรู้ร ะหว่ างการอ่า นและการเขีย น
(Transactional theory of reading and writing) ของ Rosenblatt (1988) ได้กล่าวไว้ว่า การอ่านและการเขียนเป็น
กิจกรรมที่มีความเชื่อมโยงกัน ผู้เขียนถ่ายทอดความรู้ความคิดออกมาเป็นข้อความ ผู้อ่านเมื่อได้อ่านข้อความที่ผู้เขียน
ต้องการสื่อสารแล้ว ก็ตีความเกิดความเข้าใจในข้อความของผู้เขียน การถ่ายทอดความรู้ความคิดระหว่างผู้อ่านและผูเ้ ขียนโดย
- สังคมและวัฒนธรรม -
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ใช้สารที่อยู่ในข้อความเช่นนี้คือการถ่ายโอนความรู้ระหว่างการอ่านและการเขียน ซึ่งกลวิธีอาร์ อี เอ พี นอกจากจะทาให้
นักเรียนซึ่งเป็นผู้อ่านเกิดการถ่ายโอนความรู้ระหว่างการอ่านและการเขียนแล้ว นักเรียนที่เป็นผู้อ่านยังได้ทาหน้าที่เป็นผู้เขียน
ถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการอ่านอีกด้วย
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการสอน
1.1 จากผลการวิจัยพบว่าการสอนโดยใช้กลวิธีอาร์ อี เอ พี ทาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความ
และการเขียนย่อความสูงกว่าการสอนแบบเดิม ครูควรนากลวิธีอาร์ อี เอ พี ไปใช้ในการสอนวิชาภาษาไทย โดยเฉพาะสาระที่
เกี่ยวข้องกับการอ่าน และการเขียน โดยการสอนในระยะแรกครูหรือผู้สอนควรอธิบายวิธีการ ขั้นตอนการเรียนการสอนโดย
ใช้กลวิธีอาร์ อี เอ พีอย่า งละเอียด และควรฝึกปฏิ บัติตามขั้น ตอนการเรี ยนการสอนอย่า งสม่ าเสมอ เพื่ อให้ ผู้เรีย นเกิ ด
ความคุ้นเคยและชานาญ สามารถนากลวิธีอาร์ อี เอ พี ไปใช้ในการฝึกอ่านจับใจความและการเขียนย่อความในชีวิตจริงได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.2 การสอนการเขียนย่อความโดยใช้กลวิธีอาร์ อี เอ พี ครูจาเป็นต้องอธิบายรูปแบบการเขียนย่อความให้
นักเรียนเข้าใจอย่างชัดเจน เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการเขียนย่อความได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.3 จากผลการวิ จั ย พบว่ า การสอนโดยใช้ ก ลวิ ธี อ าร์ อี เอ พี พบว่ า ครู ค วรเปิ ด โอกาสให้ นั ก เรี ย นแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานเขียนของตนเอง และเพื่อน และครูควรให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานเขียนของนักเรียนเพื่อเป็นการ
เสริมแรง และกระตุ้นให้นักเรียนมีพัฒนาการในด้านการเขียนดีขึ้น
1.4 ครูค วรสร้า งบรรยากาศในชั้ นเรียนขณะจัด การเรี ยนการสอน เพื่อ ให้นั กเรียนเกิ ดความเป็น กัน เอง
กล้าแสดงออก กล้าถามในสิ่งที่สงสัย ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 จากผลการวิจัยพบว่าการสอนโดยใช้กลวิธีอาร์ อี เอ พี สามารถพัฒนาความสามารถในการอ่านจับ
ใจความและการเขียนย่อความ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5 ได้ดี ดังนั้นจึงควรนากลวิธีอาร์ อี เอ พี ไปพัฒนา
ความสามารถในการอ่านจับใจความและการเขียนย่อความ กับกลุม่ ตัวอย่างในระดับชั้นอื่นๆ เพื่อศึกษาให้ทราบว่าการสอน
โดยใช้กลวิธีอาร์ อี เอ พี สามารถใช้ได้ดีกับนักเรียนในทุกระดับชั้นหรือไม่
2.2 จากผลการวิจัยพบว่าการสอนโดยใช้กลวิธีอาร์ อี เอ พี สามารถพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนควบคู่กันได้
ดี ดังนั้นจึงควรที่จะนากลวิธีอาร์ อี เอ พี ไปใช้ในการพัฒนาทักษะอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการอ่านและการเขียน เช่น
ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ หรือการเขียนเรียงความ เป็นต้น
2.3 ควรมีการศึกษาวิจัย โดยนาการสอนโดยใช้กลวิธีอาร์ อี เอ พี ไปใช้ควบคู่กับเทคนิคการสอนแบบอื่น เช่น
เทคนิคการให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อให้เกิดการพัฒนาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
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ผลของการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่านที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยและ
ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
The Effects of Instruction based on The Reader Response Theory on Thai Literature
Learning Achievement and Critical Reading Ability of Mattayomsuksa 2 students.
ธีรรัตน์ นาคละมัย

1
2

ศุภวรรณ สัจจพิบูล
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลของการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่านที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวรรณคดีไทยและความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จานวน 2 ห้องเรียน รวม 76 คน ที่ได้มาจากการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และสุ่มโดยวิธีการจับฉลากเพื่อเป็นกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม จานวน 36 คน โดยได้รับ
การสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่าน ใช้เวลาในการทดลอง 18 คาบ คาบละ 50 นาที แล้วนาคะแนนที่ได้จากการ
ทดสอบทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน สถิติความแปรปรวนพหุคูณแบบวัดซ้า (Repeated measures MANOVA)
และสถิติความแปรปรวนพหุคูณแบบทางเดียว (One-Way MANOVA) ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดี
ไทยและความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนตามทฤษฎีการ
ตอบสนองของผู้อ่านหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วรรณคดีไทยและความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของกลุ่มที่ได้รับการสอนตาม
ทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่าน สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนแบบเดิมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำสำคัญ: ทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่าน อ่านอย่างมีวิจารณญาณ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย
Abstract
The aims of this research were to study The Effects of Instruction based on The Reader
Response Theory on Thai Literature Learning Achievement and Critical Reading Ability of Mattayomsuksa
2 students at Navamindarajudis Krungthepmahanakorn School under the Office of Education Service Area
2.The Subjects were divided into two groups: an experiment groups with 36 students taught by
Instruction based on The Reader Response Theory. It took 18 period, 50 minutes per period. The data
were analyzed by arithmetic means, the percentage of arithmetic means, repeated measures MANOVA
and One –way MANOVA. The results showed that; 1) Thai Literature Learning Achievement and Critical
Reading Ability of Mattayomsuksa 2 students taught by Instruction based on The Reader Response
Theory was significantly higher than before receiving instruction at the level of .05. 2) Thai Literature
Learning Achievement and Critical Reading Ability of Mattayomsuksa 2 students taught by Instruction

1
2

นิสิตปริญญามหาบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ ดร. ประจาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจารย์ที่ปรึกษา

706

- สังคมและวัฒนธรรม -

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 วันที่ 17 มิถุนายน 2559

based on The Reader Response Theory was significantly higher than those taught by conventional
instruction at the level of .05.
Keywords: The Reader Response Theory, Critical Reading Ability, Thai Literature Learning Achievement
บทนา
วรรณคดี เป็ น ผลงานสร้ า งสรรค์ ที่ เ กิ ด จากการใช้ ภ าษาในการถ่ า ยทอดเรื่ อ งราวของสั ง คม ชาติ บ้ า นเมื อ ง
ศิลปวัฒนธรรม ผ่านภาษาที่เรียงร้อยและเรียบเรียงอย่างสละสลวย ประณีต ด้วยคาประพันธ์หลากหลายชนิดเพื่อให้เกิด
สุนทรียภาพเป็นงานเขียนที่มีคุณค่า วรรณคดีนั้นยังเป็นการบันทึกเรื่องราวของคนในชาติสภาพชีวิตความเป็นอยู่ สังคม และ
วัฒนธรรมแต่ละยุคสมัย เนื่องจากวรรณคดีสะท้อนให้เห็นลักษณะวัฒนธรรม วิถีชีวิตแบบเดิมที่สืบเนื่องมานานนับศตวรรษ จึง
นับว่าวรรณคดีเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดเรื่องราวในทุกยุคทุกสมัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551 เห็นความสาคัญของวรรณคดี จึงกาหนดการเรียนการสอนวรรณคดีในสาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม มาตรฐานที่ ท
5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนามาประยุกต์ใช้ในชีวิต การเรียน
การสอนวรรณคดีจึงมีความสาคัญดังที่ บรรเทา กิตติศักดิ์ และกรรณิการ์ กิตติศักดิ์ (2542: 8) กล่าวว่า การเรียนวรรณคดีทา
ให้เราได้ศึกษาสิ่งต่างๆ หลายแง่หลายมุมจากวรรณคดีทั้งทางด้านภาษา รสวรรณคดี ลักษณะคาประพันธ์ วัฒนธรรม สังคมใน
สมัยของวรรณคดีและประสบการณ์ต่างๆ ดังนั้นการเรียนการสอนวรรณคดีให้ถ่องแท้จะทาให้เกิดประโยชน์หลายด้านรวมทั้งได้
เรียนรู้วัฒนธรรม การใช้ภาษา และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย
การเรียนการสอนวรรณคดีนั้นสามารถเชื่อมโยงได้กับทักษะการอ่าน เพราะผู้เรียนต้องอ่านทาความเข้าใจ วิเคราะห์
ประเมินค่า และสามารถนาข้อคิดจากวรรณคดีไปประยุกต์ใช้ ซึ่งในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ระบุตัวชี้วัด สาระที่ 1 การ
อ่าน มาตรฐานที่ ท 1.1 ตัวชี้วัดที่ 4 อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และตัวชี้วัดที่ 7 อ่าน
หนังสือ บทความ หรือคาประพันธ์อย่างหลากหลายและประเมินคุณค่าหรือแนวคิดที่ได้จากการอ่าน เพื่อนาไปใช้ในการ
แก้ปัญหาชีวิต สรุปได้ว่า การเรียนวรรณคดีมีความสอดคล้องกับทักษะการอ่าน เนื่องจากในการเรียนวรรณคดี ผู้เรียนต้อง
เข้าใจในวรรณคดี สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินคุณค่า และนาแนวคิดที่ได้จากการอ่านวรรณคดีไปประยุกต์ใช้ ซึ่ง
ทักษะการอ่านที่กล่าวมาข้างต้นนั้นมีความสอดคล้องกับลักษณะของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เป็นทักษะการอ่านระดับสูง การอ่านในขั้นนี้ผู้อ่านต้องใช้สติปัญญาในการใคร่ครวญ
พิจารณาสิ่งที่อ่าน เพื่อตัดสินประเมินค่าได้อย่างถูกต้อง ดังที่ สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2534: 57) ได้กล่าวว่า การอ่านอย่างมี
วิจารณญาณเป็นการอ่านขั้นสูงที่ผู้อ่านจะต้องมีทักษะ หรือความชานาญขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจ และการ
น าไปใช้ ซึ่ งจะน าไปสู่ ก ารฝึ ก ฝนทั ก ษะขั้ น สู ง คื อ การวิ เ คราะห์ สั งเคราะห์ และประเมิ น ค่ า ซึ่ งเป็ น ขั้ น การอ่ า นอย่ า งมี
วิจารณญาณนั่นเองจากที่กล่าวมาข้างต้น การอ่านอย่างมีวิจารณญาณมีความสาคัญกับผู้เรียนอย่างยิ่ง เพราะสามารถนาไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิต โดยเฉพาะในปัจจุบันข้อมูล ข่าวสารต่างๆ มีจานวนมากและเผยแพร่ไปอย่าง
รวดเร็ว ดังนั้นผู้เรียนจึงต้องใช้วิจารณญาณในการไตร่ตรอง พิจารณาข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ได้รับ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับตนเอง
อย่างไรก็ตามแม้ว่าการอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นทั กษะที่มีความสาคัญมาก แต่จากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ พบปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ กล่าวคือ หลังจากอ่านแล้วนักเรียนไม่ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมิ นค่าจากสารที่ได้อ่านไป อีก
ประเด็นหนึ่งคือนักเรียนยังมุ่งอ่านเพื่อจดจาความรู้เพียงอย่างเดียว ซึ่งนักเรียนจะอ่านเพื่อเข้าใจเรื่องราวมากกว่า โดยไม่ได้คิด
อย่างมีวิจารณญาณเพื่อตีความจากเรื่อง จากการศึกษาปัญหาในการอ่านอย่างมีวิ จารณญาณของนักเรียน พบว่าสาเหตุของ
ปัญหามาจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูและมาจากผู้เรียน ดังที่ สุจริต เพียรชอบและสายใจ อินทรัมพรรย์
(2538: 11-16) กล่าวว่า ครูใช้วิธีการสอนแบบเดิมๆ เน้นการบรรยาย และครูไม่พยายามหาวิธีการสอนแบบใหม่ๆมาสอน
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นักเรียน จึงทาให้นักเรียนไม่เกิดการคิดอ่านอย่างมีวิจารณญาณและจากการศึกษางานวิจัยของ สุนันท์ ประสานสอน (2544:
5) พบว่า ปัญหาการอ่านนั้นสาเหตุหนึ่งเกิดจาก ครูบางส่วนไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดความ
เข้าใจในการอ่านได้ ทั้งนี้เพราะนักเรียนขาดการฝึกฝนทักษะด้านการคิด การวิเคราะห์ การวิจารณ์ ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งใน
การสอนอ่าน ทาให้การอ่านไม่มีประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากการเรียนวรรณคดีนั้น ผู้สอนจึงต้องจัดการเรียน การ
สอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน ควรมีวิธีการสอนที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและรับรู้คุณค่าของ
วรรณคดี รวมทั้งสามารถแสดงความรู้สึกที่มีต่อวรรณคดีได้ ซึ่งวิธีการสอนดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดสาคัญของทฤษฎีการ
ตอบสนองของผู้อ่าน (Reader Response Theory) ที่เน้นให้ผู้เรียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นที่มีต่อวรรณคดี
ทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่าน เป็นทฤษฎีที่กล่าวถึงแนวทางในการอ่านวรรณคดีที่เน้นการเชื่อมโยงประสบการณ์
เดิมของผู้เรียนกับประสบการณ์ในวรรณคดี ซึ่งผู้ที่มีความสาคัญในการสร้างทฤษฎีตอบสนองผู้อ่านคือ Louise Rosenblatt
(1994: 13-16) ได้เสนอแนวคิดว่าวรรณคดีเป็นสิ่งที่ทาให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์เดิมกับถ้อยคาในเรื่อง
ผู้อ่านจะต้องค้นหาความหมายด้วยตนเอง โดยนาประสบการณ์เดิมของตนเข้ามาตีความ และสร้างความเข้าใจความหมายจาก
วรรณคดี ในการอ่านวรรณคดีผู้สอนจึงต้องสังเกตกระบวนการที่ผู้เรียนนาตนเองเข้าไปสู่โลกของวรรณคดีว่าผู้เรียนนา
ประสบการณ์ของตนมาทาความเข้าใจความหมายในวรรณคดีได้อย่างไร ประสบการณ์ของผู้อ่านจึ งเป็นวัตถุดิบในการผลิต
ประสบการณ์ใหม่จากวรรณคดี ซึ่งทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่านได้นามาใช้ในการเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรม ดัง
งานวิจัยของพรทิพย์ ศิริสมบูรณ์เวช (2547: 119) ที่ได้ทาการพัฒนารูปแบบการเรีย นการสอนวรรณคดีไทยตามทฤษฎี การ
ตอบสนองของผู้อ่านเพื่อเสริมสร้ างความสามารถด้านการตอบสนองต่อวรรณคดี การอ่านเพื่อความเข้าใจ และการคิด
ไตร่ตรองของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ
และคะแนนความสามารถด้านการคิดไตร่ตรองสูงกว่ากลุ่มควบคุม และจากการศึกษางานวิ จัยของเนตรนภา ประสิงห์
(2553: 75-76) ที่ได้ทาการศึกษาผลการเรียนตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่านที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านวรรณคดีร้อย
กรองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ความสามารถในการอ่านวรรณคดีร้อยกรองเพื่อความเข้าใจของกลุ่มทดลองสูง
กว่ากลุ่ม ควบคุม โดยมี ปัจจั ยสนั บสนุนคื อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามทฤษฎีตอบสนองของผู้อ่านที่ ผู้วิจัยได้ทาการ
สังเคราะห์ขึ้นเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนนาประสบการณ์เดิมของตนเองมาเชื่อมโยงกับวรรณคดี นักเรียน
มีอิสระในการคิดและแสดงความรูส้ ึกและมุง่ เน้นให้นักเรียนเกิดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยมีลักษณะดังนี้ 1)
เน้นการให้อิสระแก่ผู้อ่านในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าวรรณคดี 2) เน้นให้ผู้อ่านค้นพบความซาบซึ้ งและความ
งามในการอ่านวรรณคดีด้วยประสบการณ์ของตนเอง 3) เน้นผู้อ่านนาประสบการณ์เดิมของตนเอง (ภูมิหลัง) มาเชื่อมโยงกับ
วรรณคดีที่อ่าน ดังนั้นผู้เรียนจึงสามารถเข้าใจเรื่องที่อ่านได้ด้วยตนเอง
จากรายละเอียดที่กล่าวมานี้ สรุปได้ว่า ทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่านช่วยให้ผู้ เรียน มีความรู้ความเข้าใจในการ
เรียนวรรณคดีได้ดีขึ้น สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย และสามารถพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่าง
มีวิจารณญาณได้ เนื่องจากทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่านเน้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับการตีความวรรณคดี ทา
ให้เกิดการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และให้อิสระแก่ผู้เรียนในการตัดสินว่าวรรณคดีเรื่องนั้นมีอิทธิพลอย่างไรต่อตน
อันนาไปสู่การอ่านวรรณคดีอย่างมีวิจารณญาณ
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงทาการศึกษาทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่านและได้ทาการสังเคราะห์ขั้นตอนการสอนวรรณคดี
ไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่าน ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 เตรียมความรู้พื้นฐาน ขั้นตอนที่ 2 อ่าน
วรรณคดี ขั้นตอนที่ 3 เชื่อมโยงประสบการณ์ ขั้นตอนที่ 4 เรียนรู้สร้างปฏิสัมพันธ์ ขั้นตอนที่ 5 นาเสนอและรับข้อมูล
ป้อนกลับ ขั้นตอนที่ 6 เขียนบันทึกการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นและช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยและความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังได้รับการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่าน
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยและความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่านกับการสอนแบบเดิม
กรอบแนวคิดการวิจัย
จากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดี
ไทย และความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ผู้วิจัยได้สร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม
การสอนตาม
ทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่าน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วรรณคดีไทย

วิธีการสอน
การสอนแบบเดิม

ความสามารถในการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณญาณ

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร จานวน 12 ห้องเรียน รวม540 คน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาค้ น คว้ า ครั้ ง นี้ เป็ น นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 โรงเรี ย นนวมิ น ทราชู ทิ ศ
กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จานวน 2 ห้องเรียน รวม 76 คน ที่ได้รับการ
เลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) โดยพิจารณาจากห้องเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน
จากนั้นสุ่มห้องเรียนโดยการจับฉลากเพื่อเข้ากลุ่มทดลอง จานวน 1 กลุ่ม (36 คน) และกลุ่มควบคุม จานวน 1 กลุ่ม (40 คน)
โดยกลุ่มทดลองใช้การสอนด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่าน
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) มี 1 ตัวแปร คือ วิธีการสอน ประกอบด้วย
1) การสอนตามทฤษฎีตอบสนองของผู้อ่าน
2) การสอนแบบเดิม
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) มี 2 ตัวแปร ประกอบด้วย
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย
2) ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
- สังคมและวัฒนธรรม -
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) แผนการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่าน จานวน 18 แผน
รวม 18 คาบ 2) แผนการสอนแบบเดิม จานวน 18 แผน รวม 18 คาบ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดี
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อซึ่งมีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.40 – 0.80 ค่าอานาจจาแนก (r) ระหว่าง
0.20 – 0.63 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84 4) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็น
แบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.30 – 0.80 และมีค่าอานาจจาแนก
(r) ระหว่าง 0.20 – 0.70และมีค่าความเชื่อมั่น 0.71
การดาเนินการวิจัย
การวิจัยได้ดาเนินการทดลองโดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi experiment design) แบบ Non –
randomized control group pretest posttest design เป็นการวิจัยที่มีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม และมีการทดสอบ
ก่อนและหลังการสอน (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ , 2538: 65-66) โดยทาการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุ มด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นวรรณคดีไ ทยและแบบทดสอบวัด ความสามารถในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ จากนั้นดาเนินการสอนโดยผู้วิจัยดาเนินการสอนกลุ่มทดลองโดยใช้แผนการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของ
ผู้อ่านและกลุ่มควบคุมโดยใช้แผนการสอนแบบเดิมรวม 18 คาบ คาบละ 50 นาที เมื่อเสร็จสิ้นการสอนจึงทาการทดสอบหลัง
เรี ย น (Post-test) ทั้ งกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม โดยใช้ แ บบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวรรณคดี ไ ทยและ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากนั้นนาผลคะแนนมาทาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. คานวณหาค่าสถิติพื้นฐาน ประกอบด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ของกลุ่มตัวอย่าง
2. เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยและความสามารถในการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณก่อน
และหลังเรียนของผูเ้ รียนกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่าน ด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนพหุคณ
ู ทางเดียวแบบวัดซ้า (Repeated measures MANOVA)
3. เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวรรณคดีไทยและความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
ระหว่างกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่านกับกลุ่มควบคุมที่เรียนโดยใช้การสอนแบบเดิม
ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณแบบทางเดียว (One – Way MANOVA)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1) ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
ของกลุ่มทดลอง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใช้รูปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่าน และกลุ่มควบคุมซึ่งใช้รูปแบบการสอน
แบบเดิมทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 1 ดังนี้
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ตารางที่ 1: ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยและความสามารถในการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ จาแนกตามประเภทของกลุ่ม และการวัด
ตัวแปรตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย
ความสามารถในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ

กลุ่มทดลอง (N = 36)
T1
T2
SD
SD


10.69 3.87 21.41 3.27
9.61 2.91 19.86 3.51

กลุ่มควบคุม (N = 40)
T1
T2
SD
SD


10.45 3.60 18.23 3.13
9.78 2.97 16.20 3.57

จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยและความสามารถในการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่าก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 10.69 และ 9.61 หลังเรียนมีค่าเท่ากับ 21.41 และ
19.86 และกลุ่มควบคุมก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 10.45 และ 9.78 หลังเรียนมีค่าเท่ากับ 18.23 และ 16.20 จากข้อมูลข้างต้น
เมื่อทาการเปรียบเทียบก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มทดลอง พบว่าคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย
และความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ มีค่าเพิ่มขึ้นเท่ากับ 10.72 และ 10.25 และเปรียบเทียบก่อนเรียนและหลัง
เรียนของกลุ่มควบคุม มีค่าเพิ่มขึ้นเท่ากับ 7.78 และ 6.42 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเมื่อเรียนรู้โดยใช้การ
สอนทั้งแบบตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่านและการสอนแบบเดิม ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วรรณคดีไทยและความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนเรียน
2) ผู้วิจัยได้นาข้อมูลมาวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยและความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนตามทฤษฎีตอบสนองของผู้อ่าน ระหว่างก่อนและหลังเรียน โดยใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนพหุคูณทางเดียวแบบวัดซ้า (One-way MANOVA; repeated measures) ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2: แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวรรณคดีไทย และ
ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ก่อนเรียนและหลังเรียน ของกลุ่มทดลอง
แหล่งความแปรปรวน
Value (Wilks’ Lamda)
F
Sig.
Intercept
.026
647.037**
.000
Response
.035
470.829**
.000
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
จากตารางที่ 2 พบว่า ได้ค่าสถิติ Wilks’ Lamda เท่ากับ .035 และแปลงค่าสถิติ F มีค่าเท่ากับ 470.829 แสดงว่า
คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยและความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่มทดลองสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
3) ผู้วิจัยได้นาข้อมูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยและความสามารถในการอ่าน
อย่างมีวิจ ารณญาณของนักเรี ยนชั้นมัธ ยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ได้ รับการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่านกั บการสอน
แบบเดิมโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณแบบทางเดียว (One-way MANOVA) ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 3 ดังนี้
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ตารางที่ 3: แสดงผลวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย และ
ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณระหว่างกลุ่มที่ได้รับการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของ
ผู้อ่าน กับกลุ่มที่ได้รับการสอนแบบเดิม
แหล่งความแปรปรวน Value (Wilks’ Lambda)
F
Sig.
Intercept
.020
1755.528**
.000
Group
.724
13.922**
.000
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
จากตารางที่ 3 พบว่าค่าสถิติ Wilks’ Lambda เท่ากับ .724 และแปลงมาเป็นค่าสถิติ F มีค่าเท่ากับ 13.922 แสดง
ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยและความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ของกลุ่มที่ได้รับการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่านสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนแบบเดิมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
สรุปผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ท างการเรีย นวรรณคดี ไทยและความสามารถในการอ่ านอย่ างมี วิจารณญาณของนักเรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่านหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ .05
2. ผลสัมฤทธิ์ท างการเรีย นวรรณคดี ไทยและความสามารถในการอ่ านอย่ างมี วิจารณญาณของนักเรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ของกลุ่มที่ได้รับการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้ อ่าน สูงกว่า กลุ่มที่ได้รับการสอนแบบเดิมอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ในหัวข้อผลของการสอนตามทฤษฎีตอบสนองของผู้อ่านที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวรรณคดีไทยและความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยได้
อภิปรายผลตามลาดับหัวข้อดังต่อไปนี้
1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย
จากผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนที่ได้รับการสอนตามทฤษฎีการตอบสนอง
ของผู้อ่านหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองและสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนแบบเดิมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ทั้งนี้ เนื่องจากรูปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่าน เป็นการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนนาประสบการณ์ของตน
เชื่อมโยงกับวรรณคดีและสร้างประสบการณ์ใหม่ โดยใช้กิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในวรรณคดีและมีอิสระใน
การตอบสนองต่อวรรณคดีตามศักยภาพของผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนเข้าใจวรรณคดีมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุต่อไปนี้
1) การจัดการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่าน ช่วยให้ผู้เรียนนาประสบการณ์เดิม
เชื่อมโยงกับวรรณคดีและสร้างความเข้าใจในวรรณคดีตามศักยภาพของตนโดยในขั้นตอนที่ 1 เตรียมความรู้พื้นฐานขั้นตอนที่
2 อ่านวรรณคดีและขั้นตอนที่ 3 เชื่อมโยงประสบการณ์ ได้ฝึกให้ผู้เรียนอ่าน ทาความเข้าใจกับวรรณคดีด้วยตนเอง และ
เชื่อมโยงประสบการณ์ของตนเข้ากับประเด็นสาคัญในวรรณคดี ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในวรรณคดี สอดคล้องกับ
แนวคิดของโรเซนแบลท (Rosenblatt. 1995: 24-25) ที่กล่าวว่า การอ่านวรรณคดีคือการสร้างประสบการณ์ระหว่างผู้อ่าน
กับตัวบท ผู้อ่านจะเติมความคิดของตนลงไปในตัวอักษร ผู้อ่านจะเข้าถึงวรรณคดีได้โดยใช้ประสบการณ์เดิมของตน วรรณคดี
มีหน้าที่สร้างประสบการณ์ใหม่ให้ผู้อ่าน ผู้อ่านและวรรณคดีมีบทบาทร่วมกันในการสร้างความหมายในวรรณคดี
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2) การจัดการสอนโดยใช้รู ปแบบการสอนตามทฤษฎีก ารตอบสนองของผู้อ่านที่ส่งเสริมให้ผู้เรี ยนแลกเปลี่ย น
ประสบการณ์กับผู้ร่วมชั้นเรียน ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในวรรณคดีมากขึ้น กล้าแสดงความคิดเห็นและได้รับมุมมองที่
หลากหลายจากผู้ร่วมชั้นเรียน โดยในขั้นตอนที่ 4 เรียนรู้สร้างปฏิสัมพันธ์ และขั้นตอนที่ 5 นาเสนอและรับข้อมูลป้อนกลับ
ได้ฝึกให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน และยอมรับความคิดเห็นของผู้ร่วมชั้นเรียน สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
สอดคล้องกับแนวคิดของ โรเซนแบลท (Rosenblatt.1995:22)ที่กล่าวว่าความเข้าใจในการอ่านวรรณคดี เกิดจากการมี
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น การตีความวรรณคดีและขยายขอบเขตความเข้าใจ โดยการแสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น จะทาให้
ผู้เรียนเข้าใจเนื้อเรื่องของวรรณคดีชัดเจนยิ่งขึ้น
3) การจัดการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่านช่วยให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้และ
แสดงการตอบสนองที่มีต่อวรรณคดีทาให้ผู้เรียนเกิดความคงทนในการเข้าใจวรรณคดี โดยในขั้นตอนที่ 6 เขียนบันทึกการ
เรียนรู้ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเขียนสะท้อนความคิดเกี่ยวกับวรรณคดีที่อ่าน จึงช่วยให้ผู้ เรียนได้ใช้ความคิดในการทบทวน การ
ไตร่ตรอง และการตอบสนองต่อวรรณคดีทาให้ผู้เรียนเกิดความคงทนในการเรียนรู้วรรณคดีมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิด
ของแม็คเกรเกอร์ (Mcgreger. 2001: online) ที่กล่าวว่า ทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่านทาให้เกิดความคงทนในการเข้าใจ
วรรณคดี จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีสูงขึ้น
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการจัดการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่าน
มีกระบวนการพัฒนาความเข้าใจของผู้เรียนที่มีต่อวรรณคดีตามลาดับขั้นตอน ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในวรรณคดี และมี
มุมมองที่หลากหลายจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมชั้นเรียน และมีความคงทนในการเข้าใจวรรณคดีซึ่งเกิดจากการเชื่อมโยง
ประสบการณ์ของตน จากผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้น จึงสามารถอภิปรายถึงสาเหตุที่ทาให้ผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการสอน
ตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่านมีผลสัมฤทธิ์ทางวรรณคดีไทยสูงกว่าก่อนการทดลองและสูงกว่าผู้เรียนที่เรียนด้วยการสอน
แบบเดิม
2. ด้านความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนที่ได้รับการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่านหลัง
การทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองและสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนแบบเดิมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัย
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
1) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่าน มีกระบวนการที่ช่วยพัฒนาการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณอย่างเป็นลาดับขั้นตอนจากการอ่านขั้นต้นจนถึงการอ่านขั้นสูง โดยในขั้นตอนที่ 1 เตรียมความรู้พื้นฐาน และ
ขั้นตอนที่ 2 อ่านวรรณคดี เป็นกระบวนการอ่านในขั้นต้น ทาให้ผู้เรียนจดจาเนื้อเรื่อง เข้าใจ และสรุปสาระสาคัญจากการอ่าน
วรรณคดีได้ ซึ่งนาไปสู่ขั้นตอนที่ 3 เชื่อมโยงประสบการณ์ ฝึกให้ผู้เรียนคิดพิจารณาวรรณคดีที่อ่านอย่างรอบคอบ ถี่ถ้วน มี
เหตุผล เพื่อวิเคราะห์หาคาตอบและนาประเด็นสาคัญจากการอ่านวรรณคดีมาเปรียบเทียบเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของ
ตนและสร้างประสบการณ์ใหม่ ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ดังที่ โรเซนแบลท
(Rosenblatt. 1995: 26) ได้กล่าวไว้ว่า การสอนวรรณคดีควรพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในการสร้างความหมายและคิด
ไตร่ตรองเกี่ยวกับวรรณคดีที่อ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยตนเอง
นอกจากนี้ในขั้นตอนที่ 4 เรียนรู้สร้างปฏิสัมพันธ์ และขั้นตอนที่ 5นาเสนอและรับข้อมูลป้อนกลับ ทั้งสองขั้นตอนนี้
ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนอ่านวรรณคดีอย่างมีวิจารณญาณ เนื่องจากการให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นกับผู้ร่วม
ชั้นเรียน ทาให้ผู้เรียนได้อ่านทบทวนวรรณคดีอย่างละเอียดและคิดพิจารณาในประเด็นต่างๆเปรียบเทียบกับมุมมองที่ได้รับ
จากผู้ร่วมชั้นเรียนซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ โรเซนแบลท ( Rosenblatt. 1983: 270) กล่าวว่า ความเข้าใจในการอ่าน
วรรณคดี เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผูอ้ ื่น การตีความวรรณคดีและขยายขอบเขตความเข้าใจ โดยการแสดงความคิดเห็น
- สังคมและวัฒนธรรม -

713

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 วันที่ 17 มิถุนายน 2559

ร่วมกับผู้อื่น เมื่อผู้เรียนได้คิดไตร่ตรองวรรณคดี จะทาให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อเรื่องของวรรณคดีชัดเจนขึ้น ซึ่งสามารถพัฒนาการ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณได้
นอกจากผู้เรียนอ่านวรรณคดีอย่างมีวิจารณญาณด้วยตนเองแล้ว ยังสามารถอ่านบันทึกการเรียนรู้ของผู้ร่วมชั้นเรียน
แล้วพิจารณา วิเคราะห์สิ่งที่ผู้ร่วมชั้นเรียนได้จากการอ่านวรรณคดีซึ่งมีมุมมองที่แตกต่างกันแล้วสามารถนามาเปรียบเทียบกับ
บันทึกการเรียนรู้ของตน เพื่อเพิ่มมุมมองที่มีต่อวรรณคดีให้กว้างและชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งในขั้นตอนที่ 6 เขียนบันทึกการเรียนรู้
ได้ฝึกให้ผู้เรียนได้ทบทวนความเข้าใจจากการอ่านวรรณคดี และสะท้อนความคิดเห็น อารมณ์ ความรู้สึกจากการอ่านวรรณคดี
และอ่ านบั น ทึ กการเรีย นรู้ ข องเพื่ อ นร่ ว มชั้ นเรี ย น ที่ แ สดงความคิด เห็ น ความรู้สึ ก ที่ มี ต่อ วรรณคดี อ ย่ างมี วิ จ ารณญาณ
สอดคล้องกับ พรทิพย์ ศิริสมบูรณ์เวช ( 2547:57)กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนเน้นการเขียนบันทึกการตอบสนอง เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดไตร่ตรองเนื้อเรือ่ ง เหตุการณ์ และพฤติกรรมตัวละคร ซึ่งในการอ่านวรรณคดีผู้เรียนต้องใช้วิจารณญาณใน
การอ่าน เพื่อสะท้อนความเข้าใจ ความคิดเห็น ความรู้สึกในมุมมองต่างๆ
2) บรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่าน เป็นบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ให้อิสระในการแสดงความคิดเห็น ทาให้ผู้เรียนกล้าที่จะอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างแท้จริง โดยให้ผู้เรียนได้มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ทาให้ได้รับมุมมองที่มีต่อวรรณคดีอย่างหลากหลายและทาให้
ผู้เรียนใช้วิจารณญาณในการรับฟังการอภิปรายของผู้ร่วมชั้นเรียนเมื่อผู้เรียนอ่านวรรณคดีอีกครั้งจะสามารถอ่านอย่างมี
วิจารณญาณและพิจารณาประเด็นสาคัญต่างๆที่ปรากฏในวรรณคดีทาให้เข้าใจในวรรณคดีมากขึ้นและสามารถเชื่อมโยงไปใช้
ในการอ่านตัวบทแบบอื่นๆ ซึ่งการสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่านนั้น สอดคล้องกับ
แนวคิดของ โรเซนแบลท (Rosenblatt. 1995:28) กล่าวว่าผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความเข้าใจ และเกิดการ
ตอบสนองต่อวรรณคดีตามศักยภาพของแต่ละคน ควรสร้างบรรยากาศ หรือสถานการณ์การเรียนการสอนที่ทาให้ผู้เรียนรู้สึก
อบอุ่นและอิสระในการแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น ผู้สอนจะต้องพยายามสร้างนิสัยรักการอ่านและทัศนคติในการ
วิพ ากษ์วิ จารณ์ และส่ งเสริ มให้ผู้ เ รีย นพั ฒนาความเข้ าใจวรรณคดีใ นบริ บทของอารมณ์แ ละความสนใจใฝ่รู้ ของผู้ เรี ย น
บรรยากาศการเรียนการสอนที่อิสระ ผ่อนคลาย และปลอดภัย จะทาให้ผู้เรียนแสดงการตอบสนองต่อวรรณคดีอย่างเป็น
ธรรมชาติ โดยไม่เสแสร้งแกล้งทาซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปาริชาต ตามวงศ์ (2550:112) พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลอง
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่านมีความกล้าในการตอบคาถาม แสดงความคิดเห็น และอภิปราย
ประเด็นสาคัญของเรื่องอย่างหลากหลาย มากกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เนื่องจากกิจกรรม
การเรียนรู้มีลักษณะให้เสรีภาพทางการแสดงออกในขอบเขตของความเป็นประชาธิปไตยทั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่าขณะทาการสอนใน
กลุ่มทดลอง ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและอภิปรายอย่างมีเหตุผลในประเด็นสาคัญ ปมปัญหา พฤติกรรมตัวละคร ที่เกิดจาก
การอ่านวรรณคดีแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนอ่านวรรณคดีโดยใช้วิจารณญาณ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้
1.1 จากผลการวิจัยที่พบว่า ในการเชื่อมโยงประสบการณ์ของผู้เรียนกับวรรณคดีซึ่งเป็นหลักการสาคัญของ
ทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่าน สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยและพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
ทาให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ไตร่ตรองจากการอ่านวรรณคดีและนาประเด็นสาคัญจากการอ่านวรรณคดีมาเปรียบเทียบ
เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของตนและสร้างประสบการณ์ใหม่ดังนั้นวรรณคดีที่นามาใช้ในการสอนตามรูปแบบทฤษฎีการ
ตอบสนองของผู้อ่าน ควรเหมาะสมกับวัยผู้เรียน มีเหตุการณ์สาคัญ ปมของเรื่ อง หรือพฤติกรรมตัวละครที่น่าสนใจ ทาให้
ผู้เรียนสามารถกาหนดเป็นประเด็นในการนาไปคิดเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของผู้เรียนได้
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1.2 ผู้สอนควรเตรียมสื่อการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เช่น รูปภาพ ตัวอย่างบทกลอนจาก
วรรณคดี สื่อเสียงการอ่านทานองเสนาะ สื่อสารสนเทศ เช่น เว็บไซต์ต่างๆให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูล
1.3 ผู้สอนควรจั ดเทคนิ คการสอนที่ส่ งเสริ มการอ่ านอย่ างมีวิจ ารณญาณและการตอบสนองต่อวรรณคดี
สอดแทรกในขั้นตอนการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่าน เช่น การใช้คาถามพัฒนาความคิด การใช้เทคนิคหมวก 6
ใบ การใช้เทคนิค KWL การอ่านตีบทตามบทบาทตัวละคร เป็นต้น
1.4 ผู้สอนควรจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้มีความเป็นกันเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความรู้และ
กล้าแสดงออก
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
จากผลการวิจัยพบว่าการจัดการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่านสามารถพัฒนาความสามารถในการ
อ่านในระดับต่างๆ และกระบวนการจัดการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่านสามารถนาไปพัฒนาตัวแปรตามอื่นๆได้
จึงมีประเด็นที่ควรศึกษาค้นคว้าต่อไปดังนี้
2.1 ควรศึกษาผลของการใช้รูปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่าน ที่มีต่อความสามารถในการ
อ่านลักษณะอื่นๆ เช่น การอ่านจับใจความ การอ่านตีความ การอ่านเพื่อการวิเคราะห์
2.2 ควรศึกษาผลของการใช้รูปแบบการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่าน ที่มีต่อตัวแปรตามอื่นๆ เช่น
การพูด การเขียน และการคิด เป็นต้น
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ผลของการสอนโดยใช้กลวิธีสแกนแอนด์รัน ที่มีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความ และ
เจตคติต่อการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
The Effects of Teaching Based on the Scan and Run Strategy on Reading
Comprehension Ability and Attitude toward Reading Comprehension in Thai Language of
Grade Six Students
ศิวาพัชร์ ลิ้มสุธาพัฒน์

1

2

ศุภวรรณ สัจจพิบูล
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ และเจตคติต่อการอ่าน
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้กลวิธีสแกนแอนด์รัน ก่อนและหลังการทดลอง 2) เพื่อ
เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ และเจตคติต่อการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่
ได้รับการสอนโดยใช้กลวิธีสแกนแอนด์รัน กับนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบเดิมกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต
3 จานวน 2 ห้อง รวม 54 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง สอนโดยใช้กลวิธีสแกนแอนด์รัน และกลุ่มควบคุมได้รับการสอนแบบเดิม
เป็นการสอนแบบบรรยาย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการสอนโดยใช้กลวิธีสแกนแอนด์รัน แผนการสอน
แบบเดิม แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ และแบบสอบถามวั ดเจตคติต่อการอ่านภาษาไทย สถิตที่ใช้
สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย คะแนนเฉลี่ย ค่าความแปรปรวนของคะแนน และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณแบบวัดซ้า ( Repeated measures MANOVA) และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคู ณแบบทางเดียว (One-way MANOVA) ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการอ่านจับ
ใจความ และเจตคติต่อการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้กลวิธีสแกนแอนด์รัน สูง
กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ความสามารถในการอ่านจับใจความและเจตคติต่อการอ่าน
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้กลวิธีสแกนแอนด์รัน สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอน
แบบเดิม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำสำคัญ: การสอนโดยใช้กลวิธีสแกนแอนด์รัน ความสามารถในการอ่านจับใจความ เจตคติต่อการอ่านภาษาไทย
Abstract
The aim of this research were 1) to compare Reading Comprehension Ability and Attitude
Toward Reading Comprehension in Thai Language of Grade Six Students before and after they have been
taught by Scan and Run Strategy 2). to compare Reading Comprehension Ability and Attitude Toward
Reading Comprehension in Thai Language of Grade Six Students taught by Scan and Run Strategy with
those taught by conventional instruction. The samples of this study were 2 Classrooms of The Sixth
1
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Grade Primary School Students at Chumchonbanputoei School under the Official 0f Primary Education
Service Phetchabun Area 3. There were 54 Students by Purposive Sampling, the experimental group
taught by Scan and Run Strategy the other was the control group taught by conventional instruction. The
research instruments were lesson plans of the Scan and Run Strategy and conventional instruction,
Reading Comprehension Ability Test and Attitude Toward Reading Comprehension in Thai Language test.
The data were analyzed by arithmetic One-way MANOVA, Repeated measures MANOVA, Mean (M) and
Standard Deviation (SD). The results showed that 1) Reading Comprehension Ability and Attitude Toward
Reading Comprehension in Thai Language of The Sixth Grade Students was significantly higher than
before receiving instruction at the level of .05. 2) Reading Comprehension Ability and Attitude Toward
Reading Comprehension in Thai Language of The Sixth Grade Students taught by Scan and Run Strategy
was significantly higher than those taught by conventional instruction at the .05 level
Keywords: The Scan and Run Strategy, Reading Comprehension Ability, Attitude toward Reading
Comprehension in Thai Language
บทนา
การอ่า นเป็น สิ่งส าคั ญอย่า งมากในการดาเนิน ชีวิ ต เพราะการอ่ านมีส่ว นช่ วยสร้ างความส าเร็จในชี วิต คนที่ มี
ความสามารถในการอ่าน มักจะมีโอกาสเจริญก้าวหน้าในอาชีพและในชีวิตมากกว่าคนที่อ่านหนังสือได้น้อย และอ่านช้า
โดยเฉพาะในปัจจุบันที่เรียกได้ว่าเป็นโลกของการอ่าน เพราะการอ่านแทรกอยู่ในกิจกรรมทุกประเภท หรือแม้แต่การสื่อสาร
ซึ่งกันและกันในชีวิตประจาวัน ก็ต้องอาศัยการอ่านเพื่อความเข้าใจ ทั้งนี้เพราะการอ่านเป็นการรับรู้เรื่องราวภาษาที่ปรากฏ
อยู่ในวัสดุสิ่งพิมพ์ ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารมาถึงผู้อ่าน ประกอบกั บสิ่งที่เราจะต้องอ่านในชีวิตประจาวันมี
มากมาย ดังนั้นเราจึงต้องรู้จักเลือกอ่าน จับใจความให้ได้ในเวลารวดเร็ว เพื่อประหยัดเวลา และได้ผลจากการอ่านที่คุ้มค่า
โดยเฉพาะเมื่ออ่านแล้วต้องสามารถอธิบายเกี่ยวกับเรือ่ งที่อ่านได้ หรือสามารถจับใจความสาคัญได้อย่างถูกต้อง (กรมวิชาการ,
2546 : 89)
การอ่านจับใจความถือได้ว่าเป็นทักษะสาคัญที่ผู้เรียนระดับประถมศึกษาควรฝึกฝน และพัฒนา โดยหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดคุณภาพผู้เรียนที่จะจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย สรุปได้ว่าผู้ เรียนจะต้องสามารถอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นทานองเสนาะได้ถูกต้อง
อธิบายความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัยของคา ประโยค ข้อความ สานวนโวหารจากเรื่องที่อ่าน เข้าใจคาแนะนา
คาอธิบายในคู่มือต่างๆ แยกแยะข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริง รวมทั้งจับใจความสาคัญของเรื่ องที่อ่าน และนาความรู้จากเรื่องที่
อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการดาเนินชีวิตได้ มีมารยาทและนิสัยรักการอ่าน รวมถึงเห็นคุณค่าสิ่งที่อ่าน (สานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, 2551: 4) สอดคล้องกับที่แววมยุรา เหมือนนิล (2538: 15) ได้กล่าวไว้ว่า การอ่านจับใจความเป็นความ
เข้าใจเรื่องที่อ่านในระดับต้น และเป็นพื้นฐานสาคัญมากสาหรับการอ่านในระดับสูงต่อไป ถ้านักเรียนจับใจความเรื่องที่อ่าน
ไม่ได้ ก็จะไม่สามารถอ่านเพื่อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้เช่นกัน จากคากล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า การอ่านจับ
ใจความมีความจาเป็นต่อการอ่าน เพราะถ้าผู้เรียนสามารถอ่านจับใจความได้ดี จะทาให้ประสบความสาเร็จในการเรียนวิชา
ภาษาไทยรวมทั้งวิชาอื่นๆ
นอกจากการอ่านจับใจความจะมีความสาคัญแล้ว เจตคติต่อการอ่านก็มีอิทธิพลต่อการส่งเสริมความสามารถในการ
อ่านเช่นกัน เนื่องจากเจตคติเป็นสภาวะของจิตใจ และความรู้ สึกนึกคิดของมนุษย์แต่ละบุคคล ที่ส่งผลต่อการแสดงออกของ
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พฤติกรรมต่อสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งเร้ารอบๆตัว เช่น คน วัตถุ สิ่งของ เป็นต้น ซึ่งเจตคติอาจจะแสดงออกมาในทางบวกหรือทาง
ลบ ชอบหรือไม่ชอบ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย อย่างใดอย่างหนึ่ง สอดคล้องกับที่ สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2537: 45) กล่าวว่า
เจตคติของเด็กที่มีต่อการอ่านเป็นความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ตาม
แม้บางครั้งเด็กต้องอ่านหนังสือโดยปฏิบัติตามคาร้อง หรือบังคับของผู้ปกครองแต่เด็กอาจไม่รู้หรือไม่ต้องการรับรู้ความหมาย
ของคาในหนังสือ ลักษณะที่เกิดเช่นนี้เป็นความรู้สึกทางด้านลบของเด็กที่มีต่อการอ่าน ตรงกันข้ามกับเด็กบางคนที่อ่าน
หนังสือโดยผู้ปกครองไม่ต้องบังคับก็สามารถอ่านได้โดยเข้าใจความหมาย แสดงให้เห็นถึงเจตคติที่ดีต่อการอ่าน และบันลือ
พฤกษะวัน (2532: 39-43) ได้กล่าวถึง ความสาคัญของเจตคติในการอ่านว่า “เจตคติที่ดีในการอ่านเป็นสิ่งสาคัญ เพราะถ้า
นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการอ่านนักเรียนก็จะมีนิสัยรักการอ่าน ชอบหนังสือหลายประเภท หลายรส และเจตคติที่ดีต่อการอ่าน
ยังช่วยให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นอกจากการเรียนและการเล่นอีกด้วย”
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการอ่านจับใจความและเจตคติต่อการอ่านจะมีความสาคัญ แต่จากการศึกษาสภาพ และ
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนทักษะการอ่านภาษาไทยในระดับประถมศึกษา พบว่า ผู้เรียนอ่านแล้วจับใจความไม่ได้ ไม่
สามารถระบุใจความสาคัญและใจความรองได้ สอดคล้องกับผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 ปีการศึกษา 2555 พบว่า ผลการทดสอบในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40.09 ซึ่งต่ากว่าร้อยละ50 และต่ากว่าปีการศึกษา2554 ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
51.95 จากการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ จาแนกตามสาระการเรียนรูก้ ลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
6 ด้านการอ่าน พบว่า คะแนนเฉลี่ยต่ากว่าระดับประเทศคิดเป็นร้อยละ 7.39 (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์เขต 3, 2555: 9 - 32)
ปัญหาดังกล่าวข้างต้นอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ สาเหตุสาคัญประการหนึ่ง คือ การจัดการเรียนรู้ของครูใน
ปัจจุบันยังขาดเทคนิค และวิทยาการทางการสอน การถ่ายทอดเนื้อหา ครูยังเน้นการอ่านท่องจา โดยที่ผู้เรียนไม่ได้ทาความ
เข้าใจกับเรื่องราว และแก่นสารสาระที่ถ่ายทอดออกมา ทาให้ไม่สามารถจับใจความสาคัญจากเรื่องที่อ่านได้ ซึ่งส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย และมีเจตคติทางลบต่อการอ่านภาษาไทย สอดคล้องกับปัณณธร บัวอุบล (2557: สัมภาษณ์)
กล่าวว่า สาเหตุของผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบูร ณ์ เขต 3 ในกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย ด้ านการอ่ าน พบว่ านั ก เรี ย นระดับ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ส่วนใหญ่อ่านไม่ออก อ่านไม่คล่อง ส่งผลให้ผู้เรียนอ่านจับใจความจากแบบทดสอบระดับชาติไม่ได้ สาเหตุ
เนื่องจากการขาดแคลนครูที่จบสาขาวิชาภาษาไทยโดยตรง ซึ่งการที่ครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอก ทาให้ไม่สามารถสอนแบบ
เจาะลึกในด้านภาษาไทย ครูขาดยังเทคนิคในการสอนอ่านที่น่าสนใจ ประการที่สอง นักเรียนไม่รักการอ่าน มีเจตคติที่ไม่ดีต่อ
การอ่านเพราะ กิจกรรมการอ่านมักถูกบังคับให้อ่านออกเสียงให้ถูกต้อง มากกว่าที่จะอ่านจับใจความเพื่อให้เข้าใจในเนื้อหา
ทาให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย การอ่านหนังสือเพื่อจาไปสอบ ไม่ได้อ่านเพราะอยากอ่าน ประการที่สาม นักเรียนส่วนใหญ่
อ่านหนังสือไม่ออก หรืออ่านออกแต่ไม่คล่อง ไม่สนใจที่จะพัฒนาการอ่านของตนเอง โดยจะจับใจความได้เพียงเรื่องสั้นๆ
ข้อความสั้นๆและใช้วิธีลอกข้อความหรือเนื้อเรื่อง ไม่สามารถสรุปเป็นคาพูดของตนเองได้
จากปัญหาดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า กลวิธีที่ใช้ในการสอนอ่านเป็นตัวแปรสาคัญที่จะช่วยพัฒนาความสามารถใน
การอ่านจับใจความของผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยครูผู้สอนจะต้องค้นหากลวิธีการสอนอ่านที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านสติปัญญาของผู้เรียนได้ รวมทั้งเป็นกลวิธีที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝน
ทักษะการอ่านตามความสามารถของตน วิธีการสอนอ่านที่น่าสนใจวิธีหนึ่งที่น่าจะนามาช่วยแก้ปัญหาดั งกล่าวได้ คือ กลวิธี
สแกนแอนด์รัน (SCAN and RUN) ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่มุ่งพัฒนา และแก้ปัญหาการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจ ผู้คิดค้นและ
พัฒนากลวิธีนี้ คือ ซาลอมบิเยร์ (Salembier) กลวิธีสแกนแอนด์รันเป็นวิธีการสอนอ่านซึ่งประกอบด้วยขั้นการสอน 3 ขั้น คือ
ขั้นก่อนการอ่าน (SCAN) เป็นขั้นปูพื้นความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่าน ขั้นอ่าน (RUN) เป็นขั้นอ่านเนื้อเรื่อง รวบรวมข้อมูลเพื่อ
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ตอบคาถามครู ขั้นหลังการอ่านเป็นขั้นแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบคาตอบ อภิปรายและสรุปเรื่องราวที่อ่าน โดยจะเน้นให้
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรีย นการสอน และดึงศักยภาพในตัวเด็กแต่ละคนออกมาใช้ในการทาความเข้าใจบทอ่าน
เน้นให้ผู้เรียนรู้จักสังเกตและตั้งคาถามจากสิ่งที่มีอยู่ในบทอ่าน พร้อมๆกับการค้นหาความหมายของคาศัพท์ใหม่ที่ได้เรียนรู้
จากบริบทแวดล้อมภายในบทอ่าน ซึ่งวิธีการสอนอ่านนี้ ถือเป็นแนวทางการเรียนการสอนที่ให้ความสาคัญแก่ผู้เรียน ในการ
สร้างความรู้จากการอ่านด้วยตนเองมากกว่าจะรับจากครู (Ellis et al. อ้างโดย Salembier, 1999 : 387) และเป็นการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในหมู่คณะ อี กทั้งยังเป็น
การฝึกทักษะในการใช้เหตุผลในการแสดงความคิดเห็นของตนและเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดด้วยตนเอง สอดคล้องกับ
ความคิดของบลูเมนเฟลและคณะ (Blumenfeld and others, 1992 : 120) ที่เสนอแนะวิธีในการกระตุ้นให้นักเรียนคิดใน
ขณะที่เรียนรู้ไว้ว่า “ครูควรถามให้นักเรียนอธิบายเหตุผลของคาตอบและให้ตัดสินคาตอบด้วยตนเอง” นอกจากนี้ ยังเป็นการ
ฝึกทักษะการทางานเป็นกลุ่ม ซึ่งเป็นทักษะที่จาเป็นและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
จะเห็นได้ว่ากลวิธีสแกนแอนด์รัน ทาให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการดู อย่าง
สัมพันธ์กัน โดยผู้เรียนได้ใช้ทักษะการเรียนรู้ครบทั้ง 5 ทักษะ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทาให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเฉพาะด้านความสามารถใน
การคิด การเรียนรู้ด้วยตนเอง การคิดวิเคราะห์ อีกทั้งผู้เรียนยังได้ฝึกฝนทักษะกระบวนการต่างๆที่จะช่วยส่งเสริมให้สามารถ
อ่านเพื่อความเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทักษะการปรับความเร็วในการอ่าน ทักษะการอ่านแบบข้าม ทักษะในการ
เดาความหมายของคาศัพท์จากบริบทภายในประโยค การฝึกจับประเด็นสาคัญของเรื่องจากการสารวจสิ่งที่อ่าน (ศุภวรรณ
สัจจพิบูล, 2547: 3) ทาให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเรื่องราว หรือบทเรียนที่อ่านเพิ่มมากขึ้น สามารถสรุ ป วิเคราะห์
สาระสาคัญจากเรือ่ งที่อ่านได้ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานที่สาคัญในการอ่านจับใจความได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดเจตคติคติ
ในแง่บวกต่อการอ่านภาษาไทย
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลของการสอนโดยใช้กลวิธีสแกนแอนด์รัน ที่มีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความและ
เจตคติต่อการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์
เขต 3 และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการสอนอ่านจับใจความต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความสามารถในการอ่ า นจั บ ใจความและเจตคติ ต่ อ การอ่ า นภาษาไทย ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้กลวิธีสแกนแอนด์รัน ก่อนและหลังการทดลอง
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความและเจตคติต่อการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้กลวิธีสแกนแอนด์รัน กับนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบเดิม

กรอบแนวคิดในการวิจัย
กลวิธีสแกนแอนด์รัน (SCAN and RUN) เป็นกลวิธีที่เน้นการกระตุ้นความรู้และประสบการณ์เดิมมาใช้เป็นพื้นฐาน
ในการเข้าใจบทอ่าน โดยใช้ความรู้เดิมเป็นจุ ดเริ่มต้นของกระบวนการเรียนรู้ อันจะทาให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงสิ่งใหม่เข้า
กับโครงสร้างเดิม เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายและทาให้เกิดความคงทนของความรู้ใหม่ ซาลอมบิเยร์ ( Salembier,
1999: 393)
720
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ซาลอมบิเยร์ (Salembier, 1999: 387) ได้ทาการศึกษาโดยใช้กลวิธีสแกนแอนด์รันในวิชาวิทยาศาสตร์ และ
ประวัติศาสตร์ กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รวมทั้งสิ้น จานวน 95 คน พบว่า นักเรียนมีความเข้าใจในการอ่านเพิ่มขึ้น
นักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากกว่าวิธีการสอนอ่านแบบปกติ ตลอดทั้งครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้กลวิธี
สแกนแอนด์รัน และวิธีนี้ช่วยให้นักเรียนจดจาเนื้อหาที่อ่านได้ดี ซึ่งจะนาไปสู่ความสามารถในการอ่านขั้นสูงต่อไปและมีความ
สนใจในการอ่านเพิ่มขึ้น ผู้วิจัยจึงได้กรอบแนวคิดงานวิจัยได้ดังนี้
ตัวแปรอิ สระ
วิ ธีการสอน ประกอบด้วย
1) การสอนโดยใช้กลวิธสี แกนแอนด์รนั
2) การสอนแบบเดิม

ตัวแปรตาม
ความสามารถในการอ่านจับใจความและ
เจตคติต่อการอ่านภาษาไทย

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรของการวิจัย
ประชากรที่ใช้สาหรับศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศูนย์พัฒนา
วิชาการพุเตย-พุขาม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 จานวนนักเรียน 166 คน
กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้สาหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชน
บ้านพุเตย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จานวน 2 ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 มีจานวน 25 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่
6/2 มีจานวน 29 คน รวม 54 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และสุ่มเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม กลุ่มทดลองได้รับการสอนโดยใช้กลวิธีสแกนแอนด์รัน และกลุ่มควบคุมได้รับการสอนแบบเดิม ซึ่งทั้ง 2 ห้องมีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทยใกล้เคียงกัน และมีระดับความสามารถทางการเรียนคละกันคือ เก่ง ปานกลาง อ่อน
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ คือ วิธีการสอนมี 2 วิธี ประกอบด้วย 1) การสอนโดยใช้กลวิธีสแกนแอนด์รัน 2) การสอนแบบเดิม
ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการอ่านจับใจความ และเจตคติต่อการอ่านภาษาไทย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) แผนการสอนโดยใช้กลวิธีสแกนแอนด์รัน จานวน 6 แผน
รวม 12 คาบ 2) แผนการสอนแบบเดิม จานวน 6 แผน รวม 12 คาบ 3)แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.5 – 1.0 มีค่าความยากง่าย (p) มีค่าตั้งแต่ 0.230.80 ค่าอานาจจาแนก (r) มีค่าตั้งแต่ 0.20-0.53 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.866 3) แบบสอบถามวัดเจตคติต่อการอ่าน
ภาษาไทย ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้อ ง (IOC) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป และวิเคราะห์ห าค่าอานาจจาแนกรายข้อ โดยใช้ค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Iteam Total correlation) ไว้จานวน 20 ข้อ และหาค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามวัดเจตคติต่อการอ่านภาษาไทย โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbach’α
coefficient) เท่ากับ 0.799
การดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัย ทาการทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวั ดความสามารถในการอ่ านจับ ใจความ (Pre-test) และ
แบบสอบถามวัดเจตคติต่อการอ่านภาษาไทยกับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้น ดาเนินการสอนในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยผู้วิจัยเป็นผู้ดาเนินการสอน ตามแผนการสอน ทั้งกลุ่มทดลองกลุ่มควบคุม จานวนกลุ่มละ
15 คาบๆ ละ 50 นาที รวมทดสอบก่อนและหลังเรียน หลังจากเสร็จสิ้นจากการดาเนินการสอนตามแผนทั้งหมด ผู้วิจัยได้ทา
การทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ (Post-test) และแบบสอบถามวัดเจตคติต่อ
- สังคมและวัฒนธรรม -
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การอ่านภาษาไทย กับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จากนั้นผู้วิจัยได้ตรวจแบบทดสอบและแบบสอบถาม แล้วนาคะแนนที่
ได้มาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. คานวณหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย ค่าความแปรปรวนของคะแนน และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
2. เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความและเจตคติต่อการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้กลวิธีสแกนแอนด์รัน ก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณแบบ
วัดซ้า (Repeated measures MANOVA )
3. เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความและเจตคติต่อการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้กลวิธีสแกนแอนด์รัน กับนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบเดิม โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน
พหุคูณแบบทางเดียว ( One-way MANOVA )
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการอ่านจับใจความและเจตคติต่อการอ่าน
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จาแนกตามวิธีการสอน
ตัวแปรตาม
ความสามารถในการอ่านจับใจความ
เจตคติต่อการอ่านภาษาไทย

กลุ่มทดลอง(N=29)
T1
T2
SD
SD
x̅
x̅
11.31 3.67 15.41
3.77
64.00 5.15 69.79
4.97

กลุ่มควบคุม(N=25)
T1
T2
SD
SD
x̅
x̅
11.16 2.39
12.48
3.24
63.80 4.75
66.96
7.35

T1= ก่อนการทดลอง, T2= หลังการทดลอง
จากตารางที่ 1 พบว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดย
ใช้ ก ลวิธี ส แกนแอนด์รั น (กลุ่ ม ทดลอง) ก่ อ นการทดลอง (T1) กั บ ความสามารถในการอ่ า นจับ ใจความของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนแบบเดิม (กลุ่มควบคุม) ก่อนการทดลอง (T1) ผู้เรียนมีคะแนนการอ่านจับใจความเฉลี่ย
เท่ากับ 11.31 และ 11.16 คะแนนตามลาดับ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน และพบว่าความสามารถในการอ่านจับใจความของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มทดลองมีความสามารถในการอ่านจับใจความสูงกว่ากลุม่ ควบคุม โดยความสามารถในการ
อ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้กลวิธีสแกนแอนด์รัน (กลุ่มทดลอง) ก่อนการทดลอง
(T1) ผู้เรียนมีคะแนนการอ่านจับใจความเฉลี่ยเท่ากับ 11.31 คะแนน หลังการทดลอง มีคะแนนการอ่านจับใจความมีค่า
เท่ากับ 15.41 คะแนน และความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนแบบเดิม
(กลุ่มควบคุม) ก่อนการทดลอง (T1) ผู้เรียนมีคะแนนการอ่านจับใจความเฉลี่ยเท่ากับ 11.16 คะแนน หลังการทดลอง (T2) มี
คะแนนการอ่านจับใจความมีค่าเท่ากับ 12.48 คะแนน
เจตคติต่อการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้กลวิธีสแกนแอนด์รัน (กลุ่ ม
ทดลอง) ก่อนการทดลอง (T1) กับเจตคติต่อการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนแบบเดิม
(กลุ่มควบคุม) ก่อนการทดลอง (T1) ผู้เรียนมีเจตคติต่อการอ่านภาษาไทยเฉลี่ยเท่ากับ 64.00 และ63.80 คะแนนตามลาดับ
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน และพบว่าเจตคติต่อการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุม โดยเจตคติต่อการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้กลวิธีสแกนแอนด์รนั (กลุ่ม
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ทดลอง) ก่อนการทดลอง (T1) ผู้เรียนมีเจตคติต่อการอ่านภาษาไทย เฉลี่ยเท่ากับ 64.00 หลังการทดลอง (T2) มีเจตคติต่อ
การอ่านภาษาไทยเท่ากับ 69.79 และเจตคติต่อการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอน
แบบเดิม (กลุ่มควบคุม) ก่อนการทดลอง (T1) ผู้เรียนมีเจตคติต่อการอ่านภาษาไทยเฉลี่ยเท่ากับ 63.80 หลังการทดลอง(T2)
มีเจตคติต่อการอ่านภาษาไทย มีค่าเท่ากับ 66.96
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ และเจตคติต่อการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้กลวิธีสแกนแอนด์รัน ก่อนและหลังการทดลอง
แหล่งความแปรปรวน
Value (Wilks’Lambda)
F
Sig.
lntercept
.002
5568.048
.000
Response
.200
54.004
.000
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 พบว่าได้สถิติ Wilks’Lambda เท่ากับ .200 และแปลงมาเป็นค่าสถิติ F มีค่าเท่ากับ 54.004 แสดง
ว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความและเจตคติต่อการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของกลุ่มที่ได้รับ
การสอนโดยใช้ ก ลวิธี ส แกนแอนด์ รัน หลังเรี ย นสู งกว่ าก่ อ นเรี ย น อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ซึ่ งเป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ในข้อ 1
ตารางที่ 3 ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคุณเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ และเจต
คติต่อการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการสอนโดยกลวิธีสแกนแอนด์รัน กับ
กลุ่มที่ได้รับการสอนแบบเดิม
แหล่งความแปรปรวน
Value (Wilks’Lambda)
lntercept
.007
Group
.807
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

F
3721.541
6.115

Sig.
.000
.004

จากตารางที่ 3 พบว่าได้สถิติ Wilks’Lambda เท่ากับ .807 และแปลงมาเป็นค่าสถิติ F มีค่าเท่ากับ 6.115 แสดงว่า
ความสามารถในการอ่านจับใจความ และเจตคติต่อการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของกลุ่มที่ได้รับ
การสอนโดยใช้กลวิธีสแกนแอนด์รัน สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนแบบเดิมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานข้อที่ 2
สรุปผลและอภิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
1. ความสามารถในการอ่านจับใจความและเจตคติต่อการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับ
การสอนโดยใช้กลวิธีสแกนแอนด์รัน สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความสามารถในการอ่านจับใจความและเจตคติต่อการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับ
การสอนโดยใช้กลวิธีสแกนแอนด์รัน สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบเดิมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ในหัวข้อผลของการสอนโดยใช้กลวิธีสแกนแอนด์รัน ที่มีต่อความสามารถใน
การอ่านจับใจความ และเจตคติต่อการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยได้อภิปรายผลตามลาดับ
หัวข้อดังต่อไปนี้
1. สมมติฐานข้อที่ 1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้กลวิธีสแกนแอนด์รัน มีความสามารถใน
การอ่านจับใจความ และเจตคติต่อการอ่านภาษาไทย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของจันทนา อานมณี (2553: 84) ได้พัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่อง
ความเข้ า ใจในการอ่ า นภาษาไทย โดยใช้ ก ลวิ ธี ส แกนแอนด์ รั น ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ผลการวิ จั ย พบว่ า
ประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด การเรี ย นรู้ เรื่ อ ง ความเข้ า ใจในการอ่ า นภาษาไทยโดยใช้ ก ลวิ ธี ส แกนแอนด์ รั น ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพของกระบวนการ/ผลลัพธ์ เท่ากับ ร้อยละ 94.83/82.70 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กาหนด
ไว้ ผลการพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยชุดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี
สแกนแอนด์รัน หลังเรียนมีความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนรู้ เรื่อง ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยโดยใช้กลวิธีสแกนแอนด์รัน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับศุภวรรณ สัจจพิบูล (2547: 75) ที่พบว่า นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนอ่านโดยใช้กลวิธีสแกนแอนด์รันมีความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจสูง
กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจอยู่ใน
ระดับ ดี โดยมีค่ามัชฌิมเลขคณิตของความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจคิดเป็นร้อยละ 71.10 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. สมมติฐานข้อที่ 2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้กลวิธีสแกนแอนด์รัน มีความสามารถใน
การอ่านจับใจความ และเจตคติต่อการอ่านภาษาไทยสูงกว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนแบบเดิมอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับผลการวิจัยของศุภวรรณ สัจจพิบูล (2547: 75) ที่พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 ที่ได้รับการสอนอ่านโดยใช้กลวิธีสแกนแอนด์รันความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจสูงกว่านักเรียนที่ได้รับ
การสอนอ่านด้วยวิธีปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และซาลอมบิเยร์ (Salembier,1999: 387) ได้ทาการศึกษาใช้
กลวิธีสแกนแอนด์รันในวิชาวิทยาศาสตร์ และประวัติศาสตร์ กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า นักเรียนมีความเข้าใจใน
การอ่านเพิ่มขึ้น ตลอดทั้งครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้กลวิธีสแกนแอนด์รัน และวิธีนี้ช่วยให้นักเรียนจดจาเนื้อหา
ที่อ่านได้ดีและมีความสนใจในการอ่านเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังสอดคล้ องกับ อาเชคกี (ศุภวรรณ สัจจพิบูล 2547. 42; อ้างโดย
Archecki. 1999: 92) ได้ทดลองใช้กลวิธีสแกนแอนด์รัน ในวิชาสังคมศึกษา โดยใช้สอนนักเรียนเกรด 9 จานวน 45 คน ผล
การทดลองใช้พบว่า เป็นกลวิธีการสอนอ่านที่สามารถช่วยให้นักเรียนเข้าใจเรื่องที่อ่านได้ดีขึ้น นักเรียนไ ด้ฝึกทักษะการตั้ง
คาถาม การทางานเป็นกลุ่ม ซึ่งทาให้นักเรียนได้รับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
จากผลการวิจัยครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าการสอนโดยใช้กลวิธีสแกนแอนด์รัน สามารถช่วยพัฒนาความสามารถในการ
อ่านจับใจความและเจตคติต่อการอ่านวิชาภาษาไทยได้ดี ทั้งนี้สืบเนื่องจากเหตุผล 4 ประการ ดังนี้
1. การสอนโดยใช้กลวิธีสแกนแอนด์รัน สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการในการอ่านด้วยตนเองโดยอาศัย
ประสบการณ์ ความรู้เดิมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นในระหว่างกระบวนการเรียนการสอน ดังที่ แอลลีส ( Ellis et
al,1993: 151-187) กล่าวว่า กลวิธีสแกนแอนด์รัน เป็นกลวิธีที่ช่วยให้ผู้เรียนฝึกการวางแผน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดย
ก่อนที่จะมีการอ่านเนื้อเรื่อง ต้องมีการสารวจองค์ความรู้เดิมของผู้เรียนก่อนเพื่อให้ผู้เรียนตั้งคาถามจากเนื้อเรื่องที่ต้องการรู้
พร้อมทั้งสารวจคาถามจากเรื่องที่อ่าน ทั้งนี้เพื่อเป็นการตั้งเป้าหมายในการอ่านและตอบคาถามจากเรื่องที่อ่าน และสอดคล้อง
กับที่ซาลอมบิเยร์ (Salembier,1999: 393) ได้กล่าวถึงกลวิธีสแกนแอนด์รันว่า เป็นกลวิธีการสอนอ่าน ที่ใช้กลยุทธ์ในการมี
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ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในระหว่างการสอน ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในการเรียน และผู้สอนเกิดความเข้าใจในตัวผู้เรียน
มากขึ้น ซึ่งจะนาไปสู่ความสามารถในการอ่านขั้นสูงต่อไป
2. การสอนโดยใช้กลวิธีสแกนแอนด์รัน เป็นวิธีการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจ ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้
ความเข้าใจในสิ่งที่อ่าน ตลอดจนสรุปความคิดจากสิ่งที่อ่านได้ด้วยตนเอง โดยการส่งเสริมให้ผู้เรียนสารวจบทอ่าน สังเกตชื่อ
เรื่อง ภาพ และคาสาคัญ นามาตั้งคาถาม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในสิ่งที่อ่าน สอดคล้องกับที่ซาลอมบิเยร์ และ
เฟอร์เน่ (Salembier and Furney, 2006: 42-43) กล่าวว่า กลวิธีสแกนแอนด์รัน เป็นวิธีสอนอ่านที่คุ้มค่ามาก สาหรับครู
เพราะไม่ต้องใช้สื่อการสอนมาก และครูเป็นเพียงแค่พี่เลี้ยงหรือผู้ให้คาปรึกษา แต่สามารถให้ความรู้และข้อมูลการอ่านจาก
เนื้อเรื่องที่กาหนดให้ผู้เรียน โดยผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองจากเรื่องที่ครูกาหนดให้ การศึกษาด้วยตนเองเป็นการฝึกฝนให้ผู้เรียน
เพิ่มพูนทักษะและความสามารถในการอ่านได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นการฝึกทักษะการทางานกลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้กิจกรรมการ
เรียนการสอนอ่านมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. การสอนโดยใช้กลวิธีสแกนแอนด์รัน เป็นกลวิธีการสอนที่ฝึกให้ผู้เรียนตั้งคาถาม สารวจสิ่งที่ปรากฏในบทอ่าน โดย
ใช้ ความรู้ ประสบการณ์ เดิ มของผู้ เรี ยน ซึ่ งเป็ นการกระตุ้ นความสนใจ และท าให้ เกิ ดความกระตื อรื อร้ นในการอ่ านเพื่ อ
จับประเด็นและใจความสาคัญของเรื่อง ส่งผลให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในบทอ่าน และพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ
ได้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับที่จันทนา อานมณี (2553: 88) ได้กล่าวถึงความสาคัญของกลวิธีสแกนแอนด์รัน ไว้ว่า เป็นกลวิธีที่ช่วย
ให้ ผู้ เรี ยนได้ ฝึ กทั กษะการคิ ดและการตั้ งค าถาม ซึ่งน าไปสู่ การจั บประเด็ นส าคั ญของเรื่ อง อั นเป็ นการกระตุ้ นให้ ผู้ เรี ยน
ได้ฝึกทักษะการคิด มีจุดมุ่งหมายในการอ่าน มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถทาความเข้าใจบทอ่าน
ได้ดียิ่งขึ้น
4. การสอนโดยใช้กลวิธีสแกนแอนด์รัน เป็นกลวิธีที่ช่วยส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อการอ่าน ให้กับผู้เรียน เนื่องจากการ
สอนโดยใช้กลวิธีสแกนแอนด์รัน ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกฝนทักษะการอ่านจากง่ายไปสู่ยาก โดยเริ่มจากการสารวจคาสาคัญ
หรือภาพที่ปรากฏในบทอ่าน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่าน ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ผู้เรียน
เกิดความเข้าใจในเรื่องที่อ่านได้ดีขึ้น ยังช่วยสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและมีความกระตือรือร้นในการอ่านมากขึ้น
จึงส่งผลต่อการสร้างเจตคติที่ดีต่อการอ่าน ดังที่ศศิกาญจน์ ชีถนอม (2553: 78) กล่าวไว้ว่า เจตคติของผู้เรียนส่วนใหญ่ เมื่อ
ได้รับการกระตุ้นโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาที่น่าสนใจ จะทาให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจ สามารถตอบสนอง
กิจกรรมนั้นได้จนเกิดการเรียนรู้ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติในการอ่านดีขึ้น นอกจากนี้ กลวิธีสแกนแอนด์รัน เป็น
วิธีการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ได้ฝึกฝนการอ่านผ่านการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่ น การทา
กิจกรรมกลุ่ม การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทาให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานในการอ่าน ส่งผลให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้
แบบมิตรภาพ สอดคล้องกับที่ จันทนา อานมณี (2553: 88) ได้กล่าวถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอ่านด้วยกลวิธี
สแกนแอนด์รัน ว่าเป็นกลวิธีที่ช่วยส่งเสริมและฝึกทักษะการทางานกลุ่มให้กับผู้เรียน ซึ่งมีส่วนช่วยสร้างบรรยากาศในการ
เรียนรู้ และส่งผลให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยได้ดีขึ้น
จากข้อมูลเบื้องต้นสามารถสรุปได้ว่า การสอนโดยกลวิธีสแกนแอนด์รัน เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการอ่านจับใจความและเจตคติต่อการอ่านภาษาไทยให้สูงขึ้นได้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้
1. จากผลการวิจัยพบว่าการสอนโดยใช้กลวิธีสแกนแอนด์รนั ทาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความและ
เจตคติต่อการอ่านภาษาไทยสูงกว่าการสอนแบบปกติ ครูหรือผู้สอนควรนากลวิธีสแกนแอนด์รันไปใช้การจัดการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทย โดยเฉพาะสาระที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน โดยการสอนในระยะแรกครูหรือผู้สอนควรอธิบายวิธีการ ขั้นตอน กิจกรรม
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การเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีสแกนแอนด์รันอย่างละะเอียด และควรฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนการสอนอ่านอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคุ้นเคยและชานาญ สามารถนากลวิธีสแกนแอนด์รันไปใช้ในการฝึกอ่านจับใจความให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
2. ผู้สอนควรเลือกสรรบทอ่าน เนื้อเรื่องที่มีภาพประกอบที่เหมาะสมกับช่วงวัย เพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจให้
ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการอ่าน อีกทั้งยังเป็นการสร้างเจตคติที่ดีต่อการอ่านให้เกิดกับผู้เรียนอีกทางหนึ่ง
3. ผู้สอนควรสอดแทรกขั้นตอนการฝึกอ่านจับใจความ เช่น การหาประโยคใจความสาคัญ แต่ละย่อหน้า การสรุป
ความ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. ผู้สอนควรสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเกิดความเป็นกันเอง มีความกล้า
แสดงออกในการตั้งคาถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ตลอดจนการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่ม
เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเจตคติที่ดีต่อการอ่านให้เกิดกับผู้เรียนที่ได้เรียนด้วยกลวิธี
สแกนแอนด์รัน
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยในครั้งต่อไป
1 ควรศึกษาผลการสอนโดยใช้กลวิธีสแกนแอนด์รัน ที่มีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความ กับนักเรียนที่มี
ความสามารถในการอ่านภาษาไทยที่แตกต่างกันเพื่อศึกษาให้ทราบว่าการสอนโดยใช้กลวิธีสแกนแอนด์รัน สามารถใช้ได้ดีกับ
นักเรียนในทุกระดับการเรียนรู้หรือไม่ ตลอดจนเป็นสร้างเจตคติที่ดีต่อการอ่านภาษาไทยให้กับนักเรียนทุกระดับการเรียนรู้
2. ควรทาการศึกษาผลการสอนโดยใช้กลวิธีสแกนแอนด์รันกับวิธีการสอนอ่านแบบอื่นๆ เช่น การอ่านตีความ การ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณ การอ่านวิเคราะห์ เป็นต้น
3. ควรศึกษาเปรียบเทียบการสอนโดยใช้กลวิธีสแกนแอนด์รันกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ เช่น วิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษา สุขศึกษาและพลศึ กษา และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อการอ่านในกลุ่มสาระการเรียนรู้
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ผลของการใช้รูปแบบการสอน 7E ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยและความสามารถ
ในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
The Effects of 7E Instructional Model on Thai Literature Learning Achievement and
Critical Reading Ability of Ninth Grade Students.
วรางคณา ชั่งโต

1
2

ศุภวรรณ สัจจพิบูล
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยและความสามารถในการ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอน 7E และ 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวรรณคดีไทยและความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณระหว่างนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการสอน 7E กับการ
สอนแบบเดิม กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีนนทบุรี ภาคเรียนที่ 1/2558 ที่ได้มาโดยวิธีการ
เลือกแบบเฉพาะเจาะจง กลุ่มทดลองที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอน 7E มีจานวน 29 คน กลุ่มควบคุมที่เรียนรู้ด้วยการสอนรูป
แบบเดิม มีจานวน 30 คน ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง กลุ่มละ 18 คาบ ดาเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยด้วยการ
ทดสอบก่อนและหลังแบบมีกลุ่มควบคุม (pretest-posttest control group design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1.
แผนการสอนด้วยรูปแบบการสอน 7E จานวน 4 แผน 2. แผนการสอนแบบเดิม จานวน 4 แผน 3. แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยเป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ และ 4. แบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าความแปรปรวนพหุคูณ (MANOVA)
ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้
1.นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการสอน 7E มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยและความสามารถในการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการสอน 7E มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยและความสามารถในการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบเดิมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำสำคัญ : รูปแบบการสอน 7E, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย, ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
Abstract
This study aimed to compare 1. Thai literature learning achievement and critical reading ability
of ninth grade students before and after learning by using 7E instructional model, 2. Thai literature
learning achievement and critical reading ability between groups of ninth grade students using 7E
instructional model and those with traditional instruction. The population of this study were ninth grade
students studying in Satrinonthaburi School in the first semester of the 2015 academic year. The subjects
of this study were ninth grade students selected by using a purposive sampling technique. They were
1
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divided into two groups: an experimental group of 29 students using 7E instructional model, and a
control group of 30 students using traditional instruction. The duration of the instruction was 18 periods.
A pretest-posttest control group design was employed for this study. The research instruments were 4
lesson plans using 7E instructional model, 4 lesson plans using traditional instruction, 30 multiple-choice
test items assessing Thai literature learning achievement, and 30 multiple-choice test items assessing
critical reading ability. The data were analyzed by mean, standard deviation, and MANOVA.
The research findings were as follows:
1. Thai literature learning achievement and critical reading ability of the students after learning
by using 7E instructional model were higher than before learning at the .05 level of significance.
2. Thai literature learning achievement and critical reading ability of the students learning by
using 7E instructional model were higher than those learning by using traditional instruction at the .05
level of significance.
Keywords: 7E instructional mode, Thai literature learning achievement, Critical reading ability.
บทนา
วรรณคดีไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรม การศึกษาวรรณคดีไทยจึงถือว่าเป็นการเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชาติอย่าง
ละเอียด การสอนวรรณคดีไทยจึงจาเป็นต้องให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ ได้ประโยชน์และคุณค่าวรรณคดีไทยให้มากที่สุด (ชลดา
เรืองรักษ์ลิขิต; และสุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา, 2542) ดังนั้นจุดมุ่งหมายของการเรียนวรรณคดีไทยก็เพื่อให้ทราบถึงสุนทรียภาษา
กล่อมเกลาจิตใจให้สูงขึ้นและภูมิใจในวัฒนธรรมของชาติไทย (เจือ สตะเวทิน , 2502) แม้ว่าการเรียนรู้วรรณคดีไทยจะมี
ความสาคัญต่อผู้เรียน ครูพยายามทาให้วรรณคดีไทยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต แต่ปัญหาการสอนวรรณคดีไทยยังคง พบว่า
นักเรียนจะได้สัมผัสวรรณคดีไทยจากหนังสือเรียนที่บังคับไว้ในหลักสูตร นักเรียนจึงรู้สึกว่าเรียนเพียงเพื่อใช้สอบ ไม่ใช่เพื่อ
ความบันเทิงและสืบทอดวัฒนธรรม และบุคคลสาคัญที่ไม่ช่วยสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้วรรณคดีไทยก็คือครู เพราะครู
ส่วนใหญ่ใช้วิธีการสอนแบบเดิม ยึดตนเองเป็นศูนย์กลางด้วยการพยายามเล่าเนื้อหาวรรณคดีไทยให้นักเรียนฟังและเน้นให้จา
เรื่องราวเพื่อนาไปสอบ ครูบางคนทาให้นักเรียนมีเจตคติที่ไม่ดีตอ่ วรรณคดีไทยด้วยการเน้นให้นักเรียนถอดคาประพันธ์โดยไม่รู้
ว่ามีความสาคัญอย่างไร เน้นให้แปลความหมายของคาศัพท์ยากที่นักเรียนไม่เคยเห็นและไม่เคยใช้ในชีวิตประจาวัน และเน้น
ให้เรียบเรียงเป็นร้อยแก้วที่สละสลวยทั้งๆที่นักเรียนยังใช้ภาษาได้ไม่ดีนัก นอกจากนี้ครูยังตั้งคาถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่องมากกว่า
จะให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและเชื่อมโยงเข้าสู่ชีวิตจริง การจัดการเรียนรู้ในลักษณะข้างต้นล้วนไม่ทาให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้หรือเกิดสุนทรียะในการเรียนวรรณคดีไทยแต่อย่างไร ตรงกันข้ามกลับทาให้นักเรียนเบื่อหน่ายและกลายเป็นปัญหา
เรื้อรังของการเรียนรู้วรรณคดีไทยที่กระทบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยและส่งผลถึงผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานที่มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ต่าเช่นกัน
นอกจากปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย ยังมีปัจจัยสาคัญที่ควรพัฒนาควบคู่กันไปเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้วรรณคดี คือ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เพราะการอ่านคือทักษะสาคัญซึ่งควรพัฒนาควบคู่กับการเรียนรู้วรรณคดี
ไทย เนื่องจากการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจะทาให้ผู้เรียนคัดกรองความรู้ที่มีประโยชน์จากการอ่านวรรณคดีไทยและการอ่าน
จากสื่อต่างๆสู่การพัฒนาชีวิตได้ สาหรับการสอนออ่านที่ผ่านมยังคงไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร เพราะครูยังคงเน้นให้
นักเรียนอ่านเข้าใจเรื่องมากกว่าการอ่ านอย่างมีวิจารณญาณ นักเรียนจึงขาดวิจารณญาณที่จะวิเคราะห์แยกแยะสิ่งต่างๆที่
อ่านได้ว่า อะไรคือสิ่งที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ น่าปฏิบัติตามและขาดการนาประสบการณ์หรือข้อมูลที่ได้อ่านมาสังเคราะห์ให้เป็น
ปัญญาที่สูงขึ้น ครูจึงมีหน้าที่สาคัญที่จะหาวิธีการหรือสื่อที่จะช่ วยพัฒนาให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
- สังคมและวัฒนธรรม -
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อันเป็นทักษะที่มีความจาเป็นในการดารงชีวิตของนักเรียน เนื่องจากปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ สื่อต่างๆมีทั้งคุณ
และโทษ การที่นักเรียนมีวิจารณญาณเลือกรับข้อมูลแล้วนามาคิด ตัดสินใจ ใคร่ครวญถึงคุณค่าและนามาปรับใช้ในชีวิตได้
อย่างเหมาะสม ไม่ตกเป็นเหยื่อของสังคม ถือเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งและถือเป็นพันธกิจสาคัญสาหรับครูในศตวรรษที่ 21 ที่ต้อง
สร้างทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณให้เกิดขึ้นแก่นักเรียนทุกคน
ปัญหาการสอนวรรณคดีไทยและปัญหาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณมีความเกี่ยวเนื่องกัน เพราะหากนักเรียนไม่
สามารถอ่านอย่างมีวิจารณญาณได้ ก็จะส่งผลให้ไม่สามารถวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีไทยที่อ่านได้อย่างลึกซึ้ง ไม่สามารถนา
ความรู้และแนวคิดจากวรรณคดีไทยที่มีประโยชน์จานวนมากไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ ซึ่งจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวรรณคดีไทยและอาจกระทบต่อชีวิตของนักเรียนเนื่องจากขาดวิจารณญาณในการใช้ชีวิต จากปัญหาดังกล่าวจาเป็นที่ครู
ภาษาไทยต้องพยายามเข้าใจปัญหาและหาวิธีการแก้ไข ต้องใช้การสอนที่ทาให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญ
รู้จักการสืบค้นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองในประเด็น ที่สนใจ สามารถคิดวิเคราะห์วิจารณ์ได้อย่างสร้างสรรค์ มีเหตุผล และนา
คุณค่าที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตจริง รวมทั้งต้องเป็นเทคนิควิธีที่สามารถพัฒนาเนื้อหาวรรณคดีไทยและทักษะการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณควบคู่กัน
จากแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัยได้ศึกษารูปแบบการสอน 7E (7E Instructional Model) วึ่งน่าจะเป็นรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ เนื่องจากเป็นการสอนที่มีรากฐานจากทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม ซึ่งเน้นให้
ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองและสามารถถ่ายโอนความรู้แก่ผู้อื่นได้ รูปแบบการสอน 7E ได้รับการพัฒนาขึ้นโดย Arthur
Eisenkraft (2003) ภายใต้การเรียนรู้เป็นขั้นตอน 7 ขั้น ได้แก่ 1. ขั้นทบทวนความรู้เดิม 2. ขั้นเร้าความสนใจ 3. ขั้นสารวจ
และค้นหา 4. ขั้นอธิบาย 5. ขั้นขยายความคิด 6. ขั้นประเมินผล และ 7. ขั้นนาความรู้ไปใช้ โดยทั้ง 7 ขั้นนี้ นับเป็นรูปแบบ
การสอนที่ทาให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546:
1-3) ได้กล่าวไว้โดยสรุปว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอน 7E เป็นกระบวนการที่น่าสนใจ เพราะเชื่อว่าจะ
ช่วยให้นักเรียนรู้จักการแก้ปัญหา สังเกต ศึกษาค้นคว้าข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถตั้งคาถาม ตรวจสอบความรู้ต่างๆด้วย
ตนเอง และสามารถอธิบายสู่ผู้อื่นด้วยเหตุผล รวมทั้งมีวิจารณญาณในการรับฟังผู้อื่น สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ดังนั้นรูปแบบการสอน 7E จึงเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ระหว่างทากิจกรรม สื่อสารกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณดียิ่งขึ้น โดยครูเป็นผู้วางแผนกิจกรรม
ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่นักเรียน
Eisenkraft (2003) ผู้คิดค้นรูปแบบการสอน ได้กล่าวว่ารูปแบบการสอน 7E สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
กว้างขวางและใช้ได้กับทุกวิชา แม้ว่าธรรมชาติของขั้นที่ 3 หรือขั้นสารวจ (Exploration Phase) อาจจะมีความแตกต่างกันใน
แต่ละสาขาวิชา แต่ผู้สอนก็สามารถที่จะปรับรูปแบบการสารวจให้สอดคล้องกับเนื้ อหาวิชาที่ตนสอนได้ และจากการศึกษา
งานวิจัยของปริศนา ประชุมพันธ์ (2553: 9) พบว่า สามารถนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้การสร้างความรู้
ในวิชาภาษาไทยเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ งานวิจัยของแสงสุรี วาดวิจิตร (2554) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E กับการเรียนรู้ตามคู่มือครู มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ .01 และผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญ .01 อีกทั้งยังพบว่าเจตคติต่อการเรียนหลักภาษาไทยด้วยรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E กับการ
เรียนรู้ตามคู่มือครู มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ .01 และเจตคติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญ .01ซึ่งจาก
ตัว อย่ า งงานวิ จั ย นี้ ผู้ วิ จั ย เห็ น ว่ า รู ปแบบการสอน7E น่ า จะช่ ว ยพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวรรณคดี แ ละพั ฒ นา
ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนได้เช่นกัน
ผู้วจิ ัยจึงทดลองนารูปแบบการสอน 7E มาประยุกต์ใช้กับการสอนสาระวรรณคดีไทยเนื่องจากการสอนด้วยรูปแบบ
7E นี้ทั้ง 7 ขั้นจะกระตุ้นให้นักเรียนเรียนวรรณคดีไทยจากความสนใจใคร่รู้ ได้ค้นคว้าสิ่งที่สนใจศึกษาอย่างลึกซึ้งและเป็น
ระบบ สามารถอธิบายประเด็นทางวรรณคดีไทยด้วยความเข้าใจ ซึมซาบความงามและคุณค่าผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
730
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เพื่อนร่วมชั้นอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดสุนทรียะขณะเรียนรู้ นอกจากนี้ ผู้เรียนยังได้ฝึกฝนทักษะการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณจากการสารวจ ค้นหา และการอธิบายความรู้ที่ศึกษา ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีวิจารณญาณในการอ่านและรับฟัง
ผู้อื่นมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการนาข้อคิดที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตจริงก็แสดงให้เห็นว่านักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายสามารถ
เข้าใจได้ด้วยตนเองว่าวรรณคดีไทยมีคุณค่าคู่ควรแก่การเรียนรู้และสืบทอด ผู้วิจัยจึงเชื่อว่าการสอนด้วยรูปแบบ 7E จะช่วยให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยและความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนสูงขึ้นไปพร้อมกันได้
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจนารูปแบบการสอน7E มาใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วรรณคดีและความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีนนทบุรี เพื่อมุ่ง
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทักษะการอ่านและเป็นประโยชน์ต่อการนาไปใช้จัดการเรียนรู้ของสาระการเรียนรู้ภาษาไทยต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยและความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอน 7E
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยและความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณระหว่าง
นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการสอน 7E กับการสอนแบบเดิม
กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

การสอน 2 รูปแบบ ได้แก่
1. การสอนด้วยรูปแบบ 7E
2. การสอนแบบเดิม

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย
2. ความสามารถในการอ่านอย่าง
มีวิจารณญาณ

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีนนทบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
จานวน 436 คน โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนโรงเรียนสตรีนนทบุรีจานวน 2 ห้องเรียน รวม 59 คน ที่ได้มาจากการเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยพิจารณาจากห้องเรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทยในภาคเรียนที่
ผ่านมาอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน จากนั้นทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยและ
แบบทดสอบความสามารถในการอ่านอย่ างมีวิจารณญาณที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น นาคะแนนมาหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) จากนั้นนาคะแนนมาทดสอบค่าที (t-test) พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยและ
ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผู้วิจัยจึงสุ่มผู้เรียนเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยนักเรียนชั้น ม. 3/2 เป็นกลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนด้วยรูปแบบ 7E
และนักเรียนชั้น ม.3/1 เป็นกลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนด้วยรูปแบบเดิม
2. ระยะเวลาในการทดลอง
ผู้วิจัยทาการทดลอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ใช้เวลาทดลองรวมทดสอบก่อนและหลังเรียน18 คาบ คาบ
ละ 50 นาที โดยผู้วิจัยจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองทั้ง 2 กลุ่ม
- สังคมและวัฒนธรรม -
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3. เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง
เนื้อหาในหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
เรื่อง บทพากย์เอราวัณและบทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก
4. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย
4.1 แผนการสอนด้วยรูปแบบการสอน 7E จานวน 4 แผน 14 คาบ คาบละ 50 นาที ค่า IOC = 0.98
4.2 แผนการสอนแบบเดิม จานวน 4 แผน 14 คาบ คาบละ 50 นาที ค่า IOC = 0.94
4.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
สาหรับใช้ในการทดสอบก่อนและหลังเรียน ค่า IOC = 0.87, p =0.55, r = 0.34 และค่าความเชื่อมั่น 0.74
4.4 แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน
30 ข้อ สาหรับใช้ในการทดสอบก่อนและหลังเรียน ค่า IOC = 0.97, p =0.58, r = 0.38 และค่าความเชื่อมั่น 0.80
5. การดาเนินการทดลอง
ผู้วิจัยได้ดาเนินการทดลองตามขั้นตอน ดังนี้
5.1ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยและแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
5.2 ดาเนินการทดลอง ผู้วิจัยเป็นผู้จัดการเรียนรู้ทั้งสองกลุ่ม คือกลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลองโดยใช้เนื้อหาเดียวกัน ระยะเวลาในการสอนเท่ากัน คือ ใช้เวลากลุ่มละ 14 คาบ คาบละ 50 นาที ส่วนการสอนที่
ต่างกันคือ กลุ่มทดลองได้รับการสอนด้วยรูปแบบ 7E ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการสอนแบบเดิม
5.3 เมื่อจัดการเรียนรู้เสร็จสิ้น ดาเนินการทดสอบหลังเรียน (Posttest) ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยและแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น
5.4 นาผลการทดสอบไปวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐานต่อไป
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
6.1 คานวณหาค่าสถิติพื้นฐาน ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ของกลุ่มตัวอย่าง
6.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยและความสามารถในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอน 7E โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณทางเดียว
แบบวัดซ้า (One - way MANOVA; repeated measures)
6.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยและความสามารถในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณระหว่างนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการสอน 7E กับการสอนแบบเดิมโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ
แบบทางเดียว (One - way MANOVA)
สรุปผลการวิจัย
1.นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการสอน 7E มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยและความสามารถในการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผู้ วิ จั ย น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวรรณคดี ไ ทยและความสามารถในการอ่ า นอย่ า งมี
วิจารณญาณของนักเรียนกลุ่มทดลอง ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอน 7E โดยใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนพหุคูณแบบทางเดียว (One - way MANOVA; repeated measures) ได้ผลดังตาราง
732
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ตาราง 1 : ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยและความสามารถในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนกลุ่มทดลอง ระหว่างก่อนและหลังได้รับการสอนด้วยรูปแบบการสอน 7E
แหล่งความแปรปรวน
Value (Wilks’ Lambda)
F
Sig.
Intercept

.019

696.879

.000*

Response

.062

203.179

.000*

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
จากตาราง 1 พบว่า ได้ค่าสถิติ Wilks’ Lambda เท่ากับ .062 เมื่อแปลงเป็นค่าสถิติ F จะมีค่าเท่ากับ 203.179
แสดงให้เห็นว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยและความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนกลุ่ม
ทดลองที่เรียนด้วยรูปแบบการสอน 7E มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ในข้อ 1
2. นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการสอน 7E มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยและความสามารถในการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบเดิมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยและความสามารถในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณระหว่างนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการสอน 7E กับการสอนแบบเดิม ผู้วิจัยได้ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณแบบทางเดียว (One - way MANOVA) ซึ่งเป็นสถิติที่ใช้ทดสอบ ดังนี้
ตาราง 2 : การแสดงผลการวิเคราะห์ค่า Box’s M test
Box's Test of Equality
of Covariance Matrices
Box's M
F

a

16.814
1.553

df1

10

df2

15489.941

Sig.

.114

การทดสอบความเป็นเอกพันธ์ของเมตริกซ์ความแปรปรวน- แปรปรวนร่วม (Homogeneity of Variance
matrices) ของตัวแปรโดยศึกษาจาก Box’s M test ดังตาราง 2 พบว่า เมตริกซ์ความแปรปรวน- แปรปรวนร่วมระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 3 : การแสดงผลการวิเคราะห์ค่า Levene’s Test
Levene's Test of Equality of Error Variancesa
F
PreACHIEVEMENT
PostACHIEVEMENT
PreREADING
PostREADING

1.769
.014
.011
.116

df1

df2
1
1
1
1

Sig.
57
57
57
57

.189
.908
.916
.734

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal
across groups.
a. Design: Intercept + GROUP
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ผลการตรวจสอบความเป็นเอกพันธ์ของความแปรปรวนของตัวแปรแต่ละตัวกับกลุ่มด้วยวิธี Levene’s Test ดัง
ตาราง 3 พบว่าตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยและความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองตัวแปรมีความแปรปรวนของกลุ่มประชากรเท่ากันซึ่งแสดงให้
เห็นว่าเป็นไปตามกฎเบื้องต้นของการใช้สถิติ MANOVA และมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
ตาราง 4 : ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณแบบทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย และ
ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการสอน โดย
ใช้รูปแบบการสอน7E กับกลุ่มที่ได้รับการสอนแบบเดิม
แหล่งความแปรปรวน
Value (Wilks’ Lambda)
F
Sig.
Intercept
.014
941.564
.000*
Group
.568
10.272
.000*
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 4 พบว่า ได้ค่าสถิติ Wilks’ Lambda เท่ากับ .568 เมื่อแปลงเป็นค่าสถิติ F จะมีค่าเท่ากับ 10.272
แสดงให้เห็นว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยและความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยรูปแบบการสอน 7E มีคะแนนสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วย รูปแบบเดิมอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ในข้อ 2
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่อ ง “ผลของการใช้รูปแบบการสอน 7E ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวรรณคดีไ ทย และ
ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3” ผลการวิจัยสามารถอภิปรายได้ ดังนี้
1.การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอน7E มีผลทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยและความสามารถใน
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้สอดคล้องกับงานวิจัยของธนวรรณ อิสโร (2554: 132) ที่พบว่า นักเรียนทีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7
ขั้น (7E) มีผ ลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นวิชาประวั ติศาสตร์หลั งเรี ยนสูงกว่าก่ อนเรี ยนและความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เช่นเดียวกับงานวิจัยของณัฐิกา นาเลื่อน (2556: 61) ที่
พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 7E ร่วมกับเทคนิคการใช้
คาถาม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ผลวิ จั ย เป็ น ดั ง นี้ ด้ ว ยเหตุ เ พราะรู ป แบบการสอน 7E มี ขั้ น ตอนที่ เ น้ น ให้ ผู้ เ รี ย นสร้ า งความรู้ ด้ ว ยตนเอง ผ่ า น
กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การทบทวนความรู้เดิมของผู้เรียนซึ่งจะช่วยให้ครูสามารถวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับระดับความรู้ของผู้เรียน ส่วนผู้เรียนก็จะได้รับการกระตุ้นให้เกิดความสนใจใคร่รู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียน
เพราะได้คิดทบทวนและเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมของตนกับความรู้ใหม่ โดยใช้สถานการณ์และพฤติกรรมของตัวละครที่
เกิดขึ้นในวรรณคดีเป็นแบบฝึกประสบการณ์ชีวิต ให้ผู้เรียนได้ทดลองใช้ความคิดของตน ใคร่ ครวญเพื่อฝึกสติปัญญาและ
แก้ปัญหา พยายามหาเหตุผลและคาอธิบายที่น่าเชื่อถือมารองรับความเข้าใจนั้นและเมื่อสร้างองค์ความรู้ที่น่าเชื่อถือได้แล้วจึง
นาความรู้ที่ได้จากเนื้อหาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน ทาให้การเรียนรู้วรรณคดีมีความหมายกับชีวิตของผู้เรียน และช่วยให้

734

- สังคมและวัฒนธรรม -

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 วันที่ 17 มิถุนายน 2559

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยสูงขึ้นเนื่องจากนักเรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายแล้วยังสามารถนาทักษะใน
การเรียนรู้อย่างมีวิจารณญาณไปปรับใช้สาหรับการแสวงหาความรู้อื่นๆเพื่อเกิดประโยชน์แก่ชีวิตได้อีกด้วย
การเรียนรู้ด้วยรูปแบบ 7E จะทาให้ความรู้ที่ได้นั้นคงทนเนื่องจากผู้เรียนได้ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ที่เป็นผู้ลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเองโดยมีครูเป็นผู้ให้การแนะนาและช่วยเหลือในทุกขั้นตอน อีกทั้งในระหว่างการสอนผู้วิจัยได้คอยกระตุ้น
นักเรียนด้วยคาถามในขั้นสารวจค้นหา และพยายามให้นักเรียนได้ตั้งคาถามอย่างสร้างสรรค์แก่ เพื่อนกลุ่มอื่นๆในขั้นอธิบาย
และขั้นขยายความรู้ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทางานกลุ่ม ร่วมมือกันสังเกต คิดใคร่ครวญ วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่าจากสารที่
ได้รับหรือจากสื่อต่างๆอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับที่เฉลิมลาภ ทองอาจ (2555) ได้กล่าวไว้ว่า การสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
จะต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการให้เหตุผลเพื่อให้วิจารณญาณของนักเรียนเกิดขึ้น โดยชั้นเรียนที่มีบรรยากาศของการ
ถกเถียงด้วยเหตุผล ลดอารมณ์อัตตาส่วนตน เพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลของสารที่ได้รับสู่การนาไปปรับใช้ก็จะนาไปสู่
การเป็นชั้นเรียนที่มีคุณภาพและขยายสู่การเป็นหน่วยสังคมแห่งประชาธิปไตยที่แท้จริงในที่สุด
จากเหตุผลดังกล่าวนั้นจึงสนับสนุนว่าการใช้รูปแบบการสอน 7E มีผลทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย
และความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2. การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอน 7E มีผลทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยและความสามารถใน
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบเดิมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของแสงสุรี วาดวิจิตร (2554) ที่พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัก
ภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับการจัดการ
เรียนรู้ตามคู่มือครูแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของปริศนา ประชุมพันธ์
(2553) ที่พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน 7E มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยด้านการเขียน
และการพูดสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยวิธีสอนปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เนื่องจากความสามารถในการอ่านอย่างมีวิ จารณญาณมีความสาคัญต่อการเรียนวรรณคดี
วรรณกรรมให้เกิดความลึกซึ้ง ประกอบกับผู้วิจัยใช้รูปแบบการสอน 7E ซึ่งมีขั้นตอน 7 ขั้นที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวรรณคดีไทยและความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนสูงขึ้นกว่าการสอนด้วยรูปแบบเดิม
ดังนี้
1) รูปแบบการสอน 7E ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนนาความรู้และประสบการณ์เดิมของตนมาใช้ในการทาความเข้าใจ
เนื้อหาที่เรียนได้ดีขึ้น โดยในขั้นทบทวนความรู้เดิมและขั้นเร้าความสนใจ เป็นขั้นตอนสาคัญในการกระตุ้นให้นักเรียนแสดง
ความรู้เดิมและสร้างความสนใจเนื้อหาใหม่ โดยครูอาจใช้ประเด็นทางวรรณคดีไทยเพื่อให้นักเรียนรู้จักเชื่อมโยงความรู้เดิมกับ
ความรู้ใหม่ นักเรียนจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในชั้นเรียนโดยพยายามแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ตนเคยรู้มาก่อน
นักเรียนจะเกิดความภาคภูมิใจ สนุกสนานกระตือรือร้นที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการฝึกการให้และรับฟังเหตุผลระหว่าง
กัน ซึ่งจาก 2 ขั้นตอนแรกของ 7E นี้จะช่วยให้นักเรียนฝึกใช้วิจารณญาณในการรับสารและมีความสนใจใฝ่รู้ในวรรณคดี
วรรณกรรมเรื่องที่กาลังศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปริศนา ประชุมพันธ์ (2553: 111) ที่ได้กล่าวว่า ขั้นทบทวนความรู้
เดิมของการสอนด้วยรูปแบบ 7E นี้ เป็นขั้นตอนที่ผู้สอนจะกระตุ้นให้ผู้เรียนดึงความรู้เดิมออกมาโดยการใช้คาถามที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องที่เรียน จากกิจกรรมนี้จะสามารถตรวจสอบความรู้และดึงความรู้เดิมมาเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ที่กาลังจะได้เรียนรู้
ส่งผลให้ผู้เรียนเรียนรู้เนื้อหาใหม่ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
2) รูปแบบการสอน 7E ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการค้นคว้าเพื่อตอบข้อสงสัย แก้ปัญหาในสิ่งที่ตนเองสนใจ
ได้อย่างมีวิจารณญาณ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ก็อค (Gok, 2013) ที่พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยรูปแบบ 7E มี
คะแนนแรงจูงใจ คะแนนรับรู้ความสามารถของตนเอง คะแนนการบรรลุเป้าหมาย และมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่า
นักเรียนกลุ่มที่เรียนรู้ด้วยวิธีบรรยายโดยนักเรียนได้ฝึกฝนทักษะดังกล่าวในขั้นสารวจค้นหา ซึ่งผู้วิจัยได้นาขั้นตอนนี้มา
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ประยุกต์ให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาภาษาไทย ตามที่ Eisenkraft (2010 อ้างโดย ปริศนา ประชุมพันธ์, 2553) ผู้คิดค้น
รูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าวได้กล่าวว่ารูปแบบการสอน 7E สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกวิชา โดยผู้สอนสามารถ
ปรับรูปแบบการสารวจให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาที่สอนได้ ผู้วิจัยจึงได้เน้นให้นักเรียนทางานเป็นกลุ่ม เพื่อสืบค้นหาคาตอบ
ของประเด็นทางวรรณคดีวรรณกรรมที่สงสัย พยายามเก็บข้อมูลที่สืบค้นอย่างเป็นระบบพร้อมอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
ร่วมกันอภิปรายกับสมาชิกในกลุ่มเพื่อเลือกสรรข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ และสรุปข้อมูลที่ได้ค้นคว้าให้สมบูรณ์ ครูจึงควร
กระตุ้นให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งจะช่วยให้ข้อมูลที่นักเรียนนามาถูกต้องและเป็นที่ยอมรับของกลุ่มมาก
ยิ่งขึ้น มีทักษะการสืบค้นที่ดีขึ้น และมีความสุขที่ได้เรียนวรรณคดีวรรณกรรมเรื่องที่กาลังสืบค้น ย่อมช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทาง
วรรณคดีไทยและความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณสูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของอุษา ไชยชนะ (2550: 70) ที่
พบว่า การเรียนแบบกระบวนการกลุ่มทาให้สมาชิกในกลุ่มมีการเรียนรู้ร่วมกัน มีวิธีการ ขั้นตอน พฤติกรรมและปฏิสัมพันธ์
ต่างๆเกิดขึ้นระหว่างการทางาน เพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลทาให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
3) รูปแบบการสอน 7E ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ในสิ่งที่ตนได้ค้นคว้าและสรุป พร้อมใช้
วิจารณญาณของตนสื่อสารกับผู้อื่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างกัน โดยในขั้นอธิบายและขั้นขยายความคิดนี้ เป็นขั้นตอน
สาคัญที่ช่วยให้นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านการวิเคราะห์ สรุป อภิปรายผลด้วยรูปแบบต่างๆ โดยอ้างอิงข้อมูล
ประกอบอย่างมีเหตุผล ขณะฟังคาอธิบายของคนอื่นก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือและเมื่อ
นักเรียนที่ฟังการอธิบายเกิดความสงสัยเนื่องจากแตกต่างจากความรู้เดิมที่ตนเคยรู้ ก็สามารถตั้งคาถามเพื่อแสวงหาคาตอบที่
ต้องการได้ นอกจากนี้การที่นักเรียนได้ขยายความคิดจากการตั้งประเด็นคาถามเพิ่มเติมจะเป็นการเพิ่มความรู้ เชื่อมโยง
ความรู้ใหม่และความรู้เดิมช่วยให้นักเรียนมีความรู้ที่กว้างขวางและชัดเจนมากยิง่ ขึ้น ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดี
ไทยและความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณสูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของแสงสุรี วาดวิจิตร (2554: 97- 99) ที่
พบว่า การเรียนรู้ผ่านรูปแบบการสอน 7E นี้ จะทาให้นักเรียนคิดเป็น ทาเป็นและแก้ปัญหาเป็น ต้องคิดและตัดสินปัญหา
ต่างๆอย่างรวดเร็วเพื่อสื่อสารความรู้ ความคิดสู่ผู้อื่น นักเรียนต้องออกแบบกิจกรรม เกม ตั้งคาถาม เตรียมตัวตอบคาถามจาก
เพื่อน ทาให้เกิดความตื่นเต้นสนุกสนานอยู่เสมอนักเรียนจึงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาไทย
มากขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของกนกวรรณ คงอภิรักษ์ (2548: 143-145) ที่พบว่า รูปแบบการสอน 7E ช่วยให้นักเรียน
มีความสนใจ รู้จักตั้งคาถาม พยายามหาคาตอบ ทาให้เกิดความเข้าใจในบทเรียนและเกิดความร่วมมือกันทางานมากยิ่งขึ้ น
นักเรียนมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสม่าเสมอ ย่อมช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก และ
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
4) รูปแบบการสอน 7E ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่สามารถประเมินความรู้ความสามารถของตนเองได้ ซึ่งจะ
ช่วยให้นกั เรียนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยในขั้นประเมินผล นักเรียนจะได้ประเมินความรู้ทักษะต่างๆของตนเองจากการได้รับ
คาถามปลายเปิด หรือได้สรุปความรู้เป็นผังมโนทัศน์เพื่อแสดงถึงความเข้าใจความคิดรวบยอดของวรรณคดีไทยที่นักเรียนได้
เรี ย นรู้ ม าจากขั้ น อธิ บ ายและขั้ น ขยายความคิ ด นอกจากนี้ นั ก เรี ย นจะได้ แ สดงความคิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม ที่ แ สดงถึ ง การมี
วิจารณญาณในการอ่าน ทาให้ครูทราบว่านักเรียนแต่ละคนมีพัฒนาการด้านความรู้ทางวรรณคดีไทยและทักษะการอ่านอย่าง
มีวิจารณญาณอย่างไร ซึ่งสอดคล้องกับประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2551: 102-103) ที่ได้กล่าวไว้ว่า กิจกรรมเพื่อพัฒนา
วิจารณญาณของนักเรียน ครูจะต้องฝึกใช้สถานการณ์ที่ท้าทายให้คาดการณ์สิ่งต่างๆซึ่งอาจมีคาตอบหลายแนวทาง ได้รู้จัก
ตอบคาถามง่ายๆและเริ่มยากขึ้นตามลาดับ จากการทางานร่วมกันเป็นกลุ่มก็ลดลงเหลือทาเพียงคนเดียว จะทาให้นักเรียนได้
กล้าแสดงออกทางความคิดและมั่น ใจในตนเองมากขึ้น นักเรียนจึงจะเป็นผู้มีความสามารถในการรับและส่งสารอย่างมี
วิจารณญาณ และช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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5) รูปแบบการสอน 7E ช่วยให้นักเรียนสามารถนาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตของตนและ
ผู้อื่น โดยในขั้นต่อยอดความรู้ เป็นขั้นที่นักเรียนจะนาความรู้จากการเรียนวรรณคดีไทยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
เพื่อให้การเรียนรู้ที่คงทนและมีความหมายต่อตัวนักเรียน นอกจากนี้นักเรียนจะได้ฝึกนาความรู้ที่สะท้อนความเข้าใจ ความ
ซาบซึ้งในวรรณคดีไทย และเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เผยแพร่ความรู้สู่ ผู้อื่นอย่างเป็นรูปธรรมผ่านสื่อเทคโนโลยี ชิ้นงาน การ
ประชาสัมพันธ์ การแสดงบทบาทสมมติ ฯลฯ นอกจากนี้ยังช่วยนักเรียนให้ฝึกการส่งสารและการรับสารจากการแสดงความ
คิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีวิจารณญาณ สอดคล้องกับสลาวิน (อ้างโดย ชัญญณัฏฐ์ เอี่ยมเผ่าจีน, 2556: 107) ที่ได้กล่าวว่า การ
ถ่ายโยงความรู้มีความสาคัญกับการเรียนการสอน นักเรียนจะต้องสามารถที่จะถ่ายโยงสิ่งที่เรียนในห้องเรียนไปใช้แก้ปัญหาใน
สถานการณ์จริงที่นักเรียนเผชิญอยู่ได้
จากขั้นตอนการสอนด้วยรูปแบบ 7E ข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่านักเรียนได้ฝึกฝนทักษะทางภาษาและฝึกรับสารอย่าง
มีวิจารณญาณอยู่เสมอทั้งขณะอยู่ในกลุ่มของตนและขณะนาเสนอหน้าชั้นเรียน เนื่องจากการเรียนวรรณคดีนั้นมักมีประเด็นที่
นักเรียนสนใจและตั้งคาถามแก่ครูอยู่เสมอ และการสอนแบบเดิมครูมักจะเป็นผู้บอกความรู้แก่นักเรียนซึ่งทาให้นักเรียนรอ
คอยการป้อนความรู้และไม่กระตือรือร้นที่จะสร้างความรู้ด้วยตนเอง แต่รูปแบบการสอน 7E เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ ครูจึง
เป็นผู้อานวยความสะดวกนักเรียนคิดค้นวิธีการหาคาตอบ เพื่อให้นักเรียนสามารถตั้งคาถามในประเด็นที่สนใจ ศึกษาสืบค้น
ความรู้จากแหล่งต่างๆ ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนสามารถตอบประเด็นที่สงสัยต่างๆได้ด้วยตนเอง มีทักษะการวิเคราะห์วิจารณ์
เลื อ กสรรความรู้ ที่ ดี จ ากแหล่ งเรี ย นรู้ ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ จนน าไปสู่ ก ารสร้ า งองค์ ค วามรู้ ที่ ค งทนด้ ว ยตนเอง ซึ่ งย่ อ มส่ ง ผลให้
ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยสูงขึ้นกว่านักเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบเดิม
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยครั้งนีผ้ ู้วิจยั มีข้อเสนอแนะที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการสอน
1.1 ก่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอน 7E ครูควรอธิบายเกี่ยวกับการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ การ
อ้างอิงข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และบอกลาดับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเข้าใจก่อนเรียนเพื่อสามารถใช้เวลาใน
คาบเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากกระบวนการของรู ปแบบการสอน 7E มี 7 ขั้นตอนทาให้การควบคุมเวลาเป็นสิ่งที่
ครูต้องให้ความสาคัญเป็นอย่างมาก
1.2 การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอน 7E จะประสบความสาเร็จอย่างมากหากสามารถจัดในคาบเรียน 2
คาบเรียนติดกัน เนื่องจากมีขั้นตอนที่ต้องการความต่อเนื่องซึ่งช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในประเด็นที่กาลังศึกษาได้อย่าง
สมบูรณ์ไม่ขาดช่วงการเรียนรู้
1.3 การเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญเช่นรูปแบบการสอน 7E ครูจาเป็นต้องจัดบรรยากาศให้นักเรียนเกิดความ
เชื่อมั่นในตนเอง รู้สึกอบอุ่น เป็นกันเองและเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพราะนักเรียนต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง ต้อง
สามารถตั้งคาถามและแสวงหาคาตอบในเรื่องที่กาลังเรียนรู้ซึ่งเป็นสิ่งที่ครูต้องคอยกระตุ้นนักเรียนให้กระตือรือร้น คอยให้
กาลังใจ ส่งเสริมและควรอธิบายเพิ่มเติมเมื่อคาตอบของนักเรียนมีความหลากหลาย ซึ่งอาจไม่มีคาตอบที่ผิดหรือถูกแต่ต้ อง
ประกอบไปด้วยเหตุผลที่น่าเชื่อถือ
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ครูอาจนารูปแบบการสอน 7E ไปใช้กับรายวิชาเพิ่มเติมที่มีสาระเฉพาะ ได้แก่ สาระการอ่าน สาระการเขียน
สาระการฟังดูและพูด สาระหลักการใช้ภาษา และสาระวรรณคดีวรรณกรรม เพื่อศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการสอน
7E ต่อสาระนั้นๆ เนื่องจากในรายวิชาเพิ่มเติมจะมีความชัดเจนของสาระ มีระยะเวลาและคาบเรียนที่เหมาะสมต่อการวิจัยว่า
รูปแบบการสอน 7E เหมาะสมที่จะใช้กับทักษะใดของภาษาไทยมากที่สุด
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2.2 ครูอาจนารูปแบบการสอน 7E ไปใช้กับนักเรียนระดับชั้นอื่นๆ รวมถึงตัวแปรตามที่น่าสนใจด้านอื่นๆเพื่อศึกษา
ความเหมาะสมของรูปแบบการสอนต่อตัวแปรต่างๆ
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการคิดเชิงประมวลผล ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
วิชา การโปรแกรมและการประยุกต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุกูลนารี
A Learning Activity to Enhance Computational Thinking by STEM Education Learning Management
on Programing and Application Course for Matthayomsuksa 4 Student Students
ศุภวัฒน์ ทรัพย์เกิด

1

1

สนิท ตีเมืองซ้าย

1

พงศ์ธร โพธิ์พลูศักดิ์
บทคัดย่อ

การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ เ สริ ม สร้ า งการคิ ด เชิ ง ประมวลผล ด้ ว ยการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบสะเต็ ม ศึ ก ษา
วิชา การโปรแกรมและการประยุกต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุกูลนารี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาขั้นตอนในการ
เสริมสร้างการคิดเชิงประมวลผล ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 2) เพื่อศึกษาพัฒนาการทางการเรียนของนักเรียน
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อเสริมสร้างการคิดเชิงประมวลผลด้วยแนวทางในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 3) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนรูแ้ บบสะเต็มศึกษาร่วมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ รูปแบบการวิจัยครั้ง
นี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน
36 คนห้องเรียนอัจฉริยะ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนอนุกูลนารี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการ
จัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา จานวน 2 แผนการจัดการเรียนการสอน 2) แบบประเมินการคิดเชิงประมวลผล 3)
อนุทินสะท้อนความคิดของนักเรียน 4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา
ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ช่วยเสริมสร้างการคิดเชิงประมวลผลด้วยการจัดกิจกรรมที่
เสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์ปัญหา กาหนดวิธีและเลือกเครื่องมือในการแก้ปัญหา ออกแบบรูปแบบในการแก้ปัญหา นา
รูปแบบการแก้ปัญหาไปใช้ ปรับปรุงรูปแบบการแก้ปัญหา และอภิปรายผลที่ได้จากการนารูปแบบการแก้ปัญหาไปใช้ ส่งผลให้
ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหา โดยใช้ทักษะการคิดเชิงประมวลผล เป็นผลให้นั กเรียนสามารถเขียนโปรแกรมจากปัญหาที่
กาหนดให้ได้ 2) พัฒนาการทางการเรียนของนักเรียนด้านการคิดเชิงประมวลผลหลังปฏิบัติการวงรอบที่ 1 อยู่ในระดับดี ( X
3.21 = , S.D. = 0.46) และหลังปฏิบัติการวงรอบที่ 2 พัฒนาการทางการเรียนของนักเรียนของนักเรียนด้านการคิดเชิง
ประมวลผล อยู่ในระดับดีมาก ( X 3.65 =, S.D. = 0.39) 3) ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม
ศึกษาร่วมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ( X = 4.51, S.D. = 0.52) จะเห็นว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการ
การคิดเชิงประมวลผลที่สูงขึ้น หลังจากการจัดการเรียนกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการคิดเชิงประมวลผล ด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
คำสำคัญ: สะเต็มศึกษา การคิดเชิงประมวลผล วิจัยเชิงปฏิบัติการ
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Abstract
A learning activity to enhance computational thinking by STEM Education learning management
on programing and application course. The research was conducted amongst children in matayom 4
(grade 10) at Anukoolnaree School. The objective of the research is 1) to study the process of enhance
computational thinking by STEM Education learning management. 2) To study the development of the
student’s learning from learning activity to enhance computational thinking by STEM Education learning
management. 3) To study the student’s satisfaction towards STEM Education learning management and
towards Action Research. The sample group for this research was 36 students from matayom 4, from the
“Smart Classroom”, term 2 of the 2558 (2015) of the Anukoolnaree academic year. The research tools
used in this study were 1) the lesson plan for STEM Education learning management, programming and
application for matayom 4, a total of 2 lesson plans 2) assessment form used to asses computational
thinking 3) diary reflection of the student’s opinion 4) satisfaction questionnaire for the students to
measure their satisfaction towards STEM Education learning management. The results of study indicated
that 1) Setting up learning activities in the form of STEM education helps to develop computational
thinking, through the analyzing the problem, finding the tools to solve the problem, developing a
method to solve the problem, using the method to solve the problem, adjust the problem solving
method according, and reflect on the outcome. This allows the learners to analyze the problem and
used their computational skills, therefore allowing the students to write program from the problem that
is given 2) the development of the student's computational thinking skill after the first round is at a high
level ( X 3.21 = , S.D. = 0.46) and after the second round the development of the students
computational thinking skills is in the highest level ( X 3.65 =, S.D.=0.39) 3) The students satisfaction level
toward the learning through the STEM education and towards Action Research is at the highest
satisfactory level ( X = 4.51, S.D.=0.52), it can be observed that the learners developed their
computational thinking after experiencing the activities through the STEM education.
Keywords: STEM Education, Computational Thinking, Action Research
บทนา
การที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทาให้ความรู้ การหาข้อมูล การรับรู้ข่าวสาร การหาความบันเทิง รวมถึงการ
ใช้ชีวิตย่อมเปลี่ยนแปลงไปด้วย หากจะกล่าวถึงการศึกษาในอนาคต ก็ต้องอ้างอิงถึงการศึกษาในปัจจุบันก่อน ซึ่งประเทศไทย
กาลังเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 กาหนดแนวคิดการจัดการศึกษาว่าต้อง
ยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุ ดกระบวนการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยมีการบูรณาการความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และทักษะด้านคณิตศาสตร์ ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นสิ่งที่มีความสาคัญยิ่งในการนาพาประเทศไปสู่
ความเจริญก้าวหน้า ในการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) สาระวิชามีความสาคัญแต่ไม่เพียงพอ
สาหรับการเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้ควรเป็นการเรียนจากกาค้นคว้าเองโดยผู้เรียน ครูช่วยแนะนา
และออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนประเมินความก้าวหน้าการเรียนรู้ของตนเองได้ ทักษะที่สาคัญอาทิเช่น ทักษะ
ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เพราะในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียน
740
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จึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยกระบวนการจัดการ
เรียนรู้จะต้องฝึกทักษะการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้ใช้เพื่อป้ องกันและแก้ไขปัญหา
(วิจารณ์ พานิช, 2555) การคิดเชิงประมวลผล (Computational Thinking) ถูกมองว่าเป็นทักษะที่ผู้เรียนทุกคนจาเป็นต้อง
พัฒนาขึ้น เพราะเป็นทักษะที่มีความเกี่ยวข้องกับทักษะเสริมศักยภาพอื่นๆ ในศตวรรษที่ 21 เช่น การแก้ไขปัญหา การคิดเชิง
วิพากษ์ ประสิทธิผลของงาน และความคิดสร้างสรรค์ Jeannette Wing (2006) ได้กล่าวว่า ทักษะเสริมศักยภาพนี้ควรจะถูก
เพิ่มเข้าไปในความสามารถในการวิเคราะห์ของเด็กทุกคนให้สมกับเป็นส่วนประกอบที่สาคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เนื่องจากโจทย์การศึกษาในศตวรรษที่ 21 จะเปลี่ยนจากคนวัยเรียนเป็นคนวัย
ท างานจึ ง ต้ อ งมี ก ารเตรี ย มคนให้ พ ร้ อ มเป็ น ก าลั ง แรงงานของประเทศ ดร.กฤษณพงศ์ กี ร ติ ก ร รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ครั้งที่ 22 ถึงการทางานในอนาคต
ควรมีทักษะในด้านต่างๆ หนึ่งในนั้นคือทักษะการคิดเชิงประมวลผล (Computational Thinking) คือ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
การแก้ ปัญ หา การออกแบบโครงสร้ าง และความเข้ าใจพฤติก รรมของมนุ ษย์ โดยการใช้พื้ นฐานความรู้ด้ านวิท ยาการ
คอมพิวเตอร์ อันเป็นส่วนประกอบที่สาคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จากการ
สังเกตการสอนในชั้นเรียน และสัมภาษณ์ครูผู้ร่วมวิจัย พบว่า ในการเรียนการสอนของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนอนุกูลนารี เมื่อมีการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีการเขียนโปรแกรม พบปัญหา
ผู้เรียนไม่สามารถเขียนโปรแกรมจากโจทย์หรือปัญหาที่กาหนดให้ได้ เนื่องจากผู้เรียนไม่สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ ทาให้ไม่
สามารถออกแบบ หรือหาวิธีการในการแก้ปัญหา เพื่อนาไปใช้ในการเขียนโปรแกรม ดังนั้นผู้เรียนควรได้รับการจัดกิจกรรม
การเรี ย นรู้ ที่ ส่ ง เสริ ม การคิ ด วิ เ คราะห์ ปั ญ หา ออกแบบ ลงมื อ สร้ า ง และการน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ สะเต็ ม ศึ ก ษา (STEM
Education) คือการสอนแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา ระหว่างศาสตร์สาขาต่างๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยนาจุดเด่นของธรรมชาติตลอดจนวิธีการสอนของแต่ละสาขาวิชามาผสมผสานกันอย่าง
ลงตัว เพื่อให้ผู้เรียนนาความรู้ทุกแขนงมาใช้ในการแก้ปัญหาการค้นคว้า และการพัฒนาสิ่งต่างๆ ในสถานการณ์โลกปัจจุบันซึ่ง
อาศัยการจัดการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนหลายสาขาร่วมมือกัน เพราะในการทางานจริงชีวิตประจาวันนั้นต้องใช้ความรู้หลายด้านใน
การทางานทั้งสิ้น ไม่ได้แยกใช้ความรู้เป็นส่วนๆ นอกจากนี้ STEM Education ยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะสาคัญใน
โลกโลกาภิวัฒน์หรือทักษะที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21 อีกด้วย (พรทิพย์ ศิริภัทราชัย, 2556) โดยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สะเต็มเป็นการเรียนรู้ที่มีการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาใช้
สร้างสรรค์ผลงาน จากการลงมือปฏิบัติจริง เป็นการเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงประมวลผลของนักเรียน สาหรับการวิเคราะห์
โจทย์ปัญหา ออกแบบ และลงมือเขียนโปรแกรม ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัย เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เสริมสร้างการคิดเชิงประมวลผล ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา วิชา การโปรแกรมและการประยุกต์ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนอนุกูลนารี เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดเชิงประมวลผลของผู้เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสะ
เต็มศึกษา โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เป็นการประยุกต์นาความรู้ 4 สาขา คือ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาคิดวิเคราะห์ปัญหา เพื่อสร้างรูปแบบหรือชิ้นงานสาหรับแก้ปัญหาโดยใช้
แนวคิดพื้นฐานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นการเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดเชิงประมวลผล อันเป็นผลให้ผู้เรียน
สามารถประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาขั้นตอนในการเสริมสร้างการคิดเชิงประมวลผล ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา วิชาการโปรแกรม
และการประยุกต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุกูลนารี
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2. เพื่อศึกษาพัฒนาการทางการเรียนของนักเรียน จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงประมวลผล
ด้วยแนวทางในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา วิชา การโปรแกรมและการประยุกต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุกูล
นารี
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาร่วมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
วิธีการดาเนินการวิจัย
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ ห้องเรียนที่เน้น
การเรียนการสอนรายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โดยจะมีการเพิ่มรายวิชาเพิ่มเติมทั้ง 3 รายวิชาให้แก่
นักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จานวน 36 คน โรงเรียนอนุกูลนารี ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
เครื่องมือวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 3 ประเภท ดังนี้
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา วิชาการโปรแกรมและการ
ประยุกต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทีผ่ ่านการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตรและผูเ้ ชี่ยวชาญ
ทางด้านสะเต็มศึกษาจานวนด้านละ 3 ท่าน ร่วมกับการใช้ชุดทดลอง IPST box ซึ่งเป็นอุปกรณ์เพื่อใช้สนับสนุนการจัดการ
เรียนรูส้ ะเต็มศึกษา
2. เครื่องมือที่ใช้สะท้อนผลการปฏิบัติการ ได้แก่ อนุทินสะท้อนความคิดของนักเรียน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลวิจัย ได้แก่ แบบประเมินพัฒนาการทางการเรียนของนักเรียนด้านการคิดเชิง
ประมวลผล โดยใช้การประเมินผลแบบรูบริคส์ 4 ระดับ โดยผ่านการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญด้าน
การคิด จานวน 3 ท่าน อยู่ในระดับใช้ได้
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ตามแนวคิดของ Kemmis และ McTaggart
มีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน (Planning) ผูว้ ิจัยและผู้ร่วมวิจัยร่วมกันวิเคราะห์ และสารวจปัญหาที่ต้องการให้เกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 2 ขั้นการปฏิบัติ (Action) ผูว้ ิจัยได้ดาเนินการปฏิบตั ิการวิจัย โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา มี
ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ดังนี้
1. ขั้นเตรียมความพร้อมของผูเ้ รียน ก่อนเริ่มทาการทดลอง ผู้สอนจะต้องเตรียมความพร้อมของนักเรียนโดยการให้
นักเรียนไปเตรียมตัวล่วงหน้า
2. ขั้นประเมินความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นของผู้เรียน ผูส้ อนทาการประเมินความรูค้ วามเข้าใจเบื้องต้นจากรายงานที่
ผู้เรียนเขียนส่ง หลังจากได้ทาการศึกษาหาความรู้ทไี่ ด้รับมอบหมาย
3. ขั้นบรรยายให้ความรู้และสาธิตการใช้อุปกรณ์ หลังจากผู้เรียนได้อภิปรายเกีย่ วกับความรู้ที่ได้ไปทาการศึกษา
มาแล้ว ซึ่งอาจจะมีถูกหรือผิดบ้าง ผู้สอนจะดาเนินการบรรยาย สาธิต เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน
4. ขั้นสร้างชิ้นงานตามกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม ทาการจัดขนาดกลุม่ และจัดผู้เรียนเข้ากลุม่ ขั้นตอนนี้
ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะทางด้านวิศวกรรมผ่านการลงมือปฏิบตั ิสร้างสรรค์งาน โดยให้แต่ละกลุ่มวิเคราะห์ปัญหา เลือกเครื่องมือ
ออกแบบรูปแบบหรือชิ้นงาน ลงมือสร้างรูปแบบหรือชิ้นงาน นารูปแบบไปใช้แก้ปัญหา บันทึกผลเพื่อนาปรับปรุงแก้ไข
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5. ขั้นนาเสนอชิ้นงาน ผู้สอนสุ่มกลุ่มผู้เรียนออกมานาเสนอผลการทดลองที่ได้จากการนารูปแบบหรือชิ้นงานที่
สร้างสรรค์ขึ้นไปใช้แก้ปัญหา และมอบหมายให้กลุ่มผู้เรียนที่ไม่ไ ด้นาเสนอทาการอัดวิดีโอนาเสนอ ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
อภิปรายถึงทักษะและความรู้ที่ได้จากการทากิจกรรม
ขั้นที่ 3 ขั้นการสังเกต (Observation) ในขณะที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้สังเกตและ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลปฏิบัติการ และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินงานวิจัย
ขั้นที่ 4 ขั้นการสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflection) เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติการวิจัยในแต่ละรอบ ผู้วิจัยได้นาข้อมูล
จากเครื่อ งมือ ที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ที่ ได้ จ ากขั้ นการสั งเกต มาวิเ คราะห์ เพื่ อ สรุ ป ปัญ หาและอุ ปสรรคต่ าง ๆ ที่ เกิ ด ขึ้น ในการ
ปฏิบัติการวิจัย และหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา เพื่อนาไปใช้ในการปฏิบัติการวิจัยในวงรอบถัดไป
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
1.1 ศึกษาวิเคราะห์ เนื้อหา จุดประสงค์ สาระการเรียนรู้พื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เลือกหน่วยการเรียนรู้
1.2 ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.3 จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 2 แผนการจัดการเรียนรู้
1.4 นาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เสนอต่อครูผู้ร่วมวิจยั และ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้องของแผนการจัดการเรียนรู้ ด้านเนื้อหา ด้านเทคนิควิธีการ และพิจารณา
ให้ข้อคิดเห็น ดูความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ และนาแผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร
จานวน 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านสะเต็มศึกษาจานวน 3 ท่าน เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
1.5 นาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการตรวจพิจารณา มาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสม
1.6 นาแผนการจัดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แล้วไปใช้กับนักเรียน
2. แบบประเมินพัฒนาการทางการเรียนของนักเรียนด้านการคิดเชิงประมวลผล
2.1 ศึกษาวิธีการประเมินการคิดเชิงประมวลผลจากทฤษฏี และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างทักษะด้าน
การคิดเชิงประมวลผล
2.2 กาหนดขอบข่ายทักษะที่จาเป็นต่อการเสริมสร้างการคิดเชิงประมวลผล
2.3 สร้างแบบประเมินพัฒนาการทางการเรียนของนักเรียนด้านการคิดเชิงประมวลผล จานวน 20 ข้อ โดยเกณฑ์การ
ประเมินแบบรูบริคส์ 4 ระดับ
2.4 นาแบบประเมินพัฒนาการทางการเรียนของนักเรียนด้านการคิดเชิงประมวลผลที่สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ และความถูกต้องเหมาะสม
2.5 ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินพัฒนาการทางการเรียนของนักเรียนด้านการคิดเชิงประมวลผลตามคาแนะนา
ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ ชี่ยวชาญ และคัดเลือกประเด็นการประเมินที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่
0.67 ขึ้นไป แล้วนาไปใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลไว้สาหรับใช้ในการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้สอนปฐมนิเทศเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา แจ้งจุดประสงค์ของการเรียนรู้ และข้อตกลง
ในการวิจัยครั้งนี้
2. ปฏิบัติการวิจัยวงรอบที่ 1 ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ตามแผนการจัดการเรียนรู้จานวน
1 แผน ผู้วิจัยกาหนดขอบเขตในการเรียนรู้ และมอบหมายให้ผู้เรียนร่วมกัน อภิปรายปัญหา ออกแบบ สร้างรูปแบบหรือ
ชิ้นงาน นารูปแบบนั้นไปใช้ บันทึกและสรุปผล และนาเสนอผลที่ได้จากการทดลอง
- สังคมและวัฒนธรรม -
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3. ทาการประเมินพัฒนาการทางการเรียนของผู้เรียน จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้า งการคิดเชิง
ประมวลผลด้วยแนวทางในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ของผู้เรียนด้วยแบบประเมินพัฒนาการทางการเรียนของ
นักเรียนด้านการคิดเชิงประมวลผลและเก็บข้อมูลปฏิบัติการด้วยเครื่องมือสะท้อนผลการปฏิบัติการ หลังจากปฏิบัติการวิจัย
วงรอบที่ 1
4. เมื่อสิ้นสุดปฏิบัติการวิจัยวงรอบที่ 1 ผู้วิจัยนาข้อมูลไปวิเคราะห์ สรุปปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติการวิจัย และหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อนาไปใช้ในการปฏิบัติการวิจัยในวงรอบถัดไป
5. ปฏิบัติการวิจัยวงรอบที่ 2 ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบสะเต็มศึกษา ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ปรับปรุงแล้ว จานวน 1 แผน โดยผู้วิจัยกาหนดขอบเขตในการเรียนรู้และสร้างผลงาน จากนั้นเปิดโอกาสให้นักเรียนศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเองภายในกลุ่ม ผู้เรียนนาความรู้ที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์ปัญหา ออกแบบ พัฒนาโปรแกรม ทดสอบ และ
นาเสนอผลงานที่ได้จากการลงมือออกแบบและสร้างสรรค์ ร่วมกันสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการเรียนรู้
6. ทาการประเมินพัฒนาการทางการเรียนของผู้เรียน จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิง
ประมวลผลด้วยแนวทางในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ของผู้เรียนด้วยแบบประเมินพัฒนาการทางการเรียนของ
นักเรียนด้านการคิดเชิงประมวลผลและเก็บข้อมูลปฏิบัติการด้วยเครื่องมือสะท้อนผลการปฏิบัติการ หลังจากปฏิบัติการวิจัย
วงรอบที่ 2
7. ผู้วิจัยนาข้อมูลไปวิเคราะห์ สรุปผลการปฏิบัติการวิจัยและแปลผลต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
1.1 วิเคราะห์หาพัฒนาการทางการเรียนของผู้เรียนด้านการคิดเชิงประมวลผล ผู้วิจัยนาคะแนนที่ได้จาก
แบบประเมินพัฒนาการทางการเรียนของนักเรียนด้านการคิดเชิงประมวลผล นาผลมาวิเคราะห์ระดับความสามารถ โดย
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 4 ระดับ ดังนี้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50-4.00 หมายความว่า ระดับดีมาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50-3.49 หมายความว่า ระดับดี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50-2.49 หมายความว่า ระดับพอใช้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00-1.49 หมายความว่า ระดับปรับปรุง
1.2 วิเคราะห์หาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาร่วมกับการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภายหลังสิ้นสุดวงจรปฏิบัติการทั้ง 2 วงจร โดยนาข้อมูลที่ได้จาก
แบบวัดความพึงพอใจคานวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทียบกับเกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ (บุญ
ชม ศรีสะอาด, 2545: 67) ได้แก่ พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย และพึงพอใจ
น้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์ในการเปรียบเทียบผลดังนี้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50-5.00 หมายความว่า พึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50-4.49 หมายความว่า พึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50-3.49 หมายความว่า พึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50-2.49 หมายความว่า พึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00-1.49 หมายความว่า พึงพอใจน้อยที่สุด
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ผู้วิจัยนาผลการวิเคราะห์ที่ได้จากเครื่องมือสะท้อนผลการปฏิบัติการ ได้แก่ บันทึกหลังการสอนโดยผู้ร่วมวิจัยและ
ผู้วิจัย และแบบบันทึกอนุทินสะท้อนความคิดของผู้เรียน โดยการการวิเคราะห์ความคิดเห็นที่ได้จากการบันทึก มาสรุป
ผลการวิจัยเพือ่ รายงานผล และวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย X (Arithmetic Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. (Standard Deviation)
2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index of Item Objective Congruence)
ผลการวิจัย
1. ผลการปฏิบัติการในการเสริมสร้างการคิดเชิงประมวลผล ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา วิชาการ
โปรแกรมและการประยุกต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนอัจฉริยะ โรงเรียนอนุกูลนารี ก่อนเริ่มดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนทราบ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้จานวน 2 แผน แผนการเรียนรู้ละ 4 ชั่วโมง
โดยการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบสะเต็ ม ศึ ก ษา โดยกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ นแต่ ล ะแผน มี ขั้ น ตอนการสอน 5
ขั้ น ตอน
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อมของผู้เรียน
ชั้นที่ 2 ขั้นประเมินความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นของผู้เรียน
ขั้นที่ 3 ขั้นบรรยายให้ความรู้และสาธิตการใช้อุปกรณ์
ขั้นที่ 4 ขั้นสร้างชิ้นงานตามกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม
ขั้นที่ 5 ขั้นนาเสนอผลงาน
1.1 ผลการปฏิบัติการในวงจรที่ 1
จากการสอนตามแผนการจัด การเรี ยนรู้ ที่ 1 เรื่อ ง การเขี ย นโปรแกรมแบบมี เงื่ อ นไขและการเขี ย น
โปรแกรมแบบทางานซ้า พบว่าพัฒนาการทางการเรียนของนักเรียนด้านการคิดเชิงประมวลผลมี ระดับเฉลี่ยเท่ากับ 3.53
หรืออยู่ในระดับดี จากวงจรปฏิบัติการที่ 1 สามารถสรุปสิ่งที่ควรนาไปปรับปรุงในวงจรปฏิบัติการที่ 2 เพื่อเพิ่มระดับ
พัฒนาการทางการเรียนของนักเรียนด้านการคิดเชิงประมวลผล ได้ดังนี้
1) ผู้เรียนยังไม่เข้าใจการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยการเขียนผังงาน (Flowchart Diagram)
2) ผู้เรียนมีปัญหาในการออกแบบตัวอย่างในการทดสอบโปรแกรมหรือชิ้นงาน
3) ผู้เรียนไม่สามารถกาหนดวิธีการประมวลผล จากการวิเคราะห์ปัญหาได้ถูกต้อง
4) ผู้เรียนบางคนไม่ทาการศึกษาค้นคว้าตามที่ได้รับมอบหมาย
5) ปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่สามารถโหลดโปรแกรมลงอุปกรณ์ได้
6) สมาชิกในกลุ่มบางคนไม่ให้ความสนใจในการเรียนรู้
7) ผู้เรียนใช้เวลาทากิจกรรมมากเกินไป
1.2 ผลการปฏิบัติการในวงจรที่ 2
จากการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 2 เรื่อง การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขและการเขียน โดยการ
นาปัญหาจากวงจรปฏิบัติการที่ 1 มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมการเรียนการสอนในวงจรที่ 2 เพื่อเสริมสร้าง
การคิดเชิงประมวลผลของผู้เรีย น ผู้วิจัยได้ ทาการปรับ แผนการจั ดการเรียนการสอนโดยเน้นในเรื่องการวิเ คราะห์และ
ออกแบบ ก่อนการจัดการเรียนการสอนผู้ วิจัยได้ชี้แจงให้ผู้เรียนทาการทดสอบอุปกรณ์รวมทั้งคอมพิวเตอร์ก่อนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อไม่ให้กระทบต่อเวลาในการทากิจกรรม เปลี่ยนรูปแบบการมอบหมายงานในการค้นคว้าเป็นกลุ่มให้เป็นการศึกษา
ค้นคว้ารายบุคคล จากนั้นให้นาความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาร่วมอภิปรายในห้องเรียนร่วมกับสมาชิกในกลุ่มคนอื่น พบว่า
- สังคมและวัฒนธรรม -
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1. ผู้เรียนสามารถออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยการเขียนผังงาน (Flowchart Diagram) และวิธีการ
ประมวลผลโดยพิจารณาขั้นตอนวิธีการให้ได้มาซึ่งข้อมูลออกจากการวิเคราะห์ปัญหาได้
2. ผู้เรียนสามารถกาหนดตัวอย่างในการทดสอบโปรแกรมหรือชิ้นงานได้
3. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่องานของตนเองและช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มมากขึ้น
4. ผู้สอนสามารถจัดการเวลาในการทากิจกรรมได้มากขึ้นเนื่องจากไม่เสียเวลากับการแก้ไขปัญหาเรื่อง
อุปกรณ์รวมทั้งคอมพิวเตอร์
5. ผู้เรียนให้ความสนใจกับการเรียนรู้มากขึ้นเนื่องจากแต่ละคนในกลุม่ จะถูกแบ่งหน้าที่กันชัดเจน
ทาให้ผู้เรียนทีไ่ ม่เคยได้รับมอบหมายหน้าที่ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้น
2. ผลการศึกษาพัฒนาการทางการเรียนของนักเรียน จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิง
ประมวลผลด้วยแนวทางในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา พบว่าพัฒนาการทางการเรียนของนักเรียนด้านการคิดเชิง
ประมวลผลหลังปฏิบัติการวงรอบที่ 1 อยู่ในระดับมาก ( X 3.53 = , S.D. = 0.55) และหลังปฏิบตั ิการวงรอบที่ 2 พัฒนาการ
ทางการเรียนของนักเรียนด้านการคิดเชิงประมวลผลอยู่เพิม่ ขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด ( X 4.57 =, S.D. = 0.35)
ตารางที่ 1 ระดับพัฒนาการทางการเรียนของนักเรียนด้านการคิดเชิงประมวลผล
วงจรที่ 1
ด้านที่ประเมิน
S.D.
X
1. การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
3.28
0.57
2. การพัฒนาชิ้นงานจากคอมพิวเตอร์
3.28
0.45
3. การกาหนดสาระสาคัญ
3.17
0.33
4. การวิเคราะห์ปัญหาและชิ้นงาน
3.33
0.50
5. การสื่อสาร
3.11
0.39
6. การประสานงาน
3.06
0.57
พัฒนาการโดยรวม
3.21
0.46

วงจรที่ 2
X

3.61
3.67
3.71
3.71
3.67
3.50
3.65

S.D.
0.48
0.44
0.31
0.27
0.44
0.48
0.39

เมื่อพิจารณารายด้านจากข้อมูลในตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า พัฒนาการทางการเรียนของนักเรียนด้านการคิดเชิง
ประมวลผลมีระดับที่สูงขึ้น พบว่า ทักษะด้านการสื่อสาร การกาหนดสาระสาคัญ และการประสานงานมีพัฒนาการที่มากที่สุด
รองลงมาเป็นการพัฒนาชิ้นงานจากคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ปัญหาและชิ้นงาน และการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ตามลาดับ
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาร่วมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ส่งผลให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเฉลี่ยทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ( X = 4.51,
S.D. = 0.52)
ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของนักเรียน
ด้านที่วัด
1. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2. เครื่องมือ และสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้
3. บรรยากาศในชั้นเรียน
4. เนื้อหาความรู้ที่ได้รับ
ความพึงพอใจโดยรวม
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X

4.50
4.47
4.58
4.49
4.51

S.D.
0.54
0.52
0.49
0.53
0.52
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เมื่อพิจารณารายด้านจากข้อมูลในตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความพึงพอใจเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย พบว่า พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้านบรรยากาศในชั้นเรียน และด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด
รองลงมาเป็นความพึงพอใจด้านเนื้อหาความรู้ที่ได้รับ และด้านเครื่องมือและสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก
ตามลาดับ
สรุปและอภิปรายผล
1. ผลการปฏิบัติการในการเสริมสร้างการคิดเชิงประมวลผล ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา วิชาการ
โปรแกรมและการประยุ กต์ ของนั ก เรี ยนชั้ นมั ธยมศึก ษาปี ที่ 4 โรงเรี ย นอนุกู ล นารี ส่ งผลต่ อ การเสริม สร้ า งการคิ ดเชิ ง
ประมวลผล จากข้อมูลของพัฒนาการทางการเรียนของผู้เรียนด้านการคิดเชิงประมวลผลในแต่ละวงรอบปฏิบัติการมีค่าเฉลี่ย
ที่สูงขึ้นตามลาดับ คือ วงรอบการปฏิบัติ การที่ 1 มีค่าเฉลี่ยที่ 3.21 และวงรอบการปฏิบัติการที่ 2 มีค่าเฉลี่ยที่ 3.65
ผลการวิจัยเช่นนี้ เพราะปัจจัยที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทาการศึกษาค้นคว้าความรู้ที่จาเป็น และ
นามาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งร่วมกับกาหนดวิธีการในการแก้ปัญหาที่ได้จากการวิเคราะห์รายละเอียดของปัญหา
ผู้เรียนสามารถเลือกใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือเพื่อนามาใช้ในการสร้างสรรค์รูปแบบหรือชิ้นงานเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทาให้
ผู้เรีย นเกิ ดการเรีย นจากการลงมือ ปฏิ บั ติ มากกว่ าการเรีย นรู้ด้ วยทฤษฏี โดยการประยุก ต์ใช้ ความรู้ด้า น วิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาช่วยในการลงมือปฏิบัติ และเมื่ อผู้เรียนสร้างสรรค์รูปแบบหรือชิ้นงานแล้ว
ผู้เรียนสามารถทาการทดลองแก้ปัญหาจริงและบันทึกผลจริงได้ เมื่อได้ทาการทดลองแล้วผู้เรียนนาผลที่ได้ไปแก้ไขรูปแบบ
หรือชิ้นงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และนาผลที่ได้อภิปรายรูปแบบและชิ้นงานของกลุ่มตนเอง ซึ่งจะเห็นได้ว่าขั้นตอนต่างๆ
เหล่านี้ เป็นกระบวนการที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ทักษะความสามารถในด้านต่ างๆ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์รูปแบบ
หรือชิ้นงานเพื่อแก้ปัญหา พัฒนาขีดความสามารถของกระบวนการเรียนรู้ของแต่ละคน ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ
และค้นหาองค์ความรู้ด้วยตนเอง ได้พัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ทั้ง ในด้านการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา การวางแผน การลงมือ
ปฏิบัติ การอภิปรายผล ซึ่งเป็นทักษะที่สาคัญในการคิดเชิงประมวลผล สอดคล้องกับงานวิจัยบางส่วนของ Scott (2012) ที่ได้
ศึก ษาการจั ด การเรี ย นรู้ บู รณาการวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ ศวกรรมศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์ ใ นโรงเรี ย นในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่านักเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมห้องเรียน STEM มีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้
ดีกว่าเด็กนักเรียนระดับเดียวกันที่ไม่ได้เข้าร่วมห้องเรียน STEM แสดงให้เห็นว่านักเรียนเกิดทักษะกระบวนการการแก้ปั ญหา
จากการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ซึ่งเป็นทักษะสาคัญในทักษะการคิดเชิงประมวลผล และบทความของYadav และ
คณะ (2011) ที่นาแนวคิดเรื่องการคิดเชิงประมวลผลมาใช้ในการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้ยุทธศาสตร์ แบ่งเป็น 6 ขั้นตอน
ได้แก่ การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ การพัฒนาชิ้นงานจากคอมพิวเตอร์ การกาหนดสาระสาคัญ การวิเคราะห์ปัญหาและชั้นงาน
การสื่อสาร และการประสานงาน Bundy (2007) กล่าวว่า ความสามารถในการคิดเชิงประมวลผลนั้ นสาคัญต่อการเข้าใจ
เนื้อหาในทุกๆ ศาสตร์ โดยสามารถฝึกฝนผ่านการเรียนรู้ผ่านกระบวนการแก้ไขปัญหาและการคิดอย่างเป็นขั้นตอน
2. ผลการศึกษาพัฒนาการทางการเรียนของนักเรียน จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิง
ประมวลผลด้ ว ยแนวทางในการจัด การเรี ยนรู้ แ บบสะเต็ ม ศึ ก ษา วิ ชาการโปรแกรมและการประยุ ก ต์ ของนั ก เรี ย นขั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุกูลนารี จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 2 วงจรปฏิบัติการพบว่า การคิดเชิงประมวลผล ของ
นักเรียนเพิ่มสูงขึ้น โดยพัฒนาการเรียนของผู้เรียนด้านการคิดเชิงประมวลผลของผู้เรียนเพิ่มขึ้นจากระดับมาก พัฒนาไปสู่
ระดับมากที่สุด ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้เพื่อเสริมการคิดเชิงประมวลผลด้วย
แนวทางในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการทางด้านการคิดเชิงประมวลผล โดย
ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะการคิดเชิงประมวลผลในการวิเคราะห์ ปัญหา เลือกเครื่องมือ ออกแบบ สร้างชิ้นงาน ทาการทดลอง
ร่วมกันอภิปรายผลที่ได้จากการทดลอง ซึ่งเกิดขึ้นการจากลงมือปฏิบัติในการสร้างรูปแบบหรือชิ้นงานจากกระบวนการเรียนรู้
แบบสะเต็มศึกษา ที่มีการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ สอดคล้องกับ
- สังคมและวัฒนธรรม -
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ผลการประชุมวิชาการของ Jan Cuny และคณะ (2010) ที่นาแนวคิดการคิดเชิงประมวลผล ไปประยุกต์ใช้ในการกาหนด
ปัญหาเพื่อนาไปสู่วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาสามารถทาได้โดยการผสมผสานทั้งมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างรูปแบบการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ
3. ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่ อการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาร่วมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ พบว่า
ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา มี
ความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทในชั้นเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านบรรยากาศในชั้นเรียนและด้านกระบวนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ที่มีการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างอิสระ และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง ทาให้ผู้เรียนเกิดความสนใจสามารถเรียนรู้การแก้ปัญหาได้จากสถานการณ์จริง และผู้เรียนเกิ ด
ความสนุกสนานในการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความพึงพอใจด้านเนื้อหาความรู้ที่ได้รับ และด้านเครื่องมือและสื่อที่ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มีความคิดว่าการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม มีความสอดคล้องกับบริบทใน
ชั้นเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านเนื้อหาวิชาซึ่งชี้ให้เห็นว่าการออกแบบเนื้อหามีความเหมาะสม
กับวัยของผู้เรียน มีความทันสมัย รวมทั้งความแปลกใหม่ของเครื่องมือที่สามารถนาช่วยในการออกแบบ สร้างสรรค์รูปแบบ
หรือชิ้นงานเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา สอดคล้องกับรายงานสรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการของ รักษพล ธนานุวงศ์ (2558) ที่กล่าว
ว่า กิจกรรมสะเต็มศึกษาช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานผ่านการเรียนรู้ด้วยการเล่นของเล่น และงานวิจัยของ Jeremy V.
Ernst and Aaron C. Clark (2012) ที่นาแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม ศึกษามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งช่วยทาให้
ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น และพึงพอใจกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทาโครงงาน
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 ควรนาการปฏิบัติการเสริมสร้างการคิดเชิงประมวลผลไปใช้ในรายวิชาที่นักเรียนจาเป็นต้องแก้ไขปัญหาต่างๆ
อาจมีการขั้นตอนให้สอดคล้องกับรายวิชานั้นๆ เพราะในบริบทของแต่ละรายวิชาจะมีองค์ประกอบทีแ่ ตกต่างกันไป
1.2 ควรนาการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาที่ช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการทางด้านการคิดเชิง
ประมวลผลไปใช้กับรายวิชาการทีต่ ้องการใช้กระบวนการแก้ปญ
ั หาที่ต้องมีการประยุกต์การเขียนโปรแกรม
เพราะการคิดเชิงประมวลผลเป็นการนาเอาทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์มาช่วยในการแก้ปญ
ั หา ทาให้นักเรียนสามารถ
นาทักษะทางคอมพิวเตอร์มาช่วยให้การแก้ปัญหาหรือการเขียนโปรแกรมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
1.3 ควรนาการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาร่วมกับการวิจยั เชิงปฏิบัติการไปใช้กับการเรียนการสอนที่ต้องการ
บรรยากาศในห้องเรียนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างอิสระ และเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง เพราะผูเ้ รียนจะเกิด
ความสนุกสนานในการเรียนรู้ เนื่องจากผู้เรียนได้เรียนรู้การแก้ปญ
ั หาจากสถานการณ์จริง
2. ข้อเสนอแนะเพื่อทาการวิจัยครัง้ ต่อไป
2.1 ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการศึกษาพัฒนาการทางการเรียนของนักเรียน จากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเ้ พื่อเสริมสร้างการคิดเชิงประมวลผล โดยเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา กับการจัดการเรียนรู้ใน
รูปแบบอื่นๆ
2.2 ควรทาการศึกษาผลของการส่งเสริมทักษะหรือพฤติกรรมอื่นๆ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 2.3
ในการสร้างแผนการจัดการเรียนรูแ้ บบสะเต็มศึกษา ครูผสู้ อนต้องศึกษาหลักการของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็ม
ศึกษาให้เข้าใจอย่างชัดเจนเพื่อนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน
2.4 ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง ควรสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เนื้อหารายวิชา
บริบทด้านผูเ้ รียน และบริบทสภาพแวดล้อม เพื่อให้ได้กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้ รียนเป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในการสอนภาษาอังกฤษของ
ครูระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในจังหวัดนครปฐม
Factors Affecting Teachers’ Self-efficacy in English Teaching of Prathomsuksa Four-Six
at Nakhon Pathom Province
สุทรารวดี วัฒนะพิริยะพันธ์

1

บทคัดย่อ
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้ เป็นสื่อกลางในการสื่อสาร และการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองของครู (teachers’ self-efficacy) มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความสาเร็จในการเรียนของนักเรียน การวิจัยครั้งนี้
เป็นการวิจัยเชิงสารวจที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านจิตสัง คม ประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์การสอน การประสบความสาเร็จกับภาษาอังกฤษ การมีแบบอย่างในการสอนภาษาอังกฤษ การได้รับ
คาแนะนาในการสอนภาษาอังกฤษ สภาพอารมณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ ที่ส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในการ
สอนภาษาอังกฤษของครู กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม จานวน 153 คน เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม 3 ตอน
ประกอบด้วย 1) ข้อมูลส่วนบุคคล 2) ปัจจัยด้านจิตสังคม และ 3) การรับรู้ความสามารถของตนเองในการสอนภาษาอังกฤษ
ของครู วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา และ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
ผลงานวิจัยพบว่า ตัวแปร ประสบการณ์การสอน การประสบความสาเร็จกับภาษาอังกฤษ การได้รับคาแนะนาใน
การสอนภาษาอังกฤษ และ สภาพอารมณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ ส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในการสอน
ภาษาอังกฤษของครู อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ผลงานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าการหลีกเลี่ยง อารมณ์เครียด หงุดหงิด กังวล
หรือสับสน จะทาให้การรับรู้ความสามารถของตนเองในการสอนภาษาอังกฤษของครูสูงขึ้น
คำสำคัญ: การรับรู้ความสามารถของตนเอง การสอนภาษาอังกฤษ ปัจจัย
Abstract
The ability to use English in the pursuit of knowledge, and as an intermediate of communication
is essential; and teachers' self-efficacy is positively correlated to the learning success of the students.
This research is a survey research and the objective was to study the personal and psychosocial factors
of English teacher, including gender, age, educational degrees, years of teaching experience, enactive
mastery experiences in English, vicarious experiences in English teaching, verbal persuasion in English
teaching and affective states in English teaching that affect teachers’ self-efficacy in English teaching. The
samples are each one of teaching English teachers in Prathomsuksa 4-6 from the 153 schools in Nahkon
Pathom Primary Educational Service area. Data were collected by questionnaire at 3 parts, 1) personal
information 2) psychosocial factors and 3) teachers’ self-efficacy in English teaching. Descriptive statistics
and multiple regression analysis were used for data analysis.
1

สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
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The research found that years of teaching experience, enactive mastery experiences in English,
verbal persuasion in English teaching and affective states in English teaching affect teachers’ self-efficacy
in English teaching at 0.05 level of statistical significant. The findings suggest that avoid negative affective
states such as stress, anxiety, irritability or confusion for teachers’ self-efficacy in English teaching higher.
Keywords: self-efficacy, English teaching, factors
บทนา
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะทาให้ประเทศในภูมิภาคอยู่อย่างสันติสุข มี
ความมั่ น คงรอบด้ า น และสามารถแข่ ง ขั น กั บ ภู มิ ภ าคอื่ น ๆ ได้ มี ก ารส่ ง เสริ ม การใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่ า งยั่ ง ยื น
เสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียน พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน (พนิตา กาภู ณ อยุธยา , 2556)
โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นสังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน มีความเป็นอยู่ที่ดี โดยให้ความสาคัญกับการดาเนินการใน 6
สาขาได้แก่ 1) การคุ้มครอง และสวัสดิการสังคม 2) สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม 3) ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 4) การ
สร้างอัตลักษณ์อาเซียน 5) การลดช่องว่างทางการพัฒนา และ 6) การพัฒนามนุษย์ (www.mfa.go.th, 2556) ซึ่งการพัฒนา
มนุษย์เป็นสิ่งสาคัญอันดับต้นๆ ที่จะทาให้เกิดสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวขึ้นมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริ ม
ทักษะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้และเป็นสื่อกลางในการสื่อสารในประชาคมอาเซียน และใน
ประชาคมโลก ซึ่งการใช้ภาษาอังกฤษในประชาคมโลก มีมากกว่า 1.5 พันล้านคน (Baseri, 2013) ทั้งการอ่าน การเขียน การ
ฟัง การพูด พร้อมด้วยหลักไวยากรณ์ คาศัพท์ และการออกเสียง
ในการเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษนั้ น ครู เ ป็ น ผู้ ห นึ่ ง ที่ มี บ ทบาทส าคั ญ ที่ ท าให้ เ กิ ด การเรี ย นการสอนอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ผู้ที่เป็นครูอยู่ในช่วงวัยที่เริ่มจากวัยผู้ใหญ่ตอนต้นที่ผ่านการพัฒนาทั้ งทางกายและสติปัญญา มีการตัดสินใจ
เกี่ยวกับชีวิต วางแผนชีวิต มีวุฒิภาวะ มีความภูมิใจในงานที่ตนเองทา มีการรับรู้ความสามารถในตนเอง (self-efficacy) มี
การรู้จักตนเอง และปัจจัยสาคัญอย่างหนึ่งของครูที่ส่งผลต่อพัฒนาการของนักเรียน คือ การรับรู้ความสามารถของตนเองของ
ครู
การรับรู้ความสามารถของตนเองของครู (teachers’ self-efficacy) ส่งผลต่อการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็ก ๆ บรรดาครูผู้ที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองสูง เป็นผู้ที่รักในการสอน พร้อมยอมรับ
ความคิดใหม่ ๆ มีความพยายามที่จะใช้วิธี การสอนใหม่ ๆ (Moalosi and Forcheh,2015) มีแนวโน้มที่จะใช้กลยุทธ์เน้น
นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอน และ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ทาให้สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนได้
และการรับรู้ความสามารถของตนเองของครูนั้นมีอิทธิพลต่อการยืนหยัด ความพยายาม และ อุตสาหะ ในการทางานที่ท้าทาย
มีความอดทน รักษาคามั่นสัญญา มีความกระตือรือร้น นักเรียนที่เรียนกับครูที่มีการรับรู้ความสามารถสูงและปานกลาง มี
แนวโน้มที่เด็กนักเรียนจะประสบความสาเร็จในการสอบเทียบมาตรฐานความรู้ได้มากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนที่เรียน
กับครูที่มีการรับรู้ความสามารถในตนเองต่า (Nunez, 2012; Moalosi and Forcheh, 2015) แสดงให้เห็นว่าการรับรู้
ความสามารถของตนเองของครูสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อความสาเร็จในการเรียนของเด็กนักเรียนและความสาเร็จของโรงเรียน
ด้วย ซึ่งการรับรู้ความสามารถของตนเองของครูในโรงเรียนโดยรวมเพิ่มขึ้น ทาให้โรงเรียนประสบความสาเร็จเพิ่มขึ้นด้วย
(Eells, 2011)
ดังนั้นหากจะพัฒนาให้เด็กนักเรียนประสบความสาเร็จในการเรียนรู้ โรงเรียนประสบความสาเร็จในการพัฒนาเด็ก
ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในการสอนภาษาอังกฤษของครู ก็เป็นสิ่งสาคัญ ซึ่งสามารถนามาเป็น ข้อมูล
เพื่อพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองในการสอนภาษาอังกฤษของครูต่อไป
- สังคมและวัฒนธรรม -
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จุดประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านจิตสังคม ประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การสอน
การประสบความส าเร็ จ กั บ ภาษาอั งกฤษ การมี แ บบอย่ า งในการสอนภาษาอั ง กฤษ การได้ รั บ ค าแนะน าในการสอน
ภาษาอังกฤษ สภาพอารมณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ ที่ส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในการสอนภาษาอังกฤษของ
ครู ในโรงเรียน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม
กรอบแนวคิด
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. อายุ (age)
2. เพศ (gender)
3. วุฒิการศึกษา (educational degrees)
4. ประสบการณ์การสอน (years of teaching
experience)
ปัจจัยด้านจิตสังคม
1. การประสบความสาเร็จกับภาษาอังกฤษ (enactive
mastery experiences in English)
2. การมีแบบอย่างในการสอนภาษาอังกฤษ (vicarious
experiences in English teaching)
3. การได้รับคาแนะนาในการสอนภาษาอังกฤษ (verbal
persuasion in English teaching)
4. สภาพอารมณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ
(affective states in English teaching)

การรับรู้ความสามารถของตนเองในการสอน
ภาษาอังกฤษของครู

แผนภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดงานวิจัย
วิธีดาเนินงานวิจัย
ประชากรที่ศึกษาได้แก่ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 และ เขต 2 (สพป.นฐ. เขต 1 และ สพป.นฐ. เขต 2) ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จากโรงเรียนทั้งหมด 251 โรง
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในโรงเรียน สังกัดสพป.นฐ.
เขต 1 และ สพป.นฐ. เขต 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จานวน 153 คน จาก 153 โรง กาหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้ตารางของ Krejcie และ Morgan (อ้างโดย บุญชม ศรีสะอาด, 2538)
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การรั บ รู้ ค วามสามารถในการสอน
ภาษาอังกฤษของครู ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 และ เขต
2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จานวน 1 ชุด แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 10 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การสอน
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านจิตสังคม ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามด้วยการพัฒนาลักษณะข้อคาถาม
จากแบบวัดการรับรู้ความสามารถในการเป็นครู ของ ดนุรี เงินศรี (2551) และ มอร์ริส (Morris, 2010) เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 4 ระดับแบบลิเคิร์ท จานวน 21 ข้อ ซึ่งการให้คะแนนแต่ละข้อ ถือตามเกณฑ์ ดังนี้
การประสบความสาเร็จกับภาษาอังกฤษ จานวน 5 ข้อ ให้คะแนนความถี่ที่เกิดขึ้นของข้อคาถาม ดังนี้
1=ไม่เกิดขึ้นเลย 2=เกิดขึ้นบ้าง 3=บ่อย 4=บ่อยมาก
การมีแบบอย่างที่ดีในการสอนภาษาอังกฤษ จานวน 5 ข้อ ให้คะแนนความคิดเห็นของข้อคาถาม คือ 1=ไม่
ถูกต้องเลย 2=ถูกต้องบางส่วน 3=ถูกต้อง 4=ถูกต้องมาก
การได้รับคาแนะนา (บอกกล่าว หรือข้อมูลย้อนกลับ ) ในการสอนภาษาอังกฤษ จานวน 5 ข้อ ให้คะแนนความ
คิดเห็นของข้อคาถาม คือ 1=ไม่ถูกต้องเลย 2=ถูกต้องบางส่วน 3=ถูกต้อง 4=ถูกต้องมาก และให้คะแนนความถี่ที่เกิดขึ้น ดังนี้
1=ไม่เกิดขึ้นเลย 2=เกิดขึ้นบ้าง 3=บ่อย 4=บ่อยมาก
สภาพอารมณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ จานวน 5 ข้อ ให้คะแนนความถี่ที่เกิดขึ้นของข้อคาถาม คือ
1=บ่อยมาก 2=บ่อย 3=เกิดขึ้นบ้าง 4=ไม่เกิดขึ้นเลย
แบบสอบถาม ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 ท่าน ได้ค่า IC อยู่ระหว่าง 0.6-1 และการหาค่า
ความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficients) ได้ค่าความเชื่อมั่น ทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.87 และค่าความเชื่อมั่นแต่ละองค์ประกอบ ได้แก่ การประสบความสาเร็จกับภาษาอังกฤษ ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ
0.60 การมีแบบอย่างที่ดีในการสอนภาษาอังกฤษ ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.79 การได้รับคาแนะนา (บอกกล่าว หรือข้อมูล
ย้อนกลับ) ในการสอนภาษาอังกฤษ ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.85 และสภาพอารมณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.79
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ย วกับการรับ รู้ความสามารถของตนเองในการสอนภาษาอังกฤษของครู ระดั บ
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งผู้วิจัยออกแบบและสร้างแบบสอบถาม จากขอบข่ายมาตรฐานครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานครูสอนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ (TESOL) โดยอาศัยหลักการสร้างแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับแบบลิเคิร์ท ตามแนวคิดของ พัชรินทร์ เสรี (2553) โดยการให้คะแนนแต่ละข้อ ถือตาม
เกณฑ์ คือ 4=แน่ใจว่าทาได้จริง 3=ค่อนข้างแน่ใจว่าทาได้ 2=ไม่ค่อยแน่ใจว่าจะทาได้ 1=แน่ใจว่าทาไม่ได้ แบ่งออกเป็น 6
องค์ประกอบ จานวน 41 ข้อ คือ
1. ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ จานวน 11 ข้อ
2. การจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ จานวน 5 ข้อ
3. การวัดและการประเมินผล จานวน 6 ข้อ
4. การจิตวิทยาและการบริหารจัดการในห้องเรียน จานวน 7 ข้อ
5. เทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จานวน 5 ข้อ
6. การพัฒนาวิชาชีพและการวิจัย จานวน 7 ข้อ
แบบสอบถามที่ ผู้วิจัย สร้างขึ้ น ผ่า นการตรวจสอบจากผู้ทรงคุ ณวุฒิ จานวน 5 ท่ าน และ มี ค่ าความเชื่อมั่ น
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficients) ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.97
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้นาหนังสือขอความร่วมมือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ผู้อานวยการ สพป.นฐ. เขต 1 และ สพป.นฐ. เขต 2 เพื่อขอโรงเรียนในสังกัด ให้ความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถาม
2. ผู้บริหารโรงเรียน และครูสอนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนสังกัด สพป.นฐ. เขต 1 และ สพป.นฐ. เขต 2
เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
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ผู้วิจัยส่งแบบสอบถาม ไปให้ผู้บริหารโรงเรียน ในโรงเรียนสังกัด สพป.นฐ. เขต 1 และ สพป.นฐ. เขต 2 โรงเรียนละ
1 ฉบับ จานวน 251 โรง โดยผ่านกล่องกระจายเอกสารที่ สพป.นฐ. เขต 1 และ สพป.นฐ. เขต 2 ปรากฏว่ามีแบบสอบถาม
ส่งกลับทางไปรษณีย์ จานวน 160 ชุด เมื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ พบว่ามีแบบสอบถามที่สามารถนามาวิเคราะห์ได้ จานวน
153 ชุด คิดเป็นร้อยละ 60.96
การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรม SPSS for Windows ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ใช้การอธิบายผลด้วยค่าสถิติพรรณนา (descriptive statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple linear regression analysis) วิธีการแบบ enter เพื่ออธิบายปัจจัยต่าง ๆ ที่
ส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในการสอนภาษาอังกฤษของครู
ผลการวิจัย
ข้อมูลพื้นฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การสอน อธิบายด้วยค่าสถิติเชิงพรรณนา
(descriptive statistics) ได้ตามตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและเขตพื้นที่การศึกษา
n=153
ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
รวม

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีเอกอังกฤษ
ปริญญาตรีเอกอื่นๆ
ปริญญาโท
รวม
ประสบการณ์การสอน
1-10 ปี
11-20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
รวม
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สพป.นฐ.เขต 1
จานวน(คน)
ร้อยละ

สพป.นฐ.เขต 2
จานวน (คน)
ร้อยละ

รวม
จานวน (คน)

ร้อยละ

11
53
64

17.19
82.81
100

17
72
89

19.10
80.90
100

28
125
153

18.30
81.70
100

21
16
5
22
64

32.81
25.00
7.81
34.38
100

26
23
12
28
89

29.22
25.84
13.48
31.46
100

47
39
17
50
153

30.72
25.49
11.11
32.68
100

33
20
11
64

51.56
31.25
17.19
100

62
22
5
89

69.66
24.72
5.62
100

95
42
16
153

62.09
27.45
10.46
100

41
15
4
4
64

64.06 56
23.44 17
6.25
12
6.25
4
100
89
- สังคมและวัฒนธรรม -

62.92
19.10
13.48
4.50
100

97
32
16
8
153

63.40
20.91
10.46
5.23
100
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จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง เพศหญิงมากกว่าเพศชายทั้งสองเขตพื้นที่การศึกษา โดยรวมเพศหญิงร้อยละ
81.70 เพศชาย ร้อยละ 18.30
กลุ่มตัวอย่างในสังกัด สพป.นฐ. เขต 1 อยู่ในช่วง 21-30 ปี ร้อยละ 32.81 อยู่ในช่วง 31-40 ปี และ ร้อยละ 25.00
และอยู่ในช่วง 41-50 ปี ร้อยละ 7.81 อยู่ในช่วงอายุ 51-65 ปี ร้อยละ 34.38 และกลุ่มตัวอย่างในสังกัด สพป.นฐ.เขต 2 ที่อยู่
ช่วงอายุ 21-30 ปี ร้อยละ 29.22 อยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 25.84 ช่วงอายุ 41-50 ปี ร้อยละ 13.48 ช่วงอายุ 51-60
ปี ร้อยละ 31.46
กลุ่มตั วอย่างในสังกัด สพป.นฐ.เขต 1 มีวุฒิการศึกษาระดับการศึกษาปริญญาตรีเอกอังกฤษ ร้อยละ 51.56
ปริญญาตรีเอกอื่น ๆ ร้อยละ 31.25 และระดับปริญญาโท ร้อยละ 17.19 กลุ่มตัวอย่างในสังกัด สพป.นฐ.เขต 2 มีวุฒิ
การศึกษาระดับการศึกษาปริญญาตรีเอกอังกฤษ ร้อยละ 69.66 ปริญญาตรีเอกอื่น ๆ ร้อยละ 24.72 และระดับปริญญาโท
ร้อยละ 5.62 เมื่อพิจารณากลุ่มตัวอย่างรวมทั้ง 2 เขต พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีเอกอังกฤษมีจานวน
มากที่สุดคือ 95 คน คิดเป็นร้อยละ 62.09 รองลงมาคือ ปริญญาตรีเอกอื่น ๆ จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 20.91 และ
ระดับปริญญาโทมีจานวนน้อยที่สุด จานวน 16 คนคิดเป็นร้อยละ 10.46
กลุ่มตัวอย่างทั้งสองเขตการศึกษา มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษ อยู่ในช่วง 1-10 ปี ร้อยละ 63.40 อยู่
ในช่วง 11-20 ปี ร้อยละ 20.91 อยู่ในช่วง 21-30 ปี และร้อยละ 10.46 และอยู่ในช่วง 31-40 ปี ร้อยละ 5.23
ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านจิตสังคม ที่ส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในการสอนภาษาอังกฤษของครู
จากการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คุ ณ ระหว่ า งปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลและปั จ จั ย ด้ า นจิ ต สั ง คม ที่ ส่ งผลต่ อ การรั บ รู้
ความสามารถของตนเองในการสอนภาษาอังกฤษของครู แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณ ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านจิตสังคม ทีส่ ่งผลต่อการรับรู้
ความสามารถของตนเองในการสอนภาษาอังกฤษของครู
ตัวแปร
(Constant)
1.เพศ(หญิง)
2.อายุ
3.วุฒิการศึกษา(อังกฤษ)
4.ประสบการณ์การสอน
5.การประสบความสาเร็จกับ
ภาษาอังกฤษ
6.การมีแบบอย่างในการสอน
ภาษาอังกฤษ
7.การได้รับคาแนะนาในการ
สอนภาษาอังกฤษ
8.สภาพอารมณ์ในการสอน
ภาษาอังกฤษ

Unstandardized Coefficients

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.

-.066
-.132
.031
.196
.318

2.975
-1.157
-1.448
.555
2.308
4.505

.003
.249
.150
.580
.022
.000

B
5.030
-.458
-.029
.188
.055
.354

Std. Error
1.691
.396
.020
.339
.024
.079

.074

.085

.074

.875

.383

.217

.071

.268

3.045

.003

.300

.058

.302

5.194

.000
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ตัวแปร

Unstandardized Coefficients
B
5.030
-.458
-.029
.188
.055
.354

Std. Error
1.691
.396
.020
.339
.024
.079

(Constant)
1.เพศ(หญิง)
2.อายุ
3.วุฒิการศึกษา(อังกฤษ)
4.ประสบการณ์การสอน
5.การประสบความสาเร็จกับ
ภาษาอังกฤษ
6.การมีแบบอย่างในการสอน
.074
.085
ภาษาอังกฤษ
7.การได้รับคาแนะนาในการ
.217
.071
สอนภาษาอังกฤษ
8.สภาพอารมณ์ในการสอน
.300
.058
ภาษาอังกฤษ
R = 0.752 R2 = 0.565 R2adj = 0.541 SEest = 1.832

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.

-.066
-.132
.031
.196
.318

2.975
-1.157
-1.448
.555
2.308
4.505

.003
.249
.150
.580
.022
.000

.074

.875

.383

.268

3.045

.003

.302

5.194

.000

สรุปผลจากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านจิตสังคม ที่ส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถในการสอน
ภาษาอังกฤษของครู อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 มีเพียง 4 องค์ประกอบได้แก่ ด้านประสบการณ์การสอน (β = 0.196) ด้านการ
ประสบความสาเร็จกับภาษาอังกฤษ (β = 0.318) ด้านการได้รับคาแนะนาในการสอนภาษาอังกฤษ (β = 0.268) และด้านสภาพ
อารมณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ (β = 0.302) ตามลาดับ และพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านจิตสังคมทั้งหมด สามารถ
พยากรณ์หรือทานายการเกิดการรับรู้ความสามารถของตนเองในการสอนภาษาอังกฤษของครู ได้ร้อยละ 54.10 (R2adj = 0.541 )
สรุปและอภิปรายผล
ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในสังกัด สพป.นฐ. จานวน 153 คน เป็นเพศหญิง ร้อยละ
81.70 เพศชาย ร้อยละ 18.30 ช่วงอายุ 51-60 ปี ร้อยละ 31.46 และช่วง 21-30 ปี ร้อยละ 29.22 จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีเอกอังกฤษ ร้อยละ 62.09 มีประสบการณ์การสอน ในช่วง 1-10 ปี ร้อยละ 62.92
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในการสอนภาษาอังกฤษของครู ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ใน
โรงเรียนสังกัด สพป.นฐ. ได้แก่ ประสบการณ์การสอน การประสบความสาเร็จกับภาษาอังกฤษ การได้รับคาแนะนาในการ
สอนภาษาอังกฤษ และ สภาพอารมณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
การอภิปรายผลในการวิจัยครั้งนี้ มุ่งเน้นไปที่ปัจจัย แต่ละปัจจัยที่ส่งผล และ ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการสอนภาษาอังกฤษของครู ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในการสอนภาษาอังกฤษของครู ไม่
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องงานวิจัยหลายงาน ได้แก่ งานวิจัยของ เคิร์ทและคณะ งานวิจัยของ แกสลานี งานวิจัย
ของ โมโลซีและโฟร์แชช (Kurt, et al., 2014; Ghaslani, 2015; Moalosi and Forcheh, 2015) พบว่า การรับรู้
ความสามารถของตนเองของครูเพศหญิงและเพศชาย ไม่แตกต่างกัน เพศไม่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองเกี่ยวกับกระบวนการสอน ครูเพศหญิงและเพศชายมี กลยุทธ์การสอน และการจัดการในห้องเรียน ไม่แตกต่างกัน แต่อีก
ด้านหนึ่ง ครูเพศหญิงมีการรับรู้ความสามารถของตนเองที่ทาให้เด็กนักเรียนเกิดความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ ได้สูงกว่าครูเพศชาย
756
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2. ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ ความสามารถของตนเองในการสอนภาษาอังกฤษของครู ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานของการศึกษาที่กาหนดไว้ สอดคล้องกับ งานวิจัยของแกสลานี (Ghaslani, 2015) ที่พบว่า อายุไม่ส่งผล
ต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองของครูสอนภาษาอังกฤษชาวอิหร่าน ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของโมโลซีและโฟร์แชช (Moalosi
and Forcheh, 2015) พบว่าการรับรู้ความสามารถของครูเพิ่มขึ้นตามอายุ ทั้งในเรื่องการทาให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการเรียน
กลยุทธ์การสอน และการจัดการห้องเรียน สาหรับงานวิจัยนี้เมื่อพิจารณารายด้านหรือรายองค์ประกอบ พบว่า อายุ ส่งผลต่อการ
รับรู้ความสามารถของตนเองในการสอนภาษาอังกฤษของครู ด้านความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ โดยพบว่าครูที่มีอายุน้อย มี
ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษมากกว่า ครูที่มีอายุมาก อาจเป็นเพราะว่าคนรุ่นใหม่มีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นภาษาอังกฤษ
มากขึ้น มีการได้รับข้อมูลข่าวสาร และติดต่อสื่อสารกับชาวต่างประเทศมากขึ้น ทาให้คนรุ่นใหม่มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ
ดีกว่าคนรุ่นก่อน
3. ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านวุฒิการศึกษา ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในการสอนภาษาอังกฤษของ
ครู ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการศึกษาที่กาหนดไว้ สอดคล้องกับ งานวิจัยของแกสลานี และ งานวิจัยของแฮดเดด
และทาเลบ (Ghaslani, 2015 and Haddad and Taleb, 2015) ที่พบว่า วุฒิการศึกษาหรือตาแหน่งทางวิชาการแตกต่าง
กัน ไม่ส่งผลให้การรับรู้ความสามารถของตนเองของครูสอนภาษาอังกฤษแตกต่างกัน ขัดแย้งกับงานวิจัยของฟิลาโทฟและพิล
และงานวิจัยของโชเดอร์และไกร (Filatov and Pill, 2015; Shoulders and Krei, 2015) พบว่า ระดับการศึกษาแตกต่าง
กัน ส่งผลให้การรับรู้ความสามารถของตนเองแตกต่างกัน ในด้านการสอน และการบริหารจัดการในชั้นเรียน งานวิจัยนี้ ปัจจัย
ด้านวุฒิการศึกษา ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในการสอนภาษาอังกฤษของครู อาจเป็นเพราะว่าครูที่สอน
ภาษาอังกฤษแม้จะได้รับวุฒิการศึกษาที่แตกต่างกัน แต่อยู่ในบริบทไทยแบบเดียวกัน ที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
ทาให้การรับรู้ความสามารถของตนเองในการสอนภาษาอังกฤษของครูไม่แตกต่างกัน ซึ่งตรงข้ามกับผลการศึกษาของ ลี (Lee,
2009) ที่พบว่าครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ที่อยู่ในบริบทที่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ
และการได้พูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างประเทศ ทาให้การรับรู้ความสามารถของตนเองในการสอนภาษาอังกฤษสูงขึ้น
4. ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านประสบการณ์การสอน ส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในการสอนภาษาอังกฤษ
ของครู สอดคล้องกับสมมติฐานของการศึกษาครั้งนี้ สอดคล้องกับ งานวิจัยของ ลีและพูเลทเต (Lee, 2009 and Paulette,
2013) พบว่า ประสบการณ์การสอน เป็นผลโดยตรงจากการลงมือกระทาด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นตัวพยากรณ์การรับรู้
ความสามารถของตนได้ แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ตัวแปรด้านประสบการณ์สอนไม่ส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองในการสอนภาษาอังกฤษ ด้านการวัดและการประเมินผล ด้านจิตวิทยาและการบริหารจัดการในห้องเรียน และ
ด้านเทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอน ซึ่งตรงกับกับผลงานวิจัยของแกสลานี (Ghaslani, 2015) ที่พบว่า ประสบการณ์การ
สอน ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถในตนเองของครูสอนภาษาอังกฤษชาวอิหร่าน งานวิจัยนี้ ปัจจัยด้านประสบการณ์การ
สอน ส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในการสอนภาษาอังกฤษของครู อาจเป็นเพราะว่าการที่ครูมีประสบการณ์การ
สอนสูง แสดงถึงว่าครูมีทักษะ ความชานาญในการสอนมากขึ้น ยิ่งได้รับประสบการณ์มากเท่าไร ยิ่งทาให้ความเชื่อมั่ นใน
ความสามารถของตนเองมากขึ้น (รัชนี อรัญนาค, 2549)
5. ปัจจัยด้านจิตสังคมของครู ด้านการประสบความสาเร็จกับภาษาอังกฤษ ส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการสอนภาษาอังกฤษของครู ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการศึกษาครั้งนี้ สอดคล้องงานวิจัยหลายงาน ได้แก่ งานวิจัย
ของสุพรรณณิการ์ กงภูธร (2553) งานวิจัยของเคิร์ทและคณะ งานวิจัยของพันธ์และล็อค (Kurt, et al., 2014; Phan and
Locke, 2015) ทีพ่ บว่า ปัจจัยด้าน mastery experiences ส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองของครู สอดคล้องกับผล
การศึกษาหลายงาน ได้แก่ รัชนี อรัญนาค, 2549; สาลินี บวรรัตนพัฒน์, 2555; ฮาดเดดและทาเลบ (Haddad and Taleb,
2015) ที่กล่าวว่าการฝึกปฏิบัติทาให้ครูมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองมากขึ้น การที่ครูได้รับความสาเร็จในการสอน
นั้น ขึ้นอยู่กับโอกาสและความหลากหลายของงานที่ทา โดยเฉพาะงานที่ค่อนข้างยากและท้าทายจะเพิ่มความรับรู้ความสามารถ
ของครูได้มากเมื่อท าได้ สาเร็จ และระบบของการรับรู้ความสามารถของตน เป็ นรากฐานส าหรั บ การคิด การเลื อก การ
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ลอกเลียนแบบ การสร้างแรงบันดาลใจ ความอดทน ความพยายาม และการบรรลุผลสาเร็จ และวิธีการที่ครูส่วนใหญ่ปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาตนเองได้แก่ การเข้าร่วมอบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน การวิจัย การศึกษาด้วยตนเอง การสังเกตการณ์สอน การศึกษา
ต่อ และการจัดทาแฟ้มสะสมผลงาน
6. ปัจจัยด้านจิตสังคม ด้านการมีแบบอย่างในการสอนภาษาอังกฤษ ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ในการสอนภาษาอังกฤษของครู ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการศึกษาที่กาหนดไว้ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พันธ์
และ ล็อค (Phan and Locke, 2015) ที่พบว่า การเห็นความสาเร็จของผู้อื่น ไม่เพิ่มการรับรู้ความสามารถในตนเองของ
นักศึกษาครู ขัดแย้งงานวิจัยหลายงาน ได้แก่ งานวิจัยของ สุพรรณณิการ์ กงภูธร (2553) งานวิจัยของเคิร์ทและคณะ และ
การศึกษาของลี (Kurt, et al., 2014; Lee, 2009) ที่พบว่า ปัจจัยด้าน vicarious experiences ส่งผลต่อการรับรู้
ความสามารถของตนเองของครู ความเชื่อในความสามารถของตนเอง ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากการได้เห็นประสบการณ์ของ
ผู้อื่น การได้เห็นครูต้นแบบ เป็นเครื่องมือสาคัญมากสาหรับการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเป็นครู การวิจัยนี้การมี
แบบอย่างในการสอนภาษาอังกฤษไม่ส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในการสอนภาษาอังกฤษ อาจเป็นเพราะว่าครู
ส่วนใหญ่จะทางานอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ซึ่งมีครูสอนภาษาอังกฤษเพียงคนเดียว จึงไม่มี ครูสอนภาษาอังกฤษ
ต้นแบบให้เป็นแบบอย่างในการสอน หรืออาจเป็นไปตามคากล่าวของ Bendura (1978) ที่กล่าวไว้ว่า มีสิ่งมากมายที่เราไม่
สามารถเข้าไปรู้ได้โดยตรง หรือเข้าถึงประสบการณ์ของผู้อื่นนั้น เป็นเพราะว่ามีข้อจากัดในการเข้าถึง หรือ เป็นเพราะว่าไม่มี
เป้าหมายชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ และประเมินจากการตัดสินของผู้อื่นว่า ยากหรือเป็นไปไม่ได้ ที่จะนาประสบการณ์ของ
ผู้อื่นมาเป็นความรู้ใหม่ที่จะส่งผลต่อประสบการณ์ของตน
7. ปัจจัยด้านจิตสังคม ด้านการได้รับคาแนะนาในการสอนภาษาอังกฤษ ส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองใน
การสอนภาษาอังกฤษของครู ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการศึกษาที่กาหนดไว้ สอดคล้องงานวิจัยหลายงาน ได้แก่ งานวิจัย
ของสุพรรณณิการ์ กงภูธร (2553) งานวิจัยของมอร์ริส งานวิจัยของโมลดิ่งและคณะ งานวิจัยของพันธ์และล็อค (Morris, 2010;
Moulding el al., 2014; Phan and Locke, 2015) พบว่า การใช้คาพูดชักจูง มีอิทธิพลทางตรงกับความเชื่อในความสามารถ
ของตนเอง การได้รับคาแนะนาจาก ครูพี่เลี้ยง หรือผู้ที่มีความรู้และมีความน่าเชื่อถือ ที่เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญ ชานาญการ ในด้านนั้น
ๆ หรือการได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากสังคม อย่างเช่น ผลตอบรับจากเด็กนักเรียน หรือคาแนะนาจากเพื่อนครู ทาให้การรับรู้
ความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น งานวิจัยนี้ ปัจจัยด้านการได้รับคาแนะนาในการสอนภาษาอังกฤษ ส่งผลต่อการ
รับรู้ความสามารถของตนเองในการสอนภาษาอังกฤษของครู อาจเนื่องมาจากการได้รับคาแนะนาในการสอน ทาให้ครูผู้ได้รับ
คาแนะนามีความมั่นใจ มีการสร้างสรรค์งาน สร้างกลยุทธ์ใหม่ ๆ มีกาลังใจและพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะกระทาพฤติกรรมให้
สาเร็จ ซึ่งส่งผลให้มีการรับรู้ความสามารถของตนเองเพิ่มสูงขึ้น (ดนุรี เงินศรี, 2551 และ Liu, 2008)
8.
ปัจจัยด้านจิตสังคมของครู ด้านสภาพอารมณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ ส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองในการสอนภาษาอังกฤษของครู สอดคล้องกับสมมติฐานของการศึกษาที่กาหนดไว้ สอดคล้องงานวิจัยหลายงาน
ได้แก่ งานวิจัยของสุพรรณณิการ์ กงภูธร (2553) งานวิจัยของคลาสเซนและดัคเซน งานวิจัยของ แกสลานี งานวิจัยของพันธ์
และล็อค (Klassen and Durksen, 2014; Ghaslani, 2015; Phan and Locke, 2015) พบว่า ครูที่มีความเหนื่อยล้าและ
ความเครียดสูง การรับรู้ความสามารถของตนเองของครูจะลดน้อยลง แต่เมื่อความเครียด ความเหนื่อยล้าลดลง การรับรู้
ความสามารถของตนเองก็ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น การวิ จั ย นี้ ปั จ จั ย ด้ านสภาพอารมณ์ ใ นการสอนภาษาอั งกฤษ ส่ งผลต่ อ การรั บ รู้
ความสามารถของตนเองในการสอนภาษาอังกฤษของครู อาจเป็นเพราะว่า เมื่อครูสอนภาษาอังกฤษ อยู่ในสภาวะอารมณ์ที่
แจ่มใส เบิกบาน ไม่มีความเครียด ความกังวล ความหงุดหงิดราคาญใจ จะส่งผลให้ครูสามารถรับมือกับความยาก ความท้า
ทายในขณะสอน เกิดปฏิสัมพันธ์ และสร้างความผูกพันกับนักเรียน พร้อมที่จะปรับปรุง ประสิทธิภาพในการสอนอยู่เสมอ จึง
อาจส่งผลให้การรับรู้ความสามารถของตนเองสูงมากขึ้น (Haddad and Taleb, 2015); Ghaslani, 2015)
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ข้อเสนอแนะในการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านจิตสังคมของครูที่ส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในการ
สอนภาษาอังกฤษของครู ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม พบประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ
ซึ่งผู้วิจัยขอเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้สาหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการการศึกษาในการวางแผน ส่งเสริม และพัฒนา
คุณลักษณะต่าง ๆ ของครูให้เกิดศักยภาพสูงสุด ดังนี้
1.ผู้บริหารสถานศึกษา ควรส่งเสริมให้ครูสอนภาษาอังกฤษ ได้เข้าฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น และ
เน้นให้มกี ารใช้ภาษาอังกฤษ ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจาวัน เพื่อให้ครูสอนภาษาอังกฤษเกิดประสบการณ์ ความสาเร็จ
กับภาษาอังกฤษมากขึ้น
2.ศึกษานิเทศก์ ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครูสอนภาษาอังกฤษ มีปฏิสัมพันธ์ ร่วมมือ ร่วมใจ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ย วกั บการใช้ ภ าษาอังกฤษที่ห ลากหลาย พร้อ มทากิจ กรรมร่ วมกับ ชาวต่า งประเทศ เพื่อ ให้ ครูส อนภาษาอั งกฤษมี
ประสบการณ์การสอนที่หลากหลาย และ สร้างสรรค์
3.ครูสอนภาษาอังกฤษสร้างความมั่นใจ ในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจาวัน ด้วยการเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในด้านวิชาความรู้ การใช้เทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอน และการจัดกระบวนการเรียนรู้ เป็นต้น ที่
ส่งเสริมให้ตนเองมีประสบการณ์ ความสาเร็จกับภาษาอังกฤษ อย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอ
4.ครูส อนภาษาอั งกฤษ ควรยิน ดีรั บฟั ง ค าเตือนเกี่ ยวกับข้ อบกพร่องในการสอนของตน และคาแนะนาในสอน
ภาษาอังกฤษ จากเพื่อนร่วมงาน หัวหน้า หรือ ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมนามาแก้ไขและพัฒนาตนเองและองค์กรต่อไป
5.ผู้บริหาร และเพื่อนร่วมงาน ควรให้ข้อมูลย้อนกลับ กับเพื่อนครูอย่างจริงใจและตรงไปตรงมา
6.สภาพอารมณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ เป็นปัจจัยที่สาคัญอีกปัจจัยหนึ่ง ที่ส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ในการสอนภาษาอังกฤษของครู ดังนั้น ครูควรหลีกเลี่ยงสภาวะอารมณ์ หงุดหงิด กังวล สับสน หรือ เครียด ที่ส่งผลต่อการ
ทางาน ก็จะทาให้การรับรู้ความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษสูงขึ้น ส่งผลต่อการทางานที่ดียิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาในระดับลึก ด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ ว่าสภาพอารมณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ
อะไรบ้าง ที่ส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษของครู
2. การวิจัยครั้งต่อไป หากมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในการสอนของครู ในวิชา
อื่น ๆ ระดับชั้นอื่น ๆ หรือเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ ควรนาปัจจัยด้าน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา การมีแบบอย่างในการสอน มา
ทดสอบซ้าอีกครั้ง
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการสร้างเว็บไซต์
ตามรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้สะเต็มศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร
A Learning Activity to Enhancing Motivation of STEM Education Learning to Creating
Website for Mathayomsueksa 4, Smart Classroom , Borabuwittayakham School
ศิวกร หมัดเจริญ

1

1

สนิท ตีเมืองซ้าย

1

พรรณวิไล ชมชิด
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และเพื่อพัฒนา
ระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเรียนในวิชา การสร้างเว็บไซต์ ตามรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้สะเต็ม
ศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน กลุ่มเป้าหมายได้จากการ
เลื อ กแบบเจาะจงโดยเป็ น ห้ อ งเรี ย นที่ ผู้ วิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารสอนเอง คื อ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4/10 ห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษ
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร จานวน 30 คน จานวน 2 วงรอบปฏิบัติการ เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้การสอนรูปแบบสะเต็มศึกษา วิชาการสร้างเว็บไซต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และแบบวัดแรงจูง ใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการนาข้อมูลมาวิเคราะห์
ตีความ สรุป และรายงานผลในรูปแบบบรรยาย 2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า 1.การจัดการเรียนประกอบด้วย 5 ขั้นตอนทางวิศวกรรม เป็นกิจกรรมการทางานร่วมกันเน้นให้
นักเรียนมีส่วนร่วม ลงมือปฏิบัติ และค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง ส่งผลให้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ผลการจัด
กิจกรรมการเรียน ดังนี้ วงรอบปฏิบัติการที่ 1. นักเรียนยังขาดความสามารถด้านความกล้าเสี่ยงและกล้าตัดสินใจ วงรอบ
ปฏิบัติการที่ 2 ผู้วิจัยได้เพิ่มกิจกรรมการแข่งขัน พบว่าพฤติกรรมของนักเรียนทุกด้ านเพิ่มขึ้น สรุปได้ว่าการจัดกิจ กรรมการ
เรียนการสอนโดยใช้สะเต็มศึกษาช่วยพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนัก เรียน 2. นักเรียนที่ได้รับการเรียนโดยใช้
รูปแบบสะเต็มศึกษามีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้ วงรอบปฏิบัติการที่ 1 อยู่ในระดับมาก (𝑋̅= 3.83, S.D.=0.84)
และวงรอบปฏิบัติการที่ 2 อยู่ในระดับมาก (𝑋̅=4.15 , S.D. = 0.70) ซึ่งพบว่ามีการพัฒนาเพิ่มขึ้น
คำสำคัญ : แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน สะเต็มศึกษา วิจัยเชิงปฏิบัติการ
Abstract
The purposes of this study were to study results of the STEM Education, the Enhancing
Motivation to develop in the Creating web subject. Action research methodology was used in this study
and research process is divided into 2 cycles. The target students are 30 in smart classroom
Mathayomsueksa 4/10 from Borabuwittayakham School, Mahasarakham, Thailand. The instruments were
1
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plans of the STEM Education in the Creating website subject for the 4 grade students and the measure
Enhancing Motivation. There are two kinds of analyzing data: Qualitative analyzing which consists of the
analyzing, interpreting, concluding and presenting results in descripting manner, Quantitative analyzing
which used Average, Percentage and Standard deviation to interpret statically data.
The instructive activity followed 5 steps involved in engineering and promoted students to work
in group, to enquire by doing, to search related knowledge by themselves. Overall, these make students
better in the Enhancing Motivation. As a result, in deeper detail, the STEM Education cannot affect the
venturesome and daring to be decided ability in cycle 1. However the competitions were added in the
SETM Education teaching processes in cycle 2. After the cycle 2, we found that it can make students’
behaviors better all abilities. The students who take in the STEM Education are quantitatively good
results ( 𝑋̅= 3.79 , S.D. = 0.83) in the 1 cycle. The results are raised to be excellent ( X  = 4.15,
S.D.=0.69)in cycle 2. All of evident allow us to know that students are better after taken in the STEMeducation activity.
Keywords: Motivation, STEM Education, Action Research
บทนา
การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 นั้น เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามามีอิทธิพลทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอน
วิธีการเรียน วิธีการทางานของนักเรียนและครูสูงมาก โดยเฉพาะเมื่อสังคมได้มีการนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พร้อมทั้ง
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในด้านการศึกษา ทาให้มีเครื่องมือเพื่อแสวงหาความรู้มากมาย ความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีการสื่อสารทาให้สามารถค้นหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งความรู้อื่นโดยใช้กระบวนการการเรียนรู้ที่นาเสนอ
สาระสาคัญโดยใช้การเรียนการสอนในแนวทางการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาประเทศให้มีความสามารถ
ในการแข่งขันกับต่างประเทศในสังคมแห่งการเรียนรู้ได้จะต้องพัฒนามนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ความอ่อนแอทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลกระทบทางเศรษฐกิจและการศึกษาเป็นอย่างมาก เพื่อ
เท่าทันต่อการรับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง (อาชัญญา รัตนอุบล, 2550) การส่งเสริมการรู้
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือการนาสารสนเทศเข้ามาบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียน
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การทางาน และการดาเนินชีวิตประจาวันได้
ปัญหาที่พบของนั กเรียนโรงเรีย นบรบือวิ ทยาคาร ระดับชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ใ น
โครงการของ สสวท. จากการสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โดยการจัดบริบทการเรียนของนักเรียนเป็นเป็นรายบุคคล โดยนักเรียน 1 คน ต่อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อ ง โดยครูผู้สอนได้
อธิบายเนื้อหาในรายวิชาตามแผนการสอนตามลาดับขั้น พบว่านักเรียนมากกว่าร้อยล่ะ 30 มีพฤติกรรมการแยกตัวออกจาก
เนื้อหาที่ได้ทาการเรียนการสอนไปให้ความสนใจในสิ่งอื่น เช่น การใช้สื่อสังคมออนไลน์ เล่นเกม ดูวีดิทัศน์ผ่านเว็บไซต์ต่างๆ
เพื่อความบันเทิง และเมื่อถึงเวลาทางานนักเรียนในกลุ่มนี้จะเข้าไปถามเพื่ อนนักเรียนในกลุ่มคนที่สนใจในเนื้ อหาที่ครูได้ทา
การสอน ซึ่งทาให้นักเรียนในกลุ่มที่แยกตัวออกจากเนื้อหาที่ทาการสอนนั้น มีการทางานที่ไม่ทันเพื่อนนักเรียนที่ตั้งใจเรียน
จากการสอบถามนักเรียนกลุ่มนี้พบว่า ในเนื้อหาของกลุ่มรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีไม่ได้เป็นวิชาหลักที่ใช้สาหรับ
ในการศึกษาต่อเหมือนในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ที่มีในการสอบเข้าในมหาวิทยาลัยมากกว่าในรายกลุ่มรายวิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี และผู้สอนได้ทาการบังคับให้นักเรียนปิดทุกอย่างที่อยู่นอกเหนือจากบทเรียนแล้วให้ฟังเนื้อหาที่
สอนพบว่านักเรียนในกลุ่มนี้มีการเรียนรู้ในเนื้อหาเป็นอย่างดีแต่ในบริบทการเรียนโดยฝืนใจของทาให้บรรยากาศในห้องเรียน
นั้นไม่น่าเรียนขึ้นเลย
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การที่จะให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น ต้องใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ทาให้นักเรียนมี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นการเรียนที่สนุกสนาน เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ มีบทบาท มีส่วนร่วมในการดาเนินการ
เรียนการสอนและทาให้เกิดความท้าทายในการเรียน ซึ่งตรงกับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา โดยเน้นเนื้อหาการนา
ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่ง STEM Education คือการ
สอนแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา (Interdisciplinary Integration) ระหว่างศาสตร์สาขาต่างๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์
(Science: S) เทคโนโลยี (Technology: T) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer: E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics: M) โดยนา
จุดเด่นของธรรมชาติตลอดจนวิธีการสอนของแต่ละสาขาวิชามาผสมผสานกันอย่างลงตัว และยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะสาคัญในโลกโลกาภิวัตน์หรือทักษะที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21 อีกด้วย
จากปั ญ หาดั งกล่ าวมาข้ า งต้ น พบว่ าปั ญ หาหลั ก ที่ พ บเกิด จากนั ก เรี ย นขาดความสนใจในบทเรี ย น จึ งท าให้
บรรยากาศในห้องเรียนน่าเบื่อ ผู้วิจัยจึงเห็นควรว่าควรมีการช่วยเหลือโดยใช้การเรียนแบบบูรณาการจาก วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือที่เรียกว่าสะเต็มศึกษา โดยอาศัยสื่อ วีดิโอ หรือตัวอย่างที่มีประโยชน์ใน
การเรียนรู้ด้านความกล้าเสี่ยงกล้าตัดสินใจ ด้านความขยัน ด้านความรับผิดชอบ ด้านการเรียนแบบร่วมมือ ด้านความอดทน
ต่อการทางาน และด้านการวางแผนการทางาน ซึ่งเป็นปัจจัยการเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน พร้อมทั้งยัง
สามารถสร้างมิติสมั พันธ์กับสมาชิกร่วมห้องได้อีกด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณลักษณะเก่งดีมีความสุข ตามนโยบาย
การพัฒนาของสานักงานคณะกรรมการศึกษาของไทยอีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการสร้างเว็บไซต์ ตามรูปแบบ
การเรียนการสอนโดยใช้สะเต็มศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร
2. เพื่อพัฒนาระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชาการสร้างเว็บไซต์ ตามรูปแบบการเรียน
การสอนโดยใช้สะเต็มศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร
วิธีดาเนินการวิจัย
1. กลุ่มเป่าหมาย
กลุ่มเป้าหมายได้จากการเลือกแบบเจาะจงโดยเป็นห้องเรียนที่ผู้วิจัยปฏิบัติการสอนเอง คือ นักเรียนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558 จานวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมดในห้องจานวน 30 คน
2. รูปแบบที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของ Kemmis & Mctaggart มาเป็นแนวทางในการ
พัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนสะเต็มศึกษา ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน
(Plan) ขั้นที่ 2 ปฏิบัติการ (Action) ขั้นที่ 3 การสังเกต (Observe) และขั้นที่ 4 สะท้อนกลับ (Reflect)
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนสะเต็มศึกษา คือ
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินการจัดกิจกรรม ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การสอนรูปแบบ
สะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาการสร้างเว็บไซต์ 2 หน่วยการเรียนรู้ จานวน 4 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 8
ชั่วโมง ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญที่ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก(𝑋̅=4.06 , S.D. = 0.68) จึงสามารถนามาใช้ในการ
เก็บข้อมูลได้
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3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลทาวิจัย ได้แก่ แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบประเมิน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยตนเอง ซึ่งสร้างขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของ อาทิตย์ สุริ
ฝ้าย (2558) ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมาแล้ว ซึ่งในแต่ล่ะข้อคาถามมีค่า Factor Loading มากกว่า 0.3 จึง
สามารถนามาใช้ในการเก็บข้อมูลได้
ข้อคาถามจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 6 ด้าน ด้านล่ะ 6 ข้อคาถาม ดังนี้
ด้านที่ 1 ความกล้าเสี่ยง/กล้าตัดสินใจ
ด้านที่ 2 ด้านความขยันและตั้งใจใฝ่เรียนรู้
ด้านที่ 3 ด้านความรับผิดชอบ
ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วมและร่วมมือ
ด้านที่ 5 ด้านความอดทนต่อการทางาน
ด้านที่ 6 ด้านการวางแผนการทางาน
แบบวัดนี้จะครอบคลุมลักษณะของผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ กล้าเสี่ยงกล้าตัดสินใจ ตั่งใจ
ใฝ่เรียนรู้ มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ มีความอดทนต่อการทางานและอุปสรรค และการวางแผนการทางานอย่าง
เป็นระบบ แบบวัดจะเป็นลักษณะ แบบสอบถามความถี่เกี่ยวกับพฤติกรรมของที่เกิดขึ้น โดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) คือ น้อยที่สุด, น้อย, ปานกลาง, มาก, มากที่สุด จานวน 36 ข้อโดยมี
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
รับดับคะแนน
ระดับความถี่ที่เกิดขึ้น
1
ถ้าการปฏิบัติเกิดขึ้น
น้อยที่สุด
2
ถ้าการปฏิบัติเกิดขึ้น
น้อย
3
ถ้าการปฏิบัติเกิดขึ้น
ปานกลาง
4
ถ้าการปฏิบัติเกิดขึ้น
มาก
5
ถ้าการปฏิบัติเกิดขึ้น
มากที่สุด
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็ บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ ขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิ บัติการ 4 ขั้น คื อ 1) ขั้นวางแผน (Plan) 2) ขั้ น
ปฏิบัติการ (Act) 3) ขั้นสังเกตการณ์ (Observe) และ 4) ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect) ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 รูปแบบการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
ที่มา : Kemmis & McTaggart (1990)

การวิจัยแบ่งวงจรปฏิบัติการออกเป็น 2 วงรอบปฏิบัติการ วงรอบปฏิบัติการละ 2 แผนการจัดการเรียนรู้
จานวนทั้งหมด 8 ชั่วโมง ดาเนินการวิจัยในแต่ละขั้น ดังนี้
4.1 ขั้นวางแผน (Plan) ดาเนินการดังนี้
1) ศึกษาสภาพปัญหาของการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน
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2) ศึกษาเอกสาร และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการสอนแบบสะเต็มศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาเครื่องมือในการวิจัย
3) ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา
4) สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้
4.2 ขั้นปฏิบัติการ (Act) เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยนาเครื่องมือการวิจัยไปใช้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ในภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จานวน 2 วงรอบปฏิบัติการ วงรอบละ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ ทั้งหมด 4 แผนการจัดการเรียนรู้
โดยการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา ซึ่งกิจกรรมการเรียนในแต่ละแผนการเรียนรู้มีขั้นตอนการสอน 5 ขั้นตอน
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,2557) ดังนี้
1) ขั้นการระบุปัญหา (Identify a challenge) เป็นขั้นตอนที่ผู้แก้ปัญหาทาความเข้าใจในสิ่งที่เป็น
ปัญหาในชีวิตประจาวันและจาเป็นต้องหาวิธีการหรือสร้างสิ่งประดิษฐ์ (Innovation) เพื่อแก้ปัญหา
ดังกล่าว
2) ขั้นการค้นหาแนวคิดที่เกี่ยวข้อง (Explore Ideas) คือการรอบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
การแก้ปัญหาและประเมินความเป็นไปได้ ความคุ้มทุน ข้อดีข้อด้อย และความเหมาะสม เพื่อเลือก
แนวคิดหรือวิธีการที่เหมาะสมที่สุด
3) ขั้นการวางแผนและพัฒนา (Plan and Develop) ผู้แก้ปัญหาต้องกาหนดขั้นตอนย้อยในการทางาน
รวมทั้งกาหนดเป้าหมายและระยะเวลาในการดาเนินการให้ชัดเจน รวมถึงออกแบบและพัฒนา
ผลงาน เพื่อใช้ในการทดสอบแนวคิดในการแก้ปัญหา
4) ขั้นการทดสอบและประเมินผล (Test and Evaluate) เป็นขั้นตอนทดสอบและประเมินการใช้งาน
ผลงาน เพื่อแก้ปัญหาโดยผลที่ได้อาจถูกนามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาผลลัพธ์ให้มีประสิทธิภาพ
ในการแก้ปัญหาให้มากขึ้น
5) ขั้นการนาเสนอผลลัพธ์ (Present and Solution) หลังการพัฒนา ปรับปรุงทดสอบ และประเมิน
วิธีการแก้ปัญหาหรือผลลัพธ์จนมีประสิทธิภาพตามที่ต้องการแล้ว ผู้แก้ปัญหาต้องนาเสนอผลลัพธ์
โดยออกแบบวิธีที่นาเสนอข้อมูลที่เข้าใจง้ายและน่าสนใจ
4.3 ขั้นสังเกต (Observe) ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย นายนิมิตร นวลจันทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ทาการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนที่เกิดขึ้นระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอน
และเมื่อสิ้นสุดแต่ละวงรอบปฏิบัติการจะให้นักเรียนทาแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นรายบุคคล
4.4 ขั้นสะท้อนผล (Reflect) เป็นการประเมินผลหรือตรวจสอบกระบวนการวิจัยที่ดาเนินการมาว่าตรงตาม
เป้าหมายที่วางแผนไว้หรือไม่ หรือเกิดอุปสรรคใดเป็นข้อจากัดต่อการดาเนินการครั้งนี้ ซึ่งผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจะนาข้อมูลที่ได้
จากการสังเกตและบันทึกมาวิเคราะห์สรุปร่วมกัน เพื่อหาสาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไข แล้วนาไปปรับปรุงแก้ไข
กิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
5.1 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X
5.2 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ การหาค่าความเชื่อมั่นของแผนการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม
ศึกษาโดยใช้ค่าเฉลี่ย
5.3 สถิ ติที่ใช้ใ นการหาค่าความเชื่อมั่น ของแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สั มฤทธิ์ท างการเรียนโดยใช้ค่า Factor
Loading จากการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการคานวณ
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ผลการวิจัย
ผลการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์ วิชาการสร้างเว็บไซต์ ตามรูปแบบการ
เรียนการสอนโดยใช้สะเต็มศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร
ก่อนเริ่มดาเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ดาเนินการแจ้งเป้าหมายวัตถุประสงค์ของการทากิจกรรมแนะนาบทเรียนและ
ข้อตกลงระหว่างการทากิจกรรมต่างๆ แก่นักเรียน โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้จานวน 4 แผนการเรียนรู้แผนการเรียนรู้ละ 2
ชั่งโมง โดยการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาโดยกิจกรรมการเรียนในแต่ละแผนมีขั้นตอนการสอน 5 ขั้นตอน 1) ขั้น
ระบุปัญหา 2) ขั้นการค้นหาแนวคิดที่เกี่ยวข้อง 3) ขั้นการวางแผนและพัฒนา 4) ขั้นการทดสอบและประเมินผล 5) ขั้นการ
นาเสนอผลลัพธ์
1.1 ผลการปฏิบัติการในวงรอบที่ 1
จากการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 เรื่อง การสร้างแบบฟอร์ม และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16
̅= 3.83 ,
เรื่อง การจัดรูปแบบและตกแต่งฟอร์ม พบว่า ระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับมาก (X
S.D. = 0.84) และจากการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการสร้าง
เว็บไซต์ ตามรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้สะเต็มศึกษาวงรอบปฏิบัติการที่ 1 สามารถสรุป ได้ดังนี้
1) นักเรียนมีการซักถามข้อสงสัยและแสดงความคิดเห็นร่วมกันเพียงบางส่วนเท่านั้น
2) นักเรียนบางส่วนปฏิบตั ิงานด้วยความตั้งใจ แต่บางส่วนยังไม่มคี วามตั้งใจที่จะทากิจกรรมการเรียนรู้
3) นักเรียนมีความสามัคคีในการร่วมกันอภิปรายผลลัพธ์จากการทางานเป็นอย่างดี
4) นักเรียนมีระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก
5) นักเรียนยังขาดความสามารถในการโต้ตอบคาถามต่อผูส้ อน ผู้วิจยั ต้องการให้นักเรียนทุกคนมี
ความสามารถในการโต้ตอบคาถามทุกคน
6) นักเรียนบางส่วนยังขาดความสามารถกล้าเสีย่ ง กล้าติดสินใจในการทางาน ผู้วิจัยต้องการให้นักเรียนมี
ความสามารถกล้าเสี่ยงกล้าตัดสินใจ ถึงแม้คาตอบที่ได้จะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ตาม
7 ) นักเรียนยังขาดความรับผิดชอบในการทางาน ผู้วิจัยต้องการให้นกั เรียนมีความรับผิดชอบต่อการ
ทางาน มีความเที่ยงตรงต่อการส่งงาน
1.2 ผลการปฏิบัติการในวงรอบที่ 2
จากการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 เรื่อง การสร้างโครงงานคอมพิวเตอร์ และแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ 18 เรื่อง การนาเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ จากการนาปัญหาจากวงรอบปฏิบัติการที่ 1 มาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขบทเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนในวงรอบที่ 2 เพื่อพัฒนาระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย
ผู้วิจัยปรับเปลีย่ นกิจกรรมการเรียนโดย การเพิ่มกิจกรรมที่นักเรียนชอบโดยการใช้เนื้อหาทางด้านวิทยาศาสตร์ เรื่องที่นักเรียน
สนใจ และประยุกต์ความรู้ความสามารถในการสร้างเว็บไซต์เพื่อสร้างโครงงานคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักเรียนได้แสดง
̅=
ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ได้เต็มที่ พบว่า ระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับมาก (X
4.15 , S.D. = 0.69) และจากการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการ
สร้างเว็บไซต์ ตามรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้สะเต็มศึกษาวงรอบปฏิบัติการที่ 2 สามารถสรุป ได้ดังนี้
1) นักเรียนมีพฤติกรรมการตั้งใจเรียนเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับวงรอบปฏิบัติการที่ 1
2) นักเรียนให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมและร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกันกับเพื่อนเพิม่ มากขึ้นจาก
วงรอบปฏิบัติการที่ 1
3) นักเรียนรับผิดชอบงานเพิ่มขึ้นและรับรู้หน้าที่ของตัวเองเป็นอย่างดี
4) นักเรียนสนุกกับการปฏิบัติกิจกรรม ให้ความร่วมมือในการทางานและแสดงความคิดเห็นเพิม่ มากขึน้
1.
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5) นักเรียนมีการวางแผนการทางานอย่างเป็นระบบเพิ่มมากขึ้น เมือ่ เทียบจากวงรอบปฏิบัติการที่ 1
2. เพื่อพัฒนาระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนในวิชา การสร้างเว็บไซต์ ตามรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้
สะเต็มศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนในวงรอบปฏิบัติการที่ 1-2
ด้านที่
1. ความกล้าเสี่ยง/กล้าตัดสินใจ
2. ความรับผิดชอบ
3. ความมีส่วนร่วม/ร่วมมือ
4. ความอดทนต่อการทางาน
5.การวางแผนการทางาน
รวม

วงรอบที่ 1
(𝑋̅ )
3.64
3.82
3.87
3.95
3.88
3.83

วงรอบที่ 1 (S.D.)
0.84
0.88
0.82
0.79
0.85
0.84

วงรอบที่ 2
(𝑋̅ )
4.05
4.20
4.16
4.17
4.17
4.15

วงรอบที่ 2 (S.D.)

ความหมาย

0.74
0.69
0.68
0.66
0.67
0.69

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของในแต่ละวงรอบปฏิบัติการมีการพัฒนา
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
̅= 3.83, S.D.=0.84)
วงรอบปฏิบัติการที่ 1 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ระดับ มาก (X
วงรอบปฏิบัติการที่ 2 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ระดับ มาก (𝑋̅= 4.15, S.D.=0.69)
สรุปและอภิปรายผล
ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 2 วงรอบปฏิบัติการพบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น โดย
พฤติกรรมเพิ่มขึ้นจากระดับพฤติกรรมโดยรวมที่เกิดการพัฒนาไปสู่การเกิดพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องในวงรอบปฏิบัติการที่ 2
(𝑋̅= 4.15,S.D.=0.69) ซึ่งผลจากการสังเกตนี้แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสะเต็มศึ กษาช่วย
เสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้ทั้งด้านความกล้าเสี่ยงกล้าตัดสินใจ ด้านความขยันตั้งใจเรียน ด้าน
ความรับผิดชอบ ด้านการมีส่วนร่วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น ด้านการอดทนต่อการทางาน และด้านการวางแผนการ
ทางาน โดยที่นักเรียนเป็นคนลงมื อกระทาเองผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้ทั้ง 4 สาขาวิชา คือ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ซึ่งได้นาเอากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมมาเป็นขั้นตอน
ของการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการตามลาดับขั้นตอนดังนี้ เริ่มจาก 1) การระบุปัญหา เป็นขั้นตอนที่ผู้แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจาวันต้องหาวิธีแก้ปัญหาหรือนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว 2) การค้นหาแนวคิดที่เกี่ยวข้อง เป็นการรวบรวม
ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและประเมินความเป็นไปได้ เพื่อเลือกแนวคิดหรือวิธีการที่เหมาะสมที่สุด 3)
การวางแผนและพัฒ นา เป็นขั้ นตอนที่ผู้แ ก้ปัญ หาที่ กาหนดขั้น ตอนการออกแบบนวั ตกรรม เพื่อทดสอบแนวคิดในการ
แก้ปัญหา 4) การทดสอบและประเมินผล เป็นขั้นตอนการทดสอบและประเมินผลนวัตกรรมที่ผู้แก้ปัญหาได้สร้างขึ้น และนา
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ใ ห้มากที่สุด และ5) กานาเสนอผลลั พ ธ์ เป็นขั้ นตอนการปรับปรุงทดสอบและประเมินวิธีการ
แก้ปัญหา พร้อมออกแบบวิธีการนาเสนอด้วยตัวผู้แก้ปัญหาเอง ทั้ง 5 ขั้นตอนนี้ จะช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าใจความ
เชื่อมโยงระหว่างหลักการ แนวคิด และทักษะของแต่ละวิชา (Nikitina and Mansilla, 2003) พร้อมขยายความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ (Torp and Sage, 2002) และพัฒนาความสามารถในการประยุกต์ใช้
ความรู้ของนักเรียนให้เกิดประโยชน์มากที่สุด กล่าวคือ กระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์คือ การทางานภายใต้เงื่อนไขและ
ข้อจากัด เพื่อออกแบบสร้างชิ้นงานให้เกิดการทางานอย่ างเหมาะสมที่สุด (Torp and Sage, 2002) โดยใช้ความรู้
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วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์เป็นฐานในการคิด และคิดตามความเป็นจริงของการใช้งาน รักษพล ธนานุวงศ์ (2556) ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นกระบวนการที่ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนประยุกต์ใช้ทักษะความสามารถในด้านต่าง ๆ ตามที่
แต่ละคนถนัด เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน พัฒนาขีดความสามารถของกระบวนการเรียนรู้ของแต่ละคน นักเรียนได้เรียนรู้
จากการลงมือปฏิบัติ และค้นหาองค์ความรู้ด้วยตนเอง ได้พัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านการคิดแก้ปัญหา การวางแผน
พัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้กาลังใจซึ่งกันและกัน มีความสามัคคี และมีเป้าหมายเดียวกัน
การพัฒนาระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา จากการศึกษาพบว่าการจัดการเรียน
การสอนดังกล่าว ช่วยพัฒนาระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเรียนให้เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งผลการวิจัยพบว่า
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในแต่ละวงรอบปฏิบัติการมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยทุกด้าน พร้อมยังมีเจตคติที่ดีต่อ
เนื้อหาวิชาที่ได้เรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Dowey (2013) ที่พบว่าการสอนแบบสะเต็มศึกษาช่วยเพิ่ มความ
กระตือรือร้น ทาให้นักเรียนเกิดความสนใจ ตื่นตัวในการเรียนรู้ และช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนได้เป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้
1.1 ในการจัดการเรียนโดยใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีร่วมด้วย ผู้วิจัยได้พบปัญหาว่า นักเรียนยังไม่
สามารถเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้อย่างทันท่วงที จึงส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีเกิดความล่าช้าในการ
ค้นคว้าหาข้อมูลในการทากิจกรรม ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงต้องส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้บริการอินเทอร์ เน็ตได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ
1.2 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยอาศัยการบูรณาการทางด้านกระบวนการทางวิศวกรรมผู้สอน
ควรที่จะเตรียมตัวก่อนใช้เวลาสอนจริงซักระยะ เนื่องจากกระบวนการวางแผนการทางานของนักเรียนอาจส่งผลให้เกินเวลาที่
ใช้สอนจริง เพราะนักเรียนอาจเกินความสับสนจากการไม่คุ้นเคยกับกิจกรรม ครูผู้สอนอาจทดลองกิจกรรมการสอนก่อนเวลา
เรียนด้วย
1.3 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรคานึงถึงเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน ระยะเวลาที่ใช้ใน
การทากิจกรรม และออกแบบให้มีความท้าทายความสามารถของนักเรียน โดยปัญหาที่นามาให้นักเรียนได้เรียนรู้นั้นจะต้อง
เชื่อมโยงกับชีวิตประจาวัน เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ทักษะการคิดแก้ปัญหาบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ และเปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่
1.4 ในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนควรที่จะศึกษาแผนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบสะเต็ม
ศึกษาให้ชัดเจน เพื่อนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับนักเรียน
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรวิ จัย และพัฒ นากิ จ กรรมสะเต็ มศึ ก ษาโดยการร่ว มมื อ กัน ของครูผู้ สอนในกลุ่ม สาระการเรี ยนรู้ ที่
เกี่ยวข้องกับสะเต็มศึกษา เพื่อช่วยกันออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษาให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.2 ครูผู้สอนควรที่จะศึกษาค้นคว้างานวิจัย หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสะเต็มศึกษาในการจัดกิจกรรมสะ
เต็มศึกษา เพื่อลดความผิดพลาดจากการจัดกิจกรรมและให้กิจกรรมมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น

- สังคมและวัฒนธรรม -

769

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 วันที่ 17 มิถุนายน 2559

เอกสารอ้างอิง
อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ. (2550). รายงานการวิจัยการพัฒนารูปแบบการรู้สารสนเทศสาหรับสังคมไทย. กรุงเทพฯ :
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ.
บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องต้น. (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. (2557). ความรู้เบื้องต้นสะเต็มศึกษา. กรุงเทพฯ: สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
รักษพล ธนานุวงศ์. (2556). “STEM Education.” เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง STEM Education,
กรุงเทพฯ : ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อาทิตย์ สุรฝิ ้าย. (2558). การปฏิบัติการเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้รูปแบบห้องเรียนกลับด้าน
ร่วมกับเทคนิคการเรียนการสอนแบบผสมผสานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ กรณีเฟสบุ๊ก สาหรับนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Dowey, A.L. (2013). Attitudes, Interest, and Perceived Self-efficacy toward Science of Middle School
Minority Female Students: Considerations for their Low Achievement and Participation in
STEM Disciplines. Degree Doctor of Education. University of California.
Kemmis, S and , McTagart. (1990). The Action Research Planner. Geelong: Deakin University Press.
Nikitina, S. and Mansilla, V.B. (2003). Three Strategies for Interdisciplinary Math and Science Teaching:
A case of the Illinois Mathematics and Science Academy (GoodWork Project Report Series,
No. 21). Available from: http://www.goodworkproject.org/-wp-content/uploads/2010/10/21Strategyfor-ID-Math-Science-3_03.pdf.
Torp, L. and Sage, S. (2002). Problems as Possibilities: Problem-based Learning for K-16 Education.
(2nd ed.) Virginia: Association of Supervision and Curriculum Development.

770

- สังคมและวัฒนธรรม -

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 วันที่ 17 มิถุนายน 2559

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5E
The Development of Learning Achievement and Analytical Thinking for
the Pratomsuksa VI Students by Using 5E Inquiry Cycle
อชิระ อุตมาน

1

บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5E โดย
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และมีจานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ขึ้นไป 2) พัฒนาการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5E โดยนักเรียนมีคะแนนการคิดวิเคราะห์เฉลี่ยไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 และมีจานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบ One –
Shot Case Study กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 /1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตกาแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จานวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้
จานวน 12 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลหา
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน และค่าร้อยละ
ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5E มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 22.89
จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.30 และมีจานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 2) นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5E มีคะแนนการคิดวิเคราะห์เฉลี่ย 24.07 จาก
คะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.23 และมีจานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่กาหนดไว้
คำสำคัญ: รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5E
Abstract
The purposes of This research were : 1) to development of learning achievement about Thailand
Geography in Social Study, Religion and Culture Learning Area of Prathomsuksa VI Students through
Usage of Inquiry Circle (5E) that student who have average score not less than 75 percent and have
student who pass criteria more than 75 percent 2) to development of Analytical Thinking of Students
who was taught through Usage of Inquiry Circle (5E) that students have average score not less than 70
percent and have students who pass criteria more than 70 percent.This research is experimental research
in One – Shot Case Study Type. The Sample were Prathomsuksa VI Students in Kasetsart University
Laboratory School Kamphaeng saen Campus Center for Education Research and development The
1
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Instrument used for this study are 12 Learning Plan, Learning Achievement Test and Capacity in
Analytical Thinking Test. Data Analysis in Average, Standard Deviation and Percentage.
The results revealed as follows: 1) Students who have taught through Usage of Inquiry Circle (5E) have
Average Score in Learning Achievement 22.89 (76.30 percent) and have 40 students who pass criteria (100
percent) which higher than assignment. 2) Students who have taught through Usage of Inquiry Circle (5E) have
Average Score in Analytical Thinking Capacity 24.07 (80.23 percent) and have 100 students who pass criteria (100
percent) which higher than assignment.
Keywords: 5E Inquiry Cycle
บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายปฏิรูปการศึกษาฉบับแรก มุ่งพัฒนาคน
ไทยทุกคนให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในทุกด้านอย่างสมดุลเป็นคนดี เป็นคนเก่งและมีความสุข เพื่อจะได้เป็นกาลังสาคัญ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมการเมือง อันจะนา ไปสู่การพัฒนาประเทศชาติให้มั่งคั่งมั่นคงอย่างยั่งยืนต่อไป (กรมวิชาการ,
2551) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แนวคิดการจัดการศึกษาตามสาระหมวด 4 เรื่องการจัดการศึกษาที่
สาคัญที่สุดและหลักการที่ว่าหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาคือ การปฏิรูปการเรียนรู้ (ประเวศ วะสี , 2541) จากการศึกษา
เกี่ยวกับศาสตร์ของการสอน องค์ความรู้เพื่อจัดกระบวนการเรียนที่มีประสิทธิภาพ พบว่าปัจจุบันมีหลักการและแนวคิดในการ
จัดการเรียนการสอนที่ได้รับความนิยมจะเน้นไปทางด้านยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง โดยการเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการที่
นักเรียนจะต้องจัดกระทา (acting on) ไม่ใช่เพียงรับเข้ามา (taking in) การเรียนการสอนจาเป็นต้องเปลี่ยนแนวความคิดจาก
ครูดาเนินการเรียนการสอน(instruction)ไปเป็น นักเรียนสร้างความรู้ (construction) แนวความคิดนี้กาลังได้รับความนิยม
มาก และหากมีการปฏิบัติกันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สาคัญในประวัติศาสตร์ของการสอนต่อไป (ทิศนา
แขมมณี, 2548) แนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 ที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญนั้น นักเรียนจะต้องเกิดความสมดุลเป็นองค์ความรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ตอ้ ง
ใช้อาศัยให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองในด้านความคิด ปฏิบัติ และตัดสินใจด้วยตนเอง จะช่วยให้พึ่งตนเองได้ เป็นอิสระแก่
ตนเอง นอกจากนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พุทธศักราช 2550 – 2554 ได้ชี้ให้เห็นถึงความจาเป็น
ในการปรับเปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้ มีคุณธรรม และมีความรอบรู้อย่างเท่าทัน ให้มีค วามพร้อม
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่างมั่นคง
แนวการพัฒนาคนดังกล่าวมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งมีสมรรถนะ ทักษะและ
ความรู้พื้นฐานที่จาเป็นในการดารงชีวิต อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมนักเรียนมีคุณธรรม
รักความเป็นไทย ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น และสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม เป็ น กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ที่ นั ก เรี ย นทุ ก คนในระดั บ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาต้องเรียน ทั้งนี้เพราะกลุ่มสาระการเรียนรู้นี้ว่าด้วย การอยู่ร่วมกันบนโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วตลอดเวลา การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจซึ่งแตกต่างกันอย่างหลากหลาย การปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม
ทาให้เป็นพลเมืองที่รับผิดชอบ มีความสามารถทางสังคม มีความรู้ ทักษะ คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม โดยให้นักเรียน
เกิดความเจริญงอกงามในแต่ละด้านดังนี้ ด้านความรู้ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จะให้ความรู้แก่นักเรียนใน
เนื้อหาสาระ ความคิดรวบยอดและหลักการสาคัญ ๆ ในสาขาวิชาต่าง ๆ ทางสังคมศาสตร์ ได้แก่ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
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รัฐศาสตร์ จริยธรรม สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย ประชากรศึกษา และสิ่งแวดล้อมศึกษา ตามขอบเขตที่กาหนดไว้ใน
แต่ละระดับชั้น โดยจัดการเรียนรู้ในลักษณะบูรณาการหรือสหวิทยาการ ด้านทักษะและกระบวนการ ในการเรียนสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมนั้น นักเรียนควรจะได้พัฒนากระบวนการต่าง ๆ จนเกิดทักษะและกระบวนการ ดังนี้ ทักษะการคิด เช่น
การสรุปความคิด การแปลความ การวิเคราะห์หลักการ และการนาไปใช้ ตลอดจนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการ
แก้ปัญหา ตามกระบวนการทางสังคมศาสตร์ กระบวนการสืบสอบ เช่น ความสามารถในการตั้งคาถามและการตั้งสมมติฐาน
อย่างมีระบบ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบสมมุติฐานและสรุปเป็นหลักการ เมื่อมองในภาพรวมๆ แล้วจะ
พบว่า ความสาคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นอกจากจะช่วยให้นักเรียนมีความรู้ในเรื่อง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม ทั้งทางธรรมชาติและสังคมวัฒ นธรรม มีทักษะกระบวนการต่าง ๆ ที่สามารถนามาใช้
ประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบในการดาเนินชีวิต และมีส่วนร่วมในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในฐานะพลเมือง
ดีแล้ว ยังช่วยให้นาความรู้ทางจริยธรรม หลักธรรมทางศาสนามาพัฒนาตนเองและสังคมได้ ทาให้นักเรียนสามารถดารงชีวิต
ในสังคมได้อย่างมีความสุข (กรมวิชาการ , 2544) ในระบบการศึกษา วิชาสังคมศึกษาถือได้ว่าเป็นวิชาหนึ่งที่มีความสอดคล้อง
กับการดาเนินชีวิตร่วมกันในสังคม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ต้องการฝึกอบรมให้นักเรียนเป็นพลเมืองดี มีประสิทธิภาพ รู้จักคิดอย่างมี
วิจารณ์ สามารถพัฒนาเจตคติ ค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพของสังคม ตลอดจนรู้จักสิทธิและหน้าที่ในในฐานะสมาชิกที่
ดีของสังคมประชาธิปไตย โดยขอบเขตของวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีสาระหน้าที่เศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีเนื้อหา
ครอบคลุมค่อนข้างกว้างจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่การเรียนการสอนควรให้นักเรียนมีพัฒนาความรู้เป็นระดับมโนทัศน์ ดังนั้น
การพัฒนาการสอนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจึงพยายามจัดให้สอดคล้องกับการดาเนินชีวิตประจาวัน
ของนักเรียนโดยให้เกิดความเหมาะสมกับความถนัด ความสามารถ และความสนใจ ซึ่งนักเรียนสามารถมีส่วนร่วม และลงมือ
ปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนการสอนจนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (สมนึก ปฎิทานนท์ , 2546) โดยการจัด
กระบวนการเรียนรู้แบบ 5E เป็นการพัฒนากระบวนการคิด ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ให้โอกาส
แก่นักเรียนได้ฝึกคิด ฝึกสังเกต ฝึกถาม ตอบ ฝึกการสื่อสาร ฝึกเชื่อมโยงบูรณาการ ฝึกนาเสนอ ฝึกวิเคราะห์วิจารณ์ ฝึกสร้าง
องค์ความรู้ โดยมีครูเป็นผู้กากับ ควบคุม ดาเนินการให้คาปรึกษาชี้แนะช่วยเหลือ ให้กาลังใจเป็นผู้กระตุ้นส่งเสริมให้นักเรียน
คิด อยากรู้อยากเห็น และสืบเสาะหาความรู้จากการถามคาถาม และพยายามค้ นหาคาตอบหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วย
ตนเองผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นเครื่องมือรวมทั้งครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
นักเรียน และสร้างบรรยากาศการสืบเสาะหาความรู้ที่เอื้อให้นักเรียนคิดอย่างอิสระ จึงเป็นการส่งเสริมการเรียนได้กันหมด
จากบทบาทของครูและนักเรียนในการเรียนการสอนด้วยการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อพัฒนากระบวนการคิดระดับวิเคราะห์โดย
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดเป็นสิ่งที่สาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งในสังคมโลกปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคข้อมูล
ข่าวสารและเทคโนโลยีที่ไร้ขีดจากัดการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศที่ต้องพึ่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีก
ทั้ ง การด าเนิ น ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ จ ะต้ อ งเกี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถด้านการคิดสิ่งที่ติดตัวนักเรียนไปคือวิธีการคิด กระบวนการคิด กระบวนการแสวงหาความรู้ ความสามารถใน
การกล้าคิด กล้าทา กล้าแสดงออก ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้จะกลายเป็นลักษณะนิสัยของนักเรียนที่จบการศึกษาแล้วจะเป็น
บุคคลที่คิดเป็น รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ 5E เนื่องจากเป็นวิธีการที่สามารถ
พัฒนาศักยภาพด้านปัญญา เป็นนักริเริ่มสร้างสรรค์ และนักจัดระเบียบ เป็นการค้นพบด้วยตนเอง ทาให้เกิดแรงจูงใจภายใน
มากกว่าการเรียนแบบท่องจา ฝึกให้นักเรียนหาวิธีค้นหาความรู้ แก้ปัญหาด้วยตนเอง ช่วยให้จดจาความรู้ได้นาน และสามารถ
ถ่ายโยงความรู้ได้ เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอน จะทาให้บรรยากาศในการเรียนมีชีวิตชีวาช่วยพัฒนามโนทัศน์
แก่นักเรียนช่วยให้นักเรียนเกิดความเชื่อมั่นว่าจะทาการสิ่งใดๆ จะสาเร็จด้วยตนเอง สามารถคิดและแก้ปัญหาด้วยตนเองไม่ย่อ
ท้อต่ออุปสรรค ได้ประสบการณ์ตรง ฝึกทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการใช้สามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ เพื่อ
- สังคมและวัฒนธรรม -
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ใช้จัดการเรียนการสอนในหน่วยการเรียนภูมิศาสตร์ประเทศไทยเนื่องจากเนื้อหาสาระนั้นมีความยากต่อการทาความเข้าใจ โดย
ถ้าหากนักเรียนมีวิธีการคิดที่เป็นระบบและค้นหาคาตอบด้วยตนเองจะเป็นการช่วยให้นกั เรียนจดจาและมีความรู้ความเข้าใจต่อ
เนื้อหาที่เนื้อที่เรียนได้ดียิ่งขึ้นเนื่องจากการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา วิทยาเขตกาแพงแสนระดับประถมศึกษา นักเรียนยังไม่มีแนวทางการวางแผนในการค้นหาคาตอบที่เป็นระบบโดย
นักเรียนจะใช้วิธีขีดเส้นใต้ใจความสาคัญๆ ที่หนังสือเรียนแล้วนาข้อความนั้นๆ มาเขียนเรียงต่อกันโดยไม่มีการเชื่อมโยงเนื้อหาที่
ใช้ภาษาของตนเอง ทาให้เนื้อหาและใจความสาคัญไม่เชื่อมโยงต่อกัน ส่งผลให้นักเรียนจดจาเนื้อหาได้ระยะสั้นๆ ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับนิภาพร แสนเมือง, (2547) นักเรียนไม่สามารถสรุปประเด็นสาคัญจากการเรียนทั้งภาคความรู้และปฏิบัติ จึงมัก
เกิดปัญหาในการเรียน กระบวนการเรียนการสอนยังคงเน้นที่การท่องจานักเรียนไม่สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้ใหม่เข้ากับสิ่งที่
เรียนรู้มาก่อน ทาให้นักเรียนไม่บรรลุผลการเรียนที่คาดหวังของกิจกรรมครั้งนั้น และครูผู้สอนใช้วิธีการสอนแบบบรรยายเป็น
ส่วนมากทาให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน สื่อการเรียนการสอนไม่น่าสนใจ ไม่ให้ ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า โดยพฤติกรรมครูสอนเน้นการสอนตามหนังสือเรียน ไม่มีการเตรียมล่วงหน้า ยึดครูเป็น
ศูนย์กลางนักเรียนขาดความคิดรวบยอด ไม่มีวิธีการช่วยเหลือในการเรียน (กุลวรรณ หวังสกุลดียิ่ง, 2545)
จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนด้วยการนาเอาวิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบ 5E มาใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือเพื่อปลูกฝังให้
นักเรียนเป็นบุคคลที่คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาได้ หรือคิดแบบวิทยาศาสตร์มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถจาแนกแจกแจง
องค์ประกอบ การจัดลาดับข้อมูล การเปรียบเทียบข้อมูล เน้นให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้โดยเชื่อมโยงความรู้เดิมให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่ซึ่งจะทาให้นักเรียนสามารถจดจาความรู้ได้นาน และสามารถนาไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสมอีกทั้งทักษะการ
คิดวิเคราะห์ยังเป็นพื้นฐานของการคิดอื่น ๆ เช่น คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ ตลอดจนรักการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ซึ่งจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่ได้รับการการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5E
โดยผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และมีจานวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ขึ้นไป
2. เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5E โดยผู้เรียน
มีคะแนนการคิดวิเคราะห์เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และมีจานวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป
สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5E มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ
75 และมีจานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ขึ้นไป
2.นักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5E มีคะแนนการคิดวิเคราะห์เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และ
มีจานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การจัดการเรียนรู้แบบการเรียนรู้ 5E หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) เป็นการจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่กระตุ้น ยั่วยุ ให้ผู้เรียนเกิด
ความสงสัย ใคร่รู้อยากรู้อยากเห็นแล้วเกิดปัญหาหรือประเด็นที่จะศึกษา ซึ่งผู้เรียนจะต้องสารวจตรวจสอบต่อไปด้วยตัวของ
ผู้เรียนเอง
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2) ขั้นสารวจและค้นหา (Exploration) เป็นการจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ร่วมกัน
เป็นกลุ่มในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยการวางแผนกาหนดการสารวจตรวจสอบ และลงมือปฏิบัติ ในการสารวจตรวจสอบ
ปัญหาหรือประเด็นที่ผู้เรียนสนใจใคร่รู้ ครูมีหน้าที่ส่งเสริม กระตุ้น ให้คาปรึกษาชี้แนะ ช่วยเหลือ และอานวยความสะดวกให้
ผู้เรียนดาเนินการสารวจตรวจสอบเป็นไปด้วยดี
3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) เป็นการจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ให้ผู้เรียนได้สร้างองค์
ความรู้ใหม่ร่วมกันทั้งชั้นเรียนโดยนาเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากการสารวจ ตรวจสอบ พร้อมทั้งวิเคราะห์ อธิบาย และเปิด
โอกาสให้มีการอภิปรายซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือโต้แย้งในองค์ความรู้ใหม่ที่ได้สร้างสรรค์ มี การอ้างอิงหลักฐาน ทฤษฎี
หลักการ กฎเกณฑ์ หรือองค์ความรู้เดิม
4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) จัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ให้ผู้เรียนได้เพิ่มเติมหรือเติมเต็มองค์ความรู้
ใหม่ให้กว้างขวางสมบูรณ์ กระจ่างและลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยการอธิบายยกตัวอย่าง อภิปรายซักถามแลก เปลี่ยนเรียนรู้และ
เชื่อมโยงความรู้เดิมสู่องค์ความรู้องค์ความรู้ใหม่อย่างเป็นระบบละเอียดสมบูรณ์ นาไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่น ๆ หรือใน
ชีวิตประจาวัน หรือผู้เรียนอาจจะเกิดปัญหาสงสัยใคร่รู้ นาไปสู่การศึกษาค้นคว้า
5) ขั้นประเมินผล (Evaluation) เป็นการจัดกิจกรรมหรื อสถานการณ์ที่ให้ผู้เรียนได้ประเมินกระบวนการ
สารวจตรวจสอบและผลการสารวจตรวจสอบหรือองค์ความรู้ใหม่ของตนเองและของเพื่อนร่วมชั้นเรียนโดยการวิเคราะห์
วิจารณ์ อภิปรายซักถามแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกันในเชิงเปรียบเทียบประเมินจุดดีหรือจุดด้อย ปรับปรุง หรือ
ทบทวนใหม่
2. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น หมายถึ ง คะแนนที่ ไ ด้ จ ากการทดสอบหลั ง เรี ย นของผู้ เ รี ย นซึ่ ง ได้ จ ากการท า
แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ ผู้วิ จั ยสร้ างขึ้ น โดยทดสอบหลังจากที่ ผู้เ รี ยนเรีย นครบตามหน่ วยการเรีย นรู้
ภูมิศาสตร์ประเทศไทยที่กาหนดไว้
3. การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการจาแนก แยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งและหา
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น เพื่อค้นหาสภาพเป็นสิ่งที่สาคัญของสิ่งที่กาหนดให้ซึ่งประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ 3 ด้าน (Bloom, 1956) ดังนี้
1) วิเคราะห์ความสาคัญ หมายถึง การแยกแยะสิ่งที่กาหนดมาให้ว่าอะไรสาคัญหรือจาเป็น หรือมีบทบทมาก
ที่สุด ตัวไหนเป็นเหตุ ตัวไหนเป็นผล
2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ หมายถึง การค้นหาว่าความสาคัญย่อย ๆ ของเรื่องราวหรือเหตุการณ์นั้นเกี่ยวพันกัน
อย่างไร สอดคล้องหรือขัดแย้งกันอย่างไร
3) วิเคราะห์หลักการ หมายถึง การค้นหาโครงสร้างและระบบของวัตถุ สิ่งของเรื่องราวและกระทาต่าง ๆ ว่าสิ่ง
เหล่านั้นรวมกันจนดารงสภาพเช่นนั้นอยู่ได้เนื่องด้วยอะไร
วิธีการดาเนินการวิจัย
1. รูปแบบการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกวิธีการดาเนินการวิจั ยเชิงทดลองแบบ One – Shot Case Study (ศิริพงษ์ เศา
ภายน, 2546) มีแบบแผนการวิจัย ดังนี้

X

O
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โดย X คือ การจัดการเรียนรู้แบบ 5E
O คือ การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน
2. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนสาธิตแห่ง มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จานวน 40 คน โดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1) แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ ภูมิศาสตร์ประเทศไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม จานวน 12 แผน จานวน 12 ชั่วโมง
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้ ภูมิศาสตร์ประเทศไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แบบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ โดยผ่านการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญ
พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00 มีความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 0.26 - 0.80 ค่าอานาจ
จาแนกอยู่ระหว่าง 0.27 - 0.72 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88
3) แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดของบลูม ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน คือ การคิดวิเคราะห์ความสาคัญ
ความสัมพันธ์ และหลักการเป็นแบบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ โดยผ่านการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญ
พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 มีความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 0.34 - 0.79 ค่าอานาจจาแนกอยู่
ระหว่าง 0.30 - 0.68 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1) ผู้วิจัยปฐมนิเทศผู้เรียนเกี่ยวกับขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปการจัดการเรียนรู้รูปแบบ 5E
2) ผู้วิจัยดาเนินการจัดการเรียนรู้ จานวน 12 แผน ใช้เวลา 12 ชั่วโมง ในระหว่างดาเนินการสอนทาการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติการสอน โดยใช้แบบบันทึกหลังการสอน นาข้อมูลที่ได้ไปแก้ไขปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการ
สอนในแผนการเรียนรู้ที่จะสอนในครั้งต่อ ไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีรูปแบขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ดังนี้
2.1) การสร้างความสนใจ (Engage) โดยสร้างความอยากรู้อยากเห็น ตั้งคาถามกระตุ้นให้ผู้เรี ยนคิด ดึงเอา
คาตอบที่ยังไม่ครอบคลุมสิ่งที่ ผู้เรียนรู้ หรือความคิดเกี่ยว กับความคิดรวบยอด หรือเนื้อหาสาระ
2.2) การสารวจและค้นหา (Explore) ส่งเสริมให้ผู้เรียนทางานร่วมกันในการสารวจตรวจสอบ สังเกต
และฟังการโต้ตอบกันระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ซักถามเพื่อนาไปสู่การสารวจตรวจสอบของผู้เรียน ให้เวลาผู้เรียนในการคิดข้อ
สงสัยตลอดจนปัญหาต่างๆ และครูทาหน้าที่ให้คาปรึกษาแก่ผู้เรียน
2.3) การอธิบาย (Explain) ส่งเสริมให้ผู้เรียนอธิบายความคิดรวบยอดหรือแนวคิด หรือให้คาจากัดความ
ด้วยคาพูดของผู้เรียนเอง ให้ผู้เรียนแสดงหลักฐาน ให้เหตุผลและอธิบายให้กระจ่าง ให้ผู้เรียนอธิบาย ให้คาจากัดความและ
ชี้บอกส่วนประกอบต่างๆ ในแผนภาพ ให้ผู้เรียนใช้ประสบการณ์เดิมของตนเป็นพื้นฐานในการอธิบายความคิดรวบยอดหรือ
แนวคิด
2.4) การขยายความรู้ (Elaborate) ส่งเสริมให้ผู้เรียนนาสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรูไ้ ปประยุกต์ใช้หรือขยายความรู้
และทักษะในสถานการณ์ใหม่ ให้ผู้เรียนอธิบายอย่างหลากหลายให้ผู้เรียนอ้างอิงข้อมูลที่มีอยู่พร้อมทั้งแสดงหลักฐานและถาม
คาถามผู้เรียนว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง หรือได้แนวคิดอะไร (ที่จะนากลวิธีจากการสารวจตรวจสอบครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้)
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2.5) การประเมินผล (Evaluate) สังเกตผู้เรียนในการนาความ คิดรวบยอดและทักษะใหม่ไปประยุกต์ใช้
ประเมินความรู้และทักษะของผู้เรียน หาหลักฐานที่แสดงว่าผู้เรียนได้เปลี่ยนความคิด หรือพฤติกรรม ให้ผู้เรียนประเมินตนเอง
เกี่ยว กับการเรียนรู้และทักษะกระบวน การกลุ่ม และถามคาถามปลายเปิด เช่น ทาไมผู้เรียนจึงคิดเช่นนั้น มีหลักฐานอะไร
ผู้เรียนเรียนรู้อะไรเกี่ยว กับสิ่งนั้น และจะอธิบาย
3) หลังจากที่ดาเนินการสอนจนครบทุกแผนการเรียนรู้แล้ว ให้ผู้เรียนทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
1) ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าร้อยละ
2) การคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ
สรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผล
ผลการวิจัย
4.1 ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5E
ผู้วิจัยได้ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนทาแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทย กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
จานวนนักเรียน
ทั้งหมด
40 คน

คะแนนเต็ม

คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ

30

22.89

76.30

จานวนนักเรียนที่
ผ่าน
40 คน

ร้อยละ
100

จากตารางที่ 5 พบว่านักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5E มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 22.89
คิดเป็นร้อยละ 76.3 และมีจานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
4.2 ผลการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียน รู้แบบ 5E
ผู้วิจัยได้ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนทาแบบทดสอบ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนผลการทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์เรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
จานวนนักเรียน
จานวนนักเรียน
คะแนนเต็ม
คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ
ร้อยละ
ทั้งหมด
ที่ผ่าน
40 คน
30
24.07
80.23
40 คน
100
- สังคมและวัฒนธรรม -

777

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 วันที่ 17 มิถุนายน 2559

จากตารางที่ 2 พบว่านักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5E มีคะแนน การคิดวิเคราะห์เฉลี่ย
24.07 คิดเป็นร้อยละ 80.23 และมีจานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
การอภิปรายผล
การวิจัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ ในเรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของผู้เรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ซึ่งอภิปราย
ผลได้ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 76.30 และมีจานวน
นักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบ 5E มีบรรยากาศการเรียนการสอนเป็นปัจจัยสาคัญที่เอื้อให้ผู้เรียนอยาก สืบเสาะหาความรู้ ครูผู้สอนและผู้เรียนต่างมี
บทบาทในการสร้างบรรยากาศ ครูเป็นผู้ริเริ่มสร้างบรรยากาศ ผู้เรียนเป็นผู้ตอบสนอง และเพิ่มสีสันให้กับบรรยากาศการเรียน
การสอนให้เป็นไปในรูปแบบต่าง ๆ ดังรูปภาพประกอบการกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้

เมื่อผู้เรียนเกิดปัญหาสงสัยใคร่รู้ นาไปสู่การศึกษาค้นคว้า หรือสารวจตรวจสอบต่อไปจะทาให้เกิดกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ที่ต่อเนื่องกันไปเรื่อย ๆ เรียกว่าวัฏจักรรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น เนื่องจากเป็นกระบวนการที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นสาคัญ ให้โอกาสผู้เรียนได้แสดงความคิด และลงความเห็นร่วมกันกับ
สมาชิกในห้องเรียน เพื่อขยายความรู้ที่ได้เรียนอย่างเต็มที่ ดังนั้นรูปแบการจัดการเรียนรู้แบบ 5E จึงมีส่วนสาคัญที่สามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้อง สหพร บุญสุข (2551) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมเรียนรู้ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องทรัพยากรในท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การสอนแบบวัฎจักรการสืบเสาะหา
ความรู้ 5 ขั้น (5 ES) พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 82.61 ของผู้เรียนทั้งหมด มีทักษะการคิดพื้นฐานผ่ านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของ
คะแนนเต็ม ของแบบทดสอบวัดทักษะการคิดพื้นฐาน เรื่องทรัพยากรในท้องถิ่น และผู้เรียนร้อยละ 72.26 ของผู้เรียนทั้งหมด
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
2. การคิดวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียน มีคะแนนการคิดวิเคราะห์เรื่ องภูมิศาสตร์ประเทศไทย กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นักเรียน มีคะแนนการคิดวิเคราะห์ร้อยละ 80.23 มีจานวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อย
ละ 100 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากผู้เรียนที่ได้รับการรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ที่
ผู้เรียนได้ฝึกการวิเคราะห์ ตามรูปแบบการคิดวิเคราะห์ Benjamin S. Bloom (1956) ประกอบด้วยการ 1) วิเคราะห์
ความสาคัญ โดยใช้ทักษะวิเคราะห์ว่าข้อความนั้นมีวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายสาคัญใด วิเคราะห์ว่าข้อสรุปนั้นมีอะไร
สนับสนุน 2) การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ โดยพิจารณาว่าอะไรเป็นสาเหตุของสิ่งนั้น ๆ เรื่องนั้น สิ่งใดเป็นผลของการกระทา
ถ้าเกิดสิ่งนั้นสิ่งใดจะเกิดตามมาเรื่องราวข้อเท็จจริงมาวิเคราะห์ว่าสอดคล้องหรือขัดแย้งกัน และ 3) การวิเคราะห์หลักการ
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เป็นการถามให้ค้นคว้าว่าเรื่องราวนั้น ๆ อาศัยหลักการใดมีระเบียบในการจัดโครงสร้างอย่างไรโดยทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างมีความหมาย เนื่องจากตลอดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ใช้สื่อ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ประกอบ
กับมีใบกิจกรรม และใบความรู้ให้ผู้เรียนได้ศึกษา ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและสมาชิกในกลุ่มช่วยกันทากิจกรรมร่วมกัน ทั้งนี้
ผู้เ รี ยนที่ ไ ม่ผ่ า นเกณฑ์ก ารวัด ความสามารถในการคิ ดวิ เ คราะห์ ที่ก าหนดอาจเนื่ องมาจากผู้เ รี ย นมี ค วามรู้ พื้น ฐาน และ
ความสามารถเฉพาะบุคคลในการคิดวิเคราะห์ที่แตกต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ฉันทยา สัตย์
ซื่อ (2552) ได้ศึกษาผลการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม พบว่านักเรียนผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
คือร้อยละ 70 คิดเป็นร้อยละ 79.17 ของผู้เรียนทั้งหมดผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ และนริศรา จันทะนาม (2553) ได้ศึกษาการ
คิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องสารใน
ชีวิตประจาวัน โดยใช้วัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle) พบว่า 1) การศึกษาการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน คิด
เป็นร้อยละ 79.41 จากจานวนนักเรียนทั้งหมด 34 คน ซึ่งผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
ข้อแสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะที่พบจากการวิจัย
1) ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนปัญหาที่พบคือ มีผู้เรียนพิเศษที่เรียนร่วม ที่เป็นการยากที่ผู้เรียนจะเข้าใจ
ในเนื้อหาที่จะเรียนพร้อม ๆ กัน ในระยะเวลาที่จากัด ดังนั้นผู้วิจัยจึงจัดให้เพื่อนผู้เรียนช่วยเหลือ และพยายามกระตุ้นให้เกิด
ความสนใจ เนื่องจากผู้เรียนคนนี้สมาธิสั้น แต่ในขนาดเดียวกันนั้นถ้าหากผู้เรียนคนนี้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนเค้า
สามารถอธิบายและถ่ายทอดเนื้อหานั้น ๆ ออกมาเป็นคาพูด และการวาดภาพประกอบได้เป็นอย่างดี
2) การจัดการเรียนรู้แบบ 5E เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้สืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเองและสมาชิกใน
กลุ่มช่วยกันดังนั้นการจัดกิจกรรมกลุ่มควรให้ความสาคัญและวางแผนในการคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมเป็นสมาชิกของแต่ละกลุ่มที่
คละความสามารถกัน เพื่อช่วยให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมีการศึกษาวิจัยโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5E กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ในสาระอื่น ๆ เช่น ประวัติศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น เพื่อพัฒนานักเรียนให้นักเรียนเกิ ดการเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย เนื่องจาก นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า อธิบาย และขยายความรู้ ส่งผลให้สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาที่เรียนไปแล้วกับ
ความรู้ใหม่ได้อย่างมีความหมาย
2) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ 5E เพื่อพัฒนาตัวแปรด้านอื่น ๆ เช่น การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การคิดอย่างมีเหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาองค์ประกอบของจิตสาธารณะของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานครและพัฒนากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาได้แก่ นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2557 จานวน
624 คน และนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2557 จานวน 300 คนผลการวิเคราะห์
สรุปได้ดังนี้
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันจิตสาธารณะของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่า โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันจิตสาธารณะ ประกอบด้วย8องค์ประกอบ ได้แก่ การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น, ความรัก ความเอื้ออาทรและความสามัคคี, การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม, ความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะ, การยกย่องและให้เกียรติผู้อื่น, การมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน, การติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยง
เครือข่ายความร่วมมือ , การมีองค์ความรู้และความสามารถในการแสวงหาความรู้มีค่าความเหมาะสมพอดีกั บข้อมูลเชิง
ประจักษ์ มีน้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์สูงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสามารถวัดองค์ประกอบ
จิตสาธารณะของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครได้
จากนั้นนาผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลในการพัฒนากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะและทดลองใช้กิจกรรมกับกลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยศรีคนรินทรวิโรฒ จานวน 30 คน ในปีการศึกษา 2558 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
แตกต่างคะแนนเฉลี่ย การจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก่อนและหลังการ
ทดลอง พบว่า หลังการทดลองพบว่า มีคะแนนเฉลี่ยจิตสาธารณะรวมและรายด้านทุกด้านเพิ่มขึ้น เมื่อทาการทดสอบทางสถิติ
พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p=0.001) นอกจากนั้นนิสิตมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมในระดับมาก
คำสำคัญ: จิตสาธารณะ นิสิตนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษา
Abstract
The purpose of this research were to study the public consciousness components of under
graduate students in higher education institutes in Bangkok and to develop a training program to
enhance a public consciousness of under graduate students of Srinakharinwirot University. In the first
part, the subjects were 624 students randomly selected from 19 universities in Bangkok area in academic
year 2014. The instrument used for collecting data was a Likert-type, five-point rating scale questionnaire
1
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of 96 items on public consciousness. The statistical method used for analytical data included percentage,
mean, standard deviation, confirmatory factor analysis and t-test.
The results showed that the confirmatory factors analysis significantly confirmed that the
method of the public consciousness could be characterized into eight factors: co-problem awareness
wisdom, Love generosity and unity, Social participation, Public Responsibility, To praise honor others,
Standard working, Continuous communication and cooperative network connection, knowledge and
knowledge acquisition capacity. This eight factors had high loading at the .05 significant level and could
be used to measure the public consciousness of university students in Bangkok.
In the second part of the research, a training program to enhance public consciousness of
students was developed using data from the first part as a database. A sample of 30 undergraduate
students randomly selected from Srinakharinwirot University was included in the study. A one group
pretest-postest design was employed and the resulted showed that after participating in the training
program, students score significantly high than before participating in each factor and overall. Students
also reported a high satisfactory score for the training program.
บทนา
โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีส่งผล
ให้คนไทยต้องเร่งพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสามารถแข่งขันกับสังคมโลกได้ซึ่งกระแสการเร่งรัดพัฒนาในทุกด้าน
สภาพสังคมที่ตกอยู่ในภาวะกระแสวัตถุนิยมและการรับวัฒนธรรมตะวันตกผ่านสื่อต่างๆโดยปราศจากการเลือกสรรกลั่นกรอง
ส่งผลให้สังคมไทยโดยทั่วไปมีค่านิยมที่ให้ความสาคัญในการแสวงหาเงินทองแสวงหาอานาจบารมีมากกว่าที่จะให้ความสาคัญ
ทางด้านจิตใจจึงเกิดปัญหาความเห็นแก่ตัวมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองมากกว่าทาประโยชน์ให้กับ ส่วนรวมดังนั้น
ความสานึกต่อส่วนรวมหรือจิตสาธารณะจึงลดน้อยลงทุกวันการอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นจาเป็นต้องมีความสัมพันธ์ในรูปแบบ
การพึ่งพากันการที่คนในสังคมขาดจิตสาธารณะจะมีผลกระทบต่อบุคคลครอบครัวองค์การอีกทั้งยังมีผลกระทบต่อชุมชน
ระดับประเทศและระดับโลก (ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมและสังคมสัญจร, 2543: 22 – 29) การปลูกฝังความสานึกให้กับบุคคล
เพื่อให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมจึงควรบังเกิดขึ้นในสังคมด้วยเหตุนี้จึงมีการกล่าวถึงคาว่าจิตสาธารณะมากขึ้น
เพื่อให้ผู้คนได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสาธารณะมากกว่าตนเอง
จิตสาธารณะเป็นลักษณะสาคัญของการเป็นพลเมืองดีของประเทศ เพราะบุคคลที่มีจิตสาธารณะจะเป็นผูท้ ี่ตระหนัก
ในหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องดูแลรักษาทรัพย์สมบัติส่วนรวมของสังคมและตระหนักในสิทธิของตนเองไม่ล่วงล้าสิทธิ
ของผู้อื่น (ลัดดาวัลย์ เกษมเนตรและคณะ 2547,:1) การส่งเสริมให้บุคคลในสังคมมีจิตสาธารณะจึงเป็นสิ่งที่สาคัญและจาเป็น
ที่จะช่วยให้บุคคลตระหนักในคุณค่าของตนเองและส่วนรวม ถ้าสังคมมีคนที่มีจิตสาธารณะมากๆ มีความเห็นอกเห็นใจกันย่อม
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ดังนั้น จิตสาธารณะจึงเป็นสิ่งสาคัญกับทุกคนในสังคมทั้งในระดับโลก ระดับประเทศและระดับบุ
คลที่จาเป็นต้องหันมาให้ความสาคัญเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมต้องอยู่ร่วมกัน และการอยู่ร่วมกันนี้ย่อมต้องมีความสัมพันธ์
ในรู ป แบบการพึ่ ง พากั น ซึ่ ง หากบุ ค คลในสั ง คมขาดจิ ต สาธารณะจะมี ผ ลกระทบต่ อ บุ ค คล ครอบครั ว องค์ ก าร ชุ ม ชน
ประเทศชาติและระดับโลกอย่างหลีกเหลี่ยงไม่ได้ เราจึงเห็นได้วาปัจจุบันจิตสาธารณะเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของคน
ในสังคมอย่ างกว้ างขวาง เนื่องจากสังคมจะพัฒนาไปได้ อย่างยั่งยืน ได้นั้น บุคคลในสั งคมต้ องร่ว มมือร่ วมใจกัน เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกวาประโยชน์ส่วนตนมีจิต สานึกที่จะบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม รักและหวงแหนทรัพยากร
ท้องถิ่น และสาธารณสมบัติของชุมชน จิตสาธารณะจึงเป็นคุณธรรมของพลเมืองดีและเป็นสิ่งสาคัญในการพัฒนาสังคม
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การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีจิตสานึกต่อบุคคล องค์กร หรือสังคม ทาให้เกิดพลังในการสร้างสรรค์ เกิดความเข้มแข็งของชุมชน
องค์การ สังคม และประเทศชาติ (ประเวศ วะสี, 2541, น. 20)
การศึกษาถือว่าเป็นกลไกสาคัญต่อการพัฒนาประเทศในฐานะที่เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีบทบาทโดยตรงต่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความคิดความประพฤติทัศนคติค่านิยมและคุณธรรมที่มีคุณภาพเหมาะสมสถานบัน
การศึกษาจึงมีส่วนสาคัญอย่างยิ่งในการที่จะปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่างๆทั้งคุณธรรมจริยธรรมรวมถึงการมีจิต
สาธารณะของนักเรียนและนักศึกษาที่จะเติบโตเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะทางด้าน
วิชาการเพียงอย่างเดียวไม่สามารถพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนได้หากไม่มีคุณธรรมควบคู่ไปกับความรู้อาจ
ทาให้เกิดความสับสนวุ่นวายในสังคมได้การปลูกฝังคุณธรรมจึงมีความสาคัญไม่น้อยไปกว่าการให้ความรู้
ในสภาพปัจจุบัน สถาบันอุดมศึกษาซึ่งให้การศึกษาแย่เยาวชนในระดับอุดมศึ กษายังไม่สามารถสร้างความรู้เพื่อ
นาเสนอชี้ทางออกทางเลือกที่ดี และความรับผิดชอบให้กับสังคม และช่วงวิกฤติของประเทศที่ผ่านมา จะเห็นได้ชัดเจนว่า
มหาวิทยาลัยขาดความรับผิดชอบต่อสังคม บทบาทของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยยังขาดการเชื่อมโยงเพื่อหาทางออก
ขาดการพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านคุณธรรมความดี และการป้องกันการคอร์รัปชั่น ตลอดจนการสร้างพลเมืองที่ดีให้มี
จิตสาธารณะ(ผู้จัดการออนไลน์. 2557: ออนไลน์)และนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษายังมีจิตสาธารณะไม่เหมาะสม เช่น
ไม่ช่วยกันรักษาสมบัติของสถาบัน การใช้น้า ใช้ไฟฟ้าอย่างฟุ่มเฟือย การทิ้งขยะไม่ถูกที่ และยังพบว่าจิตสาธารณะยังไม่ได้ฝัง
ลึกในจิตใจ เป็นเพียงความรู้สึกชั่วครู่ แม้ว่าในช่วงที่ทากิจกรรมจิตสาธารณะ นิสิตส่วนใหญ่จะมีอารมณ์ร่วม และมีความรู้สึก
เสียสละ แต่เมื่อเวลาผ่านไป จะสังเกตว่า ถ้าให้ริเริ่มทากิจกรรมจิตสาธารณะด้วยตนเอง จะไม่ทา และยังขาดการเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม(นลินา ประไพรักษ์สิทธิ์. 2557: สัมภาษณ์)และจากสภาพยุคปัจจุบันที่ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและวัฒนธรรมต่างชาติที่หลั่งไหลเข้ามามีอิทธิพลต่อการดาเนินชีวิตประจาวัน สถาบันอุดมศึกษายั ง
บกพร่องในด้านการเตรียมการณ์พร้อมรับกับสิ่งต่างๆ นิสิตนักศึกษาเรียนเพื่อสอบผ่านเพื่อให้ได้ แต่ขาดจิตสานึกในค่านิยมที่
จะต้องเรียนให้ดีที่สุด มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีและให้มีความรู้อย่างกว้างขวางและลึก นิสิตนักศึกษาจานวนมากมีค่านิยมความฟุ้งเฟ้อ
สูงจนกระทั่งมีข่าวการขายบริการทางเพศเพื่อให้มีเงินมาใช้จ่ายมากๆ นิสิตนักศึกษาจานวนไม่น้อยทีเป็นรักร่วมเพศหญิง
ประเภททอมมีค่านิยมหรือแฟชั่นที่แข่งขันมีคู่รักหญิงมากกว่านิสิตนักศึกษาหญิงที่ไม่เคยเป็นรักร่วมเพศประเภททอมและเมื่อ
ในวัยเรียนไม่มีจิตสานึกที่จะให้บรรลุผลสัมฤทธิ์การเรียนที่ดีที่สุดเท่าที่จะทา ส่งผลให้เมื่อไปทางานก็จะขาดจิตสานึกในการ
ทางานให้ดีมีผลสัมฤทธิ์สูง ผลคือเราจะมีบุคคลที่ทางานที่ขาดจิตสาธารณะและค่านิยมที่ทางานเพื่อประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนอย่างแท้จริง(สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา. 2556: ออนไลน์) และยังพบว่า สภาพสังคมภายในสถาบันอุดมนั้น
นิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่มีความเป็นปัจเจกบุคคลมากขึ้นเนื่องจากปัจจัยจากการแข่งขันทางด้านการเรียน การบริโภคนิยม การ
พัฒนาเทคโนโลยี ทาให้ความสนใจในการช่วยเหลือผู้อื่นลดน้อยลง พร้อมทั้งประสิทธิภาพในการเป็นพลเมืองที่ดีของรัฐยัง
ลดลง เพราะว่านิสิตนักศึกษามุ่งแต่สนใจเรื่องการเรียน จนทาให้ไม่มีเวลาที่จะคิดช่วยเหลือสังคม จึงทาให้เห็นความชัดเจน
ของสังคมไทยในกลุ่มนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาว่าขาดจิตอาสา ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญในการเป็นส่วนหนึ่งเพื่อพัฒนาหรือ
แก้ไขปัญหาสังคม (วิศวะ ชาตรีกุล. 2556: ออนไลน์)
จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาองค์ ป ระกอบของจิ ต สาธารณะของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและพัฒนากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบจิตสาธารณะของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
2. ศึกษาระดับจิตสาธารณะของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. พัฒนากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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วิธีการดาเนินงานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research approach)แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1
การศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบจิตสาธารณะของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและระยะที่
2 พัฒนากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยระยะที่ 1 ได้แก่
นิสิตนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 19 สถาบัน ในปีการศึกษา 2557
โดยการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามวิธีเนย์แมน (Neyman allocations) (Cochran. 1977: 113) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน
624 คน ใช้ ก ารสุ่ ม แบบแบ่ งชั้ น (Stratified Random Sampling) โดยใช้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเป็ น strata ผู้ วิ จั ย ใช้
แบบสอบถามเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบจิ ต สาธารณะของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยระยะที่ 2 ได้แก่
นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2557 จานวน 300 คนผู้วิจัยใช้การทดลองโดยออกแบบ
กิจกรรมฝึกอบรมจิตสาธารณะและนาไปอบรมกับกลุ่มตัวอย่าง จากนั้น จึงทดสอบความแตกต่างของจิตสาธารณะก่อนและ
หลังการอบรม
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์องค์ปะกอบจิตสาธารณะของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัยวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจจิตสาธารณะของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่า ค่า KMO(Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) มีค่าเท่ากับ 0.913 ซึ่งมีค่าใกล้ 1.00 แสดงให้
เห็นถึงความเหมาะสมและเพียงพอของข้อมูล สามารถนามาใช้วิเคราะห์องค์ประกอบได้ในระดับดีมาก และจาก Bartlett's
test of sphericity ยังพบว่าค่า Chi-Square มีนัยสาคัญทางสถิติระดับน้อยกว่า 0.05 (Sig.<0.05) แสดงว่าแมทริกซ์
สหสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆมีความสัมพันธ์กัน สามารถนาข้อมูลสามารถไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไปได้
จากนั้ น ผู้ วิ จั ยจึ งวิ เคราะห์ องค์ ประกอบเชิ งยื นยั นจิ ตสาธารณะของนิ สิ ตนั กศึ กษาในสถาบั นอุ ดมศึ กษาในเขต
กรุงเทพมหานครโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละตัว
จากนั้นจึงตรวจสอบความกลมกลืนระหว่างข้อมูลเชิงประจักษ์กับโมเดลโดยการปรับโมเดลและประเมินความพอเหมาะพอดี
ของการเข้าได้กับข้อมูล (Goodness-of-Fit Statistics) ด้วยดัชนีที่ใช้ตรวจสอบความกลมกลืนหลายตัว ได้แก่ χ2/ df, χ2,
RMSEA,RMA,GFI,AGFI ผลการวิเคราะห์ปรากฏว่า โมเดลที่ปรับแล้วมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับที่ยอมรับ
ได้โดยพิจารณาจากค่าสถิติคือค่า 2/df เท่ากับ 1.55มีค่าน้อยกว่า 2.00 ถือว่าผ่านเกณฑ์ ค่า p-value มีค่าเท่ากับ 0.07339มี
ค่ามากกว่า 0.05 ถือว่าผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ค่า Root Mean Squared Residuals (RMR) เท่ากับ .0012 น้อยกว่า .05 ถือ
ว่าผ่านเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้ค่า Root Mean Squared Error of Approximation(RMSEA) เท่ากับ .0031 มีค่าน้อยกว่า
0.05 ถือว่าผ่านเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้ค่า Goodness of Fit Index (GFI) เท่ากับ 0.99 มีค่ามากกว่า .90 ถือว่าผ่านเกณฑ์
ตามที่กาหนดไว้ค่า Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) เท่ากับ 0.98 มีค่ามากกว่า .90 ถือว่าผ่านเกณฑ์ตามที่
ก าหนดไว้ ค่ า เมื่ อ พิ จ ารณาผลของค่ า สถิ ติ ท ดสอบของโมเดลที่ ป รั บ แล้ ว กั บ เกณฑ์ ม าตรฐานตามข้ อ เสนอแนะของ
Joreskog,&Sorbom(1996, pp.121-122) พบว่าค่าสถิติของแบบจาลองทุกค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กาหนดไว้ทั้งหมด
ค่าน้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (standardize factor loading)ขององค์ประกอบเชิงยืนยันจิตสาธารณะของ
นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า มีค่าเกินกว่า .50 ทุกองค์ประกอบ มีค่าตั้งแต่ 0.55-0.68
ตัวแปรสังเกตได้ ที่มีค่า น้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานมากที่สุ ด คือ ความรับผิ ดชอบต่อสาธารณะ (QW)ซึ่ง มีค่าน้ าหนั ก
องค์ประกอบมากที่สุดเท่ากับ 0.68 รองลงมาคือ การยกย่องและให้เกียรติผู้อื่น(QH) เท่ากับ การติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
และเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือ(QF) มีค่าเท่ากับ 0.63 และน้อยที่สุดคือการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
(QV) มีค่าเท่ากับ 0.55 เมื่อพิจารณาค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) และค่าสถิติ t พบว่า แตกต่างจาก 0 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนค่าR2ซึ่งเป็นค่าที่บอกสัดส่วนความแปรผันระหว่างตัวแปรสังเกตได้กับองค์ประกอบร่วม
(communalities) พบว่า QW มีค่า R2มากที่สุดเท่ากับ 0.47 รองลงมาQF มีค่าเท่ากับ 0.40 และน้อยที่สุดคือ QV มีค่า
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เท่ากับ 0.30 นอกจากนี้ มีค่าความเที่ยง (CR) สูงเท่ากับ 0.85 (ค่ามากกว่า 0.60) และองค์ประกอบอธิบายความแปรปรวน
ของตัวแปร(AVE) ในองค์ประกอบได้สูงเท่ากับ 0.53 (ค่ามากกว่า 0.50) ดังนั้น องค์ประกอบย่อยแต่ละองค์ประกอบใน
องค์ประกอบจิตสาธารณะมีความสัมพันธ์กันทุกตัว ซึ่งความสัมพันธ์ที่ได้นี้เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนและ
ความแปรปรวนร่วมขององค์ประกอบย่อยที่ปรับให้เป็นค่ามาตรฐานแล้วรายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ผลการประมาณค่าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันองค์ประกอบจิตสาธารณะ
องค์ประกอบ
QV
QS
QC
QR
QH
QW
QF
QK

ค่าน้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน
0.55
0.58
0.57
0.58
0.63
0.68
0.63
0.61

R2
0.30
0.33
0.32
0.34
0.39
0.47
0.40
0.37

t
-10.18*
10.07*
10.00*
11.09*
11.09*
10.65*
10.14*

CR
0.85

AVE
0.53

* หมายถึง นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t-value>2.58)

2.ผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบจิตสาธารณะของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับจิตสาธารณะโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( X =3.75)
ในรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อด้าน การมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ด้วยคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ( X
=4.01) รองลงมา ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ( X =3.93) และการติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงเครือข่ายความ
ร่วมมือ( X =3.50) มีคะแนนเฉลี่ยต่าที่สุดรายละเอียดดังแสดงในตารางที่1
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบจิตสาธารณะ
องค์ประกอบจิตสาธารณะ
การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น(QV)
ความรัก ความเอื้ออาทรและความสามัคคี(QS)
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม(QC)
การมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน(QR)
การยกย่องและให้เกียรติผู้อื่น (QH)
ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ(QW)
การติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือ(QF)
การมีองค์ความรู้และความสามารถในการแสวงหาความรู้(QK)
รวม

X
3.60
3.62
3.91
4.01
3.75
3.93
3.50
3.73
3.75

S.D.
.993
.495
.495
.436
.392
.361
.607
.297
.509

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.ผลการพัฒนากิจกรรมที่เสริมสร้างจิตสาธารณะของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้วิจัยได้พัฒนากิจกรรมที่เสริมสร้างจิตสาธารณะของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้เป็นไปตามกระบวนการ
สร้างกิจกรรมเพื่อฝึกอบรม ได้แก่ 1) สภาพปัญหาและความจาเป็นของกิจกรรมอบรม2) หลักการของกิจกรรมอบรม 3)
จุดมุ่งหมายของกิจกรรมอบรม4) เนื้อหาของกิจกรรมอบรม 5) วิธีดาเนินการกิจกรรมอบรม 6) เทคนิคกิจกรรมอบรม 7) สื่อ
กิจกรรมอบรม 8) การวัดและประเมินผลกิจกรรมอบรมสาหรับจุดมุ่งหมายของกิจกรรมอบรมนั้นเพื่อให้นิสิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒที่เข้ารับการฝึกอบรมตามกิจกรรมนี้เป็นผู้ที่มีความรู้เจตคติและทักษะการปฏิบัติตนสามารถนาความรู้ไป
ประยุ กต์ใช้ ในการดาเนินชี วิตและการทางานต่อ ไปได้ อย่า งมีประสิทธิ ภาพ ในส่ วนของเนื้อ หาสาระของกิจ กรรมอบรม
ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับจิตสาธารณะและการทางานเป็นทีม และ การเสริมสร้างคุณลักษณะด้าน
การทางานเป็นทีม ผู้วิจัยใช้เวลาในการดาเนินการฝึกอบรม 4 วัน และกาหนดระยะเวลาฝึกอบรมให้สอดคล้องกับเนื้อหา
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ลักษณะกิจกรรมที่ใช้ รวมถึงกาหนดเกณฑ์การประเมินผลกิจกรรมให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของกิจกรรมอบรม สาหรับ
กิจกรรมในหัวข้อความรู้เกี่ยวกับจิตสาธารณะ ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย ได้แก่ กิจกรรมสร้างความคุ้นเคย และกิจกรรม
สารวจตนเองส่วนในหัวข้อการเสริมสร้างคุณลักษณะด้านการทางานเป็นทีมประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อย ได้แก่ 1) กิจกรรม
กรณีศึกษา เรื่อง เรื่องของหนู 2) การทางานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพและ 3) การต่อรูปสี่เหลี่ยม
ผู้วิ จัย เปรีย บเทีย บความแตกต่า งคะแนนเฉลี่ย การจั ดกิ จกรรมเสริ มสร้า งจิ ตสาธารณะในภาพรวมของนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก่อนและหลังการทดลองพบว่า ก่อนการทดลองพบว่า มีคะแนนเฉลี่ยจิตสาธารณะโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (X=3.01;S.D.=0.540) หลังการทดลองพบว่า มีคะแนนเฉลี่ยจิตสาธารณะโดยรวมเพิ่มขึ้นในระดับมาก (X=
4.29;S.D.=0.413)เมื่อทาการทดสอบทางสถิติ พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p=0.001)
เมื่อวิเคราะห์แต่ละองค์ประกอบของจิตสาธารณะ พบว่า การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ก่อน
การทดลองพบว่า มีคะแนนเฉลี่ยจิตสาธารณะโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X=3.04;S.D.=0.645) หลังการทดลองพบว่า มี
คะแนนเฉลี่ยจิตสาธารณะโดยรวมเพิ่มขึ้นในระดับมาก (X=4.02;S.D.=0.432) เมื่อทาการทดสอบทางสถิติ พบความแตกต่าง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p=0.001)
ความรัก ความเอื้ออาทรและความสามัคคี พบว่า ก่อนการทดลองพบว่า มีคะแนนเฉลี่ยจิตสาธารณะโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (X=3.04;S.D.=0.645) หลังการทดลองพบว่า มีคะแนนเฉลี่ยจิตสาธารณะโดยรวมเพิ่มขึ้นในระดับมาก (X=
4.02;S.D.=0.432) เมื่อทาการทดสอบทางสถิติ พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p=0.001)
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคมพบว่า ก่อนการทดลองพบว่า มีคะแนนเฉลี่ยจิตสาธารณะโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง (X=3.15;S.D.=0.674) หลั งการทดลองพบว่ า มี คะแนนเฉลี่ ย จิ ต สาธารณะโดยรวมเพิ่ มขึ้ นในระดั บมาก (X=
4.32;S.D.=0.489) เมื่อทาการทดสอบทางสถิติ พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p=0.001)
ความรับผิดชอบต่อสาธารณะพบว่า ก่อนการทดลองพบว่า มีคะแนนเฉลี่ยจิตสาธารณะโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
(X=3.12;S.D.=0.853)
หลั ง การทดลองพบว่ า มี ค ะแนนเฉลี่ ย จิ ต สาธารณะโดยรวมเพิ่ ม ขึ้ น ในระดั บ มาก (X=
4.48;S.D.=0.4447) เมื่อทาการทดสอบทางสถิติ พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p=0.001)
การยกย่องและให้เกียรติผู้อื่นพบว่า ก่อนการทดลองพบว่า มีคะแนนเฉลี่ยจิตสาธารณะโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
(X=3.25;S.D.=0.651) หลังการทดลองพบว่า มีคะแนนเฉลี่ยจิตสาธารณะโดยรวมเพิ่มขึ้นในระดับมาก (X=4.24;S.D.=0.468)
เมื่อทาการทดสอบทางสถิติ พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p=0.001)
การมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานพบว่า ก่อนการทดลองพบว่า มีคะแนนเฉลี่ยจิตสาธารณะโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง (X=3.12;S.D.=0.703) หลั งการทดลองพบว่ า มี คะแนนเฉลี่ ย จิ ต สาธารณะโดยรวมเพิ่ มขึ้ นในระดั บมาก (X=
4.43;S.D.=0.441) เมื่อทาการทดสอบทางสถิติ พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p=0.001)
การติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือพบว่า ก่อนการทดลองพบว่า มีคะแนนเฉลี่ยจิต
สาธารณะโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X=2.66;S.D.=0.750) หลังการทดลองพบว่า มีคะแนนเฉลี่ยจิตสาธารณะโดยรวม
เพิ่มขึ้นในระดับมาก (X=4.24;S.D.=0.559) เมื่อทาการทดสอบทางสถิติ พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p=0.001)
การมี อ งค์ ค วามรู้ แ ละความสามารถในการแสวงหาความรู้ พ บว่ า ก่ อนการทดลองพบว่ า มี คะแนนเฉลี่ ย จิ ต
สาธารณะโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X=2.77;S.D.=0.717) หลังการทดลองพบว่า มีคะแนนเฉลี่ยจิตสาธารณะโดยรวม
เพิ่มขึ้นในระดับมาก (X=4.35;S.D.=0.516) เมื่อทาการทดสอบทางสถิติ พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p=0.001)
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะของนิสิตมหาวิทยาลัยก่อน
และหลังการทดลอง
จิตสาธารณะ
การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
ความรัก ความเอื้ออาทรและความสามัคคี
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
การยกย่องและให้เกียรติผู้อื่น
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
การมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
การติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยง
เครือข่ายความร่วมมือ
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
การมีองค์ความรู้และความสามารถในการแสวงหาความรู้
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง

x

SD

2.98
4.21

0.586
0.456

3.04
4.02

t-value
9.01

df
29

p-value
0.000*

6.91

29

0.000*

7.76

29

0.000*

7.38

29

0.000*

6.60

29

0.000*

8.17

29

0.000*

0.645
0.432

3.15
4.32

0.674
0.489

3.12
4.48

0.853
0.447

3.25
4.24

0.651
0.468

3.12
4.43
9.41

0.703
0.441
29

2.66
4.24

0.750
0.559

2.77
4.35

0.000*

9.91

29

0.000*

10.06

29

0.000*

0.717
0.516

รวม
ก่อนทดลอง

3.01

0.540

หลังทดลอง

4.29

0.413

*แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ0.05

อภิปรายผล
1.ผลการวิจัยที่พบว่า ความรับผิดชอบต่อสาธารณะเป็นองค์ประกอบของจิตสาธารณะที่มีค่าน้าหนักมากที่สุด ความ
รับผิดชอบต่อสาธารณะเป็นพฤติกรรมในการแสดงความสานึกต่อตนเองและส่วนรวม ซึ่งบุคคลแสดงออกมา ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของชาย โพธิสิตาและคณะ (2540:14-15) ใช้คาว่า จิตสานึกต่อสาธารณสมบัติและให้ความหมายเชิงพฤติก รรมไว้ว่า
คือการใช้สาธารณสมบัติอย่างรับผิดชอบหรือการรับผิดชอบต่อสาธารณสมบัติซึ่งมีนัยสองประการได้แก่ .การรับผิดชอบต่อสา
ธารณสมบัติด้วยการหลีกเลี่ยงการใช้และการกระทาที่จะก่อให้เกิดความชารุดเสียหาต่อสาธารณะสมบัตินั้น ๆ และการเคารพ
สิทธิและใช้สาธารณะสมบัติของผู้อื่น โดยการคานึงว่า ผู้อื่นมีสิทธิในกาใช้เช่นเดียวกัน และจะต้องไม่ยึดสาธารณะสมบัตินั้นไว้
เป็นของส่วนตัว และไม่ปิดกั้นโอกาสใช้ประโยชน์สาธารณะสมบัติของผู้อื่ น นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอัญชลี
- สังคมและวัฒนธรรม -
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ยิ่งรักพันธุ์(2550) พรพรหม พรรคพวก (2550) และสุคนธรสหุตะวัฒนะ(2550) ซึ่งศึกษาพฤติกรรมที่แสดงออกความ
รับผิดชอบต่อสาธารณะ กาหนดตัวชี้วัดจากการดูแลรักษาของส่วนรวม ใช้ของส่วนรวมแล้วเก็บเข้าที่ ลักษณะของการใช้ของ
ส่วนรวม รู้จักใช้ของส่วนรวมอย่างประหยัดและทะนุถนอม
2.ผลการพั ฒ นากิ จ กรรมที่ เ สริ ม สร้ า งจิ ต สาธารณะของนิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ซึ่ ง พบว่ า นิ สิ ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีคะแนนจิตสาธารณะเพิ่มขึ้นภายหลังร่วมกิจกรรม การที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจ
เนื่องมาจากการที่ผู้วิจัยใช้กิจกรรมที่หลากหลายโดยเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมด้านการมีจิตสาธารณะทั้งในและนอกเวลา
เรียนมีการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มให้เสนอความคิดเห็นและร่วมอภิปรายตลอดจนให้มีการรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องมีการตรวจผลงานและติดตามประเมินผลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและการจัดกิจกรรมที่เป็นไปตามลาดับขั้น นอกจากนี้
การดาเนินกิจกรรมยังมุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจเปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และประสบการณ์ร่วมกันวางแผนและลงมือปฏิบัติจริงร่วมกันเป็นกลุ่มจึงทาให้นิสิตเกิดความตระหนักถึงประโยชน์และ
ความสาคัญของการมีจิตสาธารณะส่งผลให้ระดับจิตสาธารณะของนิสิตสูงขึ้นหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวดังเช่นที่
วัลลภา เทพหัสดินณอยุธยา (2549 : 16 – 25) ได้ให้แนวคิดว่าการพัฒนาจิตสาธารณะเพื่อส่วนรวมแก่ผู้เรียนควรสร้างโดย
การกล่อมเกลาปลูกฝังถ่ายทอดด้วยกิจกรรมที่หลากหลายให้เกิดการเรียนรูด้ ้วยตนเองและตระหนักในคุณค่าของจิตสาธารณะ
ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของระเวียงดอนศรีชา (2554 : 78 – 81) ที่ศึกษาการใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนา
จิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่านักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะมีคะแนน
เฉลี่ยจิตสาธารณะหลังการทดลองสูงกว่าการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
แนะแนวเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะมีคะแนนเฉลี่ยจิตสาธารณะสูงกว่านักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาจิต
สาธารณะอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เช่นเดียวกับที่พรพิชญ์วิริยากุลภัทร์ (2553 : 110 – 114) ที่ได้ศึกษาผลของ
การใช้ ชุดกิ จ กรรมแนะแนวเพื่ อ พัฒ นาจิ ต สาธารณะของนั ก เรีย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 2โรงเรี ย นธิ ด าแม่ พระจังหวั ด
สุราษฏร์ธานีพบว่าภายหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวพัฒนาจิตธารณะนักเรียนกลุ่มทดลองมีจิตสานึกสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และภายหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวพัฒนาจิตสาธารณะนักเรียนกลุ่มทดลองมีจิตสานึกสาธารณะ
สูงขึ้นกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่ใช้ข้อสนเทศเพื่อการแนะแนวอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01นอกจากนี้ ยังสอดคล้อง
กับที่ประภาพรรณ จันทร์แสนตอ(2557: 56) ที่ได้ศึกษาผลของการใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของ
นักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแม่แว อาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาผลการใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อ
เสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแม่แว อาเภอสะเมิงจังหวัดเชียงใหม่พบว่า ภายหลัง
เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น และศิริธร ศรีจานงค์(2557: 57) ที่ได้
ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะสาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นตามแนวจิตปัญ ญาศึกษาเพื่อพัฒนา
หลักสูตรเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะสาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นตามแนวจิตตปัญญาศึกษาในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2/2 พบว่า นักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีพฤติกรรมจิตสาธารณะต่อครอบครัวโรงเรียนและสังคมจากการวัด
4 ครั้งสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับ
มากตลอดจนงานวิจัยของวิจิตรพรรณ ลาภะ (2557: 58) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างจิตสาธารณะสาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเพื่อพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้ างจิตสาธารณะสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า
นักเรียนทีีได้
่ รับการสอนโดยใช้หลักสูตรมีคะแนนจากการทาแบบวัดจิตสาธารณะหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตีระดั
ิที่ บ .05 และมีนักเรียนทีีได้
่ คะแนนจากการทาแบบวัดหลังเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็มจานวน 20
คนคิดเป็นร้อยละ 95.24 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือร้อยละ 75 ของนักเรียนทั้งหมด
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ข้อเสนอแนะ
1. ผลจากการวิจัยพบว่าองค์ประกอบของจิตสาธารณะของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
ซึ่งพบว่า จิตสาธารณะของนักศึกษาด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงควรจัด
หลักสูตรฝึกอบรมในด้านนี้เพิ่มมากขึ้นและควรมีการสร้างจิตสาธารณะแก่นักศึกษาตั้งแต่การเรียนในชั้นเรียนรวมทั้งการจัด
กิจกรรมต่างๆทั้งในวิทยาลัยและชุมชนอย่างต่อเนื่องและให้นักศึกษาสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม
2. สถาบันอุดมศึกษาควรมีการปฐมนิเทศนักศึกษาให้ทราบถึงบทบาทของชุมชนปัญญาชนที่นอกจากเป็นคนดีแล้ว
ต้องเป็นคนที่พึ่งของสังคมและประเทศชาติได้ด้วยฝ่ายกิจการนักศึกษาของแต่ละคณะควรมีกิจกรรมการรณรงค์เพื่อสร้าง
จิตสานึกสาธารณะให้เกิดขึ้นแก่นักศึกษาเช่นโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
นักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตให้มีจิตสาธารณะเป็นต้น
3.ผู้ปกครองอาจารย์เพื่อนและผู้เกี่ยวข้องที่จะช่วยกันส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะสูงขึ้นควรเน้นการเรียนการ
สอนที่เป็นลักษณะของกิจกรรมมากขึ้นหรือมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสร้างบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียนเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาได้มีปฏิสัมพันธ์ทั้งต่อผู้สอนและเพื่อนๆได้รู้จักคิดวิเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จริงสาหรับ
ผู้ปกครองควรมีการให้คาปรึกษามีส่วนร่วมในการปลูกฝังและส่งเสริมจิตสาธารณะให้กับนักศึกษารวมถึงการให้คาแนะนาใน
การเลือกรับสื่อที่เหมาะสมทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะทาให้นักศึกษามีจิตสานึกที่ดีมีบุคลิกภาพพฤติกรรมและ
ค่านิยมเป็นไปในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม
4.สถาบันอุดมศึกษาควรจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีได้แสดงความมีน้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ช่วยกันจัดโครงการติวเข้มนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่าเช่นโครงการการเรี ยนแสดงแบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
โครงการพี่ติวน้องโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนโครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโครงการค่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการพี่
เลี้ยงวิชาการเป็นต้น
5.ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษาสามารถนาผลการวิจัยไปพิจารณาจัดแนวทางฝึกอบรมหรือจัดกิจกรรม
ให้กับนักศึกษาต่อไปนอกจากนี้ผลการวิจัยจะเป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับการพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษาต่อไปในอนาคต
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การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับเว็บสนับสนุน
รายวิชาการเขียนโปรแกรม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
The Development of Teamwork Skills Using Collaborative Learning with
Web Supported for Programming Course, Mattayomsuksa 4
นภัทร ไชยบุดดี

1
1

กนก สมะวรรธนะ

1

ประสพสุข ฤทธิเดช
บทคัดย่อ

การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับเว็บสนับสนุน รายวิชาการเขียนโปรแกรม
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาทักษะการทางานเป็นทีมด้วยการเรียนรู้ แบบร่วมมือ
ร่วมกับเว็บสนับสนุน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาการเขียนโปแกรม โรงเรียนสารคามพิทยาคม 2) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับเว็บสนับสนุน วิชาการเขียนโปรแกรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 โรงเรียนสารคามพิทยาคมรูปแบบการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา
ครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/14 จานวน 30 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสารคามพิทยาคม
เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับเว็บสนับสนุน 2) แบบประเมินทักษะการทางานเป็น
ทีม 3) แบบอนุทินสะท้อนความคิดของนักเรียน 4) แบบการวัดความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการ
ทางานเป็นทีมหลังปฏิบัติการวงรอบที่ 1 อยู่ในระดับดี (𝑥̅ = 3.80 𝑆𝐷= 0.03) และความสามารถในการทางานเป็นทีมหลัง
ปฏิบัติการวงรอบที่ 2 อยู่ในระดับดีมาก(𝑥̅ = 4.63 𝑆𝐷= 0.06) ตามลาดับ 2) ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือร่วมกับเว็บสนับสนุนอยู่ในระดับมาก(𝑥̅ =4.29 𝑆𝐷=0.15) จะเห็นว่าผู้เรียนมีพัฒนาการของความสามารถในการ
ทางานเป็นทีมสูงขึ้น หลังจากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับเว็บสนับสนุน
คำสำคัญ : ทักษะการทางานเป็นทีม การเรียนรู้แบบร่วมมือ เว็บสนับสนุน
Abstract
The development of teamwork skill using collaborative learning with web supported for programming
course, Mattayomsuksa 4 has objectives were to 1) study teamwork skills using collaborative learning with
web supported for MATTAYOMSUKSA 4 2) study student’s satisfaction on collaborative learning activities
with web supported for programming course, Mattayomsuksa 4 Sarakhampittayakhom School. This research
form is action research. Target group is 30 students of Mattayomsuksa 4/14 semester 2, 2015 at
Sarakhampittayakhom School. The research instruments include 1) a study-plan 2) evaluation form of
teamwork skills 3) student diaries and 4) the student’s satisfaction test. The result of research showed that
1) The ability of teamwork After the first cycle was good level (𝑥̅ = 3.80 𝑆𝐷= 0.03) and The ability of
teamwork After the second cycle was good level (𝑥̅ = 4.63 𝑆𝐷= 0.06), respectively. 2) the student’s
satisfaction level with learning activities by collaborative learning with web supported was good level
1
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(𝑥̅ =4.29 𝑆𝐷=0.15). The conclude that students developed their ability of teamwork skills is higher after after
learning with collaborative learning activities with web supported.
Keywords: Teamwork Skills Collaborative Learning Web Supported
บทนา
ในศตวรรษที่ 21 โลกของการศึกษาได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก การเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 ก็เป็นเรื่องสาคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้น ส่งผลต่อวิถีการดารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง
ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะสาหรับการออกไป
ดารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 โดยทักษะที่สาคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลง
การจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษที่ 21 นี้ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะจาเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ หน้าที่ของครูจึงต้องเปลี่ยนจากเน้น “สอน” หรือ
สั่งสอนมาเป็นการกระตุ้นและอานวยความสะดวกในการเรียน เปลี่ยนแนวทางการทางานจากทาโดดเดี่ยวคนเดียว มาทางาน
เป็นกลุ่มร่วมกับผู้อื่น เมื่อศิษย์ได้เรียนจากการลงมือปฏิบัติของตนเป็นทีมร่วมกับเพื่อนนักเรียนจะทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และพัฒนาศักยภาพของตนเองได้มากยิ่งขึ้นขึ้น และค้นคว้าหาความรู้มากกว่าตัวความรู้ (วิจารณ์ พานิช, 2555)
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 หมวด 4 กล่าวว่า ต้องยึดผู้เรียนให้มีความสาคัญที่สุด ผู้เรียนทุกคน สามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่สอดคล้องกับ ความสนใจ ความถนัด
ของผู้เรียน และความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมทั้งให้ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการการเผชิ ญสถานการณ์และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกันและแก้ปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างสมดุล
และปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกวิชา นอกจากนั้น ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ยังต้อง
ส่งเสริมให้ผู้สอน จัดบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ผู้สอน
และผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มี
การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการดาเนินงาน และการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก
รูปแบบ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542)
จากที่ผู้วิจัยได้มีโอกาสจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชา ง31251
เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสารคามพิทยาคม จากการสังเกตพบว่าหลังจากการจัดการ
เรียนเป็นทีม มีผู้เรียนจานวนร้อยละ 40 ไม่มีส่วนร่วมในการทางาน เกิดการแยกตัวออกจากเพื่อนในทีม ในขณะการจัดการ
เรียนการสอน ใช้เวลากับการเรียนในชั้นเรียน ไปกับการเล่นเกมบนสมาร์ทโฟน จดจ่อ กับการใช้คอมพิวเตอร์ นอกเหนือจาก
การจัดการเรียนรู้ เช่น เล่นเกม ดูหนัง ฟังเพลง ผ่านตามเว็บไซต์ต่างๆ เมื่อเปรียบเทียมกับความสามารถในการทางานเป็นทีม
กับความสามารถในการทางานรายบุคคล พบว่านักเรียนร้อยละ 50 ไม่อยากทางานเป็นทีม ด้วยเหตุผลที่ว่าการทางานเป็นทีม
มีปัญหามากกว่าการทางานคนเดียว เนื่องจากต้องรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนในทีม ทาให้การทางานนั้นไม่สามารถตัดสินใจ
ทาอย่างใดอย่างหนึ่งได้ และกลัวว่าคะแนนของทีมที่จะได้มาอาจไม่ดีนัก จากสภาพปัญหาดังกล่าวจึงส่งผลต่อการจัดการเรียน
การสอนเป็นทีมเป็นไปได้ยากในการพัฒนาผู้เรี ยนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษ 21และ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
2542 หมวด 4 ที่กล่าวถึงทักษะในการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งทักษะในการทางานการเป็นทีมก็เป็นทักษะที่สาคัญเช่นกัน
การจัดการเรียนรู้เป็นทีมสามารถสร้างสมดุลระหว่างการทางานกับการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในขณะ ทางานอย่างเป็น
ธรรมชาติ ทาให้การเรียนรู้มีพลังมากกว่าการเรียนรู้ส่วนบุคคล อันเนื่องจากการ การจัดการเรียนรู้เป็นทีมจะทาให้สมาชิกใน
ทีมได้คิดอย่างลึกซึ้ง ทาให้มีการพัฒนาจากความรู้ไปสู่การเป็น นวัตกรรมการประสานงาน และการปฏิบัติของสมาชิกในทีม
และระหว่างทีมด้วย (Senge, 1994)
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ในการเรียนรู้เป็นทีมให้ประสบผลสาเร็จ เกิดผลงานในอนาคตคือ ความเจริญรุ่งเรืองของ บุคคล ทีมงาน และ
องค์กร จาเป็นต้องอาศัยพื้นฐานแห่งความสาเร็จ 2 ประการคือ
1. สภาพที่แท้จริง ณ ปัจจุบัน (Current Reality) คือ ตัวบุคคล ทีมงาน และองค์กร รู้อะไร ไม่รู้อะไร มีจุดอ่อน
จุดบกพร่องตรงไหน มีจุดแข็งตรงไหน ถ้าตระหนักได้อย่างถ่องแท้แล้ว ก็จะสามารถใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมไปในทิศทางเดียวกัน
2. มีความสามารถในการเรียนรู้ “วิธีการเรียนรู้ (Learning How To Learn)” โดยการเรียนรู้ มีหลากหลาย
รูปแบบ อาทิ การสัมมนา การฝึกปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประชุมแบบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสอน การใช้ห้องสมุด
การใช้อินเทอร์เน็ต และอื่นๆ อีกมากมายที่ทีมงาน จะต้องรู้ว่าจะเรียนรู้อย่างไร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของทีมงานและองค์กร
สาหรับแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ส่วนบุคคลไปสู่การเรียนรู้ร่วมกันในทีมและร่วมกันแก้ปัญหา ต้องอาศัยวิธีการปฏิบัติ
และทักษะหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น ทักษะการส่งเสริมการสื่อสาร ทักษะการทางานร่วมกันเป็นทีม การสอบถามและ
สะท้อนความคิดเห็น การส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นการเรียนรู้ของสมาชิกแต่ละคนในทีมให้มีการเรียนรู้ ร่วมกัน มีวิธีการ
ถ่ายทอดการปฏิบัติและทักษะความรู้ไปยังส่วนรวมได้ จึงจะเห็นได้ว่า การที่จะทาให้เกิดการเรียนรู้เป็นทีมได้นั้นต้องเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ มีประเด็นหรือสิ่งที่สนใจทางานร่วมกัน นอกจากนี้ การจัดการเรียนการสอนร่วมกับการใช้เว็บสนับสนุน ก็
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่นามาจัดการรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาขั้นตอนกิจกรรมในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน การเรียนการสอนแบบใช้เว็บสนับสนุนเป็นการเรียนผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีปัจจุบันร่วมกับกระบวนการเรียน
การสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้และแก้ปัญหาทางด้านสถานที่และเวลา (เขมวันต์ กระดังงาม, 2554)
พาร์สัน (Parson, 1997) ได้กล่าวว่า เว็บสนับสนุนการเรียนหรือเว็บสนับสนุนรายวิชา เป็นเว็บรายวิชาที่มี
ลักษณะเป็นรูปธรรม สามารถเป็นการสื่อสารสองทางที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนมีแหล่งทรัพยากรทางการศึ กษา
มาก มีการกาหนดงานให้ทาบนเว็บ กาหนดให้อ่าน ร่วมกันอภิปราย การตอบคาถาม การสื่อสารอื่นๆ ผ่านคอมพิวเตอร์ มี
กิจกรรมต่างๆ ที่ให้ทาในรายวิชา และมีการเชื่อมโยงไปยังแหล่งทรัพยากรอื่นๆ โดยมีการประยุกต์ใช้คุณสมบัติคุณสมบัติและ
ทรัพยากรของเวิลด์ไวด์เว็บ การเรียนการสอนด้วนเว็บสนับสนุนการเรียนนี้ อาจเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดของกระบวนการ
เรี ย นการสอนก็ ได้ การเรี ยนด้ ว ยเว็ บ สนั บ สนุน การเรี ย นเป็ นเป็ น การเรีย นผ่ านระบบบริ หารจั ดการการเรีย นการสอน
(Learning Management System) จะช่วยส่งผลทาให้ผู้เรียนมีความสนใจและสนุกสนานกับการเรียนการสอนช่วยในการ
จัดการเรียนการสอน ทาให้มีความสะดวกมากขึ้น ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ทุกเวลาได้ตามความต้องการและเหมาะสม (เฉลิมพล
ภุมรินทร์, 2550)
ดังนั้นจากสภาพปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอนผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม
ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับเว็บสนับสนุน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาการเขียนโปแกรม โรงเรียนสาร
คามพิทยาคม เพื่อศึกษาและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีทักษะความสามารถในการทางานร่วมกันเป็นทีม สร้างความรู้ด้วยตนเอง
สามารถคิดเป็น ทาเป็น และแก้ปัญหาเป็น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาทักษะการทางานเป็นทีมด้วยการเรียนรู้ แบบร่วมมือร่วมกับเว็บสนับสนุน ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาการเขียนโปแกรม โรงเรียนสารคามพิทยาคม
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับเว็บสนับสนุน วิชาการเขียนโปรแกรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสารคามพิทยาคม
วิธีดาเนินการวิจัย
1. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/14 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสารคาม
พิทยาคม จานวน 1 ห้องเรียน รวม 30 คน ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง
- สังคมและวัฒนธรรม -
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2. รูปแบบที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ตามแนวคิดของKemmis & McTaggart มา
เป็นแนวทางเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือร่วมกับเว็บสนับสนุน ในรายวิชาการเขียนโปรแกรม โดยดาเนินตาม
ขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 4 ขั้น ดังนี้ 1) ขั้นวางแผน (Plan) 2) ขั้นปฏิบัติการ (Act) 3) ขั้นสังเกตการณ์ (Observe)
4) ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect)

ภาพที่ 1 การวิจัยเชิงปฏิบตั ิการ (Kemmis & McTaggart, 1992)

3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินการจัดกิจกรรม ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับ
เว็บสนับสนุน จานวน 2 แผน รวบ 8 คาบ ในรายวิชาการเขียนโปรแกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และเว็บสนับสนุนรายวิชา
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัย ได้แก่ แบบประเมินทักษะการทางานเป็นทีม แบบอนุทินสะท้อน
ความคิดของนักเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
4.1.1 การวิเคราะห์หาทักษะความสามารถในการทางานเป็นทีม ผู้วิจัยนาคะแนนที่ได้จากแบบ
ประเมินทักษะการทางานเป็นทีม นาผลมาวิเคราะห์ระดับทักษะความสามารถ โดยแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น
1) เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 2) บทบาทผู้นาและสมาชิก 3) การดาเนินงาน 4) ความรับผิดชอบ 5) การติดต่อสื่อสาร
6) การปรึกษาหารือ (ปริญญา อันภักดี, 2558) โดยเกณฑ์การประเมินผลรวม (คะแนนเต็ม 30 คะแนน ) มีดังนี้
25 – 30 คะแนน หมายถึง ทักษะการทางานเป็นทีมที่อยู่ในระดับมากที่สุด
19 – 24 คะแนน หมายถึง ทักษะการทางานเป็นทีมที่อยู่ในระดับมาก
13 – 18 คะแนน หมายถึง ทักษะการทางานเป็นทีมที่อยู่ในระดับปานกลาง
7 – 12 คะแนน หมายถึง ทักษะการทางานเป็นทีมที่อยู่ในระดับน้อย
1 – 6 คะแนน หมายถึง ทักษะการทางานเป็นทีมที่อยู่ในระดับน้อยที่สุด
4.1.2 การวิเคราะห์หาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับเว็บ
สนับสนุน สร้างโดยอาศัยหลักการของ ลิเคิร์ท (Likert) มีอยู่ 5 ระดับ คือ พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย พึงพอใจน้อยที่สุด โดยกาหนดคะแนน ดังนี้
พึงพอใจมากที่สุด ให้คะแนนเป็น 5
พึงพอใจมาก
ให้คะแนนเป็น 4
พึงพอใจปานกลาง ให้คะแนนเป็น 3
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พึงพอใจน้อย
ให้คะแนนเป็น 2
พึงพอใจน้อยที่สุด ให้คะแนนเป็น 1
4.2 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
ผู้วิจัยนาผลการวิเคราะห์ที่ได้จากเครื่องมือสะท้อนผลการปฏิบัติการ ได้แก่ บันทึกหลังการสอนโดยผู้สอน
และแบบบันทึกอนุทินสะท้อนความคิดเห็นของผู้เรียน มาสรุปผลการวิจัยเพื่อรายงานผล และวิเคราะห์แนวทาการแก้ไข
ปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษาและสังเกตสภาพปัญหาของการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาเทคโนโลยีสา รสนเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/14 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสารคามพิทยาคม พบว่าในการจัดการเรียนการสอนนั้น
มีผู้เรียนจานวนร้อยละ 40 ไม่มีส่วนร่วมในการทางาน เกิดการแยกตัวออกจากเพื่อนในกลุ่ม ใช้เวลาในการเรียนในชั้นเรียน
ไปกับการเล่นเกมบนสมาร์ทโฟน จดจ่อกับการใช้คอมพิวเตอร์ นอกเหนือจากการจัดการเรียนรู้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้นาการการ
เรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับเว็บสนับสนุน เพื่อพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม การวิจัยครั้งนี้ใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ซึ่งดาเนินการตามขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 4 ขั้น คือ
ขั้นที่1 วางแผน (Plan) ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ทาการวิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมในห้องเรียน ปัญหาทางด้าน
อุปกรณ์การเรียนต่างๆ โดยการสังเกตจากการสอนของผู้วิจัยเอง
2. ศึกษาเอกสาร วรรณกรรม และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับเว็บสนับสนุน
เพื่อนามาช่วยในการพัฒนาเครื่องมือในการวิจัยการพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมของนักเรียนรวมทั้งหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาในการวิจัย
3. ออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือร่วมกับเว็บสนับสนุน
4. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในในการจัดกิจกรรมและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัย เช่น เว็บสนับสนุนการ
เรียน ในเว็บสนับสนุนนี้จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับบทเรียนในแต่ละแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีลักษณะเป็นข้อควา ม
รูปภาพ วีดีโอ ต่างๆ และมีการประยุกต์ร่วมใช้กับCloud Computing เช่น Google Docs, Google Drive, Youtube เป็นต้น
ขั้นที่2 ปฏิบัติการ (Action) เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยนาเครื่องมือการวิจัยไปใช้จริงกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ในขั้นตอนการปฏิบัติการจะมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมดังนี้
1. ครูปฐมนิเทศเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับเว็บสนับสนุน แจ้งจุดประสงค์การ
เรียนรู้และการวิจัยในครั้งนี้
2. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ4-5 คน การแบ่งกลุ่มจะแบ่งตามความรู้ความสามารถของนัก เรียน
แต่ละคน โดยการประเมินข้อมูลเบื้องต้นจากแบบทดสอบก่อนเรียนของหน่วยการเรียนที่จะเรียน
3.ครูแนะนาการใช้เว็บสนับสนุนและ ให้นักเรียนเข้ามาทากิจกรรมการเรียนรู้จากสื่อและกิจกรรมที่ครูได้
เตรียมไว้ให้ในเว็บสนับสนุนตามกลุ่มที่ครูแบ่งให้
4. เมื่อนักเรียนทาการศึกษาทากิจกรรมต่างๆที่ครูได้มอบหมายจัดเตรียมไว้ให้บนเว็บสนับสนุนเรียบร้อย
แล้วครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันนาเสนอผลงานหรือหัวของที่ได้รับมอบหมายหน้าชั้นเรียน
ขั้นที่ 3 สังเกตการณ์ (Observe) ในขณะที่มีการจัดกิจกรรมผู้วิจัยทาการสังเกตและประเมินพฤติกรรมผู้เรียน
โดยใช้เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล เช่น แบบประเมินทักษะการทางานเป็นทีมสาหรับผู้วิจัย โดยวิธีการสังเกตการณ์คือ ในระหว่าง
ที่ผู้วิจัยทาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ผู้วิจัยต้องคอยสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนว่ามีพฤติกรรมในการทางานเป็นที ม
ในระดับใด โดยใช้แบบประเมินทักษะการทางานเป็นทีมสาหรับผู้วิจัยในการประเมิน
- สังคมและวัฒนธรรม -
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ขั้นที่ 4 สะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect) ประเมินผลหรือตรวจสอบกระบวนการวิจัยที่ดาเนินการมาว่าตรงตาม
เป้าหมายที่วางแผนไว้หรือไม่ หรือเกิดปัญหาอุปสรรคใดที่เป็นข้อจากัดต่อการดาเนินการครั้ง นี้ ซึ่งผู้วิจัยจะนาข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกต และการบันทึกมาวิเคราะห์สรุป เพื่อหาสาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไขในแต่ละวงจรการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้
แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวงจรปฏิบัติการต่อไป
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
5.1 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (𝑥̅ ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝑆𝐷)
5.2 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ หาค่าความสอดคล้อง (IOC)
ผลการวิจัย
1. จากการศึกษาทักษะการทางานเป็นทีมของผู้เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับเว็บสนับสนุนรายวิชา
การเขียนโปรแกรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเริ่มต้นการวิจัย ผู้วิจัยได้ชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนทราบ โดย
ใช้แผนการจัดการเรียนรู้จานวน 2 แผน แผนการเรียนรู้ละ 4 คาบ โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับเว็บสนับสนุน ผล
การปฏิบัติการในวงจรที่ 1จากการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง คาสั่ง if พบว่าทักษะการทางานเป็นทีม ในระดับ
ดี(𝑥̅ = 3.80 𝑆𝐷= 0.03) และผลการปฏิบัติการในวงจรที่ 2 จากการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง คาสั่ง switch
โดยการนาปัญหาจากวงจรปฏิบัติการที่ 1 มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมการเรียนการสอนในวงจรที่ 2 พบว่า
ทักษะการทางานเป็นทีม ในระดับดีมาก(𝑥̅ = 4.63 𝑆𝐷= 0.06)
2. จากการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับเว็บสนับสนุนรายวิชาการเขียนโปรแกรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งถูกประเมินโดยนักเรียนที่ถูกสอนด้วนเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับเว็บสนับสนุน
รายวิชาการเขียนโปรแกรม ภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก(𝑥̅ =4.29 𝑆𝐷=0.15)
สรุปและอภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับเว็บสนับสนุน รายวิชาการ
เขียนโปรแกรม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประเด็นที่ควรนามาอภิปรายผล ดังนี้
1. การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมของผู้เรียนเมื่อเรียนด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับเว็บสนับสนุน
รายวิชาการเขียนโปรแกรม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่าวงจรปฏิบัติการที่ 1 ผู้เรียนมีทักษะการทางานเป็นทีม
อยู่ในระดับดี(𝑥̅ = 3.80 𝑆𝐷= 0.03) และในวงจรปฏิบัติการที่ 2 อยู่ในระดับดีมาก(𝑥̅ = 4.63 𝑆𝐷= 0.06) ตามลาดับ โดย
ผลประเมินความสามารถในการทางานเป็นทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบประเด็นปัญหาที่น่าสนใจ ดังนี้ 1) การ
เริ่มต้นของบทเรียน ผู้เรียนเกิดปัญหาการแบ่งหน้าที่ และการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างกันภายในกลุ่มในการค้นหาข้อมูล
และตัวอย่างในการสร้างชิ้นงาน 2) การเรียนรู้ พบปัญหาการใช้งานโปรแกรม ซึ่งเกิดจากความรู้ความชานาญของผู้เรียนใน
การประยุกต์ความรู้ที่ได้รับผ่านมาจากผู้สอน ผลการปฏิบัติการวงรอบที่ 2 พบว่า สภาพปัญหาที่พบในการปฏิบัติการวงรอบที่
1 ได้ถูกแก้ไขแล้ว ผลการปฏิบัติการสามารถสรุปได้ ดังนี้ 1) ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่ผู้สอนแนะนา
และสืบค้นเองได้ โดยแบ่งหน้าที่และทางานร่วมกันเป็นทีม 2) ผู้เรียนมีความชานาญในการสร้างชิ้นงานเพิ่มขึ้นจากการ
ทบทวนความรู้เดิม และผลการศึกษาทักษะในการทางานเป็นทีม พบว่า ผู้เรียนมีการพัฒนาความสามารถในการทางานเป็น
ทีมสูงขึ้นหลังจากผ่านปฏิบัติการส่งเสริมความสามารถในการทางานเป็นทีม สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นารินทร์ สินทรมย์
(2558) นันทวุฒิ มูลแสง (2558) และ Smith and McGregor (1992) ที่กล่าวว่า การเรียนโดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้จาก
มุมมองหรือประสบการณ์ที่หลากหลายจากบุคคลที่มาจากภูมิหลังแตกต่างกันโดยอาศัยกระบวนการกลุ่ม และเรียนรู้จาก
สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมที่ใกล้ตัวของผู้เรียน ผ่านการสนทนาจากผู้เรียนเอง จะทาให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้
ขึ้นมาใหม่ด้วยตนเอง นอกจากนี้ระบบการเรียนรู้ออนไลน์เป็นการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มศักยภาพ สมรรถนะผู้เรียนจาก
เว็บบอร์ด ห้องเรียนเสมือน บล็อกเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงเนื้อหาการเรียน และเครื่องมือเพื่อการติดต่อสื่อสาร เป็นการ
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เพิ่มสมรรถนะของกลุ่มได้อีกทางหนึ่ง (Alstete, 2001) และสอดคล้องกับแนวคิดของ Wood (2009),McConnell (2006),
Watkins (2005) และ Collins and Berge (1996) ที่ระบุว่า กระบวนการเรียนรู้โดยผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
อภิปรายร่วมกัน การสะท้อนความคิดเห็น การถ่ายโอนความรู้
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับเว็บสนับสนุน รายวิชาการ
เขียนโปรแกรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก(𝑥̅ =4.29 𝑆. 𝐷.=0.15) และ
ระดับความพึงพอใจที่นักเรียนได้ทาการประเมินระดับความพึงใจนั้นมีการกระจายของความพึ งพอใจที่ไม่แตกต่างกันมากซึ่ง
เมื่อมาพิจารณาตามหัวข้อการประเมินความพึงพอใจแต่ละด้านแล้วนั้นพบว่าระดับความพึงพอใจจะอยู่ที่ระดับมากเท่านั้นซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับเว็บสนับสนุน รายวิชาการเขียนโปรแกรม ช่วยทาให้นักเรียนมีความพึง
พอใจกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบนี้เป็นอย่างมากและให้ความร่วมมือกับการดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่าง
ดีเนื่องจากครูผู้สอนได้นาสื่อเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนการสอนเข้ามาช่วยในการเรียนรู้อย่างหลากหลายมีทั้งการจัดการ
เรียนการสอนโดยครูผู้สอนและสอนผ่านระบบเครือ ข่ายในเวลาเดียวกัน การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับเว็บสนับสนุน
รายวิชาการเขียนโปรแกรม ในงานวิจัยนี้ไม่ได้มีการจัดการเรียนรู้ที่แยกส่วนกันระหว่างการสอนของครูและการสอนผ่านระบบ
เครือข่าย แต่จะเป็นการปรับแนวทางการเรียนการสอนทั้งสองรูปแบบเข้าด้วยกัน กล่าวคือ ขณะครูผู้สอนดาเนินกิจกรรมการ
เรียนรู้จะใช้ระบบเครือข่ายเข้ามาเป็นสื่อช่วยการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เข้าถึงเนื้อหาได้อย่างทั่วถึง ดั้งนั้นครูผู้สอนจึง
ต้องมีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับเว็บสนับสนุน ที่น่ าสนใจว่าง
แผนและใช่สื่อการสอนให้สอดคล้องเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าความรูด้วยตนเองให้มากขึ้น
และสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการจัดการเรียนการสอน(รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก. 2555)
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้
1.1 สามารถนารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับเว็บสนับสนุนไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
กับเนื้อหา หรือบริบทของรายวิชาที่เน้นทักษะของการทางานเป็นทีม
1.2 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือร่วมกับเว็บสนับสนุนต้องมีการใช้งานระบบเครือข่าย
ดังนั้นควรมีการตรวจสอบระบบเครือข่ายให้มีความพร้อมก่อนการจัดกิจกรรม
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรทาการศึกษาการพัฒนาทักษะความสามารถด้านอื่น ๆ โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับ
เว็บสนับสนุน เช่น ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เป็นต้น
2.2 ควรทาการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้สื่อการเรี ยนรู้แบบอื่น เช่น บทเรียน
บนเว็บหรือสื่อวีดีทัศน์ผ่านเครือข่ายออนไลน์ เป็นต้น
เอกสารอ้างอิง
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การพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
The Development of Achievement Motivation by using Social Media for
Matthayomsueksa IV Students
ปรีชา พรมโยธา

1
1

ทรงศักดิ์ สองสนิท
1

สมาน เอกพิมพ์
บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้รับการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2)เพื่อศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มเป้าหมายคือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
จานวน 45 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 2 แผนการจัดการเรียน 2) แบบวัดแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบสังเกตแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่า
1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ในการเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้น
นาเข้าสู่บทเรียน 2) ขั้นสร้างความขัดแย้งทางปัญญา 3) ขั้นไตร่ตรอง 4) ขั้นสร้างโครงสร้างทางปัญญา 5) ขั้นสรุป ซึ่งเป็น
กิจกรรมการทางานเป็นกลุ่มร่วมกัน เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม เกิดความสนุกสนาน ได้ลงมือปฏิบัติและค้นคว้าหา
ข้อมูลด้วยตนเอง ส่งผลให้เกิดความเข้าใจและมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
2. ผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อเทียบกับ
เกณฑ์ดังนี้ วงจรปฏิบัติการที่ 1 อยู่ในระดับมาก (M = 3.94 , SD = 0.70) และในวงจรปฏิบัติที่ 2 ผลการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด (M = 4.68 , SD = 0.47) ซึ่งพบว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการ
เรียนมีการเพิ่มขึ้น
3. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ มีความพึงพอใจต่อ การจัดการเรียนรู้โดยรววมอยู่ใน
ระดับพึงพอใจมากที่สุด (M = 4.58, SD = 0.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนบนสื่อ
สังคมออนไลน์อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (M = 4.64, SD = 0.55) และด้านความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดเช่นกัน (M = 4.53, SD = 0.60)
คำสำคัญ : แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน สื่อสังคมออนไลน์ คลาวด์คอมพิวติง การวิจัยปฏิบัติการในชันเรียน
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Abstract
The action research aimed 1) To develop learning activity that have been teaching using social
media for Matthayomsuksa 4 students 2) study students’ Motivation has been teaching using social
media for Matthayomsuksa 4 students 3) study students’ satisfaction teaching has been teaching using
social media for Matthayomsuksa 4 students. The target group was Matthayomsuksa 4/2 students, totally
45 persons of Ro-iet Wittayalai school, Roi-et Province the second semester of the 2015 academic year.
The research tools were 1) 2 lesson plan on the Information and Communication Technology 2) the
students’ motivation in learning achievement 3) a students’ motivation observation from 4) a students’
satisfaction teaching has been teaching using social media from. The results revealed :
1. Plan used to enhance motivation learning achievement included 5 learning steps consisted of
1) introduction 2) Create cognitive conflict 3) ponder 4) The intellectual structure 5) conclusion which
was teamwork activities emphasized on the students' joyful participation, and took response on their
own learning activities and inquiry by themselves which affect students understanding and learning
motivation.
2. After learning have been teaching using social media, the students’ motivation in learning
achievement had continually enhanced; at high level on the first cycle (M = 3.94, SD = 0.70), at highest
level on the second cycle (M = 4.68, SD = 0.47) which found that the motive has increased.
3. The average of students’ satisfaction on the learning activities using social media was at the
highest level (M = 4.58, SD = 0.58). In specifically detail of the satisfaction, the satisfaction on course
instructions on social media was at highest level (M = 4.64, SD = 0.55) and the satisfaction on classroom
activities was also at highest level (M = 4.53, SD = 0.60).
บทนา
จากนโยบายการจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยได้กาหนดยุทธศาสตร์เพื่อการตอบรับ
นโยบายนี้ โดยเน้นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ทั้งทักษะด้านภาษาและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของไทยให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นในประชาคมอาเซียน การรู้สารสนเทศ (Information
literacy) เป็นหนึ่งทักษะที่มีความสาคัญต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงเป็นทักษะที่นักเรียนไทยควรได้รับการส่งเสริม เพราะใน
สังคมปัจจุบันเป็นสังคมแห่งสารสนเทศ บุคคลในสังคมจาเป็นต้องรับข้อมูลข่าวสาร ทาให้บุคคลในสังคมจาเป็นต้องพัฒนา
ตนเองและเรียนรู้ตลอดเวลาเพื่อการเท่าทันต่อการรับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง จึงกล่าวได้ว่า
สังคมในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การศึกษาต้องมุ่งเพิ่มขีดความสามารถและโอกาสในการเรียนรู้ของ
บุคคล และพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศให้แก่บุคคลในสังคมอย่างสม่าเสมอ เพื่อสามารถนาความรู้ไปใช้ในสังคมได้อย่าง
ยั่งยืน ดังนั้น การรู้สารสนเทศ หมายถึง การรู้ถึงความจาเป็นของสารสนเทศ (ข้อมูลข่าวสาร) การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ การ
พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์และประเมินสารสนเทศ การประยุกต์ใช้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจที่
มีประสิทธิผลและสร้างสรรค์ การสรุปอ้างอิงและสื่อสารข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพความเข้าใจและยอมรับในจริยธรรมของ
ข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาเจตคตินาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ทาให้การรู้สารสนเทศของบุคคล จะช่วยส่งเสริมให้บุคคล
สามารถเข้าถึงสารสนเทศจากทั่วทุกมุมโลก และนาสารสนเทศออกเป็นความรู้ เพื่อนาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็น
การส่งเสริมเสรีภาพในการเรียนรู้ของทุกคนอย่างแท้จริง (อาชัญญา รัตนอุบล, 2550) ผู้วิจัยคิดว่าวิธีการส่งเสริมการรู้
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สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด วิธีหนึ่งคือ การนาสารสนเทศเข้ามาบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน
ปกติและสอนให้ผู้เรียนสามารถนาทักษะที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การทางาน และการดาเนินชีวิตประจาวันได้
ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้งาน สามารถเข้าถึงได้
ทุกที่ทุกเวลา จึงทาให้มีผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เพิ่มมากขึ้น การนาสื่อสังคมออนไลน์มาช่วยในการจัดการเรียนการสอนจะ
ช่วยเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์มี
อยู่มากมาย ล้วนแต่มีประโยชน์ต่อการศึกษา เช่น เฟซบุ๊กเป็นสื่อสังคมออนไลน์ชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมและมีผู้ใช้งาน
จานวนมาก เพราะมีฟังก์ชั่นการทางานที่ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน เฟชบุ๊คสามารถนามาใช้เป็นเครื่องมือในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน โดยอานวยความสะดวกในกระบวนการจัดการเรียนรู้ เป็นช่องทางในการแบ่งปันความรู้หรือแสดงความ
คิดเห็นร่วมกัน ผู้สอนสามารถนาเฟซบุ๊กมาใช้กับการเรียนการสอนได้หลายลักษณะ เช่น โพสต์ข้อความกระดานข่าว (Wall)
ตั้งคาถามและสร้างแบบสารวจความคิดเห็น (Poll) เป็นต้น เนื่องจากการสารวจการใช้งานเฟซบุ๊กของนักเรียนพบว่า นักเรียน
ทุกคนมีเฟซบุ๊กเป็นของตัวเอง และเฟซบุ๊กเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่นักเรียนใช้งานบ่อยมากที่สุด และยังมีสื่อสังคมออนไลน์
อื่นๆที่ผู้วิจัยได้เห็นความสาคัญ เช่น ยูทูป ซึ่งจัดเป็นสื่อสังคมออนไลน์อีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากผู้คนทุกเพศทุกวัย
เนื่องจากเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่เก็บรวบรวมวีดีโอทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ความบันเทิง ข่าวสาร และอื่นๆอีก
มากมาย ด้วยเหตุนี้ยูทูปจึงจัดเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่มี ผู้คนทั่วโลกให้ความนิยมอีกประเภทหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้นาสื่อ
สังคมออนไลน์ทั้งสองประเภท ได้แก่ เฟซบุ๊กและยูทูป เพื่อมาช่วยเสริมสร้างเเรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ประยุกต์ใช้คลาวด์คอมพิวติง (Cloud Computing) เข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนคือ กูเกิ้ลไดซ์
ซึ่งเป็น Google Application ที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นแหล่งหรือพื้นที่สาหรับให้ทุกคนที่มีบริการของ
Google ได้ใช้งานพื้นที่เก็บไฟล์และข้อมูลต่างๆของตนเองไว้บนกูเกิ้ลไดซ์ ซึ่งจะช่วยก่อให้เกิดผลสาคัญแก่ผู้เรียน ได้แก่ สร้าง
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสังคมในห้องเรียน การเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่กว้างขวาง
กระตุ้นให้เกิดการศึกษาค้นคว้า ซึ่งโดยผู้วิจัยจะใช้แหล่งเรียนรู้เหล่านี้เป็นเครื่องมือหลักในการจัดการเรียนการสอน โดยการ
สร้างเนื้อหาบทเรียน เช่น ข้อความ รูปภาพ คลิปวีดีโอ และกิจกรรมเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาได้จาก
ทุกที่ทุกเวลาเท่าที่ผู้เรียนต้องการเพียงแค่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผู้เรียนก็สามารถเรียนรู้ได้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
จากสภาพปัญหาการจัดการเรียนการการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ในปัจจุบันพบว่า ผู้เรียน
จานวนมากมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยู่ในระดับน้อยมาก โดยผู้วิจัย
ได้ข้อมูลมาจากการสังเกตของครูผู้สอนและจากการสังเคราะห์แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอนในแผนการจัดการ
เรียนรู้ รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 พบว่า ผู้เรียนจานวนมากมีพฤติกรรม
หลายอย่างที่บ่งบอกถึงการขาดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น ขาดความ
กระตือรือร้นในการเข้าห้องเรียน, ขาดความตั้งใจในการทางานเมื่อได้รับมอบหมาย, ขาดการมีปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียน เช่น
การซักถามหรือตอบคาถาม, ไม่ให้ความสนใจกิจกรรมหรือปฏิบัติงานตามคาสั่งของครูผู้สอน, ขาดความใส่ใจในการทางานที่มี
ความยาก, มีการเล่นโซเชียลมีเดีย เช่น เกมออนไลน์ เฟซบุ๊ก แชท และการดูวีดีโอบนเว็บไซต์ต่างๆ ระหว่างที่ครูทาการสอน ซึ่ง
สอดคล้องกับ (เขียน วันทนียะตระกูล, 2553) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมผู้เรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า ว่าจะมี
ลักษณะที่แสดงออก สรุปได้ดังนี้ 1) มาสายโดยไม่มีเหตุผลและออกจากห้องทันทีที่มีโอกาส 2)ทางานที่มอบหมายไม่สาเร็จ
หรือส่งช้า 3)ไม่ร่วมกิจกรรม ไม่สนใจการสอนและปฏิบัติตาม 4)ลอกการบ้านเพื่อนส่ง 5)ขาดปฎิสัมพันธ์ในห้องเรียนและ
สนใจสิ่งอื่นๆมากกว่าการเรียนการสอน จากปัญหาที่ผู้วิจัยพบในข้างต้น ปัญหาเหล่านั้นจะส่งผลโดยตรงกับตัวนักเรียนซึ่งการ
ที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและศักยภาพที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จาเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องส่งเสริมและพัฒนาแรงจูงใจให้กับผู้เรียน ซึ่งแรงจูงใจที่มีบทบาทและมีความสาคัญต่อพฤติกรรมการเรียนและ
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ความสาเร็จของผู้เรียนนั้น คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) ซึ่งเป็นตัวแปรที่เกี่ยวพันกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรีย นเป็นอย่างมาก การพั ฒนาแรงจู งใจใฝ่สั มฤทธิ์ท างการเรีย นนั้น เป็น อีก วิธีห นึ่งที่ จะช่วยส่งเสริ มให้ ผู้เรี ยนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น และคนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงจะเป็นคนที่มีความปรารถนาที่จะทาสิ่งหนึ่งสิ่งให้สาเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี
จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องดังกล่าว โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ในชั้นเรียน (Classroom Action Research) เพื่อช่วยพัฒนาระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจและช่วยพัฒนาระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้แก่
ผู้เรียนที่สูงขึ้น และเพื่อดึงดูดใจผู้เรียนกับการเรียนร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนมีทักษะการ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การรับรู้เทคโนโลยี การทางานแบบมีส่วนร่วม การทางานเป็นกลุ่มทางานอย่างมีระบบ และเป็นการเสริมสร้าง
ศักยภาพการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน อันจะเป็นการส่งเสริมให้การเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาแผนการเรียนรู้ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4
2. เพื่อพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนทีไ่ ด้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนห้องเรียนสายการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา จานวน 1
ห้องเรียน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2558
จานวน 45 คน
เครื่องมือวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผ่านการหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตร จานวน 3 ท่าน
2. เครื่องมือที่ใช้สะท้อนผลการปฏิบัติการ เป็นเครื่องมือที่ใช้สะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนในการ
ดาเนินการจัดการเรียนการสอนในแต่ละวงรอบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อที่จะนาปัญหาที่พบมาแก้ปัญหาในวงรอบ
ปฏิบัติการรอบต่อไปเพื่อที่จะช่วยพัฒนาแรงจูงในใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้เรียน
2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน เป็นแบบสังเกตที่ผู้สอนจะเป็นผูป้ ระเมินผูเ้ รียนเป็น
รายบุคคลจากพฤติกรรมการเรียนโดยจะมีประเมินทั้งหมด 4 ด้าน
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2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู เป็นแบบสังเกตพฤติกรรมต่างๆของครูผู้สอนที่ผู้เรียนจะเป็น
ผู้ดาเนินการประเมินตามหัวข้อและบริบทต่างๆของครูผู้สอนรวมทั้งข้อเสนอแนะอื่นๆที่ต้องการให้ครูผู้สอนปรับปรุง ซึ่งมีทั้งหมด
8 หัวข้อ
2.3 แบบบันทึกภาคสนาม ใช้สาหรับผู้วิจัยในการจดบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่ดาเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป
2.4 อนุทินสะท้อนความคิดของนักเรียน เป็นแบบบันทึกแสดงความคิดเห็นสาหรับผู้เรี ยนโดยจะมี
คาถามแบบปลายเปิดให้ผู้เรียนได้ทาการตอบเพื่อแสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนว่ามีความรู้สึก
อย่างไรเกี่ยวกับประเด็นต่างๆในการจัดการเรียนการสอน
3. แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์หลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จานวน 1
ฉบับ จานวน 32 ข้อ โดยแบบวัดแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยนามาใช้อ้างอิงมาจาก (อาทิตย์ สุริฝ้าย,
2558) ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญและทาการหาค่าความเชื่อมั่นรายข้อของแบบวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4. แบบสังเกตแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้สื่อสังคมออนไลน์
สาหรับผู้วิจัย เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จานวน 1 ฉบับ 5 ด้าน โดยแบบวัดแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้วิจัยนามาใช้อ้างอิงมา
จาก (อาทิตย์ สุริฝ้าย, 2558) ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญแล้ว
5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ สื่อสังคมออนไลน์ คือ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จานวน 1 ฉบับ ประกอบด้วยทั้งหมด 2 ด้านจานวน 12 ข้อ โดยผ่านการตรวจสอบ
จากผู้เชี่ยวชาญในด้านเนื้อหา ภาษาและด้านวัดและประเมินผล จานวนด้านละ 3 ท่าน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) ตามแนวคิด
ของ Kemmis & McTaggart โดยมีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
1. ขั้นวางแผน (Plan)
2. ขั้นปฏิบัติการ (Act)
3. ขั้นสังเกตการณ์ (Observe)
4. ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect)

ภาพที่ 1 วงจรขั้นตอนการปฏิบตั ิการในชั้นเรียน
ที่มา : สุวิมล ว่องวาณิช, 2547 : 23

ขั้นที่ 1 วางแผน (Plan) ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ทาการวิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมในห้องเรียน ปัญหาทางด้าน
อุปกรณ์การเรียนต่างๆ โดยการสังเกตจากการสอนของผู้วิจัยเอง
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2. ศึกษาเอกสาร วรรณกรรม และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์
เพื่อนามาช่วยในการพัฒนาเครื่องมือในการวิจัยในการส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรวมทั้งหาแนวทาง
ในการแก้ปัญหาในการวิจัย
3. ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์
4. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในในการวิจัยและเครื่องมือที่ใช้สาหรับเก็บข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เช่น
บทเรียนบนสื่อสังคมออนไลน์ ในบทเรียนนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทเรียนในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีลักษณะเป็น
ข้อความ รูปภาพ วีดีโอ ต่างๆ และมีการประยุกต์ร่วมใช้กับคลาวด์คอมพิวติง เช่น Google Docs, Google Drive, Youtube
เป็นต้น
ขั้นที่ 2 ปฏิบัติการ (Action) เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยนาเครื่องมือการวิจัยไปใช้จริงกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ใน
ขั้นตอนการปฏิบัติการจะมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมดังนี้
1. ครูทาการจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ เช่น ข้อความ รูปภาพ วีดีโอ เป็นต้น ไว้บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟ
ซบุ๊กที่ได้สร้างขึ้นมา
2. ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และข้อตกลงในการทากิจกรรมต่างๆ ไว้บนสื่อสังคมออนไลน์
3. ให้นักเรียนเข้ามาทาการเรียนรู้จากสื่อและกิจกรรมที่ครูได้เตรียมไว้ให้ โดยเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน
อาจจะเรียนที่บ้านหรือที่อื่นๆ เมื่อนักเรียนทาการศึกษาเนื้อหาเรียบร้อย แล้วให้นักเรียนทากิจกรรมต่างๆที่ครูได้จัดเตรียมไว้
ให้บนเครือข่าย
4. จากนั้นเมื่อถึงเวลาเรียนปกติในชั้นเรียน ครูจะให้นักเรียนเข้ามาศึกษาข้อมูลก่อนเรียนอีกครั้งหนึ่งใช้เวลา
ประมาณ 30 % ของเวลาเรียนทั้งหมด
5. เมื่อครบเวลาตามกาหนด ครูจะนาแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ออกแบบไว้มาใช้ทากิจกรรมในชั้นเรียนเพื่อ
เสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
ขั้นที่ 3 สังเกตการณ์ (Observe) เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยทาการสังเกตและประเมินพฤติกรรมผู้เรียน โดยใช้
เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล เช่น แบบสังเกตแรงจูงใจสาหรับผู้วิจัย แบบวัดแรงจูงใจสาหรับนักเรียนและแบบประเมินความพึง
พอใจ โดยวิธีการสังเกตการณ์จะมีดังนี้
1. ระหว่างที่ผู้วิจัยทาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยต้องคอยสังเกตพฤติกรรม
ของผู้เรียนว่ามีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับใด โดยใช้แบบสังเกตแรงจูงใจสาหรับผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยในการวัด ซึ่ง
การสังเกตจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงการสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนและการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เฟซบุ๊ก
2. เมื่อผู้วิจัยทาการวิจัยสิ้นสุดวงรอบแต่ละวงรอบ ผู้วิจัยให้ผู้เรียนทาแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในแต่ละวงรอบ
ขั้นที่ 4 สะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect) เป็นการประเมินผลหรือตรวจสอบกระบวนการวิจัยที่ดาเนินการมา
ว่าตรงตามเป้าหมายที่วางแผนไว้หรือไม่ หรือเกิดปัญหาอุปสรรคใดที่เป็นข้อจากัดต่อการดาเนินการครั้งนี้ ซึ่งผู้วิจัยและผู้
ร่วมวิจัยจะนาข้อมูลที่ได้จากการสังเกต และการบันทึกมาวิเคราะห์สรุปร่วมกัน อภิปรายเพื่อหาข้อสรุปสาเหตุของปัญหา
และแนวทางแก้ไขในแต่ละวงจรการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และวางแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในวงจรปฏิบัติการต่อไป
โดยการวิจัยในครั้งนี้เริ่มดาเนินการตามแผนการปฏิบัติการในเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ถึง เดือน มีนาคม 2558 โดย
ในแต่ละรอบวงจรการปฏิบัติการใช้ระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห์ต่อการดาเนินการใน 1 วงรอบ ซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการ
ทั้งหมด 2 วงรอบใช้เวลาไปทั้งสิ้น 6 สัปดาห์ โดยนาข้อมูลที่ได้ในแต่ละวงรอบไปใช้ปรับปรุงคุณภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในวงรอบต่อไป
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ในการดาเนินการวิจัยในครั้งนี้ได้ใช้เนื้อหาใน วิ ชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้เนื้อหาทั้งหมด 2
แผนการจัดการเรียนรู้ โดยแบ่งเป็นรอบการดาเนินการละ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ คือ วงรอบที่ 1 ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่
1 เรื่อ ง ระบบเครือ ข่ายและการสื่ อสาร สาหรับ วงรอบที่ 2 ใช้แผนการจัดการเรีย นรู้ที่ 2 เรื่ อง หลักการแก้ปั ญหาด้ว ย
คอมพิวเตอร์ ซึ่งในความแตกต่างของเนื้อหาใน 2 วงรอบนี้ไม่ส่งต่อค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
เพราะในการจัดการเรียนการสอนผู้วิจัยมีการจัดบริบทและความยากง่ายที่ใกล้เคียงกัน จึงไม่ส่งผลใดๆต่อค่าเฉลี่ยของแรงจูง
ใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อผู้วิจัยได้ดาเนินการตามกาหนดระยะเวลาแล้ว ผู้วิจัยจะดาเนินการนาข้อมูลที่จัดเก็บและรวบรวมได้มา
วิเคราะห์ซึ่งมีการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. ข้อมูลเชิงคุณภาพ
นาข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ จากนักเรียน ผู้ร่วมวิจัย และ ผู้วิจัย มาวิเคราะห์
ตีความ และสรุปผล แล้วรายงานผลในรูปแบบของการบรรยาย
2. ข้อมูลเชิงปริมาณ
1. วิเคราะห์ระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยผู้เรียนประเมิน
นาข้อมูลที่ได้จากแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนมาวิเคราะห์หาค่าระดับระดับแรงจูงใจ โดยใช้
สถิติ คือ ค่าเฉลี่ย (M) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยของ
ช่วงระดับคะแนน 5 ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
5
หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
ระดับคะแนน
4
หมายถึง พึงพอใจมาก
ระดับคะแนน
3
หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
ระดับคะแนน
2
หมายถึง พึงพอใจน้อย
ระดับคะแนน
1
หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
2. วิเคราะห์ระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยผู้วิจัยประเมิน
นาข้อมูลที่ได้จากแบบสังเกตแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการมาวิเคราะห์หาค่าระดับระดับแรงจูงใจ โดยใช้
สถิติ คือ ค่าเฉลี่ย (M) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยของช่วง
ระดับคะแนน 5 ระดับ ดังนี้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 - 5.00 หมายความว่า มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 - 4.49 หมายความว่า มาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 - 3.49 หมายความว่า ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 - 2.49 หมายความว่า น้อย
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 - 1.49 หมายความว่า น้อยที่สุด
3. วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์
นาแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ ไปวัดความพึงพอใจของ
นักเรียนภายหลังสิ้นสุดวงจรของการปฏิบัติการทั้ง 3 วงจร นาข้อมูลมาคานวณหาค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD) แล้วนาข้อมูลที่ได้มาแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูล พิจารณาจากคะแนนค่าเฉลี่ยของช่วงระดับคะแนน 5 ระดับ ดังนี้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 - 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 - 4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 - 3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.51 - 2.50 หมายถึง พึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 - 1.50 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย M (Arithmetic Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน SD (Standard Deviation)
2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Index of Item Objective
Congruence)
ผลการวิจัย
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์
ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิจัยดังนี้
1. ผลการวัดระดับความพึงพอใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยผู้เรียนเป็นผู้ประเมินตนเอง
ผลการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 สายการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ก่อนเริ่มดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ชี้แจ้งวัตถุประสงค์ของการทากิจกรรมแนะนาบทเรียนและข้อตกลงระหว่างการทากิจกรรมต่างๆ ให้แก่นักเรียนทราบ
โดยมีการใช้แผนการจัดการเรียนรู้จานวนทั้งหมด 2 แผนการเรียนรู้แผนการเรียนรู้ละ 7 ชั่งโมงโดยแบ่งเป็นการจัดการเรียนรู้
ในห้องเรียน 3 ชั่วโมงและนอกห้องเรียนอีก 4 ชั่วโมง การจัดการเรียนการสอนในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้มีขั้นตอนการ
สอน 5 ขั้นตอน ดังนี้
6) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
7) ขั้นสร้างความขัดแย้งทางปัญญา
8) ขั้นไตร่ตรอง
9) ขั้นการสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญา
10) ขั้นสรุป
1.1 ผลการปฏิบัติการในวงรอบที่ 1
จากการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร พบว่า
ระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 ซึ่งสามารถสรุปปัญหาหรือสิ่งที่ควรนาไปปรับปรุงในวงจรปฏิบัติการที่ 2 เพื่อเพิ่มระดับแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ของผู้เรียน ได้ดังนี้
1) ผู้เรียนยังขาดความกล้าตัดสินใจและยังไม่เชื่อมั่นในคาตอบหรือความคิดของตนเอง
2) ผู้เรียนส่วนน้อยเท่านั้นที่ตั้งใจตอบคาถามและสนใจในบทเรียนที่ผู้สอนมอบให้
3) ผู้เรียนยังขาดความรับผิดชอบในการส่งงานหรือยังส่งงานที่มอบหมายให้ล่าช้า
4) ในการมอบหมายงานกลุ่มยังมีผู้เรียนบางส่วนไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับเพื่อนในกลุ่มของตนเอง
5) ผู้ เ รี ย นยั งขาดการวางแผนการท างานที่เ ป็ น ระบบระเบี ย บจึ งทาให้ งานที่ส่ งนั้ น ล่ า ช้ าไม่ ต รงตาม
กาหนดเวลาที่ผู้สอนกาหนดให้
1.2 ผลการปฏิบัติการในวงรอบที่ 2
จากการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง หลักการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
และจากการนาปัญหาที่พบจากวงจรปฏิบัติการที่ 1 มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมการเรียนการสอนในวงจรที่
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2 เพื่อพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดย ผู้วิจัยปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนโดยมีการตั้งสถานการณ์
ปัญหาขึ้นมาจากนั้นก็ให้ผู้เรียนไปศึกษาเนื้อหาที่ผู้สอนมอบให้โดยวงจรปฏิบัติการรอบที่ 2 นี้มีการเปลี่ยนสื่อที่ใช้ประกอบการ
สอนเป็นสื่อประเภท วีดีโอ โดยให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนในวีดีโอที่ผู้สอนให้ไป โดยในเนื้อหามีการยกตัวอย่างที่มีความ
ใกล้เคียงกับชีวิตประจาวันมากที่สุด และจากนั้นให้ผู้เรียนได้ช่วยกันสรุปแนวทางการแก้ปัญหาแล้วก็มาร่วมกันอภิปรายหน้า
ชั้นเรียน พบว่า
1) ผู้เรียนมีความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเองและกล้าตัดสินใจมากขึ้น
2) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนมากยิ่งขึ้นและสนใจในบทเรียนมากขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนสื่อบทเรียนเป็น
รูปแบบวีดีโอ
3) ผู้เรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้นเมื่อให้ทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
4) นักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้นเพราะสามารถกลับไปทบทวนบทเรียนจากสื่อที่ผู้สอนให้ไป
จากที่ไหนก็ได้
5) เมื่อให้ประเด็นปัญหาที่ใกล้เคียงกับชีวิตประจาวันของผู้เรียนผู้เรียนจึงมีการทางานร่วมกันกับกลุ่ม
เพื่อนๆที่สนุกสนานและให้ความร่วมมือกับเพื่อนๆมากยิ่งขึ้น
6) ผู้เรียนมีการวางแผนงานและทางานเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
7) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในวงจรปฏิบัติการที่ 2 เทียบกับเกณฑ์การประเมินมีระดับ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 ซึ่งถือว่ามีการพัฒนาในแนวทางที่ดีขึ้น
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนในวงรอบปฏิบัติการที่ 1-2
ด้านที่ประเมิน
1. ด้านความกล้าเสี่ยง/กล้าตัดสินใจ
2. ด้านความขยันและตั้งใจใฝ่เรียนรู้
3. ด้านความรับผิดชอบ
4. ด้านการมีส่วนร่วมและร่วมมือ
5. ด้านความอดทนต่อการทางาน
6. ด้านการวางแผนการทางาน

จานวน
ผู้เรียน

45

รวม

ระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน
วงรอบที่1
M
SD
4.07 0.70
3.99 0.73
3.90 0.70
3.88 0.68
3.90 0.71
3.90 0.71
3.94 0.70

วงรอบที่ 2
M
SD
4.70
0.46
4.65
0.47
4.69
0.47
4.70
0.45
4.70
0.48
4.67
0.47
4.68
0.47

ผลการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนในวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ พบว่าพัฒนาการทางด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์หลังจากปฏิบัติการวงรอบที่ 1 อยู่ในระดับมาก (M = 3.94, SD =
0.70) และหลังจากปฏิบัติการวงรอบที่ 2 ผลการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้เรียนเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับ มากที่สุด (M =
4.68, SD = 0.47)
2. ผลการสังเกตระดับความพึงพอใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยผู้วิจัยประเมินผู้เรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวงจรการปฏิบัติการ ผู้วิจัยได้ดาเนินการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
และบันทึกลงในแบบสังเกตแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน 6 ด้านพฤติกรรม
พบว่า ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ส่งผลให้ผู้เรียนมีระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นโดย
เทียบกับเกณฑ์ในแต่ละวงจรปฏิบัติการ
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์แบบสังเกตแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนในวงรอบปฏิบัติการที่ 1-2
จานวน
ผู้เรียน

ด้านที่ประเมิน
1. ด้านความกล้าเสี่ยง/กล้าตัดสินใจ
2. ด้านความขยันและตั้งใจใฝ่เรียนรู้
3. ด้านความรับผิดชอบ
4. ด้านการมีส่วนร่วมและร่วมมือ
5. ด้านความอดทนต่อการทางาน
6. ด้านการวางแผนการทางาน

45

รวม

ระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน
วงรอบที่1
M
SD
3.22 0.67
3.89 0.93
4.00 0.71
3.11 0.60
3.44 0.53
3.33 0.50
3.50 0.65

วงรอบที่ 2
M
SD
4.78
0.44
4.89
0.33
4.78
0.44
4.67
0.50
4.78
0.44
4.89
0.33
4.80
0.41

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสังเกตแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยผู้วิจัยสังเกตพบว่า ค่าเฉลี่ยระดับแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ในวงรอบที่ 1 โดยรวมเมื่อเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับมาก (M = 3.50, SD = 0.65) และ
หลังจากได้ทาการปฏิบัติในวงรอบที่ 2 ผลการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนมีการพัฒนาขึ้นเมื่อเทียบกับ
เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (M = 4.80, SD = 0.41)
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
ในการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าสารวจความพึงพอใจของ
ผู้เรียนหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน ผลการวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลีย่ (M) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) รายละเอียด
ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียน
ระดับความคิดเห็น

รายการประเมิน
ด้านความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนบนสื่อสังคมออนไลน์
1. แบ่งหมวดหมู่เนื้อหาง่ายต่อการเรียนรู้
2. ใช้งานง่าย มีความสะดวกในการใช้งาน
3. ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนและครูสะดวก รวดเร็ว
4. สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา สะดวก รวดเร็ว
5. สื่อการเรียนการสอนมีความหลากหลาย
รวม
ด้านความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน
1. กิจกรรมและสื่อการเรียนรู้มีความเหมาะสม
2. กิจกรรมและสื่อการเรียนรู้มีความน่าสนใจ
3. กิจกรรมและสื่อการเรียนช่วยทาให้เรียนรู้ได้ดีเพิ่มขึ้น
4. ความชัดเจนของสถานการณ์ปัญหาและภารกิจการเรียนรู้
5. ความชัดเจนของคาถามและคาตอบ
6. สถานการณ์ปัญหากระตุ้นให้ผู้เรียนค้นหาคาตอบจนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
7. เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม
รวม
เฉลี่ยโดยรวม

- สังคมและวัฒนธรรม -

M

SD

การแปรความหมาย

4.78
4.67
4.58
4.60
4.60
4.64

0.52
0.56
0.50
0.54
0.52
0.55

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

4.56
4.47
4.56
4.47
4.58
4.51
4.60
4.53
4.58

0.59
0.66
0.66
0.55
0.58
0.63
0.54
0.60
0.58

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
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จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สดุ (M = 4.58, SD = 0.58)
โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับพึงพอใจมากโดยด้านที่มคี ่าเฉลี่ยมากที่สดุ คือด้านความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนบนสื่อสังคมออนไลน์ (M = 4.64,
SD = 0.55) รองลงมาคือด้านความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน (M = 4.53, SD = 0.60)
สรุปและอภิปรายผล
1. ผลการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ ผู้วิจัยได้แบ่งวงจรการสะท้อนผลจากการปฏิบั ติการออกเป็น 2 วงจร เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้ จานวน 2 แผน ต่อ 1 วงจรปฏิบัติการ เพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติและนาผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขในวงรอบต่อไป โดย
กิจกรรมการเรียนการสอนผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนประกอบด้วย 1) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน 2) ขั้นสร้างความขัดแย้งทาง
ปัญญา 3) ขั้นไตร่ตรอง 4) ขั้นการสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญาและ 5) ขั้นสรุป ซึ่งก่อนเริ่มดาเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการใน
ชั้นเรียนผู้วิจัยได้ศึกษาปัญหาต่างของผู้เรียนพบว่า ผู้เรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนน้อย ผู้วิจัยจึงได้ทาการวิเ คราะห์
และวางแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยผู้วิจัยได้นาเทคนิคการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์มาทาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
ช่วยพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ผู้เรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่
ผู้วิจัยจัดทาขึ้นมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นและทาให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยบางส่วนของ เพ็ญศรี พิลาสัยต์ (2551) ได้ทาการศึกษาการเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า ผู้เรียนที่เรียนด้วย
แผนการจัดกิจกรรมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มที่เรีย นด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. จากการศึกษาการเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์จะช่วยให้ผู้เรียนมีระดับ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นในแต่ละวงจรการปฏิบัติการ โดยมีรายละเอีย ดดังนี้ 1) ผลการวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยผู้เรียน พบว่า วงจรปฏิบัติการที่ 1 ผู้เรียนมีระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อเทียบกับเกณฑ์อยู่ที่
ระดับมาก (M = 3.94, SD = 0.70) และในวงจรปฏิบัติการที่ 2 ผู้เรียนมีระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นจาก
วงจรปฏิบัติการที่ 1 เมื่อเทียบกับเกณฑ์อยู่ที่ระดับมากที่สุด (M = 4.68, SD = 0.47) และ 2) ผลการสังเกตระดับแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยผู้วิจัย พบว่า วงจรปฏิบัติการที่ 1 ผู้เรียนมีระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อเทียบกับเกณฑ์
อยู่ที่ระดับมาก (M = 3.50, SD = 0.65) และในวงจรปฏิบัติการที่ 2 ผู้เรียนมีระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
จากวงจรปฏิบัติการที่ 1 เมื่อเทียบกับเกณฑ์อยู่ที่ระดับมากที่สุด (M = 4.80, SD = 0.41) ซึ่งเห็นได้ว่าการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ ช่วยเสริมสร้างระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ทาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะของผู้มี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้ 1) กล้าเสี่ยง/กล้าตัดสินใจ 2) ตั้งใจใฝ่เรียนรู้ 3) มีส่วนร่วมและร่วมมือในชั้นเรียน 4) มี
ความรับผิดชอบ 5) มีความอดทนต่อการทางานและอุปสรรค 6) มีการวางแผนการทางานอย่างเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กุลชัย กุลตวนิช และคณะ (2554) ได้ศึกษาเรื่องเฟซบุ๊ก : การจัดการเรียนการสอนผสมผสานแนวคิดโซเชียล
คอนสตรัคติวิสต์ (Social Constructivism) ผลการศึกษาพบว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้จากสังคมตลอดจนการทาให้ผู้เรียน
สัมผัสกับงานที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริง โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนรอบข้างและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนค้นคว้าด้วย
ตนเอง จนสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างมีความหมายขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัย อาทิตย์ สุริฝ้าย (2558) ซึ่งได้
ศึกษาเรื่อง การเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนแบบผสมผสาน
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ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่าผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบห้องเรียนกลับด้าน
ร่วมกับการเรียนแบบผสมผสานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อเทียบกับเกณฑ์ดังนี้ วงจร
ปฏิบัติการที่ 1 อยู่ในระดับปานกลาง (M = 2.57, SD = 0.78) วงจรปฏิบัติการที่ 2 อยู่ในระดับปานกลาง (M = 3.30, SD =
0.65) และวงจรปฏิบัติการที่ 1 อยู่ในระดับมาก (M = 3.78, SD = 0.65) ซึ่งพบว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3. ผลจากการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ วิชา เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้สื่อสังคมออนไลน์เมื่อเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (M = 4.58, SD = 0.58) ซึ่งการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
สื่อสังคมออนไลน์ ถือว่าเป็นการเรียนการสอนที่มีความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงบทเรียน สามารถเรียนรู้ ได้ตลอดเวลา
ผู้เรียนมีความพึ งพอใจต่อการเรียนด้วยสื่อสั งคมออนไลน์อ ยู่ในระดับพึงพอใจมาก เมื่อเทียบกับเกณฑ์ก ารประเมิน ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐพล บัวอุไร (2555) ซึ่งได้ทาการศึกษาเรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์
ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
สื่อสังคมออนไลน์ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอยู่ในระดับมาก เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน
สรุปได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ ช่วยเสริมสร้างระดับ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้เรียนกล้าตัดสินใจ กล้าเสี่ยง มีความตั้งใจใฝ่เรียนรู้ มีความอดทนต่อการทางาน
และอุปสรรค์ต่างๆ ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการทางานมีการวางแผนการทางานอย่างเป็นระบบ ทาให้การจัดการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะการนาผลการศึกษาไปใช้
1.1 จากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์นั้น พบว่าผู้เรียนมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
และสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน ผู้เรียนบางคนสามารถใช้สื่อเหล่านั้นได้ดี เพราะอาจจะมีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่
บ้านของตนเอง แต่ผู้เรียนบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจ ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ ไม่รู้จักระบบการทางานและการใช้งาน
เครื่องมือเหล่านั้น ทาให้ผลการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน ดังนั้นก่อนที่จะนาสื่อสังคมออนไลน์มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน ครูควรทาการแนะนาบอกวิธีใช้ให้กับผู้เรียนและควรจัดหาเวลาให้ผู้ เรียนได้ฝึกฝนการใช้งานสื่อสังคม
ออนไลน์เหล่านั้นเป็นระยะเวลาหนึ่ง เพื่อที่จะให้ผู้เรียนได้คุ้นเคยและรู้จักสื่อสังคมออนไลน์แต่ละชนิด
1.2 จากผลการนาสื่อสังคมออนไลน์ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน พบว่าผู้เรียนให้ความสนใจในการเรียนและ
ตั้งใจที่จะทางานหรือมีความรับผิดชอบต่อภาระงานที่ครูมอบหมายเป็นอย่างดี แสดงให้เห็นว่าการใช้สื่อสังคมออนไลน์นี้เป็น
แรงกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนดีขึ้น แต่ทั้งนี้เนื่องมาจากครูต้องเข้าไปมีส่วนร่วมและมีปฏิสมั พันธ์กับผู้เรียนใน
การเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ อีกทั้งภาระงานที่ครูมอบให้ผู้เรียนนาเสนอบนสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆหรืออื่นๆ
ครูควรเข้าไปมีส่วนร่วมในงานของนักเรียน เช่น เข้าไปแสดงความคิดเห็น หรือแนะนาข้อสงสัยต่างๆที่ผู้เรียนยังติดขัด เพื่อให้
ผู้เรียนได้ปรับปรุงงานให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
1.3 จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ พบว่า ผู้เรียน
ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด แต่มีบางประเด็นที่ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ กิจกรรม
และสื่อการเรียนรู้มีความน่าสนใจ ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากผู้วิจัยใช้สื่อการเรียนการสอนที่ผู้เรียนอาจจะมีความคุ้นเคยและใช้
อยู่เป็นประจาทุกวันอยู่แล้วจึงทาให้สื่อการเรียนการสอนขาดความน่าสนใจ ดังนั้นหากต้องการนาวิธีการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ ผู้สอนควรจัดหาสื่อประเภทอื่นๆ ที่มีความแปลกใหม่จากที่ผู้เรียนคุ้ นเคยหรือเคยพบเห็นได้ทั่วไป
เพื่อให้เกิดตื่นเต้นและความน่าสนใจกับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น
- สังคมและวัฒนธรรม -
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2. ข้อเสนอแนะในการทาการศึกษาครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นๆ ที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ร่วมกับสื่อสังคม
ออนไลน์ได้ เช่น การนาเกมส์การแข่ งขันมาประยุกต์ร่วมเพื่อให้บทเรียนมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และควรลองนาไปใช้กับ
วิชาอื่นๆ หรือในระดับชั้นอื่นๆ
2.2 ควรศึกษาว่าปัจจุบันมีสื่อสังคมออนไลน์ใดที่ได้รับความนิยม และนักเรียนส่วนใหญ่ใช้สื่อสังคมออนไลน์
ประเภทใดอยู่บ้าง และนามาออกแบบกรจัดการเรีย นการสอนให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่สูงมากยิ่งขึ้น
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ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม.
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รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนามนุษย์สู่ประชาคมอาเซียนของสถาบันการศึกษาในจังหวัดปัตตานี
The Model of Learning Management for Human Development onto
ASEAN Community of Educational Institutions in Pattani Province
ณัฏฐ์ หลักชัยกุล1
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของนักเรียน และนักศึกษา
ประเมินการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนามนุษย์สู่ประชาคมอาเซียนของนักเรียน และนักศึกษา และเสนอรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนามนุษย์สู่ประชาคมอาเซียนของสถาบันการศึกษาในอาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่ายกับกลุ่ม นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จานวน 507 คน มหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี จานวน 85 คน และวิทยาลัยชุมชนปัตตานี จานวน 157 คน นักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาของโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จานวน 141 และ 217 ตามลาดับ นักเรียนในระดับ
ประถมศึกษาของโรงเรียนอนุบาลปัตตานี จานวน 203 คน รวมกลุ่ม ตัวอย่างทั้งสิ้น 1,310 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อ มูลด้วยสถิติเ ชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่า เฉลี่ย และส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
สัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ และครู แบบเจาะจง จานวน 12 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการ
วิเคราะห์เนื้อหา นาเสนอข้อมูลแบบพรรณนาความ และตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า
ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จานวนมากที่สุด 908 คน (ร้อยละ 69.31) นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมีอายุเฉลี่ย 23 ปี นักเรียนระดับมัธยม และประถมศึกษามีอายุเฉลี่ย 16.5 ปี และ 11.5 ปี ตามลาดับ ส่วนใหญ่มี
ภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดปัตตานีมากที่สุด จานวน 908 คน (ร้อยละ 69.31) นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุด จานวน 786 คน
(ร้อยละ 60.0) และผู้ตอบแบบสอบถามเคยเรียนวิชาเกี่ยวกับอาเซียนศึกษามาก่อน จานวน 534 คน (ร้อยละ 40.76)
มากกว่ากาลังเรียนอยู่ จานวน 349 คน (ร้อยละ 26.64) ด้านการทดสอบระดับความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนของนักเรียน และนักศึกษาในอาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีความรู้ และ
ความเข้าใจเฉลี่ยในระดับปานกลาง ( X ป.ตรี = 2.33, S.D.= 0.354) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา และประถมศึกษามีคะแนน
ความรู้ และความเข้าใจอยู่ระหว่างร้อยละ 20.3 – 97.7 และร้อยละ 18.3 – 92.6 ตามลาดับ ด้านการประเมินการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนามนุษย์สู่ประชาคมอาเซียนของนักเรียน และนักศึกษาในอาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ภาพรวมนักเรี ยน และ
นักศึกษาในทุกระดับชั้นมีความคิดเห็นว่า สถานศึกษาจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับปานกลาง ( X เฉลี่ยรวม =
3.15, S.D.= 0.48) โดยค่าเฉลี่ยการจัดการเรียนรู้ของสถาบันการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาสูงกว่าระดับประถมศึกษา และ
ระดับปริญญาตรี ( X มัธยม = 3.35, S.D.= 0.50,
X ประถม = 3.28, S.D.= 0.38, X ป.ตรี = 3.11, S.D.= 0.52) ตามลาดับ
สาหรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนามนุษย์สู่ประชาคมอาเซียนของสถาบันการศึกษาในอาเภอเมืองปัตตานี
จังหวัดปัตตานี พบว่า กลุ่มครูในระดับประถมศึกษา ให้ความสาคัญกับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นปัญหา (Problem –based
Instruction) กลุ่มครูในระดับมัธยมศึกษาเน้นตามสภาพจริง (Authentic Learning) ได้แก่ การอานวยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้โดยเข้าไปเผชิญกับสภาพการณ์จริง กลุ่มอาจารย์มหาวิ ทยาลัย ให้ความสาคัญกับการจัดการเรียนรู้โดยมีผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง และให้ความสาคัญกับการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
คำสำคัญ: รูปแบบการจัดการเรียนรู้ การพัฒนามนุษย์ ประชาคมอาเซียน สถาบันการศึกษาในจังหวัดปัตตานี
1

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
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Abstract
This study aims to explore the knowledge and understanding of student into ASEAN Community
on educational institutions, to assess the learning management for human development onto ASEAN
Community, to propose the model of learning management for human development into ASEAN
Community of educational institutions in Pattani Province. To Use a simple random sampling with the higher
education of 507 PSU students, of 85 Mahachulalongkornrajavidyalaya, Pattani institution students, of 157
Community College Pattani Province students. In the secondary school of their Dechapattayanukun and
Benjamarachutit of students are 141 and 217, respectively. In the elementary schools 203 Anuban
Pattani students, totaling 1,310 students sample were collected by questionnaires, were analyzed using
descriptive statistics, such as frequency, percentage, average and standard deviation. In-depth interviews
with professors and teachers of 12 purposive sampling, qualitative data analyzed with content analysis,
descriptive statistics and triangulation data analysis.
The research showed that the respondents were mostly 908 students female. (69.31 %), higher
education students were average age of 23 years, high school students and elementary average age of
16.5 years and 11.5 years, respectively, mainly domiciled in Pattani, mostly 908 students (69.31 %), and
mostly Muslim 786 students (60.0 %), 534 students (40.76 %) have learned the Asian Studies before and
349 students (26.64 %) are now studying The survey their knowledge and understanding about ASEAN
Community of students in Pattani founded that bachelor students have knowledge and understanding
on moderate level ( X = 2.33, S.D. = 0.354), and elementary students have knowledge and.
understanding between 20.3% to 97.7% and high school students from 18.3% to 92.6%. The evaluation
of learning management for human development onto ASEAN community founded that all levels of
education were mostly moderate level ( X = 3.15, S.D = 0.48) as the average of learning management on
high school have more than elementary school and higher education, respectively. ( X HS = 3.35, S.D. =
0.50, X EH = 3.28, S.D.= 0.38, X HE = 3.11, S.D.= 0.52), respectively.
The model of learning management for human development onto ASEAN community in Pattani
found that teachers at the elementary level focused on the learning problems (Problem -based
Instruction), teachers in secondary school level focused on Authentic Learning, included action to help
learners to learning by doing.in real situation. The university professor focused on student centered, and
learning process integration.
Keywords: Model of Learning Management, Human Development, ASEAN Community, Educational
Institutions in Pattani Province
บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กาหนดสาระเกี่ยวกับการเรียนรู้ไว้หลายหมวดหลายมาตรา การ
จัดการศึกษาถือว่า ผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด เป็นจุดปรับเปลี่ยนที่สาคัญในการปฏิรูปการศึกษา จุดมุ่งหมายของการจัด
การศึกษาได้กาหนดไว้ชัดเจนในมาตรา 6 ว่าเพื่อให้ได้คนไทยที่พึงประสงค์ ซึ่งมีลักษณะ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งลักษณะ
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ดังกล่าวนั้นครอบคลุมพัฒนาการของมนุษย์ทุกด้านอันได้แก่ ด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์ ซึ่งเป้าหมายในการ
พัฒนารอบด้านนี้ อาจใช้คาสื่อสั้นๆ ว่า เพื่อให้ได้คนดี มีปัญญา และมีความสุข ซึ่งเป็นนัยของการพัฒนาอย่างสมดุลรอบด้าน
นั่นเอง
ในหมวด 4 มาตรา 22 ได้กาหนดสาระหลักไว้ 3 ประเด็น ซึ่งเป็นหลักการที่ สาคัญยิ่งในการจัดการศึกษา เป็น
หลักการที่มีความหมายที่เกี่ยวข้องทุกระดับต้องคานึงถึง และยึดถือในการปฏิบัติ ประกอบด้วย 1) การจัดการต้องยึดหลักว่า
ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ 2) ถือว่าผู้เรียนสาคัญที่สุด และ 3) กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ
ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ โอกาสผู้เรียนมีส่วน
ร่วมกิจกรรมมากที่สุด ด้วยความมุ่งหวังที่จะทาให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการคิดสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยมีปฏิสัมพันธ์
แบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ที่จะคิดวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ วางแผน และ
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่จะช่วยทาให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
กิ่งฟ้า สินธุวงษ์ (2545) ได้เสนอแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในแบบต่างๆ โดยจัด
หมวดหมู่ไว้โดยใช้จุดเน้นของการเรียนการสอนนั้นเป็นเกณฑ์ ได้แก่ 1) แบบเน้นตัวผู้เรียน เช่น การจัดการเรียนการสอนตาม
เอกัตภาพ (Individualized Instruction) และการจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนนาตนเอง (Self-directed Learning) 2) แบบเน้น
ความรู้ ความสามารถ เช่น การจัดการเรียนรู้แบบรู้จริง (Mastery Learning) การจัดการเรียนรู้แบบรับประกันผล และการ
จัดการเรียนรู้แบบเน้นมโนทัศน์ (Concept-based Instruction) 3) แบบเน้นประสบการณ์ (Experiential Learning) เช่น การ
จัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ การจัดการเรียนรู้แบบรับใช้สังคม (Service Learning) และการจัดการเรียนรู้ตามสภาพ
จริง (Authentic Learning) 4) แบบเน้นปัญหา เช่น การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem -based Instruction)
และการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นหลัก (Project -based Instruction) 5) แบบเน้นทักษะกระบวนการ เช่น การจัดการ
เรียนรู้เน้นกระบวนการสืบสวน (Inquiry-based Instruction) การจัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด (Thinking -based
Instruction) การจัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการกลุ่ม (Group Process -based Instruction) การจัดการเรียนรู้เน้น
กระบวนการวิจัย (Research-based Instruction) และการจัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Instruction for
Self-direction Learning) และ 6) แบบเน้นการบูรณาการ ซึ่งการศึกษานี้ หมายถึง การนาเนื้อหาสาระที่มีความเกี่ยวข้องมา
สัมพันธ์ให้เป็นเรื่องเดียวกัน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจในลักษณะองค์รวม และสามารถนาความรู้
ความเข้าใจไปประยุกต์ใช่ในชีวิตประจาวันได้
ดังนั้น แนวทางการจัดการเรียนรู้ ควรมีลักษณะเป็นกระบวนการทางปัญญาที่พัฒนาบุคคลอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
สามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ เป็นกระบวนการเรียนรูท้ ี่มีความสุขบูรณาการเนื้อหาสาระตามความเหมาะสมของระดับ
การศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้มีความเกี่ยวข้องกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม สาระการเรียนรู้สอดคล้องกับ
ความสนใจของผู้เรียน ทันสมัย เน้นกระบวนการคิด และการปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้ตามสภาพจริง สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างกว้างไกล เป็นกระบวนการที่มีทางเลือก และมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย น่าสนใจเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่มกัน โดยมี
ผู้เรียน ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมุ่งประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสาคัญ
เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา และมีความสุข
การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ เป็นการปฏิบัติ (Performance Assessment) และการประเมินตามสภาพจริง
(Authentic Assessment) ซึ่งจะเน้นไปที่การประเมินตามสภาพจริงโดยผ่านการประเมินการปฏิบัติซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2549 ทั้งนี้ การศึกษานี้มุ่งประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และนักศึกษาตามสภาพ
จริงจากการจัดการเรียนรู้ของสถาบันการศึกษาในอาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ในปี พ.ศ. 2558 ในองค์ประกอบต่างๆ ของ
รูปแบบการสอน ได้แก่ เนื้อหาของหลักสูตร วิธี และการจัดการเรียนการสอน พฤติกรรมหลังเรียน วัสดุอุปกรณ์ การสร้าง
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บรรยากาศการเรียนรู้เครือข่ายความร่วมมือ การเตรียมความพร้อม และส่งเสริมกิจกรรมประชาคมอาเซียน เป้าหมายการ
ผลิตบัณฑิต และศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษา
การประเมินตามสภาพจริง หมายถึง กระบวนการตัดสินความรู้ ความสามารถและทักษะต่างๆ ของผู้เรียนในสภาพ
ที่สอดคล้องกับชีวิตจริง โดยใช้เรื่องราวเหตุการณ์ สภาพจริงหรือคล้ายจริงที่ประสบในชีวิตประจาวัน เป็นสิ่งเร้าที่ให้ผู้เรียน
ตอบสนองโดยการแสดงออก ลงมือกระทาหรือผลิต จากกระบวนการทางานตามที่คาดหวังและผลผลิตที่มีคุณภาพ จะเป็น
การสะท้อนภาพเพื่อลงข้อสรุปถึงความรู้ ความสามารถ และทักษะต่างๆ ของผู้เรียนว่า มีมากน้อยเพียงใด น่าพอใจหรือไม่
อยู่ในระดับความสาเร็จใด (ทิวัตถ์ มณีโชติ, ออนไลน์)
ดังจะเห็นว่า ปัจจุบันไทยได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันการศึกษาต้องเป็นหัว
เรือใหญ่ในการพัฒนามนุษย์ให้มีทักษะต่างๆ ดังกล่าวในการเตรียมพร้อมคนให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
กระบวนการที่สาคัญอย่างหนึ่งในการเรียนการสอน คือ การประเมินผลเพื่อให้รู้ว่า ผลการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันนั้น
บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ หรือผู้เรียนได้เรียนรู้มาก-น้อยเพียงใด นักการศึกษาหลายๆ คน ได้เสนอวิธีการประเมินผลแบบ
ต่างๆ ไว้ทั้งโดยเน้นที่การใช้สถิติมาช่วยตัดสินผลการเรียน เช่น การใช้ t-test, z-test และอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนว่า หลังจากการเรียนด้วยวิธีการนั้นๆ แล้ว ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ผลที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
หรือไม่ แต่ก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่า ผลการเรียนด้วยวิธีการนั้นดีขึ้นมาก-น้อยเพียงใด หรือผลการเรียนในแต่ละหัวข้อของ
ผู้เรียนเป็นอย่างไร
สุรวาท ทองบุ และคณะ (2554: 83-104) ศึกษาเรื่องรูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้พัฒนารูปแบบการ
ประเมินการเรียนรู้ 4 ด้าน ได้แก่ การประเมินผลการเรียนรู้ตามสาระ การประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์เขียนสื่อความ และการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งรูปแบบดังกล่าวมีความสอดคล้องกันดี
สาหรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ หมายถึง กรอบแนวคิ ดเกี่ยวกับการสอน และการเรียนรู้ ซึ่งได้จัดทาขึ้นตามหลัก
ปรัชญา ความเชื่อ ทฤษฎีรองรับ แล้วอาศัยยุทธศาสตร์การสอน วิธีการสอนและเทคนิคการสอน ลาดับขั้นตอนการจัดการ
เรียนการสอน การเตรียมการ สื่อการสอน และการประเมินผล โดยผ่านขั้นตอนการสร้างอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยให้สภาพการ
เรียนการสอนเป็นไปตามหลักการ และวัตถุประสงค์ที่กาหนด
วรกมล สุตะวงค์ (2545) ศึกษาเรื่องกระบวนการบริหารการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนแกนนาปฏิรูปการเรียนรู้
จังหวัดเชียงราย พบว่า กระบวนการบริหารการจัดการเรียนรู้มี 6 ด้านคือ ด้านบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ เนื้อหาสาระ
กระบวนการ การประเมินผลการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของชุมชน และการจัดแหล่งการเรียนรู้ มีการปฏิบัติในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง และรายด้านมีการปฏิบัตใิ นระดับปานกลางทุกด้าน ยกเว้นการจัดแหล่งการเรียนรู้มกี ารปฏิบัติในระดับมีน้อย
ปัญหาที่สาคัญมากที่สุดของกระบวนการบริหารจัดการเรียนรู้คือ ผู้บริหารโรงเรียนขาดการติดตาม กากับ ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ส่วนแนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารการจัดการเรียนรู้ ผู้บริหารควรมีความตระหนัก และใส่
ใจดูแลงานที่กาลังปฏิบัติอยู่อย่างเต็มความสามารถ จัดระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบ มีการวาง
แผนการปฏิบัติงาน มีการติดตาม กากับตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานสม่าเสมอ และต่อเนื่อง
จากรายงานการสังเคราะห์รปู แบบการจัดกระบวนการเรียนรูข้ องครูต้นแบบ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 (สานักมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาการเรียนรู้, 2547) ได้สรุปกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูป
การศึกษาของครูต้นแบบไว้ 4 กลุ่มรูปแบบ ได้แก่ 1) รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบการพัฒนากระบวนการคิด และ
การจัดการ 2) รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบใช้ประสบการณ์จริง 3) รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณา
การ และ 4) รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งวิทยาการ
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Joyce and Weil (2000) ได้อธิบาย การจัดรูปแบบการสอนหรือการจัดการเรียนรู้ไว้ 4 กลุ่มเช่นกัน ได้แก่
1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาตน 2) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นปฏิ สัมพันธ์ทางสังคม 3) รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นการจัดกระบวนการหรือกระบวนการคิด และ 4) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นพฤติกรรม อีกทั้งได้เสนอ
รูปแบบการสอนแต่ ละรูปแบบเป็น 4 ส่วนได้แ ก่ 1) อธิบ ายความสัมพันธ์ข องสิ่งต่า งๆ ซึ่งเป็นที่มาของรูปแบบการสอน
(Orientation to the Model) ประกอบด้วย เป้าหมายของรูปแบบ ทฤษฎี และข้อสมมุติที่รองรับรูปแบบหลักการและมโน
ทัศน์ที่สาคัญที่เป็นพื้นฐานของรูปแบบการสอน 2) รูปแบบการสอน (The Model of Teaching) เป็นการอธิบายตัวรูปแบบ
การสอนซึ่งนาเสนอเป็นเรื่องๆ อย่างละเอียด และเน้นการปฏิบัติได้ เช่น ขั้นตอนของรูปแบบ (Syntax or Phase) รูปแบบ
การปฏิสัมพันธ์ (Social System) เน้นหลักการแสดงการโต้ตอบ (Principle of Reaction) และสิ่งสนับสนุน (Support
System) การนารูปแบบการสอนไปใช้ (Application) และผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน (Instructional and Nurturant
Effects) ทั้งทางตรง และทางอ้อม
ทั้งนี้ การศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนามนุษย์สู่ประชาคมอาเซียนหลังปี พ.ศ. 2558 นั้นมีผู้
ศึกษาอยู่บ้าง การศึกษานี้จึงมีความสาคัญต่อแนวทางการพัฒนาผู้เรียน และการปฏิรูปทางการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษ ย์ใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ที่คนส่วนใหญ่เป็นคนมุสลิม มีวิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณีที่ต่างจากระบบคิดส่วนกลางไม่
มากก็น้อย อีกทั้ง ปัจจุบันพบว่า ระดับคุณภาพทางการศึกษาของคนในพื้นที่ต่ากว่าพื้นที่อื่นๆ และเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในทุกระดับชั้นทางการศึกษาแล้ว โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์
ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงกาหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะนักเรียน นักศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และอาจารย์ของ
สถานศึกษาในอาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี และให้ความสนใจในประเด็นต่างๆ ดังกล่าวมา บทความวิจัยนี้ มุ่งนาเสนอรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนามนุษย์สู่ประชาคมอาเซียนของสถาบันการศึกษาในอาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เพื่อจะใช้เป็น
ข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน และเป็นการตรวจสอบคุณภาพทางการศึกษาในสถานการณ์จริง
ของพื้นที่ในจังหวัดชายแดนใต้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสารวจความรู้ และความเข้าใจเกีย่ วกับประชาคมอาเซียนของนักเรียน และนักศึกษาในอาเภอเมืองปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
2. เพื่อประเมินการจัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนามนุษย์สู่ประชาคมอาเซียนของนักเรียน และนักศึกษาในอาเภอเมือง
ปัตตานี จังหวัดปัตตานี
3. เพื่อเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนามนุษย์สู่ประชาคมอาเซียนของสถาบันการศึกษาในอาเภอเมือง
ปัตตานี จังหวัดปัตตานี
กรอบแนวคิด
การทดสอบ

การประเมิน

การวิเคราะห์เนื้อหา

ตามสภาพจริง

และกาหนดรูปแบบ

ความรู้ และความเข้าใจ

การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนามนุษย์

รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนามนุษย์

เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

สู่ประชาคมอาเซียน

สู่ประชาคมอาเซียน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้แบบ
สารวจความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาในอาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple
Random Sampling) จานวนทั้งสิ้น 1,310 คน กลุ่มตัวอย่างในระดับอุดมศึกษา จานวนรวม 749 คน ได้แก่ นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จานวน 507 คน มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีจานวน 85
คน วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จานวน 157 คน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 561 คน ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนเดชะ
ปัตตนยานุกูล จานวน 141 คน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จานวน 217 คน และโรงเรียนอนุบาลปัตตานี จานวน 203 คน
วิเคราะห์ ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อ 1 และ 2
การสัมภาษณ์เชิงลึกกับอาจารย์ และครูของสถาบันการศึกษาตัวอย่าง ด้วยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) จานวน 12 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา นาเสนอข้อมูลแบบพรรณนาความเพื่อสร้าง
ข้อสรุปเชิงอุปนัย (Inductive Analysis) และตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าด้านตั วผู้วิจัย เนื้อหา และเวลาเพื่อตอบ
วัตถุประสงค์ข้อ 3
จากที่กล่าวมา ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรม เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการตรวจสอบเครื่องมือด้านความเที่ยงตรงของเนื้อหา และความน่าเชื่อถือ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 ท่านเพื่อทดสอบ
ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับจุดมุ่งหมายของการวิจัย หรือค่า I.O.C ได้เท่ากับ 0.91 รวมถึงการนาเครื่องมือที่แก้ไข
แล้วได้ไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างของการศึกษานี้ ได้ค่าความเชื่อมั่นของข้อคาถาม
ทั้งฉบับหรือสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.87
ผลการวิจัย
1. จากการสารวจคุณลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 908 คน (ร้อย
ละ 69.31) นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีอายุเฉลี่ย 23 ปี นักเรียนระดับมัธยมศึกษา มีอายุเฉลี่ย 16.5 ปี และนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา มีอายุเฉลี่ย 11.5 ปี ส่วนใหญ่มีภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดปัตตานีมากที่สุด จานวน 908 คน (ร้อยละ 69.31) นับ
ถือศาสนาอิสลามมากที่สุด จานวน 786 คน (ร้อยละ 69.31) กลุ่มตัวอย่างเคยเรียนวิชาเกี่ยวกับอาเซียนศึกษามาก่อน
จานวน 534 คน (ร้อยละ 40.76) มากกว่ากาลังเรียนอยู่ จานวน 349 คน (ร้อยละ 26.64)
2. ด้านการวัดระดับความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของนักเรียน และนักศึกษา พบว่า นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีความรู้ และความเข้าใจเฉลี่ยในระดับปานกลาง ( X = 2.33, S.D.= 0.354) สาหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษา และประถมศึกษามีคะแนนความรู้ และความเข้าใจอยู่ระหว่างร้อยละ 20.3 – 97.7 และร้อยละ 18.3 – 92.6
ตามลาดับ แสดงได้ดังตารางที่ 1 – 3
ตารางที่ 1 ความรู้ และความเข้าใจของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ข้อคาถาม
1. ลักษณะทั่วไปของประเทศสมาชิกอาเซียนและประโยชน์ที่ไทย
จะได้รับจากการเป็นสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียน
2. การรวมกลุ่มประเทศอาเซียนจะส่งผลดีต่อการเพิ่มโอกาสใน
การสร้างงานสร้างอาชีพของคนไทย

818

ไม่เข้าใจ
(คน, ร้อยละ)
2
(0.29)
0
(0)

- สังคมและวัฒนธรรม -

ระดับความเข้าใจ (คน, ร้อยละ)
น้อย
ปานกลาง
มาก
204
444
44
(29.4)
(64.0)
(6.4)
250
382
62
(36)
(55.1)
(8.9)
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ข้อคาถาม
3. หากมีการเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษ จะช่วยให้สามารถเพิ่ม
โอกาสในการทางานระหว่างประเทศมากขึ้น
4. หากได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาถิ่น (มลายูปัตตานี) จะช่วย
ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสันติภาพในสังคมพหุวัฒธรรม
ชายแดนใต้
5. หลักการสาคัญของ “ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน”
เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริมสวัสดิการสังคม การศึกษา
6. หลักการสาคัญของ “การเมืองและความมั่นคงทางอาเซียน”
จะช่วยให้ภูมิภาคอาเซียน มีความเป็นเอกภาพ สงบสุข และแข็ง
แกร่งมากขึ้น
7. “กฎบัตรอาเซียน” เป็นร่างสนธิสัญญาที่ทาร่วมกันระหว่าง
ประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียนที่วางกรอบทางกฎหมาย
และโครงสร้างองค์กรของสมาคมอาเซียน
8. ลักษณะทั่วไปของประเทศสมาชิกอาเซียนและประโยชน์ที่ไทย
จะได้รับจากการเป็นสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียน
9. การเปิดเสรีทางการศึกษาของประชาคมอาเซียน มีบทบาทสาคัญ
ในการพัฒนามนุษย์เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นหลังปี พ.ศ. 2558
10. ประเทศไทยต้องมีการพัฒนาความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจ
สังคมวัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคงไปพร้อมๆ กันอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ก้าวทันประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน

ไม่เข้าใจ
(คน, ร้อยละ)
1
(0.1)
2
(0.3)

ระดับความเข้าใจ (คน, ร้อยละ)
น้อย
ปานกลาง
มาก
453
204
36
(65.3)
(29.4)
(5.2)
345
300
47
(49.7)
(43.2)
(6.8)

2
(0.3)
1
(0.1)

261
(37.6)
218
(31.5)

369
(53.2)
395
(56.9)

62
(8.9)
80
(11.5)

3
(0.4)

234
(33.8)

374
(54)

82
(11.8)

0
(0)
0
(0)

304
(43.8)
277
(40)

334
(48.1)
354
(51.1)

56
(8.1)
62
(8.9)

2
(0.3)

358
(51.7)

280
(40.4)

53
(7.6)

จากตารางที่ 1 พบว่า มีนักศึกษาในระดับปริญญาตรีจานวนน้อยที่ไม่เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน แต่ส่วน
ใหญ่จะมีความรู้ และความเข้าใจเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.33, S.D.= 0.354) เรื่องที่เข้าใจน้อยที่สุด ได้แก่ การเพิ่ม
ทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษจะช่วยให้สามารถเพิ่มโอกาสในการทางานระหว่างประเทศมากขึ้น (ร้อยละ 65.3)
ตารางที่ 2 ความรู้ และความเข้าใจของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ข้อคาถาม
1. ASEAN คือ Association of South East Asian Nations (ถูกต้อง)
2. ASEAN Day คือ วันที่ 8 สิงหาคมของทุกปี (ถูกต้อง)
3. สมาคมอาเซียนถือกาเนิดจากปฏิญญาเชียงราย (ผิด)
(คาตอบที่ถูกต้อง คือ กรุงเทพฯ)
4. เริ่มแรก อาเซียน (ASEAN) จัดตั้งโดยประเทศสมาชิก 10 ประเทศ (ผิด)
(คาตอบที่ถูกต้อง คือ 5 ประเทศ)

- สังคมและวัฒนธรรม -

ตอบถูก (คน, ร้อยละ)
333
(97.7)
291
(85.3)
315
(92.6)
263
(77.4)

ตอบผิด (คน, ร้อยละ)
8
(2.3)
50
(14.7)
25
(7.4)
77
(22.6)
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ข้อคาถาม
5. ภาษาทางราชการที่กาหนดไว้ในกฎบัตรอาเซียนคือภาษาอังกฤษ (ถูกต้อง)
6. การที่ไทยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อพยพสงครามกลางเมืองกัมพูชา
สงครามเวียดนาม การปราบปรามชนกลุ่มน้อยในเมียนมาร์หรือพม่า
เป็นบทบาทความมั่นคงทางการเมือง (ผิด)
7. นโยบายปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนเป็น
อุปสรรคในการรวมตัวทางด้านเศรษฐกิจ (ถูกต้อง)
8.ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของอาเซียน ใช้ภาษีเป็นสิ่งจูงใจประเทศ
สมาชิก (ถูกต้อง)
9. สิทธิในการแทรกแซงกิจการภายใน เพื่อยุติข้อขัดแย้งภายในประเทศ
เป็นหลักการสาคัญของการรวมกลุ่มอาเซียน (ผิด)
10. กฎบัตรอาเซียน เป็นธรรมนูญของอาเซียน (ถูกต้อง)

ตอบถูก (คน, ร้อยละ)
312
(91.8)
260
(76.5)

11. การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit)ของผู้บริหารทาให้เกิดผล
ในการกาหนดนโยบายสูงสุด และแนวทางความร่วมมือ (ถูกต้อง)
12. การก่อตั้งประชาคมอาเซียน เป็นการเสียเปรียบในการต่อรองทาง
การค้าของไทย (ผิด)
13. คาขวัญของอาเซียนคือ “หลากอัตลักษณ์ หลายประชาคม มากวิสัยทัศน์”
(ผิด)
14. บุคคลที่ถือว่าเป็นผู้ก่อตั้งอาเซียนแรกเริ่มคือ ดร.ถนัด คอมันต์ (ถูกต้อง)

15. คนไทยคนแรกที่ดารงตาแหน่งเลขาธิการอาเซียนคือ ดร.สุรินทร์
พิศสุวรรณ (ผิด เป็นคนที่สอง)
16. “ข้าว” เป็นสัญลักษณ์ของอาเซียนเพราะเป็นพืชเศรษฐกิจของสมาชิก
อาเซียน (ถูกต้อง)
17. ภาษาทางราชการที่กาหนดไว้ในกฎบัตรอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ
(ถูกต้อง)
18.ความร่วมมือด้านการศึกษา จัดอยู่ในเสาหลักประชาคมสังคม และ
วัฒนธรรม (ถูกต้อง)
19.ภายในปี พ.ศ.2558 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีเป้าหมายไปสูต่ ลาด
เดียว ฐานการผลิตเดียว (ถูกต้อง)
20.บทบาทของอาเซียนในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการแก้ไข
ปัญหาความยากจน และการเพิม่ การจ้างแรงงาน (ถูกต้อง)

ตอบผิด (คน, ร้อยละ)
28
(8.2)
80
(23.5)

234
(68.4)
174
(51)
133
(39.2)
314
(93)
310
(91.2)
260
(77.2)
282
(83.2)
257
(75.8)

108
(31.6)
167
(49)
206
(60.8)
24
(7)
30
(8.8)
77
(22.8)
57
(16.8)
82
(24.2)

69
(20.3)
284
(83.3)
316
(92.1)
302
(88.6)
312
(91.2)
314
(91.8)

271
(79.7)
57
(16.7)
27
(7.9)
39
(11.4)
30
(8.8)
28
(8.2)

จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาส่วนใหญ่สามารถตอบคาถามเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนได้
ถูกต้องมากกว่าตอบผิด นั่นคือ มีจานวนผู้ตอบถูก อยู่ระหว่างร้อยละ 20.3 –97.7 หากพิจารณารายข้อ พบว่า นักเรียนส่วน
ใหญ่เข้าใจผิดว่า คนไทยคนแรกที่ดารงตาแหน่งเลขาธิการอาเซียนคือ ดร.สุริ นทร์ พิศสุวรรณ ซึ่งมีผู้ตอบถูกเพียง ร้อยละ
820

- สังคมและวัฒนธรรม -
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20.3 และสิทธิในการแทรกแซงกิจการภายใน เพื่อยุติข้อขัดแย้งภายในประเทศ ไม่ใช่เป็นหลักการสาคัญของการรวมกลุ่ม
อาเซียน ซึ่งมีผู้ตอบถูกเพียงร้อยละ 39.2 แต่สาหรับคาถามที่นักเรียนตอบได้ถูกต้องมากที่สุด คือ ASEAN คือ Association
of South East Asian Nations ซึ่งตอบถูกถึงร้อยละ 97.7
ตารางที่ 3 ความรู้ และความเข้าใจของนักเรียนในระดับประถมศึกษา
ข้อคาถาม
1. “อาเซียน” คือ ประชาชาติแห่งทวีปเอเชียตะวันออก (ผิด)
2. “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม” คือ คาขวัญของอาเซียน
(ถูกต้อง)
3. “ASEAN” ย่อมาจาก “Asia South East Association National”
(ผิด)
4. “แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ นักบัญชี นักสารวจ วิศวกร สถาปนิก
และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว” เป็น 8 อาชีพที่สามารถเคลื่อนย้าย
แรงงานได้โดยเสรี (ถูกต้อง)
5. “ประชาสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน” เป็น 1 ใน 3 เสาหลัก เน้นการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ส่งเสริมสวัสดิการสังคม การศึกษา และสร้างอัตลักษณ์อาเซียน (ถูกต้อง)
6. ประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์” เป็น
“5 ประเทศ ผู้ก่อตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน” (ถูกต้อง)
7. “การก่อสร้างอุตสาหกรรม การขนส่งหรือโลจิสติกส์ บริการที่เกี่ยวกับ
การค้าและการท่องเที่ยว”คืออุตสาหกรรมสาคัญในอาเซียนปัจจุบัน (ถูกต้อง)
8. “อาเซียน” มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว (ผิด)
9. “AFTA” เกี่ยวข้องกับการค้าเสรี (ถูกต้อง)
10. การก่อตั้งประชาคมอาเซียน เป็นการเสียเปรียบในการต่อรองทางการค้า
ของไทย (ผิด)

ตอบถูก (คน, ร้อยละ)
149
(73.8)
187
(92.6)
147
(72.8)
109
(54.2)
37
(18.3)
137
(67.8)
125
(62.2)
184
(91.1)
181
(90.0)
179
(88.6)

ตอบผิด (คน, ร้อยละ)
53
(26.2)
15
(7.4)
55
(27.2)
92
(45.8)
165
(81.7)
65
(32.2)
76
(37.8)
18
(8.9)
20
(10.0)
23
(11.4)

จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนในระดับประถมศึกษาส่วนใหญ่ สามารถตอบคาถามเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนได้
ถูกต้องมากกว่าตอบผิด นั่นคือ มีจานวนผู้ตอบถูกอยู่ระหว่างร้อยละ 18.3 – 92.6 หากพิจารณารายข้อ พบว่า นักเรียนส่วน
ใหญ่ไม่เข้าใจว่า “ประชาสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน” เป็น 1 ใน 3 เสาหลักที่เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริม
สวัสดิการสังคม การศึกษา และสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ซึ่งมีผู้ตอบถูกเพียงร้อยละ 18.3 และ“ASEAN” ย่อมาจาก Asia
South East Association National ซึ่งเป็นคาตอบที่ผิด ซึ่งมีผู้ตอบถูกต้องร้อยละ 72.8 และคาถามที่ตอบได้ถูกต้องมาก
ที่สุด คือ หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม” คือ คาขวัญของอาเซียน คิดเป็นร้อยละ 92.6
3. จากการประเมินการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนามนุษย์สู่ประชาคมอาเซียนของกลุ่มตัวอย่างในสถานศึกษา
ของจังหวัดปัตตานี พบว่า ภาพรวมนักเรียน และนักศึกษาในทุกระดับชั้น (ปริญญาตรี มัธยมศึกษา และประถมศึกษา) มี ผล
การเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด ( X = 3.11, S.D.= 0.515, X = 3.35, S.D.= 0.50, X = 3.28, S.D.= 0.38
ตามล าดั บ) โดยที่นั กเรีย นระดั บมั ธยมศึ กษามี ค่า เฉลี่ย ผลการเรี ยนรู้สู งกว่า ระดับ ประถมศึ กษา และระดั บปริญ ญาตรี
ตามลาดับ แสดงได้ดังตารางที่ 4
- สังคมและวัฒนธรรม -
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนามนุษย์สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาในอาเภอเมืองปัตตานี
ข้อคาถาม

X

1. เนื้อหาของหลักสูตรที่เรียน มีความทันสมัย และสอดรับกับ 3.10
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. เนื้อหาของหลักสูตรที่เรียน สามารถเพิ่มประสบการณ์ตรงใน 3.07
การดาเนินชีวิตสู่ประชาคมอาเซียน
3. เนื้อหาของหลักสูตรที่เรียน ปรับได้เหมาะสม สอดรับกับหลัก 3.04
ศาสนา และการปฏิบัติศาสนกิจ
4. เนื้อหาของหลักสูตรที่เรียน สามารถนาไปประยุกต์เพื่อ
3.21
การเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาหรือในประชาคมอาเซียน
5. วิธีการสอนของเข้าใจง่าย ทาให้สามารถแสวงหาความรู้
3.13
เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
6. วิธีการสอนมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
3.14
7. วิธีการสอน มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
3.18
8. วิธีการสอนมุ่งสร้างจิตสาธารณะ และให้ความสาคัญกับ
3.18
ประโยชน์ของผู้อื่นเป็นลาดับแรก
9. การจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสม และสอดคล้อง 3.09
กับระยะเวลา และตรงตามเนื้อหาของหลักสูตร
10. หลังจากการเรียนในชั้นเรียน สามารถนาไปปฏิบัติหรือ
3.10
ประยุกต์ในชีวิตประจาวันได้
11. หลังจากการเรียนในชั้นเรียน จะมีการทบทวนความรู้ที่ 2.96
ได้รับอย่างต่อเนื่อง
12. วัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องเรียนมีความทันสมัย 2.90
และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
13. มีการสร้างบรรยากาศสังคมฐานความรู้ และสภาพแวดล้อม 3.06
ของสถานศึกษา ให้มีความสะอาด สวยงามและเป็นระเบียบ
14. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพ
3.07
ทางด้านภาษา และวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนใต้ และ
กลุ่มประเทศสมาชิก
15. สถานศึกษาจัดเตรียมบริการ และสิ่งอานวยความ
3.07
สะดวกต่างๆ ภายในสถานศึกษาอย่างครบครัน เช่น จุด
บริการน้าดื่ม ห้องน้าสะอาด และสถานที่ละหมาด เป็นต้น
16. สถานศึกษาส่งเสริม และจัดกิจกรรมหรือโครงการ
3.09
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนที่หลากหลาย และต่อเนื่อง
17. สถานศึกษาส่งเสริม และจัดกิจกรรมหรือโครงการ
3.07
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนที่เป็นไปตามความต้องการ และ
ทางเลือก
18. สถานศึกษาส่งเสริม และจัดกิจกรรมหรือโครงการ
3.11
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเพื่อสร้างความสามัคคี และการมี
ส่วนร่วม
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3.49

S.D.
0.661

ระดับ
รวม
ประถมศึกษา
S.D.
S.D.
X
X
3.21 0.721 3.15 0.72

0.755

3.41

0.708

3.34

0.682 3.13 0.74

0.774

3.29

0.704

3.32

0.764 3.11 0.77

0.798

3.47

0.701

3.37

0.723 3.21 0.75

0.749

3.41

0.696

3.42

0.716 3.21 0.75

0.764
0.789
0.774

3.40
3.39
3.46

0.714
0.698
0.740

3.49
3.28
3.33

0.670 3.26 0.77
0.811 3.20 0.78
0.853 3.23 0.78

0.764

3.31

0.794

3.31

0.813 3.13 0.79

0.782

3.33

0.718

3.33

0.740 3.14 0.76

0.777

3.12

0.781

3.05

0.813 2.97 0.78

0.846

3.08

0.897

3.14

0.803 2.91 0.84

0.793

3.29

0.759

3.46

0.785 3.12 0.80

0.797

3.25

0.844

3.12

1.00

0.811

3.36

0.715

3.19

0.924 3.10 0.81

0.719

3.30

0.57

2.97

0.881 3.07 0.75

0.740

3.36

0.727

2.96

1.011 3.07 0.79

0.767

3.38

0.708

3.27

0.881 3.16 0.78

ระดับอุดมศึกษา
S.D.
0.722

ระดับมัธยมศึกษา
X

- สังคมและวัฒนธรรม -
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ข้อคาถาม

ระดับอุดมศึกษา
X

S.D.
0.712

ระดับมัธยมศึกษา
X

S.D.
0.727

ระดับ
รวม
ประถมศึกษา
S.D.
S.D.
X
X
3.31 0.709 3.20 0.71

19. สถานศึกษามุ่งสร้างผู้เรียนที่มีความสามารถด้านการ
3.17
3.36
จัดการ และเข้าถึงทรัพยากรในการดาเนินชีวิต
20. สถานศึกษามุ่งสร้างผู้เรียน ด้วยการปลูกจิตสานึกเพื่อ
3.20 0.795 3.41 0.723 3.20 0.855
กระบวนการพัฒนาสังคมมากกว่าเศรษฐกิจ และวัตถุ
21. สถานศึกษามุ่งสร้างผู้เรียนเพื่อเข้าสู่การเรียนในระดับที่ 3.16 0.780 3.48 0.652 3.55 0.809
สูงขึ้นมีเป้าหมายการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ
มีความสุขในชีวิต
22. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นมืออาชีพในการบริหาร 3.15 0.817 3.31 0.844 3.29 0.928
การศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
23. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นมืออาชีพในการนา
3.13 0.809 3.29 0.837 3.13 0.958
สถานศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
24. ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม และจริยธรรมในการ
3.15 0.847 3.27 0.806 3.42 0.905
บริหารสถานศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เฉลี่ยรวม
3.11 0.52 3.35 0.50 3.28 0.38
แปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.20 0.80
3.24 0.78

3.17 0.84
3.13 0.83
3.20 0.86
3.15 0.48
ปานกลาง

จากตารางที่ 4 พบว่า ในภาพรวมนักเรียน และนักศึกษาในอาเภอเมืองปัตตานี มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนามนุษย์สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( X เฉลี่ยรวม = 3.15, S.D = 0.48) หากพิจารณา
นักเรียน และนักศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
มนุษย์อยู่ในระดับปานกลางทั้งหมดเช่นเดียวกัน ( X ประถม = 3.28, S.D. = 0.38, X มัธยม = 3.35, S.D. = 0.50, X ปริญญาตรี
= 3.11, S.D. = 0.52 ตามลาดับ) นั่นคือ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษามีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านสูงกว่าระดับประถมศึกษา และ
อุดมศึกษา ตามลาดับ หากพิจารณารายด้านแล้ว พบว่า ประเภทการจัดการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยรวมสูงสุด ได้แก่ วิธีการสอน
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ( X เฉลี่ยรวม = 3.26, S.D. = 0.77) และสถานศึกษามุ่งสร้างผู้เรียนเข้าสูก่ ารเรียนในระดับที่
สูงขึ้น โดยมีเป้าหมายการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และมีความสุขในชีวิต ( X เฉลี่ยรวม = 3.24, S.D. = 0.78)
นักเรียนในระดับประถมศึกษา มี ค่าเฉลี่ยรายด้านสูงสุดในเรื่อง สถานศึกษามุ่งสร้างผู้เรียนเพื่อเข้าสู่การเรียนใน
ระดับที่สูงขึ้นมีเป้าหมายการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และมีความสุขในชีวิต ( X = 3.55, S.D = 0.809)
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา มีค่าเฉลี่ยรายด้านสูงสุดในเรื่อง เนื้อหาของหลักสูตรที่เรียน มีความทันสมัย และสอด
รับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ( X = 3.49, S.D = 0.611) เนื้อหาของหลักสูตรที่เรียน สามารถนาไปประยุกต์ เพื่อการ
เรียนรู้ภายนอกโรงเรียนหรือในประชาคมอาเซียน ( X = 3.47, S.D = 0.670) และวิธีการสอนมุ่งสร้างจิตสาธารณะ และให้
ความสาคัญกับประโยชน์ของผู้อื่นเป็นลาดับแรก ( X = 3.46, S.D = 0.74)
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีค่าเฉลี่ยรายด้านสูงสุดในเรื่องเนื้อหาของหลักสูตรที่เรียน สามารถนาไปประยุกต์เพื่อ
การเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนหรือในประชาคมอาเซียน ( X = 3.21, S.D = 0.80) และสถานศึกษามุ่งสร้างผู้เรียน ด้วยการ
ปลูกจิตสานึกเพื่อกระบวนการพัฒนาสังคมมากกว่าเศรษฐกิจ และวัตถุ ( X = 3.20, S.D = 0.80)
4. การสัมภาษณ์เชิงลึกกับอาจารย์ และครูของสถานศึกษา ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา พบว่า
4.1 กลุ่มครู ในระดับประถมศึกษา ให้ความสาคัญกับการจัดการเรียนรู้ แบบเน้นปัญหา (Problem –based
Instruction) มากที่สุด ซึ่งเป็นการจัดสภาพการณ์ของการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นเครื่องมือในการช่วยให้เรียนรู้ตาม
เป้าหมาย โดยอาจนาผู้เรียนไปเผชิญกับสถานการณ์ปัญหาจริง และร่วมกันแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจใน
ปัญหานั้นอย่างแท้จ ริง จึงเห็นทางเลือก และวิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา รวมทั้งช่วยให้เกิดความใฝ่รู้ เกิดทักษะ
กระบวนการคิด และกระบวนการแก้ปัญหาต่างๆ ตามมา
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823

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 วันที่ 17 มิถุนายน 2559

4.2 กลุ่ มครู ในระดับ มัธ ยมศึก ษาให้ ความสาคัญ กับการจัด การเรีย นรู้ แบบตามสภาพจริ ง (Authentic
Learning) ได้แก่ การดาเนินการช่วยหรือเป็นผู้อานวยให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูโ้ ดยให้ผู้เรียนเข้าไปเผชิญกับสภาพการณ์ปัญหา
และเป็นบริบทจริง และร่วมมือกันศึกษาเรียนรู้ แสวงหาความรู้ ข้อมูล และวิธีการต่างๆ เพื่อที่จะแก้ไขปัญหานั้นได้รับการ
ประเมินตามมาตรฐานคุณภาพในชีวิต เป็นการใช้โครงงานเป็นหลั ก (Project –based Instruction) ได้แก่ การให้ผู้เรียนได้
ร่วมมือกันเลือก และทาโครงงานที่กลุ่มของตนเองสนใจ ร่วมกันสารวจตรวจสอบ สังเกต และวางแผนในการทาโครงงาน
ศึกษาหาข้อมูล ความรู้ที่จาเป็น และลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ จนได้ข้อค้นพบหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่แล้วเขียนรายงาน และ
นาเสนอต่อสาธารณะเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดค้น และสรุปผลการเรียนรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์ทั้งหมด
4.3 กลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัย ให้ความสาคัญกับการจัดการเรียนรู้โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
โดยผู้สอนเป็นเพียงพี่เลี้ยงคอยให้คาแนะนา และชี้แนวทางการพัฒนาทักษะ กระบวนการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์เพื่อ
การประเมินคุณค่าในขั้นตอนสุดท้าย การเรียนรู้นี้จะให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการสร้างงานหรือกิจกรรม โดยดาเนินการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ลงมือปฏิบัติหรือสร้างงานที่ตนเองสนใจ ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้สั มผัส และแลกเปลี่ยนความรู้กับสมาชิกหรือ
เพื่อนในกลุ่มด้วย ดังนั้น ผู้เรียนจะสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติงานที่มีความหมายต่อตนเอง และผู้อื่น ผู้สอน
จะต้องสร้างให้เกิดองค์ประกอบครบทั้ง 3 ประการ กล่าวคือ 1) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ได้ส ร้างงาน ได้
เลือกตามความสนใจ ตามความชอบหรือความถนัดของแต่ละบุคคล 2) ผู้เรียนได้เรียนรู้ภายใต้บรรยากาศที่เป็นมิตร และ
สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความรู้
ด้วย เช่น กลุ่มเพื่อนที่มีประสบการณ์ ความสามารถแตกต่างกันจะมาร่วมกันเรียนรู้ และ 3) มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการ
ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม
4.4 กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา ให้ความสาคัญกับ ผลลัพธ์ของกระบวนการเรียนรู้ แบบบูรณาการ โดยน า
สารสนเทศจากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครู อาจารย์ในรูปแบบต่างๆ ดังกล่าวที่มีความเกี่ยวข้องกันมาสัมพันธ์ให้เป็นเรื่อง
เดียวกัน เพื่อกาหนดแผนหรือนโยบายการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในลักษณะองค์รวมหรือการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนในทุกระดับชั้นสามารถนาความรู้ และความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างมีความสุข
สรุปและอภิปรายผล
1. นักศึกษาในระดับปริญญาตรี มีจานวนน้อยที่ไม่เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน แต่ส่วนใหญ่จะมีความรู้
และความเข้าใจเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เรื่องที่เข้าใจน้อยที่สุด ได้แก่ การเพิ่มทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษจะช่วย
ให้สามารถเพิ่มโอกาสในการทางานระหว่างประเทศมากขึ้น ความคิดเห็นนี้อาจสะท้ อนถึงความไม่จาเป็นในการเรีย น
ภาษาต่างประเทศก็เป็นได้ เช่น ภาษาอังกฤษ เหตุผลเพราะในปัจจุบันคนหนุ่มสาวในพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้ มักนิยมไป
ทางานร้า นอาหารในประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีพื้ น ที่ติ ด กับ จังหวัด นราธิว าส ดังจะเห็ นว่ า คนกลุ่ มนี้ สามารถใช้ ชีวิ ต และ
ติดต่อสื่อสารกันได้อย่างดี ด้วยภาษาถิ่นมาลายูปัตตานี ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจาวันของคนในพื้นที่ใน
ชีวิตประจาวัน
2. นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาส่วนใหญ่สามารถตอบคาถามเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนได้ถูกต้องมากกว่าตอบผิด
(ค่าร้อยละ 20.3 – 97.7) ทั้งนี้ นักเรียนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่า คนไทยคนแรกที่ดารงตาแหน่งเลขาธิการอาเซียนคือ ดร.สุรินทร์
พิศสุวรรณ ซึ่งมีผู้ตอบผิดมากถึงร้อยละ 79.7 แต่สาหรับคาถามที่นักเรียนตอบได้ถูกต้องมากที่สุด ได้แก่ ASEAN คือ
Association of South East Asian Nations ซึ่งตอบถูกร้อยละ 97.7 ส่วนนี้สะท้อนเรื่องการใช้คาขวัญหรือสโลแกนในการ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้จดจาง่าย และสร้างความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น
3. นักเรียนในระดับประถมศึกษาส่วนใหญ่สามารถตอบคาถามเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนได้ถูกต้องมากกว่าตอบ
ผิด (ค่าร้อยละ 18.3 – 92.6) ทั้งนี้ นักเรียนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่า ASEAN” ย่อมาจาก Asia South East Association
National มีผู้ตอบผิดถึงร้อยละ 72.8 แต่สาหรับคาถามที่นักเรียนตอบได้ถูกต้องมากที่สุดถึงร้อยละ 92.6 คือ หนึ่งวิสัยทัศน์
หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม” ซึ่งเป็นคาขวัญของอาเซียน ส่วนนี้สะท้อนเรื่องของความจาดังกล่าว
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4. การประเมินการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนามนุษย์สู่ประชาคมอาเซียนของกลุ่มตัวอย่างในสถานศึกษาของอาเภอเมือง
ปัตตานี จังหวัดปัตตานี พิจารณาตามระดับชั้นของนักเรียน และนักศึกษา ได้แก่ ปริญญาตรี มัธยมศึกษา และประถมศึกษา
พบว่า มีการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด ( X ป.ตรี = 3.11, S.D.= 0.52, X มัธยม = 3.35, S.D.= 0.50 และ X ประถม =
3.28, S.D.= 0.38 ตามลาดับ) โดยที่สถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษามีค่าเฉลี่ยการจัดการเรียนรู้สูงกว่าสถานศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา และระดับปริญญาตรี ตามลาดับ สิ่งนี้สะท้อนว่า โรงเรียนมัธยมศึกษาของสถาบันการศึกษาในอาเภอเมืองปัตตานี
ให้ความสาคัญกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ASIAN Studies หรืออาเซียนศึกษาที่แยกออกมาจากเนื้อหาของรายวิชา
สังคมศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน ดังจะเห็นว่า ทุกระดับการศึกษามีความพร้อมของแหล่งการเรียนรู้
จานวนมาก เช่น มีห้องสมุดที่ประกอบด้วยเอกสาร และหนังสือเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนจานวนมาก จัดบอร์ดนิทรรศการ และ
กิจกรรมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนตลอดทั้งปี กล่าวโดยสรุป นักเรียน และนักศึกษาในอาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี มี
ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนามนุษย์สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( X เฉลี่ยรวม = 3.15,
S.D = 0.48)
5. กลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญกับการจัดการเรียนรู้โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้สอนเป็นเพียงพี่เลี้ยง
หรือผู้อานวยคอยให้คาแนะนาชี้แนวทางการพัฒนาทักษะ ความรู้ กระบวนการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์สู่การประเมิน
คุณค่า ตรงกับทฤษฎีการเรียนรู้ในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructionism) มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปัญญาของ Piaget (อ้างถึงใน ทิศนา เขมมณี, 2545) โดยกลุ่มนักศึกษาเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ความรู้จึงไม่
ได้มาจากการสอนของผู้สอนเท่านั้น แต่ความรู้จะเกิดขึ้น และสร้างขึ้นโดยผู้เรียนเอง ทั้งนี้ การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีก็ต่อเมื่อ
ผู้เรียนได้ลงมือกระทาด้วยตนเอง (Learning by Doing) โดยวิธีการสอนนี้เรียกว่า Active Learning หรือการเรียนรู้เชิงรุก
ซึ่งเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และส่งเสริมให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ทักษะ และสมรรถนะเพื่อ
เชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ และแก้ไขปัญหาหรือการประกอบอาชีพในอนาคต โดยหลักการจัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning นี้จะนาเอาวิธี และเทคนิคการสอนที่หลากหลายมาใช้ ในการออกแบบแผนการสอน และกิจกรรมเพื่อ
กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน จึงถือเป็นการจัดการ
เรียนการสอนประเภทหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริม
พัน ธกิ จ ของผู้ เ รี ย น เสริ ม สร้า งความสั ม พั น ธ์ และแรงจู งใจของผู้ เ รี ย นอี ก ด้ ว ย (การจั ด การเรี ย นการสอนแบบ Active
Learning, ออนไลน์)
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1. แนวทางการนาผลการศึกษานี้ไปใช้ประโยชน์นั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้างรูปแบบการพัฒนามนุษย์ ให้เป็น
ลักษณะเฉพาะของแต่ละสถาบันศึกษาเพื่อใช้เป็นจุดแข็งทางด้านอัตลักษณ์ของสถาบันการศึกษา และผู้กาหนดนโยบายควร
มุ่งผลักดันแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนามนุษย์ให้มีศักยภาพสูงสุดสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่าง
สร้างสรรค์หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว
2. ความรู้ และความเข้าใจของนักเรียน และนักศึกษาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในอาเภอเมืองปัตตานี จังหวัด
ปัตตานีนั้น นักศึกษาในระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่ จะมีความรู้ และความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง แม้มีความได้เปรียบเชิง
พื้นที่ทอี่ ยูต่ ิดกับประเทศมาเลเซีย จึงเป็นเสมือนประตูสู่ความร่วมมือของประชาคมอาเซียน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และวัฒนธรรม ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาควรมุ่งส่งเสริมทักษะทางภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษและภาษาจีน เป็นต้น
3. การประเมิ นการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนามนุษย์สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาในอาเภอเมืองปัตตานี
จังหวัดปัตตานีนั้น สถาบันการศึกษาในทุกระดับชั้นมีการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด โดยที่นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษามีค่าเฉลี่ยการเรียนรู้ สูงกว่าระดับประถมศึกษา และระดับปริญญาตรี ตามลาดับ สิ่งนี้สะท้อนว่า โรงเรียน
มัธยมศึกษาของสถาบันการศึกษาในอาเภอเมืองปัตตานี มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ASIAN Studies หรืออาเซียน
ศึกษาที่แยกออกมาจากเนื้อหาของรายวิชาสังคมศึกษา และในทุกระดับการศึกษาดังกล่าว มีความพร้อมของแหล่งการเรียนรู้
เช่น ห้ องสมุด ที่ประกอบด้วยเอกสาร และหนังสื อเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน บอร์ ดนิทรรศการ และกิจ กรรมเกี่ยวกั บ
ประชาคมอาเซียน เป็นต้น
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4. นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา และปฐมศึกษาส่วนใหญ่ มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
สามารถตอบคาถามถูกต้องมากกว่าตอบผิด เป็นที่น่าสังเกตว่า เด็กกลุ่มนี้ต้องเรียนรู้เพื่อสอบหรือเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมหรือวิชาอาเซียนศึกษา สาหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี อาจไม่เคยเรียนรายวิชา
เกี่ยวกับ ประชาคมอาเซียนมาก่อน แต่มหาวิ ทยาลัย มีกิจกรรมที่เกี่ ยวข้องกับประชาคมอาเซียนหลากหลายกว่ า ดังนั้ น
สถาบัน อุดมศึก ษาควรมุ่งเน้น การเรี ยนรู้ เชิ งรุก มากขึ้น (Active Learning) ทั้ งนี้ ในระดับการศึกษาขั้ นพื้น ฐานนั้ น
สถาบันการศึกษาควรมุ่ งจั ดการเรี ยนรู้แบบบู รณาการเชื่ อมโยงกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้หรื อใช้ชั่ว โมงกิจ กรรมสร้า ง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนมากขึ้น โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นต้น
5. ภาครัฐควรร่วมวางแผนเชิงนโยบายกับโรงเรียนนาร่องที่มุ่งเน้นความเป็นสากลหรือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
หลั ง เข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น ประกอบกั บ การให้ ค วามส าคั ญ กั บ การน าแผนสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นทุ ก ภาคส่ ว น รวมถึ ง
สถาบันการศึกษาทุกแห่งควรมุ่งเน้นรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อสร้างประสบการณ์ชีวิตของผู้เรียน และมุ่ง
ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกด้านสู่เวทีประชาคมอาเซียน
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาการวิจัยเชิงทดลองเพื่อการประยุกต์การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการสู่การพัฒนามนุษย์ที่ยั่ งยืน และการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนามนุษย์หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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ชาติพันธุ์ “ไทครั่ง” ในภูมิภาคเหนือตอนล่าง: การศึกษาชื่อและเสียงวรรณยุกต์ 1
“Tai Khrang” Ethnicity in the Lower Northern Region: A Study of Names and Tones
อัญชลี สิงห์นอ้ ย วงศ์วัฒนา

2

บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ “ไทครั่ง” ที่ตั้งถิ่นฐานในภูมิภาคเหนือตอนล่า โดย
พิจารณาชื่อและระบบเสียงวรรณยุกต์ ข้อมูลการวิจัยได้จากการสารวจ การสัมภาษณ์เชิงลึก การซักข้อมูล การเข้าร่วมและ
สังเกตุการณ์กิจกรรม เอกสารท้องถิ่น และสื่อสังคมออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า ชาติพันธุ์ “ไทครั่ง” ในภูมิภาคเหนือ
ตอนล่างแบ่งได้เป็นกลุ่มชุมชนย่อยได้ 7 กลุ่ม ตามชื่อเรียกและระบบวรรณยุกต์ที่พบว่าสอดคล้องกันกับ กลุ่มชื่อ ได้แก่ “ลาว
ครั่งบ้านไร่” “ลาวครั่งโคกหม้อ ” “ลาวครั่งหัวถนน” “ลาวคั่งหนองเหมิด-ทุ่งทราย”“ลาวขี้คั่งสระยายชี ” “ลาวเวียงทัพ
คล้าย” และ “ลาวกาห้วยแห้ง” และอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ “ไทครั่ง” ดังกล่าวก็สืบหาได้จากประวัติและผ้าทอมือ
คำสำคัญ: ชาติพันธุ์ไทครั่ง ภูมิภาคเหนือตอนล่าง ชื่อเรียก เสียงวรรณยุกต์
Abstract
This research article aimed at studying of the identity of “Tai Khrang” ethnicity in the lower
northern region by considering names and tones. The data were collected from surveying, in-dept
interviewing, eliciting, participating & observing, local documents and social media. The result shows that
the ethnic group in this region can be divided into 7 subgroups depending on their names and according
tones such as “Lao Khrang Ban Rai”, “Lao Khrang Khok Mo”, “Lao Khrang Hua Thanon”, “Lao Khang
Nong Moet-Thung Sai”, “Lao Khi Khang Sra Yai Chi”, “Lao Wiang Thap Khrai”and “Lao Ka Huai Haeng”.
The identities of “Tai Khrang” can be searched from thier history and handwoven fablic.
Keywords: Tai Khrang/Khang ethnicity, lower northern region, handwoven fablic, naming, tones
บทนา
คาว่า “ชาติพันธุ์” ต่างจาก “เชื้อชาติ” และ “สัญชาติ” เชื้อชาติ (race) คือ ลักษณะทางชีวภาพที่พิจารณาจาก
รูปลักษณ์เช่น สีผิว เส้นผม และดวงตา ที่มีประวัติความเป็นมาและบทบาทในสังคมแตกต่างกัน โดยทั่วไปเชื้อชาติแบ่งได้เป็น
นิกรอยด์ (Negroid) มองโกลอยด์ (Mongoloid) คอเคซอยด์ (Cauacsoid) ออสตราลอยด์ (Australoid) โพลินีเซียน
(Polynesian) ฯลฯ ซึ่งความแตกต่างทางชีวภาพนี้อาจเป็นเหตุให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันได้ในแต่ละสังคม เช่นสังคมหนึ่ง
อาจให้ความแตกต่างระหว่างคนผิวขาว และ “คนผิวสี” (คนผิวดาและผิวเหลือง) ในขณะที่อีกสังคมความแตกต่างทางชีวภาพ
อาจไม่มีความหมายเท่าใดนัก ส่วนคาว่าสัญชาติ (nationality) คือ การเป็นสมาชิกหรือประชาชนของประเทศหนึ่ง ๆ ตาม
1

บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย ภูมิปัญญาภาษาและการสืบสานภาษากลุ่มชาติพันธุ์ไทภาคเหนือตอนล่าง“ : กระบวนทัศน์ใหม่ในการ ศึกษาภาษาและ
วรรณกรรมท้องถิ่น ”มีวัถตุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เอกลักษณ์ภูมิปัญญาทางภาษาชาติพันธุ์ไทในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยเชื่อมโยงกับปริบทสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
2) สถานการณ์ภาษาและแนวทางในการสร้างความร่วมมือกับชุมชนในการธารงสืบทอดภูมิปัญญาทางภาษาท้องถิ่น และ 3) แนวทางในการกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาทางภาษาท้องถิ่นให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ไท สนับสนุนทุนโดยงบประมาณแผ่นดิน (วช.) ประจาปี พ.ศ. 2558 จานวน 380,400 บาท
2
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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กฏหมาย ซึ่งอาจเป็นผู้ที่อพยพมาจากที่อื่นที่โอนสัญชาติมา ซึ่งผู้ที่ถือสัญชาติเดียวกันอาจมีลักษณะทางชีวภาพดังกล่าวที่
แตกต่างกันได้
ชาติพันธุ์ (ethnicity) คือ การมีวัฒนธรรมเดียวกัน ซึ่งนอกจากจะหมายถึงขนบธรรมเนียมประเพณีแล้ว ยังหมาย
รวมถึงวิถีการดาเนินชีวิต ภาษา ความเชื่อ และการสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษสายเลือดเดียวกันด้วย เช่น ชาติพันธุ์ไท จีน
เมียนมา กะเหรี่ยง เป็นต้น ซึ่งผู้ที่อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันจะมีความรู้สึกผูกพัน สามัคคีกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียว พร้อมที่
จะช่วยกันเสริมสร้างอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์นั้น ๆ
ชาติพันธุ์ “ไทครั่ง” หรือที่เรียกกันว่า “ลาวครั่ง” ในภูมิภาคเหนือตอนล่างเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ มีประวัติการอพยพมา
จากแถบ “ภูคัง” เทือกเขาแถบหลวงพระบาง โดยถูกกวาดต้อนมาแต่ครั้งสมัยรัชกาลที่ 3 ไปอยู่บริเวณภาคกลาง เช่น
นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และราชบรี ต่อมาได้กระจายตัวขึ้นมาทามาหากินบริเวณทางภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัด
อุทัยธานี ชัยนาท นครสวรรค์ พิจิตร และกาแพงเพชร ชาว “ไทครั่ง” มีภาษาพูดจัดอยู่ในกลุ่มภาษาตระกูลไทกะได “ไทครั่ง”
ในภูมิภาคนี้มีสาเนียงเหมือนลาวหล่มสัก ลาวหล่มเก่า ลาวอุตรดิตถ์ และลาวเมืองเลย (สมิง จงกะสิกิจ 2553)
อย่างไรก็ตาม “ไทครั่ง” เป็นชาติพันธุ์ที่ไม่ชัดเจนในเรื่องของคาเรียกขานหรือชื่อชาติพันธุ์ แม้ว่าจะมีงานวิจัยที่ผ่านมา
ระบุชื่อชาติพันธุ์นี้ไว้ว่าเป็น “ลาวครั่ง” ดังที่ปรากฏในงานวิจัย อาทิ “ศึกษาเปรียบเทียบระเบียบเสียงของภาษาไท 6 ภาษาที่
พูดใน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์” (วิไลลักษณ์ เดชะ 2530) “ระบบเสียงภาษาลาวครั่ง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี” (วิจิตร
คามัญ 2535) “การศึกษาคาลงท้ายในภาษาลาวครั่ง ” (วัลลียา วัชราภรณ์ 2534) “ระบบคาวากยสัมพันธ์ในภาษาลาวครั่ง
บ้านวังเลา ตาบลหนองกรด อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ” (เชน นคร 2544) “แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านทอผ้าลาวครั่ง
หมู่บ้านสระยายชี ตาบลเนินปอ อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม” (พิชญาพร ประครองใจ
และคณะ 2558) ฯลฯ ก็ตาม แต่เมื่อได้มีการออกสารวจในพื้นที่ปรากฏว่ามีบางชุมชนหมู่บ้าน/เท่านั้นที่เรียกตนเองว่า “ลาว
ครั่ง” โดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากอพยพมาจากหลวงพระบางและเวียงจันทน์และมีการทอผ้าย้อมสีด้วยครัง่ และบ้างก็ให้เหตุผล
ว่าเรียกตามที่ทางราชการหรือบุคคลภายนอกเรียก บางชุมชน หมู่บ้าน /ก็เรียกตนเองว่า “ลาวขี้คั่ง” และปฎิเสธที่จะถูก
เรียกว่า “ลาวครั่ง” บางชุมชน/หมู่บ้านมีประวัติ การอพยพมาจากเวียงจันทน์คราวเดียวกันแต่เรียกตนเองว่า “ไทขาว” บาง
ชุมชน/หมู่บ้านก็ถูกหมู่บ้านอื่นเรียกว่า “ลาวกา” เนื่องจากถูกมองว่าพูดเสียงดังเหมือนกา หรือยังมีอีกหลายหมู่บ้านที่ไม่รู้ชื่อ
ชาติพันธุ์ตน รู้แต่เพียงว่าตนเองเป็นลาวพุทธอพยพมา พูดภาษาลาวแตกต่างจากคนท้องถิ่นและคนลาวที่อพยพมาด้วยกันเอง
สอดคล้องกับที่ สมิง จงกะสิกิจ (2553, 12) กล่าวถึงชาติพันธุ์ที่มาจากประเทศลาวในภาคเหนือตอนล่างไว้ว่า
“กลุ่มชาติพันธุ์ลาวต่างๆ ในบางพืนที่ยังมีความสับสน เช่น คนไทยเชือสายลาวที่บ้านทัพหลวง
และบ้านทัพคล้าย อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี กับคนที่บ้านเนินขาม กิ่งอาเภอเนินขาม จังหวัด
ชัยนาท ซึ่งมีสาเนียงพูดเช่นเดียวกันคือสาเนียงลาวเวียงแต่กลับคิดว่าตนเองเป็นลาวคั่งเหมือนกับคนที่
บ้านกุดจอก ตาบลกุดจอก กิ่งอาเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ซึ่งมีสาเนียงภาษานุ่มนวลแบบลาว
คั่ง การจะศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ลาวในสังคมไทยคงต้องสร้างเกณฑ์การจัดแบ่งเผ่าพันธุ์ให้ชัดเจนจึงจะ
สามารถแยกแยะผู้คนแต่ละเผ่าพันธุ์ให้ได้ตรงกับเชือสายที่แท้จริง”
นอกจากนี้สมทรง บุรุษพัฒน์ และคณะ (2554, 106) กล่าวถึงกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณภูมิภาคตะวันตกของ
ประเทศไทยไว้ว่า
“กลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง ลาวใต้ ไทยพวน ลาวเวียง ในบางบริเวณกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านีอยู่กัน
กระจัดกระจายไม่รวมตัวกันเป็นชุมชน และมีการแต่งงานข้ามกลุ่มชาติพันธุ์ ทาให้ยากต่อการระบุกลุ่ม
ชาติพันธุ์ว่าเป็นกลุ่มใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง ลาวใต้ ลาวเวียงที่พูดภาษากลุ่มลาว
เหมือนกัน ภาษาจึงมีความคล้ายคลึงกันมาก”
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อย่างไรก็ตามดังที่ได้กล่าวไปบ้างแล้วชาติพันธุ์ “ไทคั่ง/ครั่ง” มีชื่อเสียงในเรื่องของผ้าทอมือที่ยังคงเอกลักษณ์และ
อนุรักษ์ลวดลายโบราณเอาไว้ โดยมีความเด่นอยู่ที่ผ้าซิ่นตีนจกสีแดงซึ่งย้อมด้วยน้าครั่ง ผ้าทอลาวครั่งมีความน่าสนใจในเรื่อง
ของความสวยงามและประณีต ซึ่งได้รวมเอากรรมวิธีที่หลากหลายอยู่ในขั้นตอนการผลิตผ้าผืนหนึ่ง มีทั้งผ้าจก ผ้ามัดหมี่ และ
การย้อมจากธรรมชาติคือตัวครั่งที่ให้สีแดง จึงเป็นที่มาของชื่อหนึ่งที่เรียกกลุ่มชาติพันธุ์นี้ (เสาวนีย์ อารีจงเจริญ และมธุรส
เวียงสีมา 2556) ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม ยังคงสืบสานวัฒนธรรมการทอผ้าไว้ได้ ดังนั้นการสืบหาและพิจารนาว่าเป็นชาติพันธุ์
“ไทครั่ง” นอกจากจะพิจารณาประวัติความเป็นมาแล้ว ควรจะต้องมีการพิจารณาที่วัฒนธรรมผ้าทอมือด้วยเช่นกัน

ภาพที่ 1 ครั่งที่ใช้ย้อมและการเตรียมน้าครั่ง
ที่มา: เสาวนีย์ อารีจงเจริญ และมธุรส เวียงสีมา (2556)

ภาพที่ 2 ผ้าถุงทอมือ เอกลักษณ์ชาวไทครั่ง/คั่ง

ที่มา: เฟสบุ๊ค ลูกหลานลาวครั่ง ลาวคั่ง ลาวขี้ครั่ง Lao Khung people in Thailand (วันที่ 29 ตุลาคม 2558)
ด้วยความไม่ชัดเจนในเรื่องของชาติพันธุ์ “ไทครั่ง” ดังกล่าว จึงเป็นความจาเป็นที่จะต้องมีการศึกษาอั ตลักษณ์ของ
ชาติพันธุ์ “ไทครั่ง” ที่ตั้งถิ่นฐานในภูมิภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งในทางภาษาศาสตร์นั้น แนวทางหนึ่งที่สามารถทาได้ คือ โดยการ
พิจารณาชื่อและระบบวรรณยุกต์ ซึ่งถือเป็นลักษณะทางภาษาที่สามารถบ่งความแตกต่างระหว่างภาษาชาติพันธุ์ไทด้วยกันได้
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อสารวจแหล่งหรือชุมชนหมูบ่ ้าน “ไทครั่ง” ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
2. เพื่อศึกษาการเรียกชื่อชาติพันธุ์ “ไทครั่ง” ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
3. เพื่อศึกษาระบบเสียงวรรณยุกต์ภาษาชาติพันธุ์ “ไทครั่ง” ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นทั้งในเชิงสารวจ (survey research) และเชิงพรรณ (descriptive research) ข้อมูลการวิจัยเป็นทั้ง
แบบปฐมภูมิและทุตยิ ภูมิ ข้อมูลปฐมภูมไิ ด้จากภาคสนามในเขตภาคเหนือตอนล่างซึ่งเป็นที่ตั้งของ 9 จังหวัด ได้แก่อุทัยธานี
นครสวรรค์ กาแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ และตาก ข้อมูลทุตยิ ภูมไิ ด้จากติดต่อสื่อสารใน สื่อ
สังคมออนไลน์ โดยผู้วิจัยเปิดเฟสบุ๊คในนามของโครงการวิจัยฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และขอเป็นเพื่อนกับชาว “ไทครั่ง” ในโลก
สังคมออนไลน์ ตลอดจนสืบค้นเอกสารท้องถิ่นที่มีผู้บันทึกไว้ทั้งที่ตีพมิ พ์และไม่ตีพมิ พ์เผยแพร่ มีขั้นตอนในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลตามลาดับดังนี้
1. สืบค้น (search) ข้อมูลแหล่งหรือชุมชนหมู่บ้าน “ไทครั่ง” จากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมา เว็ปไซต์ และสื่อสังคม
ออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค
2. สารวจ (survey) ข้อมูลภาคสนามในทุกตาบลที่ได้ข้อมูลชุมชน/หมู่บา้ น “ไทครั่ง” โดยการสอบถามข้อมูล
หมู่บ้าน/ชุมชน “ไทครั่ง” จากเทศบาลตาบล
3. สัมภาษณ์เชิงลึก (in-dept interview) กานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือปราชญ์ชาวบ้าน ในแต่ละชุมชน/หมู่บ้าน
เกี่ยวกับชื่อชาติพันธุ์ ประวัติความเป็นมา และวัฒนธรรมผ้าทอทีย่ ังดาเนินอยู่
4. ซัก (elicit) เสียงวรรณยุกต์จากผู้บอกภาษา “ไทครั่ง” ซึ่งอาจจะเป็นปราชญ์ชาวบ้านหรือผู้บอกภาษารายอื่นที่มี
อวัยวะในการออกเสียงครบสามารถออกเสียงได้ชัดเจน มีอายุ 50 ปีขึ้นไปซึ่งรู้ภาษา “ไทครั่ง” เป็นอย่างดี และเกิดและเติบโตใน
หมู่บ้าน ไม่ได้ไปอาศัยอยู่ที่อื่นติดต่อกันเกิน 2 ปี เป็นต้น โดยเครื่องมือที่ใช้คือแบบทดสอบเสียงวรรณยุกต์ของ William Gedney
5. เข้าร่วม (participate) และสังเกตการณ์ (observe) ในกิจกรรมประเพณีและพิธีกรรมต่าง ๆ ในรอบปี เช่น
งานประเพณีประจาปี เพื่อให้ได้ขอ้ มูลด้านปริบททางวัฒนธรรมเพิ่มเติม
ผลการวิจัย
1. ชุมชน/หมูบ่ ้าน “ไทครั่ง” ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
ชนชาติ ไทครั่ ง/คั่ งในเขตภาคเหนื อตอนล่ างส ารวจพบมี ไม่ ต่ ากว่ า 133 ชุ มชน/หมู่ บ้ าน โดยกระจายอยู่ ในจั งหวั ด
กาแพงเพชร 62 หมู่บ้าน อุทัยธานี 41 หมู่บ้าน นครสวรรค์ 21 หมู่บ้าน พิจิตร 4 หมู่บ้าน พิษณุโลก 3 หมู่บ้าน และสุโขทัย 2
หมู่บ้านตามลาดับจากมากไปน้อย แสดงในตารางดังนี้
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ตารางที่ 1 แสดงหมู่บ้านไทครั่ง/คั่ง ภาคเหนือตอนล่าง
จังหวัด
อาเภอ
กาแพงเพชร เมือง

ตาบล
อ่างทอง
หนองปลิง
ขาณุวรลักษณบุรี แสนตอ
โค้งไผ่
สลกบาตร
ดอนแตง
เกาะตาล
พรานกระต่าย เขาคีรีส
นครชุม
นาบ่อคา
ไทรงาม
หนองแม่แตง
ไทรงาม
หนองไม้กอง
คลองขลุง
คลองขลุง
แม่ลาด

ทรายทอง
พัฒนา
ปางศิลาทอง

อุทัยธานี

กิ่งอาเภอบึง
สามัคคี
ทัพทัน
หนองขาหย่าง
สว่างอารมณ์

บ้านไร่

หัวถนน
วังไทร
ท่าพุทรา
ท่ามะเขือ
วังบัว
ทุ่งทราย
ปางตาไว
โพธิ์ทอง
วังชะโอน
โคกหม้อ
ดอนกลอย
ห้วยรอบ
สว่างอารมณ์
ไผ่เขียว
บ่อยาง
หนองยายดา
ทัพหลวง
บ้านไร่
บ้านบึง
ห้วยแห้ง
หนองจอก
หนองบ่มกล้วย

ชุมชน/หมู่บ้าน
บ้านทุ่งตาพุก
บ้านบ่อสามแสน
บ้านหนองเหมิด
บ้านหนองเต็ง บ้านคลองน้าเย็นใต้ บ้านหัวรัง บ้านดอนสมบูรณ์
บ้านโนนปอแดง
บ้านดงดา บ้านโคกเลาะ บ้านดอนแตง บ้านดอนโค้ง
บ้านโนนตารอด
บ้านทุ่งรวงทอง
บ้านทุ่งเศรษฐี
บ้านสุขสาราญ
บ้านไทรงาม หมู่ 1 3 4 5 และ 7
บ้านแม่ยื้อ หมู่ 3 8 และ 9
บ้านโค้งวิไล บ้านถนนงาม บ้านแม่ลาด บ้านเกาะลาไย
บ้านใหม่สุขสมบูรณ์ บ้านแม่ลาดใหญ่ บ้านแม่ลาดน้อย บ้านท่ามะขาม
บ้านเกาะแดง บ้านห้วยน้อย
บ้านโนนตุ่ม บ้านโนนทัน
บ้านหนองแห้ง บ้านกระโดนเตี้ย บ้านทุ่งมน บ้านหนองเม่น
บ้านปรึกมะกรูด บ้านท่าพุทรา บ้านคลองเจริญ
บ้านท่ามะเขือ บ้านโนนมะกอก บ้านหนองจอก บ้านนิคม
บ้านป่าเหียง บ้านโนนสว่าง บ้านสามแยก
บ้านทุ่งทราย บ้านทุ่งตากแดด บ้านน้อย บ้านหนองไผ่ใต้ บ้านหนองไผ่เหนือ
บ้านไทรย้อย บ้านทุ่งทรายกลาง บ้านทุ่งทรายออก บ้านทุ่งทรายเหนือ
บ้านคลองปลาสร้อย
บ้านหนองหล่ม
บ้านชายเคือง
บ้านเกาะพยอม บ้านโคกหม้อ บ้านเขาลูกช้าง
บ้านเก้านิ้ว
บ้านห้วยรอบ
บ้านหนองยายดา
บ้านคลองข่อย บ้านทุ่งมน
บ้านดอนเพชร บ้านดอนหวาย
บ้านหนองกระดี่
บ้านทัพหลวง บ้านทัพคล้าย บ้านทุ่งนา บ้านป่าบัว บ้านภูจวง
บ้านสะนา บ้านหินตุ้ม บ้านหัวนา บ้านพุบอน บ้านพัฒนา บ้านห้วยป่าปก
บ้านหนองปรือ บ้านบ่อน้อย บ้านห้วยหนามตะเข้ บ้านหนองใหญ่ บ้านใต้
บ้านบึง บ้านพูลศุข บ้านนาตาโพ บ้านหน้าฝาย
บ้านห้วยแห้ง บ้านผาทั่ง บ้านป่ากล้วย บ้านสระ บ้านห้วยพลู
บ้านหนองจอก บ้านโคกสะอาด บ้านหนองสองห้อง
หนองบ่มกล้วย บ้านทุ่งนาสวน

- สังคมและวัฒนธรรม -
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จังหวัด
นครสวรรค์

อาเภอ
เมือง
แม่วงก์
บรรพตพิสัย

ลาดยาว

พิจิตร

ท่าตะโก
สามง่าม

พิษณุโลก

พรหมพิราม
วังทอง

สุโขทัย

ศรสัชนาลัย
ศรีนคร

ตาบล
หนองกรด
เขาชนกัน
บ้านแดน
อ่างทอง
ท่างิ้ว
หนองตางู
ด่านช้าง
ลาดยาว
วังเมือง
หนองนมวัว
มาบแก
หนองยาว
หัวถนน
เนินปอ
หนองโสน
ดงประคา
แม่ระกา
วังพิกุล
หนองอ้อ
คลองมะพลับ

ชุมชน/หมู่บ้าน
บ้านวังเลา บ้านหน้าเขา
บ้านเนินสว่างพัฒนา
บ้านเขาหน่อ
บ้านท่าแรต
บ้านส้มเสี้ยว
บ้านหนองตางู
บ้านวงฆ้อง บ้านทุ่งท่าเสา บ้านทุ่งนาดี
บ้านลาดยาว
บ้านดอนพลอง บ้านท่ากกแดง
บ้านหนองกระดูกเนื้อ หมู่ 5 และ 6 บ้านโป่งยอ
บ้านมาบแก
บ้านหนองพลับ
บ้านหัวถนนกลาง บ้านไดตามุ่ย บ้านหัวถนนใต้
บ้านสระยายชี หมู่ 5 บ้านสระยายชี หมู่ 6
บ้านหนองโสนใต้ บ้านหนองโสนเหนือ
บ้านทุ่งตาเปรี้ยว
บ้านเข็ก
บ้านดงพลวง
บ้านเกาะน้อยตะวันออก
บ้านนิคมสหกรณ์

2. การเรียกชื่อชาติพันธุ์ “ไทครั่ง” ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
ในเขตภาคเหนือตอนล่างได้แก่จังหวัดกาแพงเพชร อุทัยธานี นครสวรรค์ พิจิ ตร พิษณุโลก และสุโขทัย พบชาติพันธุ์
“ไทครั่ง” หลายกลุ่มที่มีประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมผ้าทอมือเหมือนกัน แต่มีชื่อเรียกและภาษาที่หลากหลาย โดยชื่อ
เรียกขานมีทั้งเป็นชื่อที่ทางราชการใช้เรียก นักวิชาการใช้เรียก และชาว “ไทครั่ง” ด้วยกันเองใช้เรียก
2.1. “ลาวครั่ง”
ชุมชน/หมู่บ้านเรียกตนเองตามนักวิชาการว่า “ลาวครั่ง” เนื่องจากเหตุผลในการใช้ครั่งย้อมผ้าทอ ในอาเภอ บ้านไร่
จังหวัดอุทัยธานีมีชุมชน/หมู่บ้านที่รู้จักชาติพันธุ์ตนเองในนาม “ลาวครั่ง” หลายหมู่บ้าน เช่น บ้านนาตาโพ ตาบลบ้านบึง
อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี บ้านสนา ตาบลบ้านไร่ อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี และบ้านพูลศุข ตาบลบ้านบึง อาเภอ
บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (นางจาปี ธรรมศิริ สัมภาษณ์ วันที่ 23 มกราคม 2559)
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ภาพที่ 3 ผ้าถุงทอมือ “ลาวครั่ง” โดย นางจาปี ธรรมศิริ บ้านนาตาโพ ตาบลบ้านบึง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558

ในอาเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี มีชุมชน/หมู่บ้านที่ชัดเจนว่าเป็น “ลาวครั่ง” เช่น บ้านโคกหม้อ และบ้านเกาะพยอม
ตาบลโคกหม้อ อาเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี (นายศรีรตั น์ พิลึก สัมภาษณ์ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559)

ภาพที่ 4 บ้านโบราณ “ลาวครั่ง” ตาบลโคกหม้อ อาเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559

ภาพที่ 5 ผ้าถุงทอมือ “ลาวครั่ง” ตาบลโคกหม้อ อาเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559

นอกจากจังหวัดอุทัยธานีแล้ว ในจังหวัดอื่น ๆ ในเขตภาคเหนือตอนล่างที่รู้จักตนเองในนามของ “ลาวครั่ง” ได้แก่
จังหวัดนครสวรรค์ เช่น บ้านหัวถนนกลาง บ้านหัวถนนใต้ และบ้านไดตามุ่ย ตาบลหัวถนน อาเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
(นายประมาณ พิมพ์พา สัมภาษณ์ วันที่ 21 มกราคม 2559)
- สังคมและวัฒนธรรม -
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ภาพที่ 6 บ้านโบราณ “ลาวครั่ง” ทีย่ ังคงอนุรักษ์ไว้ บ้านหัวถนนกลาง ตาบลหัวถนน อาเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559

2.2. “ลาวคั่ง/ขี้คั่ง”
ชุมชน/หมู่บ้านที่เรียกตนเองว่า “ลาวขี้คั่ง” และปฏิเสธที่จะถูกเรียกว่า “ลาวครั่ง” เช่น บ้านสระยายชี หมู่ 5 และ 6
ตาบลเนินปอ อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร (นายประดิษฐ์ นาจารย์ สัมภาษณ์ วันที่ 21 มกราคม 2559) บ้านหนองโสนใต้
และบ้านหนองโสนเหนือ ตาบลหนองโสน อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร (นายวิเชียร ทาเอี๊ยะ สัมภาษณ์ วันที่ 30 ธันวาคม
2558)

ภาพที่ 7 ชุมชน/หมู่บา้ น “ลาวคั่ง” บ้านสระยายชี ตาบลเนินปอ อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจติ ร
ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559

ในจังหวัดกาแพงเพชร มีหลายหมู่บ้านในอาเภอต่างๆ ที่ชัดเจนว่าตนเองเป็น “ลาวคั่ง” เช่น บ้านหนองเหมิด ตาบล
แสนตอ อ าเภอขาณุ ว รลั ก ษณ์ บุ รี จั งหวั ด ก าแพงเพชร บ้ า นทุ่ งทราย ต าบลทุ่ งทราย อ าเภอทรายทองพั ฒ นา จั งหวั ด
กาแพงเพชร (นายยศขจร ขันสิงหา และนางเรณู ดีพิจารณ์ สัมภาษณ์ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559) ฯลฯ

ภาพที่ 8 ปราชญ์ชาวบ้าน “ลาวครั่ง” บ้านหนองเหมิด ตาบลแสนตอ อาเภอขาณุวรลักษณ์บุรี จังหวัดกาแพงเพชร
ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
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ภาพที่ 9 ชมรม “ลาวคั่ง” บ้านทุง่ ทราย ตาบลทุง่ ทราย อาเภอทรายทองพัฒนา จังหวัดกาแพงเพชร
ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

2.3. “ลาวเวียง”
ชุมชน/หมู่บ้านทีเ่ รียกตนเองว่า “ลาวเวียง” เนื่องจากมีประวัติการอพยพมาจากเวียงจันทน์ ในอาเภอบ้านไร่ จังหวัด
อุทัยธานี เช่น บ้านหนองจอก ตาบลหนองจอก บ้านหนองบ่มกล้วย ตาบลหนองบ่มกล้วย บ้านทัพคล้าย บ้านภูจวง และบ้านป่า
บัว ตาบลทัพหลวง (นางสาลี ป้อมคา สัมภาษณ์ วันที่ 23 มกราคม 2559) บ้านผาทั่ง ตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่ จังหวัด
อุทัยธานี (นางลี้ ภูริผล สัมภาษณ์ 23 มกราคม 2559) ฯลฯ

ภาพที่ 10 ผ้าถุงทอมือและผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ “ลาวเวียง” บ้านผาทั่ง ตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559

2.4. “ไทขาว”
ชุมชน/หมู่บ้านที่มีประวัติการอพยพมาจากเวียงจันทน์คราวเดียวกัน นอกจากจะเรียกตนเองว่า “ลาวเวียง” แล้วยัง
เรียกว่า “ไทขาว” ด้วยเช่นกัน เช่น บ้านทัพคล้าย ตาบลทัพหลวง และตาบลหนองบ่มกล้วย อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
(นายวรวุฒิ ทองสี สัมภาษณ์ วันที่ 25 มกราคม 2559) ฯลฯ

ภาพที่ 11 ปราชญ์ชาวบ้านและประวัติชาว “ไทขาว” บ้านทัพคล้าย ตาบลทัพหลวง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559

- สังคมและวัฒนธรรม -
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2.5. “ลาวกา”
ชุมชน/หมู่บ้านทีถ่ ูกหมู่บ้านอื่นเรียกว่า “ลาวกา” เนื่องจากนิยมใส่เสื้อผ้าสีดา ไปเช้าเย็นกลับและพูดเสียงดังเปรียบ
เหมือนกา เช่น ชุมชน/หมู่บ้านในตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (นางสาลี ป้อมคา นางหา ใจนรินทร์ นางยุพิน
ปรากิม นางประเด็ด หงษ์คา สัมภาษณ์ วันที่ 23 มกราคม 2559)

ภาพที่ 12 ชาวไทครั่งตาบลทัพหลวง เรียกชาวไทครั่งในชุมชน/หมู่บ้านอื่นในอาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ว่า “ลาวกา”
ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559

2.6. “ลาวด่าน”
ชุมชน/หมู่บ้านที่ถูกหมู่บ้านอื่นเรียกว่า “ลาวด่าน” นอกจาก “ลาวครั่ง” เนื่องจากอพยพมาจากหลวงพระบางเข้าสู่
ประเทศไทยมาทางอาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เช่น บ้านโคกหม้อ บ้านเกาะพยอม และบ้านเขาลูกช้าง ตาบลโคกหม้อ อาเภอ
ทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี (นายวรวุฒิ ทองสี สัมภาษณ์ วันที่ 25 มกราคม 2559)
2.7. “ลาวพุทธ”
บางชุมชน /หมู่บ้านทั้งที่รู้ชื่อชาติพันธุ์ดังที่ได้กล่าวข้างต้น และไม่รู้ชื่อชาติพันธุ์ตน รู้แต่เพียงว่าตนเองเป็น “ลาว
เหมือนกัน นับถือศาสนาพุทธเหมือนกัน” จึงมีชื่อเรียกในภาพรวมว่า “ลาวพุทธ” คาว่า “ลาว” ในที่นี้คือ กลุ่มคนที่อพยพมา
จากประเทศลาวเข้ามาในประเทศไทยโดยตั้งถิ่นฐานอยู่ทางภาคกลางก่อนย้ายขึ้นมาทางภาคเหนือตอนล่าง และพูดภาษาลาว
แตกต่างจากคนท้องถิ่น ไม่ใช่ “ลาวอีสาน”

ภาพที่ 13 บ้านเรือนของชาว “ลาวพุทธ” อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559

2.8. “ลาวเต่าเหลือง”
ในภูมิภาคเหนือตอนล่างนี้ไม่ปรากฏว่ามีการเรียกขานชาติพันธุ์ไทครั่ง /คั่งว่า “ลาวเต่าเหลือง” ดังที่ปรากฏในการ
ศึกษาวิจัยบางงาน
836
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3. ระบบเสียงวรรณยุกต์ภาษาชาติพันธุ์ “ไทครั่ง” ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
ระบบเสียงในภาษาชาติพันธุ์ “ไทครั่ง” ในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างทุกพื้นที่มีเสียงพยัญชนะ 20 หน่วยเสียง
ปรากฏเป็นพยัญชนะหน้าได้ทั้งหมด แต่ปรากฏเป็นพยัญชนะท้ายได้ 9 เสียง ดังแสดงในตาราง

กลางลิ้น-เพดานแข็ง

โคนลิ้น-เพดานอ่อน

m-, -

n-, -

ɲ-

ŋ-, -ŋ

m

n

ริมฝีปาก-ฟัน

ริมฝีปากทั้งคู่

ลักษณะ
นาสิก
กัก

ปลายลิ้น-ปุ่มเหงือก

ฐานกรณ์

ไม่ก้อง ไม่มีลม p-, -p
ไม่ก้อง มีลม
ph-

t-, -t

k-, -k

th-

kʰ-

ก้อง

d-

b-

เสียดแทรก
กึ่งเสียดแทรก

f-

s-

เส้นเสียง

ตารางที่ 2 แสดงหน่วยเสียงพยัญชนะในภาษา “ไทครั่ง” ภาคเหนือตอนล่าง

ʔ-, -ʔ

h-

ไม่ก้อง ไม่มีลม

ʨ-

ข้างลิ้น

l-

กึ่งสระ

w-, -w

j-, -j

หน่วยเสียงสระในภาษา “ไทครั่ง” มี 18 หน่วยเสียง ดังนี้
ตารางที่ 3 แสดงหน่วยเสียงสระในภาษา “ไทครั่ง” ภาคเหนือตอนล่าง
ตาแหน่ง
ระดับ
สูง

ลิ้นส่วนหน้า ปากเหยียด
สั้น
ยาว

ลิ้นส่วนกลาง ปากไม่ห่อ
สั้น
ยาว

ลิ้นส่วนหลัง ปากห่อ
สั้น
ยาว

i

i:

ɨ

ɨ:

u

u:

กลาง

e

e:

ə

ə:

o

o:

ต่า

ɛ

ɛ:

a

a:

ɔ

ɔ:

หน่วยเสียงสระประสมมี 3 หน่วยเสียง ได้แก่ /ia ɨa/ia ua/ ซึ่งแต่เดิมในภาษาลาวครั่งไม่มีเสียง /ɨa/ เช่น เกลือ ออก
เสียง เกีย เสือ ออกเสียง เสีย
สาหรับหน่วยเสียงวรรณยุกต์ภาษา “ไทครั่ง” ในภาคเหนือตอนล่าง พบมี 5-6 เสียงในแต่ละกลุม่ ย่อย โดยปรากฏใน
3 ลักษณะ ได้แก่
1) วรรณยุกต์หนึ่งระดับ พบ 3 แบบ ได้แก่ ต่าระดับ (22) กลางระดับ (33) สูงระดับ (44)
2) วรรณยุกต์สองระดับ พบ 3 แบบ ได้แก่ ต่า-ขึ้น (24) กลาง-ขึ้น (35) และ สูง-ตก (42)
3) วรรณยุกต์สามระดับ พบ 5 แบบ ได้แก่ กลาง-ขึ้น-กลาง (343) กลาง-ขึ้น-ต่า (342) สูง-ขึ้น-กลาง (453)
กลาง-ตก-กลาง (323) สูง-ตก-กลาง (423)
- สังคมและวัฒนธรรม -
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โดยภาพรวม ภาษา “ไทครั่ง” ในภูมิภาคนี้มีวรรณยุกต์หนึ่งระดับปรากฏใน พยางค์เป็น-รูปวรรณยุกต์เอก-อักษร
น าต่ า และมี ว รรณยุ ก ต์ ส ามระดั บ คื อ กลาง-ขึ้ น -ตก ปรากฏในพยางค์ เ ป็ น -ไม่ มี รู ป วรรณยุ ก ต์ -อั ก ษรน ากลางและต่ า
ส่วนวรรณยุกต์ลักษณะอื่นๆ ปรากฏหลากหลายในพยางค์ที่แตกต่างออกไป แสดงในตารางดังนี้
ตารางที่ 4 แสดงระบบเสียงวรรณยุกต์ “ลาวครั่ง” ภาคเหนือตอนล่าง
พยางค์เป็น

รูปพยางค์

พยางค์ตาย
สระสั้น สระยาว

อักษรนา
44
24
323
423

อักษรสูง

33
44
35

เสียงไม่ก้อง
อักษร
กลาง
เสียงก้อง

33
44
35

343
342

33
44
35
33
44

อักษรต่า

44
42

44
35
22
33
44
35
33
44
35
42
343

22
44
35
42

22
35
42
453

22
35
42

44
35
42
453
33
44
24
35

33
44
24

ระบบเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทครั่ง /คั่งภาคเหนือตอนล่างมีการแปรแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
กลุ่มชื่อ ดังนั้นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มภาษาไทครั่ง/คั่งในเขตภาคเหนือตอนล่างจึงพิจารณาได้จากชื่อเรียกและระบบวรรณยุกต์
ดังนี้
3.1. กลุ่ม “ลาวครั่ง”
เสียงวรรณยุกต์ในภาษา “ลาวครั่ง” ที่พบในภาคเหนือตอนล่าง มีความแตกต่างกันแบ่งได้อย่างน้อย 3 กลุ่ม ได้แก่ 1)
“ลาวครั่งบ้านไร่ ” หรือไทครั่งกลุ่มอาเภอบ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี 2) “ลาวครั่งโคกหม้อ” หรือไทครั่งกลุ่มอาเภอทัพทัน
จังหวัดอุทัยธานี และ 3) “ลาวครั่งหัวถนน” หรือไทครั่งกลุ่มตาบลหัวถนน อาเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้
3.1.1. กลุ่ม “ลาวครั่งบ้านไร่”
เสียงวรรณยุกต์กลุ่ม “ลาวครั่งบ้านไร่ ” พูดในตาบลบ้านบึงและตาบลบ้านไร่ อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี มี 5
หน่วยเสียง ได้แก่ 33 44 35 342 และ 453 ดังแสดงในตาราง
ตารางที่ 5 แสดงหน่วยเสียงวรรณยุกต์ในภาษา “ลาวครั่งบ้านไร่”
พยางค์เป็น

รูปพยางค์
อักษรนา
44

33

44

เสียงไม่ก้อง

342

33

35

35

453

เสียงก้อง

342

33

35

35

453

342

33

35

33

33

อักษรสูง
อักษร
กลาง
อักษรต่า

838

พยางค์ตาย
สระสั้น สระยาว
35
453
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3.1.2. กลุ่ม “ลาวครั่งโคกหม้อ”
เสียงวรรณยุกต์ “ลาวครั่งโคกหม้อ” พูดในตาบลโคกหม้อ อาเภอทัพทัน และอาเภอใกล้เคียงในจังหวัดอุทัยธานี มี 5
หน่วยเสียง ได้แก่ 22 33 44 42 323 และ 343 ดังแสดงในตาราง
ตารางที่ 6 แสดงหน่วยเสียงวรรณยุกต์ในภาษา “ลาวครั่งโคกหม้อ”
พยางค์เป็น

รูปพยางค์
อักษรนา
อักษรสูง
อักษร
กลาง

พยางค์ตาย
สระสั้น สระยาว
44
42

323

33

42

เสียงไม่ก้อง

343

33

44

44

42

เสียงก้อง

343

33

33

22

42

343

33

33

44

33

อักษรต่า

3.1.3. กลุ่ม “ลาวครั่งหัวถนน”
เสียงวรรณยุกต์ “ลาวครั่งหัวถนน” พูดที่บ้านหัวถนนกลาง บ้านหัวถนนใต้ และบ้านไดตามุ่ย ตาบลหัวถนน อาเภอท่า
ตะโก และอาเภอใกล้เคียง จังหวัดนครสวรรค์ มี 6 หน่วยเสียง ได้แก่ 22 44 24 42 423 และ 343 ดังแสดงในตาราง
ตารางที่ 7 แสดงหน่วยเสียงวรรณยุกต์ในภาษา “ลาวครั่งหัวถนน”
อักษรนา
อักษรสูง
อักษร
กลาง

พยางค์เป็น

รูปพยางค์

พยางค์ตาย
สระสั้น สระยาว
22
22

423

44

42

เสียงไม่ก้อง

343

44

44

22

22

เสียงก้อง

343

44

44

22

44

343

44

42

24

24

อักษรต่า

3.2. กลุ่ม “ลาวคั่ง/ขี้คั่ง”
เสียงวรรณยุกต์กลุ่ม “ลาวคั่ง/ขี้คั่ง” ที่พบในภาคเหนือตอนล่าง มีความแตกต่างกันแบ่งได้อย่างน้อย 2 กลุ่ม ได้แก่ 1)
“ลาวคั่งหนองเหมิด-ทุ่งทราย” หรือไทครั่งกลุ่มจังหวัดกาแพงเพชร และ 2) “ลาวขี้คั่งสระยายชี” หรือไทครั่งกลุ่มอาเภอสาม
ง่าม จังหวัดพิจิตร ดังนี้
3.2.1. กลุ่ม “ลาวคั่งหนองเหมิด-ทุ่งทราย”
เสียงวรรณยุกต์ “ลาวคั่งหนองเหมิด -ทุ่งทราย” พูดโดยทั่วไปในจังหวัดกาแพงเพชร โดยเฉพาะที่บ้านหนองเหมิด
ตาบลแสนตอ อาเภอขาณุวรลักษณ์บุรี และที่ตาบลทุ่งทราย อาเภอทรายทองพัฒนา จังหวัดกาแพงเพชร มี 6 หน่วยเสียง
ได้แก่ 33 44 24 35 42 และ 343 ดังแสดงในตาราง
ตารางที่ 8 แสดงหน่วยเสียงวรรณยุกต์ในภาษา “ลาวคั่งกาแพงเพชร”
อักษรนา
อักษรสูง
อักษร
กลาง
อักษรต่า

พยางค์เป็น

รูปพยางค์
24

พยางค์ตาย
สระสั้น สระยาว
42

44

เสียงไม่ก้อง
เสียงก้อง

44
343

35

42

33
44

343

- สังคมและวัฒนธรรม -
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3.2.2. กลุ่ม “ลาวขี้คั่งสระยายชี”
เสียงวรรณยุกต์ “ลาวขี้คั่งสระยายชี” พูดที่บ้านสระยายชี หมู่ 5-6 ตาบลเนินปอ ที่บ้านหนองโสนเหนือ และบ้านหนอง
โสนใต้ ตาบลหนองโสน อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร มี 6 หน่วยเสียง ได้แก่ 33 44 24 35 42 และ 343 ดังแสดงในตาราง
ตารางที่ 9 แสดงหน่วยเสียงวรรณยุกต์ในภาษา “ลาวขี้คั่งสระยายชี”
พยางค์เป็น

รูปพยางค์
อักษรนา
อักษรสูง
อักษร
กลาง

24
เสียงไม่ก้อง
เสียงก้อง

343

พยางค์ตาย
สระสั้น สระยาว
42

33

35

42

33

35

44

อักษรต่า

3.3. กลุ่ม “ลาวเวียงทัพคล้าย”
เสียงวรรณยุกต์ “ลาวเวียงทัพคล้าย” พูดในตาบลทัพหลวง โดยเฉพาะที่บ้านทัพคล้าย ที่ตาบลหนองบ่มกล้วย และ
ตาบลหนองจอก อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี มี 6 หน่วยเสียง ได้แก่ 33 44 35 42 343 และ 423 ดังแสดงในตาราง
ตารางที่ 10 แสดงหน่วยเสียงวรรณยุกต์ในภาษา “ลาวเวียงทัพคล้าย”
พยางค์เป็น

รูปพยางค์

พยางค์ตาย
สระสั้น สระยาว

อักษรนา
อักษรสูง
อักษร
กลาง

423
เสียงไม่ก้อง
เสียงก้อง

343

35

อักษรต่า

35

44
35
343

33

3.4. กลุ่ม “ลาวกาห้วยแห้ง”
เสียงวรรณยุกต์ “ลาวกาห้วยแห้ง” พูดทั่วไปในตาบลห้วยแห้งและตาบลอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วในอาเภอ
บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี มี 5 หน่วยเสียง ได้แก่ 22 44 42 423 และ 343 ดังแสดงในตาราง
ตารางที่ 11 แสดงหน่วยเสียงวรรณยุกต์ในภาษา “ลาวกาห้วยแห้ง”
พยางค์เป็น

รูปพยางค์

พยางค์ตาย
สระสั้น สระยาว

อักษรนา
อักษรสูง
อักษร
กลาง
อักษรต่า

840

423
เสียงไม่ก้อง
เสียงก้อง

343

42
44

22
42
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สรุปและอภิปรายผล
บทความวิจัยนี้มีข้อค้นพบที่น่าสนใจว่าปรากฏชุมชน/หมู่บ้าน “ไทครั่ง” ในภูมิภาคเหนือตอนล่างมากว่า 130 หมู่บ้าน
กระจายอยู่ในเขตจังหวัดกาแพงเพชร อุทัยธานี นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก และสุโขทัย โดยมีอัตลักษณ์ร่วมกันของชาติพันธุ์
“ไทครั่ง” ที่สาคัญในเขตภาคเหนือตอนล่าง คือ ประวัติหรือที่มาจากประเทศลาวเมื่อสองร้อยกว่าปีมาแล้ว และผ้าทอมือ ที่มี
เอกลักษณ์โดดเด่น โดยการใช้ “ครั่ง/ขี้ครั่ง” ย้อมเป็นพื้นสีแดง ใช้สีสดตัดกันและมีลวดลายเหมือนกัน มากกว่าที่จะเป็นชื่อ
เรียกและภาษาหรือวรรณยุกต์ ซึ่งพบว่ามีหลากหลายในกลุ่มไทครั่ง/คั่ง โดยสามารถแบ่งได้เป็นกลุ่มชุมชน “ไทครั่ง” ย่อย ๆ
ได้ไม่น้อยกว่า 7 กลุ่ม ตามชื่อเรียกและระบบวรรณยุกต์ที่สอดคล้องกัน ได้แก่ “ลาวครั่งบ้านไร่” “ลาวครั่งโคกหม้อ” “ลาว
ครั่งหัวถนน” “ลาวคั่งหนองเหมิด-ทุ่งทราย” “ลาวขี้คั่งสระยายชี” “ลาวเวียงทัพคล้าย” และ “ลาวกาห้วยแห้ง”
นอกจากภูมิภาคเหนือตอนล่างที่พบชุมชน/หมู่บ้าน “ไทครั่ง” กว่าร้อยแห่งนั้น หากรวมกับงานวิจัยของ สมทรง บุรุษ
พัฒน์ และคณะ (2552) ซึ่งพบชุมชน/หมู่บ้าน “ไทครั่ง” กว่า 300 หมู่บ้านในจังหวัดในภูมิภาคตะวันตกเช่น กาญจนบุรี
ราชบุรี นครปฐม และสุพรรบุรี ก็จะได้เกือบ 500 หมู่บ้าน ซึ่งมีระบบเสียงวรรณยุกต์แตกต่างออกไป ทั้งนี้ยังไม่นับรวมจังหวัด
ทางภาคกลางตอนบน เช่น อยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท ลพบุรี ฯลฯ ซึ่งเป็นทางผ่านของการอพยพจากภาคกลางสู่
ภาคเหนือ อันเป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีการสารวจถึงจานวนหมู่บ้านที่ชัดเจน จึงนับว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่กระจายอยู่ทั่วไปในประเทศ
ไทยนั บจากภาคตะวั นตก ภาคกลาง และภาคเหนือ สร้า งความหลากหลายทางภาษาและชาติ พัน ธุ์ไ ทในประเทศไทย
สอดคล้องกับที่ สุวิไล เปรมศรีรัตน์ (2547) ได้กล่าวเกี่ยวกับความหลากหลายของภาษาและชาติพันธุ์ ซึ่งเป็นทรัพยากรล้าค่า
หรือปัญหาที่แก้ไม่ตกว่า ตระกูลไท (Tai language family) มีจานวน 24 กลุ่มภาษา มีผู้พูดเป็นประชากรส่วนใหญ่ของ
ประเทศ คือ จานวนร้อยละ 94 และกระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศ
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การประยุกต์ใช้ประวัติศาสตร์ความคิด: การเชื่อมโยงระหว่างคาสอน
ทางพุทธศาสนากับพลังงานไฟฟ้าในอะตอม
The Applied History of Thought: The Connectivity between Buddhism and
Electricity in Atom
สุวัฒน์ ทาสุคนธ์

1

บทคัดย่อ
ประวัติศาสตร์คือแหล่งศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์และสังคมซึ่งเป็นเรื่องเข้าใจได้ยาก อีกทั้งเพื่อคลายข้อสงสัยบาง
ประการว่ากระบวนการเรียนรู้ความคิดจากต่างสาขาวิชาในประวัติศาสตร์สามารถนามาประยุกต์ใช้ร่วมกันเพื่อสร้างความ
เข้าใจที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตประจาวันได้หรือไม่นั้น บทความนี้จึงได้นาเสนอความเป็นไปได้ของการอธิบายความ
เชื่อมโยง และรู้จักประยุกต์ใช้ประเด็นความคิดที่สาคัญของพุทธศาสนากับวิชาวิทยาศาสตร์ในชุดความรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้าใน
อะตอม เช่น เมื่อสามารถทาความเข้าใจเชิงเปรียบเทียบระหว่างสภาวะจิตเดิมแท้เป็นประภัสสรกับสภาวะปกติของอะตอมซึ่ง
เป็นกลางทางไฟฟ้า จะพบว่ามีสภาวะบางประการร่วมกัน คือความว่าง ความเป็นกลางที่ยังไม่ถูกอะไรปรุงแต่ง และสามารถ
นาคุณสมบัติที่มีร่วมกันนี้มาประยุกต์ใช้เป็นเครือ่ งมือตัดสัญญาณความคิดที่ก่อให้เกิดความทุกข์ที่นาไปสู่การทาร้ายตนเอง คน
อื่น และสิ่งอื่น ทาให้มนุษย์ที่แม้มีความแตกต่างกันสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสัง คมได้อย่างมีความสุข บทความนี้พยายาม
นาเสนอทัศนะความคิดแบบ
สหวิทยาการ เพื่อประโยชน์ต่อการทาความเข้าใจ จนรู้จักนามาใช้ดาเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี
คำสำคัญ: ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ความคิด พุทธศาสนา วิทยาศาสตร์ อะตอม สหวิทยาการ บูรณาการ ประยุกต์
Abstract
In the first place, history offers a storehouse of information about how people and societies
behave. Understanding the operations of people and societies is difficult, though a number of disciplines
make the attempt. This article aims to show how important studying history of thought concerning the
power of the relationships between the hidden connection of Buddhism and the electricity in atom
which influenced our daily life. So the complementarity principal in Interdisciplinary Studies is important
for applying the combining of two or more academic disciplines such as Buddhism and science into one
activity for building a healthy body and spiritual life stopping harm anybody or anything.
Keywords: History, History of thought, Buddhism, science, atom, interdisciplinary, integration, apply
บทนา
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแนวทางการบูรณาการทางประวัติศาสตร์ความคิดต่างสาขา โดยเชื่อมโยง
หลั ก ธรรมค าสอนของพระพุ ท ธเจ้ า เข้ า กั บ ความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ เ กี่ ย วกั บ พลั ง งานไฟฟ้ า ในอะตอม ความตระหนั ก
(Awareness) และการตื่นตัว (Active) ปรากฏอยู่ในรูปการประยุกต์ใช้แนวคิดทางประวัติศาสตร์ความคิดต่างสาขา ที่มี
1
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ความหมายตั้งแต่การปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตตามความหมายที่พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานได้
กล่าวไว้ ไปจนถึงการสร้างการเคลื่อนไหวทางสังคม เพื่อเสนอความหมายและทิศทางใหม่ในเชิงบูรณาการ ผ่านการพรรณนา
วิเคราะห์
หลักธรรมของพระพุทธเจ้าและความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ต่างเป็นผลิตผลจากความคิดของมนุษย์ ที่ถูกบันทึกไว้ใน
หมวดความรู้ทางประวัติศาสตร์ภมู ิปัญญาหรือประวัติศาสตร์ความคิด ซึ่งเกิดจากความพยายามของมนุษย์ที่จะหาทางหลุดพ้น
จากความทุกข์ ด้วยการค้นหาคาอธิบายที่มีเหตุผ ลมากกว่าการใช้ความเชื่อหรือศรัทธา แถมสุข นุ่มนนท์ (2517) ได้ให้
ความหมายของ “ประวัติศาสตร์”ที่น่าสนใจว่า “ประวัติศาสตร์ หมายถึง การไต่สวนเข้าไปให้รู้ความจริงเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของมนุษยชาติ ที่เกิดขึ้นช่วงใดช่วงหนึ่งของอดีต ฉะนั้นประวัติศาสตร์จึงเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสังคมมนุษย์ ความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ความคิดที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ ในสังคม และสถานการณ์ที่ส่งเสริม หรือขัดขวางวิวัฒนาการของ
สังคม หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า วิชาประวัติศาสตร์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของสังคมมนุษย์ทุกคน” จึงเป็นที่ประจักษ์ว่า
ความรู้ประวัติศาสตร์เป็นแหล่งรวมของสหวิทยาการ และแม้ประวัติศาสตร์จะมีพลังในทางสร้างสรรค์แต่ก็มีอานาจในทางลบ
และการทาลายซ่อนเร้นอยู่ เช่นความรู้ทางวิทยาศาสตร์สามารถนาไปใช้ทั้งในทางรักษาและทาลายชีวิตของมนุษย์ได้ ดัง
ปรากฏให้เห็นว่ายาที่ใช้รักษาชีวิตให้หายจากโรค ก็มีความเป็นพิษที่สามารถทาลายชีวิตได้เช่นกัน ขณะที่ความเมตตาเป็นสิ่งที่
ดี แต่ความเมตตาที่ขาดปัญญากากับ ก็อาจส่งผลเสียได้ ดังความรักที่พ่อแม่ให้กับลูกแบบขาดเหตุผล ไม่เคยปฏิเสธคาขอของ
ลูก ที่ทาให้เกิดปรากฎการณ์ “พ่อแม่รังแกฉัน” ในท้ายสุด ดังนั้นการสร้างประวัติศาสตร์สงั คมต้องอุดมด้วยปัญญา เพื่อให้เกิด
การนาสิ่งต่างๆ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมไปใช้มีการไตร่ตรองอย่างมีเหตุมีผลด้วยความระมัดระวัง
การจัดการศึกษาให้มีการบูรณาการ จะช่วยสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการหลังจากยุคแห่งการจาแนกแยกส่วน
ศาสตร์ ต่ า งๆ ออกจากกั นมากเกิ น ไป (ชั ย อนั น ต์ สมุ ท วณิ ช, 2533) แม้ แต่ อ ริ ส โตเติล (Aristotle) นั ก ปราชญ์ ชาวกรี ก
ยุครุ่งเรือง ก็ยังผสมผสาน เชื่อมโยงความรู้ ความเข้าใจที่เกี่ยวกับธรรมชาติของสรรพสิ่งเข้ากับธรรมชาติของการเมือง (ชัย
อนันต์ สมุทวณิช, 2533) ด้วยเหตุนี้ถ้าใครต้องการเข้าใจความคิดทางการเมืองของอริสโตเติลจาเป็นต้องศึกษาความคิดทาง
วิทยาศาสตร์ของท่านด้วยเช่นกัน
การเรียนรู้แบบบูรณาการ ด้วยการจัดกรอบความรู้ในแบบสัมพันธ์เชื่อมโยง โดยมิได้กล่าวอ้างว่าความรู้แบบใด ของ
ใครสาคัญและมีเหตุผลมากกว่ากัน เพราะไม่ต้องการสร้างความขัดแย้งที่เกิดจากการมีอุปาทานหรือการติดยึดในความดีของ
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด แต่เน้นที่สาระของการอยู่ร่วมกันได้ทางวิชาการโดยไม่มีความพยายามสร้างจักรวรรดินิยมทางวิชาการที่คอย
กาหนดให้สิ่งใดมีคุณค่ามากกว่ากัน เพราะแม้ผู้คนในสังคมมีความเชื่อ ความรู้ที่ต่างกัน ก็ต้องมีขันติธรรมต่อกัน ไม่สร้างความ
เกลียดชังเพราะเห็นว่าเป็นพวกอื่นที่คิดต่างจากตน หลักการที่สาคัญทั้งทางวิทยาศาสตร์และพุทธศาสตร์ได้กล่าวว่าสรรพสิ่ง
ในธรรมชาติต่างต้องอาศัยการพึ่งพิง พึ่งพา ช่วยกันเติมเต็มความสมบูรณ์ ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าร่วมกัน เช่นความคิด
ทางสั งคมศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วกั บ ทฤษฎี โ ครงสร้ า ง-หน้ า ที่ นิ ย มซึ่ งกล่ า วว่ า สั งคมเหมื อ นสิ่ ง มี ชี วิ ต อย่ า งหนึ่ ง มี ร ะบบและมี
องค์ประกอบต่างๆที่สัมพันธ์กันแบบบูรณาการภายใต้เงื่อนไขที่ส่งผลให้เกิดการพึ่งพาแบบสมดุลได้นาไปสู่การดาเนินชีวิตที่ดี
ของมนุษย์และสังคมสืบต่อไป
จากการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จะเห็นว่ามนุษย์ในอดีตกับปัจจุบันมักมีพฤติกรรมแบบกระทาซ้าเหตุที่ก่อให้เกิดทุกข์
อยู่เสมอ ส่วนหนึ่งเกิดจากความคิด ทัศนะคติ อารมณ์ทางบวกและทางลบของมนุษย์ที่ส่งผลกระทบทั้งดีและร้ายให้กับ ตนเอง
และสังคม บนเงื่อนไขของความเปลี่ยนแปลงไปมาไม่หยุดนิ่งและหาความแน่นอนได้ยาก ทั้งๆ ที่มนุษย์สามารถบูรณาการ
ความรู้ในประวัติศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความเข้าใจจนสามารถนามาปรับใช้เป็นแนวทางป้องกัน แก้ไขปัญหาทาง
จริยธรรมที่ส่งผลต่อการดาเนินพฤติกรรมต่างๆ ในปัจจุบันได้ นิธิ เอียวศรีวงศ์ และอาคม พัฒิยะ (2525 อ้างโดย สิริวรรณ,
2553) กล่าวว่า ประวัติศาสตร์สอนวิธีคิดอย่างมีเหตุผลและวางอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง โดยต้องขจัดอคติที่ส่งผลเสียต่อ
การใช้ชีวิตประจาวัน ด้วยความเข้าใจปัญหาอย่างชัดเจนจนสามารถแก้ไขปัญหาได้ อย่างรอบคอบ แต่ทาไมความคิดและ
- สังคมและวัฒนธรรม -
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พฤติกรรมของมนุษย์ในอดีตกับปัจจุบันจึงเกิดจากทัศนคติแบบเดิมๆ ซึ่งความเข้าใจกลไกที่ทาให้เกิดไฟฟ้าในอะตอมสามารถ
ให้คาตอบได้
ประสบการณ์การสอนวิชาประวัติศาสตร์ทาให้เห็นว่าแม้บรรดาศาสดาและปรัชญาเมธีในอดีตได้พยายามแนะนา สั่ง
สอนมนุษย์จากสิ่งที่ค้นพบด้วยประสบการณ์ ความคิด และการหยั่งรู้ เพื่อช่วยกันนาพาให้สังคมมีความสงบสุข ลดความ
ขัดแย้งที่เกิดจากความโลภ ความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ แต่มนุษย์กลับยังคงสร้างสถานการณ์ที่เลวร้ายให้กับตนเองและสังคม
อยู่เสมอตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ด้วยความลุ่มหลงอยู่ กับการเสพสุขจากการแสวงหาอานาจเพื่อใช้อานาจรักษาประโยชน์
และค้าประกันการอยู่ในอานาจของตนต่อไป โดยไม่สนใจว่า ผู้อื่น สิ่งอื่น จะได้รับผลกระทบจากการกระทาของตนหรือไม่
อย่างไร ดังนั้นน่าจะเป็นสิ่งดีถ้ามนุษย์สามารถจัดการกับความรู้ด้วยการรู้จักวิธีศึกษาเหตุปัจจัย ที่เป็นพลังผลักดันให้เกิดการ
กระทาใดๆ ในอดีต อีกทั้งสามารถนามาปรับใช้เพื่อดาเนินชีวิต โดยไม่ย้อนรอยสร้างปัญหา และอุปสรรคเช่นที่เคยเกิดขึ้น
เพราะรู้จักสร้างจิตสานึกรู้ที่ส่งผลดีกับการพัฒนามนุษย์และสังคมให้ประสบความสาเร็จทั้งในปัจจุบันและอนาคต
บทความนี้สนับสนุนการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ในประเทศไทย ซึ่งแตกต่างจากอดีตที่ผ่านมาที่เน้นการท่องจา มา
เป็นการสร้างกรอบความคิด รู้จักบูรณาการความรู้ ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินผล เพื่อประโยชน์ต่อการ
นาไปประยุกต์ใช้ เพราะจุดประสงค์ของการเรียนประวัติศาสตร์ที่ดีคื อมุ่งหวังที่จะพัฒนามนุษย์และสังคม เช่นเดียวกับที่เคย
ขึ้นในประเทศอังกฤษ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1731 ที่การเรียนการสอนประวัติศาสตร์มีจุดประสงค์เพื่อเตรียมคนให้มีประสบการณ์และ
สามารถเผชิญชีวิตในสังคมได้เป็นอย่างดี (เฉลิม นิติเขตต์ปรีชา (มลิลา), 2545)
ความสาเร็จของมนุษย์ไม่ใช่อยู่ที่การรับรู้ผลสาเร็จที่อยู่เฉพาะหน้า แต่ต้องเรียนรู้ถึงผลกระทบในระยะต่อๆไปด้วย
เพราะบ่อยครั้งที่ความเสียหายไม่ได้เกิดทันทีหลังการกระทานั้นๆ ดังเช่นความคิดเห็นเชิงเสียดสีของ จอร์จ เบอร์นาร์ด ชอว์
(Georges Bernard Shaw) นักเขียนบทละคร นักวิจารณ์ ชาวไอริชซึ่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมเมื่อปีค.ศ.1925 ได้
กล่าวถึงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ว่า วิทยาศาสตร์ไม่เคยแก้ปัญหาหนึ่งโดยไม่สร้างอีกสิบปัญหา (ไมเคิล บรุกส์, 2555)
การรู้จักเรียนรู้ความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้น ช่วยให้มนุษย์มีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยได้ แต่เพราะมนุษย์มักไม่ใส่ใจ จึงได้
กระทาความผิดพลาดที่กลายเป็นหายนะซ้าแล้วซ้าอีก ที่เป็นเช่นนี้เพราะมนุษย์ใช้อารมณ์และความรู้สึกมากกว่าเหตุผล ทั้งๆ
ที่มนุษย์มีสมองส่วนที่ได้รับการพัฒนาแล้วให้รับรู้ถึงสิ่งดี สิ่งชั่ว สิ่งใดควรหลีกเลี่ยง สิ่งใดควรแสวงหาด้วยการใช้เหตุผล เพื่อ
นามาพัฒนาตนเอง แต่เมื่อต้องนามาใช้จริงกลับไม่สามารถใช้เหตุผลควบคุมอารมณ์ และความรู้สึกของตนได้ ทั้งๆสิ่งที่นัก
สังคมวิทยาชาวอเมริกัน จอร์จ เฮอร์เบิร์ต มี้ด (George Herbert Mead) ได้กล่าวไว้ในทฤษฎีการกระทาต่อกันด้วยสัญลักษณ์
ว่า จิตมนุษย์มีลักษณะเด่น 3 ประการ คือ 1) จิตรู้จักสิ่งต่างๆได้ด้วยการใช้สัญลักษณ์กาหนดรู้สิ่งต่างๆในสภาวะแวดล้อม 2)
จิตสามารถฝึกซ้อมการกระทาเพื่อสร้างแนวทางที่ถูกต้องก่อนกระทาจริง 3) จิตสามารถหักห้ามเพื่อไม่ทาในสิ่งที่ไม่เหมาะสม
จากการได้ข้อสรุปในข้อที่ 2แล้ว มี้ดเรียกกระบวนการนี้ว่า “การฝึกซ้อมในใจ” (Imaginative rehearsal) สะท้อนแนวคิด
ของมี้ดที่มีต่อจิตว่า จิตเป็นกระบวนการมิใช่เป็นโครงสร้าง จิตมีความสามารถเลือก คัดสรรแนวทางการกระทาที่ส่งเสริมต่อ
การร่วมมือและการปรับตัวอย่างเป็นระเบียบ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเกิดขึ้นและดารงชีวิตอยู่ต่อได้ของมนุษย์
ผู้เขียนในฐานะที่เป็นชาวพุทธจึงเห็นว่าการสร้างการฝึกซ้อมในใจสามารถใช้หลักธรรมคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าได้ ขณะที่การนากระบวนการการเกิดไฟฟ้าในอะตอมมาสังเคราะห์เชิงเปรียบเทียบทาให้เห็นกระบวนการของการเกิดขึ้น
ตั้งอยู่ และดับไปของสิ่งต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามกฎไตรลักษณ์คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
นั้นว่าเป็นเรื่องของสรรพสิ่งในธรรมชาติที่มีอะตอมเป็นองค์ประกอบสาคัญของสสาร ขณะที่มนุษย์เป็นสสารที่มีปัญญา รู้จัก
ค้นหา ค้นพบความรู้ต่างๆมาจัดรูปแบบชีวิตของตนให้อยู่กับธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับทุกสิ่งรวมทั้งมนุษย์
ด้วย ดังนั้นทางป้องกันและแก้ไขปัญหาของมนุษย์ขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้ปัญญาจัดการกับสิ่งต่างๆทั้งที่อยู่ในตัว
มนุษย์ เช่นเรื่องการดูแลสุขภาพของอวัยวะของตนให้แข็งแรงอยู่เสมอ ขณะที่รู้จักใช้ประโยชน์จากสิ่งที่อยู่รอบๆตัวมนุษย์ เช่น
การรู้จักบริโภคอาหารที่ส่งเสริมสุขภาพ ดังที่ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ( Albert Einstein) พูดถึงศักยภาพของมนุษย์ว่าคนฉลาด
รู้จักแก้ไขปัญหา แต่คนอัจฉริยะสามารถป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นได้
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2. ความสาคัญของประวัติศาสตร์ความคิดหรือประวัติศาสตร์ภูมิปัญญา
ท่านเนรูห์ (Nehru) นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่และอดีตนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศอินเดีย ได้เคยกล่าวถึงคุณค่า
ของการเรียนประวัติศาสตร์ว่าเป็นการศึกษาอดีตเพื่อรู้ปัจจุบัน ขณะที่ต้องเข้าใจปัจจุบันเพื่อหยั่งรู้อนาคต ทั้งนี้ก็เพื่อเป็น
เครื่องเตือนสติของมนุษย์ในยุคปัจจุบันให้รู้ว่า สิ่งใดควรเป็นข้อพึงระวัง เพราะได้เคยสร้างความเสียหายให้กับมนุษย์ในอดีต
มาแล้ว ขณะที่สิ่งใดเป็นการส่งเสริมความดีงามของมนุษย์ ก็ให้นามาปฏิบัติสืบต่อกันไป
ความบกพร่องของมนุษย์ในอดีตกับปัจจุบันที่ยังคงเหมือนกันคือ การไม่รู้จักนาบทเรียนจากประวัติศาสตร์มาบูรณา
การและประยุกต์ใช้ให้เกิดพลังอย่างเพียงพอเพื่อสร้างความก้าวหน้าที่แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน มนุษย์จึงเดินซ้าทิศทางเดิมๆใน
ประวัติศาสตร์ด้วยการตกเป็นทาสของอกุศลมูลทั้งสาม คือความโกรธ ความโลภ และความหลง แม้อาจไม่ซ้ารอยเดิม ความ
เสื่อมถอยของคุณธรรมและจริยธรรมซึง่ แม้เป็นสิ่งที่สัมผัสไม่ได้ แต่ก็มีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนมนุษย์และสังคมสู่การล่มสลาย
เช่นตราบใดที่มนุษย์ไม่สามารถทาความเข้าใจกับเรื่องการอยู่ร่วมกันได้อย่างไรกับผู้อื่น สิ่งอื่น ตราบนั้นไม่ว่าจะเป็นยุคใด อดีต
ปัจจุบัน หรืออนาคต มนุ ษย์ก็ยังคงทาลายล้างกันด้วยสงคราม เพื่อแย่งชิง และครอบครองสิ่งที่ตนต้องการ โดยเฉพาะเรื่อง
การอานาจเหนือผู้อื่น สิ่งอื่น ขณะที่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยมนุษย์ได้เพียงพัฒนาอาวุธ ดังเช่น ใน
อดีตมนุษย์ใช้ก้อนหินเป็นอาวุธ แต่ในปัจจุบันใช้ปืนหรือจรวดนาวิถี ซึ่งจะยิ่งส่งผลทาให้เกิดความสูญเสียกับมนุษย์และสิ่ง
ต่างๆในธรรมชาติมากยิ่งขึ้น
การศึกษากระแสความคิดต่างๆ ในอดีตทาให้การศึกษาประวัติศาสตร์แบบลาดับเหตุการณ์มีความน่าสนใจมาก
ยิ่งขึ้น เพราะทาให้เข้าใจถึงปัจจัยสาคัญที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดการกระทาในด้านต่ างๆ ทางสังคมที่สามารถถูกนามาปรับใช้
กับการดาเนินชีวิตในปัจจุบันได้ ความรู้ที่ได้จากประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจประวัติศาสตร์ด้านอื่นๆ
รวมทั้งอารยธรรมของมนุษย์ ทาให้ผู้ศึกษาเข้าใจตนเองและธรรมชาติของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เกิดความคิดที่เป็น ระบบ
สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์และปัญหาต่างๆได้อย่างลึกซึ้ง อันจะนาไปสู่หนทางแก้ปัญหา หรือการป้องกันปัญหาก่อนที่ปัญหา
จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญายังช่วยให้ผู้ศึกษามีทัศนวิสัยกว้าง ไกล รู้จักพิจารณาความคิดในหลายๆแง่ จน
ตระหนักทั้งข้อดีข้อเสีย หรือคุณโทษ (ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์, 2545)
การรับรู้ (Perception) มีความสาคัญต่อความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ในอดีตและปัจจุบัน ทั้งเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาก่อนที่ปัญหาจะส่งผลเสียหายมากขึ้น การเข้าถึงเหตุผลโดยอาศัยบทเรียนจากอดีตมีความจาเป็นอย่างยิ่ง เพราะสามารถ
เป็นแรงจูงใจให้กระทาสิ่งที่ให้ผลที่ดีกว่าได้ในปัจจุบันและอนาคต ดังที่ ฟราซิส เบคอน (Francis Bacon) กล่าวถึงคุณูปการของ
ประวัติศาสตร์ว่า ประวัติศาสตร์ทาให้คนฉลาด (Histories make men wise) (เฉลิม นิติเขตต์ปรีชา (มลิลา), 2545)
บทเรียนความคิดในประวัติศาสตร์ มีส่วนสาคัญต่อความคิดและการกระทาสิ่งต่างๆเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของมนุษย์ในปัจจุบันทั้งในทางสร้างสรรค์และทาลาย ซึ่งเมื่อศึกษาจากทฤษฎีลาดับความต้องการของ อับราฮัม มาสโลว์
(Abraham Maslow) นักจิตวิทยากลุ่มมนุษยนิยมแล้วจะพบได้ว่า มนุษย์มีธรรมชาติของความต้องการ 5 ลาดับ คือ 1. ความ
ต้องการทางกาย เช่นปัจจัยสี่ น้า อากาศ เป็นต้น 2. ความต้องการด้านความปลอดภัย 3. ความต้องการได้รับความรักและ
ความเป็นเจ้าของ 4. ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง 5. ความต้องการที่จะตระหนักในคุณภาพของตนให้เป็นที่
ประจักษ์ ซึ่งสิ่งที่เป็นแรงผลักดันให้มนุษย์กระทาการต่างๆตามความต้องการของตนนั้น ส่วนหนึ่งสามารถเข้าใจได้โดยอาศัย
ภูมิปัญญาของ ซิกมันต์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ที่ได้ถ่ายทอดออกมาเป็นทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ที่แบ่งจิตของมนุษย์ออกเป็น
3 ระดับ คือ 1. จิตสานึก หมายถึง การรับรู้ รู้ตั ว อย่างมีสติรู้ตัวตามพฤติกรรมต่างๆ ตามเหตุผลในโลกที่เป็นจริงและสังคม
ยอมรับ 2. จิตกึ่งสานึก หมายถึง การรู้สึกตัว รู้สึกรู้แต่สามารถควบคุมตนไม่ให้แสดงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ออกมา 3. จิตใต้
สานึก หมายถึง จิตระดับลึกที่บันทึกข้อมูลที่เป็นอารมณ์ ความรู้สึกที่ปวดร้ าวจากประสบการณ์ในชีวิตแบบเก็บกด เช่น
อารมณ์ต่างๆ ความรู้สึกผิดหวัง ความเกลียด ซึ่งแม้ลืมจากความทรงจาไปแล้ว แต่มันยังคงฝังตัวอยู่ในจิตระดับนี้ เป็นสภาวะที่
ไม่สามารถควบคุมได้ สามารถแสดงออกมาในรูปของความฝัน การละเมอ หรือถ่ายทอดออกมาเป็นการกระทาที่พลั้งเผลอ
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จิต 3 ระดั บของมนุ ษย์ มี พลั งงานทางจิ ต 3 อย่ างเป็ นตัวขั บเคลื่ อนอยู่ ภายใน ซึ่ งถ้าท างานได้ อย่ างสั มพั นธ์ กั น
พฤติกรรมของมนุษย์ก็จะเป็นปกติ แต่เมื่อมนุษย์สร้างความเสียหายกับชีวิต ถือว่าพลังงานทั้ง 3 นี้ทางานไม่สอดคล้องกัน
พลังงานทางจิต 3 ส่วนนี้ได้แก่ 1. สัญชาติญาณ หรือ อิด (Id) หมายถึง กิเลศ ตัณหา อุปาทาน ความโลภ โกรธ หลง เป็น
สัญชาติญาณดิบของมนุษย์ที่อยู่ในส่วนของจิตใต้สานึก และเมื่อมนุษย์กระทาการใดๆอย่างเห็นแก่ตัว ในเชิงทาลายล้าง โดยไม่
สนใจผลของการกระทานั้น ก็เป็นเพราะการระเบิดออกมาโดยขาดการควบคุมและไร้เหตุผลของอิดที่อยู่ในจิตใต้สานึก 2. อัตตา
หรือ อีโก้ (Ego) อยู่ในส่วนของจิตสานึก และกึ่งสานึกที่คอยควบคุม ปรับสมดุล ระหว่างอิดกับซูเปอร์อีโก้ซึ่งนอกจากไม่สร้าง
ปัญหาแล้วยังทาให้ตนเองได้รับการยอมรับจนสามารถดารงชีวิตได้ในสังคมอย่างปกติสุข 3. อภิอัตตา หรือ ซูเปอร์อีโก้ (Super
Ego) อยู่ในส่วนของจิตทั้ง 3 ระดับ เป็นพลังคุณธรรมที่เกิดจากการเลี้ยงดู การศึกษาที่ทาให้รู้จักมารยาท ระเบียบ กติกาต่างๆ
มีสานึกรู้ได้ว่า สิ่งใดถูก สิ่งใดผิด ซึ่งการรู้จักทาความเข้าใจในธรรมชาติมนุษย์ พร้อมทั้งรู้จักใช้ความคิดเชิงคุณธรรมและ
จริยธรรม เข้าควบคุมความต้องการของตน จะส่งผลให้มนุษย์อยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี
ปัญหาของมนุษย์อยู่ที่ไม่สามารถควบคุมอัตตาของตนได้ จึงแสวงหาและใช้ความรู้ในทางที่ผิด ด้วยเหตุนี้บุคคลที่มี
การศึกษาสูงก็มิได้หมายความว่าเป็นผู้มีคุณธรรมสูง หรือการมี ความเจริญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็อาจนาความ
หายนะมาสู่สังคมมนุษย์ได้ เนื่องด้วยไม่สามารถหักห้ามความอยากได้ อยากมี อยากเป็นของตนจนสร้างความเสียหายทั้งต่อ
ตนเอง และก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้อื่นและสังคมอยู่เสมอ
การนาคาสอนทางพุทธศาสนามาบูรณาการกับพลังงานไฟฟ้าในอะตอมเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะใช้
คาอธิบายเชิงเปรียบเทียบสร้างรูปแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างอภิอัตตา หรือพลังคุณธรรม และ อัตตา เพื่อเข้าสู่กระบวนการ
สร้างพลังควบคุมสัญชาติญาณ ซึ่งเป็นตัวแทนความเลวร้ายของแต่ละบุคคล เพื่อสกัดกั้นไม่ให้มนุษย์ทาสิ่งที่ตนเองต้องการ แต่
กลับส่งผลร้ายต่อตนเอง คนอื่น และสิ่งอื่น
3. การประยุกต์และเชื่อมโยงความคิดทางพุทธศาสนาร่วมกับพลังงานไฟฟ้าในอะตอม
3.1 เพื่อความเข้าใจเรื่องมนุษย์ พุทธศาสนาและพลังงานไฟฟ้าในอะตอม
กว่ า สองพั น ห้ า ร้ อ ยปี พุ ท ธปรั ชญากล่ า วถึ งธรรมชาติ ข องทั้ งสสารที่ มี รู ป และอสสารคื อ นามซึ่ งประกอบด้ ว ย
จิต เจตสิกและอสังขตธาตุ(นิพพาน) (พระมหาสมเกียรติ อคฺคกิตฺติ (ปาวิไลย), 2536) ในสาระที่เกี่ยวข้องกับ ความไม่แน่นอน
คือความเป็นอนิจจัง ขณะที่บอกความเป็นอนัตตาของสรรพสิ่ง ก่อนหน้าที่ชาวตะวันตกจะค้นพบว่าในอะตอมมีอนุภาคอื่นๆ
ซ่อนอยู่ อีกทั้งพุทธศาสนามีหลักกาลามสูตรที่สอนให้รู้จักพิจารณาสิ่งต่างๆ ด้วยเหตุผลจนรู้แจ้งก่อนที่จะเชื่อ สะท้อนให้เห็น
พั ฒ นาการการศึ ก ษาจากแบบความเชื่ อ และศรั ท ธาสู่ ก ารทดลองปฏิ บั ติ ด้ ว ยตนเองจน เกิ ด การประมวลความรู้ จ าก
ประสบการณ์เชิงประจักษ์ โดยพุทธธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากเป็นการคิดค้นหาเหตุผลเรื่องความจริง เพื่อ
ความรู้แจ้งทางปัญญาแล้ว ยังต้องเสนอแนวทางการประพฤติปฏิบัติได้ในชีวิตจริงด้วย (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต),
2558) ฟรานซิส เบคอน (Francis Bacon) กล่าวว่าความรู้ที่ได้นั้นต้องสามารถนามาใช้ได้จริง เบคอนจึงถือว่าความรู้คือ
อานาจ (Knowledge is power) ที่เป็นการแสดงออกของความเป็นมนุษย์นิยม โดยไม่ต้องอ้อนวอนสิ่งใด นอกเหนือจากใช้
ความสามารถของมนุษย์เป็นเครื่องมือสร้างและพัฒนาสิ่งต่างๆ ด้วยเหตุนี้จึงมีนักวิทยาศาสตร์คนสาคัญของโลกหลายคนต่าง
กล่าวถึงคุณสมบัติพิเศษของพุทธศาสนาไว้ เช่น อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) กล่าวว่าศาสนาพุทธมีรากฐานอยู่บน
สามัญสานึกที่เกิดจากประสบการณ์กับสิ่งทั้งหลาย ถ้าจะมีศาสนาใดที่รับมือกับวิทยาศาสตร์ปัจจุบันได้ ศาสนานั้น มี
พุทธศาสนารวมอยู่ด้วย
พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเหตุผลที่เรียกว่าพุทธปรัชญา ศรัทธาทางพุทธศาสนาเกิดจากเหตุผล เกิดจากการรู้แจ้ง
เฉพาะตนจากการลงมือปฏิบัติจริง มิใช่ใช้แต่ความเชื่อหรือมีศรัทธาจากการรับฟังกันต่อๆมา อีกทั้งพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่
เน้นการปฏิบัติ การกระทาด้วยความพยายามใช้วิธีการปฏิบัติแบบทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) เป็นหลักการครองชีวิตโดย
846

- สังคมและวัฒนธรรม -

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 วันที่ 17 มิถุนายน 2559

ไม่หลงงมงายเพราะรู้ทันกับสิ่งที่จะมาบั่นทอนชีวิตและเป็นอุปสรรคต่อความสุข สะอาด สว่าง สงบ เป็นอิสระ (พระพรหม
คุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2558) ดังที่กล่าวถึงธรรมคุณ 6 ว่า 1. สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม พระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัส
ดีแล้วเป็นหลักการครองชีวิตอันประเสริฐ บริสุทธิ์ บริบูรณ์สิ้นเชิง 2. สันทิฏฐิโก ผู้ใดปฏิบัติ ผู้ใดบรรลุ ผู้นั้นย่อมเห็นประจักษ์
ด้วยตนเอง ไม่ต้องเชื่อตามคาของผู้ อื่น ผู้ใดไม่ปฏิบัติ ไม่บรรลุ ผู้อื่นจะบอกก็เห็นไม่ได้ 3. อะกาลิโก ไม่ขึ้นกับกาลเวลา
พร้อมเมื่อใด บรรลุได้ทันที บรรลุเมื่อใด เห็นผลได้ทันที เป็นจริงอยู่อย่างไร ก็เป็นอย่างนั้น ไม่จากัดด้วยกาล 4. เอหิปัสสิโก
เชิญชวนให้มาดู มาพิสูจน์ เพราะเป็นของจริงและดีจริง 5. โอปะนะยิโก ควรน้อมนาเข้าไว้ในใจ หรือน้อมใจให้เข้าถึง ด้วยการ
ปฏิบัติให้มีขึ้นในใจ ให้เข้าถึงที่หมายคือนิพพาน 6. ปัจจัตตัง เวทิตัพโพวิญญูหิติ เป็นเรื่องรู้เฉพาะตน ต้องทาจึงรู้ได้ด้วยตนเอง
รู้ประจักษ์ได้ที่ใจของตนเอง (พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโต), 2523)
ส่วนวิทยาศาสตร์ยังคงเป็นศาสตร์ที่ให้ความสนใจกับการค้นพบความรู้ด้วยประสบการณ์นิยม (Empiricism) หรือ
ปฏิฐานนิยม (Positivism) ที่ยึดถือว่าสิ่งที่เป็นความจริงคือสิ่งที่สามารถสังเกตได้ (Observation) วัดได้(Measurement)
วิเคราะห์ได้ (Analysis) โดยใช้เครื่อ งมือ (Instrument) และระเบียบวิธีทางคณิตศาสตร์ (Mathematical) โดยตรงจาก
ประสบการณ์ที่นาไปสูก่ ารสร้างทฤษฎี (Theory) หรือกฎทั่วไป (General Rule) จนเกิดเป็นหลักการหรือทฤษฎีต่างๆ ผลจาก
การสังเกตและการทดลองที่ถูกต้อง ขึ้นอยู่กับการสอดคล้องกับทฤษฎีหรือไม่ตามแนวทางข องการทาอุปนัย (Inductive
Method) และนิรนัย (Deductive Method)
วิทยาศาสตร์ในยุคดั้งเดิมอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติบนพื้นฐานของความแน่นอน โดยเฉพาะถ้ากล่าวถึง
วิชากลศาสตร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานของวิชาฟิสิกส์แบบดั้งเดิม ก็จะอ้างถึงแนวคิดของนิวตัน เช่นกฎการเคลื่อนที่ 3 ข้อของนิวตัน
ขณะที่ถ้ารู้ตาแหน่งและความเร็วของวัตถุ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง มนุษย์ส ามารถรู้ตาแหน่งและความเร็วของวัตถุได้ทุก ๆ
ช่วงเวลา ทั้งจากอดีตถึงอนาคต ขณะที่วิทยาศาสตร์ยุคใหม่ เมื่อกล่าวถึงวิชาฟิสิกส์ย่อมต้องเป็นควอนตัมฟิสิกส์ ที่ใช้กลศาสตร์
ควอนตัมอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของสิ่งที่เล็กมากกว่าระดับอะตอม ซึ่งแม้ว่าเรารู้ตาแหน่งและสถานะของสิ่งต่างๆ
อย่างชัดแจ้งเพียงใด สิ่งที่รับรู้ได้กับอนาคตของสิ่งนั้น กลับอยู่บนพื้นฐานของความไม่แน่นอน ความน่าจะเป็น และหลักการ
เติมเต็ม
อย่างไรก็ดี คาสอนทางพระพุทธศาสนา ได้แสดงให้เห็นว่าการขาดความรู้ ขาดเหตุผล มีแต่ความเชื่อ หรือมีอวิชชา
ทาให้เกิดความคิดและพฤติกรรมที่ก่อความทุกข์ให้มนุษย์ ซึ่งสาเหตุที่พบเห็นได้มาก เกิดจากความไม่เข้าใจเรื่องสามิสสุข คือ
สุขเกิดจากรูปวัตถุหรือกามคุณ และนิรามิสสุข คือสุขที่เกิดจากความรู้แจ้งตามความเป็นจริง ทาให้ใจสงบและปลอดโปร่ง
(พระราชวรมุนี(ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2523) ทาให้มนุษย์ไม่รู้ว่าควรทาให้ชีวิตมีความสุขด้วยการใช้รูปวัตถุ และนามธรรมร่วมกัน
ได้อย่างไรที่ไม่สร้างความเดือดร้อนกับกายและใจของตน
พระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงความทุกข์ของมนุษย์ว่ามี 10 ประเภท คือ 1. สภาวทุกข์ ที่เกิดจาก การเกิด แก่ และ
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ตาย 2. ปกิณกทุกข์ เป็นทุกข์จรที่เกิดขึ้นได้แก่ อาสวะกิเลส 3. นิพัทธทุกข์ คือทุกข์ที่เกิดขึ้นเสมอๆ เช่น หิว อิ่ม ร้อน หนาว
ปวดท้อง เป็นต้น 4. พยาธิทุกข์ คือทุกข์ที่เกิดแต่ความเจ็บป่วยจากโรค 5. สันตาปทุกข์ คือทุก ข์ที่เกิดจากกิเลศ เช่น ราคะ
โทสะ โมหะ โลภ โกรธ หลง ทาให้เกิดความรุ่มร้อน 6. วิปากทุกข์ เป็นทุกข์ที่เกิดจากความไม่รู้สนองให้เกิดความรู้สึกไม่เป็น
สุข หรือเกิดจากกรรมเก่า 7. สหคตทุกข์ คือทุกข์ที่มาพร้อมๆ หรือที่มากากับกันกับการเกิดขึ้นของสิ่งต่างๆจากโลกธรรม 8.
อาหารปริเยฏฐิทุกข์ คือทุกข์ที่เกิดจากการเลี้ยงชีพ การหาอาหาร 9. วิวาทมูลกทุกข์ คือ ทุกข์ที่เกิดจากการทะเลาะวิวาท 10.
ทุกขขันธ์ คือทุกข์รวบยอด หมายถึงขันธ์ 5 ที่ประกอบขึ้นเป็นร่างกายของมนุษย์ (พระมหากฤษณะ ตรุโณ (บูชากุล), 2536)
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อาสวะกิเลสประกอบด้วยซึ่งประกอบด้วย1. โสกะ คือความโศกเศร้า หดหู่ใจ จากการเปลี่ยนแปลง การเสื่อมหรือสูญเสียสิ่งต่างๆเช่น การเสื่ อมสุข เสื่อมญาติ เสื่อมทรัพย์
เสื่อมเกี่ยวด้วยโรค เสื่อมศีล เสื่อมทิฐิ เสื่อมยศ หรือจะเรียกว่าการลดน้อยถอยลงจนไม่พอใจก็ได้ 2.ปริเทวะ คือการคร่าครวญ โหยหา ร่าไรราพัน ในสุขหรือทุกข์ในอดีตที่เสื่อม
หรือสูญเสียไปแล้ว ทั้งที่อยากให้เกิดหรือไม่อยากเกิดขึ้นอีก 3.ทุกข์ คือความทุกข์ทางกาย ความไม่สบายกายทั้งหลาย ความกลัว ในความเจ็บปวด ความป่วยไข้ การบาดเจ็บ
4.โทมนัส คือความเศร้าใจ เสียใจ หดหู่ เศร้าหมอง เกิดเพราะไม่ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ 5. อุปายาส คือความขุ่นเคือง คับแค้นใจ ขุ่นข้อง เช่น ความโกรธ ความอาฆาต พยาบาท
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ความทุกข์ทาให้เจ้าชายสิทธัตถะเกิดเแรงจูงใจเพื่อแสวงหาทางพ้นจากทุกข์ ออกแสวงหาสัจธรรมจนตรัสรู้เป็นพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยการค้นพบหลักการของอริยสัจ 4 ที่ทรงอธิบายว่า 1. ทุกข์ คือสภาวะที่มนุษย์ได้รับรู้ถึงความไม่สบาย
กาย ความไม่สบายใจ เป็นความรู้สึกที่ทนได้ยาก และเมื่อใครสัมผัสแล้วมั กมีความต้องการให้พ้นจากสภาพนั้น 2.สมุทัย คือ
เหตุให้เกิดทุกข์ จากตัณหาสามคือ 1) กามตัณหา 2) ภวตัณหา 3) วิภวตัณหา กามตัณหา คือ ความอยากในกามคุณ ผ่านทาง
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ประสาททั้ ง 5 ตา หู จมู ก ลิ้น กาย และใจ เมื่อ กระทบกั บ รู ป เสี ยง กลิ่ น รส โผฏฐัพพะ เกิ ดธั มมารมณ์ โดยอาศั ย
ภวตัณหา คือความอยากได้ อยากเป็น วิภวตัณหา คือความไม่อยากได้ ไม่อยากเป็น 3. นิโรธ คือ การดับทุกข์ 4. มรรค คือ
แนวทางที่นาไปสู่การดับทุกข์ โดยต้องเข้าใจกฎของไตรลักษณ์หรือสามัญลักษณะที่มีอิทธิพลต่อสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ ใน
รูปแบบของ อนิจจัง คือความไม่เที่ยง ตกอยู่ในความเปลี่ยนแปลง ไม่แน่นอน ผันแปรได้เสมอ อนัตตา คือความไม่เป็นตัวตน
เพราะต่างประกอบด้วยสิ่งอื่นๆเป็นอยู่ได้เพราะสิ่งอื่น (อย่าถือตน เป็นของตน) และทุกขัง คือสิ่งที่บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเป็น
สภาพที่ทนได้ยาก คือคงทนอยู่ไม่ไหว ต้องเปลี่ยนสภาพไป (พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโต), 2523)
พระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมทั้งหลายต่างเป็นทุกข์ทั้งสิ้น ธรรมในที่นี้หมายถึงสรรพสิ่งทั้งที่เป็นรูปและนาม การมีเวทนา
หรือการรู้สึกทุกข์ สุขและเฉยๆเกิดขึ้นเพราะเป็นผลจากการที่มนุษย์มีผัสสะกับสิ่งต่างๆ จนเกิดวิญญาณหรืออารมณ์ผ่านทาง
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เกิดการติดยึดหรือที่เรียกว่าอุปาทานจากแรงของตัณหาหรือความอยากได้ อยากมี อยากเป็น โดยมี
จินตนาการสร้างภพเห็นภาพผ่านเวทนา ว่าถ้าได้สิ่งนั้นแล้วจะมีความสุข สามารถออกห่างจากความทุกข์ได้ ซึ่งในขั้นตอนนี้
จาเป็นต้องไตร่ตรองให้รอบคอบว่า ความต้องการต่อสิ่งนั้นมีเหตุจากความถูกใจ พอใจต่อความต้องการทางตา หู จมูกลิ้น กาย
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ใจ หรือเป็นการตอบสนองความจาเป็นต่อการดาเนินชีวิตที่ไม่ส่งผลเสียหายที่ร้ายแรง ทั้งในระยะเวลาใกล้ กลาง ไกล ซึ่งการ
ทาตามใจตนโดยปราศจากการยั้งคิดที่เกิดจากการขาดสติและสัมปชัญญะ ทาให้ไม่รู้จักละวางสิ่งที่ก่อผลเสียกับตนเอง การรู้จัก
ปล่อยวางด้วยความว่างจากอุปาทาน ทาให้รู้ว่าจังหวะไหนของชีวิตควรจับและปล่อย ควรหยุด ล้มเลิก หรือดาเนินต่อไป
ความทุกข์ของมนุษย์แต่โบราณเกิดจากการยึดติดกับความเชื่อเรื่องความลึกลับ อานาจปาฏิหาริย์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน
ธรรมชาติ ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นกระบวนการที่ตกอยู่ภายใต้กลไกของอะตอม โดยเดโมคริตุส (Democritus (400-370 ปีก่อน
คริสต์กาล) ได้เคยกล่าวถึงอะตอมว่าเป็นสิ่งที่เล็กที่สุด เป็นปฐมธาตุหรือบ่อเกิดของสรรพสิ่ง และแบ่งแยกอีกไม่ได้ (Atomos)
แต่เมื่อเจเจ ทอมป์สัน (J.J. Thomson) ค้นพบอิเล็กตรอนในอะตอมเมื่อ ค.ศ.1897 ว่าเป็นอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าลบและพบใน
ธาตุใดก็ได้ ตั้งแต่นั้นอะตอมก็ มีสภาวะที่ยังแบ่งแยกได้อีก ซึ่ งพุทธศาสนาเรียกสภาวะนั้นว่ า “อนัตตา” พระพุทธพจน์ใน
ธรรมนิยามสูตร ได้กล่าวว่า ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา เพราะเมื่อวิเคราะห์ตามสภาวะถึงที่สุดแล้วจะไม่พบสิ่งใดเป็นตัวจริงเพราะ
ต่างเป็นองค์ประกอบของสิ่งอื่นๆเป็นทอดๆกันไป จึงไม่มีตัวตนที่แท้จริงของสิ่งนั้นว่ามีแก่นสาร เป็นการมาประชุมปรุงแต่งกัน
ขึ้นมีความสัมพันธ์ที่เป็นปัจจัยต่อกัน ที่มีการเสื่อมสลายตลอดเวลา (พระมหานิยม สีลสวโร (เสนารินทร์), 2542) การค้นพบพลัง
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ไฟฟ้าในอะตอมเริ่มจากการค้นพบไฟฟ้าสถิต (Electrostratics) ของธาเลส (Thales) นักปรัชญาและนักคณิตศาสตร์ชาวกรีก
และเซอร์วิลเลี่ยม กิลเบอร์ค (Sir William Gilbert) นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ เมื่อนาแท่งอาพันถูขัดสีกับผ้า ทาให้แท่งอาพัน
มีประจุลบเกิน ขณะที่ผ้าขนสัตว์เมื่อถ่ายเทประจุลบจึงเหลือแต่ประจุบวก เมื่อนาอาพันไปใกล้กับกระดาษ อาพันจะถ่ายเท
ประจุลบให้กระดาษเหลือแต่ประจุบวกที่อาพัน อาพันจึงดูดกระดาษที่มีประจุลบได้เป็นไปตามหลักการว่า ที่ใดมีอิเล็กตรอน
น้อยมีประจุบวก และที่ใดมีอิเล็กตรอนมากมีประจุลบ แรงที่ปรากฏขึ้นกับอัมพัน เซอร์วิลเลี่ยม กิลเบอร์ค เรียกว่า อิเล็กตริก
(Electric) ในภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความหมายว่าอัมพัน (Electron) ในภาษากรีก
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สิ่งที่มากระทบกายทาให้รู้สึกเย็น ร้อน อ่อน แข็ง หยาบ ละเอียดเป็นต้น
สิ่งที่มากระทบใจทาให้ใจคิด จินตนาการ สิ่งที่ใจเก็บมาคิดในเรื่องอดีต ปัจจุบัน อนาคต
5
การทาสิ่งใด ไม่ทาสิ่งใด จะเกิดผลรับทั้งทางบวก ทางลบ และกลางๆ เฉยๆ เสมอ
6
การขัดสีทาให้เกิดกระบวนการถ่ายโอนอิเล็กตรอนซึ่งมีขนาดเล็กมากจึงเคลื่อนที่ได้คล่องตัวจากอะตอมหนึ่งไปอะตอมหนึ่งได้แม้เป็นวัตถุต่ างชนิดกันถ้าได้รับพลังงานมากพอ
วัตถุหนึ่งมีประจุบวกถ้าอิเล็กตรอนเคลื่อนย้ายออกไป และทาให้วัตถุอีกอันหนึ่งมีประจุลบถ้าได้รับอิเล็กตรอนจากวัตถุอันก่อนนั้น ประจุไฟฟ้าไม่มีการสูญหายหรือทาให้เพิ่มเติม
ขึ้นมาได้ เรียกว่า “กฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า” วัตถุที่มีประจุไฟฟ้าต่างชนิดกันจะเกิดแรงดูดผ่านตัวนาที่ยอมให้ประจุหรือไฟฟ้าไหลผ่าน ขณะที่มีสิ่งที่เรียกว่าฉนวนที่ไม่ยอมให้
ประจุไฟฟ้าไหลผ่าน การทาให้เกิดประจุไฟฟ้าเป็นผลจากการทาให้วัตถุเดิมซึ่งเป็นกลางทางไฟฟ้าแสดงอานาจไฟฟ้า มี 2 ชนิด คือประจุไฟฟ้าบวก (+) และประจุไฟฟ้าลบ การ
ไหลของอิเล็กตรอน (ประจุลบ) จาก – ไป+ ผ่านตัวนาไฟฟ้าที่เชื่อมและตัวฉนวนไฟฟ้าที่ขัดขวางระหว่างความต่างศักย์สองบริเวณที่ต่างกันที่ เรียกว่าแหล่งกาเนิดไฟฟ้า
4
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ในปี ค.ศ.1729 มี ก ารค้ น พบว่ า ประจุ ไ ฟฟ้ า สามารถไหลผ่ า นสารตั ว น าไฟฟ้ า ซึ่ งส่ ว นมากเป็ น โลหะ ขณะที่ มี
ฉนวนไฟฟ้ากลับไม่นาไฟฟ้า เช่น ไม้แห้ง ยาง พลาสติค แก้ว เป็นต้น ต่อมานักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสชื่อ ชาร์ลส์ ดูเฟย
(Charles du Fay) ได้ค้นพบเมื่อ ค.ศ.1733 ว่าแรงกระทาระหว่างประจุไฟฟ้ามีสองชนิดคือ แรงผลักเกิดขึ้นระหว่างประจุ
ไฟฟ้าอย่างเดียวกัน ขณะที่แรงดูดเกิดขึ้นระหว่างประจุไฟฟ้าต่างกัน
มนุษย์ได้พัฒนาและต่อยอดความรู้จากการค้นพบไฟฟ้าสถิต ด้วยการค้นพบแหล่งกาเนิดไฟฟ้าอื่นๆ ทั้งจากพลังงาน
ทางเคมี แม่เหล็กไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น แหล่งกาเนิดไฟฟ้าจะทาหน้าที่ทั้งการรับและจ่ายอิเล็กตรอน เราเรียกว่า
ขั้วไฟฟ้า โดยกาหนดไว้ว่าขั้วที่รับอิเล็กตรอนเรียกว่า ขั้วบวก ขั้วที่จ่ายอิเล็กตรอนเรียกว่า ขั้วลบ ซึ่งพลังงานที่เกิดจาก
กระบวนการทางานของอิเล็กตรอนผ่านการต่างศักย์ของไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเริ่มจากการไหลของอิเล็กตรอน จากบริเวณที่มี
ศักย์ไฟฟ้าต่า (ขั้วลบ) ไปยังบริเวณที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงกว่า (ขั้วบวก) เกิดกระแสไฟฟ้าไหลจากบริเวณที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงไปยัง
บริเวณที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ากว่า ผ่านตัวนาที่เชื่อมระหว่างความต่างศักย์สองบริเวณที่ต่างกัน
7
ในสภาวะปกติ อะตอมเป็นกลางทางไฟฟ้าเพราะในโครงสร้างของอะตอมมีจานวนอิเล็กตรอน เท่ากับจานวน
โปรตอน แต่เนื่องด้วยอิเล็กตรอนมีมวลเบากว่าโปรตอนถึง 1,836 เท่า จึงเคลื่อนที่ได้ง่าย เมื่อได้รับพลังงานในรูปแบบต่างๆ เช่น
พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน พลังงานแสงอาทิตย์ หรือพลังงานอื่นๆ ในรูปแบบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เกิดคลื่นของ
อิเล็กตรอน จากอิเล็กตรอนที่โคจรอยู่วงนอกสุดรอบ ๆ นิวเคลียส หลุดออกจากวงโคจรเดิมเป็นอิเล็กตรอนอิสระไปสู่วงโคจร
ของอะตอมข้างเคียง ซึ่งความยากง่ายของกระบวนการนี้ขึ้นอยู่กับธาตุนั้นๆว่ามีลักษณะเป็นตัวนาไฟฟ้า กึ่งตัวนาไฟฟ้า หรือ
ฉนวนไฟฟ้า การไหลของคลื่นอิเล็กตรอนอิสระนี้นอกจากทาให้เกิดกระแสไฟฟ้า ยังทาให้อะตอมสูญเสียความเป็นกลางทางไฟฟ้า
การค้นพบว่าอะตอมแบ่งแยกได้อีก แสดงว่าอะตอมเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยองค์ประกอบอื่นๆ อะตอมจึงน่าจะมี
สภาวะเป็นอนัตตา ดังที่นักวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ และฟิสิกส์อนุภาค ค้นพบ กันต่อๆมา เช่น
8
9
10
อะตอมประกอบด้วยนิวเคลียส ภายในนิวเคลียสประกอบด้วยโปรตอนซึ่งมีประจุไฟฟ้าบวก นิวตรอนเป็นกลางทางไฟฟ้า
ไม่มีประจุไฟฟ้า โดยความรู้ด้านควอนตัมฟิสิกส์ได้ก้าวหน้าเมื่อปี ค.ศ.1964 โดย เมอร์เรย์ เกลล์-แมนน์ (Murry Gell-Mann)
และ จอร์จ ซไวก์ (George Zweig) ได้ค้นพบควาร์ก (Quark) ในนิวตรอนและโปรตอน ทาให้รู้ว่ายังมี ควาร์ก เป็นอนุภาคมูล
ฐานที่เล็กที่สุด (ในขณะนี้เท่าที่วิทยาการจะไปถึง) ในโปรตอนและนิวตรอน ควาร์ก แบ่งเป็น 6 ชนิดคือ-ขึ้น (Up) ลง (Down)
แปลก (Strange) เสน่ห์ (Charm) บน (Top) ล่าง (Bottom) เช่น นิวตรอนหนึ่งตัวประกอบด้วย ดาวน์ควาร์ก 2 ตัว อัพค
วาร์ก 1 ตัว ขณะที่โปรตอน ประกอบด้วย อัพควาร์ก 2 ตัว ดาวน์ควาร์ก 1 ตัว อัพควาร์กและดาวน์ควาร์กเป็นชนิดที่เสถียร
และพบได้มากที่สุดในเอกภพ (เท่าที่ค้นพบได้ในขณะนี้) และทุกๆ ชนิดของควาร์กจะมีคู่ ปฏิยานุภาค หรือคู่ที่อยู่ตรงข้าม
เรียกชื่อว่า แอนไทควาร์ก คือ แอนไทขึ้น (anti-Up) แอนไทลง ( Anti-Down) แอนไทแปลก (Anti-strange) แอนไทเสน่ห์
(Anti-Charm) แอนไทบน (Anti-Top) แอนไทล่าง ( Anti-Bottom) ขณะที่ ควาร์กมี 3 สี คือแดง เขียว น้าเงิน (แม่สีของแสง
สี) ซึ่งสีของควาร์ก เมื่อรวมกันแล้วเป็นสีขาว (เมื่อแสงสีรวมตัวกัน) ขณะที่มีสีของแอนไทควาร์กมีสีแสงสีน้าเงินเขียว (ตรงข้าม
กับแดง) แสงสีแดงม่วง (ตรงข้ามกับแสงสีเขียว) และแสงสีเหลือง (ตรงข้ามกับสีน้าเงิน)
สิ่งที่น่าสนใจคือการทาความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีประเด็นในการอธิบายแบบ
ช่วยกันเติมเต็มให้กันได้ทั้งสองยุคได้ เช่น กฎแห่งกรรมทางพุทธศาสนามีความสอดคล้องกับกฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 เรื่องแรง
กิริยาและแรงปฏิกิริยาในแบบกลศาสตร์ดงั้ เดิมของ เซอร์ ไอแซค นิวตัน ขณะที่คาสอนของพระพุทธศาสนาเรื่องอนิจจัง ก็เติม
เต็มกันได้กับกลศาสตร์ควอนตัมเรื่อง ความน่าจะเป็น หรือความไม่แน่นอน
7

ค้นพบโดย เจ เจ ทอมสัน (Sir Joseph John "J. J." Thomson) เมื่อ 30 เมษายน ค.ศ. 1897
ค้นพบโดย เออเนสท์ รัทเธอร์ฟอร์ด (Ernest Rutherford) ปีค.ศ. 1911ผู้ให้กาเนิดวิชาฟิสิกส์อะตอมสมัยใหม่ และไอน์สไตน์ยกย่องว่าเป็น นิวตันคนที่สอง
9
ค้นพบโดย เออเนสท์ รัทเธอร์ฟอร์ด ปี ค.ศ.1920
10
ค้นพบโดย เซอร์ เจมส์ แชดวิค (Sir James Chadwick) ปี ค.ศ. 1932
8
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อย่างไรก็ตามการกล่าวในประเด็นเทียบเคียงระหว่างพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์ อาจทาให้หลายๆ คนไม่ยอมรับ
และถือว่าเป็นการจับแพะชนแกะ อย่างไรก็ดี สิ่งที่จะบอกได้ว่าการกระทานั้นมีคุณค่า หรือไร้สาระน่าจะอยู่ที่ผลลัพธ์ที่ได้รับ
จากการนาสิ่งนั้นไปทดลองปฏิบัติ
คาสอนทางพุทธศาสนากล่าวถึงวิถีทางดาเนินชีวิตทั้งในทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาความทุกข์ของมนุษย์ขณะที่
ต้องใช้ชีวิตร่วมอยู่กับสิ่งต่างๆ ทั้งที่มีชีวิตและไร้ชีวิต ในสถานะของสสาร ซึ่งในทางวิทยาศาสตร์ได้กล่าวว่าทุกสถานะของ
สสารต่างมีอะตอมเป็นอนุภาคทั้งสิ้น สิ่งที่น่าสนใจคือความเป็นอนัตตาของอะตอมเป็นไปตามเช่นที่พุทธศาสนากล่าวไว้ก่อน
หน้านี้นับพันปีว่า สิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตา และการเข้าถึงอนัตตาเป็นประเด็นสาคัญที่พุทธปรัชญาแตกต่างจากหลักศาสนา และ
ปรัชญาอื่นๆ ทาให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดคือการว่างจากตัวตน (อัตตสุญญตา) ความหลุดพ้นจากทุกข์ (วิมุตติ) และความดับ
เย็นเป็นสุข (นิพพาน) (พระมหานิยม สีลสวโร (เสนารินทร์), 2542) ดังนั้นไม่ว่าสิ่งที่ปรากฏเห็นเป็นรูปธรรมจะต่างกันเช่นใด
เช่น มนุษย์ สัตว์ สิ่งของ แต่โดยสัจภาวะแล้วต่างเป็นสสารที่มีอะตอมเป็นองค์ประกอบพื้นฐานเหมือนกัน จะต่างกันตามชนิด
ของสสาร การทาความรู้จักนิสัยของอะตอม และพลังงานไฟฟ้าในอะตอมจะทาให้ผู้ศึกษาเข้าใจธรรมชาติ และวิถีชีวิตที่ดาเนิน
ไปตามธรรมชาติของมนุษย์ทั้งทางดีและทางร้ายได้ดีขึ้น ในฐานะที่มนุษย์ยังมี ปัญญา และความสามารถพิเศษที่จะใช้เหตุผล
และจินตนาการได้มากกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เลือกสร้างความดีและความชั่วให้กับตนได้ไม่มากก็น้อย
พระพุทธศาสนาศึกษาเรื่องรูปและนามของมนุษย์ ซึ่งเมื่อนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ประกอบ ทาให้รู้ว่า
พระพุทธเจ้ากาลังตรัสถึงสิ่งมีชีวิตและไร้ชีวิตที่อยู่ในรูปของสสารและอะตอม ทาให้ได้เรียนรู้ว่ามนุษย์มีอะตอม มีแหล่งกาเนิด
11
พลังงานเพื่อดาเนินชีวิต ก่อให้เกิดสิ่งต่างๆ ทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่ว ดังที่ เฟรเดอริก ซอดดี้ กล่าวว่า “สสารทั้งหมดมีพลังงาน
ซ่อนเร้นอยู่ในอะตอมเป็นพลังงานอย่างเดียวกับพลังงานของเรเดียม ถ้าเราสามารถนาออกมาได้ และควบคุมได้ เราสามารถ
กาหนดโชคชะตาของโลก! คนที่สามารถเอามือไปเปิดพลังงานที่ธรรมชาติเก็บไว้อย่างหวงแหนสาเร็จจะมีอาวุธทาลายโลกได้
หากต้องการ!”(ธนู แก้วโอภาส, 2542)
3.2 เพื่อการประยุกต์ใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาของมนุษย์
นอกจากมนุ ษย์สามารถนาความรู้เรื่องไฟฟ้ าไปผลิตอุ ปกรณ์ไฟฟ้ ารูปแบบต่า งๆเพื่อตอบสนองความต้องการ
ความสุขและความสะดวกสบายของมนุษย์ได้แล้ว สิ่งหนึ่งที่มนุษย์สามารถนาความรู้เรื่องความต่างศักย์ของไฟฟ้า มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้ก็คือ การนามาทาความเข้าใจกับข้อสงสัยที่เกิดขึ้นในวงจรชีวิตของตน เช่นทาไมมนุษย์ต้องการสิ่งของใหม่ที่มี
คุณสมบัติดีกว่าของที่มีอยู่เดิม ทาไมมนุษย์ต้องมีพัฒนาการของชีวิต ทาไมมนุษย์พยายามแสวงหาความสุข และชอบห่างไกล
ความทุกข์ ทาไมมนุษย์ต้องมีอุปสรรค อุปสรรคมีผลอย่างไรกับชีวิต สิ่งใดที่เป็นแรงบันดาลใจให้มนุษย์สร้างความเจริญ สร้าง
ความสุข
มนุษย์สามารถเปรียบเทียบความทุกข์ ความไม่รู้ ความโง่ ไร้การศึกษา ความด้อยพัฒนา ความล้าหลังของมนุษย์เข้า
กับอิเล็กตรอนที่มีประจุไฟฟ้าลบซึ่งมีธรรมชาติวิ่งเข้าหาขั้ วบวกเกิดวงจรไฟฟ้า เป็นสาเหตุที่ทาให้มนุษย์มีแรงบันดาลใจ มี
ความปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ ความไม่สบายใจและกาย ด้วยการแสวงหาความสุข ความเจริญ ความรู้ การศึกษา
นาไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้นกว่าเดิม
มนุษย์สามารถนาความต่างศักย์ของไฟฟ้า มาเปรียบเทียบให้เห็นโครงสร้างทางสังคมในรูปแบบของความสัมพันธ์
ระหว่างชนชั้นต่างๆ ในสังคมที่มีความต่างศักย์ เช่นฐานะทางเศรษฐกิจระหว่าง คนรวย คนจน ฐานะทางการเมือง ระหว่าง
ผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครอง แต่ความต่างศักย์ของมนุษย์และสังคมกลับทาให้เกิดปัญหาจากความพยายามช่ วงชิงผลประโยชน์
ให้เป็นของฝ่ายตน ขณะที่การแก้ไขปัญหาด้วยความพยายามทาลายชนชั้นทางสังคมเพราะต้องการสร้างความเสมอภาคขึ้น
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เฟรเดอริค ซอดดี้ (Frederick Soddy) (ค.ศ.1877- 1956) นักเคมีและนักเศรษฐศาสตร์การเงินชาวอังกฤษได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีในปี ค.ศ. 1921 มีผลงานร่วมกับ เออร์
เนสต์ รัทเทอร์ฟอร์ด(บิดาของนิวเคลียร์ ฟิสิกส์ ผู้ค้นพบ นิวเคลียส) อธิบายถึงการเกิดสารกัมมันตรังสีว่าเป็นผลจากการแปรนิวเคลียสของธาตุหรือที่เรียกว่า ปฏิกิริยานิวเคลียร์
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นั้นเป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ตรงจุด เพราะเป็นการบิดเบือนสภาวะธรรมชาติของความต่างชั้น ความไม่เท่ากัน เช่น การต่าง
ศักย์ของไฟฟ้า หรือ การไหลของน้าจากที่สูงสู่ที่ต่า หรือต้นไม้ก็มีการเจริญเติบโตเป็นลาดับทั้งแนวตั้งและแนวนอนเป็นช่วงๆ
แล้วแต่สายพันธุ์ การโน้มนายอดของต้นไม้ที่มีลักษณะพุ่งขึ้นสูงลงต่ามาเทียบในระนาบเดียวกับโคนต้นหรือราก ก็น่าจะเป็น
การทาสิ่งไม่ถูกต้องและผิดธรรมชาติ ทาให้ต้นไม้ตายได้ ดังนั้นแทนที่จะสลายชนชั้นเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้า ก็ให้สร้าง
สภาวะสมดุล ด้วยการปรับปรุงระบบการถ่ายโอนเฉลี่ยความสุข ความทุกข์ ความพอใจ ความไม่พอใจ ทาให้เกิดประโยชน์
และความสุขที่แต่ละชนชั้นควรได้รับนั้น เกิดเป็นความเสมอภาคแทน เช่นกระแสไฟฟ้าพาลิฟต์ส่งคนขึ้นไปตามชั้นต่างๆ ตาม
ความต้องการของคน ไม่ใช่ของลิฟต์ การที่ลิฟต์ค้างหรือจอดส่งคนเฉพาะชั้นใดชั้นหนึ่งอยู่เสมอนั่นแสดงว่าลิฟต์ทางานไม่ปกติ
ย่อมสร้างความอึดอัดใจ ไม่พอใจให้กับคนที่ต้องการไปชั้นอื่นๆ อย่างไม่ต้องสงสัย ดังนั้นเพื่อทาให้คลื่นไฟฟ้าชีวิตของมนุษย์
และสังคม ดาเนินต่อๆ กันไปได้เป็นกระแสวงจรต่อเนื่อง คนในสังคมต่างต้องอาศัยใจที่เปิดกว้าง สร้างที่ว่างไว้ในใจของแต่ละ
ฝ่า ย เห็น แก่ป ระโยชน์ ข องผู้ อื่น เพื่ อ เป็ น ตัว น าสั ญ ญาณส่งผ่ านผลประโยชน์ ให้ แ ก่กั น ลดความเห็น แก่ตั ว ไม่ ทาตนเช่ น
ฉนวนไฟฟ้า เพราะต่างฝ่ายต่างตกอยู่ในฐานะที่ต้องช่วยกัน ส่งเสริมกันทาให้ส่วนรวมคือสังคมมนุษย์กับธรรมชาติอยู่ในภาวะ
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สมดุล การสร้างฉนวนไฟฟ้าเพื่อปิดกั้นวงจรกระจายประโยชน์ หรือการทาให้ไฟฟ้าลัดวงจร ด้วยการเข้าแทรกแซงแบบมี
อคติต่อกัน นับเป็นการทาลายวงจรสังคมมนุษย์และธรรมชาติ ทาให้ตกอยู่ในความทุกข์ความลาบากยากจนถึงกับการล่ม
สลายได้ในท้ายสุด อย่างไรก็ตาม ฉนวนไฟฟ้าก็มีประโยชน์เช่นกัน เพราะสามารถนามาใช้ป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้าผ่านตัวนา
ไฟฟ้าเช่นร่างกายของมนุษย์ ในกรณีช่างไฟฟ้าใส่ชุดฉนวนป้องกันไฟฟ้าไหลผ่าน เพื่อความปลอดภัยขณะทางาน
จากกระบวนการทางานของอิเล็กตรอน มนุ ษย์สามารถนามาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างจิตสานึกของความขยัน พร้อม
ตอบรับกับสิ่งใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาตนเอง จากการใฝ่เรียน ใฝ่รู้วิทยาการความรู้ต่างๆ ที่ก่อให้กาเนิดความคิด เกิดพฤติกรรม
ผลักดันตนเองจากความขาดแคลนสู่ความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับ กลายเป็นวัฒนธรรมและอารยธรรมของมนุษย์
เป็นการพัฒนาตนเองจากมนุษย์ดึกดาบรรพ์สู่สังคมมนุษย์ศิวิไลซ์ เป็นพัฒนาการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เมื่อมนุษย์มีสังขาร คือการคิดปรุงแต่ง ไม่สร้างฉนวนไฟฟ้า หรือเครื่องมือควบคุมสังขาร จึงทาให้มนุษย์เกิดความ
อยากได้ อยากมี อยากเป็น รู้สึ กยึดติด ผูกพันกับสิ่งต่างๆ กับสิ่งที่เกี่ยวข้องกัน ถึงกับตรอมใจจนตายก็มี การปรุงแต่งของ
มนุษย์เป็นการสร้างกับดักให้กับชีวิตของตนเอง เพื่อตอบสนองต่อเวทนาฝ่ายสุข (สุขเวทนา) ขณะที่พยายามหนีเวทนาฝ่าย
ทุกข์ (ทุกข์เวทนา) โดยไม่ใส่ใจกับเวทนาแบบเฉยๆ กลางๆ คือไม่สุข ไม่ทุกข์ (อทุกขมสุขเวทนา หรือ อุเบกขาเวทนา) การที่
จะทาเช่นนั้นได้ต้องฝึกที่จะคิดถึง ผลดี ผลเสีย ที่เป็นผลจากการตอบรับความอยากได้ อยากมี อยากเป็นของเราให้ได้เสียก่อน
ด้วยการเข้าสู่สภาวะความเป็นกลางทางอารมณ์ เกิดจิตประภัสสร ว่างจากการปรุงแต่ง สร้างสภาวะความเป็นกลางทางไฟฟ้า
ของอะตอม จากนั้นค่อยๆคิดทบทวนถึงผลดี ผลเสีย ในระยะสั้น กลาง ยาว กับการมีหรือไม่มีสิ่งนั้นว่า จะทาให้ชีวิตของเรา
ลาบากหรือสบาย อย่างไร หรือไม่ สิ่งนั้นทาให้ภูมิคุ้มกันของชีวิต เช่น สุขภาพที่ดีของร่างกายและจิตใจ ฐานะทางการเงินที่
มั่นคง ความปลอดภัย เป็นต้น บกพร่องไปหรือไม่
จุดกาเนิดของวงจรไฟฟ้าในทางวิทยาศาสตร์ เปรียบได้กับสิ่งที่พระพุทธศาสนาเรียกว่า “ผั สสะ” ซึ่งเป็นการ
เชื่อมต่ อขององค์ประกอบ 3 อย่า ง คือ 1) อายตนะภายนอก ได้แ ก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ 2)
อายตนะภายใน ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ และ 3) จิต(วิญญาณ) ทาให้เกิดอารมณ์ (Emotion) เกิดเวทนาคือความรู้สึก
สุข ทุกข์ และเฉยๆ และ สัญญา คือการจาได้หมายรู้สิ่งต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อการใช้กลไกของการมีปฏิกิริยาตอบสนอง เพราะถ้า
จิตไม่มีกิเลส ตัณหา เรียกสัญญาบริสทุ ธิ์จึงรับรู้อารมณ์ตามความเป็นจริงคือเห็นตามอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เกิดปัญญา ขณะที่
จิตมีกิเลส ตัณหา สัญญาจะปรุงแต่งให้เป็นสัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา สัญญานี้เรียก ปปัญจสัญญา คือการปรุงแต่งโดยอาศัย
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ในสภาวะปกติไฟฟ้าจะไหลจนครบวงจรไปตามตัวนาไฟฟ้า หากร่างกายมนุษย์ที่มีแรงต้านทานไฟฟ้าเพียงหนึ่งถึงห้าหมื่นโอห์มไปสัมผัสกับวงจรไฟฟ้าที่มีปริมาณไฟฟ้ามากกว่า
ห้ามิลลิแอมป์จะทาให้เกิดอันตรายบาดเจ็บจนถึงแก่ชีวิตได้
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ตัณหา มานะ ทิฐิ มองเห็นสิ่งต่างๆ ไม่ตรงตามจริง (พระมหาสมเกียรติ อคฺคกิตฺติ (ปาวิไลย), 2536) เช่น การอยากได้นาฬิกา
ราคาแพงทั้งๆ ที่มีนาฬิกาที่ยังใช้งานได้ดีอยู่แล้ว แต่เพราะมีตัณหา มี โลภะ อยากได้ จึงตัดสินใจซื้อเพื่อสนองต่ออารมณ์อยาก
ได้ของตน มีความสุขกับการได้ของใหม่ หรือเอาไว้อวดผู้อื่นว่าฉันมีของทันสมัย ไม่ตกยุค ทั้งๆ ที่ตนเองมีเงินไม่พอ จึ งต้องใช้
บัตรเครดิต เพราะเป็นการผ่อนจ่ายโดยไม่เสียดอกเบี้ย จึงรู้สึกขณะนั้นว่าไม่เป็นภาระที่ทาให้ตนเองเดือดร้อน ซึ่งถ้าบุคคลนี้มี
ชุดความคิดเช่นนี้ เขาคงซื้อของเงินผ่อนตามอารมณ์ของตัณหา พร้อมทั้งต้องหมุนเงินมาจ่ายหนี้คืนให้สถาบันการเงิน เป็นการ
สร้างปัญหาความทุกข์จากการมีหนี้ และมีความเสี่ยงต่อการมีหนี้ท่วมตัว ขาดความสมดุลระหว่างรายได้ กับรายจ่าย เกิด
ความขัดสน ส่งผลให้ก่อการกระทาที่เสียหายและผิดกฎหมาย เช่น การฉ้อราษฎร์บังหลวง การลัก วิ่งชิง ปล้น ขณะที่ผู้มีฐานะ
ทางการเงินก็อาจบอกได้ว่า ก็มีเงินอยู่มาก ใช้จนตายก็ไม่มีวันหมดนั้น ก็ไม่ควรมีความคิดเช่นนี้ เพราะเป็นการเสียโอกาสต่อ
การใช้เงินอย่างคุ้มค่าเพื่อสิ่งที่จาเป็นมากกว่า เช่น การรู้จักแบ่งปันความสุขให้กับผู้ขาดแคลน ยากไร้ หรือการเก็บเงินไว้ใช้ใน
ยามจาเป็น เพราะหลักการหนึ่งที่เชื่อมโยงกันได้ระหว่างกลศาสตร์ควอนตัมและพุทธศาสนาก็คือ ความไม่แน่นอน หรือความ
น่าจะเป็น ดังนั้นการดาเนินชีวิตจึงต้องใช้ความระมัดระวัง เรามิอาจทราบได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเรา หรือกับสังคม แต่เป็น
ที่น่าสังเกตว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกนี้ มักเกิดจากความประมาท ขาดความรอบคอบ ทาให้เกิดการหลงผิด คิ ดชั่ว ทาชั่ว
เพราะผู้กระทาสิ่งนั้นมีความเชื่อว่าการกระทานั้นสร้างความสุขให้กับตน แม้โดยข้อเท็จจริงเป็นการเบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น
และสิ่งอื่นทั้งทางตรงและทางอ้อมก็ตาม เช่น การใช้เงินซื้อบุหรี่ สุรา ท่องราตรี เล่นการพนัน ฉ้อโกง เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็น
อกุศลเจตสิก ที่เกิดจากโลภ โทสะ และโมหะ เพราะขาดปัจจัยที่ทาให้เกิดกุศลเจตสิกคือ ปัญญา สติ ศรัทธา เมตตา กรุณา
เป็นต้น (นัตติมา ชูดวงแก้ว, 2545) ทาให้อาจเกิดผลในทางตรงกันข้ามคือความทุกข์ สร้างความเสียหายให้กับตน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
แม้มนุษย์จะรู้จักเหตุแห่งทุกข์และรู้ทางดับทุกข์ แต่มนุษย์มักติดอยู่ในกับดักความทุกข์เพราะมนุษย์ชอบใช้อารมณ์
แบบสุขเวทนา และทุกข์เวทนาที่เกิดจากการรับสัมผัสระหว่างอายตนะภายในกับภายนอกจนเกิดตัณหา คือความอยากได้
13
อยากมี อยากเป็น ทาให้ไม่สามารถรักษาสภาวะเดิมของจิตให้อยู่กับความว่างเป็นประภัสสร (เปรียบได้กับการสูญเสียความ
เป็นกลางทางไฟฟ้าของอะตอม-ผู้เขียน) ทั้งนี้ เพราะจิตมีธรรมชาติอยู่ 3 ประการคือ 1. สามารถรับรู้อารมณ์ได้เสมอ 2. เป็น
14
เหตุให้เจตสิก ทั้งปวงรู้อารมณ์ 3. ส่งผลให้ทั้งสิ่งมีชีวิตและไร้ชีวิตมีสภาวะวิจิตรพิสดาร แม้จะมีหรือไม่มีตัวกระตุ้น ให้เกิด
ความต้องการหรือตัณหา เกิดโลภมูลจิต คือจิตที่มีความยินดีและติดใจในอารมณ์เพื่อตอบสนองความต้องการ (กัณห์ทิพย์ ชล
วิสุทธิ์, 2546) ระหว่างอายตนะภายในเข้าต่อเชื่อมกับอายตนะภายนอก เกิดวิญญาณทั้ง 6 คือเกิดอารมณ์ความรู้สึกทางตา
เมื่อมองเห็นรูป ทางหูเมื่อได้ยินเสียง ทางจมูกเมื่อได้กลิ่น ทางลิ้นเมื่อได้ลิ้มรส ทางกายเมื่อได้สัมผัส ทางใจเมื่อรับความรู้สึก
เกิดกระแสเวทนาคือความรู้สึก สุข ทุกข์ หรือเฉยๆ ซึ่งเป็นสภาวะบีบรัดที่ทาให้ตั้งอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ เคลื่อนที่อยู่เรื่อยๆ
หยุดไม่ได้ตามความต้องการของมนุษย์แม้เห็นดี เห็นชั่วได้พร้อมๆกัน เทียบได้กับการไหลของอิเล็กตรอนดังที่กล่าวมาแล้ว
ตอนต้น ขณะที่อะตอมก็มีคุณสมบัติพิเศษด้วย คืออะตอมหนึ่งๆ อาจมี 2 สถานะที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงได้ในเวลาเดียวกัน
เช่น การโคจรของอิเล็กตรอนที่หมุน (Spin) ตามเข็มนาฬิกาและหมุน (Spin) ทวนเข็มนาฬิกาในเวลาเดียวกันได้พร้อมกัน ใน
ห่วงวงแหวนเหล็ก แต่เมื่อไหร่ที่มีการวัดค่าของอะตอม การเคลื่อนที่ๆ มีอยู่สองทิศทางสวนกันนั้นจะถูกทาให้เหลือแค่เพียง
อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยไม่กลับไปที่สถานะที่เป็นสองแบบพร้อมกันได้อีก (ไมเคิล บรูกส์, 2555) ขณะที่ผลจากการทับ
13

"จิตประภัสสร หมายถึงจิตเดิมแท้ที่ยังว่างอยู่ ยังไม่ถูกอะไรปรุงแต่ง ยังไม่ถูกหุ้มห่อด้วยกิเลส ไม่ถูกหุ้มห่อด้วยผลของกิเลส คือความดี ความชั่ ว เป็นต้น เหมือนอย่างเพชร มัน
มีรัศมีในตัวมันเอง มันเรืองแสงของมันได้ เหมือนอย่างจิตเดิมแท้ประภัสสร แต่เป็นอยู่ตามธรรมชาติ มันจึงเปลี่ ยนแปลงได้ มันจึงต้องมีการอบรมจนเป็นประภัสสรที่ถาวร ชนิด
ที่ไม่มีอะไรมาปรุงแต่งให้เปลี่ยนแปลงได้" "ประภัสสร แปลว่า ซ่านออกแห่งรัศมี ประภา = รัศมี สะระ = ซ่านออกมา คือไม่มีมลทิน แต่มันอยู่ในลักษณะที่มลทินมาจับได้ มา
ครอบได้ เศร้าหมองได้ ก็เป็นทุกข์ได้ อบรมจนมลทินจับไม่ได้"
14
เจตสิก คือสภาวธรรม 52 ประการที่เกิดดับพร้อมจิต แบ่งเป็น1 .อัญญสมานาเจตสิก 13 เป็นได้ทั้งฝ่ายดีและชั่ว เช่นความเพียร ความพอใจ เป็นต้น 2.อกุศลเจตสิก 14
เจตสิกฝ่ายชั่ว เช่น ความหลง ความเห็นผิด ความถือตัว ความฟุ้งซ่าน ความโลภ เป็นต้น 3. โสภณเจตสิก 25 เจตสิกฝ่ายดีงาม เช่นความไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง ละอายต่อบาป
กลัวต่อบาป ความซื่อตรง เป็นต้น
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ซ้อนกันของสถานะต่างๆ สะท้อนให้เห็นกระแสความคิดของมนุษย์ว่า มักเป็นไปได้สองทิศ สองทางเลือก สวนกันไปมาเสมอ
เช่น ใช่ ไม่ใช่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ขวา ซ้าย ซึ่งเป็นพลังผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งในช่วงเวลาอดีต ปัจจุบัน
และอนาคต ในรูปแบบต่างๆ ที่เรียกกัน เช่น ความเจริญ ความเสื่อม ความรุ่งเรือง ความตกต่า อารยชน อนารยชน สงคราม
สันติภาพ ความรวย ความจน คนดี คนร้าย ความรัก ความเกลียด เป็นต้น ซึ่งมนุษย์นาไปตีความ ให้เป็นเรื่องดี เรื่องร้าย เรื่อง
ไม่ดีไม่ร้าย เพื่อเป็นเครื่องมือนาทางชีวิตให้ประสบความสาเร็จตามทัศนะของแต่ละบุคคล ดังนั้นการเกิดเรื่องดี ร้าย ไม่ดีไม่
ร้าย จึงเป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่าเป็นเพียงมายาภาพของจิตที่ปรุงแต่ขึ้นตอบสนองอารมณ์ความพอใจของมนุษย์พวกหนึ่ง
ในขณะที่มักลืมเอาใจใส่ต่อความสุขของมนุษย์พวกอื่นซึ่งเป็นผลจากการมีอุปาทาน หรือเรียกว่าการยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตั วเรา
เป็นของๆ เราแต่ฝ่ายเดียว ขณะที่ทัศนะคติต่อการช่วยกันเติมเต็มประโยชน์ให้กันเพื่อการขับเคลื่อน เปลี่ยนแปลงที่นาไปสู่
การพัฒนามนุษย์และสังคมจากทุกภาคส่วน ในมิติของการรู้จักผสมผสาน แยกแยะระหว่างความรู้สึกแบบแยกส่วน รวมส่วน
และส่วนรวมนั้นยังคงเป็นปัญหาในการสร้างความสัมพันธ์ของมนุษย์กับมนุษย์ และระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน แต่เมื่อใดที่มนุษย์สามารถใช้สติ ปัญญาไตร่ตรองค้นพบปัจจัยและรู้จักเลือกตัดสินใจกระทาหรือไม่
กระทาในสิ่งที่ทาให้ชีวิตของตนดีขึ้นหรือเลวลงได้ก็ถือว่ามนุษย์รู้จักเลือกทางเดินที่ถูกต้องของตน และสามารถหยุดปัจจัยที่นา
มนุษย์ไปสู่ความทุกข์ได้ การดับตัณหาซึ่งเป็นรากเหง้าของความทุกข์ ย่อมดับทุกข์ได้ ดัง พุทธศาสนสุภาษิตว่า “ชาวโลกมี
ความเพลิดเพลินเป็นเครื่องผูกมัดไว้ เมื่อมีวิตก (ความคิด) ก็ย่อมมีวิจารณ์ (ความคิดไปเรื่อยๆ) ที่ เรียกว่านิพพาน เพราะละ
ตัณหาเสียได้” ( แม่ชีจาเนียร แสงสิน, 2547) อย่างไรก็ตาม นิพเพธิกสูตรได้กล่าวว่า ให้ระวังที่ผัสสะ ถ้าสามารถดับผัสสะได้ก็
สามารถดับกรรมได้
นอกจากมนุษย์มีความทุกข์จากสภาวะทุกข์ โดย การเกิด แก่ และตาย พยาธิทุกข์ คือทุกข์จากความเจ็บป่วย แล้ว
ยังมีทุกข์ที่เกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์ด้วย เช่นวิวาทมูลกทุกข์ คือ ทุกข์ที่เกิดจากการทะเลาะวิวาท สันตาปทุกข์ คือทุกข์ที่
เกิดจากกิเลส เช่น ความโลภ ความโกรธ ความหลง ทาให้เกิดความรุ่มร้อน สหคตทุกข์ คือทุกข์ที่มาพร้อมๆหรือที่มากากับ
15
การเกิดขึ้นของสิ่งต่างๆจากโลกธรรม 8 เช่น การมีความทุกข์จากการใช้จ่ายที่เกินตัว มีอุปาทานหรือการยึดติดใน รูป
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ รวมเรียกว่าเป็นทุกข์เพราะติดยึดในรูป นาม ซึ่งต้องอาศัยจิตสานึกที่รู้จักและเข้าใจกับเรื่อง
รูปและนาม เกิดปัญญา จนความสามารถนามาใช้เพื่อเลือกรับ เลือกปฏิเสธ สิ่งที่ส่งผลดีและร้ายให้กับชีวิตของตนได้ แต่เมื่อ
ขาดการคิดอย่างไตร่ตรอง รอบคอบเหมือนกระแสไฟฟ้าไม่ครบวงจรหรือเกิดลัดวงจรขึ้น ปล่อยให้ความต้องการหรือที่เรียกว่า
ด้วยความถูกใจมีอิทธิพลครอบงาเหตุผล สนองอารมณ์ความรู้สึกอยากได้ อยากมี อยากเป็นโดยไม่ใส่ใจกับ ความถูกต้องและ
ความจริงในเรื่องความสุขระหว่างสามิสสุข กับนิรามิสสุข จึงก่อเหตุที่นาความเสื่อมมาให้มนุษย์และสังคมนั้นๆได้ โดยมิต้อง
กล่าวโทษผู้อื่นหรือสิ่งอื่นว่าเป็นสาเหตุของความเสื่อมนั้นๆ
การดาเนินชีวิตต้องคานึงผลกระทบจากหลายๆ ทางไม่ว่าจะดีหรือร้ายก็ตาม เปรียบดังเช่นจังหวะขับเคลื่อนของ
ควาร์ก (Quark) เป็นเครื่องเตือนใจมนุษย์ว่า การดาเนินชีวิตของตนนั้นอยู่ภายใต้อานาจของธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงบน
รากฐานของความไม่แน่นอน และความน่าจะเป็น ตามหลักการของควอนตัมฟิสิกส์ หรือที่พุทธศาสนากล่าวถึง “อนิจจัง” ใน
ทานองการขับเคลื่อนของชีวิตในจังหวะขึ้น -ลง, สูงสุด-ต่าสุด เป็นคลื่นพลังงานคู่ตรงข้ามที่มีอยู่ในธรรมชาติ เช่นคลื่นความ
ร้อน กระแสน้าขึ้นและลง เป็นต้น ซึ่งเป็นเสน่ห์ (Charm) ของธรรมชาติที่มีความแปลก (Strange) เพราะคาดหวังได้ยาก มี
ความไม่แน่นอนสูง เป็นความขลังของธรรมชาติที่คอยปรามมนุษย์ ให้มีสานึกเตือนตนอยู่เสมอว่า ยังมีกฎธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่
เหนือความเป็นมนุษย์ ดังนั้นอย่าได้คิดหลงในอานาจที่ตนสร้างขึ้นเพื่อหลอกตนเองว่าเป็นสัตว์ประเสริฐที่ยิ่งใหญ่เหนือสัตว์
โลกและธรรมชาติใดๆ เพราะความไม่แน่นอนและความน่าจะเป็นนี้ มีอิทธิพลต่ อโอกาสของความสาเร็จและความล้มเหลว
การมีโชคดี โชคร้าย การได้มาและเสียไป เปรียบได้กับความเป็นทุกข์ของชีวิตมนุษย์ ดังที่ ฟริตจ๊อฟ คาปร้า (Fritzjoff Capra)
15

1. ลาภ 2. ยศ 3. สรรเสริญ 4. สุข 5. เสื่อมลาภ 6. เสื่อมยศ 7. นินทา 8. ทุกข์
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ได้เขียนไว้ในหนังสือจุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ ในตอนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมว่าเป็นก้าวที่สาคัญที่นาไปสู่
การพั ฒ นาทางอารยธรรม (ฟริ ต จ๊ อ ฟ คาปร้ า , 2534) บนเส้ น ทางของความเจริ ญ และความเสื่ อ มเป็ น วงจรของการ
เปลี่ยนแปลง ไม่แน่นอน ของการเกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไป โดยคาปร้าได้อ้างถึงทัศนะของนักประวัติศาสตร์คนสาคัญคืออาร์
โนลด์ ทอยน์บี้ (Arnold J. Toynbee). ที่กล่าวว่าการล่มสลายของวัฒนธรรมเกิดจากการสูญเสียพลังของความยืดหยุ่น ซึ่ง
น่า จะหมายถึ งการฝ่ า ฝื น กฎของการขับ เคลื่ อ น การเปลี่ ย นแปลง โดยติ ดยึ ด กั บ สิ่ งต่ า งๆ มากเกิ นไป เช่ น เดีย วกั บ การ
เปรียบเทียบการไม่หยุดนิ่ง ยึดติด ของอิเล็กตรอนที่มีการวิ่งวนไปด้วยคุณสมบัติทั้งเป็นคลื่น (ขึ้น -ลง) และอนุภาค มีความไม่
แน่นอน เวอร์เนอร์ ไฮเซนเบิร์ก ( Werner Heisenberg) บิดาอีกคนหนึ่งของกลศาสตร์ควอนตัมได้ค้นพบ หลักความไม่
แน่นอน (Uncertainty principle) ในปีค.ศ 1925 ซึ่งข้อจากัดของมนุษย์ต่อการศึกษาธรรมชาติของอะตอม เพราะแม้นัก
ฟิสิกส์จะมีเครื่องมือที่สมบูรณ์และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ก็จะไม่สมารถวัดสมบัติต่างๆของอะตอมได้อย่างสมบูรณ์ 100 % เช่น
การหาตาแหน่งของอิเล็กตรอนจะกระทบต่อโมเมนตัมของอิเล็กตรอน ขณะที่ความพยายามรู้โมเมนตัมของอิเล็กตรอนก็จะไป
รบกวนตาแหน่งของอิเล็กตรอนด้วย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะรู้ทั้งตาแหน่งและโมเมนตัมได้อย่างถูกต้อง100%ไปพร้อมๆ
กัน เช่นเดียวความไม่แน่นอนของกระแสชีวิตมนุษย์ที่ขับเคลื่อนแบบคลื่นขึ้น-ลง เดี๋ยวดี เดี๋ยวร้าย ไม่เที่ยง เป็นอนิจจัง
อย่างไรก็ตาม เมื่อใดเกิดความทุกข์กับชีวิต ก็ให้ผู้มีความทุกข์นั้นบอกกับตนเองว่า ความทุกข์กับความสุขมีการถ่าย
โอน แลกเปลี่ยนกันไปมาได้ตามกฎของไตรลักษณ์ ความทุกข์และความสุขต่างตกอยู่ในสภาวะของอนิจจังและอนัตตาในเวลา
เดียวกัน ด้วยเหตุนี้การตกเป็นผู้ระทมทุกข์กับการเสพติดความสุขจึงเป็นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยง การเข้าถึงเหตุแห่งทุกข์เมื่อครั้งที่
กระแสชีวิตที่ตกต่าตามจังหวะของดาวน์ควาร์ก ( Down Quark) จะช่วยไม่ให้จมปลักกับความทุกข์ ด้วยการรู้จักทาความ
เข้าใจกับเหตุปัจจัยที่ทาให้ทุกข์เกิดขึ้น เพือ่ เป็นบทเรียนไม่ทาผิดซ้าอีก จากนั้นหาทางใช้ปัญญาจับสัญญาณโหนกระแสขึ้นสูง
ตามจังหวะอีกแบบหนึ่งของอัพควาร์ก(Up Quark) ที่สามารถนาพาชีวิตสู่ทางพ้นทุกข์ได้ ซึ่งตามกฎธรรมชาตินั้น เมื่อสิ่งใดลง
จนสุดก็จะค่อยๆ ขึ้นจนสุดเป็นจังหวะของคลื่นพลังงานสลับกัน ดังนั้นการรู้จักปรับทัศนะคติเพื่อสร้างความสมดุลระหว่าง สุข
เวทนาและทุกข์เวทนา ด้วยการวางจิตที่อุเบกขาเวทนา ไม่ลุ่มหลงกับสิ่งที่เป็นสุข และทุกข์ เพราะเข้าใจได้แล้วว่า มันเป็น
เรื่องของอนิจจัง เปลี่ยนแปลงได้ และมันเป็นเช่นนั้นเองกับกระแสขึ้นลงของสรรพสิ่งในธรรมชาติ ดังที่พ ระพุทธศาสนา
กล่าวถึงคาว่า “ตถตา” (เป็นเช่นนั้นเอง) ซึ่งเป็นการสรุปความของวงจรปฏิจจสมุปปบาท
เป็นที่ประจักษ์ว่าการหยุดความทุกข์นั้นทาได้ยาก เพราะความไม่เข้าใจในอาสวกิเลสจึงส่งสัญญาณก่อให้เกิดกระแส
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วงจรของอวิชชา ทาให้ต้องตกอยู่ในวงล้อของวงจรปฏิจจสมุปบาท (ปฏิจจแปลว่าอาศัยกันและกัน สมุปบาทแปลว่าเกิด
ร่วมกัน) หรือเรียกอีกชื่อว่า อิทัปปัจจยตา หรือปัจจยาการ ซึ่งเป็นอาการแห่งธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นที่เป็นการอธิบายถึง การ
ที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกัน จึงเกิดมีสิ่งต่างๆขึ้นเป็น หลักการที่อยู่ท่ามกลาง การเกิด การดับ ความมี ความไม่มี ในฐานะของสิ่งที่
เชื่อมโยงการเกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไปของสรรพสิ่ง เป็นการเคลื่อนที่ เปลี่ยนแปลง เพื่อนาไปสู่การเกิดและการดับไปของความ
ทุกข์และความสุขในสภาวะของการหมุนเวียนเป็นวงจรไม่มีต้นไม่มีปลาย ที่เรี ยกว่า ภวจักร หรือวงจรแห่งสรรพสิ่ง (Wheel
of existence)
ปฏิจจสมุปบาท ประกอบด้วยอวิชชา คือความไม่รู้ ไม่รู้ตามเป็นจริง สังขาร คือความคิดปรุงแต่ง วิญญาณ คือ
ความรู้แจ้งอารมณ์ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นามรูป คือส่วนประกอบของชีวิต ทั้งกายและใจ สฬายตนะ คืออายตนะ
ภายใน 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ผัสสะ คือ ความกระทบ สัมผัสการรับรู้ เวทนา คืออารมณ์ สุข ทุกข์ เฉยๆ ตัณหา คือ
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อวิชชา(ignorance) ต้นเหตุแห่งทุกข์และการดับทุกข์อยู่ที่การไม่รู้จักตัวอวิชชา คือสภาวธรรมหรือสภาวะตามธรรมชาติของสรรพสิ่ง ซึ่งประกอบด้วย1.1 ไม่รู้จักทุกข์ เช่น
ความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย การพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก การประสบกับสิ่งที่ไม่รัก การปรารถนาในสิ่งใดแล้วไ ม่ได้ในสิ่งนั้น เหล่านี้เป็นเป็นอุปาทานทุกข์
ทั้งสิ้น 1.2. ไม่รู้จักสมุทัย ว่าเหตุให้เกิดทุกข์มาจาก ตัณหา 3 คือ กามตัณหา ภวตัณหาและวิภวตัณหา 1.3. ไม่รู้จักนิโรธ จึงไม่เคยสัมผัสสภาวะว่างจากกิเลสตัณหาอันยังให้ไม่
เกิดอุปาทานทุกข์, หรือเข้าใจผิดคิดว่าผลอันเกิ ดแต่สมาธิหรือฌานเป็นสภาวะนิโรธ 1.4. ไม่รู้จักมรรค ควรปฏิบัติอย่างไร ศึกษาแล้วยังไม่เข้าใจ ปฏิบัติไม่ถูก ไม่รู้จะเริ่ม
ตรงไหน
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ความทะยานยาก อุปาทาน คือการยึดมั่น ภพ คือกระบวนการของชีวิตที่เป็นอยู่ เป็นไป ชาติ คือความเกิด ชรามรณะ คือ
ความแก่ ความตาย (พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโต), 2523) เป็นปฏิกิริยาลูกโซ่แห่งความทุกข์ (สมุทัยวาร) ขณะที่ถ้าต้องการ
หลุดพ้นจากความทุกข์ (นิโรธวาร) ก็สามารถนาปฏิจจสมุปบาทมาใช้ด้วยเช่นเดียวกัน เป็นสองทวิภพ สองคลื่นพลังงาน เพราะ
สรรพสิ่งเป็นทั้งเหตุและผลของกันและกัน อยู่ที่จะรู้จักนาไปใช้เพื่อให้เกิดผลในทางพบทุกข์หรือทางพ้นทุกข์เท่านั้น
การรู้จักสร้างเครื่องมือตัดสัญญาณเพื่อไม่ให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ทั้งในวงจรปฏิจจสมุปปบาทและในวงจรไฟฟ้า นั้นถือ
เป็นบทพิสูจน์ว่ามนุษย์มีปัญญา มีเหตุผล โดยทางวิทยาศาสตร์รู้จักสิ่งที่เรียกว่าฉนวนไฟฟ้า ฉนวน (Insulator) คือ สสาร
วัตถุ วัสดุ หรือ อุปกรณ์ที่ไม่สามารถยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปได้ หรือ ต้านการไหลของกระแสไฟฟ้าไม่ให้ผ่านไปได้
ขณะที่ตัวนาไฟฟ้าหมายถึง ตัวนา (Conductor) คือ สสาร วัตถุ วัสดุ หรือ อุปกรณ์ที่สามารถยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้
ง่าย หรือวัตถุที่มีความต้านทานต่า
พุทธศาสนาได้กล่าวถึงสุญญตา หรือความว่างเป็นฉนวนตัดสัญญาณความสุข ทุกข์ระหว่างการเชื่อมโยงอายตนะ
ภายในกับภายนอก ท่านพุทธทาสภิกขุได้กล่าวถึงความว่างว่ามีลักษณะ 3 ประการ คือ 1. ความว่างในความหมายของปริยัติ
คือ การรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นตัวตน 2. ความว่างในความหมายของปฏิบัติ คือ จิตที่กาลังปล่อยวางไม่จับฉวยอะไร 3. ความว่างใน
ความหมายของปฏิเวธ คือ จิตที่บรรลุถึงความสะอาด สว่างและสงบ ความว่างซึ่งมีพลังทะลุทะลวงมากเพราะ (เปรียบได้กับ
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นิวตรอน และนิวตริโน -ผู้เขียน) มีประจุไฟฟ้าเป็นศูนย์ จึงเป็นกลางทางไฟฟ้า และมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า ไม่มี
ปฏิกิริยากับขั้วไฟฟ้าบวกและลบ จึงช่วยให้หลุดพ้นจากกระแสไฟแห่งความทุกข์ เช่นเดียวกับคุณสมบัติของแรงนิวเคลียร์แบบ
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เข้มที่มีคุณสมบัติเป็นกลางทางไฟฟ้า มีชื่อเรียกว่า เมซอน (Mason) ที่แปลว่า “เป็นกลาง”ตามภาษากรีก เมซอนควบคุม
การผลักกันของประจุไฟฟ้าบวกของโปรตอนทาให้นิวเคลียสของอะตอมยังคงรักษาสภาพอยู่ได้ ซึ่งเป็นพลังงานที่เกิดจาก
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ความว่างเปล่า เคลื่อ นที่ด้วยความเร็วใกล้ แสง และจะสลายตัว ในระยะเวลาสั้นๆ เช่นเดียวกั บที่ พระพุทธเจ้าตรัสถึ ง
ความสาคัญของความว่าง ว่าให้มนุษย์มองดูโลกโดยความเป็นของว่าง มีสติอยู่อย่างนี้ทุกเมื่อ เพราะเมื่อทาเช่นนี้ ความตายก็
จะค้นหาไม่พบ และเขาผู้นั้นจะอยู่เหนืออานาจของความทุกข์ซึ่งมีความตายเป็นประธาน (พุทธทาสภิกขุ, 2542) ความว่าง
เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากยิ่งแต่มีความจาเป็นสาหรับใช้เพื่อครองเรือนของฆราวาส ความว่างเป็นเรื่องสาคัญอย่างยิ่งของพุทธ
ศาสนา (พุทธทาสภิกขุ, 2542) ว่างในที่นี้คือความว่างจากตัวตน ของตน หรือที่ท่านพุทธทาสเรียกว่า “ตัวกู ของกู” ก็คือการ
รู้จักละวางตัวอุปาทานในวงจรปฏิจจสมุปปบาทนั่นเอง เพราะเมื่อสามารถละวางเช่นนี้ได้ ก็จะเกิดสภาวะที่เรียกว่า นิพฺพาน
ปรม สุญฺญ ซึ่งมีความหมายว่า ว่างนั่นแหละคือนิพพานยิ่ง (พุทธทาสภิกขุ, 2542) นอกจากนั้นเราพบได้ว่าความว่างปรากฏใน
2 โอกาสคือ 1) การละเว้นจากการปรุงแต่ง การคิดนึกถึงสิ่งใดๆ 2) การคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลุ่มลึกปราศจากความวุ่น
ฟุ้งซ่าน วกวน ท่านพุทธทาสกล่าวว่าความว่างคือเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเจ้า เพราะสามารถคุ้มครองป้องกันความ
ทุกข์ได้ ส่วนที่เหลือนอกจากนั้นเป็นเรื่องของมายา (พุทธทาสภิกขุ, 2542)
การอยู่ร่วมกันของมนุษย์มักเกิด ความขัดแย้งจากความคิดเห็นที่แตกต่างกัน หรือเป็นพวกต่างกลุ่มต่างสังคม เชื้อ
ชาติกัน จึงต่อสู้ ทาลายเพื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะเป็นผู้ชนะแต่ฝ่ายเดียว เกิดสภาวะได้และเสีย ต่างจากปรากฏการณ์ขั้วตรงกัน
ข้ามของไฟฟ้าในธรรมชาติระหว่างขั้วบวกและลบที่ไม่ทาลายล้างกันแบบใครได้ ใครเสีย แต่กลับรู้จักเข้าเชื่อมโยง เติมเต็ม
สร้างพลังงานขับเคลื่อนร่วมกัน ดังนั้นการมีความคิดเห็นหรือทัศนะคติที่ต่างกันก็ไ ม่ได้หมายถึงความแตกต่างที่นาไปสู่ความ
17

นิวตริโน (Neutrino) เป็นอนุภาคมูลฐาน ไม่มีประจุไฟฟ้า และสามารถเคลื่อนผ่านสสารทั่วไปได้โดยแทบไม่รบกวนหรือไม่สามารถตรวจจับได้ ใช้สัญลักษณ์แทนด้วยอักษรกรี
กว่า (นิว) นิวตริโนเกิดขึ้นมาจากผลลัพธ์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลตกค้างจากกัมมันตรังสีหรือปฏิกิริยานิวเคลียร์ เมื่อนิวตรอนเปลี่ยนไปเป็นโปรตอน หรือเมื่อโปรตอนเปลี่ยนมาเป็น
นิวตรอน โดยทั่วไปปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับนิวตริโนมักเกิดจากแรงนิวเคลียร์แบบอ่อน นิวตริโนส่วนมากที่วิ่งผ่านโลกเป็นอนุภาคที่แผ่ ออกมาจากดวงอาทิตย์ ทุกๆ วินาทีมี
อิเล็กตรอนนิวตริโนจากดวงอาทิตย์กว่า 50 ล้านล้านหน่วยเคลื่อนผ่านร่างกายของมนุษย์
18
ค้นพบเมื่อ ค.ศ.1935 โดย ฮิเดกิ ยูกาวา (Hideki Yukawa) นักฟิสิกส์ชาวญี่ปุ่น และได้รับการพิสูจน์ในปี ค.ศ.1947 โดยเซซิล พาวเวลล์ (Cecil Powell) ทาให้ ยูกาวาได้รับ
รางวัลโนเบลในปี ค.ศ.1949
19
ทฤษฎีสนามพลังควอนตัมกล่าวว่า สุญญากาศมิได้ว่างเปล่า เพราะมีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดเล็กที่แปรปรวนตลอดเวลา (Vacuum fluctuation) และสนามแม่เหล็กนี้เป็น
เหตุให้อิเล็กตรอนปล่อยแสงออกมาตามธรรมชาติ

- สังคมและวัฒนธรรม -
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แตกแยก ถ้ารู้จักใช้กระแสไฟฟ้าแห่งปัญญาคิดพิจารณาไตร่ตรองด้วยความรอบคอบ ขณะที่ความร่วมมือกันของมนุษย์มัก
เกิดขึ้นจากความคิดเห็นที่คล้อยตามกันเพราะความเป็นพวกเดียวกัน ชาติพันธุ์ และศาสนาเดียวกัน ทาให้ขาดโอกาสไตร่ตรอง
ศึกษาในรายละเอียดอื่นๆ เพราะความไว้วางใจที่มีต่อกัน เปิดโอกาสให้มนุษย์ที่มีความฉ้อฉลมักใช้โอกาสนี้ ชักจูงพวกเดียวกัน
ให้ตกหลุม พรางของการหลอกลวง เบียดเบีย นกัน ซึ่งพบเห็นได้ทั่ว ไป ซึ่งในกรณี นี้ปรากฏการณ์ของไฟฟ้าที่ มีขั้ว ไฟฟ้ า
เหมือนกันแต่กลับผลักออกจากกันนั้น ได้สอนให้มนุษย์รู้ว่าแม้มีความคิดเหมือนกัน เป็นพวกเดียวกัน ก็ไม่ได้หมายความว่าจะ
ร่วมกันทางานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ได้ เพราะเมื่อพิจารณาแล้วพบว่ามีความเคลือบแคลงใจในความสุจริตแฝงอยู่ ก็ต้องถอย
ห่างจากกัน ผลักกันออกไป ไม่ยุ่งเกี่ยวกัน มิฉะนั้นจะเป็นความร่วมมือกันในทางที่มุ่งสู่ความวิบัติของกันและกัน เช่นการ
ร่วมมือกันฉ้อราษฎร์บังหลวง เป็น ต้น ขณะที่ความร่วมมือกันในฐานะที่มีความเห็นไปในทางสุจริตเดี ยวกันก็ต้องรักษา
ระยะห่างตามแรงผลักกันทางไฟฟ้ากันไว้เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวและป้องกันการละเมิดต่อกัน
ด้วยเหตุข้างต้นความสาเร็จของมนุษย์ขึ้นอยู่กับการรู้จักศิลปะวิทยาและการจัดการคู่ของความเหมือนและความ
แตกต่างที่มีอยู่ในธรรมชาติด้วยการรู้จักใช้ความคิด ปัญญาและสานึกถึงความรับผิดชอบที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตจน
พัฒนาเป็ นวัฒนธรรมและอารยธรรมที่ สื บสานตามกั นมานับพั นปีของมนุ ษย์ ดั งที่ ศาสตราจารย์ศิ ลป์ พี ระศรี ผู้ ร่ วมก่ อตั้ ง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกล่าวว่า “ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น” สะท้อนให้ชนทั้งหลายเข้าใจได้ว่าศิลปะที่ยืนยาวนั้นคือศิลปะของการ
ครองชีวิตที่ต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรมและอารยธรรม ขณะที่อายุของมนุษย์นั้นสั้น ด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงต้องช่วยกันทาและสืบสานสิ่งที่
ดีงามและรู้จักละวาง ละเว้นสิ่งที่ชั่วร้ายโดยเร็วตั้งแต่เดี๋ยวนี้ วันนี้ เพราะท่านอาจารย์ศิลป์ได้เตือนไว้อีกว่า “พรุ่งนี้ก็สายเสียแล้ว”
ขณะที่เมื่อสังคมเข้าสู่ความขัดแย้งที่สามารถสร้างความแตกแยกจนนาไปสู่ความล่มสลาย ต้องมีคนกลางที่มี
คุณสมบัติเดียวกับแรงนิวเคลียร์แบบเข้ม ที่เรียกว่าเมซอน (mason) มาประสานรอยร้าวของความขัดแย้งนั้น แต่ความเป็น
20
กลางของผู้นั้น ต้องมีความเป็นกลางเพราะปลอดจากอคติ 4 คือจากความชอบเพราะเป็นพวกเดียวกัน จากความไม่ชอบ
เพราะเป็นคนละพวก จากความไม่รู้ และจากความกลัว เช่นเดียวกับการอาศัยความเที่ยงตรงของตาชั่งและผู้อ่านค่าน้าหนัก
ต้องมีคุณสมบัติของความซื่อตรงเป็นกลางบอกน้าหนักตามจริงของสิ่งนั้น เพราะเมื่อความเป็นกลางที่ถูกต้องไม่เกิดขึ้น
สามารถทาให้มนุษย์และสังคมล่มสลายได้ดังที่ปรากฏขึ้นจากเหตุการณ์ต่างๆ ในประวัติศาสตร์
การหยุดชิงดีชิงเด่นกันของมนุษย์ให้พิจารณาคุณสมบัติของอิเล็กตรอนที่มีสถานะความเป็นคลื่นและอนุภาคพร้อมกัน
ขณะที่การปรากฏตัวของอิเล็กตรอนในสภาวะของคลื่นและอนุภาคจะไม่เกิดขึ้นพร้อมกันเพราะจะแสดงสถานะใดสถานะหนึ่งใน
แต่ละช่วงเวลาเท่านั้น สะท้อนหลักการเติมเต็ม (Complementarity principle) โดย นีลส์ โบร์ (Niels Bohr) นักฟิสิกส์ชาว
เดนมาร์ก ในระบบควอนตัมที่เสนอว่าอนุภาคและคลื่น ไม่แสดงความขัดแย้ง แย่งกัน แบบใครได้ ใครเสีย ดังนั้นแทนที่มนุษย์จะ
คอยทาลายกัน ก็ให้นามาหาทางเติมเต็มให้แก่กัน รู้จักจัดจังหวะและโอกาสที่สนับสนุนกัน เกิดข้อสรุปที่เป็นแนวทางการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงได้ประโยชน์ร่วมกัน เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องเป็นหลักให้กันและกันในทางพึ่งพิง พึ่งพากัน
การรู้จักการเอาใจเขามาสู่ใจเรา ในฐานะที่มนุษย์ต่างเป็นเพื่อนร่วมโลกทางอะตอม ดังที่ ริชาร์ด ฟิลลิปส์ ไฟน์แมน
21
(Richard Phillips Feynman ) ได้เคยตั้งข้อสังเกตว่า หากต้องย่อประวัติวิทยาศาสตร์ลงเหลือประโยคสาคัญประโยคเดียว
จะได้ประโยคที่สาคัญว่า “ทุกสิ่งสร้างขึ้นจากอะตอม” มันอยู่ทุกหนทุกแห่งและเป็นตัวสร้างทุกสิ่ง อะตอมมีอายุยืนยาวมาก
อะตอมในตัวมนุษย์มีการแลกเปลี่ยนกันทาให้ต่างคนต่างเคยเป็นส่วนหนึ่ งของกันและกัน อะตอมต้องใช้เวลาหลายศตวรรษ
เพื่อแพร่กระจายอย่างทั่วถึง เมื่อมนุษย์ตาย อะตอมก็จะกระจัดกระจายเคลื่อนย้ายไปในที่ๆมีประโยชน์ใหม่ โดยไม่มีใครรู้ว่า
อะตอมมีอายุเท่าไร อยู่ได้นานแค่ไหน แต่ก็มีข้อมูลที่น่าสนใจจาก ลอร์ด มาร์ติน รีส์ ( Lord Martin Rees) นักดาราศาสตร์
20

อคติ 4 คือ ความประพฤติที่ผิด ความลาเอียง ความไม่เที่ยงธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยง 4 ประการคือ 1. ฉันทาคติ : ลาเอียงเพราะชอบ 2. โทสาคติ : ลาเอียงเพราะชัง
3. โมหาคติ : ลาเอียงเพราะหลง 4. ภยาคติ : ลาเอียงเพราะกลัว (พระราชวรมุนี(ประยุทธ์ ปยุตโต) 2523 )
21
ริชาร์ด ฟิลลิปส์ ไฟน์แมน ( Richard Phillips Feynman1918-1988) นักฟิสิกส์ชาวอเมริกัน เป็นหนึ่งในนักฟิสิกส์ ที่ทรงคุณค่าและมีอิทธิพลมากที่สุดของคริสต์ศตวรรษที่
20 นักฟิสิกส์ชาวอเมริกันเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาระเบิดนิวเคลียร์ลูกแรกของโลก ในโครงการแมนฮัตตัน และเป็นผู้ริเริ่มเสนอแนวคิดของนาโนเทคโนโลยี
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ชาวอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ที่กล่าวว่าอะตอมอาจมีอายุ 10 ยกกาลัง 35 ปี(บิล ไบรสัน, 2551) อีกทั้งความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ยังกล่าวว่า แม้วัตถุสองชิ้นอยู่แยกจากกันคนละตาแหน่งในอวกาศ แต่ด้วยอิทธิพลของควอนตัมฟิสิกส์ พวกมัน
ทาตัวเหมือนเป็นวัตถุชิ้นเดียวกัน นอกจากการเชื่อมโยงทางควอนตัมนาไปสู่การเชื่อมโยงระหว่างช่วงเวลาที่ต่างกันได้ดว้ ยแล้ว
ยังเกิดความเชื่อมโยงระหว่างเวลากับอวกาศอีกด้วย (ไบรอัน กรีน, 2551) ดังเช่นอริสโตเติลได้กล่าวว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคม
ด้วยเหตุนี้การที่มนุษย์ทาลายล้างกลุ่มอื่น สิ่งอื่นย่อมหมายถึงการกระทาที่ส่งผลกระทบมาทาลายฝ่ายของตนและสังคม
ทั้งหมดด้วยเช่นกัน
ตราบเท่าที่ยังมีการขับเคลื่อนของพลังงานในรูปแบบต่างๆ ตราบนั้นชีวิตของมนุษย์ยังมีโอกาสดาเนินสืบไปจากรุ่นสู่
22
รุ่นผ่านเส้นทางอารยธรรม การหยุดนิ่ง การยึดติดทาให้ไม่ก้าวหน้า การรู้จักใช้ปัญญา จับจังหวะ หยุด-เดิน,จับ-ปล่อย ช่วย
ให้มนุษย์มีพัฒนาการ ความเปลี่ยนแปลง และความเจริญ เหนือสัตว์โลกใดๆ สามารถใช้จินตนาการ ความคิด จิตสานึกรู้ดี -ชั่ว
สร้างปัญญาทาให้ความขัดแย้งเกิดการสร้างสรรค์ ผสมผสาน ไม่สร้างความแตกแยก ทาลายกัน เช่น รู้จัก เชื่ อมโยงกับ
หลักการแห่งอคติ 4 เป็นตัวแปร ถ่วงดุล สร้างความเป็นกลางทางอารมณ์
นักจิตวิทยากล่าวว่าพฤติกรรมของมนุษย์เป็นผลจากการได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้า นาไปสู่กระบวนการของการรับ
สัมผัส กระบวนการรับรู้ และกระบวนการตอบสนองเป็นความคิดและพฤติกรรม จะมีความถูกต้อง ละเอียด ชัดเจน เท่าใดนั้น
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์เดิม ความรู้ที่สะสมไว้ ความเชื่อ ความจา เชาว์ปัญญา ค่านิยมและทัศนคติที่แตกต่างกันในแต่ละบุคล
(เติมศักดิ์ คทวณิช, 2549) สิ่งนี้ท่านพุทธทาสเรียกว่าเป็นโรคทางวิญญาณซึ่งหมายถึงปัญหาที่เกิดกับสติปัญญา ต้องใช้ความ
ว่างหรือสุญญตาเข้าจัดการ ซึ่งในภาษาบาลี สุญญตา มีความหมายทั้งเป็นยารักษาโรค และความหายจากโรค (พุทธทาสภิกขุ,
2542 ) นอกจากนั้นท่านพุทธทาส ใช้คาว่า“อตัมมยตา” ซึ่งมีความหมายว่า “ไม่อาศัยเหตุปัจจัยนั้นอีกแล้ว”หรือ “ไม่เอากับ
มึงแล้ว”ด้วยภาษาพูดของท่าน ในสถานการณ์ที่ต้องการหลุดพ้นจากมิจฉาทิฐิ ไม่ติดยึดจากเหตุปัจจัยที่ทาให้เกิดทุกข์ทางกาย
และทางใจ จากการถือว่าเป็นตน และของตน อานาจของ “อตัมมยตา”ทาให้เกิดสติปัญญามีสัมปชัญญะ ไม่หลง เพราะรู้แจ้ง
เห็นจริงในสิ่งต่างๆ จนหลุดพ้นความรู้สึกทุกข์จากการมีผัสสะกับสิ่งนั้น ด้วยเหตุนี้ ท่านพุทธทาสสนับสนุนให้มนุษย์ใช้ “อตัมมย
ตา” เป็นมนตราของชีวิต
สรุปและอภิปรายผล
ประวัติศาสตร์คือแหล่งเรียนรู้พฤติกรรมทั้งด้านสร้างสรรค์และทาลายของมนุษย์ โดยมีความสุขและความทุกข์เป็น
แรงจูงใจให้กระทาสิ่งต่างๆ ในมิติของการ ร่วมมือ แข่งขันกัน ขัดแย้ง สมานลักษณ์และกลืนกลาย เช่นที่เกิดสภาวะสงครามและ
สันติภาพสลับกันไปมา การปกครองแบบรวมศูนย์อานาจและกระจายอานาจ ระบบเศรษฐกิจแบบผูกขาดและเสรี จนเป็นที่ประจักษ์
ว่า ความก้าวหน้าทางความคิดวิทยาศาสตร์ วิทยาการต่างๆและความเสื่อมถอยทางจิตสานึกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมทั้งของส่วน
บุคคลและสังคมมีความเกี่ยวข้องกัน มีอิทธิพลผลต่อวิถีชีวิตมนุษย์ ทั้งทางดีและร้ายโดยไม่สามารถปฏิเสธได้
ประวัติศาสตร์สอนให้มนุษย์รู้จักความดี ความชั่ว ความสุข ความทุกข์ในอดีต ที่สามารถนามาปรับใช้กับชีวิตในปัจจุบัน
ได้ ประวัติศาสตร์ความคิดสอนให้มนุษย์รู้จักคิดวิเคราะห์ พิจารณา พิจารณาสิ่งต่างๆ อย่างรอบคอบ ดังนั้นก่อนการตัดสินใจทาสิ่ง
ใด ต้องรู้จักใช้ประวัติศาสตร์ทบทวนพฤติกรรมที่เคยเป็นการสร้างสรรค์และทาลายมนุษย์ สังคมและธรรมชาติ
การรู้จักประยุกต์ใช้ประวัติศาสตร์จะทาให้เกิดกระจกเงาทางความคิดให้มนุษย์เห็นวิถีทางของความเจริญและความเสื่อม
ของสิ่งต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลา ด้วยเหตุนี้ มนุษย์ในยุคปัจจุบันจึงควรต้องใส่ใจกับบทเรียนจากเหตุการณ์และความคิดแห่งอดีต เพื่อ
นามาป้องกันและแก้ไขเหตุปัจจัยที่ทาให้เกิดความทุกข์ในปัจจุบัน เกิดเป็นวิทยาการความรู้เพื่อการจัดการรูปแบบหรือวิถีชีวิตของ
มนุษย์ที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ท่ามกลางความเหมือนและความแตกต่างกันได้อย่างลงตัว เพื่อที่มนุษย์ในปัจจุบันจะยังพอมีความหวัง
22

ต้องรู้จักใช้ปัญญา นาลักษณะนิสัยของนิวตรอนซึ่งเป็นอีกอนุภาคหนึ่งในอะตอมและเป็นคุณสมบัติที่มีอยู่และพร้อมถูกนาไปใช้โดยมนุษย์เอง ความว่างทาให้หยุด ตั้งสติ ใช้
ปัญญา ทาให้เกิดสัมปชัญญะ มีการรู้แจ้งในเหตุปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดสิ่งต่างๆ และรับรู้ได้ถึงผลทั้งดีและร้าย ที่ส่งผลให้เกิดการเลือกทางเดินแบบสมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ เป็นต้น
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ว่า จะไม่เป็นผู้มีส่วนร่วมในการทาลายล้างมนุษย์และสังคมดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นในอดีต แต่กลับจะร่วมมือกัน ทาให้สังคมและมนุษย์
อยู่ร่วมกันได้โดยไม่ทาตนให้เป็นเครื่องกีดขวางต่อการช่วยเติมเต็มความสุขให้กัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่พ้นจากความสามารถและความ
พยายามของมนุษย์ที่ถ้าตั้งใจทาสิ่งใดๆ แม้เป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายก็สามารถทาสาเร็จได้ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่า วิริเยน
ทุกฺขมจฺเจติ ที่แปลว่าคนล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร เพียงแต่ความสาเร็จอาจมิได้เกิดขึ้นในช่วงชีวิตของมนุษย์ผู้นั้นเพราะอาจมีเหตุ
แห่งความไม่แน่นอนต่างๆ และข้อจากัดเรื่องอายุขัยมาตัดรอนชีวิตให้ดับสิ้น แต่ถ้ามนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่จะช่วยกันสืบสานสิ่งที่ดีงาม
และช่วยลดทอนสิ่งที่เลวร้ายจนอยู่ในระดับที่สามารถอยู่ร่วมกันได้กับสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ แม้ไม่มีฝ่ายใดได้สิ่งที่ดีที่สุดไปทั้งหมดก็
ตาม ก็น่าจะเป็นผลดีต่อการสืบต่อเผ่าพันธุ์ของมนุษย์จากรุ่นสู่รุ่นต่อไป
บทความนี้ได้นาเสนอให้เห็นว่านอกจากเราสามารถนาประวัติศาสตร์ความคิดต่างสาขาคือพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์
มาบูรณาการกันได้แล้ว ยังสามารถนามาประยุกต์ใช้เพื่อให้เข้าใจกลไกของการใช้ชีวิต เห็นการเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งเกิดขึ้น
เพราะการขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วของอิเล็กตรอน ขณะที่ความไวของจิตที่เกิดผัสสะเชื่อมต่อกับสิ่งต่างๆ ด้วยอิทธิพลของความโลภ
ความโกรธ ความหลงที่นาความว้าวุ่นใจ ความเครียด เป็นความทุกข์ของมนุษย์ แต่มนุษย์สามารถใช้ศักยภาพทางปัญญาที่มีเหนือ
สัตว์โลกอื่นๆ ทาความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งรู้จักป้องกันและสะสางความทุกข์ได้ เพราะมนุษย์มีพัฒนาการทางปัญญา
หรือที่ทางพุทธปรัชญาแปลความว่า รู้ทั่ว รู้ชัด ระหว่างการมีผัสสะซึ่งเป็นผลจากการเชื่อมสัญญาณของอายตนะภายในกับภายนอก
ด้วยจิตหรือวิญญาณซึ่งเป็นสภาวธรรมที่สามารถรับรู้สิ่งอื่นและตัวของมันเองได้ จิตอยู่เบื้องหลังการทางานของสมองและตา หู จมูก
ลิ้น กาย ซึ่งพุทธศาสนาถือว่าสมองเป็นรูปธรรมของสสารที่ทางานตามลาพังไม่ได้ ต้องอาศัยจิตเท่านั้น ความรู้เกิดภายหลังการ
ทาลายอวิชชาแล้ว อวิชชาถูกทาลายมาก ปัญญาก็เกิดมาก อวิชชาถูกทาลายน้อยปัญญาก็เกิดน้อย เพราะธรรมชาติของปัญญาคือ
การสิ้นไปของอวิชชา(พระมหาสมเกี ยรติ อคฺคกิตฺติ (ปาวิไลย), 2536) ซึ่งมีแหล่งที่มาจาก สุตมยปัญญา จินตามยปัญญาและ
ภาวนามยปัญญาจึงสามารถสร้างเหตุปัจจัยของความดีงามแทนความทุกข์ยาก แต่ปัญหาของมนุษย์อยู่ที่ไม่สามารถหยุดสร้างความ
ทุกข์ให้กับตนเองขณะที่มีผัสสะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งอื่น เช่นเดียวกับการทีเ่ รารู้ว่าที่อโคจรเป็นสถานที่ไม่ควรไป เพราะสามารถนา
ความทุกข์มาสู่ตนได้ แต่ถ้าไม่ใช้เหตุผล เพราะติดใจในอารมณ์สุขทางกามคุณแบบฉาบฉวย เข้าไปในสถานที่นั้น เราก็มีความเสี่ยงที่
ได้รับความทุกข์จากสาเหตุหลายประการ แต่ถ้ามีปัญญาเราก็สามารถยับยั้งการกระทาของตนไม่ให้อยู่ในความเสี่ยงได้
ข้อเสนอแนะ
ข้อที่ 1. สาหรับผู้ที่สนใจแนวคิดในบทความนี้สามารถสืบค้นได้จากผลงานทางวิชาการท่านอื่น เช่นงานเขียนของ
ท่านพุทธทาสเรื่องธรรมในฐานะวิทยาศาสตร์ ของพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺจิตโต ปธ 9, Ph.D.) เรื่องวิธีการบูรณาการ
พุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ กับเรื่องพุทธศาสนากับทฤษฎีควอนตัม : ความเหมือนที่แตกต่าง ที่ชี้ให้เห็นถึงการรู้จักอยู่
ร่วมกันของสิ่งต่างๆ ที่ดูเหมือนแตกต่างกัน แต่ถ้าต่างฝ่ายต่างถือตนเป็นใหญ่การอยู่ร่วมกันจะกลายเป็นปัญหา นอกจากนี้ยังมี
งานเขี ย นของทั น ตแพทย์ ส ม สุ จี ร า ที่ มี ผ ลงานสร้ า งสายสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งวิ ท ยาศาสตร์ ทั้ งจากวิ ท ยาศาสตร์ ดั้ งเดิ ม และ
วิทยาศาสตร์ยุคใหม่กับพุทธศาสนา ขณะที่งานเขียนของ ฟริตจ๊อฟ คาปร้า นักฟิสิกส์ชาวออสเตรีย เรื่อง เต๋าแห่งฟิสิกส์ จุด
เปลี่ยนแห่งศตวรรษ โยงใยที่ซ่อนเร้น ได้เน้นให้เห็นความสาคัญของการบูรณาการความรู้ต่างสาขา ทั้งๆ ที่เขาเป็นนักฟิสิกส์ยัง
สามารถนาความรู้ที่เขาชานาญเข้าเชื่อมต่อกับความรู้จากฝั่งตะวันออกทั้ง พุทธ เต๋าและฮินดู เพื่ออธิบายความเป็นธรรมชาติ
ของสิ่งที่มีอยู่ในโลกและจักรวาล ส่วนผลงานของ บี.อลัน วอลเลซ (B. Alan Wallace) ชาวอเมริกันซึ่งมีภูมิความรู้หลายสาขา
ทั้งพุทธศาสนาสายธิเบต ฟิสิกส์ แพทย์ มีบทความและหนังสือมากมายหลายเล่มที่อธิบายความสัมพันธ์ที่หลอมรวมกันได้
ระหว่างฟิสิกส์กับธรรมชาติของจิต สติ นาพุทธศาสนามาเชื่อมโยงกับประสาทวิทยา ทาให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสนา
ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามได้ เขาได้จัดตั้งสถาบันซานตาบาบารา เน้นการศึกษาเรื่องสติ (Santa Barbara Institute for
Consciousness Studies) ขณะที่มีผลงานร่วมของ ดร. ริค แฮนสัน (Rick Hanson) นักจิตวิทยา เชี่ยวชาญด้านประสาท
858
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วิทยา และนายแพทย์ริชาร์ด เมนดิอัส (Richard Mendius) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา เรื่อง สมองแห่งพุทธะ
ซึ่งเป็นการศึกษาโดยอาศัยศาสตร์ 3 ศาสตร์ คือ จิตวิทยา ประสาทวิทยา และพุทธศาสนาในส่วนของการฝึกจิตตปัญญา
บทความนี้มีเน้นการบูรณาการและการประยุกต์ใช้ความรู้สองสาขาเพื่อนามาใช้ในชีวิตจริง ได้ โดยพยายามหา
คาอธิบายเหตุแห่งทุกข์และทางดับทุกข์ตามคาสอนทางพุทธศาสนาด้วยกลไกของพลังงานไฟฟ้าในอะตอมซึ่งจะส่งผลให้
มนุษย์รู้จักเรียนรู้ที่จะไม่ทาความผิดซ้าสองด้วยสาเหตุเดิมๆ แล้วยังสามารถรู้จักเลือกสิ่งที่ดีมีประโยชน์มาคิด และใช้กระทา
กับตนเองและสังคม เช่น ชี้ให้เห็นเชิงเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมความคิดและการกระทาของมนุษย์ กับกระแสการไหล
ของอิเล็กตรอน อีกทั้งนาเอาสิ่งที่ปรากฏในรูปแบบของควาร์ก 6 ชนิดมาใช้เป็นเครื่องแนะนา เตือนใจให้รู้จักนามาคิดและ
ปฏิบัติได้ในชีวิตประจาวันเพื่อไม่ทาให้ตนเองติดกับดักชีวิตที่ตนเองหรือคนอื่น สิ่งอื่นสร้างขึ้นโดยความตั้งใจหรือไม่ก็ตามได้
ข้อที่ 2. ขอเสนอแนะวิธีการนาความคิดทางพุทธศาสนากับพลังงานไฟฟ้าในอะตอมมาประยุกต์ใช้เพื่อผ่านพ้น
อุปสรรคเฉพาะหน้า เกิดปัญญาป้องกันไม่ให้พบกับปัญหาเช่นนั้นอีก ดังนี้ 1. มนุษย์ไม่สามารถปฏิเสธการอยู่ร่วมกับผู้อื่น สิ่ง
อื่นได้ในธรรมชาติ เช่นเดียวกับในอะตอมมีอนุภาคหลายๆ ชนิดอยู่ร่วมกันได้แบบเกื้อกูลกัน 2. มนุษย์ต้องรู้จักรับสัญญาณทาง
อารมณ์ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ที่เกิดจาก รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ โดยการทาฉนวนความคิดชั่วคราว
เพื่อให้ผัสสะทางานไม่ได้ เกิดสภาวะที่เรียกว่า หยุดการปรุงแต่ง (สังขาร) ด้วย 2.1 สร้างความเป็นกลางทางอารมณ์ คือไม่คิด
ไม่รู้สึกถึง ความอยากได้ อยากมี อยากเป็นกับทุกสิ่งที่เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น รู้รส รู้สัมผัสทางกาย รู้สัมผัสทางใจ เหมือนกับ
สภาวะเดิมของอะตอมที่มีความเป็นกลางทางไฟฟ้า เพราะจานวนโปรตอน(+)เท่ากับอิเล็กตรอน (-) 2.2 ใช้จินตนาการดังที่
จอร์จ เฮอร์เบิร์ต มี้ด (George Herbert Mead) ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นบทความ โดยให้คิดเป็นภาพในสถานการณ์ที่เราตอบรับ
และปฏิเสธ ว่าจะมีผลดี ผลเสียต่อภูมิคุ้มกันชีวิตอย่างไร โดยให้พินิจพิเคราะห์ว่าสิ่งที่ส่งสัญญาณให้เกิดผัสสะนี้ตัวของเรา
จาเป็นต้องมี ต้องใช้หรือไม่ หรือเป็นเรื่องของตัณหา คือความอยากได้ แต่ถ้ามีความจาเป็นต้องมีต้องใช้ เป็นความจาเป็นใน
ขณะนี้หรือไม่ ใช้สิ่งอื่นทดแทนได้หรือไม่ ถ้าไม่ รอได้หรือไม่ ถ้าได้ ก็ให้รอไปก่อน ถ้าไม่ได้ ต้องคิดต่อว่าสามารถแบกรับภาระ
ที่ทาให้ภูมิคุ้มกันลดลงจนเกิดความเสี่ ยงต่อการใช้ชีวิตหรือไม่ เช่นถ้าซื้อรถ ซื้อบ้าน โทรศัพท์ หรือการเข้าสังคมที่นิยมเสพ
หรือดื่มของให้โทษต่อ 3. เมื่อคิดดีแล้วให้ตัดสินใจทาอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ รับ หรือ ปฏิเสธ พร้อมด้วยความรับผิดชอบต่อ
การตัดสินในครั้งนี้ 4. เมื่อใดเกิดความทุกข์ในใจ ต้องบอกตนเองว่า ความทุกข์ เป็นอนิจจัง และอนัตตา จงค้นหาเหตุแห่งทุกข์
และทางพ้นทุกข์ อย่าไปจมปลักกับความทุกข์ เพราะเพียงชั่วขณะหนึ่งมันก็ผ่านไปแล้ว อย่าไประทมอยู่กับความทุกข์ ให้ดูค
วาร์กเป็นตัวอย่าง ความทุกข์ขณะนี้เปรียบเหมือนควาร์กลง (ดาวน์ควาร์ก) เดี๋ยวก็มีควาร์กขึ้น (อัพควาร์ก) ประหนึ่งชีวิตมีการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นลงเป็นกระแสคลื่นชีวิตในธรรมชาติ อย่าทาร้ายตนเอง คนอื่น สิ่งอื่นเพราะไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ หลังจากนั้นให้
จับความรู้สึกที่ตัวทุกข์ แล้วให้หยุดคิดถึงความทุกข์ ทาความความรู้สึกแบบเฉยๆ กลางๆ ซ้อนทับความรู้สึกที่ตัวทุกข์ เกิดการ
ปล่อยวางปัญหาด้วยความว่าง จากนั้นจะเกิดปัญญาขึ้นเองเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นอีก เพราะความว่าง
และความรู้สึกเป็นกลางทางอารมณ์จะเป็นตัวค้นหาประสบการณ์จากการเรียนรู้เรื่องต่างๆ ของเรานามาเสนอเพื่อเป็นคาตอบ
ต่อการแก้ไขและป้องกันมิให้เกิดปัญหาขึ้นอีก สังเกตได้ว่านักวิทยาศาสตร์คนสาคัญของโลกจานวนหนึ่งได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆยาม
ผ่อนคลายอารมณ์เครียด 5. การฝึกให้ได้ความว่างเพื่อสามารถใช้ตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 4 ต้องฝึกอยู่เสมอเพื่อสามารถใช้เป็น
เกราะคุ้มกันตนเองไม่ให้สร้างเงื่อนไขที่ทาให้ชีวิตตกต่าเพราะขาดภูมิคุ้มกันตนเอง จากนั้นเราจะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น สิ่ง
อื่นได้อย่างมีความสุข สดชื่น เพราะตัวเราเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์และรู้จักนามาประยุกต์ใช้ดังที่บทความนี้ได้นาเสนอ
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แบบจาลองเชิงพื้นที่เพื่อกาหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในเขตท้องที่
สถานีตารวจนครบาลพญาไท
A Spatial Model for Determining Crime-Risk Areas in the Responsibility of
Phayathai Police Station
1

นาลิศ กาปา
พรรณี ชีวินศิริวัฒน์1
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษารูปแบบทางพื้นที่และเวลาของการเกิดอาชญากรรมในเขตท้องที่สถานีตารวจ
นครบาลพญาไทและสร้างแบบจาลองกาหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในเขตท้องที่สถานีตารวจนครบาลพญาไท
โดยใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information Systems : GIS) และโปรแกรมด้านการวิเคราะห์
สถิติ ในการวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอาชญากรรมในช่วง พ.ศ. 2556-2558 และ 7 ปัจจัย ที่ส่งผลกระทบต่อการเกิด
อาชญากรรม ได้แก่ ร้านสะดวกซื้อ (7-Eleven) ป้ายรถเมลล์ เส้นถนนที่เชื่อมต่อกับเส้นอื่น (ทางทะลุ) ทางเปลี่ยวในช่วงเวลา
กลางวั น ทางเปลี่ ย วในช่ ว งเวลากลางคื น ขอบเขตชุ ม ชนแออั ด และเขตที่ อ ยู่ อ าศั ย ผลการวิ จัย พบว่ ารู ป แบบการเกิ ด
อาชญากรรมในช่วงเวลากลางวันมีความแตกต่างจากกลางคืน แต่ยังมีบางพื้นที่ที่มีอาชญากรรมเกิดขึ้นทั้งกลางวันและ
กลางคืน นอกจากนี้ แบบจาลองพบว่า ป้ายรถเมล์ และชุมชนแออัดไม่มีผลต่อการเกิดอาชญากรรม และแบบจาลองสามารถ
สร้างอธิบายการเกิดอาชญากรรมในทุกช่วงเวลาได้ร้อยละ 51.6 เฉพาะที่เกิดเวลากลางวันได้ร้อยละ 67.4 และเฉพาะที่เกิด
เวลากลางคืนได้ร้อยละ 47.4
คำสำคัญ: อาชญากรรม พืนที่เสี่ยง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ พญาไท
Abstract
This research aims to study the spatial and temporal patterns of crime, and model areas at risk
in the Phayathai Police area by using GIS (Geographic Information Systems: GIS) and statistical analysis
programs. The crime data in 2013-2015 and seven factors that can affect crime including : convenience
stores (7-Eleven), bus stops, roads connected to other lines, roads isolated during daytime, roads isolated
during night time, slum areas, and residential areas. The results showed that crime patterns were
different during daytime and night time, but there were some areas where the crime took place day and
night. The model reported that bus stops and slum areas were not affected to crimes. Using the rest five
factors, the model can explain the variations in crime occurring all-time, daytime, and nighttime at 51.6,
67.4, and 47.4 percent respectively.
Keywords: Crime, Risk areas, Geographic Information Systems, Multiple Linear Regression, Phayathai
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บทนา
สภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามกระแสความเจริญก้าวหน้าของสังคมโลกทั้งทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ส่งผลทาให้ป ระชาชนอพยพย้ายถิ่ นฐานเข้ามาอาศัยอยู่ ในพื้นที่ ในเขตเมืองเป็นจานวนมาก
ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมาย ปัญหาที่สาคัญปัญหาหนึ่ง คือ ปัญหาอาชญากรรม ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต เกิด
ความเสียหายทั้งในระดับบุคคลและสังคม โดยความเสียหายที่เกิดขึ้นมีทั้งลักษณะที่วัดมูลค่าเป็นตัวเงินได้โดยตรง เช่น ทรัพย์สิน
ที่สูญเสียไป การสูญเสียรายได้และค่ารักษาพยาบาลในกรณีทไี่ ด้รับบาดเจ็บ และในลักษณะที่ไม่สามารถวัดเป็นมูลค่าได้โดยตรง
เช่น ความหวาดกลัว ความเจ็บปวดทรมาน และการสูญเสียชีวิต อาชญากรรมจึงเป็นเหตุการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นทุก
ประเทศทั่วโลกโดยการกระทาของบุคคล การกระทานั้นๆ กฎหมายได้บัญญัติเป็นข้อห้ามและถือเป็นความผิ ดซึ่งผู้กระทา
ความผิ ด ต้ อ งได้ รั บ การลงโทษ โดยสั ง คมทุ ก แห่ ง ไม่ ว่ า จะเป็ น สั ง คมที่ พั ฒ นาแล้ ว และก าลั ง พั ฒ นาต่ า งประสบปั ญ หา
อาชญากรรมและการกระทารูปแบบต่างๆ
อาชญากรรมที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ ในปัจจุบันประกอบด้วย อาชญากรรมทาให้เสีย
ทรัพย์สิน เช่น ลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ทาให้เสียทรัพย์ และการบุกรุก สาหรับอาชญากรรมต่อชีวิตและร่างกาย เช่น ทาร้าย
พยายาม ทาร้าย ข่มขู่ (สานักงานกิจการยุติธรรม, 2550) โดยทั่วไปการก่ออาชญากรรมเกือบทุกประเภทมักมีอัตราสูงในเขต
เมื อ ง มี ผู้ ก ล่ า วว่ า “การเพิ่ มขึ้ นของอาชญากรรม มี ความสั มพั นธ์ กั บการพั ฒนาประเทศ ยิ่ งพั ฒนาเศรษฐกิ จไปเพี ยงใด
อาชญากรรมยิ่งเพิ่มมากขึ้นเพียงนั้น” (Abbott and Clinard, 1973) จากรายงานสถิติอาชญากรรมภาคประชาชนทั่วประเทศ
ไทยในรอบปี พ.ศ. 2550 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2550) พบว่า จานวนครัวเรือนที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในภาพรวม
ทั้งประเทศมีจานวน 277,490 ครัวเรือน ทั้งนี้ พื้นที่ที่ครัวเรือนตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในรอบปี 2550 มากที่สุดคือ
กรุงเทพมหานคร จานวน 52,430 ครัวเรือน (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2551)
พื้นที่การเกิดอาชญากรรมในกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 3 เขต คือ พื้นที่ชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก พบว่าพื้นที่ชั้น
กลางเกิดปัญหามากที่สุดถึงร้อยละ 46.4 พื้นที่ชั้นในร้อยละ 29.3 และพื้นที่ชั้นนอกร้อยละ 21.1 (กมลทิพย์ คติการ, 2552)
ซึ่งเขตพญาไทและเขตราชเทวีอยู่ในพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยจึงเลือกพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตารวจนครบาล
พญาไท มีท้องที่ในเขตการปกครองครอบคลุมเขตราชเทวี และเขตพญาไท เนื่องจากบริเวณนี้เป็นย่านชุมชนที่อยู่อาศัยเป็น
ส่วนใหญ่ รวมถึงย่านธุรกิจที่สาคัญ เช่น ห้างสรรพสินค้า บริเวณอนุสาวรีย์ ชัยสมรภูมิ เดอะแพลทินัมแฟชั่นมอลล์ พันทิพย์
พลาซ่า และประตูน้า อีกทั้งมีเส้นทางคมนาคม ที่สาคัญหลากหลาย ทาให้สถานีตารวจนครบาลพญาไทประสบกับปัญหาการ
ป้องกันและปราบปรามการเกิดอาชญากรรม
ในปัจจุบันมีการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information Systems หรือ GIS) ซึ่งสามารถ
นาไปประยุกต์ในงานอาชญากรรมได้ กล่าวคือ สถานที่เกิดเหตุของแต่ละคดีสามารถนามาแสดงให้เห็นได้บนแผนที่ โดยอาจ
แยกให้เห็นถึงเวลาและสถานที่ของการเกิดเหตุในแต่ละพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตารวจที่แสดงผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบทาง
พื้นที่ที่เกิดอาชญากรรมมากที่สุด (hot spot) เช่น มีการลักทรัพย์มากในบริเวณพื้นที่ว่างเปล่า หรือบริเวณชุมชนแออัดเป็น
บริเวณที่มีการวิ่งราวทรัพย์มาก ทาให้ทราบว่าพื้นที่ใดที่มีปัญหาของอาชญากรรมมากผิดปกติ (ประพนธ์ สหพัฒนา, 2551)
นอกจากนี้เทคโนโลยี ทางภูมิศาสตร์สามารถนามาวิเคราะห์เชิงพื้นที่ (Spatial Analysis) โดยนาข้อมูลที่ได้มาทาแผนที่เพื่อ
ทานายเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต เช่น การใช้แบบจาลอง (Model) สามารถช่วยอธิบายและคาดการณ์หลังจากการ
วิเคราะห์โดยใช้เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์
ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสาคัญของพื้นที่และเวลา พร้อมทั้งคานึงถึงความปลอดภัยของประชาชนที่เข้ามาใช้พื้นที่ใน
การปกครองของสถานีตารวจนครบาลพญาไท รวมถึงคนในพื้นที่และคนที่สัญจรไปมา ซึ่งในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงมุ่งที่จะประยุกต์
ระบบสารสนเทศภูมิ ศาสตร์เพื่ อสร้ างและพั ฒนาแบบจาลองเชิงพื้ นที่ มาประยุ กต์ใช้ ในการก าหนดพื้ นที่เสี่ ยงต่ อการเกิ ด
อาชญากรรม รวมถึงเป็นฐานข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังให้กับชุมชนและหน่วยงานของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมของสถานี
ตารวจนครบาลพญาไท
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษารูปแบบทางพื้นที่และเวลาของการเกิดอาชญากรรมในเขตท้องที่สถานีตารวจนครบาลพญาไท
2. เพื่อสร้างแบบจาลองกาหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในเขตท้องที่สถานีตารวจนครบาลพญาไท
วิธีดาเนินการวิจัย
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยกาหนดวิธีดาเนินการวิจัย ดังนี้
1. การวิเคราะห์รูปแบบทางพื้นที่และเวลาของการเกิดอาชญากรรม
1.1 วิเคราะห์ความหนาแน่นของการเกิดอาชญากรรม ด้วยการสร้างข้อมูลพื้นผิว (surface) แสดงความ
หนาแน่นของการเกิดอาชญากรรม
1.2 วิเคราะห์บริเวณที่มีอาชญากรรมสูง ด้วยการสร้างพื้นผิวแสดงบริเวณที่มีอาชญากรรมสูง (hot spot)
และบริเวณที่มีอาชญากรรมต่า (cold spot)
2. การวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
2.1 การเตรี ยมข้อมู ลก่ อนการวิ เคราะห์ ได้ แก่ การแปลงข้อมู ลที่ ใช้ เป็ นปั จจั ยในการวิ เคราะห์ ได้ แก่
ร้านสะดวกซื้อ (7-Eleven) ป้ายรถเมล์ ถนนที่เชื่อมกับถนนอื่น (ทางทะลุ) ทางเปลี่ยวในเวลากลางวัน ทางเปลี่ยวในเวลากลางคืน
ชุมชนแออัด และเขตที่อยู่อาศัย ให้อยู่ในรูปดิจิทัล และคานวณระยะทางจากตาแหน่งที่เกิดอาชญากรรมไปยังที่ตั้งของปัจจัยต่างๆ
2.2 การวิ เ คราะห์ ห าค่ า สหสั ม พั น ธ์ แ ละสมการถดถอยเชิ งเส้ น แบบพหุ คู ณ เพื่ อ วิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อการเกิดอาชญากรรม และสร้างสมการเพื่อพยากรณ์ความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
2.3 การสร้างแผนที่พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม โดยการนาสมการที่ได้จากการศึกษาในข้อ 2.2 มา
สร้างเป็นพื้นผิวแสดงระดับความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
ผลการวิจัย
จากการดาเนินงานตามขั้นตอนการวิจัยข้างต้น สามารถแบ่งผลการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือ ผลการ
วิเคราะห์หารูปแบบทางพื้นที่และเวลาของการเกิดอาชญากรรม ได้แก่ ความหนาแน่นของการเกิดอาชญากรรมและบริเวณที่
มีอาชญากรรมสูง (hot spot) และส่วนที่สอง คือ ผลการวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
1. ผลการวิเคราะห์รูปแบบทางพื้นที่และเวลาของการเกิดอาชญากรรม
อาชญากรรมที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษา คื อ คดี ประทุ ษร้ า ยต่อ ชี วิต ร่ างกายและเพศ และคดีป ระทุษ ร้ า ยต่ อ ทรัพ ย์ ใ น
การศึกษารูปแบบการเกิดคดีในทางพื้นที่และเวลานั้น ศึกษาเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ ช่วงเวลากลางวัน ช่วงเวลากลางคืนและ
ตลอดวันไม่แยกเวลา โดยใช้ข้อมูลอาชญากรรมที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2556-2558 ดังแสดงในตารางที่ 1
และแสดงตาแหน่งการเกิดอาชญากรรมในช่วงเวลาดังกล่าวในรูปของแผนที่ ดังแสดงในภาพที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนคดีการเกิดอาชญากรรมตลอดระยะเวลา 3 ปี
ปี/ช่วงเวลา
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
รวม

864

กลางวัน
136
103
88
327

กลางคืน
103
67
76
246
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ภาพที่ 1 แผนที่แสดงตาแหน่งการเกิดอาชญากรรมในรอบ 3 ปี (พ.ศ. 2556-2558)

1.1 ผลการวิเคราะห์ความหนาแน่นของการเกิดอาชญากรรม (Point Density)
ความหนาแน่นของการเกิดอาชญากรรมแสดงในรูปแบบแรสเตอร์ที่มีช่องกริดกว้างและยาวด้านละ 20
เมตร แต่ละช่องกริดคานวณความหนาแน่นจากจานวนจุดที่เกิดอาชญากรรมในรัศมี 100 เมตร แล้วคานวณออกมาเป็นความ
หนาแน่นต่อพื้นที่ (400 ตารางเมตร) ในงานวิจัยนี้ 1 จุดแสดงถึงตาแหน่งที่เกิดเหตุ และเกิดเหตุเพียง 1 ครั้ง โดยความ
หนาแน่นของพื้นที่การเกิดเหตุพบมากบริเวณห้างสรรพสินค้าเดอะแพลทินัมแฟชั่นมอลล์ ที่ตั้งอยู่แนวเส้นถนนเพชรบุรี ซึ่ง
พื้นที่บริเวณดังกล่าวมีลักษณะเป็นย่านพาณิชยกรรมและย่านที่พักอาศัย จากการสังเกตสภาพแวดล้อมพบว่า ทางด้านทิศ
เหนือและทิศตะวันออกของพื้นที่มี ลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์ แฟลต และโรงแรม มีการประกอบกิจกรรมที่หลากหลาย
ได้ แ ก่ ร้ านค้ า ร้ านอาหาร เป็ นต้ น จึ งเป็น สถานที่ที่ มี ผู้ค นพลุก พล่ า นง่า ยต่อ การเกิ ดอาชญากรรม ส าหรั บ ทางด้า นทิ ศ
ตะวันออกของห้างสรรพสินค้าเดอะแพลทินัมแฟชั่นมอลล์ยังเป็นที่ตั้งของชุมชนซอยสมประสงค์ 5 ซึ่งเป็นชุมชนแออัด
นอกจากนี้บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของการเกิดเหตุ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นที่ตั้งของถนน
เส้นหลัก ได้แก่ ถนนพญาไท ถนนราชวิถี และถนนพหลโยธิน ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของการคมนาคมที่มีรถโดยสารให้บริการ
หลายเส้นทางเป็นจานวนมากทั้งรถประจาทาง รถตู้ รถไฟฟ้าบีทีเอส จึงทาให้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นชุมทางของคมนาคมที่
สาคัญ โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนที่ไ ม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสอดส่องดูแล อีกทั้งพื้นที่เกิดเหตุตั้งอยู่ใกล้สถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอสอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นมอลล์ และร้านค้าต่างๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณถนนราชวิถี และห่างจากที่ตั้ง
ของชุมชน ซึ่งถือเป็นถนนที่เปลี่ยวส่งผลให้เอื้อต่อการเกิดอาชญากรรม ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 ความหนาแน่นของพื้นที่การเกิดอาชญากรรม

1.2 ผลการวิเคราะห์การเกิดอาชญากรรมในปริมาณสูง
จุดหรือบริเวณที่ได้รับการพิจารณาว่ามีการเกิดอาชญากรรมในปริมาณสูง (Hot Spot) จะเป็นจุดที่
บริเวณโดยรอบมีการเกิดอาชญากรรมมาก โดยในช่วงเวลากลางวัน ช่วงเวลากลางคืน และทุกช่วงเวลา มักกระจุกตัวมากที่สุด
ในบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ห้างสรรพสินค้าแพลทินัมแฟชั่นมอลล์ และชุมชนแออัดบริเวณริมทางรถไฟยมราช รองลงมา
คือบริเวณชุมชนแออัด เช่น ชุมชนกิ่งเพชร อยู่ในซอยเพชรบุรี 7 ซึ่งในบริเวณชุมชนแออัดมักจะเป็นตาแหน่งของร้านสะดวก
ซื้อ (7-Eleven) ทาให้มีประชากรหนาแน่นและง่ายต่อการเกิดอาชญากรรม นอกจากนี้พื้นที่ทางตอนเหนือสุดเป็นบริเวณที่ มี
การเกิดอาชญากรรมต่าหรือไม่มีการเกิดอาชญากรรมเลยจุดนั้นจะเป็น cold spot เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่พักอาศัยมี
ลักษณะเป็นบ้านเดี่ยวที่มีอาณาบริเวณ และมีรั้วบ้านซึ่งยากต่อการเกิดอาชญากรรม และเป็นที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าจุดที่
เกิดอาชญากรรมในปริมาณสูงจะอยู่ใกล้ชุมชนแออัด ได้แก่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ โรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งตั้งอยู่ใกล้
ชุมชนวัดมะกอกกลางสวน และบริเวณย่านการค้าประตูน้า ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ชุมชนจารุรัตน์ เป็นต้น การวิเคราะห์ได้ผลดังแสดงใน
ภาพที่ 3

ภาพที่ 3 การเกิดอาชญากรรมในปริมาณสูง

2. ผลการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
ปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงในงานวิจัยนี้ ได้แก่ ร้านสะดวกซื้อ (7-Eleven) ป้ายรถเมล์ ถนนที่เชื่อมกับ
ถนนอื่น (ทางทะลุ) ทางเปลี่ยวในเวลากลางวัน ทางเปลี่ยวในเวลากลางคืน ชุมชนแออัด และเขตที่อยู่อาศัย โดยผู้วิจัยเตรียม
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ข้อ มูล ก่อ นการวิ เคราะห์ และคานวณหาระยะทางจากจุด ที่เ กิด เหตุ อาชญากรรมไปยั งปั จจั ย ดังกล่ า ว แล้ วน าไปหาค่ า
สหสัมพันธ์ วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ และสร้างแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
2.1 ผลจากการเตรียมข้อมูลก่อนการวิเคราะห์
ผู้วิจัยจัดเตรียมและนาเข้าข้อมูลของปัจจัยต่างๆ ให้เป็นข้อมูลเชิงเลขรูปแบบของ shapefile โดยข้อมูล
ร้านสะดวกซื้อ (7-Eleven) ป้ายรถเมล์ เป็นข้อมูลจุด ชุมชนแออัด และที่อยู่อาศัย เป็นข้อมูลประเภทพื้นที่ (polygon)
สาหรั บถนนเป็นข้อมูลเส้น แยกประเภทเป็นเส้นที่เชื่อมต่อกับเส้นอื่นและเส้นที่เป็นทางตัน เส้นที่เป็นทางเปลี่ยวในช่วง
กลางวัน และทางเปลี่ยวในช่วงกลางคืน เงื่อนไขในการกาหนดเส้นทางเปลี่ยวในช่วงกลางวันและกลางคืน คือ กาหนดให้
เส้นทางเปลี่ยวเป็นถนนสายรอง และหากในระยะ 10 เมตรจากถนนทั้ง 2 ด้าน มีพื้นที่อาคารที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม
น้อยกว่าร้อยละ 50 จะถือเป็นทางเปลี่ยวในช่วงเวลากลางวันและทางเปลี่ยวในช่วงเวลากลางคืน
เนื่องจากงานวิจัยนี้ต้องการแสดงพื้นที่เสี่ยงในรูปของราสเตอร์ที่มีช่องกริดขนาด 20x20 เมตร ผู้วิจัยได้ทา
การสร้างตารางกริดดังกล่าวในรูปแบบ shapefile และคานวณจานวนจุดอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละช่องกริด จากนั้นใช้
จุดกึ่งกลางของแต่ละช่องกริดเป็นตัวแทนของพื้นที่ในการหาระยะทางไปยังแต่ละปัจจัย การหาระยะทางใช้การวิเคราะห์
โครงข่าย (network analysis) แบบหาสิ่งอานวยความสะดวกที่ใกล้ที่สุด (closest facilities) โดยกาหนดให้จุดตัวแทนของ
ช่องกริด เป็นเหตุการณ์ (incidents) ที่เกิดขึ้น และตาแหน่งของแต่ละปัจจัยเป็นสิ่งอานวยความสะดวก (facilities) ผลลัพธ์ที่
ได้จะเป็นระยะทางในหน่วยเมตร ทั้งนี้ ตาแหน่งของเส้นถนนที่เป็นทางเชื่อมต่อ และทางเปลี่ยว ใช้จุดบนเส้นเป็นตาแหน่งสิ่ง
อานวยความสะดวก สาหรับชุมชนแออัดและที่อยู่อาศัย ใช้จุดบนเส้นรอบรูปเป็นตาแหน่งสิ่งอานวยความสะดวก
2.2 ผลการวิเคราะห์หาค่าสหสัมพันธ์และสมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ
ค่าสหสัมพันธ์ (correlation) เป็นสถิติที่ใช้ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปร ซึ่งในงานวิจัยนี้เป็น
การหาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างระยะทางจากจุดตัวแทนช่องกริดไปยังแต่ละปัจจัย (ตัวแปรอิสระ) กับจานวนครั้งที่เกิด
อาชญากรรม (ตัวแปรตาม) ทั้งนี้ จุดตัวแทนช่องกริดจะใช้เฉพาะช่องกริดที่มีการเกิดอาชญากรรมเท่านั้น
การวิ เ คราะห์ ค่ า สหสั ม พั น ธ์ นั้ น ผู้ วิ จั ย ได้ วิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ แ บบตั ว แปร 2 ตั ว (Bivariate
correlation) ที่มีทั้งตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอาชญากรรม และตัวแปรตาม คือ จานวนครั้งที่เกิดอาชญากรรม โดย
ทดสอบแบบทางเดียว (one-tailed test) อย่างไรก็ตาม เมื่อทดสอบด้วยข้อมูลที่มีการเกิดอาชญากรรม 1 ครั้งขึ้นไป ปรากฏ
ว่าปัจจัยต่างๆ ไม่มีความสัมพันธ์กัน ค่าสหสัมพันธ์ที่ได้มีค่า p-value มากกว่า 0.05 ทาให้จานวนครั้งที่เกิดอาชญากรรมกับ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอาชญากรรมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญ อาจมีสาเหตุมาจากจุดตัวแทนช่องกริดที่เกิดอาชญากรรม 1
ครั้งเป็นจานวนมาก และแต่ละจุดมีระยะทางไปยังแต่ละปัจจัยที่แตกต่างกันไป จนหาความสัมพันธ์ที่ชัดเจนไม่ได้ ผู้วิจัยจึง
ทดสอบใหม่ โดยเลือกจุดตัวแทนช่องกริดที่มีจานวนการเกิดเหตุตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป นาไปวิเคราะห์ค่าสหสั มพันธ์กับแต่ละ
ปัจจัย เมื่อได้ค่าสหสัมพันธ์แล้ว ผู้วิจัยเลือกเฉพาะปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับจานวนการเกิดอาชญากรรมอย่างมีนัยสาคัญที่
0.01 และ 0.05 ไปวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ ด้วยวิธี Entry ต่อไป โดยแยกวิเคราะห์ใน 3 แบบ คือ ไม่แยกเวลา เวลา
กลางวัน และเวลากลางคืน ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ค่าสหสัมพันธ์ของปัจจัยกับจานวนครั้งที่เกิดอาชญากรรม
ปัจจัย
7-Eleven (ร้านสะดวกซื้อ)
Bus Stop (ป้ายรถประจาทาง)
Road Day (ถนนที่เป็นทางเปลี่ยวในช่วงเวลากลางวัน)
Road Night (ถนนที่เป็นทางเปลี่ยวในช่วงเวลากลางคืน)
Road In Out (เส้นทางเข้าออกหรือทางทะลุ)
Slum (ชุมชนแออัด)
Residential (ทีพ่ ักอาศัย)
R Squared
(p-Value > 0.01)**
R Squared
(p-Value > 0.05)*

ตลอดเวลา
(N = 92)
-0.280**
(0.003)
-0.130
0.109
0.421
0.000
0.429**
0.000
0.512**
0.000
0.100
0.172
0.143
0.088
0.354

กลางวัน
(N = 44)
-0.308**
0.021
-0.104
0.502
0.602**
0.000
0.509**
0.000
0.702**
0.000
0.709
0.305
-0.015
0.462
0.544

กลางคืน
(N = 35)
-0.220
0.102
-0.212
0.111
0.398**
0.009
0.276
0.555
0.528**
0.001
-0.058
0.370
0.026
0.442
0.303

-

0.573

-

นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้ทดสอบความไวของข้อมูล โดยคานวณจากข้อมูลของทุกพื้นที่ และตัดพื้นที่ออกคราวละ 1
พื้นที่ แล้วพิจารณาค่าสหสัมพันธ์และค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R squared) ของสมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ คูณ ว่ามี
พื้นที่ใดทาให้ผลที่ได้แตกต่างไปหรือไม่ หากมีจะพิจารณาตัดข้อมูลของพื้นที่นั้นออก เพื่อให้ได้สมการถดถอยที่มีความแม่นยา
มากขึ้น ผลที่ได้พบว่าหากตัดพื้นที่ 2 ออกจะทาให้ได้ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่ดีขึ้นในทั้งแบบทุกช่วงเวลา กลางวัน และ
กลางคืน (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเมื่อพิจารณาตัดข้อมูลบางพื้นที่ออกไป
ทุกพื้นที่

ตัดพื้นที่ 1

ตัดพื้นที่ 2

ตัดพื้นที่ 3

ตัดพื้นที่ 4

ตัดพื้นที่ 5

0.354

0.387

0.516

0.393

-

-

0.396

-

-

-

0.544

0.601

0.674

0.536

-

-

0.573

0.615

-

0.571

-

-

0.303

0.271

0.474

0.352

-

0.275

-

0.294

0.482

0.171

-

0.297

ทุกช่วงเวลา
ค่า R Squared
(p-Value > 0.01)**
ค่า R Squared
(p-Value > 0.05)*
กลางวัน
ค่า R Squared
(p-Value > 0.01)**
ค่า R Squared
(p-Value > 0.05)*
กลางคืน
ค่า R Squared
(p-Value > 0.01)**
ค่า R Squared
(p-Value > 0.05)*
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จากตารางที่ 3 พบว่ากรณีใช้ข้อมูลทั้ง 5 พื้นที่ จะให้ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจของทุกช่วงเวลามีค่าเท่ากับ 35.4%
เวลากลางวันเท่ากับ 54.4% และเวลากลางคืนเท่ากับ 30.3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% และเมื่อพิจารณาตัดออกคราวละ
1 พื้นที่ พบว่าถ้าตัดเขตพื้นที่ 2 ออก จะให้ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่น่าเชื่อถือมากขึ้น มีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจของ
ทุกช่วงเวลามีค่าเท่ากับ 51.6% เวลากลางวันเท่ากับ 67.4% และเวลากลางคืนเท่ากับ 47.4% ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเลือกตัดพื้นที่ 2 ออก และเลือกปัจจัยที่มีค่าสหสัมพันธ์กับจานวนครั้งที่เกิดอาชญากรรมที่มีระดับนัยสาคัญที่
0.1 ได้แก่ 1) 7-Eleven 2) ถนนในช่วงเวลากลางวัน 3) ถนนในช่วงเวลากลางคืน 4) เส้นทางเข้าออก และ 5) ที่พักอาศัย ซึ่ง
สามารถพยากรณ์จานวนครั้งที่เกิดอาชญากรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตารวจนครบาลพญาไท สามารถเขียนสมการ
ได้ดังนี้
ทุกช่วงเวลา สมการที่ 1 Y = 1.516 + (0.002X1) + (0.012X2) + (0.008X3) + (-0.007X4) + (0.005X5)
เวลากลางวัน สมการที่ 2 Y = 1.471 + (0.004X1) + (-0.010X2) + (0.013X3) + (0.001X5)
เวลากลางคืน สมการที่ 3 Y = 1.824 + (0.001X1) + (-0.001X2) + (0.006X3)
เมื่อกาหนดให้
Y = จานวนครั้งที่เกิดอาชญากรรม
X1 = ระยะทางจากจุดเกิดเหตุไปยังถนนที่เป็นทางเปลี่ยวในช่วงเวลากลางวัน
X2 = ระยะทางจากจุดเกิดเหตุไปยังถนนที่เป็นทางเปลี่ยวในช่วงเวลากลางคืน
X3 = ระยะทางจากจุดเกิดเหตุไปยังเส้นทางเข้าออกหรือทางทะลุ
X4 = ระยะทางจากจุดเกิดเหตุไปยังร้านสะดวกซื้อ (7-Eleven)
X5= ระยะทางจากจุดเกิดเหตุไปยังที่พักอาศัย
3. แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
การสร้างแผนที่เสี่ยงทาโดยการประยุกต์สมการทั้ง 3 กับจุดตัวแทนช่องกริดทั้งหมดภายในพื้นที่ศึกษา โดยใช้
ระยะทางไปยังปัจจัยต่างๆ ตามที่ได้ทาไว้ในขั้นตอนของการเตรียมข้อมูล ได้ผลเป็นแผนที่แรสเตอร์แสดงความเสี่ยงของพื้นที่
ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมทั้ง 3 ช่วงเวลา

เมื่อ นาผลจากที่ คานวณได้ไปเปรียบเทีย บกับ จานวนอาชญากรรมที่เ กิดขึ้ นจริ งเพื่อประเมินความแม่ นในการ
พยากรณ์ ในช่วงเวลากลางวัน เวลากลางคืน และตลอดทั้งกลางวัน-กลางคืน พบว่ามีความคลาดเคลื่อนดังแสดงในภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 ความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์

สรุปและอภิปรายผล
การนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และโปรแกรมการวิเคราะห์สถิติข้อมูลมาใช้ในการวิจัย สามารถช่วยในการสร้าง
แบบจาลองเชิงพื้นที่เพื่อกาหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในเขตท้องที่สถานีตารวจนครบาลพญาไทได้เป็นอย่างดี
โดยผู้วิจัยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการนาเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลอรรถาธิบาย รวมถึงใช้ฟังก์ชันการวิเคราะห์เชิง
พื้นที่ เช่น การวิเคราะห์ hot spot การซ้อนทับ (overlay) การวิเคราะห์โครงข่าย (network analysis) เพื่อสร้างข้อมูล
สาหรับนาเข้าวิเคราะห์ค่าทางสถิติ ได้แก่ สหสัมพันธ์ และการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ ซึ่งทาให้ผู้วิจัยได้สมการสาหรับการ
พยากรณ์จานวนครั้งของการเกิดอาชญากรรม เพื่อนาไปใช้ในจาลองเป็นข้อมูลพื้นผิว (surface) สาหรับพยากรณ์ความเสี่ยง
ต่อการเกิดอาชญากรรมในแต่ละพื้นที่บนพื้นผิวดังกล่าว ผลจากการวิจัยสามารถสรุปตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1. รูปแบบทางพื้นที่และเวลาของการเกิดอาชญากรรม
จากภาพที่ 1 2 และ 3 เห็นได้ว่าลักษณะของการเกิดอาชญากรรมค่อนข้างกระจุกตัวกันในบริเวณย่านการค้า ซึ่งบริเวณ
ดังกล่าวจะมีย่านที่พักอาศัยปะปนอยู่ด้วย และเป็นบริเวณที่มีผู้คนสัญจรไปมา โดยจะมีจานวนคดีอาชญากรรมเกิดขึ้นมาก
เวลากลางวัน (ภาพที่ 1) และมีความหนาแน่นของการเกิดอาชญากรรมในบริเวณที่เป็นพื้นที่สาธารณะ เมื่อพิจารณาตาแหน่ง
ของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สถานีตารวจนครบาลพญาไท และห้างสรรพสินค้าแพลตินัมแฟชั่นมอลล์ จะพบว่าเป็นพื้นที่ที่มี
ปริมาณการเกิดอาชญากรรมสูง (hot spot) สาหรับเส้นทางคมนาคมก็นับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอาชญากรรม
เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่มักจะเป็นทางที่เชื่อมต่อกับถนนเส้นอื่น จึงสามารถใช้เป็นเส้นทางหลบหนีได้สะดวก และบางพื้นที่มัก
เกิดใกล้บริเวณที่ตั้งของชุมชนแออัด ซึ่งบริเวณดังกล่าวจะอยู่ใกล้กับถนนเส้นหลัก ใช้เป็นเส้นทางหลบหนีได้สะดวกเช่นกัน
เป็นที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึง่ ว่า พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงมักจะเกิดบริเวณสถานที่ที่มีผู้คนจอแจและมีทางเข้าออกสะดวกง่ายต่อ
การก่อเหตุและหลบหนี
2. พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
จากปัจจัยที่นามาใช้ในการวิเคราะห์ 7 ปัจจัย ได้แก่ ร้านสะดวกซื้อ (7-Eleven) ป้ายรถเมลล์ เส้นถนนที่เชื่อมต่อกับ
เส้นอื่น ทางเปลี่ยวในเวลากลางวัน ทางเปลี่ยวในเวลากลางคืน ขอบเขตชุมชนแออัด และที่อยู่อาศัย พบว่าปัจจัยป้ายรถเมล์
และชุมชนแออัด ไม่มีผลต่อความเสี่ยงในการเกิดอาชญากรรม อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่เหลืออีก 5 ปัจจัยส่งผลต่อช่วงเวลาของ
การเกิดอาชญากรรมที่ต่างกัน ในเวลากลางวัน พื้นที่จะเสี่ยงมากขึ้นเมื่ออยู่ใกล้เส้นทางเปลี่ยวในเวลากลางวัน ใกล้เส้นทางที่
ทะลุเชื่อมต่อไปยังถนนเส้นอื่นได้ ใกล้บริเวณที่อยู่อาศัย และไกลจากเส้นทางเปลี่ยวกลางคืน ในขณะที่เวลากลางคืน พื้นที่จะ
เสี่ยงมากขึ้นเมื่ออยู่ใกล้เส้นทางเปลี่ยวในเวลากลางวัน ใกล้เส้นทางที่ทะลุเชื่อมต่อไปยังถนนเส้นอื่นได้ และไกลจากเส้นทาง
เปลี่ยวในเวลากลางคืน โดยระยะจากบริเวณที่อยู่อาศัยไม่มีผลต่อการเกิดอาชญากรรมในเวลากลางคืน หากพิจารณาการเกิด
870
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อาชญากรรมตลอดทั้งวัน พบว่าพื้นที่จะเสี่ยงมากขึ้น เมื่อ อยู่ใกล้ทางเปลี่ยวในเวลากลางวัน ทางเปลี่ยวในเวลากลางคืน
เส้นทางที่เชื่อมต่อกับเส้นทางอื่น บริเวณที่อยู่อาศัย และไกลจากร้านสะดวกซื้อ(7-Eleven)
ทั้งนี้ การกาหนดพื้นที่เสี่ยงในงานวิจัยนี้สามารถพยากรณ์จานวนครั้งที่เกิดอาชญากรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
สถานีตารวจนครบาลพญาไท โดยปัจจัยทั้ง 5 สามารถอธิบายปรากฏการณ์การเกิดอาชญากรรมแบบทุกช่วงเวลาแบบ
กลางวัน และแบบกลางคืน ได้ที่ร้อยละ 51.6 67.4 และ 47.4 ตามลาดับ
การศึกษาในครั้งนี้มีส่วนสอดคล้องและขัดแย้งกับการศึกษาของแมคเคย์ (1942) คืออาชญากรรมเกิดมากในการใช้
ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมซึ่งเป็นผลการศึกษาที่สอดคล้อง ส่วนที่ขัดแย้งคือการศึกษาในครั้งนี้ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่าง
การเกิ ด อาชญากรรมกั บ การใช้ ที่ ดิ น ประเภทต่ า งๆ ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะลั ก ษณะทางกายภาพและการใช้ ที่ ดิ น ของ
กรุงเทพมหานครมีการใช้ที่ดินแบบขาดการวางแผน ลักษณะการใช้ที่ ดินมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งไม่ตรงกับลักษณะ
ทฤษฎีวงแหวนของเบอร์เจส ที่ซอร์และแมคเคย์ใช้ศึกษาในเมืองชิคาโก อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของฤดี ภุชงค์บริวัตร
(2543) พบว่าผลที่ได้จากการวิเคราะห์คดีอาชญากรรมในเขตท้องที่สถานีตารวจนครบาลลาดพร้าวที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 25392541 ส่วนใหญ่เกิดในบริเวณที่เป็นแหล่งชุมชน ได้แก่ ย่านตลาดบางกะปิ ตลาดแฮปปี้แลนด์ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ และ
ห้างแมคโคร รวมไปถึงแฟลตการเคหะคลองจั่น จึงถือได้ว่าอาชญากรรมที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเกิดตามแหล่งชุมชนที่มีคนอาศัย
หรือการเดินทางไปสถานที่นั้นๆประจา จึงเป็นแหล่งจูงใจก่อให้เกิดอาชญากรรมในเขตท้องที่สถานีตารวจนครบาลลาดพร้าว
ข้อเสนอแนะ
แม้ว่าวิธีดาเนินงานวิจัยจะแสดงว่าสามารถนามาใช้วิเคราะห์กาหนดพื้นที่เสี่ยงได้ แต่สมการดังกล่าวสามารถอธิบาย
จานวนการเกิดอาชญากรรมได้ในระดับปานกลาง หรือเพียงร้อยละ 47-67 เท่านั้น ทั้งนี้ การวิจัยในครั้งนี้ใช้ข้อมูลการเกิด
อาชญากรรมเพียง 3 ปี (พ.ศ.2556-2558) ทาให้ค่า N หรือตัวอย่างข้อมูลอาจจะไม่มากพอที่จะกาหนดรูปแบบการเกิด
อาชญากรรมที่ชัดเจน ดังนั้น หากมีข้อมูลนาเข้าที่มีจานวนมากกว่านี้ เช่น ใช้ข้อมูลมากกว่า 3 ปี หรือขยายขอบเขตพื้นที่ศึกษา
ให้กว้างกว่าที่ใช้ในงานวิจัยนี้ จะช่วยให้เห็นรูปแบบที่ชัดเจนขึ้น นอกจากนี้ ยังอาจศึกษาปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น จานวน
ประชากร ความหนาแน่นของประชากร รายได้ของประชากร อัตราการย้ายถิ่นฐาน จานวนและตาแหน่งไฟฟ้าส่องสว่างตาม
ท้องถนน ความสะดวกในการเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ เป็นต้น เมื่อนาข้อมูลเหล่านี้มาใช้กับวิธีการที่ใช้ในการวิจัยนี้จะส่งผลให้ได้สมการ
การพยากรณ์ที่มีความแม่นยามากขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปได้ ด้ ว ยความเมตตาและความช่ ว ยเหลื อ จากบุ ค คลหลายท่ า น โดยมี ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ร.ต.ต. อนุพงษ์ คงมา รอง
สารวัตร สายงานปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม สถานีตารวจนครบาลพญาไท เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ ที่ได้ให้ความ
อนุเคราะห์ข้อมูลการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ และให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการเกิดอาชญากรรมด้วยดีตลอดมา
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ผลการจัดการเรียนการสอนแบบชี้แนะที่มีต่อทักษะการทาแผนที่ของนิสิตวิชาเอกภูมิศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
The Results of Direct Instruction Model toward Map Making Skills of the Students
Majoring in Geography, Faculty of Social Sciences, Srinakharinwirot University
1

สิริพร เกรียงไกรเพชร
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนการสอนแบบชี้แนะที่มีต่อทักษะการทา
แผนที่ของนิสิตวิชาเอกภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุ่มเป้าหมายคือ นิสิตวิชาเอกภูมิศาสตร์
ชั้นปีที่ 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการแผนที่ (Cartography I) ในปี
การศึกษา 2555 จานวน 62 คน และปีการศึกษา 2556 จานวน 87 คน รวมทั้งสิ้น 149 คน แบบแผนการวิจัยเป็นแบบ One
group Pre-test Post-test Design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนการสอนแบบชี้แนะ จานวน 8 แผน
และแบบประเมินทักษะการทาแผนที่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยายและสถิติอนุมานด้วยการวิเคราะห์ Dependentsample t-test
ผลการวิจัยพบว่า ในปีการศึกษา 2555 คะแนนทักษะการทาแผนที่ในภาพรวม ก่อนเรียน อยู่ในระดับน้อย (mean
= 2.19, SD = .79) ส่วนในปีการศึกษา 2556 คะแนนทักษะการทาแผนที่ในภาพรวม ก่อนเรียน อยู่ในระดับปานกลาง
(mean = 3.05, SD = .33) เมื่อพิจารณาคะแนนทักษะการทาแผนที่ในภาพรวม หลังเรียน ปีการศึกษา 2555 ทักษะการทา
แผนที่ของนิสิตอยู่ในระดับมาก (mean = 4.11, SD = .60) ปีการศึกษา 2556 คะแนนทักษะการทาแผนที่ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (mean = 4.05, SD = .43) ผลการเปรียบเทียบก่อนและหลังเรียน พบว่า ปีการศึกษา 2555 คะแนนทักษะการทา
แผนที่ในภาพรวมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนมีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t = 17.68, p < .01) และในปีการศึกษา
2556 คะแนนทักษะการทาแผนที่ในภาพรวมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนมีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t = 8.44, p
< .01)
คำสำคัญ : ทักษะการทาแผนที่, รูปแบบการสอนชีแนะ
Abstract
This research aims to study and compare the results of the learning and teaching with Direct
Instruction Model on mapping skills of students majoring in geography, Faculty of Social Sciences,
Srinakharinwirot University. Target groups are 2nd-year students majoring in Geography, Faculty of Social
Sciences, Srinakharinwirot University. There were 62 students enrolled in Cartography I course in the year
2013 and 87 students enrolled in the year 2014, totally 149 students. The research is one group Pre-test
Post-test Design. Research instruments are Direct Instruction Model lesson plans for eight weeks with
evaluation forms for mapping skills. Data were analyzed using descriptive statistics and inferential analysis
and Dependent-sample t-test.
1
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The results showed that students enrolled in the year 2013 had overall mapping skills marks
before learning at a low level (mean = 2.19, SD = .79), while another group enrolled in the year 2014 had
the overall mapping skills pretest in moderate level. (mean = 3.05, SD = .33). When considering the
mapping skills of the year 2013 after learning, mapping skills of the students were at the high level
(mean = 4.11, SD = .60). Students enrolled in the year 2014, mapping skills marks were at a high level
(mean = 4.05, SD = .43). The results of comparing before and after the learning found that students
enrolled in the year 2013 had a whole mapping skills after learning higher before learning with statistical
significant at the level of 0.01 (t = 17.68, p <.01) and students enrolled in the year 2014, the overall mapping
skills after learning had a higher level of statistical significance at the level of 0.01 (t = 8.44, p <. 0.01)
Keywords: Map making skills, Direct Instruction Model
บทนา
การศึกษาในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก เป็นการศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความสามารถ และ
พัฒนาศักยภาพของตน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนตามความสนใจ อีกทั้งยังส่งเสริมผู้เรียนสามารถ
คิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ได้ ความท้าทายด้านการศึกษาในการเตรียมผู้เรียนให้พร้อมเป็นเรื่องสาคัญของกระแส
การปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการดารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ครูผู้ซึ่งทาหน้าที่ให้ความรู้
และอบรมสั่งสอนในเรื่องต่าง ๆ จึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรี ยนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะสาหรับการ
ออกไปดารงชีวิตในโลกที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19 โดยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่สาคัญที่สุด คือ ทักษะการ
เรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษที่ 21 นี้ มีความรู้ ความสามารถ
และทักษะจาเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้าน
ต่างๆ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) วิจารณ์ พานิช (2555: 16-21) ได้กล่าวว่า สาระวิชามีความสาคัญ แต่
ไม่เพียงพอสาหรับการเรียนรู้เพื่อมี ชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา (content หรือ subject
matter) ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของศิษย์ โดยครูช่วยแนะนา และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละ
คนสามารถประเมินความก้า วหน้าของการเรียนรู้ ของตนเองได้ ซึ่งสาระวิชาหลัก (Core Subjects) ประกอบด้ว ย
ภาษาอังกฤษ การอ่าน หรือศิลปะการใช้ภาษา ภาษาสาคัญของโลก ศิลปะ คณิตศาสตร์ การปกครองและหน้าที่พลเมือง
เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ โดยวิชาแกนหลักนี้จะนามาสู่การกาหนดเป็นกรอบแนวคิดและ
ยุทธศาสตร์สาคัญต่อการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ต่อไป
ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษา และรับผิดชอบสอนรายวิชาการแผนที่ (Cartography) ซึ่งเป็นส่วน
หนึงของสาขาวิชาภูมิศาสตร์ และรายวิชาการแผนที่นี้เป็นศาสตร์ ศิลป์และเทคโนโลยีในการทาแผนที่ ผู้เรียนต้ องนาความรู้
จากการเรียนทฤษฎีมาใช้ในการทาแผนที่ให้ถูกต้อง และสื่อความหมาย ทักษะในการทาแผนที่ ประกอบด้วย การเตรียมข้อมูล
เพื่อทาแผนที่ การออกแบบเรื่องดังนี้ สัญลักษณ์ องค์ประกอบแผนที่ และชื่อ การใช้สี การวางรูปแบบแผนที่ การกาหนด
มาตราส่วน การวางนัยทั่วไป การประกอบแผนที่ เป็นต้น ในปัจจุบันการทาแผนที่นิยมใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้าง
แผนที่ ดังนั้นการสอนทักษะแผนที่ดังกล่าว จึงต้องมีความรู้ในเรื่องการใช้โปรแกรมสาหรับการทาแผนที่ด้วย แต่จากการ
จัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาในอดีต ผู้วิจัยพบว่าผู้เรียนยังไม่สามารถสร้างชิ้ นงานคือ การทาแผนที่ ให้มีความถูกต้องและ
สมบูรณ์ได้ ผู้วิจัยจึงค้นคว้าเทคนิคการสอนรูปแบบต่างๆ เพื่อนามาใช้ในการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมกับธรรมชาติ
ของรายวิชา และลักษณะของผู้เรียน ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะของรายวิชาการแผนที่แล้วนั้น พบว่า รายวิชาดังกล่าวเป็ น
874
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รายวิชาที่มุ่งเน้นเรื่องการปฏิบัติการทาแผนที่ ต้องใช้ทักษะต่างๆในการผลิตชิ้นงาน เช่น การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการทา
แผนที่ การกาหนดสัญลักษณ์ การกาหนดชื่อ การกาหนดสี เป็นต้น และจากการค้นคว้าเทคนิคการสอนรูปแบบต่างๆ พบว่า
รูปแบบการสอนที่น่าจะเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้ คือ ผู้สอนต้องคอยชี้แนะ สาธิต ทาเป็นตัวอย่าง
เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจอย่างเป็นรูปธรรม แล้วจึงฝึกปฏิบัติไปพร้อมกับการชี้แนะของครู ซึ่งรูปแบบการสอนดังกล่าวคือ
รูปแบบการสอนชี้แนะ (Direct Instruction)
รูปแบบการสอนชี้แนะ (Direct Instruction) หรือการสอนทางตรง เป็นรูปแบบการสอนที่เหมาะสาหรับใช้กับกลุ่ม
ผู้เรียนขนาดใหญ่ (Callanhan, 1992) รูปแบบการเรียนการสอนนี้มุ่งช่วยให้ได้เรียนรู้ทั้งเนื้อหาสาระและมโนทัศน์ต่าง ๆ
รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติทักษะต่าง ๆ จนสามารถทาได้ดีและประสบผลสาเร็จได้ในเวลาที่จากัด การเรียนการสอนแบบนี้ เป็นไป
ตามลาดับขั้นตอน ตรงไปตรงมา ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งทางด้านพุทธิพิสัย และทักษะพิสัยได้เร็วและได้มากในเวลาที่จากัด
ไม่สับสน ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัตติ ามความสามารถของตน จนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ทาให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียน และ
มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ซึ่งการสอนด้วยวิธีนี้มีครูเป็นผู้แสดง สาธิต และทาให้ดูเป็นแบบอย่างอย่างละเอียด จนแน่ใจว่า
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ แล้วจึงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้หรือฝึกฝนทักษะที่เรียน ผู้สอนทาหน้าที่ให้ข้อมูลย้อนกลับ
(feedback) และตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องซึ่งความรับผิดชอบของครูจะลดลงตามลาดับเมื่อผู้เรียนได้พัฒนาทักษะมากขึ้น จน
ท้ายที่สุดผู้เรียนสามารถประยุกต์ทักษะที่เรียนไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง
ศรีเรือน แก้วกังวาล (2545) กล่าวว่า รูปแบบการสอนชี้แนะ เป็นการสอนโดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ที่ลึกซึ้ง ช่วย
ผู้เรียนรู้สึกว่ามีบทบาทในการเรียน ทาให้ผู้เรียนมีความตั้งในใจการเรียนรู้ และช่วยให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จในการเรียน
การสอนโดยจัดสาระและวิธีการให้ผู้เรียนอย่างดีทั้งเนื้อหาความรู้ และการให้ผู้เรียนใช้เวลาเรี ยนอย่างมีประสิทธิภาพเป็น
ประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุด ผู้เรียนมีใจจดจ่อกับสิ่งที่เรียน และช่วยให้ผู้เรียนถึง 80% ประสบความสาเร็จในการเรียน การ
สอนแบบชี้แนะเป็นการสอนที่เน้นกระบวนการมากกว่าเนื้อหาสาระ ซึ่งมุ่งเน้นที่ระบบระเบียบและการฝึกปฏิบัติ
การนากิจกรรมการเรียนการสอนชี้แนะไปใช้สอนประกอบด้วยขั้นตอน 6 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้นทบทวนความรู้เดิม 2)
ขั้นบอกวัตถุประสงค์ 3) ขั้นนาเสนอเนื้อหาใหม่ 4) ขั้นฝึกโดยการชี้แนะ 5) ขั้นการฝึกโดยอิสระ และ 6) ขั้นทบทวน ข้อดีของ
การสอนรูปนี้ คือ ผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะพื้นฐานตามที่กาหนดไว้ในเป้าหมายแต่อาจใช้เวลาที่แตกต่างกัน มีการ
เรียนรู้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน พร้อมได้รับการเสริมแรงจากผู้สอน ฝึกให้ผู้เรียนสามารถทางานได้โดยไม่มีข้อผิดพลาดหรือมี
ข้อผิดพลาดน้อยที่สุด การวัดและประเมินผลง่ายไม่ซับซ้อน เพราะประเมินจากพฤติกรรมหรือทักษะขั้นพื้นฐาน กระบวนการ
วิธีการในการพัฒนาการเรียนรู้นั้นมีหลากหลายมากมาย ต่างมีผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงการเรียนรู้ของผู้เรียนแตกต่างกัน
ไป วิธีการสอนแบบชี้แนะ (Direct Instruction) ถือว่ามีประสิทธิภาพและช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างยั่งยืน
เนื่องจากสามารถทาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ทักษะ และสามารถนาความรู้ไปใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้ ซึ่งเป็นเป้าหมายปลาย
ที่มุ่งหวังให้เกิดขึ้น (สุวิทย์ มูลคา และอรทัย มูลคา, 2547)
จากดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความต้องการศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนแบบชี้แนะที่มีต่อทักษะการทาแผนที่
ของนิสิตวิชาเอกภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนแบบชี้แนะที่มีต่อทักษะการทาแผนที่ของนิสิตวิชาเอกภูมศิ าสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการทาแผนที่ของนิสิตวิชาเอกภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ก่อนและหลังเรียนด้วยเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบชี้แนะ
- สังคมและวัฒนธรรม -
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่ ม เป้ า หมายในการวิ จั ย คื อ นิ สิ ต วิ ชาเอกภู มิ ศ าสตร์ ชั้ น ปี ที่ 2
คณะสั งคมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ศรี นคริ นทรวิ โรฒ ที่ ลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิ ชาการแผนที่ (Cartography I) ในปี การศึ กษา 2555 จ านวน 62 คน และ
ปีการศึกษา 2556 จานวน 87 คน รวมทั้งสิ้น 149 คน
2. แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One group Pre-test Post-test Design
ตารางที่ 1 แบบแผนการวิจัย
กลุ่มทดลอง
E

ประเมินก่อนเรียน
T1

ทดลอง
X

ประเมินหลังเรียน
T2

เมื่อ E คือ กลุ่มทดลอง (นิสิตวิชาเอกภูมิศาสตร์ชั้นปีที่ 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการแผนที่ (Cartography I))
T1 คือ การประเมินก่อนเรียน
X คือ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนชี้แนะ (Direct Instruction)
T 2 คือ การประเมินหลังเรียน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
3.1 แผนการจัดการเรียนการสอนแบบชี้แนะ จานวน 8 แผน ดังนี้
ตารางที่ 2 แผนการจัดการเรียนการสอนแบบชี้แนะ
แผนการเรียนฯ
สัปดาห์ที่
จานวนชั่วโมง
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
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2-3
4-5
6-7
8-9
10-11
12-13
14
15-16
17

4
4
4
4
4
4
2
4
2

เนื้อหาที่สอน
การแนะนารายวิชาและการประเมินทักษะการทาแผนที่
ก่อนการเรียน
การสืบค้นเว็บแผนที่และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับแผนที่
การจัดเตรียมการทาแผนที่
การนาเข้ารูปแผนที่ การเลือกระบบพิกัด
การวางนัยทั่วไป
การออกแบบองค์ประกอบแผนที่
การออกแบบสัญลักษณ์ การใช้สี
การออกแบบชื่อและการจัดวางบนแผนที่
การประกอบแผนที่
การนาเสนอชิ้นงานการทาแผนที่ และประเมินทักษะการ
ทาแผนที่หลังการเรียน
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ในแต่ละแผนประกอบด้วยเนื้อหา วัตถุประสงค์ กิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล ในที่นี้
ผู้วิจัยขอเสนอเฉพาะส่วนกิจกรรมการเรียนการรสอน ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันทุกแผน มีรายละเอียดดังนี้
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบชี้แนะ มีดังนี้
1) ขั้นทบทวนความรู้เดิม ผู้สอนใช้การซักถาม ทบทวน ตรวจสอบการบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมายใน
บทเรียนที่ผ่านมา พร้อมทั้งอธิบายบความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาที่เรียนผ่านมาแล้วกับเนื้อหาที่จะเรียนต่อไป ในส่วนนี้จะ
เป็นการตั้งคาถาม พร้อมทั้งการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
2) ขั้นบอกวัตถุประสงค์ ในขั้นตอนนี้ ผู้สอนจะบอกวัตถุประสงค์ของการเรียนในเนื้อหาที่กาลังจะเรียน
เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจถึงเป้าหมายขอการเรียนในครั้งนั้นๆ พร้อมทั้งชี้แจงสิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับหลังจากสิ้นสุดบทเรียน
ผลงานที่ผู้เรียนควรบรรลุเป็นอย่างไร พร้อมทั้งอธิบายเนื้อหาโดยสังเชป และผู้สอนระบุบทบาทหน้าที่ที่สาคัญของผู้เรียนแต่
ละคนหรือแต่ละกลุ่มว่ามีหน้าที่อะไรบ้าง เพื่อให้ผู้เรียนได้ปกิบัติตามหน้าที่ของตน
3) ขั้นนาเสนอเนื้อหาใหม่ เป็นการนาเสนอเนื้อหา สารสนเทศ หรือทักษะ ซึ่ งผู้สินได้ทาการจัดเตรียม
วิเคราะห์เนื้อหาเอาไว้อย่างมีลาดับขั้นตอนแล้ว มีตัวอย่างที่ใช้แสดงและมีการสาธิตให้ผู้เรียนได้สร้างความเข้าใจในเนื้อหาอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยผู้สอนแสดงการสาธิตโดยใช้สื่อต่างๆ ที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและผู้เรียนสังเกตการสาธิต ผู้สอนสอดแทรก
คาถามที่หลากหลายในระหว่างการเรียนการสอน และในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเนื้อหาตามลาดับขั้นนั้น
ผู้สอนมีการใช้สื่อที่หลากหลายให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่ใช้สอน สร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งใน
ขั้นตอนนี้ ผู้สอนจะทาการวิเคราะห์ผู้เรียนไปพร้อมๆกันด้วย เนื่องจากผู้เรียนมีความถนัดที่แตกต่างกัน มีประสบการณ์ที่แตกต่าง
กัน ทาให้การเรียนการสอนบางครั้งล่าช้า ผู้สอนได้กาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาไว้ ดังนี้
3.1) วิเคราะห์เนื้อหาที่จะสอนให้เหมาะสมกับธรรมชาติและลักษณะของผู้เรียน ไม่ใช่วิธีสอนการ
ปฏิบัติที่สลับซับซ้อนเกินไป
3.2) เขียนแผนผังเนื้อหาจากกว้างสุดไปหาเนื้อหาแคบที่สุด
3.3) แบ่งทักษะที่จะสอนออกเป็นทักษะย่อย และจัดเรียงลาดับให้พอเหมาะ
3.4) นาเสนอเนื้อหาโดยสรุปล่วงหน้าให้ผู้เรียนได้รับรู้ก่อนแล้วค่อยเสริมเนื้อหาใหม่อย่างละเอียด
3.5) เลือกตัวอย่างให้เห็นภาพที่ชัดเจนในแต่ละประเด็นหลัก พร้อมทั้งเชื่อมโยงในแต่ละขั้นตอนให้
เห็นภาพรวมของการสอนทั้งหมด
3.6) ซักถามผู้เรียนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ
3.7) สรุปประเด็นหลักของการเรียนเมื่อจบบทเรียน และเชื่อมโยงให้เห็นถึงเนื้อหาที่จะเรียนในครั้ง
ต่อไป
4) ขั้นฝึกโดยการชี้แนะ เป็นการให้ผู้เรียนได้ฝึกโดยผู้สอนทาหน้าที่ควบคุมกระบวนการและตรวจสอบ
การทางานของผู้เรี ยนอย่า งใกล้ชิดทั้งรายบุค คลและกลุ่ม อิส ระ โดยผู้ส อนมอบหมายให้ ผู้เ รียนฝึก อิสระพร้ อมทั้งแก้ไ ข
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานของผู้เรียน สาหรับเทคนิคที่ใช้มีห ลายวิธีซึ่งการใช้คาถามเพื่อสอบทานความคิดของผู้เรียนใน
ระหว่างปฏิบัติเป็นวิธีที่ใช้มากที่สุด โดยจะซักถามควบคู่ไปกับการปฏิบัติ การใช้คาถามควบคู่กับการปฏิบัติจะเป็นการ
ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน เมื่อผู้สอนทราบความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนแล้วก็แก้ไขข้อผิดพลาดให้กับผู้เรียนที่ยังไม่
เข้าใจหรือเข้าใจผิด การเกิดข้อผิดพลาดนั้นจะทาให้การเรียนของผู้เรียนได้ดีขึ้นซึ่งต้องเป็นการแก้ไขทันทีก่อนที่ผู้เรียนจะ
เข้าใจผิดจนปฏิบัติกลายเป็นนิสัย ดังนั้นถ้าผู้เรียนยังมีข้อผิดพลาดหรือไม่สามารถทางานในขั้นตอนใดก็ยังไม่สอนเนื้อหาหรื อ
ทักษะต่อไป เกณฑ์การประเมินในการผ่านขั้นตอนในการปฏิบัติ ผู้เรียนต้องทาถูก 85-100% ในแต่ละขั้นตอน ถ้ายังไม่ถึง
เกณฑ์ผู้สอนจะแก้ไขจนได้เกณฑ์
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5) ขั้นฝึกโดยอิสระ เป็นการให้ผู้เรียนฝึกโดยอิสระ โดยผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนได้ทาได้โดยอิสระ
การฝึกอิสระนั้นผู้สอนจะตรวจสอบการทางานของผู้เรียนอย่างระมัดระวังทั้งการทางานรายบุคคลและกลุ่ม โดยเฉพาะในการ
สอนก่อนการปฏิบัติต้องจัดเตรียมเอกสารคู่มือการทางานและเวลาที่ฝึกต้องเพียงพอต่อการฝึกในแต่ละครั้ง เพื่อให้ผู้เรียนได้
ปฏิบัติได้ถูกต้องไม่มีข้อผิดพลาด หรือเกิดความผิดพลาดระหว่างการฝึก อย่างไรก็ตามการฝึกปฏิบัติของผู้เรียนจะเป็นไปตาม
กาหนดได้นั้น ผู้สอนจาเป็นต้องมีใบงานซึ่งจะเป็นเอกสารแนะนาในการทางาน การให้การบ้านก็เป็นการฝึกเพื่อให้ผู้เรียนมี
ลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไปอีกทางหนึ่ง
6) ขั้นทบทวน เป็นการทาทบทวนเนื้อหาที่ผู้เรียนได้เรียนมาแล้วทั้งหมดพร้อมทั้งให้งานเพิ่มเติมจากการ
เรียน ซึ่งขั้นทบทวนความรู้เดิมควรจะมีอยู่ในแผนการสอนทุกครั้ง ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนมีทักษะมากขึ้นและพร้อมที่จะเรียนรู้ใน
ขั้นต่อไป ขั้นทบทวนนี้จัดเป็นขั้นตอนที่จาเป็นมากโดยเฉพาะเนื้อหาใหม่ที่ผู้เรียนไม่เคยเรียนรู้มากก่อน รวมทั้งทักษะที่จาเป็น
ที่ผู้เรียนต้องมีความรู้มาก่อน รวมทั้งทักษะที่จะเป็นที่ผูรียนจะต้องมีความรู้เพื่อนาไปให้ในการเรียนเนื้อหาต่อไป การทบทวน
สามารถทาได้หลายวิธี การให้การบ้านก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งของการทบทวน แต่การบ้านนั้นจะต้องมีคุณค่อเป็นการฝึกปฏิบัติ
เพิ่มเติมได้
3.2 แบบประเมินทักษะการทาแผนที่ ซึ่งทาการประเมินทักษะด้านต่าง ๆ ที่ใช้สาหรับการทาแผนที่
ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานสาหรับการทาแผนที่ การนาเข้ารูปแผนที่ การเลือกระบบพิกัด การวางนัย
ทั่วไป การออกแบบองค์ประกอบแผนที่ การออกแบบสัญลักษณ์และการใช้สี การออกแบบชื่อและการจัดวางชื่อบนแผนที่
และการประกอบแผนที่ สาหรับแบบประเมินทักษะนี้มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ผู้วิจัยทาการประเมินทักษะ
การทาแผนที่จานวน 3 ครั้ง ได้แก่
3.2.1 การประเมินก่อนเรียน โดยการพิจารณาในภาพรวมทั้งหมดแล้วจึงกาหนดคะแนนของผู้เรียนแต่ละคน
3.2.2 การประเมิน ระหว่างเรียน การประเมินแต่ละประเด็นข้างต้น จะเป็นการประเมิน รายสัปดาห์
เป้าหมายในการประเมินนี้เพื่อเป็นข้อมูลสะท้อนกลับไปยังผู้เรียน เป็นข้อมูลสาหรับการปรับปรุงและพัฒนาสาหรับผู้วิจัยใน
การพัฒนาหรือปรับวิธีการสอน และเป็นข้อมูลสาหรับผู้เรียนเพื่อใช้ในการพัฒนาตนในแต่ละหัวข้อของสัปดาห์นั้นๆ
3.2.3 การประเมินหลังเรียน ผู้วิจัยทาการประเมินภาพรวมทักษะการทาแผนที่โดยพิจารณาจากชิ้นงาน
ของผู้เรียนที่สร้างสรรแผนที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistic) เพื่อบรรยายผลการ
ประเมินทักษะการทาแผนที่ และสถิติอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการประเมิน
ทักษะการทาแผนที่ก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบชี้แนะ วิเคราะห์โดยใช้สถิติ Dependent-sample ttest
ผลการวิจัย
ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิจัย ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติบรรยาย คะแนนทักษะการทาแผนที่ก่อนและหลังเรียน
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ตารางที่ 3 ความถี่ ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทักษะการทาแผนที่ก่อนและหลังเรียน
ช่วงการประเมิน
ปีการศึกษา 2555
จานวน 62 คน
(ก่อนเรียน)
ปีการศึกษา 2556
จานวน 87 คน
(ก่อนเรียน)
ปีการศึกษา 2555
จานวน 62 คน
(หลังเรียน)
ปีการศึกษา 2556
จานวน 87 คน
(หลังเรียน)

ระดับทักษะ
ทักษะที่
แปล
Mean SD
ประเมิน
ความหมาย
1
2
3
4
5
ทักษะการ
14
22
26
ทาแผนที่ใน
2.19 .79
น้อย
(22.58%) (35.48%) (41.94%)
ภาพรวม
ทักษะการ
3
77
3
ทาแผนที่ใน
3.05 .033 ปานกลาง
(3.45%) (88.50%) (8.05%)
ภาพรวม
ทักษะการ
15
39
8
ทาแผนที่ใน
4.11 .60
มาก
(24.20%) (62.9%) (12.90%)
ภาพรวม
ทักษะการ
6
71
10
ทาแผนที่ใน
4.05 .43
มาก
(6.90%) (81.61%) (11.49%)
ภาพรวม

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ในปีการศึกษา 2555 คะแนนทักษะการทาแผนที่ในภาพรวม ก่อนเรียน อยู่ในระดับ
น้อย (mean = 2.19, SD = .79) ซึ่งจากผลการประเมินสะท้อนให้เห็นว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มีระดับทักษะการทาแผนที่อยู่ใน
ระดับปานกลาง ร้ อยละ 41.94 รองลงมาคือ ระดับ น้อย ร้อยละ 35.48 และระดับ น้อยที่ สุด ร้ อยละ 22.58 ส่ วนในปี
การศึกษา 2556 คะแนนทักษะการทาแผนที่ในภาพรวม ก่อนเรียน อยู่ในระดับปานกลาง (mean = 3.05, SD = .33) ซึ่ง
ผู้เรียนส่วนใหญ่มีทักษะการทาแผนที่อยู่ในระดับ ปานกลาง ร้อยละ 88.50 รองลงมาคือระดับ มากร้อยละ 8.05 และระดับ
น้อยร้อยละ 3.45
เมื่อพิจารณาคะแนนทักษะการทาแผนที่ในภาพรวม หลังเรียน แสดงให้เห็นว่า ปีการศึกษา 2555 ทักษะการทา
แผนที่ของนิสิตอยู่ในระดับมาก (mean = 4.11, SD = .60) ซึ่งนิสิตส่วนใหญ่มีทักษะการทาแผนที่ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ร้อยละ 62.9 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง ร้อยละ 24.20 และระดับมากที่สุดร้อยละ 12.90 และในปีการศึกษา 2556
คะแนนทักษะการทาแผนที่ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (mean = 4.05, SD = .43) ซึ่งนิสิตส่วนใหญ่มีคะแนนทักษะการทา
แผนที่อ ยู่ใ นระดั บมาก ร้ อยละ 81.61 รองลงมาคื อระดั บมากที่ สุด ร้ อยละ 11.49 และระดั บปานกลาง ร้ อยละ 6.90
ตามลาดับ
2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนทักษะการทาแผนที่ก่อนและหลังเรียนจาแนกตามปีการศึกษา
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะการทาแผนที่ก่อนและหลังเรียน
การทดสอบ
Mean
SD
t
df
sig
ปีการศึกษา 2555 (62 คน)
คะแนนก่อนเรียน
2.19
.79
17.68
61
.00
คะแนนหลังเรียน
4.11
.60
ปีการศึกษา 2556 (87 คน)
คะแนนก่อนเรียน
3.05
.33
18.44
86
.00
คะแนนหลังเรียน
4.05
.43
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จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า ในปีการศึกษา 2555 คะแนนทักษะการทาแผนที่ในภาพรวมหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนมีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t = 17.68, p < .01) และในปีการศึกษา 2556 คะแนนทักษะการทาแผนที่ใน
ภาพรวมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนมีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t = 8.44, p < .01)
สรุปและอภิปรายผล
ผลการประเมินทักษะการทาแผนที่ก่อนเรียนของนิสิตในปีการศึกษา 2555 อยู่ในระดับน้อย ส่วนในปีการศึกษา
2556 อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งผลการประเมินทักษะของนิสิต 2 ปีการศึกษานั้นมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก เมื่อ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาการทาแผนที่ในปีการศึกษา 2555 เสร็จสิ้นแล้วนั้น ผู้สอนได้รับการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้
จากนิสิตกลุ่มดังกล่าวว่าควรมีการให้พื้นฐานความรู้เกี่ยวข้องกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทาแผนที่ก่อนจัดการเรียน
การสอน เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจขั้นพื้นฐาน และเชื่อมโยงองค์ความรู้ไปยังเนื้อหาอื่นๆ ในบทเรียนต่อไป และในปี
การศึกษา 2556 ผู้วิจัยจึงมีการจัดอบรมการใช้โปรแกรมทาแผนที่ ก่อนการเรียนเนื้อหาสาระในรายวิชา ซึ่งน่าจะมีส่วนในการ
เสริมสร้างความเข้าใจให้กับผู้เรียน และส่งผลทาให้ผลการประเมินทักษะการทาแผนที่ก่อนการเรียนของนิสิตกลุ่มปีการศึกษา
2556 สูงกว่าปีการศึกษา 2555 ซึ่งการจัดการอบรมถือเป็นการเพิ่มความรู้และประสบการณ์ในรูปแบบหนึ่ง อันจะเห็นได้จาก
ผลการวิจัยจานวนมากที่สามารถสะท้อนได้ว่าการฝึกอบรมนั้นช่วยพัฒนาคุณลักษณะด้านต่างๆ ทั้งพุทธิพิสัย จิตพิสัย และ
ทักษะพิสัยได้ อาทิเช่น มะยม สุพรรณ (2553) ได้ศึกษาผลการอบรมที่มีต่อความรู้ ความตระหนัก และการปฏิบัติในการคัด
แยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาเนิน ในเขตเทศบาลตาบลบ้านแหลม อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า
ผู้เข้าร่วมอบรมมีองค์ความรู้ในการคัดแยกขยะและสามารถคัดแยกขยะได้ถูกต้อง และความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรม
ในการคัดแยกขยะนั้นมีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก เป็นต้น
ส่วนผลการประเมินทักษะการทาแผนที่หลังเรียนของนิสิ ตกลุ่มปีการศึกษา 2555 และ 2556 มีระดับทักษะที่
เท่ากันคือ ทักษะการทาแผนที่ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสูงกว่าทักษะการทาแผนที่ก่อนการเรียน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้ เนื่องมาจากผู้เรียนได้มีการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นลาดับขั้นตอน จนเกิด ความรู้และ
ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนด้วยตนเอง และสามารถนาความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่ได้ และยังสามารถนาความรู้
ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ในระดับต่อไป และในชีวิตประจาวันได้ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Joyce, Weil and
Showers (1992) ที่กล่าวว่า การฝึกปฏิบัติที่มีขั้นตอน ที่ได้รับการวางแผนที่ดี โดยเฉพาะมีการกระจายกิจกรรมการเรียนการ
สอนเป็นตอนย่อยๆ ที่ผู้เรียนต้องกระทาไปตามลาดับจากง่ายไปหายาก อย่างต่อเนื่องโดยใช้ หลักการของการกระทาตาม
แบบ (Modeling) การเสริมแรง (Reinforcement) การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) และการตรวจสอบความเข้าใจของ
ผู้เรียน ซึ่งจะทาให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ทฤษฎี
ของ Joyce and Weil (1986 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2548) ที่กล่าว่า รูปแบบการสอนแบบชี้แนะเป็ นการเรียนรู้ทั้ง
ทางด้านพุทธิสัย และทักษะพิสัยได้อย่างรวดเร็วและได้มากในเวลาที่จากัด ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติตามความสามารถของตนเอง
จนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ทาให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนและมีความรูส้ ึกว่ามีบทบาทในการเรียน ทาให้ผู้เรียนมีความ
ตั้งใจในการเรียนรู้และช่วยให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จในการเรียนอีกด้วย
ผลการประเมิ น ทั ก ษะการท าแผนที่ ใ นภาพรวมนั้ น เป็ นการประเมิ น จากทั กษะย่ อ ยด้ า นต่ า งๆ ได้แ ก่ การใช้
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานสาหรับการทาแผนที่ การนาเข้ารูปแผนที่ การเลือกระบบพิกัด การวางนัยทั่วไป การ
ออกแบบองค์ประกอบแผนที่ การออกแบบสัญลักษณ์และการใช้สี การออกแบบชื่อและการจัดวางชื่อบนแผนที่ และการ
ประกอบแผนที่ ซึ่งการประเมินทักษะย่อยนี้ เกิดขึ้นระหว่างการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์ โดยผู้สอนสาธิตการทาแผนที่
ในขั้นตอนต่างๆ ตามทักษะย่อย ใช้สื่อประกอบการสาธิต เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สาหรับทาแผนที่ การลงสี การ
เลือกใช้สัญลักษณ์ หรือการค้นคว้าข้อมูลประกอบเพิ่มเติม ซึ่งเป็นขั้นตอนของการจัดการเรียนการสอนแบบสาธิต ผู้สอน
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เลือกใช้เทคนิคการสาธิตประกอบการสอนแบบชี้แนะเนื่องจากเป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง เห็นสิ่งที่
เรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม ทาให้เกิดความเข้าใจและจดจาเรื่องที่สาธิตได้ดีและนาน อีกทั้งยังประหยัดเวลา อุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายและสามารถสอนผู้เรียนได้จานวนมาก (ทิศนา แขมมณี, 2554) นอกจากนี้ผู้เรียนนั้นได้รับการเอาใจใส่จากผู้สอนใน
การให้คาชี้แนะ เสริมแรง และสะท้อนผลการเรียนรู้ ทาให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียน เพราะได้รับการเสริมแรงทางบวกอยู่
เสมอ และผู้เรียนมีความเป็นอิสระในการทางานและการฝึกปฏิบัติการทาแผนที่ ประกอบกับบรรยากาศในการเรียนรู้เป็นไป
อย่างผ่อนคลายและมีความยืดหยุ่น จึงทาให้นักเรียนเกิดความคิด เกิด การเรียนรู้ ส่งผลให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ต่อ
เพื่อน และต่อผู้สอน จน สามารถเรียนรู้การทาแผนที่ได้อย่างต่อเนื่องและประสบความสาเร็จสอดคล้องกับงานวิจัยหลายเรื่อง
ที่สะท้อนผลเชิงบวกจากการจัดการเรียนการสอนแบบชี้แนะ เช่น ธนกร มหัทธนะกุลชัย (2556) ได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและทักษะการปฏิบัติทางดนตรี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบชี้แนะ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อ 1) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบชี้แนะ และ 2)
พัฒนาทักษะการปฏิบัติวิชาดนตรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบชี้แนะ ผลการวิจัย พบว่า
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ย 23.73 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.06 โดยมี นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 คิดเป็น
ร้อยละ 82.93 ของจานวนนักเรียนทั้งหมด และนักเรียนมีคะแนนทักษะการปฏิบัติทางดนตรี เฉลี่ย 24.95 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 83.66 โดยมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 70 คิดเป็นร้อยละ 85.37 ของจานวนนักเรียนทั้งหมดซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
ไว้ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ อารีลักษณ์ ปุ๊กน้อย (2554) ที่ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนอีเลิร์นนิ่งแบบชี้แนะที่ส่งผลต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า การเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนอีเลิร์นนิ่ งแบบ
ชี้แนะ เรื่องการสร้างเว็บบล๊ อกหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่นะดับ .01 พฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนอีเลิร์นนิ่งแบบชี้แนะ อยู่ในระดับดีมาก และความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
เนื่องจากรายวิชาการแผนที่ เป็นรายวิชาที่เกี่ยวกับทักษะการทาแผนที่ของผู้เรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนจึงเพื่อมุ่งพัฒนาทักษะด้านการทาแผนที่ เทคนิคที่ใช้จึงมุ่งเน้นการชี้แนะและสาธิต เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ
อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นในการที่จะนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวไปใช้จึงควรพิจารณาลักษณะหรือธรรมชาติ
ของรายวิชา หรือพฤติกรรมที่มุ่งพัฒนาร่วมด้วย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
ข้อเสนแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนอืน่ ๆมาใช้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตาม
คุณลักษณะของผูเ้ รียนในยุคศตวรรษที่ 21
กิตติกรรมประกาศ
ทุนสนับสนุนการทาวิจัย เงินรายได้คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และผู้ให้ข้อมูลทุกท่าน
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การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการหลบหนีเข้าเมือง
และการขนย้ายยาเสพติดจังหวัดตาก
The Application of Geographic Information System for Analysis of Illegal Migration and
Drug Trafficking Pattern: A Case Study of Tak Province
ชัยพร ครรชิตาวรกุล
สุรีย์พร นิพิฐวิทยา
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2

ปกรณ์ เมฆแสงสวย
บทคัดย่อ

ปัญหาการหลบหนีเข้าเมืองและการขนย้ายยาเสพติด เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมายาวนานและต่อเนื่อง
และเป็นปัญหาที่มีความสาคัญส่งผลกระทบเชื่อมโยงกันหลายด้าน เช่น ปัญหาด้านความมั่นคงของชาติ ด้านการเมือง ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสาธารณสุข นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดปัญหาสังคมด้านอื่นๆ ตามมาอีกด้วย งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
รูปแบบการหลบหนีเข้าเมืองและการขนย้ายยาเสพติด ในจังหวัดตาก โดยประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือ
หลักในการศึกษา ข้อมูลที่ ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย ปัจจัยที่เกี่ยวข้องเชิงพื้นที่ ได้แก่ ระยะห่างเส้นทางคมนาคม
ระยะห่างจากหมู่บ้านตามแนวชายแดนในเขตประเทศไทย ระยะห่างจากจุดตรวจ - จุดสกัดกั้นของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ ความ
ชัน การใช้ประโยชน์ที่ดิน และสถิติการจับกุมคดีการหลบหนีเข้าเมืองและขนย้ายยาเสพติดย้อนหลังระหว่าง พ.ศ. 25522558 จากหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ โดยนามาซ้อนทับและเชื่อมโยงกันด้วยเครื่องมือทางสถิติและสารสนเทศภูมิศาสตร์
ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยเชิงพื้นที่ที่มีความเกี่ยวข้อง ได้แก่ ความชัน พื้นที่ซึ่งมีความชันในระดับสูงจะมีโอกาสตรวจ
พบการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองน้อยมากเนื่องจากความยากลาบากในการเดินทางหรือตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัย ในขณะเดียวกัน
พื้นที่ซึ่งมีความชันน้อย ซึ่งส่วนมากจะมีรูปแบบประโยชน์ในการที่อยู่อาศัย สถานประกอบการ รวมถึงสาธารณูปโภคที่สาคัญ
ในการดารงชีพของมนุษย์ ซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและดึงดูดการเข้ามาของบุคคลทั่วไป รวมทั้งผู้หลบหนีเข้าเมืองโดย
ผิดกฎหมายด้วยเช่นกัน ทั้งนี้การเดินทางในพื้นที่ของผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนั้นมักใช้เส้นทางคมนาคมหลักในการ
เดินทาง และใช้วิธีการอ้อมผ่านในเส้นทางภูมิประเทศ หากพบจุดตรวจ – จุดสกัดกั้นของเจ้าหน้าที่รัฐ
คำสำคัญ: จังหวัดตาก, การหลบหนีเข้าเมือง, การขนย้ายยาเสพติด, สารสนเทศภูมิศาสตร์
Abstract
Thailand has been being faced with illegal immigration and drug trafficking problem for a long
time. These problems effect to many aspects such as national security, politics, economic, public health,
and social problems. This study aims to explore the pattern of illegal immigration and drug trafficking in
Tak province by applying Geographic Information System (GIS) as an analysis tool. 5 related factors are
taken into account as follow: distance from main roads, distance from villages, distance from state1

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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officers’ investigating posts, slope and land use patterns. Statistic of arresting case towards illegal
migration and drug trafficking from 2009 to 2015 are used for analysis in this study.
The study result shows that slope is the main risking factor for illegal migration. It found that in
high slope rate area is rarely found the illegal migration due to difficulty of transport or settlement. In
contrast, in low slope rate area; which normally use for living, trading, as well as facilities for human
settlement; is attracted for immigrants both of legally and illegally into the area. Normally, illegal
immigrants often transport on the main road from place to place. However, walking by an indirect route,
through the forest trail, will be applied when facing with the state-offices’ investigating posts.
Keywords: Geographic Information System, Illegal Migration, Drug Trafficking Pattern, Tak Province
บทนา
ปัญหาเกี่ยวกับการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองเพื่อเข้ามาทางานในประเทศไทยของแรงงานต่างด้าวสัญชาติต่างๆ เป็น
ปัญหาที่เกิ ดขึ้นในประเทศไทยมายาวนาน ส่งผลกระทบเชื่ อมโยงกัน ในหลายด้าน นอกจากนี้ยังก่ อให้เกิดปั ญหาสังคม
ลักษณะที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปแรงงานต่างด้าวจะกระจายไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีสาเหตุเนื่องจากประเทศ
ไทยประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานในบางสาขาอาชีพ โดยเฉพาะแรงงานในระดับล่าง ประกอบกับแรงงานไทยมีระดับ
การศึกษาที่สูงขึ้นและไม่นิยมทางานหนัก งานสกปรก งานที่มีความเสี่ยง (สาโรจน์ คมคาย, 2552) จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
ดังกล่าว ทาให้นายจ้างในสถานประกอบการต่างๆ ที่ขาดแคลนแรงงาน มีความจาเป็นต้องแสวงหาแรงงานมาทดแทนเพื่อให้
กิจการสามารถดาเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
ในขณะเดี ย วกั น ปั ญ หายาเสพติ ด เป็ น ปั ญ หาส าคั ญ ของชาติ ส่ งผลกระทบทางด้ า นสาธารณสุ ข (ส านั ก งาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด , 2558) โดยมีผลก่อให้เกิดปัญหาต่อเนื่องเป็นวงจร ได้แก่ ด้านสุขภาพ
อนามัย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านความมั่นคงของชาติ ปัญหาเหล่านี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการประกอบอาชญากรรม
เช่นเดียวกับปัญหาการหลบหนีเข้าเมือง
จังหวัดตาก เป็นพื้นที่ชายแดนที่มีเขตติดต่อกับจังหวัดเมียวดี ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จากข้อมูล
ของสานักงานตรวจคนเข้าเมือง สานักงานตารวจแห่งชาติ พบว่า ในปัจจุบันมีแรงงานต่างชาติจานวนมากเดินทางเข้ามาอาศัย
และทางานในประเทศไทยเป็นจานวนมาก โดยมีทั้งกลุ่มที่ผ่านพิธีการเข้าเมืองตามกฎหมาย รวมถึงบางส่วนที่อาศัยลักลอบ
หลบหนีเข้ามาตามพื้นที่ชายแดน โดยพื้นที่การเดินทางเข้าออกที่สาคัญ ได้แก่ พื้นที่แนวชายแดนจังหวัดตาก เนื่องด้ว ยสภาพ
ภูมิศาสตร์และการคมนาคมที่สะดวกกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ชายแดนด้านอื่นๆ (ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก, 2558)
งานวิจัยครั้งนี้ได้ประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic information system: GIS) ซึ่งมีความสามารถในการ
ประมวลและวิเคราะห์ผลเชิงพื้นที่ และสามารถนามาใช้พัฒนาระบบการสร้างแผนการทางานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ในการวิเคราะห์รูปแบบการหลบหนีเข้าเมืองและขนย้ายยาเสพติด ของ
พื้นที่จังหวัดตากในลักษณะของข้อมูลเชิงพื้นที่ ซึ่งสามารถนาไปพัฒนาหรือประยุกต์กับการทางานของเจ้าหน้าที่ในระดับ
ยุทธศาสตร์หรือแม้กระทั่งยุทธวิธีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
เพื่อประยุกต์ใช้ความสามารถของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อศึกษารูปแบบการหลบหนีเข้าเมืองและการขน
ย้ายยาเสพติด ด้วยวิธีการศึกษาเชิงพื้นที่
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. พื้นที่ศึกษา
ประกอบด้วยพื้นที่ต้นทางและพื้นที่ปลายทาง โดยการศึกษาพื้นที่ต้นทาง คือ พื้นที่ห้าอาเภอชายแดน
จังหวัดตาก ประกอบด้วย อาเภอท่าสองยาง อาเภอแม่ระมาด อาเภอแม่สอด อาเภอพบพระ และอาเภออุ้มผาง มีลักษณะ
ทางกายภายที่สาคัญคือ เป็นพื้นที่ชายแดน ครอบคลุมพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 10,713.88 ตารางกิโลเมตร ด้านทิศตะวันตกมี
อาณาเขตติดกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ทิศเหนือติดกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนและพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่บางส่วน
และทิศใต้ติดกับจังหวัดกาญจนบุรี สาหรับพื้นที่ปลายทาง คือพื้นที่ชั้นในของจังหวัดตาก ได้แก่ อาเภอเมืองตาก อาเภอบ้าน
ตาก อาเภอสามเงา และอาเภอวังเจ้า (ดังแสดงในภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 แผนที่พื้นที่ศึกษา

2. ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้ข้อมูลสถิติการจับกุมคดีหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและมียาเสพติดไว้ในครอบครอง
ที่จับกุมได้ในพื้นที่จังหวัดตากย้อนหลัง 7 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2552 – 2558 จากหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ซึ่งข้อมูลแต่ละ
รายการมีการแสดงตาแหน่งทางภูมิศาสตร์ของการจับกุมในแต่ละพื้นที่ ร่วมกับฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์จากหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ลักษณะภูมิประเทศ ขอบเขตการปกครอง เส้นทางคมนาคม ตาแหน่งจุดตรวจและจุดสกัดกั้นถาวร
ตาแหน่งหมู่บ้าน ซึ่งได้จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการหลบหนีเข้าเมืองและขนย้ายยาเสพติด โดยนามาพิจารณา
กาหนดปัจจัยที่ใช้ในการวิจัย จานวน 5 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยระยะห่างจากเส้นทางคมนาคมหลัก ปัจจัยระยะห่างจากหมู่บ้าน
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ตามแนวชายแดนในเขตประเทศไทย ปัจจัยระยะห่างจากจุดตรวจ – จุดสกัดกั้นของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ ปัจจัยความชัน
ปัจจัยการใช้ประโยชน์ที่ดิน
3. ขั้นตอนในการศึกษา
3.1 การจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
3.1.1 ข้อมูลเอกสาร งานวิจัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตาราที่มีผู้วิจัยได้ศึกษามาก่อน
หน้า สาหรับใช้ในการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะในการศึกษา
3.1.2 จัดเตรียมข้อมูล โดยกาหนดหมวดหมู่เพื่อการสืบค้น
3.1.3 ฐานข้อมูลด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง จากหน่วยงานหรือองค์กรที่มีความ
รับผิดชอบโดยตรง ดังแสดงในตารางที่ 1
3.2 การนาข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบกระดาษ (hard copy) มาแปลงให้อยู่ในรูปแบบสื่อคอมพิวเตอร์ (digital
data) เพื่อเตรียมสาหรับการใช้งานในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
3.3 การจัดการข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ได้แก่
3.3.1 จัดการตรวจสอบข้อมูลที่รวบรวมได้ และทาการออกแบบ ศึกษาโครงสร้างฐานข้อมูล จะ
นามาใช้ในกระบวนการวิจัย โดยนามาประเมินศักยภาพและคุณภาพของข้อมูล เพื่อให้เหมาะสมในการทาวิจัย
3.3.2 การนาเข้าและจัดการฐานข้อมูล โดยนาเข้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และกาหนดลาดับชั้น รวมทั้งรูปแบบการใช้งาน เพื่อให้ง่ายต่อการเรียกดูหรือเรียกใช้
3.3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการนาข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เข้ามา
ซ้อนทับโดยใช้ระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ (Georeferenced spatial data overlay) เพื่อทาการวิเคราะห์
3.3.4 การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนาผลที่ได้มาแสดงในลักษณะของแผนที่เฉพาะทาง
หรือในลักษณะตารางแสดงผล เพื่อง่ายต่อการเข้าใจ
ตารางที่ 1 ฐานข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการวิจัย
ประเภทข้อมูล
ลักษณะภูมิประเทศ
ขอบเขตการปกครอง
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ถนน
ตาแหน่งจุดตรวจและจุดสกัดกั้นถาวร
ตาแหน่งหมู่บ้าน

หน่วยงานเจ้าของข้อมูล
กรมแผนที่ทหาร
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงคมนาคม
สานักงานตารวจแห่งชาติ , กองทัพบก
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ปีของข้อมูล
2542
2550
2555
2550
2557
2550

ลักษณะของข้อมูล
polygon
polygon
polygon
line
point
point

4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 การกาหนดเกณฑ์ของปัจจัย
งานวิจัยส่วนใหญ่ที่ศึกษาปัญหาการหลบหนีเข้าเมือง (illegal migration) รวมทั้งการขนย้าย
ยาเสพติด (drug trafficking) เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ จึงได้พัฒนาปัจจัยในการศึกษาที่สามารถ
อธิบายได้โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และสามารถสรุปข้อมูลเกณฑ์ของปัจจัยได้ตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การจาแนกเกณฑ์ของปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา
ปัจจัย

ระดับความเสี่ยงในการหลบหนีเข้าเมืองและขนย้ายยาเสพติด
สูงที่สุด
สูง
ปานกลาง
ต่า
ต่าที่สุด

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

<400 ม.

400 –
1,000 ม.

1,000 –
1,500 ม.

1,500 –
2,000

>1,500 ม.

ทัศวัฒน์ บุญญวัฒน์ และ
คณะ (2551) ,
ภัทรพร พิมดี และรัศมี
สุวรรณวีระกาธร (2554)

>800 ม.

600 – 800
ม.

400 – 600
ม.

200 – 400
ม.

<200 ม.

Nathalie และMartino
(2006)

>1,500 ม.

1,000 –
1,500 ม.

600 –
1,000 ม.

ความชัน

< ร้อยละ 3

ร้อยละ 310

ร้อยละ 1020

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

พื้นที่
เกษตรกรรม

พื้นที่สิ่ง
ปลูกสร้าง

พื้นที่
เบ็ดเตล็ด

ระยะห่างจากเส้นทาง
คมนาคมหลัก
ระยะห่างจากหมู่บ้าน
ตามแนวชายแดนใน
เขตประเทศไทย
ระยะห่างจากจุดตรวจ
– จุดสกัดกั้นของ
เจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่

Nathalie และMartino
<300 ม. (2006) , ธนวรรธน หิรัญกุล
( 2547)
ร้อยละ 20สารวย คชฤทธิ์
> ร้อยละ 30
30
(2547)
เฉลิมศักดิ์
แหงมงาม (2535) ,
พื้นที่ป่า
พื้นที่น้า
ทัศวัฒน์ บุญญวัฒน์ และ
คณะ (2551)
300 – 600
ม.

4.1.1 ปัจจัยระยะห่างจากเส้นทางคมนาคมหลัก จากการศึกษาของภัทรพร พิมดี และรัศมี
สุวรรณวีระกาธร (2554) เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อกาหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุกป่าไม้เพื่อใช้เป็น
พื้นที่เกษตรกรรม บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย ได้สรุปว่า สาเหตุจากความยากลาบากต่อการเข้าถึงพื้นที่
ป่า ยิ่งมีระยะห่างจากเส้นทางคมนาคมมากเท่าไร ยิ่งก่อให้เกิดความยากลาบากต่อการเข้าถึงพื้นที่นั้นๆ และ การศึกษาของ
ทัศวัฒน์ บุญญวัฒน์และคณะ (2551) เรื่อง การหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานพม่าผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดตาก พบว่า โดย
ปกติแล้วมนุษย์จะเลือกเดินทางในเส้นทางที่ง่า ยต่อการเคลื่อนที่มากที่สุด โดยจะเลือกใช้เส้นทางที่ยากลาบากหากมีความ
จาเป็นที่สุดหรือไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เท่านั้น
4.1.2 ปัจจัยระยะห่างจากหมู่บ้านตามแนวชายแดนในเขตประเทศไทย การลักลอบขนย้ายยา
เสพติดหรือหลบหนีเข้าเมืองนั้น หากถูกตรวจพบโดยบุคคลในท้องถิ่น จะทาให้เกิดการให้ข่าวสารหรือหลักฐานของการ
ปรากฏตัวมากขึ้น ส่งผลเสียต่อการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองหรือการขนย้ายยาเสพติด (Nathalie และ Martino, 2006)
4.1.3 ปัจจัยระยะห่างจากจุดตรวจ – จุดสกัดกั้นของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ แม้ว่าสภาพภูมิ
ประเทศจะมีลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อการหลบหนีเข้าเมือง แต่ด้วยจานวนจุดตรวจของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่มีอยู่เป็นจานวนมาก
จะสามารถลดความเสี่ยงในการหลบหนีเข้าเมืองหรือการลักลอบขนย้ายสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ ลงได้ (Nathalie และ Martino,
2006) โดยรัศมีขอบเขตที่เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด คือระยะทางประมาณ 300 - 400
เมตร จากจุดตรวจ – จุดสกัดกั้น (ธนวรรธน หิรัญกุล, 2547)
4.1.4 ปัจจัยความชัน ส่งผลโดยตรงต่อการเคลื่อนที่ของมนุษย์ โดยหากพื้นที่ใดมีความชันมาก
เช่น ภูมิประเทศที่เป็นเขาสูงหรือหน้าผาจะสามารถหยุดยั้งการเคลื่อนที่ ของบุคคลได้ นอกจากนี้ เมื่อภูมิประเทศมีลักษณะ
ความลาดชันที่มากขึ้นเท่าไร จะยิ่งส่งผลต่อการรวมกลุ่มกัน (สารวย คชฤทธิ์, 2547)
- สังคมและวัฒนธรรม -

887

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 วันที่ 17 มิถุนายน 2559

4.1.5 ปัจจัยการใช้ประโยชน์ที่ดิน เนื่องจากแรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาเพื่อวัตถุประสงค์
ต่างๆ ซึ่งไม่สามารถหาได้ในประเทศต้นทาง เช่ น การหางานที่มีผลตอบแทนสูง เป็นต้น สภาพแวดล้อมเหล่านี้เกิดขึ้นได้
เนื่องจากความแตกต่างในหลายปัจจัยพื้นที่ต้นทางและปลายทาง ส่วนใหญ่แรงงานต่างด้าวจะหาพื้นที่หลบอาศัยซึ่งเป็นพื้นที่
อยู่ห่างไกลจากคนท้องถิ่นนั้นๆ โดยจะเข้าสู่พื้นที่ชุมชนหรือใกล้เคียงเมื่อถึงเวลาการทางานเท่านั้น (เฉลิมศักดิ์ แหงมงาม,
2535) นอกจากนี้ผู้หลบหนีเข้าเมืองเมื่อเข้าสู่พื้นที่ปลายทางแล้วนั้น จะมีแนวโน้มในการเข้ากบดาน หลบซ่อน หรือพักอาศัย
อยู่ในพื้นที่ได้แก่ พื้นที่สิ่งปลูกสร้างที่นายจ้างได้จัดเตรียมไว้ เช่น พื้นที่เกษตรกรรม โดยกล่าวได้ว่ายิ่งพื้นที่ใดมีความพร้อ ม
สาหรับการอยู่อาศัย หรื อดารงชีวิตได้มากเท่าใดจะยิ่งเอื้อประโยชน์ต่อการหลบซ่อนตัวของแรงงานต่างด้าวมากเท่านั้น
(ทัศวัฒน์ บุญญวัฒน์ และคณะ , 2551)
4.2 การวิเคราะห์รูปแบบการหลบหนีเข้าเมืองจากสถิติการจับกุมย้อนหลัง ตั้งแต่ พ.ศ.2552 – พ.ศ.2558
จานวนทั้งสิ้น 572 ครั้ง โดยจาแนกตามปัจจัย ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
4.2.1 การจาแนกโดยแบ่งตามปัจจัย
(1) จาแนกตามปัจจัยระยะห่างจากเส้นทางการคมนาคม
ตารางที่ 3 การจาแนกสถิติการจับกุมในพื้นที่ศึกษา ตามปัจจัยระยะห่างจากเส้นทางการคมนาคม
สถิติการจับกุม

ขอบเขตของปัจจัย

ระดับความเสี่ยง

จานวนผู้ต้องหา

(เมตร)

จานวนคดี

ร้อยละ

ชาย

หญิง

รวม

< 400

233

40.73

1,466

677

2,143

ความเสี่ยงสูง

400 – 1,000

111

19.41

863

448

1,311

ความเสี่ยงปานกลาง

1,000 – 1,500

23

4.02

186

508

694

ความเสี่ยงต่า

1,500 – 2,000

22

3.85

398

360

758

> 2,000

183

31.99

2,699

1405

4,104

572

100

5,612

3,398

9,010

ความเสี่ยงสูงที่สุด

ความเสี่ยงต่าที่สุด
รวม

(2) จาแนกตามปัจจัยระยะห่างจากหมู่บ้านตามแนวชายแดนในเขตประเทศไทย
ตารางที่ 4 การจาแนกสถิติการจับกุมในพื้นที่ศึกษา ตามปัจจัยระยะห่างจากหมู่บ้านตามแนวชายแดนในเขตประเทศไทย
ขอบเขตของปัจจัย
(เมตร)

ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงสูงที่สุด
ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงปานกลาง
ความเสี่ยงต่า

> 800
600 - 800
400 - 600
200 - 400

ความเสี่ยงต่าที่สุด

< 200
รวม

888

สถิติการจับกุม
จานวนคดี
ร้อยละ
279
48.78
72
12.59
55
9.62
80
13.98

ชาย
3,357
506
544
603

จานวนผู้ต้องหา
หญิง
1,990
237
332
212

รวม
5,347
743
876
815

86

15.03

602

627

1,229

572

100

5,612

3,398

9,010
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(3) จาแนกตามปัจจัยระยะห่างจากจุดตรวจ – จุดสกัดกั้นของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่

ตารางที่ 5 การจาแนกสถิติการจับกุมในพื้นที่ศึกษา ตามปัจจัยระยะห่างจากจุดตรวจ – จุดสกัดกั้นของเจ้าหน้าที่รัฐใน
พื้นที่
ขอบเขตของปัจจัย
(เมตร)
> 1,500
1,000 – 1,500
600 – 1,000
300 - 600

ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงสูงที่สุด
ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงปานกลาง
ความเสี่ยงต่า
ความเสี่ยงต่าที่สุด

< 300
รวม

สถิติการจับกุม
จานวนคดี
ร้อยละ
407
71.15
29
5.07
47
8.22
57
9.97

ชาย
327
279
263
256

จานวนผู้ต้องหา
หญิง
195
169
137
403

รวม
522
448
400
659

32

5.59

4,487

2,494

6,981

572

100

5,612

3,398

9,010

(4) จาแนกตามปัจจัยความชัน
ตารางที่ 6 การจาแนกสถิติการจับกุมในพื้นที่ศึกษา ตามปัจจัยความชัน
ขอบเขตของปัจจัย
(ร้อยละ)
<3
3 - 10
10 - 20
20 - 30

ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงสูงที่สุด
ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงปานกลาง
ความเสี่ยงต่า
ความเสี่ยงต่าที่สุด

>30
รวม

สถิติการจับกุม
จานวนคดี
ร้อยละ
399
69.75
126
22.03
31
5.42
12
2.10

ชาย
3,994
851
478
261

จานวนผู้ต้องหา
หญิง
2,745
403
157
76

รวม
6,739
1,254
635
337

4

0.70

28

17

45

572

100

5,612

3,398

9,010

ชาย
2,870
1,205
44
1,435

จานวนผู้ต้องหา
หญิง
1,630
1,093
17
625

รวม
4,500
2,298
61
2,060

(5) จาแนกตามปัจจัยการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตารางที่ 7 การจาแนกสถิติการจับกุมในพื้นที่ศึกษา ตามปัจจัยการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ระดับความเสี่ยง

ขอบเขตของปัจจัย
(ประเภท)

ความเสี่ยงสูงที่สุด
ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงปานกลาง
ความเสี่ยงต่า

พื้นที่เกษตรกรรม
พื้นที่สิ่งปลูกสร้าง
พื้นที่เบ็ดเตล็ด
พื้นที่ป่าไม้

ความเสี่ยงต่าที่สุด

พื้นที่น้า
รวม

สถิติการจับกุม
จานวนคดี
ร้อยละ
257
44.93
148
25.87
9
1.57
150
26.22
8

1.41

58

33

91

572

100

5,612

3,398

9,010

- สังคมและวัฒนธรรม -
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4.2.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่และสถิติการจับกุม
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถิติการจับกุม โดยการแบ่งแยกตามพื้นที่ต้นทางซึ่งมีความ
เชื่อมโยงกันด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์และเส้นทางคมนาคมสามารถจาแนกได้ดังแสดงในตารางที่ 8 และ 9
ตารางที่ 8 การจาแนกสถิติการจับกุมและการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปี (ก)
สถิติการจับกุม
พื้นที่

2552

(อาเภอ)

จานวน
(ครั้ง)

% 2552
และ2553

2553
จานวน
(ครั้ง)

% 2553 และ
2554

2554
จานวน
(ครั้ง)

% 2554 และ
2555

2555
จานวน
(ครั้ง)

ท่าสองยาง

-

+>100

4

+300

16

-56.25

7

แม่ระมาด

-

+>100

5

+600

35

+117.14

76

แม่สอด

1

+>100

11

+490.90

65

+10.76

72

พบพระ

28

-42.85

16

+37.50

22

-54.54

10

อุ้มผาง

-

+100

1

+500

6

-50

3

29

+27.58

37

+289.18

144

+16.66

168

รวม

หมายเหตุ * พ.ศ.2552 ปรากฏข้อมูลสถิติการจับกุมตั้งแต่ เดือน เม.ย. ถึง ธ.ค.
ตารางที่ 9 การจาแนกสถิติการจับกุมและการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปี (ข)
สถิติการจับกุม
พื้นที่
(อาเภอ)
ท่าสองยาง
แม่ระมาด
แม่สอด
พบพระ
อุ้มผาง
รวม

2555
จานวน
(ครั้ง)
7
76
72
10
3
168

% 2555
และ2556
-71.42
-46.05
-40.27
->100
+200

2556
จานวน
(ครั้ง)
2
41
43
9
95

% 2556 และ
2557
+50
-48.78
-34.88
+>100
-77.77
-42.10

2557
จานวน
(ครั้ง)
3
21
28
1
2
55

% 2557 และ
2558
+133.33
-28.57
-32.14
+100
-50
-20

2558
จานวน
(ครั้ง)
7
15
19
2
1
44

หมายเหตุ * พ.ศ.2558 ปรากฏข้อมูลสถิติการจับกุมตั้งแต่ เดือน ม.ค. ถึง ส.ค.
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาสถิติการจับกุมย้อนหลัง และรูปแบบการหลบหนีเข้าเมืองและการขนย้ายยาเสพติด อธิบายโดยการ
จาแนกตามปัจจัยเชิงพื้นที่ ได้แก่
1. ปัจจัยระยะห่างจากเส้นทางคมนาคม เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลสถิติและความเชื่อมโยงเชิงพื้นที่พบว่า พื้นที่ใกล้กับ
เส้นทางคมนาคมเป็นพื้นที่มีผู้หลบหนีเข้าเมืองเลือกใช้ในการดารงชีพ รวมทั้งการเดินทางระหว่างสถานที่ต่างๆ เนื่องจากการ
เดินทางในภูมิประเทศนั้นมีความยากลาบาก โดยหากมีการเลือกใช้การเดินเท้าในภูมิประเทศจะเป็นการเดินทางเพื่ อเข้าสู่
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พื้นที่ชั้นในของประเทศไทย โดยมักหลบเลี่ยงสถานที่ซึ่งล่อแหลมต่อการถูกตรวจพบ เช่น จุดตรวจ – จุดสกัดกั้น ของ
เจ้าหน้าที่รัฐเป็นต้น สาหรับพื้นที่อื่นๆ ได้แก่ พื้นที่เมืองมีการเชื่อมต่อของเส้นทางคมนาคมหลัก โดยเฉพาะอาเภอแม่สอด ซึ่ง
เป็นแหล่งการค้า การลงทุ น อุตสาหกรรม จะปรากฏเส้นทางที่มีการเชื่อมต่อกันทั่วบริเวณพื้นที่ ทาให้ปรากฏการจับกุมใน
พื้นที่ลักษณะเช่นนี้จานวนหนึ่ง เนื่องจากลักษณะพื้นที่ไม่สามารถแบ่งแยกกันได้อย่างชัดเจน
2. ปัจจัยระยะห่างจากหมู่บ้านตามแนวชายแดนในเขตประเทศไทย จากสถิติแสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นในระดับ
หนึ่งแต่ไม่สูงอย่างชัดเจนเหมือนข้อมูลสถิติสาหรับปัจจัยระยะห่างจากจุดตรวจ – จุดสกัดกั้นของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ หรือ
ปัจจัยความชัน สรุปได้ว่า การรวมกลุ่มอยู่อาศัยของผู้หลบหนีเข้าเมืองส่วนมากอาจปะปนอยู่กับชุมชนชาวไทยในบางพื้นที่
หรือมีการแฝงตัวอาศัยอยู่ปะปนในพื้นที่ซึ่งมีกลุ่มผู้เดินทางเข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย เช่น แรงงานในภาคอุตสาหกรรม โดย
อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งนายจ้างได้จัดสรรให้เป็นที่อยู่ เป็นต้น ทาให้ปรากฏสถิติการจับกุมมีลักษณะกระจายตัวอยู่ในพื้นที่มีระดับ
ความเสี่ยงต่ารวมอยู่ด้วย แต่ทั้งนี้ กลุ่มผู้หลบหนีเข้าเมืองยังคงรักษาระยะห่างจากขอบเขตชุมชนหรือหมู่บ้านของประชากร
ชาวไทยในพื้นที่อยู่
3. ปัจจัยระยะห่างจากจุดตรวจ – จุดสกัดกั้นของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ เป็นปัจจัยที่สถิติการจับกุมสามารถบ่งชี้ถึง
รูปแบบของการหลบหนีเข้าเมืองเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้อย่างชัดเจนที่สุด ซึ่งจากฐานข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาพบว่า ตาแหน่ง
ที่มีการจัดตั้งจุดตรวจ – จุดสกัดกั้นของเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งหมดถูกกาหนดตาแหน่งที่ตั้งตามเส้นทางคมนาคมหลักและรอง โดย
กระจายตัวในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่อาเภอชายแดนทั้งห้าอาเภอ การเปรียบเทียบข้อมูลในทุกปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา
สามารถสรุปได้ว่า การที่เจ้าหน้าที่ภาครัฐได้จัดตั้งจุดตรวจ – จุดสกัดกั้นทาให้ความเสี่ยงในการเข้าถึงพื้นที่ในการหลบหนีเข้า
เมืองลดลง โดยอาจมีสาเหตุจากความเกรงกลัวต่อความผิดตามกฎหมาย และอาจทาให้ถูกจับกุม ดังปรากฏในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ตาแหน่งการจับกุมคดีหลบหนีเข้าเมืองและขนย้ายยาเสพติด จังหวัดตากกับความสัมพันธ์
ด้านปัจจัยจุดตรวจ – จุดสกัดกั้นของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่
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4. ปัจจัยความชัน เป็นปัจจัยในระดับถัดมา จากผลสถิติการจับกุมพบว่า พื้นที่ซึ่งมีความชันน้อยกว่าร้อยละ 3 ลงมา
ซึ่งแนวคิดในการศึกษาถือเป็นพื้นที่ที่ซึ่งมีความเสี่ยงมากที่สุด เนื่องจาก ในระดับความชันดังกล่าว พื้นที่ส่วนมากจะมีความ
แตกต่างกับบริเวณรอบข้างหรือใกล้เคียงน้อยมาก โดยอาจกล่าวได้ว่าเป็นพื้นที่ซึ่งมีระดับความราบเรียบสูง ซึ่งเหมาะกับการ
ทากิจกรรมตามวิถีชีวิตของมนุษย์โดยทั่วไป เช่น การสร้างที่พักพิงหรือที่อยู่อาศัย รวมถึงการสร้างแหล่งสาธารณูปโภค อาคาร
โรงงาน ชุมชน ซึ่งอานวยความสะดวกให้ กับการด ารงชีพของมนุษย์ เพิ่มมากขึ้น จึงอาจสามารถสันนิษ ฐานได้ว่ า เมื่อ มี
สาธารณูปโภคที่พร้อมสาหรับการดารงชีพของมนุษย์ ก็จะเป็นพื้นที่ซึ่งมีความน่าสนใจของการเข้ามาของกลุ่มบุคคลต่างๆ
รวมถึงผู้หลบหนีเข้าสาหรับการดารงชีพของมนุษย์ ก็จะเป็นพื้นที่ซึ่งมีความน่าสนใจของการเข้ามาของกลุ่มบุคคลต่างๆรวมถึง
ผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเช่นกัน ซึ่งถือเป็นค่าสถิติที่สูงและโดดเด่นเป็นลาดับที่สอง จากการเปรียบเทียบข้อมูลในทุก
ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา ดังปรากฏในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ตาแหน่งการจับกุมคดีหลบหนีเข้าเมืองและขนย้ายยาเสพติด จังหวัดตาก กับความสัมพันธ์ดา้ นปัจจัยความชัน

5. ปัจ จัย การใช้ป ระโยชน์ ที่ดิ น ปัจ จัยที่ มีส ถิติ การจั บกุ มในพื้ นที่ ระดับ ความเสี่ ยงสูงสุด คือ พื้น ที่ซึ่ งมี การท า
เกษตรกรรม และถัดมาคือพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง โดยพื้นที่สองประเภทเป็นพื้นที่ที่มีการปรากฏตัวของผู้หลบหนีเข้าเมืองในระดับ
ที่สูงเนื่องจากความเกี่ยวข้องกันในเชิงสังคมโดยพื้นที่เกษตรกรรมรวมถึงอุตสาหกรรมนั้นต่างมีสาธารณูปโภคในการดารงชีพ
และประกอบอาชีพอย่างครบถ้วน สอดคล้องกับแนวคิดในการย้ายถิ่นโดยมีเหตุผลที่ สาคัญด้านหนึ่งคือ การที่บุคคลแสวงหา
สภาวะแวดล้อมเพื่อการดารงชีพและอยู่อาศัยที่ดีขึ้น ทาให้สถิติการจับกุมในพื้นที่ดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่องกับเหตุผลทาง
สังคม นอกจากนี้ในส่วนของสาหรับพื้นที่เบ็ดเตล็ดซึ่งเป็นพื้นที่ระดับความเสี่ยงปานกลาง พื้นที่ป่าเป็นพื้นที่ร ะดับความเสี่ยง
ต่า และพื้นที่น้าซึ่งเป็นพื้นที่ระดับความเสี่ยงต่าที่สุด เมื่อวิเคราะห์ความเกี่ยวเนื่องเชิงพื้นที่พบว่า พื้นที่เกษตรกรรมหรือพื้ นที่
สิ่งปลูกสร้างกับพื้นที่ป่าไม้นั้นมีขอบเขตที่ต่อเนื่องกัน โดยปัจจุบันพื้นที่ป่าบางส่วนมีความเสื่อมโทรมและง่ายต่อ การเดินทาง
เข้าถึงรวมทั้งตั้งเป็นแหล่งพักพิงชั่วคราวซึ่งใช้ในการดารงชีพได้ในระดับหนึ่ง ทาให้ปรากฏการรวมกลุ่มในพื้นที่ใกล้กับแหล่ง
สาธารณูปโภคดังกล่าวบ้าง แต่หากพิจารณาแล้วในพื้นที่ป่าดงดิบหรือพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของพืชพรรณจะไม่พบการ
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จับกุม เนื่องจากความลาบากในการดารงชีพและการเดินทางต่างๆ ทั้งนี้อาจพบการจับกุมในกลุ่มผู้หลบหนีเข้าเมืองที่ต้องการ
เดินทางเข้าพื้นที่ชั้นใน โดยใช้การเดินทางผ่านเข้าพื้นที่ป่าเพื่อหลีกเลี่ยงชุมชนหรือจุดตรวจ – จุดสกัดกั้นของเจ้าหน้าที่
บางส่วน รูปแบบการเดินทางในลักษณะนี้ ต้องการความรวดเร็วและใช้ระยะเวลาสั้น ดังปรากฏในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 ตาแหน่งการจับกุมคดีหลบหนีเข้าเมืองและขนย้ายยาเสพติด จังหวัดตาก กับความสัมพันธ์
ด้านปัจจัยเส้นทางคมนาคมและการใช้ประโยชน์ทดี่ ิน

สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษารูปแบบการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจากสถิติและตาแหน่งทางภูมิศาสตร์ของการจับกุม
ย้อนหลังในคดีการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย พบว่า การจับกุมโดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งอยู่ใกล้กับแนวเส้นทาง
การคมนาคมหลัก ซึ่งเป็นปัจจัยที่ใช้ในการเดินทางไปมาระหว่างพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นภายในพื้นที่ชายแดน หรือการเดินทางเข้าสู่
พื้นที่ชั้นในของประเทศไทย เนื่องจากการเดินทางด้วยยานพาหนะของผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองเป็นวิธีการที่มีความรวดเร็ว
ที่สุด นอกจากนี้ ความชันเป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่สาคัญ โดยจากข้อมูลพบว่าพื้นที่ซึ่งมีค วามชันสูงจะปรากฏการจับกุมน้อยมาก
เนื่องจากพื้นที่เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าไม้หรือเป็นภูเขา ทาให้ยากต่อการตั้งถิ่นฐานรวมทั้งที่พักอาศัยทั้งชั่วคราวและถาวร
รวมถึงการตั้งแหล่งสาธารณูปโภค โรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากความยากในการบริหารจัดการพื้นที่ ทาให้ส่งผ ลต่อสภาพ
โดยทั่วไปของพื้นที่ซึ่งมีความชันมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ห่างไกลจากความเจริญ
นอกจากนี้จุดตรวจ – จุดสกัดกั้นของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ เป็นอีกปัจจัย ซึ่งมีความสาคัญอย่างโดดเด่นโดยจาก
ข้อมูลสถิติพบว่า กว่าร้อยละ 70 ของการจับกุมทั้งหมดเกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งมีระยะห่างจากจุดตรวจ – จุดสกัดกั้นของเจ้าหน้าที่
รัฐที่ระยะมากกว่า 1,500 เมตร ขึ้นไป ซึ่งนับว่ามีความเสี่ยงในระดับมากที่สุด โดยมีเพียงการจับกุมบางส่วนที่เกิดขึ้นใน
ระยะใกล้เคียงเข้ามา เช่น การจับกุมที่เกิดขึ้นในระยะ 1,000 – 1,500 เมตร ซึ่งนับเป็นพื้นที่ความเสี่ยงสูง แต่ปรากฏสถิติ
เพียง 29 ครั้ง ทั้งนี้จากการพิจารณาจะพบว่าในกรณีเหล่านี้ ส่วนมากเป็นการเดินทางด้วยวิธีการนั่งรถโดยสารหรือยานยนต์
ไปตามเส้นทางคมนาคมหลัก เมื่อใกล้ถึงจุดที่มีการจัดตั้งจุดตรวจ – จุดสกัดกั้นของเจ้าหน้าที่รัฐ กลุ่มผู้หลบหนีเข้าเมืองจะลง
จากยานพาหนะ แล้วใช้การเดินทางด้วยเท้าอ้อมผ่านภูมิประเทศไปยังเขตพื้นที่อีกด้านของจุดตรวจ – จุดสกัดกั้นของ
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เจ้าหน้าที่รัฐ ในขณะเดียวกันก็ได้นัดหมายยานพาหนะที่ได้นั่งมาให้ผ่านการตรวจของเจ้าหน้าที่และพบกันเพื่อรับกลุ่มผู้
หลบหนีเข้าเมืองเดินทางด้วยยานพาหนะต่อเพื่อเข้าสู่พื้นที่ชั้นในหรือปลายทางถัดไป แต่ทั้งนี้จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เมื่อได้รับข่าวสาร ได้มีการปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนในพื้นที่ซึ่งถูกใช้เป็นเส้นทางอ้อมผ่านจุดตรวจ – จุดสกัดกั้น ตามข่าวสาร
ที่ได้รับ ส่งผลถึงการปฏิบัติงานสามารถจับกุมได้บางส่วน
สาหรับการจับกุมในพื้นที่ สามารถอภิปรายเพิ่มเติมคือ พื้นที่สิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่เกษตรกรรมนับว่าเป็นพื้นที่ซึ่งมี
สัดส่วนการจับกุมรวมกันกว่าร้อยละ 70 ทั้งนี้พื้นที่สิ่งปลูกสร้างตามฐานข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้หมายความรวมถึง
บ้านพัก ที่อยู่อาศัย โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงสถานประกอบการและสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่สาคัญสาหรับมนุษย์ ซึ่งจาก
ลักษณะพื้นที่ดังกล่าว เป็นสิ่งดึงดูดการเดินทางเข้ามาทางานหรืออยู่อาศัยของกลุ่มแรงงานทั้งที่ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงผู้
หลบหนีเข้าเมืองด้วยเช่นกัน ในพื้นที่ส่วนอื่นๆ เช่น พื้นที่ป่าไม้หรือหรือพื้นที่น้า และอื่นจะพบว่ามีสัดส่วนการจับกุมน้อยมาก
และส่วนใหญ่จะเกิดในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ป่า แต่หากพิจารณาลงไปในรายละเอียด การจับกุมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าจะเป็นในกรณี
ของการลักลอบเดินอ้อมผ่านจุดตรวจ – จุดสกัดกั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุม
ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบขนยาเสพติด จากการศึกษาผลการจับกุมในรายละเอียดพบว่า ผู้ลักลอบเดินทาง
หลบหนีเข้าเมือง มีความประสงค์ในด้านการหลบหนีเข้าเมืองเพื่อแสวงหาอาชีพ รายได้หรือที่อยู่อาศัย โดยไม่เกี่ยวข้องกับการ
ลักลอบขนยาเสพติดแต่อย่างใด ซึ่งหากพิจารณาเป็นรายคดีพบว่า การตรวจสอบพบยาเสพติดที่ถูกนาพาโดยผู้หลบหนีเข้าเมือง
นั้น มีปริมาณโดยเฉลี่ยที่น้อยมาก และจากการสอบสวนสามารถสรุปได้ว่า เป็นเพียงการมีไว้ในครอบครองเพื่อนามาเสพเท่านั้น
ทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยมีบทลงโทษตามกฎหมายที่รุนแรง ทาให้พจิ ารณาได้ว่า ปัจจัยการลักลอบขนย้ายยาเสพติดโดยกลุ่มผู้
หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนั้น ยังไม่ถือเป็นช่องทางหรือวิธีการที่กลุ่มผู้กระทาผิดกฎหมายเลือกใช้ เนื่องจากปัจจัยที่ไม่
เอื้ออานวยหลายประการ
เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษานี้ พบว่าจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาการหลบหนีเข้าเมืองนั้น ปัจจัยซึ่งเป็น
แรงดึงดูดในการเข้ามาของผู้หลบหนีเข้าเมืองที่สาคัญ ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน หากจาแนกในรายละเอียดพบว่า กิจกรรมที่
เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดตากนั้น ได้แก่ การจัดสรรพื้นที่เพื่อการอุตสาหกรรม และการเกษตรกรรม ทั้งนี้สองประเภทพื้นที่ดังกล่าว
เป็นพื้นที่ซึ่งมีความต้องการแรงงานเพื่อใช้ในระบบเป็นจานวนมาก เนื่องจากงานบางประเภท ยังไม่สามารถใช้เครื่องจักร หรือ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาทดแทนได้ แรงงานมนุษย์จึงเป็นสิ่งที่มีความสาคัญ และหากเมื่อสถานการณ์และสังคมในประเทศ
ที่มาต้นทางกับประเทศปลายทางมีความแตกต่างกันอย่างมาก ยิ่งเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดการหลั่งไหลหรือเคลื่อนย้ายถิ่นฐานทั้ง
ชั่วคราวและรวมถึงแบบถาวรของประเทศที่มีสภาพแวดล้อมโดยรวมที่ดีกว่า ทั้งนี้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในการศึกษานี้ เช่น
เส้นทางคมนาคมหลัก ความชัน หรือจุ ดตรวจ – จุดสกัดกั้นของเจ้าหน้าที่รัฐนั้น อาจเป็นเพียงปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้องในกระบวนการย้ายถิ่นฐาน แต่ไม่ได้ส่งผลต่อความนึกคิด หรือความต้องการของกลุ่มผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองอย่าง
เห็นได้ชัด สอดคล้องกับการศึกษาของทัศวัฒน์ บุญญวัฒน์และคณะ (2551) ซึ่งศึกษาการหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานพม่าผิด
กฎหมายในพื้นที่จังหวัดตาก โดยผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยสิ่งปลูกสร้าง และสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่แตกต่างกันในพื้นที่ต้น
ทางมีความแตกต่างกับพื้นที่ปลายทางมาก ซึ่งส่งผลต่อสภาพความเป็นอยู่โดยทั่วไป ก่อให้เกิดการหลั่งไหลไปยังพื้นที่ปลายทาง
ที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีกว่า รวมทั้งปัจจัยเส้นทางคมนาคมหลักเป็นปัจจัยที่กลุ่มผู้หลบหนีเข้าเมืองเลือกใช้เป็นหลัก เนื่องจาก
ความสะดวกและรวดเร็ว ส่งผลให้สถิติ การจับกุมสามารถแสดงรูปแบบที่เกิดขึ้นของการหลบหนีเข้าเมืองได้อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับการศึกษาของลือชัย วงษ์ทอง (2539) ที่ศึกษาวิถีชีวิตชาวเมียนมาที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิด
กฎหมายในพื้นที่จังหวัดระนอง พบว่า กลุ่มผู้หลบหนีเข้าเมืองส่วนมากเดินทางเข้ามาหลบซ่อน และอาศัยอยู่กับนายจ้าง โดย
ได้รับการแนะนาจากเครือญาติที่เข้ามาอยู่ก่อนแล้ว และจะไม่ปรากฏตัวตามสถานที่ต่างๆ อย่างเปิดเผย ซึ่งจะไม่เป็นที่สังเกต
จากผู้อยู่อาศัยท้องถิ่นในหมู่บ้าน นาไปสู่การให้ข่าวสารต่อเจ้าหน้าที่และทาการจับกุมในที่สุด
ทั้งนี้ ยังมีผลการศึกษาบางส่วนที่แตกต่างกับการศึกษาของ Nathalie และ Martino (2006) ซึ่งทาการศึกษาการ
หลบหนีเข้าเมืองในพื้นที่ของสหภาพยุโรป ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยจุดตรวจ – จุดสกัดกั้นของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่เป็นปัจจัย
ด้านความปลอดภัย (security criteria) ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงต่อการหลบหนีเข้าเมืองในพื้นที่ประเทศนอร์เวย์ ที่เป็นหนึ่งใน
พื้นที่ที่ทาการศึกษาได้อย่างดี แต่ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบผลการวิจัยแล้ว สามารถสรุปว่า ด้วยลักษณะภูมิประเทศ รวมถึงสภาพ
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วิถีชีวิตความเป็นอยู่และการบังคับใช้กฎหมายที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ จึงส่งผลให้ยังคงมีการเดินทางอ้อมผ่าน จุดตรวจ –
จุดสกัดกั้นของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ เพราะเหตุ ที่ว่าหากถูกจับกุม จะไม่ได้รับโทษที่รุนแรง และสามารถเริ่มกระบวนการเดิน
ทางเข้าสู่พื้นที่ชั้นในได้ตลอดเวลา
ข้อเสนอแนะ
1. ผลการศึกษาเรื่องการหลบหนีเข้าเมืองและการขนย้ายยาเสพติด สามารถนามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนเชิง
นโยบายและการวางแผนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปราม โดยเฉพาะในพื้นที่เฝ้าระวัง ได้แก่ พื้นที่เมือง ชุมชน
แหล่งอุตสาหกรรม และที่อยู่อาศัย เนื่องจากเป็นพื้นที่ซึ่งมีความพร้อมและมีปัจจัยดึงดูดแรงงานหลบหนีเข้าเมืองโดยผิด
กฎหมาย ทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวในจังหวัดตาก ส่วนมากจะอยู่ในพื้นที่ห้าอาเภอชายแดนของจังหวัด
2. การจัดตั้งจุดตรวจ – จุดสกัดกั้น ควรเพิ่มการลาดตระเวน และตรวจค้นในพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งมักเป็นจุดที่มีการ
อ้อมผ่านเพิ่มมากขึ้น รวมถึงความถี่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ตามเส้นทางหมายเลข 105 และ 1175
3. ควรนาผลการศึกษาไปบูรณาการเพื่ อการวิเคราะห์ร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงภาคเอกชน เพื่อหา
วิธีการจัดการปัญหาการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอย่างยั่งยืน
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กลวิธีการดัดแปลงเนื้อหาในอรรถกถาชาดกมาเป็นอรรถกถาจริยาปิฎก1
The Adaptation Analysis from Atthakatha Jataka to be Atthakatha Cariyapitaka
อนุสรา ศรีวิระ
สุมาลี

2
3

ลิ้มประเสริฐ

บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการดัดแปลงเนื้อหาในอรรถกถาชาดกมาเป็นอรรถกถาจริยาปิฎก โดยจะ
เปรียบเทียบเนื้อหาในอรรถกถาชาดกกับอรรถกถาจริยาปิฎกฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย ผลการศึกษาพบว่าอรรถกถาจารย์ใช้
กลวิธีการดัดแปลง 3 วิธี ได้แก่ 1) การเพิ่ม แบ่งเป็นการเพิ่มความ และการขยายความ 2) การเปลี่ยน แบ่งเป็นการเปลี่ยน
ความ และการเปลี่ยนรายละเอียด และ 3) การตัด แบ่งเป็นการตัดความ และการตัดรายละเอียด กลวิธีที่ อรรถกถาจารย์
เลือกใช้มากที่สุดคือการตัดรายละเอียดและการตัดความตามลาดับ ส่วนกลวิธีที่ อรรถกถาจารย์ เลือกใช้น้อยที่สุดคือการ
เปลี่ยนรายละเอียด กลวิธีการดัดแปลงที่อรรถกถาจารย์เลือกใช้ไม่ได้ทาให้โครงเรื่องของอรรถกถาจริยาปิฎกแตกต่างกับอรรถ
กถาชาดก แต่กลวิธีเหล่านี้ช่วยแสดงให้เห็นเรื่องราวการบาเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าในพระอดีตชาติได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งเป็น
วัตถุประสงค์หลักของการเล่าเรื่องในอรรถกถาจริยาปิฎก
คำสำคัญ: การดัดแปลง อรรถกถาชาดก อรรถกถาจริยาปิฎก
Abstract
The research aims to study the adaptation analysis from Atthakatha Jataka to be Atthakatha
Cariyapitaka. The study found that the poet used three techniques namely addition (in content and
amplification); alteration (in content and details); and deletion (in content and details). The techniques
mostly used are detail deletion and content deletion respectively. The detail alteration is very rarely
used. These techniques do not affect the plot of Atthakatha Cariyapitaka be different from plot of
Atthakatha Jataka, but show clearness of Buddha’s perform meritorious acts in the past which is the
main purpose of Atthakatha Cariyapitaka’s Narration.
Keywords: Adaptation, Atthakatha Jataka, Atthakatha Cariyapitaka
บทนา
จริยาปิฎก มาจากคาว่า “จริยา” กับ “ปิฎก” คาว่า “จริยา” หมายถึง “ความประพฤติหรือกิริยาที่ควรประพฤติ ”
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) ในที่นี้หมายถึงการบาเพ็ญบารมีซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ต้องปฏิบัติเพื่อจะได้บรรลุพระสัมโพธิญาณ
เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ช่วงที่บาเพ็ญบารมีโ ดยถือกาเนิดเป็นคนบ้าง เป็นสัตว์บ้างนี้ เรียกว่า “พระโพธิสัตว์” ส่วนคาว่า
“ปิฎก” หมายถึง “ตะกร้า หรือ หมวดแห่งคาสอนในพระพุทธศาสนา” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) ดังนั้น คาว่า “จริยา
ปิฎก” จึงหมายถึง “คัมภีร์ที่กล่าวถึงพระจริยาวัตร หรือการบาเพ็ญบารมีที่พระโพธิสัตว์ควรประพฤติเพื่อให้บรรลุพระ
โพธิญาณ”
1

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง “อรรถกถาจริยาปิฎก : การศึกษาในฐานะวรรณกรรมพระพุทธศาสนา”
นิสิตนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3
อาจารย์ ดร. ประจาภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2
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จริยาปิฎกแต่งด้วยคาประพันธ์ประเภทฉันท์ เนื้อหาในคัมภีร์จะเล่าเรื่องในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งทรงถือ
กาเนิดเป็นพระโพธิสัตว์จานวน 35 เรื่อง Winternitz (อ้างโดย บุณย์ นิลเกษ, 2534) ตั้งข้อสังเกตว่าจริยาปิฎกมีลักษณะ
เนื้อหาไม่แตกต่างกับชาดก ดังนั้นน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากชาดกและแต่งขึ้นในสมัยที่วรรณคดีพุทธศาสนาเฟื่องฟูในช่วงยุค
หลัง ซึ่งก็สอดคล้องกับความเห็น Rhys Davids (อ้างโดย บุณย์ นิลเกษ, 2534) ที่เชื่อว่าจริยาปิฎกน่าจะแต่งขึ้นในสมัยหลัง
เช่นเดียวกับคัมภีร์พุทธวงศ์ และน่าจะเป็นคัมภีร์ที่เกิดขึ้นก่อนการสังคายนาครั้งที่ 3 B. C. Law และ A. K. Warder (อ้างโดย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2524) ก็เห็นด้วยกับแนวคิดข้างต้นที่ว่าจริยาปิฎกน่าจะเป็นคัมภีร์ที่แต่ง
ขึ้ น ในสมั ย หลั ง และน่ า จะได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลมาจากลั ท ธิ ม หายาน จากนั้ น ได้ มี ก ารสื บ ทอดต่ อ กั น มาจนถึ ง สมั ย ที่ ว รรณคดี
พระพุทธศาสนาประเภทอรรถกถาเจริญรุ่งเรือง มีพระอรรถกถาจารย์จานวนมากได้แต่งคัมภีร์อรรถกถาเพื่ออธิบายเนื้อหาใน
พระไตรปิฎก รวมถึงจริยาปิฎกที่พระธรรมปาละได้นามาอรรถาธิบายขยายความใหม่เพื่อให้เข้าใจเรื่องราวได้ง่ายขึ้น เรียก
คัมภีร์แต่งขึ้นใหม่นี้ว่า “อรรถกถาจริยาปิฎก” หรือ “ปรมัตถทีปนี” (มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2552)
เมื่อพิจารณาเนื้อหาในอรรถกถาจริยาปิฎกที่ร้อ ยเรียงขึ้นใหม่พบว่ามีเนื้อ หาคล้ายคลึงกับอรรถกถาชาดกคัมภีร์ที่
พระพุทธโฆษาจารย์ แต่งขึ้นเพื่ออรรถาธิบายชาดกด้วย ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากจริยาปิฎกซึ่งเป็นคัมภีร์ชั้นต้นนั้นมีเนื้อ หาที่
คล้ายคลึงกับอรรถกถาชาดก พระธรรมปาละจึงได้อาศัยชาดก และอรรถกถาชาดกมาเป็นแหล่งข้อมูลสาคัญในการแต่งอรรถ
กถาจริยาปิฎกด้วย ดังปรากฏหลักฐานในส่วนคานาของอรรถกถาจริยาปิฎกว่า “...ข้าพเจ้าจะรักษาและยึดปิฎกนั้นอันเป็นนัย
แห่งอรรถกถาเก่า อาศัยชาดกโดยประการทั้งปวงซึ่งเป็นที่อาศัยได้ มิใช่แต่เป็นทางแห่งคาพูด บริสุทธิ์ด้วยดี ไม่วุ่นวาย เป็นข้อ
วินิจฉัยอรรถอันละเอียดของพระเถระทั้งหลายผู้อาศัยอยู่ ณ มหาวิหาร แล้วจักทาการพรรณนาอรรถแห่งจริยาปิฎกนั้น...”
(มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552) ด้วยเหตุนี้จึงทาให้คัมภีร์อรรถกถาจริยาปิฎกที่แต่งขึ้นใหม่มีลักษณะเนื้อ หาที่คล้ายคลึง
กับอรรถกถาชาดก
เมื่อเปรียบเทียบอรรถกถาจริยาปิฎกกับอรรถกถาชาดกพบว่า อรรถกถาจริยาปิฎกทั้ง 35 เรื่อง มีเนื้อหาที่คล้ายคลึงกับ
อรรถกถาชาดกถึง 32 เรื่อง มี 2 เรื่องที่ตรงกับพระสูตรในทีฆนิกาย มหาวรรค และมี 1 เรื่องที่ไม่ตรงกับเรื่องใดๆ คือ อรรถกถา
สัจจสวหยปัณฑิตจริยา จากการเปรียบเทียบเนื้อหาของคัมภีร์ทั้ง 2 ฉบับยังพบว่า อรรถกถาจริยาปิฎกจะยังคงเหตุการณ์หลักๆ
ของเรื่องที่ปรากฏในอรรถกถาชาดกไว้แต่อาจมีการดัดแปลงเนื้อหาบางส่วนจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจศึกษาอย่างยิ่งว่าอรรถกถาจารย์
ใช้กลวิธีการดัดแปลงเนื้อหาในอรรถกถาจริยาปิฎกอย่างไร และเหตุใดอรรถกถาจารย์จึงต้องดัดแปลง
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษากลวิธีการดัดแปลงเนื้อหาในอรรถกถาชาดกมาเป็นอรรถกถาจริยาปิฎก ซึ่ง จะทาให้ทราบลักษณะเฉพาะ
ของเนื้อหาในอรรถกถาจริยาปิฎก
ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาจาก “พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จริยาปิฎก ภาค 2 เล่ม 3 ฉบับมหาม
กุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2552” และ “พระสูตรและอรรถกถาแปล พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก
เล่มที่ 3 ภาคที่ 1-7 และชาดกเล่มที่ 4 ภาค 1-2 ฉบับมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2525”
ผลการศึกษา
จากการเปรียบเทียบอรรถกถาจริยาปิฎกกับอรรถกถาชาดกที่มีการดัดแปลงเนื้อหาจานวน 31 เรื่อง พบว่า อรรถ
กถาจารย์ใช้กลวิธีการดัดแปลงเนื้อหาในอรรถกถาจริยาปิฎก 3 วิธี ได้แก่ การเพิ่ม การเปลี่ยน และการตัด มีรายละเอียดดังนี้
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1. การเพิ่ม คือการเพิ่มข้อความเพื่อใช้ถ่ายทอดความหมาย ตั้งแต่ระดับคา วลีหรือประโยค เพื่อแสดงความชัดเจนของ
เนื้อหา แบ่งตามลักษณะของเนื้อความที่เพิ่มเข้ามาได้ 2 ลักษณะ คือ การเพิ่มความ และการขยายความ
1.1 การเพิ่มความ คือ การเพิ่มเนื้อความที่ไม่ได้ปรากฏอยู่ในต้นฉบับเพื่อช่วยอธิบายเรื่องให้ชัดเจนยิ่งขึ้น แบ่งได้ 3
ประเภท ได้แก่ การเพิ่มความเพื่อแสดงคุณสมบัติของบุคคล การเพิ่มความเพื่อแสดงเหตุผล และการเพิ่มความเพื่อแสดง
เหตุการณ์
1.1.1 การเพิ่มความเพื่อแสดงคุณสมบัติของบุคคล ระเบียบการเล่าเรื่องของอรรถกถาจริยาปิฎกจะเปิดเรื่อง
โดยกล่าวถึงประวัติและลักษณะของพระโพธิสัตว์ก่อนแล้วจึงเล่าเหตุการณ์อื่นๆ ต่อไป เพื่อให้เข้าใจคุณสมบัติของพระ
โพธิสัตว์ เบื้องต้น อรรถกถาชาดกเรื่องใดที่ไม่มีการกล่าวถึงประวัติหรือคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์ ไว้ อรรถกถาจารย์จะ
บรรยายเพิ่ม พบจานวน 2 เรื่อง คือ อรรถกถาเอกราชจริยา และ อรรถกถามหาโลมหังสจริยา
ตัวอย่างอรรถกถาเอกราชจริยา ตอนแสดงคุณสมบัติของพระเจ้าเอกราชในตอนเปิดเรื่อง
อรรถกถาเอกราชชาดก : ในอดีตกาล อามาตย์ผู้เป็นอุปัฏฐากของ พระเจ้าพาราณสีประทุษร้ายในราช
สานักพระราชาทรงเห็นโทษของเขาโดยประจักษ์ จึงทรงให้ขับไล่เสวกนั้นจากแว่นแคว้น เสวกนั้นจึงไปอุปัฏฐาก
พระเจ้าโกศลพระนามว่า ทุพภิเสน...
อรรถกถาเอกราชจริยา : ในครั้งนั้นพระมหาสัตว์ทรงอุบัติเป็นโอรสพระเจ้ากรุงพาราณสี. ครั้นทรง
เจริญวัยถึงความสาเร็จศิลปะทุกแขนง เมื่อพระราชบิดาเสด็จสวรรคตแล้ว ได้ครองราชย์สมบัติมีพระนามประกาศ
ว่า เอกราช เพราะทรงบาเพ็ญบารมี...ทรงให้ทานแก่คนยากจนและคนเดินทางเป็นต้น ทรงรักษาศีลทรงรักษา
อุโบสถ ทรงถึงพร้อมด้วยขันติเมตตาและความเอ็นดู ทรงยินดีสรรพสัตว์ดุจมารดาบิดายินดีบุตรที่นั่งบนตัก...

ในอรรถกถาเอกราชชาดกเปิดเรื่องด้วยเหตุการณ์พระเจ้าเอกราชลงโทษอามาตย์ที่ทุจริต แต่ในอรรถกถาเอก
ราชจริยาอรรถกถาจารย์เพิ่มความเพื่อแสดงคุณสมบัติของพระเจ้าเอกราชเข้ามาในตอนเปิดเรื่อง เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจลักษณะ
นิสัยของพระเจ้าเอกราชเบื้องต้นว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์มีคุณธรรมและโปรดทาทานแล้วจึงเล่าถึงเหตุการณ์พระเจ้าเอก
ราชลงโทษอามาตย์ที่ทุจริต และการเพิ่มคุณสมบัติดังกล่าวยังมีส่วนสาคัญต่อการดาเนินเรื่ อง ทาให้เรื่องดาเนินไปอย่างเป็น
เหตุเป็นผลด้วย กล่าวคือ เพราะพระเจ้าเอกราชทรงเป็นผูม้ ีคุณธรรมและโปรดทาทานจึงทรงลงโทษอามาตย์ทุจริตด้วยการขับ
ไล่ ซึ่งเป็นวิธลี งโทษสถานเบา หรือ พระเจ้าเอกราชทรงไม่โกรธและเมตตาพระเจ้าโกศลที่ยกทัพมายึดเมืองและคิดฆ่าพระองค์
1.1.2 การเพิ่มความเพื่อแสดงเหตุผล เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจความคิด และการกระทาของตัวละคร ส่วนมากจะ
เป็นการเพิ่มเหตุผลในการบาเพ็ญบารมี พบจานวน 10 เรื่องได้แก่ อรรถกถาสังขพราหมณจริยา อรรถกถากุรุธรรมจริยา
อรรถกถา
สิวิราชจริยา อรรถกถาเวสสันตรจริยา อรรถกถาสีลวนาคจริยา อรรถกถาจูฬโพธิจริยา อรรถกถาธัมมเท
วปุตตจริยา อรรถกถายุธัญชยจริยา อรรถกถาอโยฆรจริยา และอรรถกถามูคผักขจริยา
ตัวอย่าง อรรถกถากุรุธรรมจริยา ตอนพระเจ้าธนัญชัยพระราชทานช้างแก่พราหมณ์กาลิงคราช
อรรถกถากุรุธรรมชาดก: ...ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อจะขอช้างนั้น อย่างนี้จึงได้มาที่นี่ ขอพระองค์ผู้
ทรงประเสริฐโปรดทรงทราบกิจที่จะพึงกระทาในเรื่องช้างนั้น. . พระราชาผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ แม้แต่ชีวิตที่ถูก
ขอก็จะประทานให้ จะป่วยการไปใยถึงช้างตัวประเสริฐอันเป็นสัตว์ดิรัจฉานเล่า…
อรรถกถากุรุธรรมจริยา: ...เมื่อพระราชทานพญาคชสารแล้ว พวกอามาตย์พากันกราบทูลพระโพธิสัตว์
ว่า “ขอเดชะมหาราชเจ้า เพราะเหตุไรพระองค์จึงพระราชทานมงคลหัตถี...” พระมหาสัตว์ตรัสว่า “เราจะให้สิ่งที่
ยาจกทั้งหลายขอกะเรา หากขอราชสมบัติกะเรา เราก็จะให้ราชสมบัติแก่พวกเขา พระสัพพัญญุตญาณเท่านั้นเป็น
ที่รักยิ่ง แม้กว่าราชสมบัติ แม้กว่าชีวิตของเรา เพราะฉะนั้น เราจึงได้ให้พญาคชสารนั้น”...
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ในอรรถกถากุรุธรรมชาดกไม่ปรากฏเหตุการณ์เหล่าอามาตย์ทูลถามถึงเหตุผลที่พระเจ้าธนัญชัยพระราชทาน
ช้างแก่พราหมณ์เมืองกาลิงคราช แต่ในอรรถกถาจริยาปิฎกอรรถกถาจารย์เพิ่มเหตุการณ์ดังกล่าวเข้ามาเพื่อแสดงเหตุผลการ
ให้ทานของพระโพธิสัตว์ ซึ่งช่วยอธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องการบาเพ็ญบารมีได้กระจ่างยิ่งขึ้นว่าที่พระโพธิสัตว์ทรงตัง้ มั่นในการ
ทาทาน สละทรัพย์สิน สิ่งของหรือชีวิตของพระองค์ให้แก่ผู้อื่นเพราะมุ่งหวังในพระสัพพัญ - ญุตญาณ ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของ
โพธิสัตว์ที่จะต้องปฏิบัติทุกพระชาติ
1.1.3 การเพิ่มความเพื่อแสดงเหตุการณ์ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องได้แจ่มชัด พบ 3 เรื่อง ได้แก่ อรรถกถามหา
โควินทจริยา อรรถกถามาตังคจริยา และอรรถกถาจันทกุมาร
ตัวอย่าง อรรถกถามาตังคจริยา ตอนบิดานางทิฏฐมังคลิกาเสนอทรัพย์แก่มาตังคบัณฑิตเพื่อให้มาตังคบัณฑิตลุก
ไปจากหน้าบ้าน
อรรถกถามาตังคชาดก: ...เมื่อเศรษฐี ผู้บิดาของนางทิฏฐมังคลิกา มาถามว่า เพราะเหตุใดเจ้าจึงมา
นอนที่นี่? มาตังคบัณฑิตจึงตอบว่า เหตุอย่างอื่นไม่มี แต่ข้าพเจ้าต้องการนางทิฏฐมังคลิกาเป็นภรรยา. ล่วงมาได้
วันหนึ่ง เศรษฐีนั้นก็มาถามอีก พระโพธิสัตว์ก็ตอบยืนยันอยู่อย่างนั้น...
อรรถกถามาตังคจริยา: บิดาของนางทิฏฐมังคลิกาได้ยินว่า “มาตังคะมานอนอยู่ที่ประตูเรือน” จึง
กล่าวว่า “พวกท่านจงให้ทรัพย์กากณิกหนึ่งแก่มาตังคะ มาตังคะเอาน้ามันลูบไล้สรีระแล้วจงไปเถิด.” มาตังค
บัณฑิตกล่าว อยู่อย่างเดียวว่า “เราไม่ได้นางทิฏฐมังคลิกาแล้วก็จักไม่ลุกขึ้น.” ลาดับนั้น แม้พราหมณ์จะพูดว่า
“พวกท่ า นจงให้ ท รัพ ย์ ส องกากณิ ก มาสกหนึ่ง บาทหนึ่ ง กหาปณะหนึ่ ง สองสามกหาปณะ จนกระทั่ง ร้ อ ย
กหาปณะ พันกหาปณะ” มา
ตังคบัณฑิตก็ไม่รับ...

ในอรรถกถามาตังคชาดกไม่ปรากฏเหตุการณ์บิดานางทิฏฐมังคลิกาเสนอทรัพย์แก่มาตังคะ แต่อรรถกถามาตังค
จริ ย า อรรถกถาจารย์ เ พิ่ ม เหตุ ก ารณ์ ดั งกล่ า วเข้ า มาเพื่ อ ให้ ผู้ อ่ า นเห็ น เหตุ ก ารณ์ อ ย่ า งละเอี ย ด และท าให้ เ รื่ อ งมี ค วาม
สมเหตุสมผลมากขึ้นว่าบิดาได้พยายามทาทุกวิธีเพื่อขอให้มาตังคะออกไปจากหน้าบ้าน ทั้งขอโทษและเสนอทรัพย์แต่ก็ไม่เป็น
ผลจึงมอบลูกสาวให้แก่มาตังคะ และเหตุการณ์ที่ เพิ่มเข้ามานี้ยังช่วยส่งเสริมคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์ด้วยว่าเป็นผู้มีความ
เพียรเป็นเลิศ ดังทีไ่ ม่ย่อท้อจนได้นางทิฏฐมังคลิกามาเป็นภรรยา
1.2 การขยายความ คือ การเพิ่มรายละเอียดเนื้อความที่มีอยู่เดิมเพื่อให้เกิดความเข้าใจเรื่องนั้นๆ ได้ดี แบ่งเป็น 4
ประเภท ได้แก่ การขยายความเพื่อแสดงคุณสมบัติของบุ คคล การขยายความเพื่อแสดงเหตุผล การขยายความเพื่อแสดง
เหตุการณ์ และการขยายความเพื่อพรรณนาสถานที่
1.2.1 การขยายความเพื่อแสดงคุณลักษณะของบุคคล เพื่อให้ทราบลักษณะของตัวละครชัดเจนยิ่งขึ้น พบ 2
เรื่อง ได้แก่ อรรถกถามาตังคจริยา และอรรถกถาสุวรรณสามจริยา
ตัวอย่างอรรถกถาสุวรรณสามจริยา ตอนกล่าวถึงลักษณะของสุวรรณสาม
อรรถกถาสุวรรณสามชาดก: ...ให้บิดามารดาอยู่ในอาศรม ไปนามูลผลาผลในป่ามาเอง ตั้งไว้ใน
บรรณศาลา กวาดที่อยู่ของบิดามารดาแต่เช้าทีเดียวไหว้บิดาและถือหม้อน้าไปสู่มิคสัมมตานทีนาน้าดื่มมา แต่งตั้ง
ของฉันไว้ให้ไม้ สีฟันและน้าบ้วนปากเป็นต้น ให้ผลาผลที่มีรสอร่อย เมื่อมารดาบริโภคแลบ้วนปากแล้ว ตนเอง
จึงบริโภคผลผลที่เหลือ เสร็จกิจบริโภคแล้วไหว้บิดามารดา มีฝูงมฤคแวดล้อมเข้าป่าเพื่อต้องการหาผลาผล เหล่า
กินนรที่เชิงบรรพตช่วยเก็บผลาผลให้พระโพธิสัตว์...
อรรถกถาสุวรรณสามจริยา: ...สุวรรณสามจึงให้บิดาอยู่ในอาศรม นารากไม้และผลาผลในป่าเลี้ยงดู
มาดาบิดา ตอนเช้าตรู่ก็กวาดที่อยู่ นาน้าของดื่มมาให้ ตั้งของบริโภคไว้ให้ ไม้สีฟันและน้าล้างหน้า และให้ผลาผลที่
มีรสอร่อย เมื่อมารดาบิดาบ้วนปากตนเองก็บริโภค ไหว้มารดาบิดาแล้วก็นั่งอยู่ใกล้ๆ มารดาบิดานั่นเองด้วยคิดว่า
“มารดาบิดาจะสั่งอะไรบ้าง” และโดยเฉพาะได้แผ่เมตตาไว้มาก ด้วยเหตุนั้น สัตว์ทั้งหลายจึงไม่รบกวนสุวรรณ

- สังคมและวัฒนธรรม -

899

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 วันที่ 17 มิถุนายน 2559

สาม.พระโพธิสัตว์ไม่รบกวนสัตว์ทั้งหลาย เหมือนอย่างที่สัตว์ทั้งหลายไม่รบกวนพระโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์ทั้งไป
ทั้งมาสู่ป่าเพื่อผลาผลทุกๆ วันอย่างนี้ จึงถูกแวดล้อมไปด้วยฝูงเนื้อ. แม้สัตว์ที่เป็นศัตรูมีราชสีห์และเสือโคร่งเป็น
ต้น ก็คุ้นเคยเป็นอย่างดีกับพระโพธิสัตว์ สัตว์เดียรัจฉานทั้งหลายได้ความเป็นผู้มีจิตอ่อนโยนต่อกันและกันในที่อยู่
ของพระโพธิสัตว์นั้น ด้วยประการฉะนี้ด้วยอานุภาพแห่งเมตตาในที่ ทั้งปวง พระโพธิสัตว์นั้นจึงเป็นผู้ไม่กลัวไม่
หวาดสะดุ้ง ไม่มีเวร อยู่ดุจพรหม...

ในอรรถกถาสุวรรณสามชาดกได้บรรยายคุณลักษณะของสุวรรณสามว่าเป็นผู้มีความกตัญญูต่อบิดามารดา
ปรนนิบัติบิดามารดาเป็นอย่างดีอีกทั้งยังเป็นที่รักของสัตว์ ลิงและกวางต่างก็มาช่วยพระองค์เก็บอาหาร แต่ในสุวรรณสาม
จริยา อรรถกถาจารย์ ได้ขยายความคุณลักษณะของพระโพธิสัตว์เพิ่มทาให้ทราบว่าพระองค์ทรงเป็นผู้มีความเมตตามาก
แม้แต่สัตว์ร้ายอย่างสิงโตและเสือก็ไม่ทาอันตรายพระองค์ เพราะเมื่อสัตว์ทั้งหลายมาอยู่ใกล้พระองค์ก็พลอยมีจิตใจอ่อนโยน
เหมือนกับพระองค์ด้วย การขยายความนี้นอกจากจะช่วยแสดงคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์เด่นชัดมากยิ่งขึ้นว่าพระองค์ทรง
เป็นผู้เปี่ยมด้วยความเมตตาแล้ว ยังมีผลต่อการดาเนินเรื่องอีกด้วย กล่าวคือช่วยทาให้เรื่องมีความสมเหตุสมผลดังทีป่ รากฏใน
ตอนพระโพธิสัตว์ไม่โกรธพระราชากปิลยักษ์ที่ยิงศรใส่พระองค์จนได้รับบาดเจ็บสาหัส เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้มีความเมตตา
จึงไม่ผูกใจอาฆาตพยาบาท คิดร้ายต่อผู้ใด
1.2.2 การขยายความเพื่อแสดงเหตุผล เพื่อให้ผู้อ่านทราบเหตุผลของการกระทาของตัวละครชัดเจนยิง่ ขึ้น พบ
3 เรื่อง ได้แก่อรรถกถาอกิตติจริยา อรรถกถามหิงสราชจริยา และอรรถกถามาตังคจริยา
ตัวอย่าง อรรถกถาอกิตติจริยา ตอนแสดงเหตุผลการให้ทานของอกิตติพราหมณ์
อรรถกถาอกิตติชาดก : ลาดับนั้น ท้าวสักกะได้ยืนอยู่เฉพาะหน้า เพื่อขอภิกษา. พระมหาสัตว์ได้เห็น
ท้าวสักกะแล้วดาริว่า เป็นลาภเหลือหลายของเราซินะ เราเห็นยาจก วันนี้ เราต้องให้ทานมโนรถของเราให้ลุถึง
ที่สุด ถือใบหมากเม่านึ่งไปใส่ในภาชนะของท้าวเธอ มิได้เหลือไว้เพื่อตนเลยด้วยคิดว่าขอทานของเรานี้ จงเป็น
ปัจจัยแห่ง พระสัพพัญญุตญาณ
อรรถกถาอกิตติจริยา : แม้ในสามวันดาบสก็ตั้งจิตอธิษฐานว่า “ด้วยทานนั้นเรามิได้ปรารถนาลาภ
สักการะและความสรรเสริญ ไม่ปรารถนาสมบัติจักรพรรดิ ไม่ปรารถนาสักกสมบัติ ไม่ปรารถนาพรหมสมบัติ ไม่
ปรารถนาสาวกโพธิญาณ ไม่ปรารถนาปัจเจกโพธิญาณที่แท้ขอทานของเรานี้จงเป็นปัจจัยแห่งพระสัพพัญญุตญาณ
...”

ในอรรถกถาอกิตติจริยา อรรถกถาจารย์ได้ขยายความเพื่อแสดงเหตุผลการให้ทานของอกิตติพราหมณ์อย่าง
ละเอียดเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเหตุผลในการบาเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ชัดเจนว่าพระองค์ทรงทาทานโดยมิได้หวังในลาภ ยศ
คาสรรเสริญ มิได้หวังในทรัพย์สมบัติ สาวกโพธิญาณ หรือปัจเจกโพธิญาณ อย่างที่ท้าวสักกะสงสัย แต่ มุ่งหวังบรรลุพระ
สัพพัญญุตญาณ
1.2.3 การขยายความเพื่อแสดงเหตุการณ์ เป็นการแสดงเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงไปสู่เหตุการณ์สาคัญ พบ 1
เรื่อง ได้แก่ อรรถกถามัจฉราชจริยา ตอนพญาปลาทาสัจจกิริยาเพื่อขอฝน อรรถกถาจารย์ได้อธิบายขยายความเหตุการณ์นี้
เพิ่มเติม
อรรถกถามัจฉชาดก: ...ข้าแต่พระปัชชุนนะผู้เจริญ ข้าพเจ้าอาศัยหมู่ญาติเดือดร้อนมาก ในเมื่อข้าพเจ้า
ผู้ทรงศีลลาบากอยู่ ทาไมท่านไม่ช่วยให้ฝนตกลงมาเล่า ข้าพเจ้าบังเกิดในฐานะที่จะกัดกินพวกเดียวกัน แต่ก็ยังไม่
เคยได้ชื่อว่า กัดกินมัจฉาชาติ ...ด้วยสัจจวาจานี้ขอท่านจงให้ฝนตกลงมาปลดเปลื้องหมู่ญาติของข้าพเจ้าจากทุกข์
เทอญ...
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อรรถกถามัจ ฉราชจริย า: ตั้ งแต่เราระลึก ตนได้ ตั้งแต่ เรารู้ความมาจนถึ งบัดนี้ เราไม่รู้สึ ก ว่าแกล้ ง
เบียดเบียนสัตว์แม้ตัวหนึ่ง ให้ได้รับลาบากเลย. ด้วยสัจวาจานี้ขอเมฆจงยังฝนให้ตกห่าใหญ่... ด้วยเดชแห่งศีลของ
พระมหาสัตว์ปัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ของท้าวสักกะแสดงอาการร้อนตลอดกาล ด้วยสัจกิริยานั่นแล.ท้าวสักกะทรง
ราพึงว่า “อะไรหนอ?” ครั้นทรงทราบเหตุนั้นแล้ว จึงรับสั่งให้เรียกวัสสวลาหกเทวราชมามีเทวบัญชาว่า “นี่แน่ะ
เจ้าพระยาปลาผู้เป็นมหาบุรุษปรารถนาให้ฝนตกเพราะความเศร้าโศก คือความตายของญาติทั้งหลาย. เจ้าจงทา
เมฆให้เป็นกลุ่มเดียวกันแล้วให้ฝนตกทั่วแคว้นโกศลเถิด...ฝนตกอยู่ไม่ขาดสาย ครู่เดียวเท่านั้นสระใหญ่นั้นก็เต็ม...

ในอรรถกถามัจฉราชจริยา อรรถกถาจารย์อธิบายขยายความเหตุการณ์ตอนที่พญาปลาทาสัจจกิริยาเพื่อขอฝน
เพิ่มเติม เพื่อเชื่อมโยงให้เห็นที่มาของฝน หลังจากพระโพธิสัตว์ทาสัจจกิริยา ท้าวสักกะรับรู้ถึงการทาวาจาสัตย์ของพระ
โพธิสัตว์จึงทาให้ฝนตก จนปลาทั้งหลายพ้นภัย อีกทั้งมนุษย์ก็สามารถกลับมาปลูกข้าวกล้าได้อีกครั้ง การขยายความส่วนนี้ทา
ให้ผู้อ่านเข้าใจเหตุการณ์ฝนตกหลังกระทาสัจจกิริยาของพระโพธิสัตว์ ได้อย่างแจ่มชัด และยังส่งเสริม คุณสมบัติ ของพระ
โพธิสัตว์ให้เห็นว่าเป็นผู้มีพระกรุณาแก่สัตว์โลกและมีบุญบารมีมาก ดังปรากฏให้เห็นตอนที่ช่วยเหลือสัตว์โลกให้พ้นจากภัย
แล้ง และการทาสัจจกิริยาได้สาเร็จ แม้แต่ท้าวสักกะก็ยังช่วยเหลือพระองค์
1.2.4 การขยายความเพื่อพรรณนาสถานที่ การเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ เพื่อทาผู้อ่านเห็นภาพ
ชัดเจน พบ 1 เรื่อง คือ อรรถกถารุรุชาดก ตอนที่กล่าวถึงที่อยู่อาศัยของพญารุรุ
อรรถกถาธรรมรุรุชาดก: ครั้งนั้นพระมหาสัตว์บังเกิดในกาเนิดรุรุมฤค ทิ้งบริวารเสียพานักอยู่ที่ป่า
มะม่วงอันมีช่องดงาม ผสมกับดงรังอันน่ารื่นรมย์ตรงวังวนแห่งแม่น้าคงคาลาพังตัวเดียวเท่านั้นเพื่อประสงค์จะ
กระทาการรักษาอุโบสถ.
อรรถกถารุรุมิคจริย า: เราเข้าไปอาศัย อยู่ ณ ประเทศที่น่ารื่นรมย์ เป็นรมณีย สถานสงัดเงีย บ
ปราศจากมนุษย์ เป็นที่ยินดีแห่งใจ ใกล้ฝั่งคงคา.ในบรรดาคาเหล่านั้น คาว่า ณ ประเทศที่น่ารื่นรมย์ (รมฺเมปเท
เส) ความว่า ในอรัญญประเทศอันน่ารื่นรมย์ เพราะประกอบด้วยภูมิภาคด้วยทรายละเอียดเช่นกับ พื้นแก้วมุกดา
ด้วยพื้นป่าอันปกคลุมหญ้าเขียวสดอย่างสนิท ด้วยพื้นศิลาวิจิตรด้วยสีต่างๆ ดุจปูไว้อย่างสวยงาม และด้วยสระมี
น้าใสสะอาด...

ในอรรถกถารุรุมิคราชจริยาอรรถกถาจารย์ได้ขยายความที่อยู่อาศัยของพญารุรุเพิ่มเติม ทาให้ผู้อ่านสามารถ
จินตนาการภาพที่อยู่อาศัยของพญารุรุได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่า สถานที่นั้นเป็นสถานที่สงบ สะอาดและมีธรรมชาติรื่นรมย์ พญารุรุ
จึง เลือกสถานที่นั้นเพื่อรักษาอุโบสถ
การศึกษากลวิธีการเพิ่มทั้งการเพิ่มความและการขยายความ พบว่า อรรถกถาจารย์เลือกใช้วิธีเพิ่มทั้งสองประเภท
เพื่อจุดมุ่งหมาย 3 ประการ ได้แก่ ประการแรกคือทาให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจเหตุการณ์และเรื่องราวได้อย่างละเอียด สามารถ
คิดจินตนาการภาพได้ ทาให้เรื่องที่เกิดขึ้นมีความสมจริง มีการดาเนินเรื่องอย่างสมเหตุสมผล ประการที่สองคืออรรถกถา
จารย์ ต้องการส่งเสริม คุณสมบัติ ของพระโพธิสัตว์ให้เด่นชัดยิ่งขึ้นว่าพระองค์มีคุณ ลักษณะแตกต่างกับคนธรรมดาทั่วไป
พระองค์สามารถกระทาสิ่งยากที่คนธรรมดามิอาจกระทาได้ พระองค์จึงเป็นผู้น่าเลื่อมใสและสมควรได้รับการยกย่อง และ
ประการสุดท้าย คือช่วยอธิบายเรื่องราวการบาเพ็ญบารมีและวิถีชีวิตของพระโพธิสัตว์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทาให้ผู้อ่านเข้าใจ
ความคิด แนวทางการบาเพ็ญบารมีและเป้าหมายของการบาเพ็ญบารมี ซึ่งนี่ถือเป็นวัตถุประสงค์สาคัญของการเล่าเรื่องใน
อรรถกถาจริยาปิฎกทั้ง 35 เรื่อง
2. การเปลี่ยน คือ การใช้คาหรือข้อความใหม่เพื่อสื่อความหมายให้ต่างกับความหมายเดิม สามารถแบ่งตามลักษณะของ
เนื้อหาได้เป็น 2 ลักษณะ คือการเปลี่ยนความ และการเปลี่ยนรายละเอียด
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2.1 การเปลี่ยนความ เป็นการใช้ความใหม่เพื่อสื่อความหมายต่างไปจากเดิม พบเพียง 1 ประเภท คือ การเปลี่ยน
ความเพื่อแสดงเหตุการณ์การบาเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์เพื่อเน้นย้าคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์ พบ 2 เรื่อง ได้แก่ อรรถ
กถาสีลวนาคจริยา และอรรถกถามหาโลมหังสจริยา
ตัวอย่าง อรรถกถามหาโลมหังสจริยา ตอนพระโพธิสัตว์บาเพ็ญอุเบกขาบารมี
อรรถกถาโลมหังสชาดก: พระโพธิสัตว์ดาริว่า เราจักทดลองตบะของพวกนอกลู่นอกทางดู จึงบวชเป็น
อาชีวก ไม่นุ่งผ้า คลุกเคล้าด้วยธุลี เงียบฉี่อยู่คนเดียว ...เวลาหิมะตกตอนกลางคืน ออกจากไพรสณฑ์ อยู่กลางแจ้ง
ชุ่มโชกด้วยน้าหิมะ เวลากลางวันก็ทานองเดียวกัน ให้ตนชุ่มโชกด้วยหยาดน้าที่ไหลจากไพรสณฑ์...
อรรถกถามหาโลมหัสจริยา:...เราบาเพ็ญปฏิปทามีความอดทนคาเย้ยหยันของผู้อื่นเป็นต้นอย่างวิเศษ
จักยังอุเบกขาบารมีให้ถึงที่สุดได้ จึงออกจากเรือนด้วยผ้าผืนที่นุ่งอยู่นั่นแหละ. เป็นผู้ประพฤติขัดเขลากิเลสอย่าง
ยิ่งหมดกาลังก็ทาเป็นมีกาลัง ไม่โง่ก็ทาเป็นโง่ ถูกคนอื่นเยาะเย้ย เย้ยหยันด้วยรูปร่างอันไร้จิตใจ...พวกเด็กนักเลงก็
พากันไปที่ป่าช้านั้นทาความไม่เหมาะสมหลายๆ อย่างมีการถ่มน้าลายเป็นต้น แล้วก็กลับไป. พวกเด็กนักเลงทา
อย่างนี้ทุกๆ วัน...

จากเดิมในอรรถกถาโลมหังสชาดกพระโพธิสัตว์บาเพ็ญอุเบกขาบารมีโดยการวางเฉยต่อสภาพภูมิอากาศทั้งร้อน
และหนาวซึ่งเป็นการใช้ความอดทนทางร่างกาย แต่ในอรรถกถามหาโลมหังสจริยาอรรถกถาจารย์เปลี่ยนแปลงเหตุการณ์การ
บาเพ็ญบารมีมาเป็นการวางเฉยต่อการถูกเยาะเย้ย และถูกรังแก ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ต้องใช้ความอดทนทางร่างกายและจิตใจ
แสดงให้เห็นแนวทางการบาเพ็ญอุเบกขาบารมีของพระโพธิสัตว์ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าพระองค์ทรงวางเฉยต่อสิ่งเร้าต่างๆ ดังที่ถูกเย้ย
หยัน และรังแกทุกวันแต่พระองค์ก็ทรงวางเฉย
2.2 การเปลี่ยนรายละเอียด คือ การใช้คาหรือข้อความในรายละเอียดปลีกย่อยต่างไปจากเดิม เพื่อเน้นย้า
รายละเอียดสาคัญและสื่อความหมายบางอย่างให้ชัดเจนยิ่งขึ้น พบ 3 เรื่อง ได้แก่ อรรถกถาจันทกุมารจริยา อรรถกถาภิงส
จริยา และอรรถกถาเอกราชจริยา
ตัวอย่าง อรรถกถาจันทกุมารจริยา ตอนพระโพธิสัตว์ไปเยี่ยมบิดาที่ถูกเนรเทศนอกเมือง
อรรถกถาจันทกุมารชาดก: ลาดับนั้นแล พระโพธิสัตว์ทรงเริ่มตั้งวัตรปฏิบัติต่อพระราชบิดา พระราช
บิดาไม่ได้เสด็จเข้าสู่พระนคร. ในกาลเมื่อเสบียงอาหารสิ้นไป พระโพธิสัตว์ก็เสด็จไปเพื่อประโยชน์แก่กิจต่างๆ มี
การเล่นสวนเป็นต้น. ก็เข้าไปเฝ้าพระราชบิดานั้น แต่ก็มิได้ถวายบังคม. ฝ่ายพระเจ้าเอกราชกระทาอัญชลีแล้วตรัส
ว่า ขอพระองค์จงทรงมีพระชนม์ยืนนานพระเจ้าข้า...
อรรถกถาจันทกุมารจริยา: ในกาลนั้น พระโพธิสัตว์ เมื่อถูกมหาชนขับไล่พระบิดาไปอยู่บ้านคนจัณฑาล
ได้ทรงประทานเสบียงอันควรให้ผ้านุ่งและผ้าห่ม. แม้พระบิดานั้นก็ไม่ได้เข้าพระนคร เมื่อพระโพธิสัตว์เสด็จไป
นอกพระนครเพื่อทอดพระเนตรพระอุทยาน. พระบิดาไม่ไหว้ ไม่ทาอัญชลีกรรมด้วยเห็นว่าเป็นบุตร แต่กล่าวว่า
ขอให้ลูกจงมีอายุยืนนานเถิด. แม้พระโพธิสัตว์ในวันที่เห็นพระบิดา ก็ทรงกระทาสัมมานะเป็นอย่างยิ่ง...

ในอรรถกถาจันทกุมารชาดกกล่าวว่า พระบิดาไหว้พระโพธิสัตว์ แต่ในอรรถกถาจันทกุมารจริยาอรรถกถาจารย์ได้
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าว ไม่ให้พระบิดาไหว้พระโพธิสัตว์ เหตุที่ อรรถกถาจารย์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเหตุการณ์
ดังกล่าวเพื่อรักษาคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์ให้ยังคงความน่าเลื่อมใสและเป็นผู้ประเสริฐ กล่าวคือ เป็นลูกที่มีความกตัญญู
เคารพและบูชาพ่อแม่ แม้ว่าพ่อแม่จะอยู่ในฐานะสังคมต่ากว่าก็ตาม
กลวิธีการเปลี่ยนที่พบในอรรถกถาจริยาปิฎกมี 2 ลักษณะ คือ การเปลี่ยนความและการเปลี่ยนรายละเอียด ได้แก่
การเปลี่ยนความเพื่อแสดงเหตุการณ์ เพื่อจะเน้นย้าคุณสมบัติและแสดงการบาเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทา
ให้ผู้อ่านสามารถจินตนาการภาพ เข้าใจเรื่องและเห็นแนวทางการปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ ส่วนการเปลี่ยนรายละเอียดพบว่า
902
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ในอรรถกถาจริยาปิฎกมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเหตุการณ์ก็เพื่อรักษาและส่งเสริม คุณสมบัติของพระโพธิสัตว์ให้ยังคง
ความน่าเลื่อมใส เหมาะแก่การเคารพนับถือ
3. การตัด คือ อรรถกถาจารย์เลือกไม่กล่าวถึงเนื้อหาบางประการที่ปรากฏในต้นฉบับ เพื่อเน้นข้ อความที่เลือกไว้และให้
ความสาคัญมากกว่า รวมทั้งทาให้การดาเนินเรื่องกระชับด้วย พบ 2 ลักษณะ คือ การตัดความ และการตัดรายละเอียด
3.1 การตัดความ คือ การเลือกไม่กล่าวถึงเนื้อความบางตอนหรือตัดเหตุการณ์บางอย่างในเรื่องออกไป เพราะ
เหตุการณ์ดังกล่าวอาจลดทอนความสาคัญของเหตุการณ์อื่นๆ และทาให้เรื่องเยิ่นเย้อ แบ่งได้ 5 ประเภท ได้แก่ การตัดความ
ที่แสดงคุณสมบัติของบุคคล การตัดความที่แสดงเหตุผล การตัดความที่แสดงเหตุการณ์ การตัดความที่แสดงอารมณ์ความรู้สึก
และการตัดความที่เกี่ยวกับสถานที่ ดังนี้
3.1.1 การตัดความที่แสดงคุณสมบัติของบุคคล ส่วนใหญ่จะเป็นการตัดความที่แสดงคุณสมบัติของตัวละคร
รอง พบจานวน 6 เรื่อง ได้แก่ อรรถกถาสังขพราหมณจริยา อรรถกถาเวสสันตรจริยา อรรถกถารุรุชาดก อรรถกถาภูริทัตตจริ
ยา อรรถกถาโสณนันทปัณฑิตจริยา และอรรถกถามหาสุตโสมจริยา
ตัวอย่าง อรรถกถาสังขชาดก อรรถกถาจารย์ตัดความที่แสดงคุณสมบัติของอุปัฏฐาก
อรรถกถาสังขชาดก: ...นางได้จัดถาดทองใบ 1 ให้เต็มไปด้วยทิพยโภชนะอันมีรสเลิศต่างๆ เหาะไป ณ
ที่นั้นโดยเร็ว ยืนอยู่บนอากาศตรงหน้าสังขพราหมณ์ กล่าวว่า ข้าแต่พราหมณ์ ท่านอดอาหารมา 7 วันแล้ว จง
บริโภคโภชนะนี้เถิด.สังขพราหมณ์แลดูนางเทพธิดา แล้วกล่าวว่า จงนาภัตของท่านหลีกไปเถิด เรารักษาอุโบสถ.
ลาดับนั้น อุปัฏฐากอยู่ข้างหลังไม่เห็นเทวดาได้ฟังแต่เสียง จึงคิดว่า พราหมณ์นี้เป็นสุขุมาลชาติโดยปกติ มา ถูกอด
อาหารลาบากเข้า 7 วันชะรอยจะเพ้อเพราะกลัวตาย เราจะปลอบโยนเขา คิดดังนี้แล้วจึงกล่าวคาถาที่ 1 ว่า “ข้า
แต่ท่านสังขพราหมณ์ ท่านก็เป็นพหูสูต ได้ฟังธรรมาแล้ว ทั้งสมณพราหมณ์ทั้งหลาย ท่านก็ได้เห็นมา เหตุไรท่าน
จึงแสดงคาพร่าเพ้อในขณะอันไม่สมควร คนอื่นนอกจากข้าพเจ้า ใครเล่าที่จะมาเจรจากับท่านได้ ?”สังขพราหมณ์
ได้ฟังคาของอุปัฏฐากแล้ว จึงคิดว่า “ชะรอยเทวดานั้นจะไม่ปรากฏแก่เขา” จึงกล่าวว่า “แน่ะสหาย เรามิได้กลัว
มรณภัย ผู้อื่นที่มาเจรจากับเรามีอยู่...” ลาดับนั้นอุปัฏฐากได้กล่าวคาถาที่ 3 แก่สังขพราหมณ์นั้นว่า “ข้าแต่ท่าน
สังขพราหมณ์วิสัยบุรุษผู้ยังปรารถนาความสุข ได้ พบเห็นเทวดาเช่นนี้แล้วควรจะถามดูให้รู้แน่ ขอท่านจงลุกขึ้น
ประนมมือถามเทวดานั้นว่านางเป็น เทวดาหรือมนุ ษย์ ”..พระโพธิสัตว์คิ ดว่าอุปั ฏฐากพู ดถูก เมื่อจะถามนาง
เทพธิดานั้นได้กล่าวคาถาที่ 4 ว่า “เพราะเหตุที่ท่านมาแลดูข้าพเจ้าด้วยสาตาอันแสดงความรัก ร้องเชิญให้
ข้าพเจ้าบริโภคอากหาร ดูก่อนนางผู้มีอานุภาพใหญ่ ข้าพเจ้าขอถามท่าน ท่านเทวดาหรือมนุษย์”
อรรถกถาสังขพราหมณจริยา: พระโพธิสัตว์มองดูเทพธิดานั้นจึงปฏิเสธว่า “เราไม่บริโภค เรารักษา
อุโบสถ” เมื่อจะถามเทพธิดานั้นจึงกล่าวว่า ท่านจะเชื้อเชิญเราเป็นอย่างดี ท่านกล่าวกับเราว่าเชิญบริโภคอาหาร
นารีผู้มีอานุภาพมาก เราขอถามท่าน ท่านเป็นเทพธิดาหรือมนุษย์

ในอรรถกถาสังพราหมณชาดก ตอนที่นางมณีเมขลานาอาหารมาให้สังขพราหมณ์ แต่สังขพราหมณ์ไม่ยอมรับ
เมื่ออุปัฏฐากทราบเรื่องจึงแนะนาสังขพราหมณ์ให้ถามนางมณีเมขลาว่าเป็นนางฟ้าหรือมนุษย์ให้แน่ชัดก่อนที่จะปฏิเสธความ
ช่วยเหลือของนางมณีเมขลา ข้อความดังกล่าวแสดงให้เห็นความเฉลียวฉลาดของอุปัฏฐากที่ช่วยเตือนสติ สังขพราหมณ์ ซึ่ง
สังขพราหมณ์ก็เห็นด้วยจึงปฏิบัติตามและรับความช่วยเหลือจากนางมณีเมขลา แต่ในอรรถกถาสังขพราหมณจริยาไม่ปรากฏ
ข้อความดังกล่าว เพราะข้อความนี้ลดทอนคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์ที่เป็นผู้มีปัญญาและมีความรอบคอบ
3.1.2 การตัดความที่แสดงเหตุผล คือเลือกจะไม่กล่าวถึงสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ในเรื่อง พบ
จานวน 4 เรื่อง ได้แก่อรรถกถากัณหทีปายนจริยา อรรถกถาจัมเปยยจริยา อรรถกถาสังขปาลจริยา และอรรถกถา สุวรรณ
สามจริยา
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ตัวอย่าง อรรถกถาจัมเปยยชาดก อรรถกถาจารย์ตัดความที่แสดงเหตุผลพระโพธิสัตว์ได้ถือกาเนิดเป็นพญานาค
อรรถกถาจัมเปยยชาดก: ...กาลครั้งนั้น พระบรมโพธิสัตว์เกิดในตระกูลเข็ญใจไปที่ฝั่งน้าพร้อมด้วยราช
บริษัท เห็นสมบัติของพระยานาคราชนั้นแล้วก็เกิดโลภเจตนา ปรารถนาจะได้สมบัตินั้น จึงทาบุญให้ทานรักษาศีล
พอจัมเปยยนาคราชทากาลกิ ริย าไปได้ 7 วันก็ จุติไปบังเกิ ดเหนือสิริไสยาสน์ ณ ห้องอันมีสิริในปราสาทที่อยู่
ของจัมเปยยนาคราชนั้น.สรีระร่างกายของพระบรมโพธิสัตว์ได้ปรากฏใหญ่โต มีวรรณะขาวราวกะพวงดอกมะลิ
สด. พระโพธิสัตว์เห็นดังนั้นก็เกิดวิปฏิสารคิดไปว่า อิสริยยศใน ฉกามาวจรสวรรค์ เป็นเสมือนข้าวเปลือกที่เขาโกย
กองเก็บไว้ในฉางได้มีแก่เรา ด้วยผลแห่งกุศลที่เราทาไว้ เราสิกลับมาถือปฏิสนธิในกาเนิดสัตว์ดิรัจฉานนี้ประโยชน์
อะไรที่เราจะมีชีวิตอยู่ดังนี้แล้วเกิดความคิดที่จะตาย...
อรรถกถาจัมเปยยจริยา: มีเรื่องย่อว่า พระโพธิสัตว์ในกาลนั้นบังเกิดในนาคพิภพชื่อว่าจัมปา เป็น
นาคราชชื่อว่าจัมเปยยภะ มีฤทธิ์มากมีอานุภาพมาก. นาคราชนั้นครอง นาคราชสมบัติอยู่ในนาคพิภพนั้น เสวย
อิสสริยสมบัติเช่นเดียวกับโภคสมบัติของเทวราช เพราะไม่มีโอกาสได้บาเพ็ญบารมี จึงดาริว่า ประโยชน์อะไรด้วย
กาเนิดเดียรัจฉานนี้ เราจักเข้าอยู่ประจาอุโบสถ พ้นจากนี้แล้วจักบาเพ็ญบารมีให้ดีทีเดียว.

ในอรรถกถาจัมเปยยจริยาได้อธิบายถึงเหตุผลที่ทาให้พระโพธิสัตว์ได้ถือกาเนิดเป็นพญานาคโดยละเอียดว่า
สืบเนื่องจากในพระอดีตชาติ พระองค์ถือกาเนิดเป็นชายหนุ่มยากจน วันหนึ่งพระองค์เห็นโภคทรัพย์ของพญานาคจัมเปยย
นาคราชแล้วเกิดความโลภจึงตั้งใจปฏิบัติธรรมและทาบุญจนได้มาเกิดเป็นจัมเปยยนาคราช แต่ในอรรถกถาจัมเปยยจริยาไม่
ปรากฏข้อความนี้ เพราะข้อความดังกล่าวลดทอนคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์ที่ปรารถนา พระโพธิญาณซึ่งต้องละความอยาก
ได้ใคร่มีในทรัพย์ศฤงคาร
3.1.3 การตัดความที่แสดงเหตุการณ์ อรรถกถาจารย์ ตัดความที่แสดงเหตุการณ์ออกไปเพราะเหตุการณ์
ดังกล่าวไม่มีความสาคัญต่อเรือ่ ง ทาให้เรื่องเยิ่นเย้อ และลดความสาคัญของเหตุการณ์บางเหตุการณ์ พบจานวน 4 เรื่อง ได้แก่
อรรถกถามาตังคจริยา อรรถกถาชยทิสจริยา อรรถกถาภูริทัตตจริยา และอรรถกถาโสณนันทปัณฑิตจริยา
ตัวอย่าง อรรถกถามาตังคชาดก อรรถกถาจารย์ตัดความที่แสดงเหตุการณ์มาตังคบัณฑิตเดินทางไปทาลาย
มานะพราหมณ์ 16,000 คน แต่พราหมณ์วางแผนลอบฆ่าพระองค์จนชีพิตักษัย
อรรถกถามาตังชาดก: ... เราจักไปทรมานพราหมณ์เหล่านั้น แล้วเหาะไปด้วยฤทธิ์ลงที่ใกล้พระนคร ถือ
บาตรสัญจรไปเพื่อบิณฑบาตในเวตตวตีนคร. พราหมณ์ทั้งหลายเห็นพระมหาสัตว์แล้วคิดว่า แม้เมื่อพระดาบสนี้
มาอยู่ในที่นี้เพียงวันสองวัน ก็จักทาให้เราทั้งหลายไม่มีที่พึ่ง จึงพากันไปยังราชสานักโดยเร็ว กราบทูลพระราชาว่า
ข้าแต่มหาราชเจ้า มีวิชาธรนักเล่นกลตนหนึ่งเป็นโจร มาอาศัยอยู่ในพระนครนี้ ขอพระองค์โปรดตรัสสั่งให้จับมัน
เถิด.พระราชาก็ตรัสรับรองว่า ดีละ เราจะจัดการ. พระมหาสัตว์ได้มิสสกภัตแล้ว จึงนามานั่งบนตั่ง พิงฝาแห่งหนึ่ง
ฉันอยู่. ลาดับนั้นราชบุรุษที่พระราชาส่งมา ติดตามมา เอาดาบฟันคอพระมหาสัตว์ซึ่งกาลังบริโภคอาหารอยู่ มิได้
ระมัดระวังตัว ให้ถึงชีพิตักษัย ...แล้วทรงประชุมชาดกมัณ ฑัพยกุ มารในครั้งนั้น ได้มาเป็น พระเจ้าอุเทนส่วน
มาตังคบัณฑิตได้มาเป็น เราผู้สัมมาสัมพุทธเจ้า นี้แล.
อรรถกถามาตังจริยา: ...มัณฑัพยในครั้งนั้นได้เป็นพระเจ้าอุเทนในบัดนี้. มาตังคบัณฑิตในครั้งนั้นได้
เป็นพระโลกนาถในบัดนี้.

ในอรรถกถามาตังชาดก มีการกล่าวถึงตอนมาตังคบัณฑิตเดินทางไปทาลายมานะของพราหมณ์ 16,000 คน
และถูกพราหมณ์เหล่านั้นวางอุบายลอบฆ่าจนถึงชีพิตักษัย แต่ในอรรถกถามาตังคจริยาไม่ปรากฏเหตุการณ์ดังกล่าว เพราะ
เหตุการณ์นลี้ ดทอนคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์ที่เป็นผู้มีปัญญาและไม่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท
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3.1.4 การตัดความที่แสดงอารมณ์ความรู้สึก ส่วนมากมักเป็นการตัดความพรรณนาความเศร้าโศกที่มีขนาด
ยาวมาก พบจานวน 5 เรื่อง ได้แก่ อรรถกถาเวสสันตรจิยา อรรถกถาจันทกุมารจริยา อรรถกถาโสณนันทปัณฑิต จริยา อรรถ
กถาชยทิสจริยา และอรรถกถาภูริทัตตจริยา
ตัวอย่าง อรรถกถาภูริทัตตชาดก ตอนพระมารดาและเหล่าพระสนมของพญานาคภูริทัตตะร้องไห้คร่าครวญ
เพราะห่วงพระองค์
อรรถกถาภูริทัตตชาดก : พระมารดาของพระภูริทัตเสด็จ พร้อมด้วยหญิงสะใภ้ทรงพากันคร่าครวญใน
ระหว่างถนน ... จึงตรัสคาถาราพันว่า เราไม่เห็นภูริทัต จักตรอมตรมด้วยทุกข์สิ้นกาลนาน เหมือนนกพลัดพราก
จากลูกเห็นแต่รังเปล่า เราไม่เห็นภูริทัต จักตรอมตรมด้วยทุกข์สิ้นกาลนานเหมือนนางหงส์ขาว พลัดพรากจากลูก
อ่อน เราไม่เห็นภูริทัต จักตรอมตรมด้วยทุกข์สิ้นกาลนานเหมือนนางนกจากพราก ในเปือกตมอันไม่มีน้าเป็นแน่.
เราไม่เห็นภูริทัตจักตรอมตรมด้วยความโศกเศร้า เปรียบเหมือนเบ้าของช่างทอง เกรียมไหม้ในภายใน ไม่ออกไป
ภายนอกฉะนั้น.
อรรถกถาภูริทัตตจริยา : เมื่อพระโพธิสัตว์ตกอยู่ในเงื้อมมือของคนจับงู พระมารดาของพระโพธิสัตว์
ทรงฝันร้ายไม่ทรงเห็นโอรส ณ ที่นั้น ได้ถูกความโศกครอบงา.

ในอรรถกถาภูริทัตตชาดก มีการพรรณนาความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจของพระมารดาและพระสนมอย่างละเอียด
แต่ในอรรถกถาภูริทัตตจริยาอรรถกถาจารย์ได้ตัดข้อความดังกล่าวออกไป เพราะไม่มีผลต่อเหตุการณ์สาคัญของเรื่องและช่วย
ให้เรื่องกระชับขึ้นด้วย
3.1.5 การตัดความที่เกี่ยวกับสถานที่ อรรถกถาจารย์ตัดความที่พรรณนาสถานที่ต่างๆ ออก เพื่อให้เรื่องสั้น
และกระชับ พบจานวน 4 เรื่อง ได้แก่ อรรถกถาเนมิราชจริยา อรรถกถาเวสสันตรจริยา อรรถกถาจัมเปยยจริยา และอรรถ
กถาสังปาลจริยา
ตัวอย่างอรรถกถาเวสสันตรชาดก ตอนพรานเจตบุตรบอกทางไปอาศรมของพระเวสสันดรแก่ชูชก
อรรถกถาเวสสันตรชาดก : เมื่อจะแจ้งโอกาสเป็นที่ประทับอยู่แห่งพระเวสสันดรมหาสัตว์ จึงกล่าว
ว่า ก่อนมหาพราหมณ์ นั่นภูเขาคันธมาทน์ล้วนแล้วไปด้วยศิลา ซึ่งเป็นที่ประทับแห่งพระราชาเวสสันดร พร้อม
ด้วยพระมัทรีราชเทวี ทั้งพระชาลีและพระกั ณหาชินา. ทรงเพศบรรชิตอันประเสริฐ และทรงขอสาหรับสอย
ผลาผล ... นั่นแลเป็นเหล่าอัญชนภูผาเห็นปรากฏอยู่ นั่นเหล่าไม้ตะแบก ไม้หูกวาง ไม้ตะเคียน ไม้รัง ไม้สะคร้อ
และเถายางทราย อ่อนไหวไปตามลม ดังมาณพดื่มสุราครั้งแรกก็โซเซ ฉะนั้น..
อรรถกถาเวสสันตรจริยา: เจตบุตรได้ฟังดังนั้นก็ร่าเริงยินดี แสดงความเคารพนับถือพราหมณ์ จึงบอก
ทางไปเขาวงกตให้แก่พราหมณ์.

ในอรรถกถาเวสสันตรชาดก มีการพรรณนาทางไปอาศรมของพระเวชสันดรอย่างละเอียด โดยกล่าวถึงพืชพรรณ
ต่างๆ ที่พบระหว่างทาง แต่ในอรรถกถาเวสสันตรจริยาไม่ปรากฏข้อความดังกล่าวเพราะไม่มีผลต่อเหตุการณ์สาคัญของเรื่อง
และช่วยให้เรื่องกระชับขึ้นด้วย
3.2 การตัดรายละเอียด หมายถึง อรรถกถาจารย์ตัดคาหรือข้อความบางส่วนที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยของ
เนื้อความเดิมออกไป แต่เนื้อหาที่ตัดออกไปนั้นก็ไม่ได้ทาให้ใจความสาคัญของเรื่องเปลี่ยนแปลงไป อรรถกถาจารย์ใช้กลวิธีการ
ตัดรายละเอียด 2 ประเภท คือ การตัดรายละเอียดที่แสดงเหตุผล และการตัดรายละเอียดที่เกี่ยวกับเหตุการณ์
3.2.1 การตัดรายละเอียดที่แสดงเหตุผล มักตัดรายละเอียดที่แสดงเหตุผลการกระทาหรือความคิดของตัว
ละครรองในเรื่อง พบจานวน 3 เรื่อง ได้แก่ อรรถกถาชยทิสจริยา อรรถกถาอโยฆรจริยา และอรรถกถามหาสุตโสมจริยา
- สังคมและวัฒนธรรม -
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ตัวอย่าง อรรถกถาอโยฆรชาดก ตอนแสดงเหตุผลที่นางยักษ์กินโอรสของพระมเหสี
อรรถกถาอโยฆรชาดก: ในภพก่อนมีสตรีผู้หนึ่งร่วมสามีเดียวกันกับพระนางเทวีนั้น ตั้งความปรารถนา
ไว้ว่า ขอให้เราได้กินลูกของท่านที่คลอดแล้วๆ. ได้ยินว่าสตรีผู้นั้นตนเองเป็นหญิงหมันทาความปรารถนาเช่นนั้น
เพราะความโกรธสตรีที่มีบุตรแล้วได้มาบังเกิดในกาเนิดนางยักษิณี สตรีที่มีบุตรนั้นได้ม าเป็นพระอัครมเหสีของ
พระเจ้ า พรหมทั ต จนคลอดพระโอรสองค์ นี้ คราวนั้ น นางยั ก ษิ ณี ไ ด้ โ อกาสจึ ง แปลงกายมาเมื่ อ พระเทวี
ทอดพระเนตรดูอยู่นั่นแล ตรงเข้าจับทารกนั้นแล้วหนีไป...พระเทวีก็ ประสูติพระโอรสอีกเป็นคารบสอง. นาง
ยักษิณีก็มาเคี้ยวกินพระกุมารนั้นแล้วหนีไป...
อรรถกถาอโยฆรจริยา: ในกาลนั้น ในอัตภาพก่อนทางพระอัครมเหสีของพระเจ้ากาสี หญิงร่วมสามีตั้ง
ความปรารถนาว่า เราพึงกินบุตรที่เกิดแล้วๆ ของเจ้า แล้วเกิดในกาเนิดนางยักษิณี ครั้นได้โอกาสในการที่อัคร
มเหสีนั้นประสูติ จึงกินพระโอรสเสีย 2 ครั้ง...

ในอรรถกถาอโยฆรชาดก มีการบรรยายถึงเหตุผลที่นางยักษ์แปลงกายมากินพระราชโอรสนางของพระมเหสี
อย่างละเอียดว่าเป็นเพราะในชาติก่อนนางยักษ์เคยเกิดเป็นสตรีนางหนึ่งซึ่งเป็นหมันและมีสามีร่วมกับพระอัครมเหสีที่มีบุตร
นางจึงเกิดความอิจฉาและตั้งความปรารถนาไว้ว่าจะขอกินลูกของพระอัครมหสีที่คลอดแล้ว ด้วยเหตุนี้ใน พระชาตินี้จึงมาเกิด
เป็นยักษ์ และคอยกินพระราชโอรสของพระมเหสี อย่างไรก็ตามในอรรถกถาอโยฆรจริยาได้ตัดรายละเอียดเหตุผลดังกล่าว
ออกไป เพราะไม่ได้มีผลต่อเหตุการณ์สาคัญของเรื่อง
3.2.2 การตัดรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ คือกลวิธีทอี่ รรถกถาจารย์ใช้มากที่สุดในอรรถกถาจริยาปิฎก เพื่อ
ทาให้เนื้อหาในเรื่องสั้นและกระชับ พบจานวน 18 เรื่อง ได้แก่ อรรถกถากุรุธรรมจริยา อรรถกถามหาสุทัสสนจริยา อรรถกถา
มหาโควินทจริยา อรรถกถาเนมิราชจริยา อรรถกถาจันทกุมารจริยา อรรถกถาสิวิราชจริยา อรรถกถาเวสสันตรจริยา อรรถ
กถาภูริทัตตจริยา อรรถกถาจัมเปยยจริยา อรรถกถามาตังคจริยา อรรถกถาชยทิสจริยา อรรถกถาสังขปาลจริยา อรรถกถา
โสมนัสสจริยา อรรถกถาอโยฆรจริยา อรรถกถาโสณนันทปัณฑิ ตจริยา อรรถกถามูคผักขจริยา อรรถกถามหาสุตโสมจริยา
และอรรถกถาสุวรรณสามจริยา
ตัวอย่างอรรถกถามูคผักขจริยา ตอนเหตุการณ์พระเจ้ากาสีทดสอบพระเจ้าเตมิยราช
อรรถกถาเตมิยราชชาดก: ... คณะอมาตย์กราบทูลพระราชว่า ข้าแต่พระมหาราช ธรรมดาทารกสอง
ขวบชอบผลไม้น้อยใหญ่ พวกข้าพระองค์จักทดลองพระกุมารด้วยผลไม้ กราบทูลดังนี้แล้ว นาผลไม้น้อยใหญ่ต่างๆ
เข้าไปวางไว้ใกล้พระโพธิสัตว์ แล้วกล่าวว่า ท่านทั้งหลายจงถือเอาผลไม้น้อยใหญ่เหล่านั้นตามใจชอบเถิด แล้วพา
กันยืนแอบดูอยู่ เหล่าทารกที่เหลือต่างต่อสู้ทุบตีกันและกัน ถือเอาผลไม้เหล่านั้นเคี้ยวกินอยู่ ฝ่ายพระโพธิสัตว์ก็
โอวาทพระองค์ว่า แน่ะพ่อเตมิยกุมาร ถ้าเจ้าประสงค์นรก ก็จงประสงค์ผลไม้น้อยใหญ่เลย...
อรรถกถามูคผักขจริยา: ..แต่นั้นพวกแม่นมคิดว่า “ธรรมดาเด็กย่อมชอบขนมและของเคี้ยว ชอบผลาผล
ชอบของเล่น ชอบอาหาร” จึงนาของปลอบใจเหล่านั้นๆ เข้าไปให้ปลอบใจด้วยการทดลองก็ไม่เห็นช่องทางตลอด 5
ปี...

ในอรรถกถาเตมิยราชชาดก อรรถกถาจารย์บรรยายเหตุการณ์พระเจ้ากาสีทดสอบพระเจ้าเตมิยราชว่าเป็นคน
เปลี้ยง่อย หูหนวกอย่างละเอียด เช่น เหตุการณ์ทดสอบพระกุมารด้วยผลไม้ แต่ในอรรถกถามูคผักขจริยาอรรถกถาจารย์
ตัดรายละเอียดรายละเอียดการทดสอบออกไป จะบอกเพียงว่ามีการทดสอบอะไรบ้าง เพื่อให้เรื่องกระชับ
จากการศึกษาพบว่า อรรถกถาจารย์เลือกใช้กลวิธีการตัดทั้งตัดความและการตัดรายละเอียดเพื่อวัตถุประสงค์หลัก
2 ประการ คือประการแรก อรรถกถาจารย์ตัดเนื้อความและรายละเอียดออกบางประการเพื่อทาให้การดาเนินเรื่องกระชับ
ไม่เยิ่นเย้อ ส่วนประการที่สอง อรรถกถาจารย์ตัดความและรายละเอียดปลีกย่อยบางประการเพื่อรักษาคุณสมบัติของพระ
906
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โพธิสัตว์ให้มคี วามน่าศรัทธาและน่าเลื่อมใส ในการศึกษากลวิธีการตัดในอรรถกถาจริยาปิฎกครั้งนี้ยังพบว่า ถึงแม้อรรถกถาจารย์
จะตัดความและรายละเอียดบางประการออกไปแต่ไม่กระทบต่อเหตุการณ์สาคัญของเรื่อง
สรุป
การศึกษาเปรียบเทียบอรรถกถาจริยาปิฎกกับอรรถกถาชาดกพบว่า อรรถกถาจารย์ดัดแปลงเนื้อหาในอรรถกถา
จริยาปิฎกโดยใช้กลวิธีการดัดแปลง 3 วิธี ได้แก่ การเพิ่ม การเปลี่ยน และการตัด กลวิธีการดัดแปลงที่ใช้มากที่สุดคือ การตัด
รายละเอียดและการตัดความ เพราะเนื้อหาในอรรถกถาชาดกมีขนาดยาว อรรถกถาจารย์จึงได้ตัดความและรายละเอียดส่วน
ที่ไม่สาคัญในเรื่องออกไปเพื่อให้เรื่องกระชับและตรงประเด็นที่ อรรถกถาจารย์ต้องการจะนาเสนอ นั่นก็คือการแสดงให้เห็น
เรื่องราวการบาเพ็ญบารมีและพระจริยาวัตรที่ดีงามของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งที่ถือกาเนิดเป็นพระโพธิสัตว์ในพระชาติต่างๆ ทา
ให้คนเกิดความศรัทธาและเลื่อมใส
ส่วนกลวิธีทอี่ รรถกถาจารย์ใช้รองลงมาคือการเพิ่ม อรรถกถาจารย์เลือกใช้วิธีการเพิ่มความและการขยายความเพื่อ
อธิบายเรื่องราวต่างๆ ให้ละเอียดและชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการอธิบายถึงเหตุผลการบาเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ที่อรรถ
กถาจารย์ ต้องการจะแสดงให้ผู้อ่านเข้าใจและเห็นวิถีชีวิตของพระโพธิสัตว์ที่มุ่งมั่นปฏิบัติธรรม บาเพ็ญบารมีด้วยความ
อุตสาหะนั้นก็เพราะมุ่งหวังบรรลุพระสัพพัญญุตญาณ ส่วนกลวิธีที่พบน้อยสุดคือการเปลี่ยนรายละเอียด และการเปลี่ยนความ
อรรถกถาจารย์ไม่ค่อยปรับเปลี่ยนเนื้อหาเพราะเนื้อหาเดิมที่ปรากฏในอรรถกถาชาดกแสดงให้เห็นการบาเพ็ญบารมีและพระ
จริยาวัตรของพระโพธิสัตว์ได้ชัดเจนดีแล้ว
ถึงแม้ว่าอรรถกถาจารย์จะปรับเนื้อหาและรายละเอียดในอรรถกถาจริยาปิฎกแต่ก็ยังคงรักษาเหตุการณ์สาคัญของ
เรื่องเดิมไว้ เนื้อหาในอรรถกถาจริยาปิฎกและอรรถกถาชาดกจึงมีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ต่างกันที่วัตถุประสงค์ของการเล่า
เรื่องและมุม มองการเล่ าเรื่อ งของอรรถกถาจารย์ กล่าวคือในอรรถกถาชาดกเป็นการเล่า เรื่องราวในพระอดีตชาติของ
พระพุทธเจ้าว่าทรงกระทาสิ่งใดบ้าง และใช้เรื่องต่างๆ เหล่านี้สอนผู้อ่านและผู้ฟังในอรรถกถาชาดก บางเรื่องพระโพธิสัตว์อาจ
ทาดีบ้างไม่ดีบ้าง เป็นตัวอย่างที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึง เรียนรู้เป็นอุทาหรณ์ได้ แต่ในอรรถกถาจริยาปิฎกจะเป็นเรื่องที่ยกย่อง
สรรเสริญพระโพธิสัตว์หรือพระพุทธเจ้าที่สามารถปฏิบัติในสิ่งที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติได้ยาก และล้วนเป็นการปฏิบัติดี อรรถกถา
จริยาปิฎกมีวัตถุประสงค์ในการเล่าเรื่องเพื่อยกย่องพระจริยาวัตรของพระโพธิสัตว์หรือพระพุทธเจ้าที่บาเพ็ญบารมีด้วยความ
อุตสาหะและยังประโยชน์แก่ผู้อื่น ฐานะของพระโพธิสัตว์หรือพระพุทธเจ้าในอรรถกถาจริยาปิฎกจึงได้รับการเชิดชูให้สูงกว่า
ในอรรถกถาชาดก การทีอ่ รรถกถาจารย์เลือกนาเสนอเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในมุมมองที่แตกต่างไปจากเดิมทาให้เนื้อหาใน
อรรถกถาจริยาปิฎกและอรรถกถาชาดกจึงมีรายละเอียดแตกต่างกันบางส่วน แม้ว่าจะเป็นเรื่องเดียวกันก็ตาม
ข้อเสนอแนะ
ศึกษาเปรียบเทียบอรรถกถาชาดก และอรรถกถาจริยาปิฎกกับชาดกมาลาซึ่งเป็นชาดกฝ่ายมหายาน ผลงาน การ
ประพันธ์ของอารยศูรที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกับอรรถกถาชาดก และอรรถกถาจริยาปิฎกหลายเรื่องเพื่อที่จะได้ทราบลักษณะ
ของเนื้อหาและแนวคิดของคัมภีร์ทั้ง 3 ฉบับว่ามีความเหมือนและต่างกันอย่างไร
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หนังตะลุงเมืองเพชร : สายครูและการสืบทอดการแสดง
Petchaburi Shadow Puppetry: Schools and Inheritance
1

สมบัติ สมศรีพลอย
บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ1) ศึกษาสายครูหนังตะลุงเมืองเพชร 2) วิเคราะห์การสืบทอดหนังตะลุงเมืองเพชร
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ รวบรวมข้อมูลจากเอกสารหนังสือ บทความ วิจัย การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์แบบไม่มี
ส่วนร่วม วิเคราะห์ข้อมูล และนาเสนอเป็นบทความวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า 1) สายครูหนังตะลุงเมืองเพชร แบ่งออกเป็นหนังในกับหนังนอก สืบได้ว่าครูทั้งสองสายได้ไปหัด
หนังตะลุงจากภาคใต้ แล้วนามาพัฒนาจนเป็นเอกลักษณ์หนังตะลุงเมืองเพชร หนังในกับหนังนอกมีรูปแบบและขั้นตอนการ
แสดงเหมือนกัน ต่างกันเล็กน้อย ได้แก่ จานวนคนเชิด เรื่องที่เล่น ขนาดตัวหนัง เครื่องดนตรีบางชิ้น และชื่อตัวตลก 2) การ
สืบทอดการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรมี 4 ลักษณะ ดังนี้ 2.1) อาศรมศึกษา ครูหนังตะลุงเปิดบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้บรรดาลูก
ศิษย์ไปฝึกหัดการแสดงหนังตะลุงที่บ้านของครู 2.2) สายตระกูล เกิดจากครอบครัวที่มีคณะหนังตะลุงฝึกหัดลูกหลานภายใน
ตระกูล 2.3) สถาบันการศึกษา โรงเรียนตั้งชมรมเชิญครูหนังตะลุงมาสอนการเชิดและการเล่นดนตรีให้แก่นักเรียนที่รักและ
สนใจ 2.4) การจ้าง ผู้ปกครองจ้างครูหนังตะลุงที่มีชื่อเสียงมาฝึกหัดลูกหลานของตนที่บ้านเพื่อจะตั้งคณะรับจ้างแสดง
คำสำคัญ : หนังตะลุงเมืองเพชร สายครู การสืบทอด
Abstract
This research aims to study schools of Petchaburi shadow puppetry and analyze their inheritance.
Qualitative research methods are applied: collecting documents, interview, and nonparticipant observation.
The results show that Petchaburi shadow puppetry is divided into 2 schools: Nai school and
Nork school (literally, inside school and outside school, respectively). Both of which initially practiced
shadow puppetry from Southern Thailand, and later developed their own unique shadow play. Nai
school and Nork school have the same forms and process of performance. However, there are a few
differences in terms of number of puppeteer, story, size of puppet, some musical instruments, and name
of comedy character. The inheritance of Petchaburi shadow puppetry has been done by 4 means: 1)
private learning center, which is run by a shadow puppet master at his house for general participants, 2)
shadow puppetry family, which is run by a shadow puppet family for its family members only, 3)
educational organization, where there is a club and a shadow puppet master is invited to teach students,
and 4) private course, which is organized especially for a student who wishes to run his/her own shadow
puppet group in the future.
Keywords: Petchaburi shadow puppetry, school, inheritance

1

นาวาอากาศโท อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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บทนา
หนังตะลุงเมืองเพชรได้รับอิทธิพลจากหนังตะลุงเมืองใต้ ลาดับการเล่นหนังตะลุงเมืองเพชรคลับคล้ายไปทางหนัง
ใหญ่และหนังทางใต้ แต่ไม่เหมือนของทางหนึ่งทางใดมีการประยุกต์ลลี าให้เข้ากับสังคมเมืองเพชร สอดคล้องประวัติหนังตะลุง
ในงานวิจัยเรื่อง หนังตะลุงในประเทศไทย ของ ชวน เพชรแก้ว (2543) พบว่า
หนังตะลุงในประเทศไทยได้รับอิทธิพลมาจากอินเดีย ซึ่งแต่เดิมเป็นการละเล่นประกอบพิธีกรรม
บูชาเทพเจ้า และเพื่อสื่อคดีโลกคดีธรรมจากเรื่องรามายณะ เมื่อเข้าสู่ภาคใต้แล้วได้แพร่กระจายไปยัง
ภาคกลางและภาคอีสาน ในขณะที่ภาคกลางมีหนังใหญ่ซึ่งได้รั บมาจากเขมรมีอิทธิพลต่อหนังตะลุง
ภาคนี้อย่างเห็นได้ชัด หนังตะลุงภาคกลางจึงมีการผสมผสานระหว่างหนังใหญ่และหนังตะลุงภาคใต้
ส่วนหนังตะลุงภาคอีสานแม้จะพัฒนาไปจากหนังตะลุงภาคใต้ แต่ได้ปรับเปลี่ยนให้มีลักษณะเฉพาะถิ่น
อีสาน ทาให้สาระบางประการแตกต่างจากภาคใต้และภาคกลาง หนังตะลุงแต่ละภาคได้พัฒนาตนเอง
ตามสภาพแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมเดิม ทาให้มีลักษณะเด่นเฉพาะตัว

หนังตะลุงเมืองเพชรเป็นมหรสพชนิดหนึ่งที่คนเมืองเพชรรู้จักกันดี และยังเป็นที่นิยมกันมากจนทุกวันนี้ ได้ มีผู้นา
หนังตะลุงไปแสดงในงานต่าง ๆ เช่น แก้บน งานศพ งานบวช ฯลฯ ในการแสดงแต่ละครั้งมีผู้สนใจดูกันมากมายไม่แพ้มหรสพ
ประเภทอื่น (บุญแสง พรหมประเสริฐ, 2526 : 5) ในปัจจุบันคณะหนังตะลุงในจังหวัดเพชรบุรีกระจายอยู่ทุกอาเภอ ได้แก่ เขา
ย้อย หนองหญ้าปล้อง บ้านแหลม บ้านลาด ท่ายาง ชะอา และแก่งกระจาน รวมทั้งหมดประมาณ 40 คณะ (กัลยาณี สายสุข,
2551: 2) คณะหนังตะลุงมีงานแสดงตลอดทั้งปี สามารถหาชมได้ง่าย ยกเว้นช่วงเข้าพรรษาจะงดรับงานแสดง สะท้อนให้เห็น
ความแพร่หลายที่คณะหนังตะลุงกระจายตัวครอบคลุมทั้งจังหวัดและความนิยมของคนในจังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งออกไปเล่น
แพร่หลายในหลายจังหวัด
หนังตะลุงเมืองเพชรมีลักษณะเรียบง่ายตรงไปตรงมา ตามแบบวิถีการดารงชีวิตของชาวบ้าน เป็นที่ทราบว่าหนัง
ตะลุงเมืองเพชรได้รับอิทธิพลจากหนังตะลุงปักษ์ใต้ แต่ก็ได้ประสมประสานและปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและ
บริบทของท้องถิ่น จนมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นที่นิยมของชาวบ้าน มีการดารงอยู่และการถ่ายทอดสืบกันมา โดยมีบทบาทรับ
ใช้สังคมเพื่อความบันเทิงและพิธีกรรมความเชื่อ จนกลายมาเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของเมืองเพชรบุรี
หนังตะลุงเมืองเพชร แบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ หนังในกับหนังนอก คล้ายกับการแบ่ งละครในกับละครนอก
กล่าวคือ หนังในจะใช้เรื่องรามเกียรติ์เป็นหลักมีบทพากย์บทเจรจาที่มีราชาศัพท์ ใช้ภาษาและดนตรีที่เป็นแบบแผน เล่น
ถวายพระมหากษัตริย์มาแต่อดีต ส่วนหนังนอกจะใช้เรื่องจักร ๆ วงศ์ ๆ หรือเรื่องที่แต่งขึ้นใหม่ ใช้ภาษาคะนอง โลดโผน
ดนตรีสนุกสนานคล้ายละครชาตรี เล่นให้ชาวบ้านดู ปัจจุบันหนังทั้งสองสายยังคงได้รับความนิยมเท่า ๆ กัน จากผู้ชม และมี
คณะหนังตะลุงใหม่เกิดขึ้นเรื่อย ๆ นายหนังทุกคนก่อนที่จะตั้งคณะรับจ้างแสดง ต่างก็ต้องได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้การ
เชิดหนังตะลุงจากครูหนังตะลุงผู้มีชื่อเสียง กระบวนการถ่ายทอดของครูหนังแต่ละคนหรือวิธีการเรียนรู้ของนายหนังแต่ละคน
จากครูย่อมมีทั้งเหมือนและแตกต่างกันไปตามสายครู
จากการสารวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่จะกล่าวถึงประวัติหนังตะลุงเมืองเพชร ขั้นตอนการแสดง
ตัวหนังตะลุง ดนตรีประกอบการแสดง ประวัตินายหนังหรือคณะหนังตะลุง ซึ่งจะศึกษาเฉพาะคณะไม่ศึกษาในองค์รวม เช่น
งานวิจัยของ บุญแสง พรหมประเสริฐ และ สุวรรณา กิจชนะพานิชย์ (2526) ศึกษาเรื่อง “หนังตะลุงเมืองเพชร คณะนาย
ป่วน เชิดชานาญ” , สุรินทร์ สวัสดี (2539) ศึกษาเรื่อง “หนังตะลุงเมืองเพชร (การละเล่นพื้นบ้าน)”, อัญชลี พันธ์ดี (2556)
ศึกษาเรื่อง “ประวัติความเป็นมาและขั้นตอนการแสดงหนังตะลุง กรณีศึกษา : คณะเจริญศิลป์ บ้านไร่โพธิ์ อาเภอบ้านลาด
จังหวัดเพชรบุรี”, ฉลองรัก เจิมสุวรรณ (2556) ศึกษาเรื่อง “ประวัติความเป็นมาและองค์ประกอบของหนังตะลุง กรณีศึก ษา
: คณะรอมประดิษฐ์ ศิษย์ครูลาภ ตาบลไร่โคก อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี” ส่วนวิธีการแกะตัวหนังแบบฉบับเมืองเพชรมี
งานวิจัยของ สุภาวัลย์ สุพล (2556) ศึกษาเรื่อง “วิธีการทาหนังตะลุง กรณีศึกษา : คณะ ผ. ผดุงศิลป์ อาเภอบ้านลาด จังหวัด
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เพชรบุรี” เรื่องดนตรีประกอบการแสดงมีงานวิจัยของ กัลยาณี สายสุข (2551ศึกษาเรื่อง “ดนตรีในหนังตะลุงของอาเภอบ้าน
ลาด จังหวัดเพชรบุรี ” นอกจากนั้ น ทรงฤทธิ์ ศรีส ารคาม (2555) ศึกษาเรื่ อง “หนังตะลุงแก้บ นในจังหวัดเพชรบุรี :
กรณีศึกษา คณะ ว. รวมศิลป์ ” เป็นการศึกษาความเชื่อเรื่องแก้บนผ่านกระบวนการแสดงหนังตะลุง องค์ประกอบและ
กระบวนการแสดงแก้บนของคณะ ว. รวมศิลป์ และภาพสะท้อนทางความเชื่อของชาวเพชรบุรีที่ปรากฏในหนังตะลุงแก้บน
เอกสารและงานวิจัยทั้งหมดมิได้กล่าวถึงสายครูหนังตะลุงเมืองเพชร และวิเคราะห์ให้เห็นความแตกต่างของหนังใน
กับหนังนอกอย่างผิวเผิน รวมทั้งไม่ได้ให้ความสาคัญกับการถ่ายทอดและเรียนรู้จากครูหนังตะลุง ซึ่งเป็นครูภูมิปัญญาท้องถิ่น
หรือปราชญ์ชาวบ้าน มีเพียงบทความเรื่องเดียวที่กล่าวถึงกระบวนการถ่ายทอดและเรียนรู้การเชิดหนังตะลุงเมืองเพชรเพียง
เล็กน้อย คือ สัณฐาน พวงมาลัย (2548) บทความเรื่อง “หมอชอน พวงมาลัย ทรัพยากรบุคคล คุณค่ามรดกไทยเพชรบุรี ”
กล่าวถึงชีวประวัติหมอชอน พวงมาลัย นายหนังตะลุงเมืองเพชร ที่ได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์หมื่นเชิดเชิดชานาญ (พุด เชิด
ชานาญ) ว่าต้องฝึกหัดเชิดหนังตะลุงด้วยความอดทนอย่างสาหัส สากรรจ์เพราะลุงพุดเอาจริงเอาจังกับการฝึกหัด ถ้าทาไม่
ถูกต้องก็จะถูกลงโทษ วิธีฝึกใช้ลวดขึงซึ่งเปรียบเสมือนจอหนังตะลุงแล้วฝึกเชิดตัวหนังไม่ให้ถูกเส้นลวด โดยครูจะใช้ปากให้
จังหวะการเชิด แสดงให้เห็นความละเอียดอ่อนของการเชิดหนังตะลุงของคนรุ่นก่อน เป็นศิลป์โดยแท้ กว่าจะผ่านไปแต่ละ
ขั้นตอน ทั้งบอบทั้งช้า หมอชอนฝึกหัดอยู่ 3 ปีกว่า จึงออกเล่นได้
ดังนั้น การศึกษาวิเคราะห์หนังตะลุงเมืองเพชรในประเด็นสายครูและการถ่ายทอดองค์ความรู้การแสดงหนังตะลุง
เพชร จึงมีความสาคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทางข้อมูลวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากจะทาให้เห็นภาพรวมสาย
ครูของหนังตะลุงเมืองเพชรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์เชิงประวัติสายหนังตะลุงในปัจจุบัน
สืบไปในอดีต ทาให้เห็นพัฒนาการสายการสืบทอด กอปรกับได้ประจักษ์ถึงอัจฉริยภาพและวิจักษณ์การถ่ายทอดความรู้จาก
ครูหนังตะลุงแก่ศิษย์ ซึ่งเป็นวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นอัตลักษณ์ของหนังตะลุงเมืองเพชร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสายครูหนังตะลุงเมืองเพชร
2. เพื่อวิเคราะห์การสืบทอดหนังตะลุงเมืองเพชร
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 ครูวิชาการหนังตะลุงเมืองเพชร จานวน 2 คน
กลุ่มที่ 2 นายหนังตะลุงเมืองเพชร จานวน 14 คณะ โดยเลือกคณะที่มีชื่อเสียง และคณะที่ตั้งใหม่ในแต่ละสายครู
ขอบเขตด้านพื้นที่
พื้นที่ หมายถึง สถานที่ที่ได้เข้าไปศึกษาหนังตะลุงในเรื่องสายครูกับการสืบทอดหนังตะลุงเมืองเพชร โดยเก็บข้อมูล
คณะหนังตะลุงที่ยังรับจ้างแสดงใน อาเภอบ้านลาด อาเภอท่ายาง อาเภอแก่งกระจาน และอาเภอเมืองเพชรบุรี
กรอบแนวคิดทางการวิจัย
แนวคิดการสืบสานและสืบทอดสื่อพื้นบ้านของ กาญจนา แก้วเทพ
การสืบทอดผู้ส่งสาร/ศิลปินจะถ่ายทอดความรู้เชิงเทคนิค ความรู้เชิงเนื้อหา และจิตวิญญาณ แก่ผู้สืบทอดในสื่อการ
แสดงพื้นบ้านได้ ดังนี้
- สังคมและวัฒนธรรม -
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1. อาศรมศึกษา คือ บรรดาพ่อเพลงแม่เพลงมักจะเกิดจากผู้มีใจรักแล้วก็มาฝากเนื้อฝากตัวกับครู ติดสอย
ห้อยตามครูไปในที่ต่าง ๆ ทั้งเรียนรู้ทั้งรับใช้ครู อยู่กินที่บ้านของครูไปโดยตลอด
2. สายตระกูล คือ การที่ครูสืบทอดความรู้ให้แก่ลูกหลานหรือญาติ
3. สถาบันการศึกษา คือ การสืบทอดความรู้ในโรงเรียนท้องถิ่นแก่เยาวชน

แผนผังที่ 1 กรอบแนวคิดการสืบทอด

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สายครูและการถ่ายทอดกับการเรียนรู้หนังตะลุงเมืองเพชร โดยใช้ระเบียบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งแบ่งวิธีการวิจัยเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการวิจัยโดยแบ่ง
หัวข้อ ได้ดังนี้
1.1 เรื่องแนวคิดการสืบทอด
1.2 เรื่องหนังตะลุงเมืองเพชร
1.3 หนังตะลุงภาคใต้และหนังประโมทัย
2. กาหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants)
ผู้วิจัยได้กาหนดผู้ให้ข้อมูลสาคัญที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ ยวข้องกับการวิเคราะห์การถ่ายทอดและเรียนรู้
หนังตะลุงเมืองเพชร
2.1 ผู้ให้ข้อมูลภาพรวมของหนังตะลุงเมืองเพชร คือ ครูสุรินทร์ สวัสดี ข้าราชการครูบานาญ และ
ครูโสภณ แสงอยู่ อาจารย์โรงเรียนบ้านลาดวิทยา อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
2.2 กลุ่มนายหนังตะลุงเมืองเพชรที่ยังมีคณะรับแสดง
3. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.1 แบบสัมภาษณ์ ใช้การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ด้วยแบบสอบถามที่มีโครงสร้าง (Structured Interview)
ซึ่งมีการกาหนดคาถามและประเด็นในการสัมภาษณ์ไว้อย่างชัดเจน ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย
ชุดที่ 1 แบบสัมภาษณ์ครูวิชาการหนังตะลุงเมืองเพชร เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ใช้คาถามแบบปลายเปิด
(Open-ended) โดยศึกษา ข้อมูลทั่วไปของหนังตะลุง ประวัติความเป็นมา นายหนังตะลุงเมืองเพชรในอดีต สถานภาพหนัง
ตะลุงในปัจจุบัน ความแตกต่างระหว่างหนังในกับหนังนอก
ชุดที่ 2 แบบสัมภาษณ์นายหนังตะลุง เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ใช้คาถามแบบปลายเปิด (Open-ended) โดย
ศึกษา ประวัติการตั้งคณะ ประวัติส่วนตัว ที่อยู่ อายุ การศึกษา ครูที่สอน ขั้นตอนการสืบทอดและการเรียนรู้
4. เก็บรวบรวมข้อมูล
รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร บทความ วิจัย การสัมภาษณ์ครูวิชาการหนังตะลุงเมืองเพชร และการสัมภาษณ์นาย
หนังตะลุงเมืองเพชร และข้อมูลจากการสังเกตการณ์แสดง และนาข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาจัดกลุ่มข้อมูล (Clustering) และ
ประมวลข้อมูลเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างข้อสรุป
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5. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ใช้การวิเคราะห์ ตีความ สร้างข้อสรุป
และนาเสนอเป็นความเรียงโดยการพรรณนาความ (Descriptive) มีแผนผังประกอบ
ผลการวิจัย
1. สายครูหนังตะลุงเมืองเพชร
1.1 หนังใน
ประวัติหนังตะลุงเมื องเพชรปรากฏชัดเจนเมื่อ ประมาณ 100 ปีกว่ามาแล้ว คือ ประมาณปลายสมัยรัชกาลที่ 5
(ประมาณ พ.ศ. 2445-2450) มีนายหนังตะลุงจากจังหวัดพัทลุง คือ หนังเอี่ยมและหนังนกแก้ว นาหนังตะลุงมาแสดงที่เมือง
เพชรบุรี จนหนังตะลุงได้รับความนิยมแพร่หลายทั่วไป เนื่องจากดัดแปลงการเล่นตามแบบฉบับเดิมให้ถูกกับรสนิยมของชาว
จังหวัดเพชรบุรี คือ เล่นแบบในปนนอก (ใน หมายถึง การแสดงของชาวจังหวัดเพชรบุรี ส่วนนอกเป็นการเล่นแบบฉบับ
ดั้งเดิมของชาวจังหวัดพัทลุง) (ทิพยา ปัญญาวัฒชิโล, 2537 : 88) และได้มีผู้สนใจซึ่งเป็นชาวจังหวัดเพชรบุรี คือ นายฉาย
แสงกระจ่าง เป็นคนอาเภอท่ายาง สมัครเป็นลูกศิษย์ของหนังเอี่ยมและหนังนกแก้ว โดยติดตามไปอยู่ที่พัทลุงเพื่อฝึกหัดแสดง
หนังตะลุง จนกระทั่งมีความรู้ความสามารถในการแสดงหนังตะลุงได้เป็นอย่างดีและได้รับ “การครอบครู” จากหนังเอี่ยมและ
หนังนกแก้ว แล้วเดินทางไปแสดงสามวัดสามบ้าน จนเป็นที่พอใจของครูหนัง จึงได้รับมอบอุปกรณ์การแสดงจากครูหนัง 1 ชุด
นากลับมาจังหวัดเพชรบุรีด้วย
เมื่อนายฉายเดินทางกลับมายังเมืองเพชรบุรีได้ย้ายครอบครัวจากอาเภอท่ายางมาอยู่ที่ตาบลโพธิ์ใหญ่ อาเภอบ้าน
ลาด จังหวัดเพชรบุรี (ประมาณ พ.ศ. 2460) และได้รับงานแสดงหนังตะลุงมาตั้งแต่กลับมาจากจังหวัดพัทลุง นายฉายยังได้
ฝึกหัดลูกมือการเล่นดนตรีอีกด้วย ฝึกหัดผู้เชิดหลายคน หนึ่งในจานวนนั้น คือ นายพุด (คนทั่วไปเรียกว่าเจ๊กพุด) ได้ฝึกหัดเป็น
ผู้เชิดด้วย เมื่อมีการแสดงจะเชิดกัน 2 คน คือนายฉายนั่งหัวหยวก นายพุดนั่งท้ายหยวก นายฉายและนายพุด ได้ปรับปรุงการ
เล่นหนังตะลุงให้แปลกใหม่และทันสมัยขึ้นทุกด้าน เช่น พัฒนาตัวหนัง การเชิด การร้อง การดนตรี จนมีชื่อเสียงกระฉ่อน
แพร่หลายไปทั่วจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียง (สุรินทร์ สวัสดี, 2539 : 7)
นายฉายแสดงหนังตะลุงอยู่นานเท่าใดไม่มีใครทราบ เมื่อนายฉายถึงแก่กรรม นายพุดได้รับมรดกสืบต่อมา นายพุด
ได้แสดงถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า หน้าพระที่นั่งคราวที่พระองค์เสด็จเมืองเพชรบุรี จากการที่แสดงหนังได้เป็นที่
ชื่นชอบพระหฤทัย พระองค์จึงพระราชทานนามสกุลให้ว่า “เชิดชานาญ” และเมื่อได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านในเวลาต่อมาจึงมี
บรรดาศักดิ์เป็นหมื่นเชิดเชิดชานาญ นับเป็นนายหนังของจังหวัดเพชรบุรีที่มีชื่อเสียงมากและตระกูลนี้ก็เป็นตระกูลหนังตะลุง
มาจนกระทั่งปัจจุบัน คือ หลังจากที่หมื่นเชิดเชิดชานาญถึงแก่กรรม นายป่วนน้องชายก็เป็นผู้รับมรดกสืบต่อมา สาหรับเรื่องที่
ใช้แสดงตั้งแต่สมัยของหนังฉาย นิยมแสดงเรื่องรามเกียรติ์ และเรื่องจักร ๆวงศ์ ๆ เป็นหลัก แต่ต่อมาภายหลัง คือ รุ่นสมัยหนัง
ป่วน เชิดชานาญ ได้คิดเรื่องสมัยใหม่ขึ้นมาแสดง โดยผสมผสานชีวิตแบบนวนิยายกับเรื่องจักร ๆ วงศ์ ๆ และนิทานพื้นบ้าน
เข้าด้วยกัน (ชวน เพชรแก้ว, 2543 : 149-150)
ลูกศิษย์ของนายพุด มีอีกหลายคน เช่น นายแถม เชิดชานาญ นายชอน พวงมาลัย แต่ได้ถึงแก่กรรมทั้งสองคน
และไม่มีลูกศิษย์สืบทอดจึงต้องยุบคณะไปโดยปริยาย บางคณะพอนายหนังเสียชีวิตลูกหลานไม่สืบทอดการแสดง ก็มักจะ
ขายตัวหนังตะลุงให้คณะอื่น หรือลูกวงซื้อต่อเพื่อไปตั้งคณะใหม่ สาหรับการเก็บข้อมูลภาคสนามครั้งนี้ได้สัมภาษณ์คณะหนัง
ตะลุงเมืองเพชร จานวน 14 คณะ สามารถสืบสายครูหนังใน ได้ 6 คณะ ดังแผนผังต่อไปนี้

- สังคมและวัฒนธรรม -
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แผนผังที่ 2 สายครูหนังใน

1.2 หนังนอก
สาหรับประวัติสายครูหนังนอกของหนังตะลุงเมืองเพชรนั้นไม่มีการบันทึกบอกเล่าเรื่องราวไว้เป็นลายลักษณ์ ที่
ชัดเจน มีเพียงบันทึกทาเนียบหนังตะลุง ของ สุรินทร์ สวัสดี เท่านั้นที่กล่าวถึงชื่อนายหนังตะลุงของเมืองเพชรในอดีต กับคา
บอกเล่าของนายหนังปัจจุบัน ผู้ชมรุ่นเก่า ที่กล่าวถึงครูหนังตะลุงสายนอก จากการสัมภาษณ์นายหนังตะลุง ประเภทหนังนอก
พอจะสืบขึ้นไปถึง ครูมา มาแผ้ว ว่าเป็นต้นสายหรือครูคนแรกของหนังตะลุงเมืองเพชรสายนี้ที่ไปเรียนหนังตะลุงทางนอกหรือ
หนังตะลุงภาคใต้ (คนเพชรบุรี เรียกคนปักษ์ใต้ว่า ชาวนอก) แล้วกลับมาถ่ายทอดให้แก่ ครูโปร่ง สุขศรี อยู่ที่บ้านท่าแลง
ตาบลท่าแลง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เสียชีวิตเมื่อ พ.ศ. 2490 ครูโปร่งมีลูกศิษย์คนสาคัญ 2 คน คือ ครูลาภ กลิ่นอุบล
อยู่ที่บ้านท่าแลง ตาบลท่าแลง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เสียชีวิตเมื่อ ปี พ.ศ. 2536 และครูซง มีนุช อยู่ที่บ้านไร่กร่าง
อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เสียชีวิต พ.ศ.2519 ทั้งสองท่านเป็นนายหนังตะลุงที่มีชื่อเสียง มีลูกศิษย์ลูกหามากมายหลาย
คณะในปัจจุบัน จากการเก็บข้อมูลภาคสนามครั้งนี้ได้สมั ภาษณ์คณะหนังตะลุงเมืองเพชร จานวน 14 คณะ สามารถสืบสายครู
หนังนอก ได้ 8 คณะ ดังแผนผังต่อไปนี้
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แผนผังที่ 3 สายครูหนังนอก

1.3 ความแตกต่างระหว่างหนังในและหนังนอก
ความแตกต่างของหนังตะลุงเมืองเพชร ระหว่างหนังในกับหนังนอกจากการสัมภาษณ์ครูวิชาการด้าน
หนังตะลุงและนายหนังตะลุงเมืองเพชร พอประมวลความแตกต่างได้ 6 ประเด็น ดังนี้
ตารางที่ 1 ความแตกต่างระหว่างหนังในกับหนังนอก
เรื่อง
1.คนเชิด
2.วิธีการพากย์การเจรจา
3.เรื่องที่แสดง
4.ตัวหนัง
5.เครื่องดนตรี
6.ตัวตลก

ความแตกต่างระหว่างหนังในกับหนังนอก
หนังใน

หนังนอก

เชิด 2 คน
เชิด 1 คน
ตัวเทพเจ้า ตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ์กษัตริย์ จะใช้สาเนียงภาคกลาง เหมือนหนังใน
(กรุงเทพฯ) ส่วนตัวตลกใช้สาเนียงท้องถิ่นเหน่อแบบบ้านลาด
รามเกียรติ์ หรือจักร ๆ วงศ์ ๆ
ละครพืน้ บ้านหรือเรื่องเล่น
ที่แต่งขึ้นใหม่
ตัวใหญ่กว่า รายละเอียดมากกว่า
ตัวเล็กกว่า
กลองชาตรี โทนชาตรี ปี่ใน ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหม่ง
เหมือนหนังใน แต่เพิ่มนิ้งหน่อง
อ้ายหน่วย อ้ายกา(แก)
อ้ายกบ อ้ายเกลี้ยง

1.3.1 คนเชิด หนังในจะใช้ 2 คน นั่งหัวหยวก คือ นายหนังหลักมีบทบาทสาคัญในการเชิด พากย์ และเจรจา ส่วน
อีกคนนั่งที่ปลายหยวก เป็นเสมือนผู้ช่วย เด็กที่หัดใหม่จะนั่งตาแหน่งนี้ (หยวก คือ ต้นกล้วยที่ใช้ปักตัวหนังตะลุง วางอยู่
ด้านหน้าของคนเชิด) การมีคนเชิดสองคนทาให้หนังไม่ตาย มีการเคลื่อนไหวร่างกายและขยับปากได้ทันการพากย์ ส่วนหนัง
นอกใช้คนเชิด 1 คน คนชิดจะต้องมีความสามารถสูงต้องด้นและมีปฏิภาณไหวพริบที่ดี ต้องเชิดและพากย์พร้อมทั้งต้องเจรจา
ได้หลายเสียง
- สังคมและวัฒนธรรม -
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1.3.2 วิธีการพากย์ การเจรจา หนังในและหนังนอกคล้ายกัน กล่าวคือ ตัวเทพเจ้า ตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ์กษัตริย์
จะใช้สาเนียงภาคกลาง (กรุงเทพฯ) ส่วนตัวตลกใช้สาเนียงท้องถิ่นเหน่อแบบบ้านลาด หนังในใช้ภาษาที่มีแบบแผน ราชา
ศัพท์ เนื่องจากแสดงเรื่องรามเกียรติ์ และหนังสายนี้ได้แสดงถวายพระเจ้าแผ่นดิน ส่วนหนังนอกมักใช้สานวนภาษาแบบ
ชาวบ้าน เรื่องที่เล่นเป็นแนวพื้นบ้านและเล่นให้ชาวบ้านชมเป็นพื้น
1.3.3 เรื่องที่แสดง หนังในนิยมเรื่องรามเกียรติ์ หรือจักร ๆ วงศ์ ๆ ส่วนหนังนอก ละครพื้นบ้านหรือเรื่องที่แต่งขึ้นใหม่
1.3.4 ตัวหนัง หนังในจะตัวใหญ่กว่าหนังนอก มีรายละเอียดมากกว่า ส่วนใหญ่เป็นตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์
ส่วนหนังนอกจะมีหนังกากมากกว่า ได้แก่ ตัวตลก เสนา และคนทั่วไป เพราะนิยมแสดงเรื่องพื้นบ้าน
1.3.5 เครื่องดนตรี หนังในใช้เครื่องดนตรีประกอบด้วย กลองชาตรี โทนชาตรี ปี่ใน และเครื่องประกอบจังหวะ มี
ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหม่ง ส่วนหนังนอกใช้เครื่องดนตรีเหมือนหนังในแต่ที่เพิ่มมา คือ นิ้งหน่อง ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีเหมือนระนาด
จาลองขนาดเล็ก และหนังนอกบางคณะใช้ตะโพนตีสลับกับกลองชาตรี
1.3.6 ตัวตลก เป็นตัวหนังกากที่ทุกคณะให้ความสาคัญเพราะเป็นตัวชูโรง หนังใน คือ อ้ายหน่วยกับอ้ายกา (แก)
ส่วนหนังนอก คือ อ้ายกบกับอ้ายเกลี้ยง
2. การสืบทอดการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร
การสร้างศิลปินชั้นดีนั้นมีน้อยเหลือเกิน เนื่องจากจังหวะชีวิตที่เร่งเร้า ในขณะที่การบ่มเพาะศิลปินนั้น ต้องใช้เวลา
ยาวนานและการกระทาอย่างค่อยเป็นค่อยไป ตัวตนของศิลปินที่แท้จริงนั้น ย่อมประกอบด้วยระดับความรู้ทั้งสามชั้น คือ
ความรู้เชิงเทคนิค ความรู้เชิงเนื้อหา และจิตวิญญาณ (กาญจนา แก้วเทพ, 2549 : 525) ครูหนังตะลุงเมืองเพชรเป็นศิล ปิน
พื้นบ้านที่ได้บ่มเพาะสั่งสมความรู้เป็นระยะเวลานาน และได้สืบทอดศิลปะการแสดงหนังตะลุงด้วยวิธี มุขปาฐะให้แก่ลูกศิษย์
โดยการสาธิตให้ดูเชิงประจักษ์ผ่านการแสดงแต่ละครั้ง สืบทอดด้านเทคนิค ได้แก่ การเชิด การร้อง การพากย์ การเจรจา
ส่วนด้านเนื้อหานั้น ครูจะเล่าเรื่องให้ฟังโดยตรงหรือผ่านการแสดง ลูกศิษย์จะต้องจดจาเรื่องราว ลาดับการออกตัวหนัง เนื้อ
ร้อง บทเจรจา ราชาศัพท์ รวมทั้งมุกตลก ในบางครั้งจะต้องลักจาในขณะที่ครูแสดงด้วย สาหรับเรื่องจิตวิญญาณของความ
เป็นนายหนังที่ดี ต้องรักเคารพศรัทธาในครูบาอาจารย์และวิชาชีพ พร้อมทัง้ ต้องปฏิบัติตามจารีตและข้อห้ามที่ครูกาหนดอย่าง
เคร่งครัด
นอกจากนั้น นายหนังทุกคนที่เป็นลูกศิษย์ล้วนมีพื้นฐาน คือ ความรักความชอบการแสดงหนังตะลุงมาตั้งแต่เด็ก ๆ
กล่าวคือ นายหนังที่มีครอบครัวเป็นคณะหนังตะลุงนอกจากเกิดการซึมซับและเรียนรู้แล้ว ยังต้องมีความรั กความชอบเป็น
พื้นฐานทาให้เกิดความสนใจใคร่รู้ที่จะเรียนรู้จากพ่อและเทคนิควิธีการแสดงจากคณะอื่น ๆ ส่วนนายหนังที่ฝากตัวเป็นศิษย์
โดยเริ่มจากการเป็นลูกวงเล่นดนตรีนั้น ต้องมีความรั กความชอบนอกจากสิ่งที่ครูสอนแล้ว จะต้องจดจา การเล่นดนตรี การ
เชิด การร้อง การเจรจา บทกลอนต่าง ๆ มุกตลก ในขณะเล่นดนตรี แล้วนามาฝึกฝนด้วยตนเอง นายหนังประเภทนี้ส่วนใหญ่
จะมีพื้นฐานทางดนตรี จะเห็นได้ว่าความรักความชอบนี้เป็นแรงจูงใจสาคัญที่เรียกว่า “ฉันทะ” ที่ก่อให้เกิด “วิริยะ” ความ
เพียรที่จะเรียนรู้สืบทอดศิลปะการแสดงหนังตะลุง ซึ่งแนวทางการสืบทอดหนังตะลุงเมืองเพชรมี ดังนี้
2.1 อาศรมศึกษา
อาศรมศึกษา คือ การใช้บ้านครูเป็นสถานที่ฝึกสอนสืบทอดการแสดงหนังตะลุงให้แก่บุคคลทั่วไปที่มีใจรักที่จะ
เรียนรู้การแสดงหนังตะลุง โดยฝากตัวเป็นศิษย์มาเรียนรู้ตอนค่า จะเดินทางไปกลั บไม่ได้ค้างที่บ้านของครู นอกจากเรียนรู้
ถ่ายทอดความรู้ด้วยวิธีบอกเล่าแล้ว ครูส่วนใหญ่จะให้ลูกศิษย์ ไปอยู่ในคณะเป็นลูกมือฝึกงาน เพราะถือว่าได้ปฏิบัติจริง บาง
คนได้รับค่าแรง และบางคนไม่ได้ค่าแรงแต่ได้ความรู้ตอบแทน โดยจะเริ่มจากเป็นนักดนตรี ตีเครื่องประกอบจังหวะ เช่น ฉิ่ง
ฉาบ กรับ โหม่ง ช่วงที่นั่งบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงจะต้องสังเกตจดจากลเม็ดเคล็ดลับต่าง ๆ เกี่ยวกับการแสดง เริ่มต้น
จากการเชิด การจับไม้ประกบตัวหนัง การหมุนตัวหนังให้เกิดแสงเงาที่ทาให้ผู้ชมมองเห็นชัด การเชิดตัวหนังประเภทต่าง ๆ ที่
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แตกต่างกัน เช่น ตัวพระตัวนาง ต้องเชิดแบบอ่อนช้อย ตัวยักษ์ต้องดุดันห้าวหาญ ต้องจดจาบทร้องทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น
บทไหว้ครู เบิกหน้าพระ เชิญเจ้า และบทกลอนเรื่องต่าง ๆ เช่น รามเกียรติ์ ตอนต่าง ๆ สังข์ทอง นารีสีใส และเรื่องอื่น ๆ ที่
แต่ละคณะแต่งขึ้นมาใหม่
เมื่อสั่งสมความรู้ได้พอสมควร ครูที่ฝึกหัดก็จะให้ออกเล่นเลยโดยเป็นผู้ช่วยในการส่งตัวหนังตามลาดับเรื่องที่แสดง
ถ้าเป็นหนังในก็จะให้นั่งที่ปลายหยวกเชิดตัวหนังกาก เช่น ชาวบ้าน เสนาลิง ยักษ์ แล้วค่อยพัฒนาการเชิดตัวหนังที่สูงขึ้นจน
สามารถแสดงเดี่ยวได้ บางคนต้องใช้เวลาอยู่นานหลายปีพอวิชาแก่กล้าแล้วก็จะออกไปตั้งคณะใหม่
หมอชอน พวงมาลัย นายตะลุงหนังชั้นครู ได้รับลูกศิษย์มาเรียนรู้การแสดงที่บ้าน และให้ติดตามไปชมทุกครั้งและ
เป็นลูกวงเล่นดนตรีตามสถานที่ต่าง ๆ พอครบปีก็จะมีการประเมินผลว่าจะผ่านไม่ผ่าน โดยการให้ลูกศิษย์แสดงแล้วครูจะมา
นั่งชมด้านหน้า หากลูกศิษย์เชิดตัวหนังยังเห็นเงามือที่หน้าจอ หรือเจรจาใช้คาหยาบคาย จะถือว่าไม่ผ่านจะต้องอยู่ฝึกซ้อม
ต่อไป ส่วนพวกที่สอบผ่านก็สามารถไปตั้งคณะรับแสดงได้
2.2 สายตระกูล
การสืบทอดการแสดงภายในสายตระกูลหรือ ครอบครัว เป็นการสืบทอดความรู้ความชานาญที่มีลักษณะเฉพาะ
กล่าวคือ เป็นความสามารถเฉพาะบุคคล หรือเฉพาะครอบครัว ความรู้เหล่านี้จะถ่ายทอดเฉพาะในครอบครัวและเครือญาติ
บางอย่างหวงแหนและเป็นความลับของตระกูล ในที่นี้หมายถึงวิชาความรู้ในการแสดงหนังตะลุง ประกอบด้วย การเชิด การ
พากย์ การเจรจา บทร้องต่าง ๆ บทกลอนหรือเรื่องที่ใช้แสดง กลเม็ดเด็ดพรายต่าง ๆ ที่สร้างสีสันดึงดูดความสนใจของผู้ชม
รวมทั้งคาถาอาคมที่ช่วยป้องกันเสนียดจัญไร
นายชัยนาท เชิดชานาญ คณะลูกพ่อป่วน เชิดชานาญ เป็นสายตรงจากนายฉาย แสงกระจ่าง ต้นสายครูหนังในตก
ทอดมาถึงชั้นเหลน ส่วนนายผล ทับแก้ว คณะเจริญศิลป์ ได้ฝึกหัดจากนายเจริญ ทับแก้ว ผู้เป็นพ่อมาตั้งแต่เล็ก ๆ และนาย
สัมฤทธิ์ กลิ่นอุบล คณะรุ่งฤทธิ์ บรรเลงศิลป์ ได้ฝึกหัดจากพ่อ คือ นายสาราญ กลิ่นอุบล ลูกชายของครูลาภ กลิ่นอุบล นาย
หนังสายหนังนอกผู้มีชื่อเสียง จะเห็นว่าการฝึกหัดกันภายในตระกูลนั้นทาได้ง่ายสะดวกในการถ่ายทอดหรือสอน การถ่ายทอด
วิธีนี้ผู้เป็นพ่อสามารถพาลูกหลานติดตามไปแสดงได้ทุกที่ โดยเริ่มจากตีฉิ่ง ฉาบ กรับ โทน โหม่ง ก่อน พอให้รู้จังหวะ ทานอง
เพลงต่าง ๆ ตั้งแต่โหมโรง เบิกหน้าพระ การดาเนินเรื่อง หลังจากนั้นจึงจะให้หัดเชิด จากตัวชาวบ้าน เสนา ลิง ยักษ์ พระ นาง
เรียงขึ้นไปตามลาดับความยาก หากเป็นหนังสายในจะให้นั่งปลายหยวกคอยเป็นผู้ช่วย และจดจาขั้นตอนและวิธีการแสดง จน
ชานาญแล้วผู้เป็นพ่อจะปล่อยให้แสดงเดี่ยว
การสืบทอดวิธีนถี้ ือว่าเป็นธรรมชาติที่สุดนับว่าดีเพราะมีความใกล้ชิดระหว่างผู้เรียนกับสอน เป็นความสัมพันธ์สอง
ชั้นคือพ่อกับลูก และครูกับศิษย์ โดยไม่ต้องฝากตัวเป็นศิษย์ แต่จะเป็นศิษย์ที่ได้รับการถ่ายทอดโดยปริยาย สามารถพาติดตาม
ไปแสดงทุกที่ จะได้รับการเคี่ยวกราเคี่ยวเข็ญจนเกิดความเชี่ยวชาญ เหตุผลที่ครูหนังตะลุงส่วนใหญ่ไม่ค่อยรับคนนอกมาเป็น
ศิษย์นอกจากหวงวิชาความรู้แล้ว อีกเหตุผลหนึ่งก็คือ คนนอกครอบครัวไม่อดทนต่อคาว่ากล่าวสั่งสอน พอถูกกระทบด้วย
ถ้อยคาก็ไม่พอใจ แล้วก็หนีออกจากคณะไป บางครั้งอาจเกิดผลเสียพอรับงานแล้วไม่ไปทาให้ขาดนักดนตรีหรือคนเชิดทาให้
เกิดปัญหา
เนื่องจากพ่อเป็นนายหนังตะลุงที่มีชื่อเสียง ทาให้นายหนังเหล่ านี้ คือ นายชัยนาท เชิดชานาญ คณะลูกพ่อป่วน
เชิดชานาญ, นายผล ทับแก้ว คณะเจริญศิลป์,นายสัมฤทธิ์ กลิ่นอุบล คณะรุ่งฤทธิ์ บรรเลงศิลป์ และนายภูมินทร์ พวงเนตร
คณะ ผ. ผดุงศิลป์, ได้คลุกคลีและมีความคุ้นเคยกับการแสดงหนังตะลุงมาตั้งแต่เด็ก ได้ติดตามพ่อไปแสดงในที่ต่าง ๆ ได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดง เช่น ขนอุปกรณ์การแสดง เล่นดนตรี เกิดการซึมซับและเรียนรู้ไปในตัว
นอกจากนั้น จิตสานึกในการอนุรักษ์เพราะเห็นคุณค่าของศิลปะการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรเป็นอีกแรงจูงใจทาให้
เกิดการเรียนรู้สืบทอด เช่น นายภูมินทร์ พวงเนตร คณะ ผ. ผดุงศิลป์ พ่อชื่อ ผ่อง พวงเนตรเป็นนายหนังตะลุงเมืองเพชรที่มี
ชื่อเสียง เคยไปแสดงถึงเชียงใหม่ แต่เสียชีวิตทางอุบัติเหตุรถยนต์ ตอนนั้น นายภูมินทร์ เพิ่งอายุ 12 ปี ได้เคยเป็นลูกวงเล่น
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ดนตรีและได้รับการสืบทอดมาจากพ่อ เมื่อพ่อเสียชีวิตก็ยุบวง หลังจากนั้นอีก 12 ปี เห็นตัวหนังของเก่าของพ่อที่ถูกทิ้งไว้ บน
เรือน เกิดความเศร้าสลดใจ จึงเกิดความคิดที่จะอนุรักษ์การแสดงหนังตะลุงขึ้นมาใหม่จึงได้ตั้งคณะขึ้นใหม่
2.3 สถาบันการศึกษา
การสืบ ทอดความรู้ ด้ านการแสดงหนังตะลุงเมื องเพชรของชุมชนในสถาบันการศึกษา เกิด ขึ้นในโรงเรี ยนเป็ น
กิจกรรมหรือชุมนุมเพื่ออนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของท้องถิ่น โดยที่เยาวชนได้คลุกคลีและมีความคุ้นเคย
กับการแสดงหนังตะลุงมาตั้งแต่เด็ก ๆ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี นาโดยอาจารย์โสภณ แสงอยู่
อาจารย์ดนตรีไทย ผู้ที่ชื่นชอบและผูกพันการแสดงหนังตะลุงมาตั้งแต่เด็ก ได้ติดตามดูการแสดงหนังตะลุงคณะครูลาภไปทุกที่
จนถึงขั้นแกะตัวหนังตะลุงไว้เชิดเล่น
อาจารย์โสภณเล็งเห็นว่าโรงเรียนบ้านลาดวิทยาตั้งอยู่ท่ามกลางหนังตะลุงอาชีพนับสิบคณะ อีกทั้งได้เห็นแววของลูก
ศิษย์กลุ่มหนึ่งที่มีความสามารถทางด้านดนตรีไทยและเวลาเด็กกลุ่มนี้สนทนากันมีความสนุกสนานคึกครื้นแบบตัวตลกหนัง
ตะลุง ท่านจึงตัดสินใจตั้งคณะหนังตะลุงขึ้น ชื่อว่า “คณะเด็กบ้านลาด บรรเลงศิลป์” โดยไปซื้อตัวหนังเก่าจากนายเตี้ย บ้าน
ตะโกเอน นายหนังตะลุงที่เลิกเล่น ราคา 14,000 บาท จากนั้นได้เชิญครูไสว สุขศรี นายหนังตะลุงอาวุโสมาสอนการแสดงหนัง
ตะลุงให้แก่ลูกศิษย์ ฝึกได้ 1 เดือน สามารถออกแสดงได้ แสดงครั้งแรกในงานศพนายเจริญ ทับแก้ว นายหนังตะลุงใหญ่ผู้มี
ชื่อเสียงในจังหวัดเพชรบุรี
การสืบทอดความรู้ในชุมชนให้แก่เยาวชนเป็นแนวทางที่จะช่วยอนุรักษ์การแสดงหนังตะลุงให้คงอยู่ โดยใช้วิทยากร
หรือปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้ อีกทั้งนายหนังที่เป็นวัยรุ่นจะมีโอกาสพัฒนาการเล่นโดยผสมผสานแบบ
โบราณและประยุกต์สิ่งใหม่กับการแสดงหนังตะลุงทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงดึงดูดความสนใจจากผู้ชมมากขึ้น อีกทั้งทาง
โรงเรียนสามารถผลิตบุคคลากรที่แสดงหนังตะลุงได้ทุกปีผ่านกิจกรรมชมรม ทาให้เกิดการสืบทอดอย่างต่อเนื่องภายในชุมชน
2.4 การจ้างครูมาสอนที่บ้าน
ส่วนนายสังเวียน ยิ้มกมล คณะสังเวียน ศิษย์ครูณรงค์ศิลป์ บอกว่าพ่ออยากให้เป็นหนังตะลุงจึงได้จ้างครูณรงค์ ทับ
เจริญ มาสอนลูก ๆ ที่บ้าน ในช่วงเข้าพรรษาเพราะหนังตะลุงเมืองเพชรจะหยุดรับงานแสดงในช่วงเข้าพรรษา ครูจะหัดดนตรี
ให้ก่อนแล้วจึงสอนเชิด หลังจากออกพรรษาก็ติดตามครูไปแสดงในที่ต่าง ๆ จะอัดแถบเสียงกลับมาฟัง ฝึกฝนและพัฒนา
ติดขัดตรงไหนก็ไปถามครู ครูแนะนามาก็นามาปรับปรุงการแสดง จนสามารถตั้งคณะรับจ้างแสดงอยู่ในปัจจุบัน
หลังจากได้รับการสืบทอดจากครูหนังตะลุงแล้ว นายหนังส่วนใหญ่เมื่อแยกมาตั้งคณะใหม่ จะฝึกฝนค้นคว้าเพิ่มเติม
อยู่เสมอเพื่อนามาปรับและพัฒนาการแสดงให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้ชม
2.4.1 นายหนังตะลุงส่วนใหญ่มีการศึกษาไม่สูง บางคนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เลย เช่น นายป่อย ครึกครื้น คณะ
รุ่งโรจน์ ลาภเจริญศิลป์ แต่สามารถจดจากลอนเรื่องที่แสดงได้ทุกเรื่อง โดยใช้การลักจาจากครูตอนแสดง การถ่ายทอดเรื่อง
กลอนหนั งตะลุ ง เมื อ งเพชรนั้ น เป็ น แบบมุ ข ปาฐะ ครู ส่ ว นใหญ่ จ ะให้ จ าแล้ ว ท่ อ งให้ ฟั ง มี ห นั งสื อ และต าราอยู่ บ้ า ง เช่ น
รามเกียรติ์และวรรณกรรมวัดเกาะ บางครั้งครูจะจดไปให้ท่อง นายผล ทับเจริญ บอกว่าสิ่งที่ต้องเรียนรู้และถามพ่อเสมอเรื่อง
ราชาศัพท์และศัพท์วรรณคดีบางคา
2.4.2 เห็นตัวอย่างคนอื่นทาแล้วสนใจ พยายามเลียนแบบและฝึกฝนจนชานาญ นายหนังตะลุงส่วนใหญ่จะดู
ตัวอย่างการแสดงจากคณะอื่น และสามารถวิเคราะห์วิจารณ์การแสดงของแต่ละคณะได้ เช่น คณะนี้เชิดตัวยักษ์เก่ง คณะนี้
นายหนังเสียงดี คณะนี้เชิญเจ้าได้ละเอียดลออ คณะนี้มุกตลกเด่น เป็นต้น นายหนังตะลุงส่วนใหญ่จะร่วมครูเดียวกันจึงมี
สัมพันธภาพและมิตรภาพแก่กัน จะช่วยบอกแนะนาสิ่งที่มีประโยชน์ต่อกัน บางครั้งรับงานมาให้กันก็มี
2.4.3 มีผู้ชี้แนะในเบื้องต้นแล้วฝึกฝนคิดค้นด้วยตนเองต่อจนมีความสามารถนอกจากครูและเพื่อนนายหนังตะลุงที่
คอยสั่งสอน แนะนา เรื่องการแสดง แล้ว ผู้ชมอาวุโสที่มีความชอบและความรู้ทางการแสดงหนังตะลุง จะเป็นผู้แนะนาใน
ทรรศนะของผู้ชมได้ดียิ่ง ตัวอย่าง นายภูมินทร์ พวงเนตร คณะ ผ. ผดุงศิลป์ เมื่อพ่อเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ นายภูมินทร์ แม้มี
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อายุน้อยคิดที่จะสืบสานคณะของพ่อจึงฟื้นคณะขึ้นมาใหม่รบั จ้างแสดง พอไปแสดงผู้ใหญ่หรือคนเก่า (ภาษาเพชร หมายถึงคน
แก่ที่มีวุฒิภาวะ ทรงจาสิ่งต่าง ๆ ได้ดี) จะแนะนาว่า เมื่อก่อนครูลาภแสดงไว้อย่างนี้ ร้องไว้อย่างนี้ นายภูมินทร์ก็นามา
ปรับปรุงและพัฒนาการแสดงของตน
2.4.4 นาวัฒนธรรมร่วมสมัยมาประยุกต์กับการแสดงหนังตะลุง ร.ต. วิน อุ่นใจเพื่อน คณะ ว. รวมศิลป์ กล่าวว่า
หนังตะลุงจะต้องคอยเปลี่ยนมุกตลกให้ทันสมัย การอ่านหนังสือการ์ตูนขายหัวเราะ บางมุกสามารถสร้างรายได้เป็นหมื่นบาท
ส่วนนายปรายมนัส ยังลออ คณะ ก. บรรเลงศิลป์ ศิษย์นายลาภ มักจะศึกษามุกจากสื่อเทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ต ได้แก่
youtube โดยเฉพาะหนังเดี่ยว นายหนังตะลุงที่มีชื่อเสียงภาคใต้ เพราะจะไม่ซ้ากับมุกนายหนังตะลุงคณะอื่นในเพชรบุรี อีก
ทั้งนาเพลงพื้นบ้านจากสามน้า (โย่ง พวง นง) และกลอนลิเกจากคณะลิเกของญาติ แล้วนามาประยุกต์ในการแสดง
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาและวิเคราะห์สายครูหนังตะลุงเมืองเพชรและการสื บทอดความรู้การแสดงหนังตะลุงเมืองเพชร มี
ประเด็นที่ควรอภิปรายผล ได้ดังนี้
1. แรงจูงใจในการสืบ ทอดและเรียนรู้การแสดงหนังตะลุ งเมื องเพชรของนายหนัง ส่วนใหญ่ เกิด จากความรั ก
ความชอบเป็นพื้นฐานมาจากวัยเด็ก ได้ติดตามชมการแสดงของคณะหนังตะลุงที่ตนเองชื่นชอบจนจาเรื่องที่ แสดงได้ขึ้นใจ
รวมทั้งจดจาวิธีการเชิด การพากย์ การเจรจา จนบางคนกลับมาบ้านได้ตัดกระดาษเป็นรูปตัวหนังแล้วแสดง เมื่อเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ความรักความชอบยังคงอยู่ ผนวกกับกับความสนใจใคร่รู้ที่ต้องการหัดการแสดงหนังตะลุงจึงฝากตัวเป็นศิษย์กับครูหนัง
ตะลุงที่ตนชื่นชอบหรื ออยู่ในชุมชนที่อาศัย หรือมีพ่อเป็นนายหนังตะลุงเห็นพ่อแสดงก็เกิดความรักที่จะเรียนรู้สืบทอดการ
แสดง จากที่กล่าวมาสอดคล้องกับทฤษฎีลาดับขั้นแรงจูงใจของมาสโลว์ (อ้างใน ศรีเรือน แก้วกังวาน, 2547 : 103-105) ว่า
คนทุกคนมีความมุ่งหมายในชีวิตเพื่อบรรลุถึงความปรารถนา แรงจูงใจของมนุษย์มีลาดับขั้นตอนตั้งแต่ขั้นต่าจนถึงขั้นสูง มี
ทั้งหมด 5 ขั้นตอน แรงจูงใจของนายหนังตะลุงเมืองเพชรที่สืบทอดการแสดงหนังตะลุงตรงตามทฤษฎีลาดับขั้นที่ 4 คือ
แรงจูงใจแสวงหาและรักษาศักดิ์ศรีเกียรติยศทั้งที่ตนเองสานึกและผู้อื่นกล่าวขวัญยกย่อง กล่าวคือ นายหนังทุกคนได้บ่มเพาะ
ความเป็นศิลปินจากการแสวงหาความรู้บนพื้นฐานความรักความชอบ เมื่อเป็นนายหนังอาชีพที่มีชื่อเสียงมักจะได้รับการยก
ย่องจากผู้ชมว่าเป็นนายหนังชั้นครูก็จะแสวงหาความรู้ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาฝีมือการแสดงเพื่อเป็นการรักษาเกียรติยศชื่อเสียงไว้
และแรงจู ง ใจล าดั บ ขั้ น ที่ 5 คื อ การตระหนั ก รู้ ค วามสามารถของตนกั บ ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามความสามารถ และสุ ด
ความสามารถ โดยเพ่งเล็งประโยชน์ของบุคคลอื่นและของสังคมส่วนรวมเป็นสาคัญ กล่าวคือ นายหนังทุกคนนอกจากมีใจรัก
ช่างสังเกตจดจาเป็นทุนแล้ว ยังต้องมีพรสวรรค์ มีเสียงไพเราะ มีอารมณ์ขัน เล่นดนตรีได้ มีความสามารถพิเศษและใช้
สร้างสรรค์การแสดงเพื่อเลี้ยงชีพในเบื้องต้น เพื่อความบันเทิงใจที่ได้แสดง และที่สาคัญเพื่อการดารงอนุรักษ์สืบสานศิลปะ
แขนงนี้ไว้คู่เมืองเพชรบุรี
2. การสืบทอดความรู้ด้านการแสดงหนังตะลุง เมืองเพชรตรงตามแนวคิดการสืบทอดของกาญจนา แก้วเทพ ด้าน
อาศรมศึกษา สายตระกูล และสถาบันการศึกษา ในด้านอาศรมศึกษานั้นลูกศิษย์ไม่ได้มาอาศัยอยู่ที่บ้านครูเพื่อที่จะมาเรียนรู้
วิชาและรับใช้ครูแบบเพลงพื้นบ้านตามที่ กาญจนากล่าวไว้ และที่ต่างคือ การจ้างครูศิลปินที่มีความรู้มาสอนลูกหลานที่บ้าน
เพื่อทีจ่ ะได้ตั้งคณะรับจ้างแสดง สาหรับการสืบทอดการแสดงทุกรูปแบบลูกศิษย์ทุกคนจะต้องลงมือปฏิบัติจริงในสถานที่จริง
โดยครูจะถ่ายทอดด้วยวิธีมุขปาฐะและแสดงสดให้เห็น ส่วนใหญ่นายหนังทุกคนจะต้องเริ่มต้นจากนักดนตรีก่อน เพื่อที่จะได้รู้
จังหวะ ทานองเพลง ต่าง ๆ ช่วงที่เป็นนักดนตรีต้องนั่งอยู่หลังนายหนัง จะต้องเฝ้าสังเกตขั้นตอนพิธีกรรม ความเชื่อต่าง ๆ
ขั้นตอนการแสดง การเชิด การพากย์ การเจรจา การดาเนินเรื่อง บทกลอนต่าง ๆ ทั้งหมดจะต้องจดจา ครูอาจจะจดมาให้
ท่องบ้าง แต่ไม่มาก ต้องอาศัย ครูพักลักจา กอปรกับต้องมีปฏิภาณไหวพริบปรับเปลี่ยนและประยุกต์การแสดงให้เข้ากับ
ยุคสมัย การเรียนรู้ในฐานะศิษย์ส่วนใหญ่ ใช้วิธีนี้ พอเป็นนายหนังที่มีชื่อเสียง คนเคารพบูชา มีลูกศิษย์ลูกหาก็ยังคงใช้วิธีการ
แบบดั้งเดิมในการถ่ายทอดความรู้ สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาของ เอกวิทย์ ณ ถลาง (2540 :47- 48) การลง
มือกระทา มนุษย์เรียนรู้ด้วยการลงมือกระทาจริงในสถานการณ์จริง สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่จริง การเรียนรู้และสะสมประสบการณ์
- สังคมและวัฒนธรรม -
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ต่าง ๆ ไว้ในสถานการณ์จริง ปฏิบัติจริง แล้วส่งต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานแบบค่อยเป็นค่อยไป ได้กลายมาเป็นธรรมเนียมหรือวิถี
ปฏิบัติ และครูพักลักจาเป็นกระบวนการเรียนรู้อีกวิธีหนึ่งที่มีมาแต่เดิมเป็นการเรียนรู้ทานองแอบเรียน แอบเอาอย่าง แอบ
ลองทาดู ตามแบบอย่างที่เฝ้าสังเกตอยู่อย่างเงียบ ๆ แล้วรับเอามาเป็นของตนเมื่อสามารถทาได้จริง วิธีนี้เป็นวิธีธรรมชาติ
ธรรมดาของคนในการเรียนรู้จากผู้อื่นและเป็นทางหาความรู้หนึ่งที่มีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาสารวจคณะหนังตะลุงเมืองเพชรที่เป็นหนังพันทาง คือ มีการผสมผสานระหว่างหนังในกับหนัง
นอกว่ามีการสืบสายครูและมีขั้นตอนวิธีการแสดงเป็นอย่างไร
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่อง สายครูและการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการแสดงของละครชาตรีเมืองเพชร
3. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบการแสดงหนังตะลุงเมืองเพชรระหว่างหนังในกับหนังนอกอย่าง
ละเอียด
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การเขียนวัฒนธรรมราชสานักผ่านพระราชพิธี: พระราชนิพนธ์พระราชพิธีสิบสองเดือน
A Royal Piece of Writing Culture: the Royal Twelve - Month Ceremonies.
พรรณราย ชาญหิรัญ

1

บทคัดย่อ
พระราชพิธีสิบสองเดือน พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5 เป็นงานเขียนวัฒนธรรมของราชสานักผ่านข้อมูลพระราชพิธี
รัชกาลที่ 5 ทรงใช้วิธีการเขียนที่แตกต่างกับการเขียนวัฒนธรรมราชสานักในยุคก่อนหน้า กล่าวคือ การใช้กระบวนการทาง
วิชาการ ได้แก่ การกล่าวถึงความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ การรวบรวมข้อมูล และ
การนาเสนอเป็นขั้นตอนและมีวิจารณญาณ ประสานกับ กระบวนการเผยแพร่ความรู้แบบสมัยใหม่ ได้แก่ การใช้สานวน
ภาษาที่ไม่เป็นทางการ การใช้คาแผลง การใช้คาทับศัพท์ภาษาอังกฤษ และการใช้อารมณ์ขัน เป็นผลให้พระราชนิพนธ์เรื่องนี้
ประสบความสาเร็จทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีที่ชัดเจน แจ่มแจ้ง และการสร้างความบันเทิงในเวลา
เดียวกัน
คำสำคัญ: วัฒนธรรม ราชสานัก พระราชพิธีสิบสองเดือน รัชกาลที่ 5
Abstract
“The Royal Twelve-month Ceremonies” written by King Rama V is a royal piece of writing
culture. King Rama V uses different writing methods from those of preceding royal books. Components of
academic process; namely, statement of problem, expected benefits, data collection, and systemic and
insightful presentation, are applied to modern distribution techniques; namely, use of informal language,
use of slang words, use of English words, and application of sense of humor. Those make “The Royal
Twelve-month Ceremonies” a successful book which builds clear body of knowledge on royal
ceremonies and provides pleasure to readers simultaneously.
Keywords: culture, Thai royalty, the royal twelve-month ceremonies, King Rama V
บทนา
พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5 เรื่อง พระราชพิธีสิบสองเดือน เป็นงานเขียนเกี่ยวกับพระราชพิธีที่แตกต่างไปจากงาน
เขียนก่อนหน้า กล่าวคือ รัชกาลที่ 5 ทรงเน้นย้าให้ผู้อ่านคิดและใช้วิจารณญาณทบทวนเกี่ยวกับความเชื่อในการประกอบพิธี
ต่างๆ ทั้งยังมีการจัดระบบในการนาเสนอความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีต่างๆ อย่างเป็นแบบแผนชัดเจน ได้แก่ การอธิบายที่มา
ของความเชื่อและพระราชพิธีต่างๆ การอธิบายสาเหตุของการคงอยู่หรือการยกเลิกพระราชพิธีนั้นๆ และการอธิบายขั้นตอน
ของพระราชพิธีซึ่งมีทั้งที่คงเดิมและเปลี่ยนแปลง ระบบแบบแผนต่างๆ ที่พระองค์ทรงนาเสนอนั้นล้วนผ่านการไตร่ตรองและ
กลั่นกรองด้วยความเป็นเหตุเป็นผลทั้งสิ้น การจัดโครงเรื่องและการอธิบายสาเหตุของที่มา ขั้นตอน และข้อถกเถียงต่างๆ
เกี่ยวกับพระราชพิธี ตลอดจนการจัดลาดับเนื้อหาและการให้เหตุผลเช่นนี้ทาให้ พระราชพิธีสิบสองเดือน แตกต่างจากตารา
พระราชพิธีเก่าอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลต่อการปฏิรูปประเทศต่อไป
1

นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ประจาภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ลักษณะเช่นนี้สืบเนื่องมาจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 (พ.ศ. 2394 -2411)
หลังจากการทาสนธิสัญญาเบาว์ริ่งกับอังกฤษเมื่อปี พ.ศ. 2398 ราชสานักมียุทธศาสตร์คือปรับโครงสร้างทางสังคมและ
ยกระดับทางภูมิปัญญา ราชสานักเชื่อว่าสังคมไทยควรจะดูทันสมัย/ ศิวิไลซ์ในสายตาตะวันตก เพื่อจะได้ไม่มีข้ออ้างให้
ตะวันตกมายึดเป็นอาณานิคม (ทักษ์ เฉลิมเตียรณ, 2558: 4-5) ดังนั้นการยกระดับปัญญาให้กับคนในสังคมจึงเป็นสิ่งสาคัญ
สาหรับการปรับประเทศให้ทันสมัย เพื่อให้รอดพ้นจากการครอบงาของลัทธิจักรวรรดินิยม
เมื่อพิจารณาแนวโน้มด้านวรรณกรรมพบว่าสังคมไทยในช่วงรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 5 เปลี่ยนแปลงไปสู่ความเจริญ
ในหลายด้าน รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงด้านวรรณกรรมที่เริ่มปรากฏในรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา ที่เห็นได้ชัดคือ กลุ่มผู้สร้าง
วรรณกรรมและผู้อ่านหรือผู้เสพงานวรรณกรรมขยายวงกว้างขึ้น ลักษณะการเสพงานวรรณกรรมเปลี่ยนจากแบบมุขปาฐะมา
เป็นลายลักษณ์ ประชาชนสามัญมีโอกาสอ่านงานวรรณกรรมกรรมหลายรูปแบบ (สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์, 2540: 227) การ
พัฒนาทางด้านปัญญานี้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับประเทศให้ทันสมัยเพื่อรองรับอิทธิพลตะวันตก
ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านวรรณกรรมคือ วิทยาการด้านการพิมพ์ที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
ประเทศไทยเริ่มมีโรงพิมพ์ในสมัยรัชกาลที่ 3 มีการตั้งโรงพิมพ์ของมิชชันนารีรับจ้างพิมพ์หนังสือต่างๆ จากนั้นจึงมีโรงพิมพ์
หลวงคือ อักษรพิมพการ ส่งผลให้งานเขียนประเภทต่างๆ แพร่หลาย โดยเฉพาะการพิมพ์ประกาศของรัชกาลที่ 4 แทนการ
“ตีฆ้องร้องป่าว” เช่นในอดีต และเกิดการซื้อขายลิขสิทธิ์วรรณคดีเรื่องแรกคือ นิราศลอนดอน ของหม่อมราโชทัย ในราคา 400
บาท เมื่อประมาณ พ.ศ. 2404 จากนั้นจึงเริ่มมีการตั้งโรงพิมพ์ต่างๆ เช่น โรงพิมพ์นายเทพ และโรงพิมพ์วัดเกาะหรือโรงพิมพ์
นายสินหรือโรงพิมพ์ราษฎร์เจริญ ตีพิมพ์งานประเภทจักรๆ วงศ์ๆ นิยายอ่านเล่น ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก (สยาม
พิมพการ: ประวัติศาสตร์การพิมพ์ในประเทศไทย, 2547: 22-23) กล่าวได้ว่าการพิมพ์หนังสือในประเทศไทยเริ่มต้นในสมั ย
รัชกาลที่ 3 ขยายตัวในรัชกาลที่ 4 และเจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นลาดับในสมัยรัชกาลที่ 5 (วิภา เสนานาญ กงกะนันทน์ , 2540:
113) ในสมัยรัชกาลที่ 5 งานร้อยแก้วทั้งบันเทิงคดีและสารคดีเฟื่องฟูเต็มที่ มีการลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างๆ
ทั้งของเจ้านายและสามัญชน
สิ่งที่ส่งเสริมบรรยากาศทางวรรณกรรมในสมัยรัชกาลที่ 5 อีกประการหนึ่งคือ การตั้งหอพระสมุดสาหรับพระนคร
ขึ้น เพื่อรวบรวมหนังสือต่างๆ ไว้เป็นแหล่งสาหรับประชาชนศึกษาหาความรู้ และยังทาหน้าที่รวบรวม ตรวจสอบ ชาระงาน
วรรณคดีต่างๆ เป็นจานวนมาก ต่อมามีการออกหนังสือของหอพระสมุด ซึ่งกลายเป็นเวทีสาคัญของงานวรรณกรรม คือ วชิรญาณ
และ วชิรญาณวิเศษ งานบันเทิงคดีร้อยแก้วจานวนมากพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในหนังสือ วชิรญาณ และ วชิรญาณวิเศษ
(สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์, 2540: 228) นอกจากงานประเภทบันเทิงคดีร้อยแก้วแล้วงานประเภทสารคดีอย่าง พระราชพิธี
สิบสองเดือน ก็พิมพ์ลงในหนังสือ วชิรญาณ เพื่อให้สมาชิกได้อ่านทุกเดือนเช่นกัน การตีพิมพ์เผยแพร่ใน วชิรญาณ เช่นนี้ถือ
เป็นการริเริ่มเผยแพร่ข้อมูลพระราชพิธีสาหรับพระนครในสื่อสมัยใหม่ของยุคนั้น
จากที่กล่าวมาข้างต้นแล้วว่าในช่วงเวลา ณ ขณะนั้นเป็นช่วงที่ประเทศสยามเร่งพัฒนาประเทศให้เข้าสู่ความทันสมัย
หรือความเป็นสมัยใหม่ โดยเฉพาะการเร่งพัฒนาปัญญาของประชาชนชาวสยามผ่านงานเขียนหรือวรรณคดีเรื่องต่างๆ การ
พระราชพิธีที่ปฏิบัติอยู่ในประเทศมีส่วนสาคัญที่ประชาชนควรใคร่รู้ และถือเป็นวัฒนธรรมของราชสานักที่สาคัญ รัชกาลที่ 5
จึงทรงถ่ายทอดความรู้นั้นๆ ออกมาเป็นความเรียงอธิบายเรื่อง พระราชพิธีสิบสองเดือน เพื่อให้ชาวต่างชาติประจักษ์ว่าชาว
สยามมีอารยะเช่นเดียวกับประเทศตะวันตกทั้งจากพระราชพิธีที่ยึดถือเหตุผลเป็นหลัก รวมทั้งมีภาษาไทยอันเป็นมรดกของ
ชาติและวรรณคดีอันล้าค่า ดังนั้นชาติตะวันตกมิควรเข้ามารุกรานสยามเพื่อพัฒนาประเทศเนื่องจากสยามมีกระบวนการพัฒนา
อยู่ในตัวเองแล้ว
ใน พระราชพิธีสิบสองเดือน นี้รัชกาลที่ 5 ทรงเขียนวัฒนธรรมของราชสานักผ่านพระราชพิธีของราชสานักซึ่ง
แตกต่างไปจากการเขียนเกี่ยวกับพระราชพิธีของราชสานักในอดีต เช่น กฎมณเทียรบาล ตาราพระราชพิธีเก่า หรือลัทธิธรรม
เนียม ซึ่งเน้นอธิบายองค์ประกอบของพระราชพิธีโดยมิได้มีวิจารณญาณต่อองค์ประกอบต่างๆ บทความชิ้นนี้จึงจะมุ่งศึกษา
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พระราชพิธีสิบสองเดือน ในแง่ของการเป็นงานเขียนวัฒนธรรมราชสานักแบบใหม่ เพื่อให้เข้าใจวิธีการสร้างวัฒนธรรมของชน
ชั้นนา ซึ่งมีทั้งการเขียนในเชิงวิชาการ และการเผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์สมัยใหม่ นับได้ว่าเป็นการปรับตัวของชนชั้นนาในยุคนั้น
ท่ามกลางการคุกคามของลัทธิจักรวรรดินิยม การศึกษาวรรณคดีเรื่องนี้อาจนาไปสู่ความเข้าใจ กลยุทธ์ของชนชั้นนาในการ
ต่อกรกับภัยคุกคามจากจักรวรรดินิยม โดยมุ่งพัฒนาด้านความรู้และการใช้เหตุผลของคนในประเทศเป็นหลัก
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการเขียนวัฒนธรรมราชสานักแบบใหม่ใน พระราชพิธีสิบสองเดือน พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5
กรอบแนวคิด
บทความวิจัยชิ้นนี้ยึดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการเขียนวัฒนธรรมราชสานัก ซึ่งปรากฏการนิยามคาศัพท์ “วัฒนธรรม”
โดย เสรี พงศ์พิศ อ้างความหมายของ “วัฒนธรรม” จากการประชุมสากลของสหประชาชาติว่าด้วยนโยบายวัฒนธรรมที่
เม็กซิโก ในปี ค.ศ. 1982 ว่า วัฒนธรรมหมายถึง
องค์ประกอบทั้ งชุดของสังคม หรือกลุ่มทางสังคม อันได้แก่ องค์ประกอบทางจิตวิญญาณ ทางวัตถุ
ทางความคิด และทางอารมณ์ วัฒนธรรมมิได้หมายถึงแต่เพียงศิลปะและอักษร หากแต่รวมถึงวิถีแห่งชีวิตแบบ
ต่างๆ สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ระบบคุณค่า ประเพณี และความเชื่อ (เสรี พงศ์พิศ , 2534: 69 อ้างถึงใน
ยุกติ มุกดาวิจิตร, 2548: 111)

วัฒนธรรมชุมชน หมายถึง แนวคิดที่เชื่อมั่นและส่งเสริมศักยภาพของชาวบ้าน ผู้รับผลของการพัฒนา ว่าสามารถที่
จะฟื้นฟูในชุมชน และภูมิปัญญา หรือที่รวมเรียกว่า “วัฒนธรรม” ของตนเอง ชาวบ้านจึงสามารถตอบโต้และค้นหาทางเลือก
ให้กับปัญหาของตนเองได้ ตรงกันข้ามกับแนวทางการพัฒนาที่ส่งเสริมโดยรัฐที่ผ่านมา ทาให้ชาวบ้านเข้าไปสู่วงจรของความ
ทุกข์ยากต่างๆ (ยุกติ มุกดาวิจิตร, 2548: 2)
วัฒนธรรมราชสานักในบทความชิ้นนี้จึงหมายถึงการสร้างระบบคิดแบบใหม่เกี่ยวกับประเพณี พิธีกรรม และความ
เชื่อที่รวมอยู่ในพระราชพิธีของราชสานัก ซึ่งเขียนโดยชนชั้นสูงเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านพระราชพิธีของราชสานักในหมู่ชน
ชั้นสูงและปัญญาชน “โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีหน้าที่ในการพระราชพิธีนั้นๆ ตลอดจนคนทั้งหลายที่จะได้ความรู้ต่อไปภายหน้า
อีกเป็นอันมาก” (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ, 2463: คาอธิบายในการพิมพ์ครั้งที่ 2 ในงาน
พระศพพระเจ้าพี่นางเธอ พระองค์เจ้าเจริญศรีชนมายุ, อ้างถึงในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2550: คานา)
ดังปรากฏใน พระราชพิธีสิบสองเดือน
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ศึกษากรอบแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม วัฒนธรรมชุมชน และวัฒนธรรมราชสานัก
2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับ พระราชพิธีสิบสองเดือน
3. ศึกษาวิเคราะห์การเขียนวัฒนธรรมราชสานักผ่านพระราชพิธีใน พระราชพิธีสิบสองเดือน
4. สรุปผลการวิจัยและนาเสนอในรูปแบบของการพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัย
เมื่อพิจารณาวรรณคดีที่กล่าวถึงพระราชพิธีสิบสองเดือนตั้งแต่อดีตส่วนใหญ่เป็นวรรณคดีร้อยกรอง ได้แก่ ทวาทศ
มาส กาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร โคลงพระราชพิธีทวาทศมาส ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
มหามาลา กรมสมเด็จพระบาราบปรปักษ์ ส่วนที่เป็นวรรณคดีร้อยแก้วคือ ตารับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ นอกจากนี้ในวัฒนธรรม
ชาวบ้านของอีสานก็มี ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ซึ่งเน้นของราษฎรเป็นหลัก โคลงพระราชพิธีทวาทศมาส ของสมเด็จพระเจ้า
924
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บรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามาลา กรมสมเด็จพระบาราบปรปักษ์นั้น ทรงพระนิพนธ์ไม่ครบ 12 เดือน เนื้อความเป็นนักขัตฤกษ์
ของราษฎรและแต่งเป็นโคลง ทาให้ความไม่ละเอียด (มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ , 2558: 269) จึงจะเห็นได้ว่าการพระราชพิธี
สิบสองเดือน ที่ระบุไว้อย่างละเอียดพอจะเป็นตาราหรือบันทึกทางประวัติศาสตร์นั้นยังไม่มี กรรมการหอพระสมุดวชิรญาณ
มีความเห็นว่ารัชกาลที่ 5 ทรงทาพระราชพิธีต่างๆ เป็นประจาอยู่แล้ว ย่อมทรงรู้เรื่องการพระราชพิธีมากกว่าใครๆ จึงขอให้
พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้น จะได้ปฏิบัติได้ถูกต้อง และเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ทราบประเพณีของบ้านเมือง จึงทรงสืบสวน
เรื่องพระราชพิธีมาเล่าสู่กันฟัง (มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์, 2558: 269)
พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์เพื่อให้ทันพิมพ์ทุกเดือนในหนังสือ วชิรญาณ ของหอพระสมุดฯ เริ่มตั้งแต่เดือน 12 พ.ศ.
2431 ถึงเดือน 11 พ.ศ. 2432 โดยทรงปรับเปลี่ยนวิธีเขียนให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจและเหมาะกับงานประเภทสารคดีที่
เป็นความเรียงอธิบาย ทั้งยังทรงค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ ตารา เช่น กฎมณเทียรบาล ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และทรง
สอบถามจากผู้ทาพิธี เช่น พระมหาราชครูพราหมณ์ ทรงรวบรวมจากพระบรมราชาธิบายของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ผนวกกับความคุ้นเคยในพระราชพิธีของพระองค์เอง ทรงวินิจฉัยความรู้แล้วทรงเรียบเรียงเป็นพระบรม
ราชาธิบาย รวบรวมพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2454 วรรณคดีสโมสรซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
โปรดให้ตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2457 ได้ยกย่องวรรณคดีเรื่อง พระราชพิธีสิบสองเดือน ว่าเป็นยอดของความเรียงอธิบาย
มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ (2558: 270) กล่าวถึงลักษณะเด่นของพระราชนิพนธ์ว่ามี 2 ประการคือ
1) เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เรื่องพระราชพิธีที่ถูกต้องถ่องแท้ที่สุด
2) เป็นหนังสือที่มีการอธิบายความแจ่มแจ้งที่สุด และมีโวหารจับใจเหมือนฟังพระเจ้าอยู่หัวทรงเล่าเอง
นอกจากนี้ธานีรัตน์ จัตุทะศรี (2546) ได้วิเคราะห์ลักษณะเด่นด้านกลวิธีอธิบายในพระราชพิธีสิบสองเดือนไว้ว่า
พระองค์ทรงใช้กลวิธีอันหลากหลายในการอธิบายพระราชพิธีต่ างๆ ตลอดทั้งสิบสองเดือน แบ่งได้เป็น วิธีการอธิบายที่ทาให้
ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนสมบูรณ์ เช่น การอธิบายตามโครงเรื่องที่กาหนดไว้อย่างเป็นระบบ วิธีการอธิบายที่แสดงหลักฐานอ้างอิง
ทาให้เกิดความน่าเชื่อถือ และการอธิบายที่เพิ่มรายละเอียดทาให้เนื้อหามีความสมบูรณ์ เป็นต้น วิธีการอธิบายที่ก่อให้เกิดภาพ
ได้แก่ การพรรณนา การขยายความคาหรือข้อความสาคัญ การกล่าวซ้า การเปรียบเทียบ และการยกเรื่องราวหรือเหตุการณ์มา
เล่าประกอบเพื่อเสริมให้เข้าใจยิ่งขึ้น และวิธีการอธิบายที่ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินและเร้าความสนใจ ได้แก่ การแทรก
เกร็ดความรู้เรื่องต่างๆ การแทรกอารมณ์ขัน การแทรกการเล่าประสบการณ์ส่วนพระองค์ การยกเรื่องเล่าที่ทรงเคยได้ยินมาเล่า
ประกอบ และการยกนิทานมาเล่าประกอบ ผู้เขียนสรุปว่าวิธีที่เด่นที่สุดคือกลวิธีอธิบายที่ให้ความคิดที่ชัดเจนสมบูรณ์ เพราะ
เนื้อหาเป็นการถ่ายทอดความรู้
จากลักษณะเด่นข้างต้นนามาสู่การพิจารณาการเขียนวัฒนธรรมราชสานักแบบใหม่ กล่าวคือ การจัดลาดั บของ
เนื้อหา และความเป็นเหตุเป็นผลที่ใช้ประกอบพระบรมราชาธิบาย การอธิบายดังกล่าวแตกต่างไปจากการอธิบายพระราชพิธี
แบบเก่าที่เน้นอธิบายขั้นตอนของการพระราชพิธีเป็นสาคัญ พระราชนิพนธ์เรื่องนี้มีแบบแผนการเขียนทางวิชาการอย่าง
ชัดเจน เริ่มจากพระราชนิพนธ์คานาที่เสมือนการเกริ่นเข้าสู่ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา การรวบรวมข้อมูลเพื่อให้
ข้อมูลน่าเชื่อถือ การนาเสนออย่างเป็นขั้นเป็นตอน และการนาเสนอด้วยวิจารณญาณ มีการใช้เหตุผลโต้แย้งตลอดเวลา สิ่ง
เหล่านี้แสดงถึงงานเขียนที่อยู่ในรูปแบบของการเขียนเชิงวิชาการ สามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติได้จริง ทั้งยังสืบสาวไปถึงที่มา
ของพระราชพิธีต่างๆ ส่งผลให้ผู้มีหน้าที่ในพระราชพิธีนั้นๆ มีความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีต่างๆ อย่างลึกซึ้ง มิใช่ปฏิบัติตาม
อย่างที่เคยทากันมาเพียงอย่างเดียว
นอกจากนี้การเผยแพร่ด้วยสื่อสมัยใหม่ คือ การลงตีพิมพ์เป็นตอนในหนั งสือ วชิรญาณ ยังส่งผลให้ลีลาภาษาผ่อน
คลายจากความเคร่งครึม มีการใช้ภาษาสมัยใหม่ เช่น คาแผลง หรือคาภาษาต่างประเทศ ที่นิยมใช้กันในขณะนั้น การ
สอดแทรกอารมณ์ขันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทาให้เนื้อหาของพระราชพิธีดูผ่อนคลายลง ทั้งยังทาให้สามารถอ่านเพื่อความบันเทิงได้
อีกทางหนึ่ง
- สังคมและวัฒนธรรม -
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สิ่งส าคั ญ ประการหนึ่ งในการสร้ า งวั ฒ นธรรมราชส านัก คื อ การรื้ อฟื้ น อดี ต ขึ้ น มาใหม่ จ ากร่ อ งรอยในปั จ จุ บั น
เช่นเดียวกับการสร้างวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งเป็นการรื้อฟื้นอดีตที่เป็นผลมาจากระเบียบวิธีที่พยายามสะท้อนวิถีชีวิต วิธีคิด
ระบบคุณค่า และศีลธรรม จากมุมมองของคนในเอง (ยุกติ มุกดาวิจิตร, 2548: 122, 125) ดังที่พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนาเสนอพระราชพิธีสิบสองเดือนอย่างมีระบบระเบียบและการใช้วิจารณญาณต่อการนาเสนอ
ประเด็นต่างๆ ผ่านมุมมองของพระองค์ซึ่งเป็นชนชั้นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบพระราชพิธี เมื่อราชสานัก คือ กษัตริย์ และ
เจ้านายต่างๆ ที่เป็นชนชั้นสูง พยายามนิยามวัฒนธรรมของตนเอง พิธีกรรมเป็นสิ่งสาคัญที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมของกลุ่มตน
องค์กวีจึงทรงสร้างวัฒนธรรมของราชสานักผ่านพระราชพิธี
การนาเสนอพระราชพิธีของพระองค์ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่ ามีความแตกต่างจากการกล่าวถึงพระราชพิธีในยุคก่อน
หน้าที่มีองค์ประกอบต่างๆ เพียงอย่างเดียว พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์พระราชพิธีแบบใหม่ กล่าวคือ มีการใช้กระบวนการ
ทางวิชาการและการใช้กระบวนการเผยแพร่ความรู้แบบใหม่ ดังต่อไปนี้
2.1 การใช้กระบวนการทางวิชาการ
รัชกาลที่ 5 ทรงเริ่มเกริ่นนาด้วยพระราชนิพนธ์คานาเรื่อง พระราชพิธีสิบสองเดือน แสดงสาเหตุสาคัญของการ
ค้นคว้าในเรื่อง จากนั้นเป็นการรวบรวมข้อมูล เพื่อความน่าเชื่อถือของข้อมูล เสมือนมีแหล่งอ้างอิง และการนาเสนอเนื้อหา
อย่างเป็นระบบ โดยมีการใช้วิจารณญาณประกอบการอธิบาย
2.1.1 การกล่าวถึงความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ในพระราชนิพนธ์คาน า พระองค์ได้ท รงอธิบายถึงที่ มาของความเชื่ อและพระราชพิ ธีแต่ โบราณที่มั ก
เกี่ยวพันกับความเชื่อทางศาสนา แบ่งได้เป็นศาสนาพราหมณ์ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ โดยมุ่งเน้นที่
เทพเจ้าหรือพระเจ้าของแต่ละศาสนาเป็นหลัก การอธิบายสาเหตุของการประกอบพระราชพิธีต่างๆ เสมือนเป็นการปูพื้น
ความรู้ให้แก่ผู้อ่าน ยกตัวอย่างเช่นความเชื่อเรื่องเทพเจ้าของศาสนาพราหมณ์และความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาพุทธ ดังที่ว่า
พระราชพิธีซึ่งมีสาหรับพระนคร ที่ได้เคยประพฤติมาแต่ก่อนจนถึงปัจจุบัน อาศัยที่มาเป็น 2 อย่าง อย่าง
หนึ่งมาตามตาราไสยศาสตร์ที่นับถือพระเป็นเจ้า อิศวร นารายณ์ อย่างหนึ่งมาตามพระพุทธศาสนา แต่พิธีที่มาจาก
ต้นเหตุทั้งสองอย่างนี้มาคละระคนกันเป็นพิธีอีกอย่างหนึ่งขึ้น ก็มี ด้วยอาศัยเหตุที่แต่เดิมพระเจ้าแผ่นดินและชาวพระ
นครถือศาสนาพราหมณ์ การใดๆ ซึ่งนับว่าเป็นศรีสวัสดิมงคลแก่พระนครตามคัมภีร์ไสยศาสตร์ก็ประพฤติเป็นราช
ประเพณีสาหรับพระนครตามแบบอย่างนั้น ครั้นเมื่อภายหลังพระเจ้าแผ่นดินและราษฎรนับถือพระพุทธศาสนา ถึงว่า
พระพุทธศาสนาที่เป็นต้นเดิมแท้ไม่ฤกษ์ฦาพิธีรีตองอันใด ด้วยพระพุทธเจ้าย่อมตรัสว่า ฤกษ์ดี ยามดี ครู่ดี ขณะดี การ
บูชาเซ่นสรวงดี ทั้งปวงย่อมอาศัยความสุจริตในไตรทวาร...เพราะฉะนั้นการพระราชพิธีใดๆ ซึ่งเกี่ยวข้องเจือปนอยู่ใน
พระพุทธศาสนา ซึ่งมีคาอ้างมาว่าตามทางพุทธศาสนานับเอาเป็นคู่กับไสยศาสตร์นั้น จะอ้างว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติหรือ
แนะนาไว้ให้ทานั้นไม่ได้...เพราะฉะนั้นการพระราชพิธีที่อ้างว่าตามพุทธศาสน์นั้น ควรจะต้องเข้าใจว่า เป็นแต่ตัวอย่าง
ความประพฤติของผู้ซึ่งนับถือพระพุทธศาสนาได้ประพฤติมาแต่ก่อน การที่ประพฤตินั้นไม่เป็นการมี โทษที่พระพุทธเจ้า
จะพึงติเตียน การพระราชพิธีเช่นนี้นับว่าเป็นการมาตามทางพุทธศาสน์... (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ,
2550: 1-2)

พระองค์ทรงแบ่งประเด็นว่าความเชื่อดังกล่าวมักมาจากสองสิ่ง คือ จากตาราไสยศาสตร์ที่นับถือเทพเจ้า
คือ พระอิศวรและพระนารายณ์ และจากพระพุทธศาสนา แต่ทั้งสองสิ่งนี้อาจผสมกันจนเป็นพิธีใดพิธีหนึ่งก็เป็นได้ ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่
พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ เป็นแต่เพียงการปรับเปลี่ยนของพระเจ้าแผ่นดินและราษฎรเอง และไม่ขัดกับหลักของพุทธศาสนา เมื่อ
กล่าวถึงที่มาแล้วก็ทรงมีการอธิบายพระราชพิธีที่มีทั้งพุทธและไสยศาสตร์ปนกันว่า
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แต่ส่วนพระราชพิธีซึ่งคละปะปนกันทั้งพุทธศาสน์และไสยศาสตร์นั้น ก็เกิดขึ้นด้วยเดิมทีพระเจ้าแผ่นดิน
และราษฎรนับถือศาสนาพราหมณ์ดังว่ามาแล้ว ครั้นเมื่อได้รับพระพุทธศาสนามาถือพระพุทธศาสนาไม่สู้เป็นปฏิปักษ์
คัดค้านกันกับศาสนาก่อนๆ เหมือนศาสนาพระเยซู หรือศาสนามะหะหมัด พระพุทธเจ้ามีพุทธประสงค์อย่างเดียวแต่ที่
จะแสดงเหตุที่เป็นจริงอยู่อย่างไร และทางที่จะระงับดับทุกข์ได้ด้วยอย่างไร...ผู้ที่ถือพระพุทธศาสนาแท้ก็ไม่มีเหตุอันใด
ซึ่งสมควรจะนับถือลัทธิทางไสยศาสตร์ แต่ผู้ซึ่งนับถือพระพุทธศาสนาในชั้นหลังซึ่งยังไม่ได้บรรลุมรรคผล ย่อมความ
หวาดหวั่นสะดุ้งสะเทือนด้วยภัยอันตรายต่างๆ และมีความปรารถนาต่อความเจริญรุ่งเรืองแรงกล้า...จึงได้คิดทาการ
บูชาเซ่นสรวงให้เป็นเครื่องป้องกันความผิด อันผู้มีอานาจมีใจเช่นนั้นจะถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทไม่เคารพนบนอบ
หรือประจบประแจงไว้จะได้สบายๆ ใจไม่มีใจร้ายขึ้นมา ความเชื่อถือมั่นหมายในการอย่างนี้มีฝังอยู่ในใจคนทั้งปวงสืบ
ลูกหลานมาหลายสิบชั่วคน และอาศัยเหตุผลซึ่งเป็นการเผอิญเป็นไปเฉพาะถูกคราวเข้ามีอยู่เนืองๆ เป็นเครื่องประกอบ
ให้คิดเห็นว่าเป็นเพราะผีสางเจ้านายกริ้วโกรธเช่นกล่าวมาแล้ว... (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2550: 2-3)

ข้อความข้างต้นมีการกล่าวถึงศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามร่วมด้วย ทั้งนี้เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่า
ศาสนาพุทธไม่ค่อยคัดค้านศาสนาอื่น และทรงให้เหตุผลว่าการที่ราษฎรชั้นหลังรับไสยศาสตร์มาร่วมกับทางพุทธนี้ก็เนื่องจาก
ยังไม่บรรลุมรรคผล จึงยังหวาดกลัวภัยต่างๆ จึงได้คิดบูชาเซ่นสรวงเทพเจ้าเพื่อป้องกันอันตราย ความเชื่อเช่นนี้จึงฝังใจราษฎร
มาหลายชั่วอายุคน พระองค์ยังทรงกล่าวไว้อีกด้วยว่าที่อธิบายมาทั้งหมดนี้ “เพื่อว่าผู้มีความสงสัยว่าพระเจ้าแผ่นดิน และ
ราษฎรก็ถือพระพุทธศาสนา เหตุใดจึงทาพิธีตามลัทธิไสยศาสตร์อยู่” แสดงว่าพระองค์ทรงต้องการไขข้อสงสัยเกี่ยวกับการนับ
ถือสิ่งต่างๆ ซึ่งมาจากหลายศาสนาให้กระจ่างก่อนแล้วจึงจะเริ่มอธิบายความในพระราชพิธีต่างๆ ต่อไป นอกจากนี้การอธิบาย
ด้วยหลักเหตุผลนิยมของพระองค์นี้ยังใช้เป็นกรอบในการอธิบายพระราชพิธีทั้งหมดอีกด้วย
การอธิบายถึงที่มาของความเชื่อเกี่ยวกับพระราชพิธีนี้จึงเปรียบเสมือนเป็นการกล่าวถึงความเป็นมาและ
ความสาคัญของปัญหาในการเขียนรายงานวิจัยในปัจจุบัน หลังจากกล่าวถึงประเด็นนี้แล้วพระองค์ได้นาไปสู่ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับของการค้นคว้า พระราชพิธีสิบสองเดือน ในครั้งนี้ พระองค์ทรงกล่าวว่า
ในครั้งนี้ได้คิดที่จะช่วยกันแต่งเรียบเรียงข้อความในความประพฤติของราษฎรประชาชนในกรุงสยาม ซึ่งได้
เล่นการนัก ขัตฤกษ์ตามฤดูปีเดือน เพื่อจะให้เป็นประโยชน์ที่ให้คนภายหลังทราบการงาน ซึ่งเราได้ประพฤติเป็น
ประเพณีบ้านเมืองอยู่ในบัดนี้ หรือในชั้นพวกเราทุกวันนี้ที่ยังไม่ได้ทราบได้เห็นการประพฤติทั่วไปของชนทั้งปวงก็จะได้
ทราบ เหมือนอย่างช่วยกั นสืบสวนมาเล่าสู่กันฟัง ส่วนในการพระราชพิธีประพฤติเป็นไปอยู่ในราชการนี้ก็ เป็นข้อ
สาคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นเวลาประชุมพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการพร้อมกันคราวหนึ่ง ครั้นจะรวบรวมลงเป็น
เรื่องเดียวกันกับการนักขัตฤกษ์ของราษฎร ก็จะเป็นความยืดยาวปะปนฟั่นเฝือกันไป จึงได้คิดแยกออกไว้เสียต่างหาก
คิดกาหนดแบ่งข้อความเป็น 12 ส่วนๆ ละเดือน กาหนดจะให้ได้ออกในวันสิ้นเดือนครั้งหนึ่งไปจนตลอดปี แต่เดือน
หนึ่งจะมากบ้างน้อยบ้างตามการที่ มีมากและน้อย หวังใจว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ซึ่งจะใคร่ทราบเวลาประชุม
ราชการได้ ตามสมควรแก่เรื่องราวซึ่งนับว่าเป็นแต่พระราชพิธีดังนี้ฯ (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ,
2550: 7)

ประโยชน์ที่พระองค์คาดว่าผู้อ่านจะได้รับจากการอ่าน พระราชพิธีสิบสองเดือน นี้คือการบันทึกพระราช
พิธีของราชการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ทราบเวลาประชุมราชการเกี่ยวกับพระราชพิธี จะเห็นได้ว่าประโยชน์ที่พระองค์
คาดว่าจะได้รับนี้สัมฤทธิ์ผลหลังจากวรรณคดีสโมสรยกย่องให้วรรณคดีเรื่องนี้เป็นยอดของความเรียงอธิบาย ทั้งยังเป็น
วรรณคดีที่ได้รับการอ้างถึงเสมอเมื่อกล่าวถึงพระราชพิธีสาหรับพระนคร กรอบการอธิบายของพระองค์จึงเป็นไปในแนวทาง
ของการเขียนเชิงวิชาการอย่างเด่นชัด ถือเป็นพระอัจฉริยภาพขององค์กวีอย่างแท้จริง
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2.1.2 การรวบรวมข้อมูล
หลังจากการกล่าวถึงความเป็นมาของปัญหาและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับแล้ว พระองค์ทรงรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลากหลาย ได้แก่ จากประสบการณ์ของพระองค์เอง การถามจากผู้รู้ และจากเอกสารอ้างอิง การ
รวบรวมข้อมูล จากประสบการณ์ของพระองค์เองปรากฏในพระราชพิธีอาพาธพินาศ ในเดือนสี่ พระองค์ทรงใช้ความรู้
เกี่ยวกับการแพทย์สมัยใหม่เพื่อประกอบการอธิบาย
การที่ทาขึ้นนั้นก็คงจะอาศัยเหตุที่เกิดโรคภัยที่เป็นมากๆ ทั่วกัน เช่น ไข้ทรพิษ หรืออหิวาตกโรค เพราะ
เมื่อเปรียบเทียบเคียงดูกับประเทศอื่น ก็เห็นว่าจะเป็นอหิวาตกโรค เพราะในระยะนั้นอหิวาตกโรคเกิดขึ้นที่ประเทศ
อินเดียก่อนแล้วเป็นระรานต่อมา...การซึ่งเกิดทาพิธีกันขึ้นนั้นก็คงจะเป็นด้วยเหตุความตกใจหวาดหวั่น...เมื่อจะคิด
เสาะแสวงหาเหตุผลว่าเกิดขึ้นด้วยอันใด ก็ไม่สามารถที่จะทราบได้ในเวลานั้น ด้วยมิได้เคยทดลองสังเกตสังกามาแต่
ก่อน ยาที่จะกินนั้นเล่าก็ต้องเป็นยาเดาขึ้นใหม่ทั้งสิ้น กินยาก็ต้องเป็นการลองไปในตัว คนจึงได้ตายมาก จนลงเห็น
กันว่าเป็นไม่มียาอันใดจะแก้ไขได้ ความคิดที่เชื่อพระผู้สร้างโลก เชื่อผีผู้ดีคือเทวดา เชื่อผีไพร่คือปีศาจ ก็เข้าครอบงา
ความคิด คนทั้งปวงในเวลานั้นตามแต่ใครจะถนัดทางใด... (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2550: 152)

จะเห็นได้ว่าการกล่าวถึงที่มาของการประกอบพระราชพิธีอาพาธพินาศนั้นเกิดจากความเชื่อแบบไสย
ศาสตร์ที่พิธีนี้จะสามารถกาจัดโรคอหิวาตกโรคได้ เพราะยาในสมัยนั้นไม่สามารถรักษาได้ เมื่อไม่มียาจึงหันมาพึ่งพาเทพเจ้า
และผีสางเทวดา แสดงถึงความเชื่อของคนในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นซึ่งความเจริญทางวิทยาศาสตร์ยังไม่ก้าวหน้านัก ผู้คน
จึงต้องยึดการทาพิธี เพื่อปัดเป่าโรคร้าย จึงเป็นการมองอดีตผ่านประสบการณ์ของพระองค์เอง
การถามผู้รู้เป็นข้อมูลสาคัญอีกประการหนึ่งที่พระองค์ทรงใช้ประกอบการอธิบายพระราชพิธีในเดือน
ต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การพระราชพิธีพรุณศาสตร์ ในเดือน 9 พระองค์ทรงกล่าวถึงพระพุทธรูปที่มาจากเมืองมอญตั้งแต่สมัย
รัชกาลที่ 4 ว่ามีหลายองค์ แล้วจึงกล่าวถึงการสอบถามหรือฟังจากการเล่าของผู้รู้ 3 ท่าน ได้แก่ รัชกาลที่ 4 พระสุเมธาจารย์ และ
พระคุณวงศ์ ดังนี้
มีเรื่องราวนิทานได้ยินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล่าอยู่...ได้สอบถามพระสุเมธาจารย์
(พระสุเมธาจารย์ ศรีวัดชนะสงคราม) แจ้งว่าเป็นรูปพระสุภูติที่ขอฝนนั้นเอง...แต่ได้สอบถามพระคุณวงศ์ (พระคุณ
วงศ์ สน วัดปรมัยยิกาวาส) แจ้งความไปคนละเรื่อง อ้างผู้บอกเล่ามีเรื่องราวยืดยาวว่า...ฟังดูเรื่องที่เล่าก็เป็นเฉียดๆ
ไปกับเรื่องเดิม อย่างไรจะถูกก็ตัดสินไม่ได้แน่ แต่พระเช่นนี้ใช้ตั้งในการพระราชพิธีฝนหลายองค์ (พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2550: 152)

การสอบถามจากผู้รู้ของพระองค์นี้ส่งผลให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระพุทธรูปที่ใช้ในการพระราชพิธีขอฝนมีความ
น่าเชื่อถือมากขึ้น ทั้งยังเป็นการให้ข้อมูลที่หลากหลายแก่ผู้อ่านอีกด้วย
การใช้เอกสารอ้างอิงเป็นสิ่งสาคัญอีกประการหนึ่งที่พระองค์ใช้ประกอบการรวบรวมข้อมูลประกอบพระ
บรมราชาธิบาย ได้แก่ หนังสือนพมาศ กฎมณเทียรบาล คาให้การขุนหลวงหาวัด พระราชพงศาวดาร ตาราพราหมณ์ คัมภีร์
มหาภารตะ คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา เช่น ชาดก เป็นต้น หนังสือวชิรญาณ หนังสือลาโลแบร์ จารึกวัดพระเชตุพนฯ วรรณคดี
เช่น โองการ แช่งนา คาฉันท์กล่อมพระมหาเศวตฉัตร ร่ างหมายรับสั่งของเก่า ร่างหมายพระราชพิธี จดหมายเหตุ หนังสือ
กิจจานุกิจ เป็นต้น ซึ่งเอกสารหลักที่ใช้ในพระบรมราชาธิบาย คือ หนังสือนางนพมาศ กฎมณเทียรบาล และคาให้การขุนหลวง
หาวัด (ธานีรัตน์ จัตุทะศรี, 2546: 94)
หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงค้นคว้าจากตาราและเอกสารต่างๆ ก่อนจะนาไปสู่พระราชพิธีนั้นๆ
ปรากฏในพระราชพิธีสัมพัจฉรฉินทร์ของเดือนสี่ พระองค์กล่าวถึงที่มาของการทาบุญปีและพิธีสัมพัจฉรฉินทร์ว่าหลังจากที่ได้
ทรงค้นคว้าจาก กฎมนเทียรบาล ร่างรับสั่งการพระราชพิธี และ จดหมายคาให้การขุนหลวงหาวัด แล้วจึงอธิบายว่าการทาบุญ
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ในพิธีสัมพัจฉรฉินทร์นั้นเป็นการบูชาของชาวลังกา ทั้งยังเชื่อมโยงไปสู่การอธิบายพระราชพิธีสัมพัจฉรฉินทร์ว่าเป็นส่วนที่
เกี่ยวเนื่องในพระพุทธศาสนา เพราะมีการทาบุญแบบชาวพุทธ แต่ก็มิใช่พุทโธวาท เนื่องจากไม่มี การบัญญัติไว้ และเมื่อหา
ที่มาของพระราชพิธีก็พบว่ามีในนครศรีธรรมราชและเขมร และมีเฉพาะในเมืองลังกาเท่านั้น จึงสืบต่อได้ว่าเป็นพิธีใหม่ที่
เกิดขึ้นในตอนที่พระพุทธศาสนาตกมาอยู่ในลังกาทวีปแล้ว จะเห็นได้ว่าการค้นคว้าจากข้อมูลเอกสารของพระองค์นั้นส่งผลให้
ข้อมูลมีน้าหนักและน่าเชื่อถือ เหมาะสมกับงานเชิงวิชาการที่มุ่งให้ความรู้
2.1.3 การนาเสนอเป็นขั้นตอนและการนาเสนออย่างมีวิจารณญาณ
การนาเสนอ พระราชพิธีสิบสองเดือน อย่างเป็นขั้ นตอนนี้เริ่มจากการวางโครงเรื่อ งอย่างเป็นระบบ
กล่าวคือ เริ่มจากการให้นิยามศัพท์ เช่น จองเปรียงลดชุดลอยโคม ลดแจตร เป็นต้น การอธิบายที่มาและขั้นตอนของพระราช
พิธีและลงท้ายด้วยการตักเตือนเจ้าพนักงาน ทั้งยังมีระบบการแบ่งเดือนตั้งแต่เดือนสิบสองจนถึงเดือน 11 อีกด้วย
พระราชนิพนธ์คานาแบ่งได้เป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ พระบรมราชาธิบายด้วยเหตุแห่งพระราชพิธีสาหรับพระ
นคร พระราชพิธีสิบสองเดือนที่มีมาในกฎมนเทียรบาลครั้งกรุงเก่า พระราชพิธีสิบสองเดือนที่คงทาในกรุงรัตนโกสินทร์ พระ
ราชปรารภที่จะทรงพระราชนิพนธ์เรื่องพระราชพิธีสิบสองเดือน และพระบรมราชาธิบายพระราชพิธีเดือนสิบสองตามแบบ
โบราณ หลังจากคานาจะเป็นการอธิบายพระราชพิธีเดือ นต่างๆ โดยเริ่มจากเดือนสิบสอง มีการเปรียบเทียบพระราชพิธี
โบราณและปัจจุบันอย่างสม่าเสมอ แสดงถึงการจัดระบบของการเขียนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้พระองค์ยังทรงมีพระกระแส
ตักเตือนเจ้าพนักงานกากับในตอนท้ายของพระราชพิธี กระแสตักเตือนส่วนใหญ่ก็เพื่อให้เจ้าพนักงานจัดลาดั บขั้นตอน
อุปกรณ์ และปฏิบัติตนต่อพระบรมวงศานุวงศ์หรือผู้เข้าร่วมพิธีอย่างถูกต้อง ไม่ทาให้การพระราชพิธีขาดความสมบูรณ์
วรรณคดีเรื่องนี้มีการวางโครงสร้างของเรื่องไว้อย่างเป็นระบบ เริ่มจากการเกริ่นนาในพระราชนิพนธ์คานา
การอธิบายขั้นตอนของแต่ละพระราชพิธีรวมทั้งการเปรียบเทียบและวิจารณ์รายละเอียดหรือความคิดความเชื่อต่างๆ และมี
พระกระแสทรงตักเตือนเจ้าพนักงานในตอนท้ายของพระราชพิธีในแต่ละเดือน นอกจากนี้ยังมีความต่อเนื่องและความเชื่อมโยง
ของหัวข้อในแต่ละพระราชพิธี แสดงถึงความละเอียดรอบคอบขององค์กวี และเป็นไปในกระบวนการทางวิชาการอย่างชัดเจน
เมื่อพิจารณาการอธิบายความในพระราชพิธีเก่าในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นพบว่ามักมีลักษณะเหมือนกัน
คือ มุ่งกล่าวถึงองค์ประกอบของพระราชพิธีเป็นหลัก สมปราชญ์ อัมมะพันธ์ (2536: 344-348) อธิบายองค์ประกอบของ
ประเพณีและพิธีกรรมในวรรณคดีซึ่งเป็นลักษณะของการอธิบายพระราชพิธีแบบเก่า ดังนี้
1.1) วัตถุหรืออุปกรณ์ ได้แก่ โรงพิธีหรือสถานที่ทาพิธี เครื่องเซ่นสังเวย เครื่องบูชา เครื่องใช้ในพิธี เครื่อง
แสดงเกียรติยศ เครื่องแสดงความสวยงาม วัตถุที่ใช้เคารพ
1.2) องค์บุคคล ประชาชนทาพิธีต่างๆ เพราะมีศรัทธาและความเชื่อ 2 อย่าง คือ เชื่ออย่างงมงายกับเชื่อ
อย่างมีเหตุผล เช่น ความเชื่อเกี่ยวกับปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ ความเชื่อเกี่ยวกับศาสนา คนทั่วไปไม่อาจทาพิธีกรรมเองได้
จึงต้องใช้คนกลางทาหน้าที่เชื่อมระหว่างคนกับพระผู้ เป็นเจ้า เช่น พราหมณ์ พระภิกษุสงฆ์ บาทหลวง โต๊ะมูเต็ง หมอตาแย
โหร เป็นต้น
1.3) กิริยาอาการ เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งในการประกอบพิธี เพื่อเป็นการแสดงความนอบน้อม การเคารพ
บูชาต่อสิ่งที่คนเข้าใจว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น ประนมมือ กราบ ไหว้ ก้มศีรษะ คุกเข่า เป็นต้น ถือเป็นกิริยาอาการที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์
พอใจ
1.4) คาพูด คากล่าว หรือคาสวด เพื่อแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อาจเป็นคาพูด หรือการสวด
วิงวอน ให้พร หรือกล่าวสาปแช่งตามแต่พิธีกรรม นัยว่าจะทาให้ผู้กระทาพิธีได้รับสิ่งซึ่งปรารถนาตามคาขอร้องหรือวิงวอน
เช่น การดื่มน้าพระพิพัฒน์สัตยา การทาพิธีพืชมงคล เป็นต้น
1.5 ระยะเวลาในการทาพิธี หรือจานวนครั้งในการกระทาพิธี เช่น กาหนดว่าจะต้องสวดคาถากี่ครั้ง ทาพิธี
กี่วัน หรือทาพิธีนานเท่าไรจึงจะได้ผล
- สังคมและวัฒนธรรม -
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1.6 การละเล่น บางพิธีกรรมมีกิจกรรมเป็นเครื่องเสริมประเพณีหรือพิธีกรรมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น ดนตรี
ไทย ราไทย กุลาตีไม้ เป็นต้น
1.7 ผล ไม่ว่าจะประสบผลสาเร็จตามปรารถนาหรือไม่ก็ตาม แต่จะมีผลอย่างหนึ่งเกิดขึ้นต่อจิตใจเสมอ ทา
แล้วจิตใจเป็นสุข สงบ คาดว่ามีผลดีกว่าไม่ได้ทา เช่น พิธีทาขวัญ พิธีสะเดาะเคราะห์ เป็นต้น
เมื่อพิจารณาตาราพระราชพิธีเก่าในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นพบว่ามักอธิบายขั้นตอนการประกอบพระ
ราชพิธีเป็นหลัก มิได้กล่าวถึงที่มาของการประกอบพระราชพิธีนั้นๆ แต่อย่างใด ยกตัวอย่างเช่น กฎมณเทียรบาล กล่าวถึง
พระราชพิธีไล่เรือไว้ โดยเน้นกล่าวถึงการปฏิบัติตนของฝ่ายในเป็นหลัก ดังนี้
พระราชพิทธีไล่เรือ ธรงพระมาลาสุกหร่า สมเดจ์พระอรรคมเหสีธรงสุกหร่าบนธี่นั่ง ลูกเธอหลานเธอใส่
เศียรเพศมวย พระสนมใส่สนองเกล้า นั่งหน้าสองนั่งหลังสอง ม่านพันเสาพนักเพียงอก สภัก สใบสองบ่าเชีงทอง
พญามหาเสนาตีฆ้อง ครั้นถึงท้ายบ้านรุนเสดจ์ออกยืนธรงพัชนี ครั้นถึงประตู ไชย ธรงส้าว (วินัย พงศ์ศรีเพีย ร,
บรรณาธิการ, 2548: 162)

จะเห็นได้ว่ากฎมณเทียรบาลมุ่งอธิบายถึงการปฏิบัติของฝ่ายในเป็นหลัก ตั้งแต่พระอัครมเหสี ลูกเธอ
หลานเธอ พระสนม ทั้งการแต่งกายและการปฏิบัติตามขั้นตอนของพิธี การกล่าวถึงฝ่ายในนี้เป็นไปในลักษณะของคาสั่งเสี ย
มากกว่าการอธิบายที่มาของการปฏิบัติดังกล่าว ซึ่งแตกต่างไปจาก พระราชพิธีสิบสองเดือน โดยสิ้นเชิง
ลักษณะการอธิบายพระราชพิธีดังกล่าวยังปรากฏใน ตาราพระราชพิธีเก่า กล่าวถึงพิธีสารท ไว้ตาม ลาดับ
ขั้นตอนของการประกอบพิธี คือ วันเวลาในการประกอบพิธี วัตถุหรืออุปกรณ์ องค์บุคคล หน้าที่ของเจ้าพนักงาน รวมถึง
ขั้นตอนของการประกอบพิธี ดังนี้
ครั้นเดือน 10 พระราชพิธีสารท กระทามธุปายาสและกระยาสารท อาราธนาพระพุทธรูปมาตั้งโรงราชพิธี
ดุจก่อน นิมนต์พระสงฆ์ 5 รูปสวดมนต์ แล้วเชิญเสด็จออกถวายข้าวมธุปายาสและกระยาสารทแล พระสงฆ์ฉันแล้ว
เสร็จการพระราชพิธีสารทเท่านี้ (กรมศิลปากร, 2548: 13)

จึงจะเห็นได้ว่าการอธิบายพิธีสารทใน ตาราพระราชพิธีเก่า ไม่ได้บอกที่มาของการประกอบพระราชพิธี
จุดประสงค์หลักเพื่อให้ผู้ปฏิบัติทราบขั้นตอนของการประกอบพระราชพิธีเท่านั้น
ในเรื่อง ลัท ธิธรรมเนีย มต่า งๆ ภาคที่ 8 ได้กล่ าวถึงพระราชพิ ธีอาพาธพิน าศ ครั้งรัชกาลที่ 1 ไว้ เมื่ อ
พิจารณาการบรรยายเกี่ยวกับพระราชพิธีอาพาธพินาศในสมัยรัชกาลที่ 1 พบว่าเน้นขั้นตอนสาหรับการประกอบพระราชพิธี
เป็นสาคัญ โดยกล่าวถึงวันเดือนปีที่กระทาพิธี การตั้งพิธี จานวนพระสงฆ์ การประกอบพิธีของพระสงฆ์ อุ ปกรณ์ที่ใช้ในพิธี
หน้าที่ของราชบัณฑิต เจ้าพนักงานต่างๆ และชาววัง แสดงให้เห็นว่าลักษณะของตาราพระราชพิธีเล่มนี้มุ่งเน้นที่การปฏิบัติ
พระราชพิธีเป็นสาคัญ โดยมิได้บอกที่มาของการปฏิบัติพระราชพิธีนั้นๆ ดังตัวอย่าง
ณ วันเดือน 8 ขึ้น 7 ค่า ตั้งน้าวงด้วย พระสงฆ์จ ะได้เข้ามาสวด ตั้งน้าวงด้ายบนพระที่นั่งสุทธาสวรรย์
20 รูป ครั้นรุ่งขึ้นณวันเดือน 8 ขึ้น 8 ค่า เพลาบ่ายพระสงฆ์เข้ามาสวดมนต์ ให้เอาบาตรเข้ามาด้วย 64 เอาบาตรส่ง
เข้าไปข้างใน ให้วิเสศแต่งเปนของปากบาตร ของคาว 5 สิ่งของหวาน 5 สิ่ง...พนักงานตารวจใน ธงไชยกระบี่ธุช 1
ธงไชยกระบี่ น ารายน์ ขี่ ค รุ ฑ 1 รวม 2...พนั ก งานมหาดเล็ ก เอาเที ย นทองเข้ า ถวายทรงจุ ด แล้ ว เอาไปถวาย
พระสังฆราชจุดเทียนไชย 1 ...พนักงานน้าสรง หม้อน้าทอง 2 คู่ เงิน 2 คู่...ให้ชาววังเบิกผ้าขาวนุ่ง 2 ห่ม 2 รวม 4
ผืน ให้สังฆการีสมมุติเป็นเทวดา...ให้สนมเอาเครื่องนมัสการเข้ามาตั้งให้พร้อม ให้ทาบัตรด้วย ให้กรมพระนครบาล
ส่งหม้อน้า 5 คู่ ใบมะตูม ใบขนุน ใบบัวหลวง หญ้าแพรก ฝักส้มป่อย มะกรูด...ให้ราชบัณฑิตนุ่งขาวห่มขาวอ่านคา
อาราธนาเทวดาเพลาบ่าย 3 วัน...ให้เจ้าพนักงานทั้งนี้อยู่เฝ้ารักษาของๆ หลวงจงทุกพนักงานอย่าให้ขาดแต่สิ่งหนึ่ ง
สิ่งใดได้เปนอันขาดทีเดียว (มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, เล่ม 1, 2558: 367-371)
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การมุ่งเสนอขั้นตอนของการประกอบพระราชพิธีเป็นหลักโดยมิได้ประกอบด้วยวิจารญาณใดนั้น ยังปรากฏ
ใน โคลงพระราชพิธีทวาทศมาส ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมสมเด็จพระบาราบปรปักษ์ ที่มีการกล่าว
พรรณนาถึงพระราชพิธีต่างๆ ทั้ง 12 เดือนโดยละเอียด รวมทั้งพิธีและนักขัตฤกษ์ต่างๆ ที่ชาวบ้านได้ปฏิบัติจนเป็นประเพณีทาให้
ภาพชีวิตของชาวเมืองในกรุงเทพฯ สมัยนั้น แต่ยังไม่มีการกล่าวถึงที่มาของการประกอบพระราชพิธี และเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลง
ของพระราชพิธตี ่างๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผล การอธิบายพระราชพิธีอย่างเป็นขั้นตอนและมีวิจารณญาณจึงเริ่มปรากฏใน พระ
ราชพิธีสิบสองเดือน
การนาเสนอด้วยวิจารณญาณโดยใช้เหตุผลโต้แย้งตลอดเวลานี้คือกระบวนการเขียนเชิงวิชาการ ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการนาไปปฏิบัติและการเผยแพร่ความรู้ของราชสานัก รัชกาลที่ 5 ทรงใช้เหตุผลในการอธิบายความเชื่อเชิง
ประจักษ์ ให้เห็นว่ามีมาแต่เดิมและอธิบายให้เห็นว่ามีที่มาอย่างไร ลักษณะเช่นนี้เป็นการอธิบายแบบใหม่ซึ่งไม่เคยปรากฏใน
งานเก่าอย่างเช่นกฎมณเทียรบาลมาก่อน การใช้เหตุผลประกอบวิจารณญาณนี้มีทั้งการกล่าวถึงที่มา การคงอยู่หรือยกเลิก และ
ขั้นตอนของพระราชพิธี ดังนี้
2
การกล่าวถึงที่มาของพระราชพิธีหรือขั้นตอนต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ เช่น ในพระราชพิธีพรุณศาสตร์
เดือนเก้า รัชกาลที่ 5 ทรงกล่าวถึงสาเหตุของการใช้พระพุทธรูปหรือรูปพระเถระในการขอฝน ว่ามีที่มาประกอบกันจาก
สาเหตุหลายประการ ดังนี้
การซึ่งมีพระพุทธรูป หรือรูปพระเถระสาหรับขอฝนต่างๆ นี้ก็คงจะเกิดขึ้นด้วยมีเหตุสบช่องเหมาะ
ครั้งหนึ่ง เช่น เล่าว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จลงสรงน้าในสระโบกขรณี เป็นเวลาฝนแล้งน้าแห้งขอด เผอิญฝนตก
ลงมามากในเวลานั้น ก็นับว่าเป็นด้วยพุทธานุภาพฉันใด พระเถระทั้งหลายเหล่านี้ บางทีจะไปมีการอันใด
ประกอบเหตุให้ฝนตกก็เลยนับถือว่าพระมหาเถรองค์นั้นมีอานุภาพอาจจะบันดาลให้ฝนตก ก็เลยนับถือว่า
พระมหาเถรองค์นั้นมีอานุภาพอาจจะบันดาลให้ฝนตกเหมือนกันกับพวกที่ถือศาสนาโรมันคาทอลิกนับถือ
แปตรอนเซนต์ที่พวกหมอๆ มิชชันนารีแปลกั นว่านักบุญ คือที่เป็นลูก ศิษย์พระเยซูนั้นเป็นต้น การที่พวก
โรมันคาทอลิกถือเช่นนี้ ก็เป็นอันไหลมาตามลัทธิกรีก ที่ถือว่ามีเทวดาสาหรับการสิ่งนั้นสิ่งนี้ เราที่เป็นผู้ถือ
พุทธศาสนาเล่าก็เคยถือลัทธิพราหมณ์ว่ามีเทวดาสาหรับสิ่งนั้นสิ่งนี้...ยังมีอีกอย่างหนึ่งก็เป็นแต่ความคิดของ
ผู้ใดผู้หนึ่งคิดขึ้น เช่น พระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างพระทรมานมิจฉาทิฐิ...ประสงค์จ ะ
บาเพ็ญพระราชกุศลเหมือนอย่างเป็นการสมโภชพระพุทธศาสนา ที่พวกมิจฉาทิฐิไม่มาย่ายีได้ก็สร้างขึ้น...
เพราะฉะนั้นพระพุทธรูปก็ดี รูปพระเถระก็ดี ที่ใช้ในการขอฝนนี้ บางทีก็จะเป็นนึกขึ้นใหม่โดยไม่มีเหตุมีมูล
เป็นแต่ประสงค์จะขออานุภาพให้มาระงับความอยากกระวนกระวายเช่นนี้ก็จะเป็นไปได้ (พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2542: 21-22)

รัชกาลที่ 5 ทรงอธิบายไว้ว่าคงเป็นเพราะมีเรื่องเล่าว่าพระพุทธเจ้ามีพุทธานุภาพในการบันดาลให้ฝนตก
หรือพระเถระองค์นั้นมีอานุภาพบันดาลให้ฝนตก คล้ายกับโรมันคาทอลิกที่นับถือนักบุญลูกศิษย์พระเยซู ซึ่งมาจากลัทธิกรีก
นอกจากนี้ยังมีความเชื่อมาจากรัชกาลที่ 3 ที่ทรงสร้างพระทรมานมิจฉาทิฐิ หรืออาจจะเป็นเพราะการนึกขึ้นมาเองโดยไม่มีมูล
แต่ต้องการขออานุภาพให้มาระงับความกังวลก็เป็นได้ การอธิบายด้วยหลักเหตุผลเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าการคิดด้วยเหตุด้วยผล
นั้นสามารถมีทางเลือกได้หลายทาง พระองค์ทรงพยายามสืบหาสาเหตุที่มาด้วยเหตุผล 3 ประการด้วยกัน คือ จากความเชื่อ
ในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระเถระ (เช่นเดียวกับโรมันคาทอลิกที่มาจากกรีก) จากความคิดความเชื่อของรัชกาลที่ 3
หรือไม่มีสาเหตุใดๆ เกิดจากการนึกขึ้นมาเอง
การอธิบายสาเหตุของการคงอยู่หรือยกเลิกพระราชพิธีต่างๆ ปรากฏในลักษณะของการใช้วิจารณญาณ
เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น พระราชพิธีอาพาธพินาศ ที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นว่ามีที่มาจากการเกิดโรคอหิวาตกโรคในสมัยรัชกาลที่
2 พระองค์กล่าวถึงสาเหตุว่าเหตุใดจึงยกเลิกพระราชพิธีนี้ในสมัยรัชกาลที่ 3 ดังที่ว่า
2
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แต่การพระราชพิธีนั้นเป็นการคาดคะเนทาขึ้น มิใช่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสั่งสอนไว้ให้ทาสาหรับแก้ไข
โรคภัยเช่นนี้ และความเข้าใจที่คะเนเอาว่าโรคนี้เกิดขึ้นด้วยผี จึ่งได้คิดขับไล่ผีเป็นการผิดอีกชั้นหนึ่งด้วย เพราะ
โรคนี้ไ ม่ไ ด้เกิ ดขึ้ นด้ วยผี เกิ ด ขึ้น ด้วยดิน ฟ้า อากาศ และความประพฤติที่อ ยู่ที่ กิ น ของมนุ ษย์ ซึ่ งเป็ น สิ่ งที่ ไม่ มี
วิญญาณจะขั บไล่ไ ด้ เพราะฉะนั้ นการพระราชพิธี จึง ไม่ไ ด้มี ประโยชน์ อันใด...คนที่ เข้ ากระบวนแห่แ ละหาม
พระพุทธรูป และพระสงฆ์เดินไปกลางทางก็ล้มลงขาดใจตาย ที่กลับมาถึงบ้านแล้วจึ่งตายก็มีมาก และตั้งแต่ตั้งพิธี
แล้วโรคนั้นก็ยิ่งกาเริบร้ายแรงหนัก ขึ้น ด้วยอากาศยิ่งร้อนจัดหนักขึ้นตามธรรมดาฤดู คนทั้งปวงก็ พากันลงว่า
เพราะการพิธีนั้นสู้ผีไม่ได้ ผีมีกาลังมากกว่า ตั้งแต่ทาพิธีอาพาธพินาศในปีมะโรง โทศกนั้นไม่ระงับโรคปัจจุบันได้ ก็
เป็นอันเลิกกันไม่ได้ทาอีกต่อไป คงอยู่แต่พระราชพิธีสัมพัจฉรฉินท์ตามธรรมเนียม ถึงเมื่อปีระกาเอกศกในแผ่นดิน
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มีโรคปัจจุบันหนามากก็ไม่อาจทาพิธีนี้ ใช่จะเป็นด้วยคิดเห็นว่าความคิดที่
จะอาศัยพระพุทธวจนะ ซึ่งมาในอาฎานาฏิยสูตรไม่ต้องกันกับเหตุการณ์ที่เป็นขึ้นดังเช่นกล่าวมา เลิกยกเว้นเสีย
ด้วยไม่เป็นที่ชอบใจคนทั้งปวง คนทั้งปวงถือว่าการที่ทาพิธีนั้น เหมือนไปยั่วไปผัดล่อให้ผีมีความโกรธคิดเอาชนะ
มากไป (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2550: 153-154)

สาเหตุที่ยกเลิกพระราชพิธีนั้นด้วยเกิดจากมิใช่วิธีของพระพุ ทธเจ้า โรคไม่ได้เ กิดจากผี ผู้คนล้มตาย
หลังจากเข้าร่วมในพิธี โรคกาเริบยิ่งขึ้น โดยเหตุว่าไม่สามารถกาจัดโรคได้นั่นเอง วิธีการอธิบายของพระองค์แสดงถึงหลัก
เหตุ ผ ลที่ เ ป็ น ไปในทางวิ ท ยาศาสตร์ พระองค์ ท รงน าพระพุ ท ธศาสนาและวิ ท ยาศาสตร์ ม าเชื่ อ มโยงกั น ได้ อ ย่ า งน่ า คิ ด
พระพุทธเจ้าไม่เคยบัญญัติว่าโรคใดๆ จะสามารถแก้ได้ด้วยการทาพิธี เมื่อเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์แล้วก็พบว่าที่การทาพิธีนั้น
รักษาโรคร้ายไม่ได้ก็เนื่องมาจากโรคไม่ได้เกิดจากผี แต่เกิดจากสภาพภูมิอากาศ และความเป็นอยู่ของมนุษย์ ดังนั้นผู้คนทั้ง
ปวงจึงยกเลิกพิธีนี้ไปด้วยผลของพิธีไม่ตอบสนองความต้องการของผู้คน การคิดพิจารณาเชื่อมโยงกระบวนคิดของพระองค์นี้
ส่งผลให้ผู้อ่านคิดพิจารณาไตร่ตรองก่อนจะเชื่อหรือกระทาสิ่งใดต่อไป อันเป็นการพัฒนาปัญญาของคนในประเทศประการหนึ่ง
สาหรับการคงอยู่ของพระราชพิธีนั้นปรากฏใน พระราชพิธีพรุณศาสตร์ รัชกาลที่ 5 ทรงกล่าวถึงสาเหตุ
ที่ไม่อาจยกเลิกพระราชพิธีนี้ได้นั้นมาจากเหตุผลดังต่อไปนี้
อนึ่งการพิธีขอฝนนี้ก็ดูเป็นพิธีสาคัญ มีเครื่องเตือนที่จะให้เลิกไม่ได้อยู่ คือ ถึงว่าเจ้าแผ่นดินจะดารงอยู่ใน
ทศพิ ธราชธรรมมิได้ปรวนแปร ซึ่ งคนบางพวกมั กพาโลว่าดิ นฟ้าอากาศมัก จะเป็นไปตามอาการของเจ้ าแผ่ นดิ น
ประพฤติ การฝนแล้งข้าวแพงนี้ ดูก็ไม่ใคร่จะเลือกเวลา...ในพระราชพงศาวดารกรุงเก่าก็มีปีข้าวแพงหลายครั้ง จะทิ้ง
พระราชพิธีนี้ เสียเห็นจะไม่ได้ แต่บางทีจะคิดเห็นว่าเป็นพระราชพิธีจรเพราะปีใดฝนบริบูรณ์ ก็ยกเว้นเสียไม่ทา ต่อปี
ที่ฝนแล้งจึงได้ตั้งพระราชพิธีตามที่มีเป็นแบบอย่างสืบมาจนถึงทุกวันนี้ (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
2543: 6-7)

จะเห็ น ได้ ว่ า พระองค์ ท รงให้ เ หตุ ผ ลส าหรั บ การเลื อ กปฏิ บั ติพ ระราชพิ ธี พ รุ ณ ศาสตร์ นี้ ว่ า เป็ น เพราะ
เหตุการณ์ข้าวแพงฝนแล้งนี้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ทั้งยังมีผู้คิดว่าสภาพดินฟ้าอากาศมักแปรเปลี่ยนไปตามความประพฤติของ
พระเจ้าแผ่นดินอีกด้วย แม้จะมีเครื่องยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องก็ตาม พระองค์ทรงกล่าวเพิ่มเติมไว้อีกด้วยว่าพระราชพิธีนี้เป็นพิธี
จรกล่าวคือหากปีใดฝนตกต้องตามฤดูกาลก็ยกเว้นเสียไม่ต้องทา ปีไหนฝนแล้งจึงทาพิธีดังกล่าว นับเป็นการให้เหตุผลของการ
ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติพระราชพิธีนี้ในแต่ละปีได้อย่างชัดเจนอีกด้วย
การอธิบายขั้นตอนของพระราชพิธี มีทั้งการอธิบายถึงพิธีหรือขั้นตอนที่คงเดิมและพิธีหรือขั้นตอนที่
เปลี่ยนแปลง โดยพระองค์จะทรงให้เหตุผลประกอบการปรับเปลี่ยนขั้นตอนหรือธรรมเนียมบางอย่างของแต่ละพิธี ซึ่งส่งผลให้
เกิดความเข้าใจต่อที่มาของการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น ในพระราชพิธีศรีสัจจปานกาล หรือถือน้าพระพิพัฒน์สัจจา
ในเดือนห้านั้นกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนในการประกอบพระราชพิธี กล่าวคือ การถือน้าครั้ง กรุงเก่าเหมือนกับกรุง
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รัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 1-3) แปลกเพียงข้าราชการถือน้าที่วัดพระศรีสรรเพชร แล้วย้ายไปที่วิหารพระวัดมงคลบพิตร เมื่อถือ
น้าแล้วมีดอกไม้ธูปเทียนเข้าไปถวายบังคมพระเชษฐบิดร ซึ่งเป็นพระรูปพระเจ้าอู่ทอง แล้วจึงได้เข้าไปถวายบังคมพระเจ้า
แผ่นดินพร้อมกัน แต่พระราชวงศานุวงศ์นั้นไม่ได้เสด็จไปถือน้าวัด ส่วนในกรุงรัตนโกสินทร์ข้าราชการไปถือน้าที่วัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม มีธูปเทียนมาถวายบังคมพระบรมอัฐิในรัชกาลที่ 1 แทนพระเชษฐบิดร ในรัชกาลต่อๆ มาก็ถวายบังคมพระบรมอัฐิ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเสด็จสวรรคตโดยลาดับ แล้วจึงพร้อมกันเฝ้ากราบถวายบังคมพระเจ้าแผ่นดินในท้องพระโรง
เหมือนอย่างแต่ก่อน แต่พระราชวงศานุวงศ์ตั้งแต่กรมพระราชวังขึ้นไป เจ้าหนักงานนาน้ามาถวายให้เสวยในท้องพระโรงหน้า
พระที่นั่ง จากนั้นกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงในสมัยรัชกาลที่ 4 ดังนี้
ครั้นเมื่อแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อประชุมพร้อมกันเชิญเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราช
สมบัตินั้นเป็นเวลาทรงผนวช เสด็จพระราชดาเนินมาประทับอยู่ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรม
วงศานุวงศ์และข้าราชการทาสัตยานุสัตย์ถวายครั้งแรก ก็ต้องทาที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไม่ได้มาทาที่
พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเหมือนอย่างเมื่อเปลี่ยนรัชกาลที่ 1 เป็นที่ 2 รัชกาลที่ 2 เป็นที่ 3 รัชกาลที่ 4 เป็นที่ 5 จึง
ทรงพระราชดาริว่า การที่ประชุมพร้อมกันทาสัตยานุสัตย์ ถือน้าพระพิพัฒน์สัจ จาเฉพาะพระพักตร์พระมหามณี
รัตนปฏิมากร และพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ซึ่งเป็นพระฉลองพระองค์สมเด็จพระบรม
อัยกาธิราช สมเด็จพระชนกนาถทั้งสองนี้ดูเป็นการสวัสดิมงคลและพร้อมเพรียงกัน ดีกว่าที่แยกย้ายกันอย่างแต่ก่อน
จึงได้เสด็จพระราชดาเนินออกวัด พระศรีรัตนศาสดารามในเวลาถือน้าต่อๆ มา ด้วยอ้างว่าเหตุที่ทรงเคารพต่อพระ
มหามณีรัตนปฏิมากรและพระพุทรูปฉลองพระองค์ทั้งสองพระองค์นั้น เมื่อเสด็จพระราชดาเนินออกวัดดังนี้ การ
เพิ่ มเติม ต่ างๆ และเปลี่ ย นแปลงการเก่ า ก็ เ กิ ด ขึ้ นหลายอย่ างดั งที่ ได้ เ ป็น อยู่ ในปั จ จุ บัน นี้ (พระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2550: 225-227)

จึ งจะเห็ น ได้ ว่ า สาเหตุ ข องการเปลี่ ย นแปลงสถานที่ ใ นการท าพระราชพิ ธี ถื อ น้ าพระพิ พั ฒ น์ สั จ จานี้
เนื่องด้วยรัชกาลที่ 4 ทรงผนวช ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม จึงทรงมีพระราชดาริการถือน้าฯ ต่อหน้าพระพุทธรูปต่างๆ เป็น
สวัสดิมงคลแก่บ้านเมืองทั้งยังเป็นการพร้อมเพรียงกันไม่ต้องแยกพระบรมวงศานุวงศ์อย่างแต่ก่อน จึงได้ถือกระทาพระราชพิธีนี้
ณ วัดพระศรีรัตนศาสดารามสืบต่อมา อันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ตามมาก็ด้วยเหตุผลดังกล่าวมานี้
การให้เหตุผลของรัชกาลที่ 5 เป็นการสร้างความเข้าใจต่อที่มาของการถือน้าฯ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ในรัชสมัยของพระองค์ ความรู้ข้างต้นสาคัญต่อการเข้าใจพระราชพิธีนี้ในแง่อื่น จะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงให้เหตุผลไว้ว่าการ
พระราชพิธีใดๆ นั้นไม่จาเป็นต้องยึดมั่นถือมั่นแต่สิ่งเดิมที่กระทากันมา ด้วยเกรงกลัวอันตรายต่างๆ หากมีเหตุจาเป็นอัน
สมควรก็สามารถที่จะปรับเปลีย่ นเพื่อให้กิจการงานต่างๆ ของบ้านเมืองเดินหน้าต่อไป ดังนั้นการที่จะยึดความเชื่อมั่นอย่างเก่า
แบบ “ซึมซาบ” จึงมิใช่สิ่งที่ควรยึดถืออีกต่อไป เพราะจะรั้งความก้าวหน้าของกิจการงานทั้งปวงไว้ให้หยุดอยู่กับที่ ไม่ส่งผลดี
อันใดกับบ้านเมือง หลักเหตุผลนิยมของพระองค์จึงครอบคลุมไปถึงการเน้นย้าให้ผู้อ่านตระหนักถึงการใช้ปัญญาเพื่อพัฒนา
บ้านเมืองต่อไป
2.2 การใช้กระบวนการเผยแพร่ความรู้แบบใหม่
การเผยแพร่ความรู้ที่พระองค์ทรงเลือกใช้เผยแพร่พระราชนิพนธ์นี้ แตกต่างไปจากสื่อเดิมที่เป็นเอกสารลายลักษณ์
ต่างๆ เนื่องจากพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์เป็นตอน ตีพิมพ์ในหนังสือ วชิรญาณ การใช้ภาษาจึงมีลักษณะไม่เป็นทางการ
ส่งผลให้ตัวเรื่องที่เป็นพิธีการทั้งในแง่ความรู้และการนาไปใช้ กลายเป็นเรื่องอ่านสนุกและเพลิดเพลิน กล่าวได้ว่าเป็นการเขียน
วัฒนธรรมราชสานักด้วยวิธีใหม่ คือ ใช้สื่อใหม่สาหรับการอธิบายพระราชพิธีของพระนคร
การใช้กระบวนการเผยแพร่ความรู้แบบใหม่นี้ส่งผลให้ลีลาภาษาของวรรณคดีเรื่องนี้เปลี่ยนแปลงไปจากการอธิบาย
พระราชพิธีแบบเดิมซึ่งอยู่ในสื่อแบบจารีตดังเช่นเอกสารลายลักษณ์ที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น กล่าวคือ มีการใช้สานวนภาษาที่
ไม่เป็นทางการ การใช้คาแผลง การใช้คาทับศัพท์ภาษาอังกฤษ และการใช้อารมณ์ขัน ดังต่อไปนี้
3
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2.2.1 การใช้สานวนภาษาที่ไม่เป็นทางการ
การใช้สานวนภาษาที่ไม่เป็นทางการ มีลักษณะของการเล่าเรื่องนี้ส่งผลให้เกิดความรู้สึกใกล้ชิดกับผู้อ่าน
เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย การใช้สานวนภาษาที่มีลักษณะผ่อนคลายส่งผลให้สามารถอ่านพระราชพิธีต่างๆ ได้อย่างเพลิดเพลิน
ยกตัวอย่างเช่นในพระราชพิธีสัมพัจฉรฉินทร์ ในเดือนสี่ อธิบายว่าด้วยการสวมมงคลไว้ ดังที่ว่า
แต่พระเจ้าลูกเธอซึ่งทรงพระเยาว์อยู่นั้น อยู่ข้างจะตื่นทรงมงคลกันจู๋จี๋มาก ที่ได้ทรงวันเดียวไม่สะพระทัย
บ่นออดแอดกันไปต่างๆ จึงโปรดให้มีมงคลมาสวมพระราชทานวันละสองพานแว่นฟ้าทั้งสามคืน การที่ทึ่งมงคลนี้ก็มี
มาจนเจ้านายเล็กๆ ทุกวันนี้ ต้นเหตุที่จะทึ่งหนักทึ่งหนาเพราะอยากโสกันต์เป็นเบื้องหน้าเห็นเจ้านายเข้ามาฟังสวด
และเข้ามาเกศากั นต์เวลาเช้ามันให้อยาก ใจเต้นไปไม่หาย...ถึงจะหาวนอนให้หวอดๆ เท่าไรก็ทนได้ไม่เป็นไร...
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2550: 197)

การใช้สานวนภาษาที่เป็นกันเอง เช่น จู๋จี๋ ไม่สะพระทัย ทึ่ง มันให้อยาก ใจเต้นไปไม่หาย หาวนอนให้
หวอดๆ เหล่านี้สะท้อนการใช้ภาษาไม่เป็นทางการในการเขียนถึงพระราชพิธีที่เคร่งขรึมให้ดูผ่อนคลายลง ทั้งยังสามารถ
ถ่ายทอดเนื้อหาสาระได้อีกด้วย ถือเป็นการเขียนงานเชิงวิชาการให้บันเทิงใจผู้อ่านได้อีกทางหนึ่ง
2.2.2 การใช้คาแผลง
ในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระราชพิธีสิบสองเดือน มีการใช้คาแผลงหรือศัพท์แผลงตามคาพูดของคนในสมัย
นั้นอยู่จานวนมาก คาแผลงมักเกิดจากการที่มีคนกล่าวอุทานขึ้นเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วผู้อื่นชอบใจจึงนาไปพูดต่ อ จน
กลายเป็นคาสาหรับพูดแพร่หลาย คาแผลงมักไม่อยู่นานเพราะเกิดขึ้นใหม่เสมอ หลายคาใช้แพร่หลายในสมัยนั้นแต่เลิกใช้ใน
ปัจจุบัน เช่น กาหล กู เก๋ โก๋ ขนดหาง ค้างคาว คร่าว ครึ โค้ง โคม ชา ช่างเถอะ ซึมซาบ ซ้องหัตถ์ ตะโกนปลาปล่อย ตื้น เตี้ย
ทัก ทึ่ง นุ่ง ใบโต ปา แป้น ปอดเสีย โพยมยาน พัด พื้น มืด ยูดี หยอด รวมๆ ลมจับ เหว เหวย สัพพี สีเหลือง อัน อี๋ อูแอ และ
ฮ่องเส็ง เป็นต้น
ยกตัวอย่างคาว่า “ซึมซาบ” กล่าวถึงความมุ่งหมายของการทาพระราชพิธีตรุษซึ่งมีการสวดอาฏานาฏิยสูตร
ซ้าๆ ไปตลอดคืนจนถึงเช้านั้น เนื่องมาจากต้องการระงับภัยอันตรายแก่มนุษย์ทั้งปวงทั่วพระราชอาณาเขตตามพระบรม
พุทธานุญาต แต่คนทั่วไปกลับเข้าใจผิดคิดว่าเป็นการขู่ให้ผีตกใจกลัวและไล่ผีให้วิ่งหนี ดังที่ว่า
ชะรอยจะได้ยินคาประกาศอันนี้ส่อให้เข้าใจภาณยักษ์ภาณพระว่าเป็นขู่ตวาดไล่ผี ดูเข้าใจกัน ซึมซาบ
เกือบจะแปลได้ทุกคาตลอดทั้งภาณยักษ์และภาณพระ มงคลนั้นก็ถือลัทธิกันไปต่างๆ ไม่ถูกทั้งขึ้นทั้งล่อง คือพวกที่
เข้าใจกันซึมซาบว่าวันนี้เป็นวันไล่ผี ถ้าไม่สวมมงคลและพิสมรถือกระบองเพชรหรือเอาวางไว้ใกล้ๆ ตัว ผีจะวิ่งมา
โดนหกล้ม หกลุ ก หรื อ จะมาแลบลิ้ น เหลื อกตาหลอกหรื อ จะท าให้ ป่ว ยไข้ อั นตรายต่ างๆ (พระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2550: 138-139)

คาว่า “ซึมซาบ” นี้หมายถึง ความนิยมในคติอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นคติที่ผิดและควรจะคิดเห็นได้ แต่
หลงเชื่อว่าถูกต้อง ถ้าว่าใครซึมซาบก็หมายว่าเป็นผู้เชื่อถือคติเช่นนั้น อุปมาเหมือนคติอันนั้นซึมซาบอยู่ในสันดานเสียแล้ว ทา
อย่างไรๆ ก็ไม่ถอนออกได้ จึงเป็นการอธิบายคนที่หลงผิดเกี่ยวกับการประกอบพิธีได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ยังมีการใช้คาแผลง “อี๋” เพื่ออธิบายถึงความสนุกสนานรื่นรมย์ ดังตัวอย่างการกล่าวถึงการ
ช้าหงส์ ซึ่งเป็นธรรมเนียมโบราณดังนี้
การซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดาเนินด้วยกระบวนช้างนั้นก็เป็นการลอง
เล่นตามอย่างเก่า ถ้าจะพูดตามโวหารเดี๋ยวนี้ ก็เรียกว่าอี๋ได้ ไม่ทรงเห็นเป็นการจาเป็นอย่างใดเป็นแน่และมีครั้งเดียว
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2550: 101)
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คาว่า “อี”๋ หมายถึง สนุกรื่นรมย์ มาจากขุนนางคนหนึ่งมีอัธยาศัยแปลกกับผู้อื่น ถ้าเกิดรื่นรมย์สนุกสนาน
อะไรขึ้นมา ก็เที่ยวบอกแก่คนนั้นคนนี้พลางหัวเราะดังอี๋ๆ ไปด้วยพลาง คนมักถามว่า “นั่นอี๋อะไร” แสดงว่ารัชกาลที่ 4 เสด็จ
พระราชดาเนินด้วยกระบวนช้างนั้นเป็นการเล่นสนุกอย่างของเก่า ไม่จาเป็นต้องจัดขึ้นอีก การใช้คาแผลงจึงเป็นสื่อที่แสดงถึง
ความนิยมของคนในยุคนั้น แสดงถึงความใกล้ชิดและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของผู้สื่อสารและผู้รับสาร ซึ่งเป็นลักษณะหนึ่ง
ของกระบวนการเผยแพร่รูปแบบใหม่
2.2.3 การใช้คาทับศัพท์ภาษาอังกฤษ
การใช้คาทับศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อความหมายถึงสิ่งที่สัมพันธ์กับเจ้าของภาษานั้นปรากฏอยู่ตลอดเรื่อง
ดังตัวอย่างในพระราชเดือนห้าที่มีการกล่าวถึงการสังเวยเทวดา สมโภชเครื่อง เลี้ยงโต๊ะปีใหม่ กวีทรงอธิบายด้วยการใช้คา
ภาษาอังกฤษที่ว่า
บางปีก็มีแต่งพระองค์ต่างๆ ตามซึ่งเรียกอย่างฝรั่งว่า แฟนซีเดรสส์ บางปีก็แต่งพระองค์ตามธรรมเนียม
และมีการเล่นต่างๆ ต่อเวลาเลี้ยงโต๊ะ แล้วเป็นอย่าง เล่นโยนน้าบ้าง เล่นกลบ้าง เล่น เทียเต้อร์ บ้าง มี แฟร์ ขายของ
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2550: 212-215)

ข้อความที่ยกมาข้างต้นมีการใช้คาว่า fancy dress, theatre, fair เพื่อแสดงถึงการปฏิบัติเหมือนอย่าง
ชาวตะวันตกในการจัดเลี้ยงโต๊ะปีใหม่ แสดงถึงการนาความทันสมัยแบบตะวันตกเข้ามาปรับใช้กับวัฒนธรรมของสยาม กวี
เลือกที่จะสื่อความหมายด้วยภาษาของเจ้าของวัฒนธรรม ประการหนึ่งเพื่อให้สามารถสื่อสารความหมายได้อย่างชัดเจน และ
ประการที่สองเพื่อให้ประชาชนชาวสยามโดยเฉพาะผูท้ ี่ได้รับการศึกษาได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านงานสารคดีข้างต้น ทั้งยังไม่มี
การบัญญัติศัพท์ดังกล่าวในยุคนั้น การใช้คาทับศัพท์ภาษาอังกฤษนี้ทาให้งานเขียนของพระองค์เหมาะกับการเผยแพร่ในสื่อ
สมัยใหม่ เป็นการเขียนวัฒนธรรมราชสานักที่มีความทันสมัยมิใช่ยึดตามจารีตแบบโบราณ
2.2.4 การใช้อารมณ์ขัน
การใช้อารมณ์ขันเหมาะกับการเผยแพร่ในสื่อแบบใหม่ ส่งผลให้เนื้อหาพระราชพิธีมีความผ่อนคลาย
ยกตัวอย่างเช่น การเรียกพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตว่าพระบรมโกศ ปรากฏอยู่จนถึงสมัยรัชกาลที่ 3 สวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่โปรดจึงถวายพระนามให้รัชกาลที่ 3 และทรงตั้งพระนามของพระองค์เองเพื่อกันคนเรียกพระ
บรมโกศ หรือพระที่นั่งต่างๆ แต่ก็กลับมีเหตุการณ์ดังที่รัชกาลที่ 5 ทรงเล่าไว้ว่า
แต่ครั้นสวรรคตลงก็ไม่ฟัง ขืนเรียกกันไปทั้งแผ่นดินแผ่นทราย เรียกไม่ใช่เรียกเปล่าๆ ค่อนเป็นทักข้าพเจ้า
อยู่ด้วยตามกิริยาและเสียงที่เรียกกับทั้งเหตุการณ์ที่เป็นอยู่ในเวลานั้น...ข้าพเจ้าไม่ชอบใจในถ้อยคาที่จะเรียกเช่นนั้น ให้
ออกราคาญใจ...จึงได้ฝืนแก้เสียจนสงบหายไปได้นานมาแล้ว ยังอยู่แต่คนแก่คนเฒ่าที่ซึมซาบไม่รู้หายเพ้อเจ้อไปบ้างไม่
ควรจะถือ (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2550: 118)

พระองค์กล่าวตาหนิและเสียดสีคนที่ยึดถือเรียกพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตด้วยคาโบราณต่างๆ ว่ายังขืน
เรียกกันทั้งแผ่นดินแผ่นทราย แม้ว่ารัชกาลที่ 4 จะทรงแก้ไขไว้แล้ว ทั้งยังกล่าวถึงพวกที่ซึมซาบไม่รู้หายว่าเพ้อเจ้ออีกด้วย การ
ที่พระองค์แสดงความรู้สึกในเชิงตลกขบขันและเสียดสีเช่นนี้ส่งผลให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกผ่อนคลายตามเนื้อเรื่องไปด้วย
ในการพระราชพิธีสัมพัจฉรฉินท์ มีการกล่าวถึงการสวมมงคลและพิสมร ทั้งการถือกระบองเพชรในพิธีว่า
เป็นสิ่งมงคลเกิดจากคุณปริตรที่พระสงฆ์สวด และกล่าวถึงพระราชพิธีอื่นๆ เช่น การบรมราชาภิเษกเฉลิมพระราชมนเทียร
การโกนจุก การแต่งงานบ่าวสาว ไม่มีการสวดภาณยักษ์ ภาณพระ อ่านคาประกาศเรื่องขับผีขับสางและไม่ได้ยิงปืนเวลาค่า ซึ่ง
จะทาให้ผีตกใจ แต่ก็ต้องใช้มงคลเพื่อความสวัสดิมงคลและเป็นเครื่องปลื้มใจ พระองค์ทรงกล่าวถึงผู้ที่เข้าใจผิดว่า “ผู้ซึ่งเข้าใจ
ว่ามงคลพิสมรกระบองเพชรเป็นเครือ่ งกันผีที่วิ่งวุ่นวายเฉพาะในวันนั้นวันเดียวนั้น เป็นการเข้าใจผิดกลัวมากเกินไป” ข้อความ
ดังกล่าวแสดงถึงการตาหนิผู้ที่ไม่ รู้แต่กลัวจนเกินเหตุ และแสดงน้าเสียงเชิงเสียดสีซึ่งผู้อ่านที่รู้ข้อมูลของพระราชพิธีจะเกิด
ความตลกขบขันตามมา
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สรุปและอภิปรายผล
การเขียนวัฒนธรรมของราชสานักผ่านพระราชพิธีที่ปรากฏใน พระราชพิธีสิบสองเดือน นี้ ปรากฏผ่านกระบวนการ
ทางวิชาการ และกระบวนการเผยแพร่ความรู้แบบสมัยใหม่ การนาเสนอพระราชนิพนธ์คานาเปรียบเสมือนการอธิบายความ
เป็นมาและความสาคัญของปัญหา รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ การรวบรวมข้อมูลของพระองค์มาจากแหล่งอ้างอิงที่
น่าเชื่อถือ ได้แก่ จากประสบการณ์ของพระองค์เอง จากการถามผู้รู้ และจากเอกสารอ้างอิงอื่นๆ การนาเสนออย่างเป็น
ขั้นตอนเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทาให้พระราชนิพนธ์เรื่องนี้อยู่ในกระบวนการทางวิชาการ พระองค์ทรงเริ่มจากการนิยามศัพท์
วิพากษ์วิจารณ์ และลงท้ายด้วยการตักเตือนเจ้าพนักงานตั้งแต่เดือนแรกจนถึงเดือนสุดท้าย การนาเสนอด้วยวิจารณญาณและ
การใช้เหตุผลโต้แย้งตลอดเวลาเป็นกระบวนการเขียนเชิงวิชาการอีกลักษณะหนึ่งที่ให้ผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง
กระบวนการเผยแพร่ความรู้แบบสมัยใหม่นี้ปรากฏผ่านการเผยแพร่ทาง วชิรญาณ เป็นรายเดือน สื่อสิ่งพิมพ์นี้ถือ
เป็นสื่อใหม่ที่แตกต่างจากอดีต คือ เขียนด้วยร้อยแก้ว เขียนเป็นตอน และเน้นเผยแพร่ในวงกว้าง การใช้ภาษาจึงเป็นภาษาที่
ไม่เป็นทางการ มีการใช้คาแผลง คาทับศัพท์ภาษาอังกฤษ และการสอดแทรกอารมณ์ขัน นับเป็นการเขียนวัฒนธรรมของราช
สานักแบบใหม่โดยชนชั้นนา ซึ่งแตกต่างไปจากการเขียนวัฒนธรรมราชสานักแบบเดิม พระราชพิธีเป็นวัฒนธรรมที่สาคัญของ
ราชสานัก การนาเสนอด้วยวิธีการใหม่จึงส่งผลต่อความมั่นคงของชนชั้นนา ราชสานัก และการส่งเสริมให้ใช้วิจารณญาณใน
การพิจารณาถึงสิ่งต่างๆ
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การปรับเปลี่ยนวรรณกรรมเรื่องราชาธิราชจากฉบับพม่าสู่ฉบับไทย
1

The Adaptation of Rachathirat from Myanmar into Thai
ธนพร ศิริพันธ์

2

บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาวรรณกรรมเรื่องราชาธิราชจากฉบับพญาทะละ(ฉบับพม่า) สู่ฉบับเจ้าพระยา
พระคลัง(หน)(ฉบับไทย) ด้วยแนวคิดเรื่องการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม เพื่อวิเคราะห์การปรับเปลี่ยนวรรณกรรมเรื่องราชาธิราช
จากฉบับพม่าสู่ฉบับไทย ผลการศึกษาสรุปได้ว่าราชาธิราชฉบับไทยได้ปรับเปลี่ยนจากฉบับพม่าด้วยเหตุผล 4 ประการ คือ 1.
การปรั บเปลี่ย นเพื่อ จั ด ระเบีย บข้ อมูล ให้ มีสั มพั นธภาพ 2.การปรับ เปลี่ยนเพื่ อท าให้ง่า ย 3.การปรั บเปลี่ ยนเพื่อ ทาให้ มี
คุณสมบัติทางวรรณศิลป์ และ 4.การปรับเปลี่ยนเพื่อทาให้เป็นวัฒนธรรมประจาถิ่น การปรับเปลี่ยนดังกล่าวทาให้วรรณกรรม
เรื่องราชาธิราชฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน) กลายเป็นตัวบทหลักทางวัฒนธรรมไทย
คำสำคัญ : ราชาธิราช วัฒนธรรม การปรับเปลี่ยน
Abstract
The objective of this article is to study Rachathirat from Myanmar by Binya dala(Razadarit
Ayedawpon) into Thai by Chao Phraya Phra Khlang(Hon) with the adaptation of culture’s concept and to
analyze the adaptation about Rachathirat from Myanmar into Thai. The study concluded that Rachathirat
by Chao Phraya Phra Khlang(Hon)have 4 methods to adapt from Myanmar : 1. For organization and
continuation 2. For making easier 3. For making the art of literature and 4. For making the local culture .
According to results can prove that Rachathirat by Chao Phraya Phra Khlang(Hon) is a main literature in
Thai culture.
Keywords : Rachathirat, Culture, Adaptation
บทนา
วัฒนธรรม (culture) เป็นชุดของกระบวนการสื่อสาร (Set of Communication Process) หรือสื่อกลางของ
สังคมที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นมา หมายความว่าคาว่า “วัฒนธรรม” และ “การสื่อสาร” มีความหมายเท่าเทียมกันและ ไม่อาจ
แยกออกจากกันได้(กาญจนา แก้วเทพ, 2539 : 10) จึงอาจสรุปได้ว่าวัฒนธรรมคือสิ่งที่มนุษย์สรรค์สร้างขึ้นมาเพื่อเป็น
สื่อกลางทางความคิดและการปฏิบัติระหว่างผู้คนในสังคมหนึ่ง ๆ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยน/ปะทะสังสรรค์กันระหว่างสังคม
หรือภายในสังคมเดียวกันด้วย นอกจากนี้การแลกเปลี่ยน/ปะทะสังสรรค์ทางวัฒนธรรม ไม่ว่าจะต่างวัฒนธรรมหรือภายใน
วัฒนธรรมเดียวกัน ย่อมผ่านกระบวนการ“การปรับเปลี่ยน”เพื่อให้วัฒนธรรมหนึ่งสามารถดารงอยู่ในสังคมหนึ่งได้อย่างยั่งยืน
สิ่งใดที่คนในสังคมยอมรับได้วัฒนธรรมนั้นจะดารงอยู่ แต่หากเป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับการรับรู้ของคนในสังคมก็จะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนเพื่อให้วัฒนธรรมนั้นเข้ากับการรับรู้ของคนในสังคม
1

ผู้ศึกษาใช้ชื่อเรียกวรรณกรรมเรื่องราชาธิราชตามแบบ บุษบา ตระกูลสัจจาวัตร (2529) แต่จากการศึกษางานวิจัยอื่น ๆ พบการเขียนชื่อราชาธิราชหลากหลายแบบ เช่น
Razadarit/ Rājādhirāja/ Rajadhiraja/ Rajadhiraj/ Rajathirach/ Rajathiraj
2
นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ผู้ศึกษาได้นาความคิด “การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม” ดังที่กล่าวข้างต้นมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาวรรณกรรมใน
ฐานะที่วรรณกรรมคือ “วัฒนธรรมทางวรรณศิลป์” หรือวรรณกรรมคือ “ตัวบททางวัฒนธรรม” จากการศึกษาพบว่าการ
ปรับเปลี่ยนวรรณกรรมแปลเรื่องราชาธิราชจากฉบับพม่าสู่ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน) เป็นไปอย่างแนบเนียนและลึกซึ้งทา
ให้เรื่องราชาธิ ราชฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน) มีฐานะเป็นตัวบทวัฒนธรรมทางวรรณศิลป์ของไทยมาเป็นเวลาช้านาน
ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานั้น จึงทาให้ผู้ศึกษาสนใจจะศึกษาการปรับเปลี่ยนตัวบทระหว่างวัฒนธรรม เพื่อพิจารณาว่า ประพันธกร
ผู้สร้างตัวบททางวัฒนธรรมดังกล่าว ใช้กลวิธีใดบ้างที่ทาให้ราชาธิราชฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน) กลายเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมไทยได้อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ในการวิจัย
เพื่อวิเคราะห์การปรับเปลี่ยนวรรณกรรมราชาธิราชยุทธนาฉบับพญาทะละ(พม่า) มาสู่ราชาธิราชฉบับเจ้าพระยา
พระคลัง(หน) (ฉบับไทย) โดยมุ่งพิจารณาวัตถุประสงค์ในการปรับเปลี่ยนเป็นสาคัญ
ขอบเขตในการวิจัย
การศึกษา“การปรับเปลี่ยนวรรณกรรมเรื่องราชาธิราชจากฉบับพม่าสู่ฉบับไทย” ผู้ศึกษามีขอบเขตในการศึกษา
ดังนี้
1. ราชาธิราชฉบับพม่าจะใช้ราชาธิราชยุทธนาฉบับพญาทะละ ฉบับแปลจากภาษาพม่าเป็นภาษาไทย โดยผู้ช่วย
ศาสตราจารย์วิรัช นิยมธรรม พ.ศ. 2552 ซึ่งถือเป็นตัวแทนของราชาธิราชฉบับพม่า
2. ราชาธิราชฉบับไทยจะใช้ราชาธิราชฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน) ฉบับกรมศิลปากรชาระ พ.ศ.2546 เป็นตัวแทน
ราชาธิราชฉบับไทย
กรอบความคิดในการวิจัย
ผู้ศึกษาใช้กรอบความคิดเรื่องการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม กล่าวคือเป็นการศึกษากระบวนการวัฒนธรรมหลักของ
ชาติหนึ่งเคลื่อนย้ายมาสู่วัฒนธรรมหลักของอีกชาติหนึ่ง หากปรับตัวได้อย่างเหมาะสมจะสามารถดารงตนเป็นวัฒนธรรมใน
พื้นที่ใหม่ได้อย่างมั่นคง
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม
2. วิเคราะห์การปรับเปลี่ยนวรรณกรรมเรื่องราชาธิราชยุทธนา(ฉบับพม่า) มาสู่ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน)
นิยามศัพท์
การปรับเปลี่ยน(adaptation) หมายถึง กระบวนการที่แสดงให้เห็นการถ่ายทอดเนื้อหาและความคิดจาก
วรรณกรรมเรื่องราชาธิราชฉบับไทยด้วยกลวิธีต่าง ๆ
ฉบับพม่า หมายถึง ราชาธิราชยุทธนาฉบับพญาทะละ
ฉบับไทย หมายถึง ราชาธิราชฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน)
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ผลการวิจัย
ผู้ศึกษาจะนาเสนอผลการศึกษาเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นเรื่องที่มาของราชาธิราชฉบับพม่าและฉบับไทย และ
ประเด็นเรื่องวัตถุประสงค์ในการปรับเปลี่ยนวรรณกรรมเรื่องราชาธิราชจากฉบับพม่าสู่ฉบับไทย ผลการศึกษาดังกล่าวมี
ต่อไปนี้
1. ที่มาของฉบับพม่าและฉบับไทย
ราชาธิราชยุทธนาหรือราชาธิราชฉบับพม่า(Razadarit Ayedawpon) ผู้แต่งคือพญาทะละขุนนางในราชสานัก
พระเจ้าบุเรงนอง วรรณกรรมเรื่องนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นวรรณกรรมแห่งชาติของประเทศพม่า (วิรัช นิยมธรรม, 2552 : 3)
เนื้อเรื่องกล่าวถึงเรื่องราวการศึกสงครามระหว่างพระเจ้าราชาธิราชฝ่ายมอญและพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องฝ่ายพม่าเป็นหลัก เ ริ่ม
ตั้งแต่ต้นวงศ์ของพระเจ้าราชาธิราชคือมะกะโทหรือพระเจ้าฟ้ารั่ว ซึ่งเข้ามารับราชการในกรุงสุโขทัย ต่อมาได้ตั้งตัวเป็นใหญ่ใน
เมืองเมาะตะมะ เชื้อสายของพระเจ้าฟ้ารั่วครองราชย์สืบมาจนมาถึงสมัยพระเจ้าอู่พระราชบิดาของพระยาน้อยหรือพระเจ้า
ราชาธิราช ในสมัยนี้เมืองมอญเปลี่ยนศูนย์กลางการปกครองจากเมืองเมาะตะมะมาที่เมืองพะโค อย่างไรก็ตามพระเจ้าอู่กลับ
ไม่ชื่นชอบพระยาน้อย จนทาให้พระยาน้อยต้องออกมาซ่องสุมกาลังที่เมืองตะเกิง และหลังจากปราบปรามพระมหาเทวีกับ
สมิงมราหูได้สาเร็จ จึงได้กลับไปครองราชย์ที่เมืองพะโค สถาปนาเป็นพระเจ้าราชาธิราช ต่อจากนั้นจึงเป็นเรื่องศึกสงคราม
ภายในอาณาจักรคือการปราบเมืองขึ้นต่าง ๆและสงครามระหว่างมอญกับพม่า เรื่องราวทั้งหมดจบลงที่ทั้งพระเจ้าราชาธิราช
และพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องยุติการทาสงครามและหันมาบารุงพุทธศาสนา
โครงเรื่องหลักของราชาธิราชยุทธนาดังกล่าว มุ่งเน้นเรื่องการทาสงครามระหว่างมอญกับพม่า แม้จะจบลงด้วยการ
ประนีประนอมกันของทั้งสองฝ่าย แต่บทบาทของพระเจ้าราชาธิราชในราชาธิราชยุทธนายังคงโดดเด่น ในฐานะของกษัตริย์
นักรบ ผู้ทรงไว้ซึ่งพระปรีชาสามารถในการทาสงคราม ผู้ประพันธ์ทาให้เห็นจริงด้วยการนาเสนอในรูปของเรื่องเล่าแบบ
พงศาวดารที่ใช้ภาษากระชับกินความลึกซึ้ง (วิรัช นิยมธรรม, 2552 : 4)
ราชาธิราชฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน)หรือราชาธิราชฉบับไทย เป็นวรรณกรรมที่เจ้าพระยาพระคลัง (หน) และ
คณะเรียบเรียงขึ้นตามรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 เมื่อ พ.ศ.2328 เพราะทรงเห็นว่า
“เรื่องราวพระเจ้าราชาธิราชซึ่งทาศึกกับพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องเป็นมหายุทธสงครามมีในพระราชพงศาวดาร
รามัญนั้น ที่แปลออกจากภาษารามัญเป็นสยามภาษาถวายสมเด็จพระอนุชาธิราชกรมพระราชวังบวรฯแปลก
เปลี่ยนกันกับที่ได้ทรงฟังสังเกตไว้แต่ก่อน จึ่งทรงพระราชดาริดัดแปลงข้อความในเรื่องราชาธิราชที่ยังขาด
เหลือค้างเกินอยู่นั้นให้เรียบเรียงขึ้นเสียใหม่ไว้เป็นสยามภาษา”
(ราชาธิราช, 2546 : 13-14)

เนื้อเรื่องในฉบับไทยจะเริ่มเล่าตั้งแต่เหตุการณ์สมัยมะกะโทหรือพระเจ้าฟ้ารั่วที่เป็นต้นวงศ์ของพระเจ้าราชาธิราช
เรื่อยมาจนถึงสมัยของพระเจ้าราชาธิราชที่เน้นทาศึกกับฝ่ายพม่าคือพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง เมื่อสิ้นพระเจ้าราชาธิราชและพระเจ้า
ฝรั่งมังฆ้องแล้ว จึงเป็นเรื่องราวในยุคหลังคือเชื้อสายของพระเจ้าราชาธิราช ฉบับไทยจะผนวกการเล่าเรื่องเหตุการณ์ในสมัยของ
ตะละแม่ท้าวและพระมหาปิฎกธรหรือพระเจ้าธรรมเจดีย์ เข้าไปด้วย ซึ่งแตกต่างกับราชาธิราชยุทธนาที่เล่าเฉพาะเหตุการณ์
ตั้งแต่สมัยพระเจ้าฟ้ารั่วและจบเรื่องสมัยพระเจ้าราชาธิราช ไม่มีเหตุการณ์ในสมัยตะละแม่ท้าวและพระเจ้าธรรมเจดีย์
กล่าวได้ว่า โครงเรื่องหลักของราชาธิราชฉบับไทย ประกอบด้วยเหตุการณ์สาคัญ 2 เหตุการณ์ ได้แก่ 1. เหตุการณ์
สมัยพระเจ้าราชาธิราชทาศึกกับพระเจ้า ฝรั่งมังฆ้อง 2. เหตุการณ์สมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์ โครงเรื่องทั้งสองมีความสาคัญ
ใกล้เคียงกันมาก ทาให้ราชาธิราชฉบับไทยมิได้เป็นวรรณกรรมที่มุ่งสดุดีกษัตริย์นักรบเช่นพระเจ้าราชาธิราชแต่เพียงอย่าง
เดียว แต่ยังมุ่งเทิดพระเกียรติกษัตริย์ผู้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาอย่างพระเจ้าธรรมเจดีย์อีกด้วย
- สังคมและวัฒนธรรม -
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แต่เดิมนั้น เรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าราชาธิราชและกษัตริย์มอญองค์อื่น ๆ มีกล่าวไว้ในรูปของจดหมายเหตุหรือ
เอกสารทางประวัติศาสตร์ซึ่งเขียนด้วยภาษามอญ ระหว่าง พ.ศ. 2094-2117 พญาทะละขุนนางเชื้อสายมอญในราชสานัก
พระเจ้าบุเรงนองเป็นผู้นาเอกสารเหล่านั้นมาเรียบเรียงเป็นภาษาพม่า (บุษบา ตระกูลสัจจาวัตร, 2529 : 19) วรรณกรรมพม่า
จากเอกสารมอญเรื่องนี้ ถือเป็นงานเขียนทางประวั ติศาสตร์ที่ เล่าเรื่องราวของกษั ตริย์มอญผู้ ยิ่งใหญ่คือ พระเจ้าราชาธิราช
(Shorto, in Hall, ed 1961: 63, อ้างถึงใน บุษบา ตระกูลสัจจาวัตร, 2529: 19) นอกจากนั้นเอกสารทางประวัติศาสตร์ฉบับ
ต่าง ๆ เช่น พงศาวดารฉบับหอแก้วหรือพระราชพงศาวดารพม่า ล้วนอ้างอิงจากราชาธิราชยุทธนา (บุษบา ตระกูลสัจจาวัตร,
2529: 19) ต่อมาเมื่อประมาณ พ.ศ.2283 มีผู้แปลราชาธิราชยุทธนาออกเป็นภาษามอญ สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอาจารย์เฟาะ
กวีภิกษุชาวมอญซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญภาษามอญและพม่า เนื่องจากอาจารย์เฟาะเป็นผู้ที่มีผลงานแปลพงศาวดารพม่าเป็นภาษา
มอญ ดังปรากฏหลักฐานการแปลพงศาวดารดังกล่าวที่หอสมุดแห่งชาติ (บุษบา ตระกูลสัจจาวัตร, 2529 : 19) ความนิยม
วรรณกรรมเรื่องราชาธิราชฉบับภาษามอญมีมาอย่างต่อเนื่อ ง จะเห็นได้จากมีผู้คัดลอกต้นฉบับราชาธิราชฉบับภาษามอญ
เจ้าพระยาพระคลัง(หน)เป็นผู้หนึ่งที่นาต้นฉบับนั้นมาใช้เป็นข้อมูลในการเรียบเรียงราชาธิราชฉบับไทย เมื่อ พ.ศ. 2328
อย่างไรก็ตาม ราชาธิราชฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน) กลับมีเอกลักษณ์ของตนเองต่างกับเอกสารของมอญเพราะมี
เนื้อเรื่องครอบคลุมตั้งแต่รัชสมัยของพระเจ้าฟ้ารั่วจนถึงรัชกาลของพระเจ้าธรรมเจดีย์และไม่ปรากฏว่ามีเอกสารใดของมอญที่
แต่งขึ้นก่อน พ.ศ. 2328 จากการศึกษาของบุษบา ตระกูลสัจจาวัตร (2529) พบว่า เจ้าพระยาพระคลัง(หน) น่าจะแปลและ
เรียบเรียงเรื่องราชาธิราชขึ้นจากเอกสารภาษามอญหลายฉบับ ได้แก่ 1. ราชาธิราชยุทธนา(Razadarit Ayedawapon) ของ
พระยาทะละ 2. นิทานธรรมเจดีย์กถา 3. เรื่องราชวงศ์หรือพงศาวดารเมืองพะโค ของอาจารย์เฟาะ 4. รามัญญุปปัตติทิปก
ของ a monk of Zinkyaik อย่างน้อยที่สุดราชาธิราชของไทยน่าจะได้รับอิทธิพลจากเอกสาร 2 ฉบับ คือ ราชาธิราชยุทธนา
(Razadarit Ayedawapon) ของพระยาทะละ และนิทานธรรมเจดีย์กถา
2. วัตถุประสงค์ของการปรับเปลี่ยนในฉบับไทย
จากการศึกษาวรรณกรรมเรื่องราชาธิราชทั้งฉบับพม่าและฉบับไทย ทาให้ผู้ศึกษาได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน
ระหว่างวัฒนธรรมและภายในวัฒนธรรม ซึ่งนามาสู่การรับรู้เรื่องราชาธิราชฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน) ในฐานะตัวบททาง
วัฒนธรรมไทย ดังนี้
2.1 การปรับเปลี่ยนเพื่อจัดระเบียบข้อมูลให้มีสัมพันธภาพ
การทาให้มีสัมพันธภาพ หมายถึง การปรับเปลี่ยนตัวบทเพื่อทาให้เนื้อเรื่องมีความต่อเนื่องและสัมพันธ์อย่างเป็นเหตุ
เป็นผลกัน จากการศึกษาพบว่าฉบับไทยมีการนาเสนอเหตุการณ์ได้ต่อเนื่ องกัน ไม่ตัดสลับไปมาเพราะฉบับไทยไม่ได้มุ่ง
3
นาเสนอเหตุการณ์ในลักษณะของพงศาวดาร เหมือนฉบับพม่า(บุษบา ตระกูลสัจจาวัตร, 2529 : 19) แต่เสนอในรูปแบบ
นิยาย กล่าวคื อคล้ายเรื่องที่แต่งขึ้น โดยอาจจะเป็นเรื่องจริงผสมกั บเรื่องที่ผู้เขี ยนแต่งหรือเรี ยบเรียงขึ้นเองก็ได้ ดังนั้ น
เจ้าพระยาพระคลัง(หน) จึงมีอิสระที่จะเรียบเรียงเนื้อหาให้ต่อเนื่องกันไปโดยคานึงถึงความสะดวกของการรับรู้ของผู้ อ่านชาว
4
ไทยมากกว่าจะคานึงถึงเหตุการณ์ในพงศาวดารซึ่งมีจารีตการเขียนที่เรียงตามลาดับเวลา ดังตัวอย่างตามตาราง ดังนี้

3

พงศาวดารเป็นเอกสารบันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ซึ่งนาเสนอเหตุการณ์โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางในการเล่าเรื่อง นอกจากนี้ผู้เขียนจะให้ความสนใจกับ
ปัจจุบันที่บันทึกเรื่องราวจึงมีศักราชกากับไว้ในเวลาบันทึกเสมอ (นาฏวิภา ชลิตานนท์, ๒๕๒๔)ดังนั้นเหตุการณ์ในพงศาวดารจึงปรากฏตามลาดับเวลา เพราะผู้เขียนบันทึกตาม
ความเป็นจริงโดยอิงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับกษัตริย์เป็นหลัก
4
ในบทความนี้ผู้ศึกษาจะใช้คาเรียกชื่อ/สถานที่ตามที่ปรากฏในฉบับไทย เว้นแต่ในฉบับไทยไม่ปรากฏคาดังกล่าวจึงจะใช้คาเรียกตามต้นฉบับนั้น ๆ
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ตารางที่ 1 แสดงเหตุการณ์ตอนที่พระยาน้อยขึ้นครองราชย์จนถึงศึกกับฝ่ายพม่า
5

พระราชพงศาวดารพม่า
(1) พระยาน้อยขึ้นครองราชย์เป็น
พระเจ้าราชาธิราช
(2) พระเจ้าราชาธิราชทาศึกกับพระเจ้า
ฝรั่งมังศรีฉะวา ครั้งที่ 1
(3) พระเจ้าราชาธิราชทาศึกกับ
พระเจ้าฝรั่งมังศรีฉะวา ครั้งที่ 2
(4) พระเจ้าราชาธิราชปราบปรามเมืองขึ้น
ภายในอาณาจักรมอญและเป็น
พระราชไมตรีกับกษัตริย์ทางอยุธยา
(5) พระเจ้าราชาธิราชทาศึกกับพระเจ้า
ฝรั่งมังศรีฉะวา ครั้งที่ 3 (สุดท้าย) พระราช
โอรสนามว่าเฉ่งฟยูเชงครองราชย์ต่อแต่
ถูกสังหาร พระราชอนุชาคือพระเจ้าฝรั่ง
มังฆ้องได้ครองราชย์สืบต่อและเกิดศึก
พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องครั้งแรก

ฉบับพม่า

ฉบับไทย

(1) พระยาน้อยขึ้นครองราชย์เป็น
พระเจ้าราชาธิราช
(2) พระเจ้าราชาธิราชทาศึกกับ
พระเจ้าฝรั่งมังศรีฉะวา ครั้งที่ 1
(3) พระเจ้าราชาธิราชทาศึกกับ
พระเจ้าฝรั่งมังศรีฉะวา ครั้งที่ 2
(4) พระเจ้าราชาธิราชปราบปราม
เมืองขึ้นภายในอาณาจักรมอญ

(1) พระยาน้อยขึ้นครองราชย์เป็น
พระเจ้าราชาธิราช
(4) พระเจ้าราชาธิราชปราบปราม
เมืองขึ้นภายในอาณาจักรมอญ
(2) พระเจ้าราชาธิราชทาศึกกับ
พระเจ้าฝรั่งมังศรีฉะวา
(5) พระเจ้าราชาธิราชทาศึกกับ
พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง

(5) พระเจ้าราชาธิราชทาศึกกับพระเจ้า
ฝรั่งมังศรีฉะวา ครั้งที่ 3 (สุดท้าย)
พระราชโอรสครองราชย์ต่อแต่ถูกพระ
พี่เลี้ยงสังหาร พระราชอนุชาคือพระเจ้า
ฝรั่งมังฆ้องได้ครองราชย์สืบต่อและ
เกิดศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องครั้งแรก

(ศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องครั้งต่อไป)

จากข้อมูลข้างต้น ฉบับพม่าจัดลาดับเหตุการณ์ตามพระราชพงศาวดารพม่า ลาดับเหตุการณ์ เริ่มจาก (1)-(2)-(3)(4)-(5) ส่วนฉบับไทย จัดลาดับเหตุการณ์โดยจาแนกตามประเภทของเหตุการณ์ว่าเป็นศึกภายในหรือศึกภายนอก ดังนั้นการ
จัดกลุ่มเหตุการณ์จึงเป็น (1)-(4)-(2)-(5) กล่าวคือนาเหตุการณ์ที่ (4) คือศึกภายในมากล่าวไว้ในลาดับที่ (2) ให้เรียบร้อยก่อน
จากนั้นจึงกล่าวถึงศึกภายนอกได้แก่เหตุการณ์ที่ (2) และ (5) เป็นลาดับต่อไป
นอกจากนี้การตัดเหตุการณ์บางตอนออกไปในฉบับไทย ทาให้เห็นว่าฉบับไทยไม่ได้ตั้งใจที่จะรักษาเนื้อหาของ
ราชาธิราชจากฉบับพม่าและไม่ได้สนใจการเรียงลาดับหรือนาเสนอเหตุการณ์ตามพระราชพงศาวดารพม่า แต่เน้นนาเสนอ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นเหตุเป็นผลและต่อเนื่องกันไป ดังตัวอย่างตอนที่มังรายกะยอฉะวารบแพ้มอญและยกทัพกลับมา
รบอีกครั้ง
ตารางที่ 2 แสดงเหตุการณ์ที่มังรายกะยอฉะวายกทัพกลับมาตีเมืองมอญอีกครั้ง
พระราชพงศาวดารพม่า
ฉบับพม่า
หลังจากแพ้มอญครั้งแรก มังรายกะยอฉะวา หลังจากแพ้มอญครั้งแรก เกิดเหตุการณ์ที่
ได้เป็นแม่ทัพไปปราบเจ้าฟ้าแสนหวีจนพระ เมืองแสนหวียกทัพมากรุงอังวะ ทาให้ทัพ
เจ้าแสนหวีพ่ายแพ้ เมื่อชนะเมืองแสนหวีได้ พม่าต้องเลิกศึกกับมอญชั่วคราว เมื่อชนะ
แล้วมังรายกะยอฉะวาจึงจัดเตรียมทัพมาสู้ เมืองแสนหวีได้แล้วมังรายกะยอฉะวาจึง
กับมอญต่อไป
จัดเตรียมทัพมาสู้กับมอญต่อไป

ฉบับไทย
หลังจากแพ้มอญครั้งแรก มังรายกะยอฉะ
วาก็เตรียมยกทัพกลับมาต่อสู้อีกทันที
(ไม่ปรากฏเหตุการณ์ที่รบกับเมืองแสนหวี)

5

ในที่นี้ผู้ศึกษาจะพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับราชาธิราชจากพระราชพงศาวดารพม่าเป็นหลักเพราะเป็นเอกสารสาคัญทางประวัติศาสตร์ ที่มีที่มาจากพงศาวดารฉบับหอ
แก้วของพม่า(จิราภรณ์ สถาปนะวรรธนะ, ๒๕๓๙ : ๓) ซึ่งถือเป็นพงศาวดารฉบับแรกและฉบับเดียวของพม่าที่ถือกันว่าถูกชาระขึ้นอย่างเป็นทางการและมีลักษณะของ
พงศาวดารฉบับหลวงที่สมบูรณ์แบบ (เมียนมาร์ยาสะวิน (Myanmar Yazawin) : ข้อมูลอีกปีกหนึ่งของ “พม่ารบไทย”, ๒๕๕๕)จึงเป็นแหล่งข้อมูลหลักทางประวัติศาสตร์ของ
มอญและพม่า อีกทั้งยังเป็นเอกสารที่มีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องราชาธิราช
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จากข้อมูลข้างต้น ราชาธิราชฉบับพม่าปรากฏเหตุการณ์ที่ฝ่ายพม่า รบแพ้มอญและมีศึกเมืองแสนหวีเข้ามาแทรก
ทาให้มังรายกะยอฉะวาไม่สามารถยกทัพกลับมาสู้กับมอญได้ทันที เนื้อเรื่องจึงขาดความต่อเนื่อง แต่ฉบับไทยตัดเหตุการณ์
เมืองแสนหวีออกไปและแสดงเฉพาะเหตุการณ์สงครามระหว่างมอญกับพม่า เพื่อให้เรื่องต่อเนื่องและกระชับรัดกุมยิ่งขึ้น
2.2 การปรับเปลี่ยนเพื่อทาให้ง่าย
การทาให้ง่าย หมายถึง การปรับเปลี่ยนตัวบทเพื่อทาให้ชัดเจนและสะดวกต่อการอ่านหรือสะดวกต่อการทาความ
เข้าใจ ทั้งฉบับพม่าและฉบับไทยมีการปรับเปลี่ยนตัวบทให้ง่ายขึ้นในตอนที่กล่าวถึงเพลงขับ เพลงขับในวรรณกรรมเรื่อง
ราชาธิราช คือ นิมิตหรือคาทานายรูปแบบหนึ่งที่ผู้ขับเพลงนิมิตเป็นชาวบ้านทั่วไป และผู้ที่ได้รับผลจากคาทานายของเพลงขับ
มักจะหมายถึงตัวละครชนชั้นกษัตริย์โดยเฉพาะพระเจ้าราชาธิราช
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าฉบับพม่าและฉบับไทยมีความพยายามจะทาให้ง่าย แต่ความพยายามดังกล่าวมีระดับที่แตกต่าง
กันอย่างเห็นได้ชัด ดังตัวอย่างตอนที่พระยาน้อยได้นิมิตก่อนไปเมืองตะเกิง ความว่า
ตารางที่ 3 เหตุการณ์พระยาน้อยได้นิมิตก่อนไปเมืองตะเกิง
ฉบับพม่า
เอวตะเลว ทาภวนฑั ฒ ฑะ งะมยั ก กยั ต ปั น มะญวต
ระเวสยะ ทอสเมิงเจเตวิ
แปลเป็นภาษาพม่าว่า “โอ้...สูงเทียมต้นมะขามป้อม
สี่องค์พระพุทธ สู่แดนแผ่นดินทองที่พระธาตุสถิต อย่าช้าเกิน
นาน ไปเสียเถิดเอย เจ้าราชบุตร”
พญาน้อยถามมังกัมจีว่า นัยของคานิมิตนี้คือเช่นไร ทูล
ว่าหมายถึงทะคุมที่บรรจุพระธาตุของพระพุทธเจ้าสี่องค์ ว่า
ขอให้เสด็จยังทะคุมเถิด...
(ราชาธิราชยุทธนา, 2552 : 47)

ฉบับไทย
อุ ย ตะลุ ย ตั ง ปอนทานทาตกยาตะปอนคลุ ย มิ อ าลอน
เปราะก็นงเตาะสมิง แปลเป็นคาไทยว่า ต้นมะยมใหญ่ได้อ้อม
หนึ่งที่บรรจุพระบรมธาตุพระพุทธเจ้าไว้ทั้งสี่พระองค์ แม้นใคร
ไปก็ จะได้ เป็ นพระยา...มัง กั น จีจึ่ง ว่า ...ซึ่ งหญิงกล่อ มลู ก ว่ าต้ น
มะยมใหญ่อ้อมหนึ่งนั้น คือได้แก่พระยาน้อย ว่าต้นมะยมผลิดอก
ออกผลมาก รากใบก็ดกนั้นคือพระยาน้อยเจ้าของเราจะได้เป็น
กษั ต ริ ย์ มี เ ดชเดชานุ ภ าพแลรี้ พ ลมาก แลที่ พ ระบรมธาตุ
พระพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่นั้นคือเมืองตะเกิง ให้พระยาน้อยไป
คิดการ ณ เมืองตะเกิงเถิดจะได้ชัยชานะ
(ราชาธิราช, 2546 : 87)

จากตัวอย่างข้างต้นฉบับพม่ามีกลวิธีการแปลสานวนภาษารามัญที่เข้าใจยากให้เป็นภาษาพม่า ขณะที่ฉบับไทย จะ
แปลสานวนรามัญที่เข้าใจยากเป็นภาษาไทย นอกจากนั้นยังขยายสานวนแปลที่เป็นภาษาไทยแล้ว ด้วยบทสนทนาของตัว
ละครเกี่ยวกับผลของคาทานาย เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายของสานวนนั้นได้ยิ่งขึ้น
2.3 การปรับเปลี่ยนเพื่อทาให้มีคุณสมบัติทางวรรณศิลป์
การทาให้มีคุณสมบัติทางวรรณศิลป์ หมายถึง การทาให้ตัวบทเพื่อให้มีความงามทางภาษา ทั้งในด้านการใช้คาและ
ความหมาย ก่อให้เกิดจินตภาพอันงดงาม จากการศึกษาพบว่าเจ้าพระยาพระคลัง(หน)มีความพยายามที่จะทาให้ราชาธิราช
ฉบับไทยมีคุณสมบัติทางวรรณศิลป์ด้วยกลวิธีการประพันธ์ ดังนี้
2.3.1 การใช้ภาพพจน์
ภาพพจน์ หมายถึง กลวิธีอันเป็นศิลปะของการใช้ภาษา สานวนในการพูดหรือการแต่งหนังสือ โดย
กล่าวถึงสิ่งหนึ่ง แต่ให้มีความหมายไปถึงอีกสิ่งหนึ่ง มีความมุ่งหมายเพื่อเพิ่มอรรถรสให้แก่ข้อความนั้น ๆ(ราชบัณฑิตยสถาน,
2552 : 357) จากการศึกษาพบว่า การใช้กลวิธีทางวรรณศิลป์ที่โดดเด่นที่สุดในราชาธิราชฉบับไทย คือ การใช้ ภาพพจน์
ประเภทอุปมา ซึ่งลักษณะดังกล่าวไม่ได้ปรากฏเป็นลักษณะที่เด่นชัดนักในฉบับพม่า
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อุปมาเป็นภาพพจน์รูปแบบหนึ่ง ใช้การเปรียบเทียบระหว่างของสองอย่าง ซึ่งอาจไม่ใช่ของชนิดเดียวกัน
หรือเรื่องเรื่องเดียวกัน ในการเปรียบเทียบมีคาที่แสดงว่าเหมือนเป็นเครื่องเชื่อม เช่นคาว่า กล ดัง (ประ)ดุจ ประหนึ่ง แม้น
เหมือน ผู้ศึกษาพบการใช้อุปมาเป็นจานวนมากในฉบับไทยและพบเป็นจานวนน้อยหรือแทบไม่ปรากฏการใช้อุปมาในฉบับ
6
พม่า ดังตัวอย่าง
ตารางที่ 4 เหตุการณ์ตอนที่สมิงพระรามต่อสู้กับกามะนีนายทหารจีน
ฉบับพม่า
ครั้นเห็นสมินภะรามออกมาจากเมือง กามณิยอดฝีมือจีน
จึง สวมเกราะประดับ ชุ ดรบครบครั น ขึ้ นขี่ ม้ า แล้ ว (ควบ)มา
จนถึงริมคู เมื่อเผชิญหน้ากัน สมินภะรามก็เอ่ยว่า “เราสองคน
นันเป็นอามาตย์ยอดฝีมือ อย่ามัวยักท่า จงสะบัดมือสะบัดเท้า
ให้คนทังหลายได้ชมกัน หลังจากเล่นเพลงม้าแล้ว จึงจะสู้กั น
จริง” (เมื่อสมิงพระรามเห็นช่องว่างที่จะสอดแทงทวนกามณีได้
แล้ว จึงบอกให้สู้กัน)
(ราชาธิราชยุทธนา, 2552 : 169-170)

ฉบับไทย
(ฉบั บ ไทยเพิ่ ม )ขณะเมื่ อ สมิ ง พระรามร าตามกั น นั้ น
พระเจ้ากรุงต้าฉิงแลพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องทอดพระเนตรเห็น
ทหารเอกทั้งสองราเยื้องกรายตามขบวนเพลงทวน ดูท่วงที
รับรองว่องไวนัก งามเป็นอัศจรรย์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย เปรียบ
ประดุจได้เห็นเทพยดาแลพิทยาธรอันราณรงค์ประลองกัน
ในกลางสนาม...
(ราชาธิราช, 2546 : 356)

ตารางที่ 5 เหตุการณ์ตอนที่อามาตย์ทินมณีกรอดอาสายกทัพตีหัวเมืองมอญ
ฉบับพม่า
…อามาตย์ตินทูลว่า ด้วยพระนายข้าเจ้าประทับอยู่แห่งนี้
เรื่ อ งคิ ด การต่อ เทปะสวยจึ งยาก หากถอนไปประทั บ ณ
เมื อ งทะคุ ม แล้ ว มอบหมายภาระแก่ เ หล่ า อ ามาตย์ ที่ มี
ใจเดียวกับข้าเจ้า ก็จักตีเทปะสวยได้ในมินาน...
(ราชาธิราชยุทธนา, 2552 : 91)

ฉบับไทย
...ถ้าพระองค์ถอยทัพเสด็จไปตั้งอยู่ ณ เมืองทะละ พักพลทหาร
ให้มีกาลังก่อนแล้ว อันเมืองเตวมุแล่ง เมืองเตวประสร้วย สอง
เมื อ งนี้ ข้ า พเจ้ า จะขอรั บ อาสาคิ ด อ่ า นตี ถ วายให้ จ งได้ . ..ซึ่ ง
พระองค์ยกมาล้อมเมืองมองมะละสองครั้งแล้วยังมิได้เมืองนั้น
อุปมาดังล้อมป่าไล่เสือ...
(ราชาธิราช, 2546 : 180)

จากข้อมูลข้างต้น ฉบับพม่าไม่ใช้ภาพพจน์อุปมาแต่ฉบับไทยใช้ ตารางที่ 4 ผู้ประพันธ์ฉบับพม่านาเสนอเพียง
เหตุการณ์และบทสนทนาของตัวละครสมิงพระรามที่ใช้อุบายเพื่อหาจุดอ่อนของกามะนี แต่ฉบับไทยจะใช้ภาพพจน์อุปมาด้วย
คาว่า “เปรียบประดุจ” เพื่อเปรียบเทียบความงามจากการต่อสู้ของสมิงพระรามและกามะนีว่า “งาม” เหมือนกับ “เทพยดา
และพิทยาธรมาร่ายราประลองฝีมือกัน” เช่นเดียวกันกับตารางที่ 5 ผู้ประพันธ์ฉบับพม่านาเสนอเฉพาะคาแนะนาของอามาตย์
ทินมณีกรอดที่มีต่อสถานการณ์การศึก ขณะที่ฉบับไทยจะใช้ภาพพจน์อุปมาด้วยคาว่า “ดัง”เพื่อเปรียบเทียบสถานการณ์การ
ศึกของพระเจ้าราชาธิราชครั้งนี้ว่า “ยากลาบากนัก” เหมือนกับ “การต่อสู้กับเสือที่อยู่ในป่าและต้องการจะไล่เสือออกจาก
ป่า” อาจกล่าวได้ว่าการที่ฉบับไทยอธิบายความด้วยการใช้ภาพพจน์อุปมาดังกล่าว เป็นกลวิธีทางภาษาเพื่อแนะให้ ผู้อ่านเกิด
จินตภาพตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นภาพความงามในการร่ายราอาวุธของตัวละคร หรือระดับของความยากลาบากในการทา
สงคราม

6

ฉบับพม่าไม่โดดเด่นเรื่องการใช้ภาพพจน์อุปมาและมีการใช้อยู่เพียงเล็กน้อย ผู้ประพันธ์ฉบับพม่าจะใช้อุปมาเพียงบางตอนที่ตัวละครเจรจาศึกซึ่งปรากฏไม่สม่าเสมอ ส่วนฉบับ
ไทยปรับเปลี่ยนโดยการเพิ่มเติมภาพพจน์อุปมาเข้ามาในวรรณกรรมเป็นจานวนมากและใช้ภาพพจน์ดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ ทั้งในตอนที่ตัวละครเจรจาศึก วางอุบาย หรือใน
ตอนที่กล่าวถึงความงามของตัวละครสาคัญ
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2.3.2 โวหารการเขียน
โวหารเป็ นศิ ล ปะของการใช้ ภาษาอย่ างหนึ่ ง มี วั ตถุ ประสงค์ส าคัญ เพื่อ จะขยายความให้ชัดเจนหรื อ
ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกให้ลึกซึ้งมากขึ้นหรือน้อยลงตามภูมิปัญญาของผู้อ่านหรือผู้ฟัง(วิภา กงกะนันท์, 2522 : 22) แม้
ราชาธิราชทั้งสองฉบับจะใช้โวหารบรรยายเป็นหลัก แต่ฉบับไทยนั้นมีการเติมแต่งเนื้อความด้วยการใช้โวหารพรรณนา เพื่อ
สร้างภาพที่ชัดเจน ทั้งนี้เพราะ “การพรรณนา” เป็นวิธีการหรือกล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างละเอียด มุ่งให้
ผู้อ่านหรือผู้ฟังสังเกตและเห็นภาพ พร้อมกับเกิดความรู้สึกประทับใจคล้อยตามไปด้วย(ราชบัณฑิตยสถาน, 2552 : 69) จาก
การศึกษาไม่พบการพรรณนาในฉบับพม่าแต่พบในฉบับไทย จะใช้โวหารพรรณนา 2 เรื่อง ได้แก่ 1. การพรรณนากองทัพ 2.
การพรรณนาเครื่องแต่งกาย ดังนี้
ตัวอย่างที่ 6 บทพรรณนากองทัพของพระมหาเทวี
....ให้สมิงมราหูเป็นแม่ทัพใหญ่ทัพหนึ่ง แลจัดให้สมิงชีพรายซึ่งเป็นเสนาบดีในเมืองพะโคนั้นเป็นแม่ทัพหนึ่ง
กอบด้วยทัพเมืองมองมะละเมืองตองอูเป็นสี่ทัพ พร้อมด้วยเครื่องสรรพาวุธ ช้างม้ารี้พลเป็นอันมาก แล
กองทัพทั้งนั้นให้มีธงรูปพระยาช้างเผือกซึ่งเป็นศรีเมืองเมาะตะมะนั้นปักไปเป็นสาคัญทุกทัพ แต่กองทัพสมิงม
ราหูนั้นมีทั้งธงช้างแลธงรูปพระราหูซึ่งเป็นเจ้าอสูร...
(ราชาธิราช, 2546 : 119)

ตัวอย่างที่ 7 บทพรรณนาเครื่องแต่งกายของสมิงนครอินท์และสมิงพระราม
ครั้นเวลาเช้าสมิงนครอินท์ก็อาบน้าชาระกาย เสพโภชนาหารแล้วก็แต่งตัวนุ่งผ้าใส่เสื้อโพกผ้าซึ่งจัด
ไว้นั้น แลทาแป้งหอมน้ามันหอมอันประกอบวิทยาคม ใส่แหวนประดับพลอยเนาวรัตน์เก้ายอดทั้งสองก้อย
แต่ ง เครื่ อ งครบตามยศศั ก ดิ์ น ายทหารเอก แล้ ว นมั ส การพระคุ ณ รั ต นตรั ย ระลึ ก ถึ ง คุ ณ บิ ด ามารดา
พระมหากษัตริย์แลเทพยดาทั้งปวง เสร็จแล้วก็เข้ามากราบถวายบังคมลาสมเด็จพระเจ้าราชาธิราช...
(ราชาธิราช, 2546 : 264)
สมิงพระรามก็แต่งตัวใส่เสื้อชมพู สอดแหวนเพชรเก้ายอดซ้ายขวา โพกผ้าชมพูขลิบทอง แล้วเอาแป้งหอม
น้ามันหอมเจือผงอันปลุกเสกอาคมมาประหน้า บริกรรมร่ายมนต์คาถาวิทยาที่เคยเคารพ เสร็จแล้วก็เข้ามา
กราบถวายบังคมลา
(ราชาธิราช, 2546 : 309)

ตัวอย่างที่ 6 เป็นบทพรรณนากองทัพทาให้เกิดจินตนาการถึงภาพของกองทัพว่าภายในกองทัพประกอบ
ไปด้วยอะไรบ้าง ส่วนตัวอย่างที่ 7 เป็นบทพรรณนาถึงเครื่องแต่งกายทาให้ทราบว่านายทหารมอญจะต้องแต่งตัวอย่างไร อาจ
กล่าวได้ว่าบทพรรณนาในฉบับไทยทาให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพและเป็นความงามทางภาษา
2.4 การปรับเปลี่ยนเพื่อทาให้เป็นวัฒนธรรมประจาถิ่น
การท าให้ เ ป็ น วั ฒ นธรรมประจ าถิ่ น หมายถึ ง การปรั บ เปลี่ ย นเพื่ อ ท าให้ ตั ว บทฉบั บ ไทยกลายเป็ น ตั ว บททาง
วัฒนธรรมไทยซึ่งแตกต่างจากฉบับพม่าโดยสิ้นเชิง จากการศึกษาพบการทาให้เป็นวัฒนธรรมประจาถิ่นหลายประการด้วยกัน
ดังนี้
2.4.1 การปรับเปลี่ยนชื่อตัวละคร/สถานที่
การปรับเปลี่ยนชื่อตัวละครและสถานที่ไม่ได้ทาให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น แต่ผู้ประพันธ์ลากเสียงให้เข้ากับ
คาที่คนไทยคุ้นเคยเพื่อให้สะดวกแก่การออกเสียงกับการอ่านของคนไทยและลักษณะของภาษาไทย โดยปรับเปลี่ยนอักขระ
ตัวสะกด เช่น
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ตารางที่ 8 ชื่อตัวละคร
ฉบับพม่า
วะเรรุ
มังกรีจาวจอแก/มังกรีจาว
พอลอกรานตอ/พอลอกยานทอ
จอปรัญขยามสา

ฉบับไทย
พระเจ้าฟ้ารั่ว
พระเจ้าฝรั่งมังศรีฉะวา
พ่อลาวแก่นท้าว
ตะละเจ้าเปฟ้า

ตารางที่ 9 ชื่อสถานที่
ฉบับพม่า
มรองมระ
ทะคุม
นครเพน

ฉบับไทย
มองมะละ
ตะเกิง
ละควนปรัญ

ตารางที่ 8 ฉบั บ พม่า จะเรี ย กชื่ อ ตั ว ละครด้ ว ยเสีย งสามั ญ เพราะภาษามอญ-พม่า ไม่ มี เ สี ยงสู งต่ าจึ งไม่ ป รากฏ
วรรณยุกต์(กาธร สถิรกุล, 2528 : 59) แต่ฉบับไทยปรับเปลี่ยนการเรียกชื่อดังกล่าวด้วยการเพิ่มเสียงวรรณยุกต์เพื่อให้สะดวก
กับการออกเสียงของคนไทย นอกจากนี้วรรณกรรมไทยที่รับเอาวรรณกรรมมอญมาดัดแปลงส่วนใหญ่จะไม่ปรากฏวรรณยุกต์
ทั้งรูปและเสียง(กาธร สถิรกุล, 2528 : 59) แต่ราชาธิราชฉบับไทยกลับปรากฏ แสดงว่าการปรับเปลี่ยนชื่อเรียกตัวละครใน
ฉบับไทยด้วยวิธีการดังกล่าวทาให้วรรณกรรมเรื่องราชาธิราชของไทยมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง เช่น มังกรีจาวจอแก(เสียง
สามัญทั้งหมด) ปรับเป็น ฝรั่งมังฆ้อง(เสียงเอก-สามัญ-ตรี) หรือ พอลอกรานตอ(เสียงสามัญทั้งหมด) ปรับเป็น พ่อลาวแก่นท้าว
(เสียงโท-สามัญ-เอก-ตรี) เป็นต้น ส่วนตารางที่ 9 ฉบับพม่าเรียกชื่อสถานที่ตามที่ปรากฏในพงศาวดารพม่า ขณะที่ฉบับไทย
ปรับเปลี่ยนการเรียกชื่อสถานที่ด้วยการเปลี่ยนพยัญชนะ สระและตัวสะกด แต่กลับคล้ายคลึงกับชื่อเรียกสถานที่ในฉบับพม่า
ผู้ศึกษามีความเห็นว่าน่าจะเป็นความตั้งใจของผู้ประพันธ์ที่จะทาให้ราชาธิราชเป็นวรรณกรรมไทยเพราะการปรับเปลี่ยนชื่อ
เรียกสถานที่ในฉบับไทยไม่ได้เกิดจากชื่อเรียกดัง กล่าวในฉบับพม่าอ่านออกเสียงยากหรือเข้าใจยาก แต่ฉบับไทยปรับเพื่อให้
ราชาธิราชฉบับไทยมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ดังนั้นการปรับเปลี่ยนทั้ งชื่อเรียกตัวละครและชื่อเรียกสถานที่จึงทาให้
ราชาธิราชฉบับไทยเป็นวัฒนธรรมทางวรรณศิลป์ประจาถิ่นของไทย
2.4.2 การเปลี่ยนเหตุการณ์
การเปลี่ยนเหตุการณ์ในฉบับไทยถือเป็นส่วนที่เห็นได้ชัดเจนและทาให้ราชาธิราชฉบับไทยกลายเป็นตัวบท
ทางวัฒนธรรมไทยที่แตกต่างไปจากฉบับพม่า เหตุการณ์ใหญ่สาคัญที่ฉบับไทยได้ปรับเปลี่ยนคือการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์
ตอนเปิดเรื่อง ดังตัวอย่าง
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ตารางที่ 10 เหตุการณ์ตอนเปิดเรื่อง
ฉบับพม่า
ตานานพระเกศธาตุทะคุม
คราเมื่ อพระโพธิสั ต ว์ ข องเหล่ า ข้า ทรงเป็น สุ เ มธา
ดาบสนั้น ได้ทอดวรกายลงเป็นสะพานให้พระพุทธเจ้าทีปัง
กรทรงเหยียบข้าม ฝ่ายพระพุทธเจ้าทีปังกรครั้นทรงเพ่ง
ด้วยสัพพัญญูตญาณ จึงทรงแจ้งพุทธทานาย ว่าดาบสผู้นี้
จัก ได้ เ ป็ น พุ ท ธโคตรมะ นั บ แต่ ภ พนั้ น จึ ง ทรงบ าเพ็ ญ ทศ
บารมี นาเนกสามสิบ ทั้งปัญจมหาบริจ าคะ ครั้นลงจาก
สวรรค์ ชั้นดุสสิ ตาทรงปฏิสนธิในพระครรภ์สีริมหามายา
พระมเหสีแห่งพระเจ้าสุทโธธนะ ณ กรุงกับบีลวัต พอถ้วน
ทศมาสก็ประสูติ ทรงย่างพระบาทสู่ทิศเหนือ...
(ราชาธิราชยุทธนา, 2552 : 13)

ฉบับไทย
ศุ ภ มั ศ ดุ พ ระพุ ท ธศั ก ราช 2328 ปี ม ะเส็ ง นั ก ษั ต รสั ป ตศก
พระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกยพระพุทธเจ้าอยู่หัว เสด็จ
ออก ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในท่ามกลางเสนา พฤฒามาตย์ราชก
ระวีมนตรีมุขทั้งปวง เฝ้าฝ่าพระบาทบงกชมาศยุคลพร้อมกัน ประดุจ
ดวงดาราล้อมพระจันทร์เทวบุตรบนนภากาศ จึ่งมีพระบรมราชโองการ
มานพระบั ณ ฑู ร สุ ร สี ห นาทด ารั ส เหนื อ เกล้ า เหนื อ กระหม่ อ มสั่ ง ว่ า
เรื่องราวราชาธิราชซึ่งทาศึกกับพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องเป็นมหายุทธสงคราม
มีในพระราชพงศาวดารรามัญนั้น ที่แปลออกจากรามัญภาษาเป็นสยาม
ภาษาถวายสมเด็จพระอนุชาธิราช กรมพระราชวังบวรฯแปลกเปลี่ยน
กับที่ได้ทรงฟังสังเกตไว้แต่ก่อน จึ่งทรงพระราชดาริดัดแปลงข้อความใน
เรื่องราชาธิราชที่ยังขาดเหลือค้างเกินอยู่นั้นให้เรียบเรียงขึ้นเสียใหม่ไว้
เป็นสยามภาษา...
(ราชาธิราช, 2546 : 13)

จากตัวอย่างจะเห็นว่าฉบับพม่าเปิดเรื่องด้วยพุทธประวัติโดยย่อ การเปิดเรื่องในลักษณะนี้เป็น “ขนบการประพันธ์”
อย่างหนึ่งของวรรณกรรมมอญ/พม่า เพราะวรรณกรรมแนวประวัติศาสตร์จะเปิดเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าหรือเป็นการบูชา
พระพุทธเจ้า เช่น เอกสารทางประวัติศาสตร์เรื่องราชวงศ์และเอกสารปูม(แนวเรื่องเกี่ยวกับกษัตริย์มอญที่ยิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์
อื่น)ของอาจารย์อะเฟาะกวีภิกษุชาวมอญ เปิดเรื่องด้วยตานานปรัมปรา มีข้อความสรรเสริญพระพุทธเจ้าและบ้างก็กล่าวนา
ด้วย พุทธประวัติ (บุษบา ตระกูลสัจจาวัตร, 2532 : 119) ขณะที่ฉบับไทยปรับเปลี่ยนบทเปิดเรื่องด้วยพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกที่ทรงให้เรียบเรียงเรื่องราชาธิราชเป็นสยามภาษา พระราชดาริของรัชกาลที่ 1
ดังกล่าวแสดงให้เห็นวัตถุประสงค์ในการประพันธ์ที่เกิดจากฉบับของกรมพระราชวังบวรฯนั้น“มีลักษณะแปลกเปลี่ยนกับที่ได้
ทรงฟังสังเกตไว้แต่ก่อน”และยังเป็นการปรับเปลี่ยนที่แตกต่างไปจากฉบับพม่าโดยสิ้นเชิง
2.4.3 การเพิ่มเหตุการณ์
ราชาธิ ร าชฉบั บ ไทยเพิ่ ม เติ ม เหตุ ก ารณ์ ส าคั ญ เข้ า มาในวรรณกรรมและ ไม่ ป รากฏในฉบั บ พม่ า คื อ
“เหตุการณ์สมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์” ส่งผลให้ราชาธิราชฉบับไทยเป็นตัวบททางวัฒนธรรมประจาถิ่นแตกต่างไปจากฉบับพม่า
เพราะไม่มีเอกสารทางประวัติศาสตร์มอญฉบับใดที่จะมีเรื่องราวครอบคลุมตั้งแต่สมัยพระเจ้าฟ้ารั่วจนถึงสมัยพระเจ้าธรรม
เจดีย์ (บุษบา ตระกูลสัจจาวัตร, 2529 : 17) ผู้ประพันธ์ได้เพิ่มเติมตั้งแต่ตอนที่พระราชบุตรองค์โตของพระเจ้าราชาธิราชขึ้น
ครองราชย์และกล่าวถึงผู้ครองราชย์สืบมาอย่างย่อ จนมาถึงรัชสมัยของตะละนางพระยาท้าวและพระเจ้าธรรมเจดีย์ซึ่งมี
ระยะเวลาห่างจากสมัยพระเจ้าราชาธิราชประมาณ 65-70ปี และปิดเรื่องด้วยความสงบสุขในอาณาจักรมอญเพราะพระเจ้า
ธรรมเจดีย์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ปกครองด้วยหลักธรรม ดังนั้นเนื้อเรื่องในรัชสมัยของพระเจ้าธรรมเจดีย์จึงไม่ปรากฏศึกสงคราม
ระหว่างฝ่ายมอญกับฝ่ายพม่า และไม่ปรากฏบทบาทนักรบของกษัตริย์นายทหารเหมือนสมัยพระเจ้าราชาธิราช แต่จะเปลี่ยน
มานาเสนอบทบาททางธรรมและการแก้ไขปัญหาด้วยสติปัญญาของพระเจ้าธรรมเจดีย์แทน
สรุปผลการศึกษา
ผลสรุปจากการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมจากสังคมหนึ่งมาสู่อีกสังคมหนึ่ง
กล่าวคือเมื่อนาแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ศึกษาวรรณกรรม จะเห็นว่าเจ้าพระยาพระคลั ง(หน)ได้นาวิธีก ารต่าง ๆทั้ง 4
ประการมาใช้ คือ 1.การปรับเปลี่ยนเพื่อจัดระเบียบข้อมูลให้มีสัมพันธภาพ 2.การปรับเปลี่ยนเพื่อทาให้ง่าย 3.การปรับเปลี่ยน
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เพื่อทาให้มีคุณสมบัติทางวรรณศิลป์ และ 4.การปรับเปลี่ยนเพื่อทาให้เป็นวัฒนธรรมประจาถิ่น เพื่อทาให้ราชาธิราชฉบับไทย
กลายเป็นตัวบทหลักทางวัฒนธรรมไทย
การปรับเปลี่ยนดังกล่าวช่วยให้ผู้ประพันธ์บรรลุวัตถุประสงค์การนาเสนอตัวบทภายในวัฒนธรรม เพราะคนใน
วัฒนธรรมไทยสามารถเข้าถึงวัฒนธรรมชุดใหม่หรือตัวบทจากฉบับพม่ าได้ง่าย และราชาธิราชฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน)
กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยได้อย่างไม่ขัดเขินกับการรับรู้ของคนในสังคม ดังนั้นการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในตัวบททา
ให้เห็นวิธีการที่กวีพยายามทาให้ตัวบทจากฉบับพม่าสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย อาจกล่าวได้ว่าวรรณกรรมเรื่องราชาธิราช
ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน) คือวรรณกรรมของไทย เพราะเป็นวรรณกรรมที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองแตกต่างไปจากฉบับ
พม่าหลายประการ
ข้อเสนอแนะ
1. บทความนี้ศึกษาต้นฉบับของเรื่องราชาธิราชจากฉบับที่แปลจากภาษาพม่า เป็นภาษาไทย ดังนั้นจึงน่าจะมี
การศึกษาจากต้นฉบับภาษาพม่าโดยตรงหรือศึกษาเรื่องราชาธิราชฉบับภาษามอญที่ปรากฏในปัจจุบันเพิ่มเติมด้วย ซึ่งจะทา
ให้การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราชาธิราชลึกซึ้งมากขึ้น
2. การศึกษาครั้งนี้เป็นการนาแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมกับการสื่อสารมาวิเคราะห์การปรับเปลี่ยนวรรณกรรมจากฉบับ
พม่าสู่ฉบับไทย ผู้สนใจสามารถนาแนวคิดดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ศึกษาวรรณกรรมแปลฉบับอื่น ๆเพื่อวิเคราะห์ว่าเมื่อต้นฉบับ
ปรับเปลี่ยนมาเป็นวรรณกรรมไทยแล้ว ผู้ประพันธ์ฉบับไทยใช้กลวิธีใดบ้างเพื่อทาให้วรรณกรรมเรื่องนั้นเข้าถึงผู้อ่านที่เป็นคน
ไทยและสามารถธารงอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมั่นคง
เอกสารอ้างอิง
กาญจนา แก้วเทพ. (2539). สื่อส่องวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : มูลนิธิภูมิปัญญา.
กาธร สถิรกุล. (2528). ประวัติหนังสือและการพิมพ์. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
จิราภรณ์ สถาปนะวรรธนะ. (2539). “รู้จักพงศาวดารพม่าบางฉบับ.” สารมหาวิทยาลัยนเรศวร 1,3 : 3.
นราธิปประพันธ์พงศ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระ. (2550). พระราชพงศาวดารพม่า (พิมพ์ครั้งที่ 2). นนทบุรี : ศรีปัญญา.
นาฏวิภา ชลิตานนท์. (2524). ประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
นิตยา แก้วคัลณา. (2544). “พินิจภาษาภาพในพงศาวดารมอญเรื่องราชาธิราช.” วรรณวิทัศน์ 1, 1 (พฤศจิกายน) : 40 – 52.
บุ ษบา ตระกู ลสั จจาวั ตร. (2529). การศึ กษาเชิ งวิเคราะห์ วรรณกรรมเรื่ องราชาธิ ราชฉบั บเจ้ าพระยาพระคลั ง(หน).
วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. _____
_______. (2532). ลักษณะวรรณกรรมมอญ : กรณีศึกษาวรรณกรรมพระอาจารย์อะเฟาะ. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาจารึกภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศิลปากร.
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน. (2554). กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.
พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. (2552). กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน.
พระคลัง (หน), เจ้าพระยา. (2546). วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์(หมวดบันเทิงคดี)เรื่องราชาธิราชของเจ้าพระยาพระคลัง
(หน)และคณะ. กรุงเทพฯ : สานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร.
เมียนมาร์ยาสะวิน (Myanmar Yazawin) : ข้อมูลอีกปีกหนึ่งของ“พม่ารบไทย”. (2555). เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์. เข้าถึงได้
จาก http://www.samkokview.com/main/index.php/2012-02-05-14-25-15/169-Yazawin
วิภา กงกะนันท์. (2522). วรรณคดีศึกษา. นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร.
วิรัช นิยมธรรม. (2552). ราชาธิราชยุทธนา ฉบับพญาทะละ, แปลจากต้นฉบับภาษาพม่า. กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- สังคมและวัฒนธรรม 947

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 วันที่ 17 มิถุนายน 2559

หน้าที่ของพลเมืองไทยในยุคปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่ 5:
บทสะท้อนจากคาสอนในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี1
Thai Civic Duty during the Reform in Politics of State Administration of King Rama V’s Era:
The Effect of Saying in the Prose Works of Chaophraya Phrasadej Surentrathibodi
สุทธินนั ท์ ศรีสมศักดิ2์
จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ3
วีรวัฒน์ อินทรพร4
บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเนื้อหาคาสอนที่เกี่ยวกับหน้าที่ของพลเมืองที่สะท้อนจากงานเขียนร้อยแก้ว
ของเจ้าพระยาสุเรนทราธิบดีทั้งสิ้น 7 เรื่องได้แก่ หนังสือกราบบังคมทูลของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี แต่ยังมี
บรรดาศักดิ์เป็นพระมนตรีพจนกิจและพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ ร.ศ.113-118, สมบัติของผู้ดี, พลเมืองดี, คาสั่งสอนของพระยา
วิสุทธสุริยศักดิ์ กรรมการกลางจัดการลูกเสือ ซึ่งได้กล่าวแก่ลูกเสือกองหนุนในการแจกเหรียญลูกเสือกองหนุน, จรรยาแพทย์,
ช่วยเพื่อน และเตือนเพื่อน ผลการศึกษาพบว่า งานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนั้นได้แสดงให้เห็นถึง
บทบาทในการสร้างความเป็นรัฐชาติ สร้างค่านิยมอันดีของคนไทยตามที่รัฐปรารถนาจะให้เป็น อันเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูป
ประเทศให้เจริญก้าวหน้า พ้นจากภัยคุกคามของลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตก บทบาทหน้าที่บุคคลในแต่ละสถานภาพของ
สังคม ตั้งแต่ชนชั้นพระมหากษัตริย์ ข้าราชการ ผู้ประกอบอาชีพเฉพาะทาง เช่น แพทย์ นักการทูต รวมไปถึงราษฎรอันเป็น
พลเมืองของชาติซึ่งล้วนแต่มีความสาคัญในการขับเคลื่อนสังคมให้เจริญรุดหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ
คำสำคัญ : หน้าที่พลเมือง เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
Abstract
This research aims to study the saying content related to civic duty that effects in the prose
of Chaophraya Phrasadej Surentrathibodi. It demonstrated the role of his writing which influenced to
establish the nation state and social value of Thai people following the government’s will. These are the
parts of country reform and development to avoid the Western colonization. The study found that prose
illustrated the role and duty in each social status which consisted of King, government officers,
professional careers such as doctors, ambassadors including citizens that are all-important factors to
propel the country progression to be equal the civilization countries.
Keywords: Thai civic duty, Chaophraya Phrasadej Surentrathibodi
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บทนา
ด้วยสภาพการณ์ทางสังคมไทยในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 จนถึงรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากอันมีอิทธิพลมาจากลัทธิจักรวรรดินิยม
ตะวันตกอาทิอังกฤษ และฝรั่งเศสที่เข้ามาคุกคามประเทศไทยอย่ างต่อเนื่อง และความล้าหลังของบ้านเมืองที่มีการบริหาร
ราชแผ่นดินที่ขาดประสิทธิภาพ เพราะเป็นระบบบริหารราชการที่ปรับใช้กันมาตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
ซึ่งไม่เหมาะกับยุคสมัย รวมทั้งแรงกดดันจากเหล่าขุนนางผู้มีอานาจในการปกครองประเทศ ทาให้เกิดแนวคิดที่จะปฏิรูป
บ้านเมืองให้ทันสมัย รวมไปถึงการพัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพ
การปฏิรูปบ้านเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 นั้นทรงเริ่มจากด้านการเมือง
การปกครอง โดยในช่วงต้นของรัชสมัย พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน และสภาที่
ปรึกษาในพระองค์เพื่อทาหน้าที่ในการออกกฎหมายและยกเลิกกฎหมาย รวมทั้งยกเลิกประเพณีโบราณต่าง ๆ ที่เห็นว่าไม่
เหมาะสมกับสภาพสังคมในสมั ยนั้น จนกระทั่งเกิดความขัดแย้งระหว่ างพระบาทสมเด็จพระจุ ลจอมเกล้าเจ้าอยู่หั วกับกรม
พระราชวังบวรวิไชยชาญ ซึ่งดารงตาแหน่งเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้า อันมีสาเหตุมาจากความหวาดระแวง
ซึ่งกันและกันจนเกือบจะมีการปะทะกันระหว่างกัน ทาให้การดาเนินงานของสภาทั้งสองมีอันต้องหยุดชะงักลง และส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการปกครองโดยการพยายามสร้างความมั่นคงในการสืบราชสันตติวงศ์ด้วยการยกเลิกตาแหน่งวังหน้า
แล้วสถาปนาตาแหน่งรัชทายาทคือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ครั้น พ.ศ.2430 นั้นได้มีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างการปกครองอีกครั้งโดยมีพระราชดาริที่จะเปลี่ยนแปลงอานาจรัฐจากแบบโบราณซึ่งเป็นเป็นนครรัฐ มีศูนย์กลางอานาจ
กระจายไปตามหัวเมืองต่าง ๆ ให้เป็นอาณาจักรเดียวกัน5 มาเป็นสถานภาพแบบรัฐชาติสมัยใหม่ อันเป็นแนวคิดการจัดรูปแบบ
การปกครองแบบตะวันตกที่มีการกาหนดจานวนประชากร และอาณาเขตที่แน่นอน มีอานาจอธิปไตยเป็นของตนเอง รวมทั้ง
ราษฎรในรัฐนั้นมีความรู้สึกเป็นชาติเดียวกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเมือง
ทั้งนี้แนวคิดเรื่องรัฐชาตินั้นได้เริ่มก่อตัวมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงสถาปนา
พระสยามเทวาธิราชขึ้นเป็นเทพยดาประจากรุงสยาม อีกทั้ งยังทรงกาหนดประวัติศาสตร์ร่วมกันของชาวไทยโดยถือเอากรุง
สุโขทัยเป็นจุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์ชาติไทยอีกด้วย6 ครั้นในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงดาเนินนโยบายแนวคิดรัฐชาติอย่าง
ต่อเนื่องโดยทรงแบ่งการปกครองออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ในส่วนกลางได้มีพระ
บรมราชโองการประกาศตั้งกระทรวงทั้งสิ้น 12 กระทรวงซึ่งครอบคลุมในการบริหารประเทศ เพราะทรงเห็นว่าการปกครอง
แบบเดิมไม่เหมาะสมกับภัยคุกคามจากลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตก 7 ส่วนในภูมิภาคนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการบริหารราชการในรูปแบบมณฑลเทศาภิบาล โดยการรวมหัวเมืองต่าง ๆ เข้า
เป็นมณฑล มีข้าหลวงเทศาภิบาลเป็นผู้ครองมณฑลขึ้นตรงต่อกระทรวงมหาดไทย เพื่อแสดงให้ชาติตะวันตกเห็นว่าดินแดน
ต่าง ๆ ที่อยู่โดยรอยอาณาจักรไทยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรไทย 8 ส่วนการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นให้แบ่งย่อยเป็น
มณฑล เมือง อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน โดยราษฎรมีสิทธิ์เลือกผู้ปกครองตนเองในระดับหมู่บ้าน ทั้งนี้การปฏิรูปการปกครองที่
รวมอานาจเข้าสู่ส่วนกลางนี้ทาให้การปกครองเป็นเอกภาพ ประเทศชาติมีความเข้มแข็งขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมซึ่ง
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองอันเป็นผลกระทบจากลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตก โดยผู้ที่มีบทบาทสาคัญคน
หนึ่งในการปฏิรูปบ้านเมืองก็คือเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว.เปีย มาลากุล)
5
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เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนั้นเป็นบุคคลสาคัญที่มีผลงานอันโดดเด่นที่สร้ างคุณูประการแก่ประเทศชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการวางรากฐานการศึกษาสมัยใหม่ เพื่อให้พลเมืองมีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะไปพัฒนา
บ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า และเนื่องด้วยอุปนิสัยใฝ่เรียนใฝ่รู้และปรารถนาจะให้ราษฎรเป็นคนดีมีคุณภาพจึงส่งผลให้ท่าน
สร้างสรรค์งานเขียนที่มีเนื้อหามุ่งนาเสนอความรู้ พัฒนาความคิด เพิ่มพูนสติปัญญา รวมทั้งคุณธรรมแก่ผู้อ่านเป็นหลัก โดย
งานเขียนต่าง ๆ ของท่านนั้นมีความโดดเด่นทางด้านแนวคิดที่ก้าวหน้า เพราะมีการผสมผสานแนวคิดทางพระพุทธศาสนา
และแนวคิดแบบตะวันตกมาผสมผสานกันได้อย่างลงตัว อีกทั้งยั งมีศิลปะการถ่ายทอดที่มุ่งเน้นให้ผู้อ่านแต่ละชนชั้นอ่านแล้ว
เข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของคาสอนนั้น ๆ ทั้งนี้สิ่งที่สะท้อนจากคาสอนของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนั้น
พบว่ามีการเน้นย้าในเรื่องหน้าที่ของบุคคลอันเป็นพลเมืองของชาติในหลากหลายฐานะ อาชีพ แสดงให้เห็นว่าแต่ละภาคส่วน
ของสังคมล้วนมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาประเทศทั้งสิ้น รวมทั้งแสดงให้เห็นว่างานเขียนหรือวรรณกรรมเป็นเครื่องมือ
สาคัญชิ้นหนึ่งที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของคนในชาติให้มีสติปัญญารู้คิด เป็นคนดีที่มีคุณภาพอันเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนา
ประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาเนื้อหาคาสอนในด้านหน้าที่ของพลเมืองในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษางานเขียนประเภทร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีที่มีเนื้อหาเป็นคา
สอนเป็นแกนหลักในการดาเนินเรื่อง รวมทั้งงานเขียนที่มีคาสอนที่สอดแทรกอยู่ในเนื้อเรื่อง เท่าที่ค้นพบต้นฉบับพิมพ์ รวม
ทั้งสิ้น 7 เรื่อง ดังนี้
1. หนังสือกราบบังคมทูลของพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี แต่ยังมีบรรดาศักดิ์เป็นพระมนตรีพจนกิจและ พระยา
วิสุทธสุริยศักดิ์ ร.ศ.113-118
2. สมบัติของผู้ดี
3. พลเมืองดี
4. คาสั่งสอนของพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ กรรมการกลางจัดการลูกเสือซึ่งได้กล่าวแก่ลูกเสือกองหนุนในการแจก
เหรียญลูกเสือกองหนุน
5. จรรยาแพทย์
6. ช่วยเพื่อน
7. เตือนเพื่อน
ผลการศึกษา
ในช่วงต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น สังคมไทยยังคงผูกพันกับระบบศักดินา และระบบ
ไพร่ ทั้งนี้จากแนวพระราชดาริในการพัฒนาประเทศจึงมีความพยายามเปลี่ยนแปลงฐานะความเป็นไพร่มาสู่ฐานะพลเมือง
โดยใช้ระบบการเกณฑ์ทหาร เพื่อให้สถานภาพความเป็นไพร่สิ้นสุดลง โดยพระองค์ทรงต้องการให้ราษฎรมีความเข้าใจเรื่อง
บทบาทหน้าที่ ของพลเมือ งมากขึ้น ผ่ านการศึกษาและการแสดงพระบรมราโชวาท โดยหน้าที่ ของพลเมือ งต้องมีความ
ขยันหมั่นเพียร ดารงตนด้วยการยึดมั่นในศีลธรรม และ การบารุงรักษาสุขภาพที่ดี ซึ่งเมื่อผู้วิจัยได้ศึกษางานเขียนร้อยแก้วของ
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีผู้ซึ่งมีบทบาทสาคัญในการวางรากฐานการศึกษาของไทยทั้ง 7 เรื่อง พบว่าท่านได้นาเสนอ
ข้อคิดคาสอนที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาคนให้มีความรู้ และมีคุณธรรมควบคู่กันไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเน้นย้าถึงบทบาท
และหน้าที่ของบุคคลแต่ละสถานภาพ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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1. หน้าที่ของพระมหากษัตริย์ ในหนังสือกราบบังคมทูลของเจ้าพระยาพระเสด็ จสุเรนทราธิบดีที่ทูลเกล้าฯ ถวาย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น นอกจากจะเป็นการรายงานพระจริยาวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้า
มหาวชิราวุธขณะที่ทรงศึกษาที่ประเทศอังกฤษแล้ว ยังเป็นการแสดงทรรศนะในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งถวายคาปรึกษา ให้กาลังใจ
แก่พระเจ้าอยู่หัวด้วย ซึ่งสามารถจับประเด็นเกี่ยวหน้าที่ของความเป็นพระมหากษัตริย์ได้ดังนี้
1.1 การดูแลอาณาประชาราษฎร์ให้อยู่เย็นเป็นสุข การทาให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสบายกาย
และใจนับเป็นภารกิจสาคัญของพระมหากษัตริย์ เพราะการที่ราษฎรมีความสุขย่อมส่งผลดีต่อการบริหารประเทศ ทั้งนี้
เจ้ า พระยาพระเสด็ จ สุ เ รนทราธิ บ ดี ไ ด้ เ สนอแนะแนวทางในการบริ ห ารประเทศโดยค านึ งถึ ง ความสุ ข ของราษฎรแด่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไว้ดังนี้
...การปกครองประเทศของบรมกษัตริย์ก็ไม่ผิดกันอันใดกับการปกครองสถานบ้านเมืองของคฤหบดีผู้หนึ่ง
ต่างแต่เขตบ้านเป็นเขตเมือง เล็กกับใหญ่เท่านั้น คฤหบดีย่อมมีทางผลประโยชน์ได้เสียมาเลี้ยงดูผู้คนอันเป็นบริวาร
ของตนฉันใด ราชาธิปไตยก็ย่อมต้องจัดทะนุบารุงการค้าขายและสรรพวิชาที่จะหาประโยชน์และทรัพย์สินเงินทอง
เข้าบ้านเมือง ฉันนั้นพ่อบ้านดี ก็ย่อมจัดให้มีความสั่งสอนให้บุตรหลานและบริวารผู้คนในบ้านของตนรู้วิชาและความ
ประพฤติดี ใครเกะกะประพฤติเป็นพาลก็ดัดสันดานปราบปรามให้เสื่อมร้ายด้วยอาชญา ใครวิวาทบาดหมางกันก็
พิจารณาว่ากล่าวตัดสินโดยธรรม เพื่อจะตัดความข่มเหงคะเนงร้ายซึ่งกันและกัน ราชการของพระมหากษัตริย์ก็ฉัน
นั้น คือต้องให้ความรู้และความประพฤติดีแก่ประชาราษฎรในราชอาณาเขต และต้องจัดการปราบปรามโจรผู้ร้าย
วางบทกฎหมายบังคับบัญชาด้วยราชอาชญาและราชบาเหน็จอันยุติธรรม...
(หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 215-216)

จากตัวอย่างจะเห็นว่าหน้าที่นักปกครองนั้นจะต้องคานึงประโยชน์ของราษฎรเป็นสาคัญ โดยการบริหาร
ราชการแผ่นดินจะมุ่งเน้นการบาบัดทุกข์บารุงสุขให้แก่ราษฎร อาทิ การจัดการศึกษาให้แก่ราษฎรเพื่อจะได้นาความรู้ไป
ประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว การตราตัวบทกฎหมายให้มีความยุติธรรม เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยยกระดับ
ความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น
ทั้งนี้ การที่ราษฎรในบ้านเมืองสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข จะส่งผลดีต่อการบริหารราชการ
แผ่นดิน เพราะในสมัยรัชกาลที่ 5 ยังไม่มีการทาระบบทะเบียนราษฎร์ ฉะนั้นหากราษฎรไม่ได้รับความเป็นอยู่ที่ดี มีความ
เดือดเนื้อร้อนใจก็อาจยังผลให้ราษฎรมีใจออกห่าง ทาให้ขาดเสถียรภาพในการปกครองบ้านเมือง ดังตัวอย่าง
...ถ้าการบ้านเมืองไม่ราบคาบให้ไพร่บ้านพลเมืองนิยมยินดี ผู้ที่ได้รับความร้อนรนด้วยการกดขี่ หรือความคดโกง
เบียดเบียนซึ่งกันและกัน หาความระงับดับเข็ญเมื่อแลเห็นตัวอย่างดังนี้ และพากั นเอาใจออกหากเนือง ๆ เราไม่
ขาดทุนชั่วแต่คนกลับไปเป็นข้าศึก ซ้าขาดทุนสาคัญคือ งอกความเสียเป็นสาเหตุให้เสี้ยนศัตรูหยิบยกเอาเป็น
คาพูดได้ว่า ผู้คนเดือดร้อนแตกฉานซ่านเซ็น เพราะเราไม่มีอานาจและความยุติธรรมความปกครองอันเรียบร้อยที่
จะระงับดับร้อนไพร่บ้านพลเมืองของตนได้ จึงจาเป็นที่ผู้อื่นจะยื่นมือเข้ามาจัด...
(หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 81-82)

จากตัวอย่างข้างต้นอาจกล่าวได้ว่าการดูแลอาณาประชาราษฎร์ให้มีความสุข ไม่เดือดเนื้อร้อนใจ นับเป็น
ภารกิจสาคัญอันดับแรกของนักปกครอง เพราะเมื่อราษฎรอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ก็จะเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ
ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
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1.2 การพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า หน้าที่ของนักปกครองที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือการพัฒนา
บ้ า นเมื อ งให้ มี ค วามเจริ ญ รุ ด หน้ า โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในยุ ค สมั ย ที่ มี บ้ า นเมื อ งเสี่ ย งต่ อ การถู ก แทรกแซงดั งเช่ น รั ชสมั ย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตกเข้ามามีอิทธิพลต่อดินแดนบริเวณเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้เป็นอย่างมาก ซึ่งการพัฒนาปรับปรุงบ้านเมืองนอกจากจะส่งผลดีต่อการช่วยป้องกันอันตรายจากการคุกคามจากลัทธิ
จักรวรรดินิยมตะวันตก หรือจากศัตรูภายนอกประเทศแล้วยังส่งผลดีต่อราษฎรอีกด้วย ดังตัวอย่าง
การที่จะระงับปราบปรามปัจจามิตรอันมีอานาจรุนแรงในครั้งนี้ไม่ควรจะมุ่งหมายเลยที่จะเอาอานาจ
ปากเข้าต่อสู้เอาคราวหนึ่ง ๆ เช่นที่ทาอยู่ทุกวันนี้ มีเหตุการณ์อันใดขึ้นก็ปัดเป่าโต้เถียงเพียงแต่ร่อนร่อน เมื่อเถียง
ชนะก็เสมอตัว เถียงเขาไม่ขึ้นก็ยอมเขา ขาดทุนเข้าไปทุกที การเช่นนี้ใช่ว่าจะรู้จัดเจนก็หาไม่ ฝ่ายข้าศึกเขาก็ตั้ง
คุ้ยเขี่ยหาเหตุที่จะให้เป็นปากเสียงอยู่เสมอ เป็นอันหมดความเห็ นว่าจะมีที่สิ้นสุดลงเพียงใดได้ และทั้งไม่ควรมุ่ง
หมายที่จะเอากาลังศัตราวุธการสู้รบด้วยมือเป็นที่พึ่งอย่างเดียวอีก เหมือนกั น เพราะจะเอาอะไรมาเยีย วยา
ทันเวลาทันทีได้ สิ่งที่จะนามาเป็นที่พึ่งได้มีสาคัญอยู่แต่อานาจความดีที่เราจะรีบจัดการให้เห็นปรากฏทั่วโลก ว่า
เรายังมีความดีความอุตสาหะรีบรัดจัดการบ้านเมืองของเราอยู่จริง ๆ ไว้เป็นที่ป้องกันปากเสียงอันร้ายนี้...
(หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 82-83)

จากตัวอย่างข้างต้น เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้กราบบังคมทูลเสนอความเห็นแด่พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าการที่จะรอดพ้นจากภัยคุกคามของศัตรูภายนอกพระราชอาณาจักรได้นั้นไม่ใช่อาศัยการโต้เถียงด้วย
วาจา หรือสู้รบด้วยอาวุธเพื่อมุ่งเอาชนะ หากแต่ควรที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า พัฒนาให้ราษฎรให้มีคุณภาพ เพื่อให้
เป็นที่ประจักษ์แก่อารยชนทั่วโลกว่าสยามไม่ใช่ประเทศที่ล้าหลังจนต้องให้ชาติตะวันตกเข้ามาแทรกแซงได้
ทั้งนี้เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้กราบบังคมทูลรายงานถึงแนวทางในการปกครองบ้านเมืองให้
พัฒนาทัดเทียมนานาอารยประเทศไว้ 6 ประการ ซึ่งต้องรีบดาเนินการอย่างเร่งด่วน เพราะใช้เวลาดาเนินการหลายปี ดังที่
สรุปได้ดังนี้
ประการที่ 1 การยกเลิกแก้ไขธรรมเนียมเก่าที่ไม่มีประโยชน์หรือมีแต่โทษไม่มีคุณ กล่าวคือควรยกเลิก
ปรับปรุงธรรมเนียมประเพณี หรือหลักการบริหารราชการบางอย่างที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งอาจเป็นเครื่องฉุดรั้งความ
เจริญของประเทศชาติอีกด้วย
ประการที่ 2 การปลูกกาลังคน หมายถึงการสร้างพลเมืองของประเทศชาติให้มีคุณภาพ โดยเริ่มจากการ
ให้การศึกษา บ่มเพาะคุณธรรม ขัดเกลานิสัยให้เป็นคนทีดี และมีความรู้
ประการที่ 3 การปลู ก...(ข้อความส่วนนี้ ขาดหายไป-ผู้วิ จัยสันนิ ษฐานว่ าเป็นการปลูกอาชีพ)... เน้นการ
ส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพทากินที่สุจริตสามารถเลี้ยงชีพได้อย่างไม่ลาบาก โดยเฉพาะอาชีพค้าขายอันจะนามาซึ่งรายได้ของตนเอง
และแผ่นดินด้วย
ประการที่ 4 การจัด ได้แก่ การจัดการบ้านเมืองให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สร้างสันติสุขให้แก่สังคม
ด้วยการพิจารณาคดีความอย่างเทีย่ งธรรม การปราบปรามโจรผู้ร้าย การปลูกสร้างอาคารสถานที่ที่เอื้อต่อการค้าขายและความสุข
ของราษฎร
ประการที่ 5 การสร้างสม ได้แก่ การตระเตรียมทรัพย์สินและกาลังพลให้พร้อมอยู่เสมอ
และประการที่ 6 การอะลุ่มอล่วย ได้แก่ การจัดการกับปัญหาด้วยการพูดคุยกันอย่างสันติวิ ธี ซึ่งในที่นี้
หมายถึงปัญหาที่ฝรั่งเศสขยายอานาจเข้ามาในแผ่นดินสยามช่วงเหตุการณ์ ร.ศ.112
จากหลักการพัฒนาบ้านเมืองของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีที่ทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นท่านได้ชี้ให้เห็นถึงความไม่ยึดติดกับประเพณีเดิมบางประการอันจะเป็นเครื่องถ่วงความเจริญ
ของชาติ จากนั้นก็เริ่มด้วยการพัฒนาคนอันเป็นกาลังสาคัญของชาติให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม เมื่อ
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พั ฒ นาคนแล้ ว ก็ ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระกอบอาชี พ ที่ สุ จ ริ ต และตรงกั บ ความต้ อ งการของภาครั ฐ ขณะเดี ย วกั น ก็ พั ฒ นาระบบ
สาธารณูปโภค ระบบกฎหมายและการศาลให้สอดรับกับการขยายตัวทางสังคมและเศรษฐกิจ เมื่อกาลังคนและเศรษฐกิจมี
ความวิวัฒน์พัฒนาก็สามารถตระเตรียมการต่าง ๆ เพื่อพร้อมสาหรับการพัฒนาสังคมให้เจริญรุดหน้าขึ้นไป ในส่วนของการ
ต่างประเทศนั้นท่านเห็นว่าประเทศไทยในขณะนั้นยังเป็นรองชาติตะวันตกอยู่ม ากจึงเสนอแนวทางที่จะประนีประนอมและ
สันติวิธีในการแก้ปัญหาเพื่อลดความรุนแรง ซึ่งนับว่าแนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่ทันสมัยและเป็นระบบอย่างมาก
1.3 การสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่ผู้ใต้บังคับบัญชา เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้
เล็ งเห็น ถึ งความส าคั ญ ของการปกครองคน เพราะในการปกครองบ้ า นเมื อ งนั้น ก าลังคนถือ เป็ น สิ่งส าคัญ มาก เพราะ
เปรียบเสมือนกลไกที่จะขับเคลื่อนความเจริญก้าวหน้าของประเทศ ทั้งนี้ถ้าแต่ละกลไกทางานไม่สมานลงรอยกันก็ย่อมทาให้
เกิดความไม่ราบรื่นในการพัฒนาประเทศ ท่านจึงได้ชี้แนะให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้ าอยู่หัวได้ทรงเล็งเห็นถึง
ความสาคัญในการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่พระบรมวงศานุวงศ์ เหล่าข้าราชการ โดยยกผลเสียอันเกิดจากการที่งาน
บริหารราชการแผ่นดินนั้นดาเนินไปโดยที่ข้าราชการขาดความสามัคคี ดังตัวอย่าง
ความเสื่อมเสียแก่ราชการและบ้านเมืองอันเกิดแต่ความไม่สามัคคีปรองดอง ซึ่งเห็นได้ชัด ๆ อยู่ในทุก
วันนี้ ก็จะได้ปรากฏแล้วซึ่งความยากลาบากในพระราชหฤทัย ที่จะทรงพระดาริแก้ไขโดยยากฉันใด เพราะฉะนั้น
จึงเห็นด้วยเกล้าฯ ว่าส่วนการภายหน้าควรเป็นสิ่งที่จะพึงปลูกเพาะเสีย แต่ยังอ่อน ก่อนความรู้และความแรงกล้า
จะมาถึง ถ้าไม่กล่อมเกลาเหลาโอนเสียแต่เมื่ออ่อนแล้ว ความเหนื่อยยากที่จะตัดรอนในภายหน้า เห็นด้วยเกล้าฯ
ว่าจะยิ่งยากกว่าครั้งนี้...
(หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 148)

จากตัวอย่างข้างต้น เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนั้นได้กล่าวว่าความสามัคคีนั้นควรจะปลูกฝังที่
พระบรมวงศานุ ว งศ์ โดยเฉพาะในหมู่ พ ระราชโอรส ซึ่ งควรกระท าตั้ งแต่ ยั งทรงพระเยาว์ ทั้ ง นี้ ท่ า นยั งได้ เ สนอว่ า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะต้องเลือกข้าราชการที่ไว้วางพระราชหฤทัย กล่าวคือเป็นผู้ ที่รู้พระทัยพระราชโอรส รวมทั้งมี
จิตใจเป็นกลาง ปราศจากอคติได้มาปฏิบัติหน้าที่นี้ ดังตัวอย่าง
...ความสาคั ญอั น ยิ่ง ใหญ่ ที่เ กี่ ย วด้ว ยราชการหน้า ที่ นี้ ซึ่ งจะให้ ผลดีห รื อชั่ ว ในภายหน้ าแก่ พระบรมวงศ์แ ละ
บ้านเมืองมีแอบแฝงลึกลับอยู่ อันเป็นสิ่งที่ควรจะทรงพระราชดาริและจัดการโดยพระปรีชาอันสุขุม และหาควร
เป็นสิ่งละเลยลืมเสียได้ไม่ ได้แก่ การที่จะชักจูงความสามัคคีปรองดองให้บังเกิด และยึดเหนี่ยวดูดดื่มในระหว่าง
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ผู้เป็นที่มุ่งหมายแห่งชนทั้งหลายว่าจะเป็นผู้ดารงรักษาหน้าที่ทะนุบารุงพระราช
ประยูรในภายหน้า กับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอและพระเจ้าลูกยาเธอทุกพระองค์ ให้กลมเกลียวกันโดยชั้นผู้ใหญ่
และผู้น้อย สิ่งนี้เป็นการสาคัญที่คนห่าง ๆ จะทาไม่ได้ ต้องอาศัยผู้ที่คุ้นเคยรู้พระทัยและรู้ใจกันทั้ง 2 ฝ่าย และ
ต้องเป็นผู้กลางอย่างประเสริฐทั้งใจและกิริยา ไม่ให้เป็นที่กินแหนงสงสัยว่าเป็นผู้ประจบผู้มีบุญถ่ายเดียว หรือ
ลาเอียงอาธรรม์อุ้มชูข้างนั้นเกียจกันข้างนี้
(หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 147-148)

พระมหากษัตริย์ไม่สามารถทางานบริหารต่าง ๆ ได้แต่เพียงผู้เดียว ฉะนั้นผู้ใต้บังคับบัญชาจึงมีความสาคัญ
เป็นอย่างมาก เพราะเป็นผู้ที่ช่วยแบ่งเบาภาระ และปฏิบัติงานในหน้าที่ส่วนต่าง ๆ เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเห็นว่า
ความสามัคคีเป็นเรื่องสาคัญที่สุดสาหรับการทางานกับคนจานวนมาก ซึ่งพระมหากษัตริย์ควรที่จะเอาใจใส่และกวดขันให้มีขึ้น
ในหมู่คณะ
บทบาทและหน้าที่ของพระมหากษัตริย์ที่ เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเห็นว่ามีความสาคัญอย่างยิ่ง ได้แก่
หน้าที่ที่จะต้องดูแลความเป็นอยู่ของอาณาประชาราษฎร์ให้มีความร่มเย็นเป็นสุข รวมทั้งมีหน้าที่ทานุบารุงบ้านเมืองให้
- สังคมและวัฒนธรรม -
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เจริญก้าวหน้า และต้องสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่ผู้ใต้บังคับบัญชาและคนในชาติ หากพระมหากษัตริย์ทรงตระหนัก
ถึงบทบาทหน้าที่ดังกล่าวจะช่วยให้บ้านเมืองมีความเป็นปกติสุข
2. หน้าที่ของข้าราชการ ด้วยเหตุเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเป็นผู้ที่ทางานรับราชการใกล้ชิดเบื้องพระยุคล
บาท ท่านได้เล็งเห็นว่าผู้ที่รับราชการต้องทางานโดยยึดเอาพระเจ้าอยู่หัวและบ้านเมืองเป็นที่ตั้ง ท่านจึงตั้งใจที่จะช่วยพัฒนา
บุคลากรเหล่า นี้ให้ เป็ นผู้ ที่มีค วามประพฤติอั นเหมาะสม รู้จัก บทบาทและหน้าที่ ของตนเอง รั กษาเกียรติย ศให้ สมกับ ที่
พระมหากษัตริย์มีพระมหากรุณาธิคุณเลี้ยงดูชุบเลี้ยง รวมทั้งเป็นแบบอย่างและที่พึ่งของราษฎรได้ ในเรื่องเตือนเพื่อนนั้น
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้กล่าวเตือนข้าราชการให้รู้จักรักษาเกียรติของตนเองให้สมกับเป็นข้าของพระเจ้าแผ่นดิน
รวมทั้งกล่าวถึงหน้าที่สาคัญของข้าราชการ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
2.1 ข้าราชการต้องทางานอย่างเต็มที่เพื่อราชการแผ่นดิน กล่าวคือ ข้าราชการจะคานึงถึงแต่ความสุข
สบายส่วนตนไม่ได้ เพราะภาระงานของประเทศชาติเป็นเรื่องสาคัญเหนือสิ่งอื่นได้ ฉะนั้นข้าราชการจะต้องสละความสุขสบาย
หรือเวลาส่วนตนเพื่อประกอบกิจทางราชการได้ทุกเมื่อ ดังตัวอย่าง
...ถ้าผู้ใดที่ทาราชการโดยตั้งใจตนว่าจะเป็นข้าราชการ และปรารถนาความดีความชอบ ได้ยศศักดิ์ อา
ศรัยพระบรมโพธิสมภาร เพื่อจะตั้งวงษ์สกุลให้เป็นหลักถานมั่นคงต่อไปข้างหน้าเช่นนี้แล้ว ผู้นั้นจะตั้งใจและทา
ตนเป็นอิศระภาพเหมือนกับคนรับจ้างไม่ได้ เพราะเหตุว่าเมื่อผู้ใดปรารถนาจะอาศรัย พระบรมโพธิสมภารเช่นนั้น
แล้ว, พระเจ้าแผ่นดินจะทรงพระกรุณาชุบเลี้ยงพระราชทานยศถาบรรดาศักดิ์ ก็เฉภาะแต่ผู้ที่สามารถจะรักษา
ยศถาบรรดาศักดิ์นั้นได้, มิฉะนั้นก็ย่อมจะเป็นที่เสื่อมเสียพระเกียรติยศในนามของข้าราชการ...
(เตือนเพื่อน หน้า 24)

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าผู้ที่จะรับราชการนั้นจะประพฤติตนเหมือนกับผู้ทางานรับจ้างไม่ได้ เพราะผู้
ทางานรับจ้างจะทางานเมื่อตนต้องการรายได้ เมื่อพอใจแล้วจะหยุดทาเมื่อใดก็ได้ ซึ่งแตกต่างกับข้าราชการที่จะต้องคานึงถึง
กิจการบ้านเมืองและพระเจ้าอยู่หัวเป็นหลัก จะเป็นผู้รักความอิสระโดยทาสิ่งใดตามใจตนเองเหมือนผูค้ นทั่วไปไม่ได้ ถือว่าเป็น
การรักษาพระเกียรติของพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระกรุณาชุบเลี้ยง
2.2 ข้าราชการต้องมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์
ข้าราชการถือเป็นผู้ที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาชุบเลี้ยง ฉะนั้นจึงต้องทางานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท
ให้สมกับพระกรุณาที่ได้รับ จึงถือเป็นเรื่องสาคัญอย่างยิ่งที่ข้าราชการทุกคนจะต้องมีความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์
และพระบรมวงศานุวงศ์ ดังที่เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้กล่าวเปรียบตนเองซึ่งเป็นข้าราชการว่าเหมือนกับอวัยวะ
ของพระมหากษัตริย์ จึงสมควรที่จะต้องทาหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถเพื่อเป็นการตอบแทนคุณของร่างกายหรือ
พระมหากษัตริย์ และเป็นการรักษาไว้ซึ่งพระเกียรติยศสมดังที่มีพระมหากรุณาธิคุณ ดังตัวอย่าง
ข้าทูลละอองธุลีพระบาทย่อมเปรียบว่าเหมือนเป็นส่วนขององคาพยพแห่งพระบรมกษัตริย์ ตามคุณ
งามความดีมากและน้อย แม้แต่ไม่เป็นประโยชน์เท่าถึงพระกรและพระบาทก็ดี ก็จะเสมอแต่เส้นพระโลมาอัน
ประดับพระชงฆ์ได้บ้าง เพราะผู้เป็นข้าทูลละอองธุลีพระบาทควรถือและถนอม...[…]...เป็นเกียรติยศอันประเสริฐ
ดารงไว้ซึ่งตาแหน่ง...[…]...ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ชุบเลี้ยงนั้นให้จงได้
(หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 11)

จากตัวอย่างข้างต้น เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้เปรียบตัวท่านเองเป็นส่วนหนึ่งในพระวรกาย
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยแสดงความถ่อมตนว่าเป็นเพียงพระโลมาอันประดับพระชงฆ์ (ขนบริเวณ
หน้าแข้ง) ซึ่งต้องทาหน้าที่รับใช้เจ้าของพระวรกายอย่างเต็มความสามารถให้สมกับที่ พระองค์ทรงให้ความกรุณาชุบเลี้ยง ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงความจงรักภักดีที่ข้าราชการพึงมีต่อพระมหากษัตริย์
954
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2.3 ข้าราชการต้องประพฤติตนให้เหมาะสม
กล่าวคือ การเป็นข้าราชการที่ดีนั้นนอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถแล้ว ยังต้องประพฤติตนให้
เหมาะสม ไม่สร้างความเสื่อมเสียให้ระคายเคืองพระยุคลบาท ได้แก่ การใช้จ่ายอย่างประหยัด การสร้างฐานะให้มั่นคง และ
การสร้างครอบครัวที่ดี ดังคาสอนที่ว่า
...คาว่าสามารถที่จะรักษายศถาบรรดาศักดิ์ในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงสติปัญญาความรู้และความพากเพียรพยายาม
เพราะส่วนนั้นเป็นเงาตามตัว...แต่คาที่ว่าสามารถจะรักษายศถาบรรดาศักดิ์ในที่นี้นั้นมีความหมายที่จะกล่าวถึงใน
ส่วนความประพฤติส่วนตน ได้แก่การอบรมทรัพย์ สมบัติบ้านเรือน และมีบุตรภรรยาให้เป็นหลักถานส่วนหนึ่ง...
(เตือนเพื่อน หน้า 24)

ทั้งนี้เจ้าพระพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้ขยายความแต่ละประเด็นที่ข้าราชการควรปฏิบัติ อาทิ เรื่องการใช้
จ่ายอย่างประหยัด ท่านได้ยกตัวอย่างความสิ้นเปลืองที่ข้าราชการในสมัยนั้นมักกระทา เช่น การรับประทานอาหารหรือซื้อ
เสื้อผ้าที่ราคาแพงเกินความจาเป็น การเล่นการพนัน การเที่ยวผู้หญิง เป็นต้น โดยท่านเสนอว่าควรนารายได้ที่มีไปซื้อที่อยู่
อาศัยซึ่งดีกว่าการเสียเงินเพื่อเช่าบ้าน เพราะว่าเมื่อมีที่ดินก็จะสามารถลงทุนปลูกพืชผักต่าง ๆ ไว้รับประทาน เป็นก าร
ประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารไปได้ นอกจากนี้ท่านยังเห็นว่าผู้ที่เพิ่งเข้ารับราชการไม่ควรรีบมีคู่ครอง ควรสั่งสมทรัพย์สินให้
พร้อมเสียก่อน อีกทั้งยังควรเลือกคู่ครองให้ที่ดี มีความเป็นกุลสตรี เพราะนอกจากจะเป็นเกียรติยศแก่ผู้เป็นสามีแล้ว ยังช่วย
เสริมสร้างให้ครอบครัวมีความเป็นปึกแผ่นและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอีกด้วย
ความประพฤติอย่างเหมาะสมของข้าราชการที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าไม่ได้เน้นเฉพาะเรื่องศีลธรรม
จรรยาเท่านั้น หากแต่ยังรวมไปถึงการใช้ชีวิตที่มีการวางแผนอย่างรัดกุม คานึงถึงอนาคต ฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติตนตาม
ข้อเสนอแนะของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีจึงมีความสาคัญยิ่ง เพราะจะช่วยให้ชีวิตข้าราชการดีขึ้น สมกับที่ได้ชื่อว่า
เป็นผู้ทางานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท ซึ่งสมควรที่จะต้องรักษาพระเกียรติยศของพระองค์ไว้อยู่เสมอ อีกทั้งยังเป็นที่พึ่งของ
ราษฎรในยามเดือดร้อน รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีที่ราษฎรจะสามารถนาไปปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นด้วย
การรับราชการในตาแหน่งต่าง ๆ ล้วนมีส่วนในการช่วยบริหารราชการแผ่นดินทั้งสิ้น ฉะนั้นผู้ที่จะรับราชการจะต้อง
ตั้งใจทางานด้วยความพากเพียรพยายาม มีความเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อส่วนรวม และประเทศชาติ รวมทั้งมีความ
จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และมีความประพฤติตนที่เหมาะสม ช่วยเสริมสร้างพระบารมีของพระมหากษัตริย์ อีกทั้งยังช่วย
ให้การพัฒนาประเทศทาได้อย่างเต็มที่
3. หน้าที่ของผู้ประกอบอาชีพเฉพาะทาง เนื่องจากเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้เคยทางานทางด้านการ
ทูตในขณะไปเป็นพระอภิบาลสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ รวมทั้งเคยทาหน้าที่สอนศีลธรรมและจริยธรรม
ให้แก่นักศึกษาแพทย์ ที่โรงเรียนแพทยาลัย ทาให้ท่านเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของทั้งสองวิชาชีพนี้เป็นอย่างดี และสามารถ
ถ่ายทอดคาสอนออกมาได้อย่างตรงประเด็นชัดเจน ดังนี้
3.1 นักการทูต เมื่อเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้รับตาแหน่งเป็นราชทูตพิเศษประจาราชสานัก
อังกฤษ ฮอลแลนด์ เบลเยี่ยม และสหรัฐอเมริกา ท่านก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขัน และได้เสนอแนะแนวทางการเป็นนักการทูต
ที่ดีมาในหนังสือกราบบังคมทูลว่า ผู้เป็นนักการทูตนั้นจะต้องทางานอย่างเป็นอิสระ รวมทั้งมีพึงระลึกอยู่เสมอว่าหน้าที่ของตน
คือการรับใช้และปกป้องผลประโยชน์ของชาติ และรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ ไม่ตกเป็นเครื่องมือของประเทศที่
ตนไปทาหน้าที่เป็นทูตอยู่ อีกทั้งยังต้องทางานอย่างมีแบบแผนตามนโยบายของรัฐ ทาหน้าที่เพื่อประเทศชาติอย่างเต็ม
ความสามารถ ดังตัวอย่าง
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...ทูตที่มารับราชการสนองพระเดชพระคุณอยู่ในตาแหน่ง ก็ไม่ควรจะเป็นผู้อยู่นิ่งนอนเปล่า ยอมเป็นหุ่นยนต์ ใคร
เขาชักถือ ให้ถือปากกาขีดกระดาษก็ขีดไป ใครเขาชักหน้าให้พยักก็พยักไปตาม ความข้อนี้ ไม่ควรที่จะเป็นของลืม
เสีย ทูตควรที่ประพฤติตนให้เป็นทูตกลซึ่งมีจักรไกใยลานอยู่พร้อมมูล อาศัยพระบรมราชานุภาพเป็นกุญแจที่จะ
ไขให้จักรเดิน ตัว...[…]...ก็เดินไปได้ท่าทางตามแผนที่กะไว้ให้กระทา ดังนี้จึงจะถูกต้อง...
(หนังสือกราบบังคมทูลฯ หน้า 198)

จากตัวอย่างข้างต้น เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีแสดงความคิดเห็นว่าผู้ที่เป็นนักการทูต
จะต้องคานึงถึงผลประโยชน์ของชาติตนเป็นหลัก ไม่เป็นเหมือนดังหุ่นชักให้ชาตินั้น ๆ ครอบงาความคิดและเข้ามาแทรกแซง
กระบวนการทางานได้ รวมทั้งจะต้องระลึกอยู่เสมอว่าตนเป็นคนของชาติใด ฉะนั้นจะต้องอาศัยนโยบายของชาติตนในการ
ดาเนินการทางด้านการทูตให้สาเร็จลุล่วงด้วยดี
3.2 แพทย์ เจ้าพระยาพระเสด็จนั้นเป็นผู้ที่ให้ความสาคัญต่อวิชาชีพแพทย์เป็นอย่างยิ่ง เพราะเห็นว่าเป็น
วิชาชีพที่สร้างคุณูปการให้แก่สังคมไทยในยามที่ต้องการการปรับปรุงพัฒนาอย่างยิ่ง ดังตัวอย่าง
...จงรู้ สึก เถิ ด ว่ า วิช าแพทย์ที่ เ รี ย นอยู่เ ป็ น วิ ช าส าคั ญ อั น มีร าคาคุ ณ มิ ใ ช่ น้ อ ย เป็ น สิ่ ง จาเป็ น ของ
บ้านเมืองยิ่งกว่าวิชาอื่น ๆ ถึงแต่โบราณกาลสืบมาก็นับถือว่ าผู้เป็นครูบาอาจารย์ ผู้เป็นแพทย์และขุนศาลตุลา
การย่อมเป็นผู้ทรงความรู้วิชาสูงและเป็นที่เคารพนับถือแห่งคนทั้งปวง เป็นจาพวกที่ให้ความดีความสุขและ
ช่วยทุกข์ร้อนของคนทั้งหลาย เป็นวิชาที่เป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปเป็นอันมาก เมื่อรู้เช่นนี้ นักเรียน
ทั้งหลายเหล่านี้ควรจะ รู้สึกอิ่มใจว่าตนได้เลือกการศึกษาเล่าเรียนถูก...จงมีความทะยานใจที่จะให้ตนเป็นผู้
รอบรู้และชานาญในวิชาแพทย์นี้ให้เป็นผู้รู้จริง ชานาญจริง และตั้งตัวได้ดีด้วยวิชาแพทย์นี้ให้จงได้
(จรรยาแพทย์ หน้า 45)

ทั้ ง นี้ ที่ เ จ้ า พระยาพระเสด็ จ สุ เ รนทราธิ บ ดี ไ ด้ ส อนจริ ย ธรรมให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาแพทย์ เ ป็ น การเฉพาะก็
เนื่องมาจากเป็นวิชาชีพที่สัมพันธ์กับชีวิต ความเป็นความตายของคน ท่านจึงได้กาชับถึงหน้าที่ของแพทย์ว่าต้องมีคุณธรรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ ดังคาสอนที่ว่า “แพทย์จะต้องมีความกรุณาที่จะพยายามช่วยชีวิต
มนุษย์เป็นธรรมดาอย่างอุกฤษฏ์ ถ้าแพทย์เป็นผู้มักง่ายหรือเห็นแก่ประโยชน์อื่น ขาดความกรุณาที่จะช่วยชีวิตมนุษย์ ก็จะเป็น
แพทย์ที่ควรนับถือไม่ได้”9
นอกจากนี้เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีพยายามเน้นย้าถึงคุณลักษณะของแพทย์ว่าจะต้องเป็นผู้ที่มี
ใจรักการช่วยเหลือผู้อื่น รวมทั้งรักในการศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มเข็ง เปี่ยมด้วย
ความกรุณา ปรารถนาดีที่จะเห็นผู้อื่นมีความสุข ซึ่งหากแพทย์มีคุณสมบัติดังนี้ก็จะทาให้แพทย์ได้รับความเชื่อถือจากคนใน
สังคม และประสบความสาเร็จในวิชาชีพของตน
จากเนื้อหาคาสอนของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีที่มุ่งสอนแนวทางการปฏิบัติตนในวิชาชีพเฉพาะทางอย่าง
แพทย์และนักการทูต รวมทั้งอาชีพอื่น ๆ นั้นจะเห็นว่ามีคุณลักษณะร่วมกันอยู่ประการหนึ่งคือต้องมีความรู้ความสามารถใน
วิชาชีพนั้น ๆ อย่างแม่นยาชัดเจน และต้องไม่หยุดที่จะพัฒนาตนเอง อันเป็นแง่คิดที่ดีที่ทุกอาชีพสามารถนาปรับใช้ได้ อีกทั้ง
ยังแสดงให้เห็นอาชีพแต่ละอาชีพล้วนมีบทบาทต่อการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมไทยใน
ยุคสมัยที่มีปฏิรูปบ้านเมืองให้ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับจากนานาอารยประเทศ และการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็น
กาลังสาคัญของประเทศเป็นสิ่งสาคัญที่ควรได้รับความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง

9

เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี, จรรยาแพทย์ (พระนคร: องค์การค้าของคุรุสภา, 2504), 7.
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4. หน้าที่ของราษฎรทั่วไป ในเรื่องพลเมืองดี ซึ่งเป็นแบบเรียนสาหรับสอนอ่านนักเรียนชั้นมูลศึกษานั้นมีการผูก
เรื่องราวสร้างตัวละครขึ้นมาเพื่อแสดงตัวอย่างของการเป็นพลเมืองดีตามที่สังคมต้องการจะให้เป็น โดยจะสะท้อนแนวคิดที่
เน้นย้าเกี่ยวกับหน้าที่ที่พึงมีต่อประเทศชาติ ดังตัวอย่าง
ความสาคัญของแผ่นดินที่เราเกิดมา
ข้อที่ว่าแผ่นดินมีบุญคุณแก่เรานั้นคืออะไร แผ่นดินมีบญ
ุ คุณแก่เราเป็นข้อใหญ่อยู่ 4 ประการ คือ
(ก) แผ่นดินเป็นผู้ปกป้องชีวิตเรา
(ข) แผ่นดินเป็นผู้ให้ความศุขสาราญแก่เรา
(ค) แผ่นดินเป็นผูป้ กป้องทรัพย์สมบัติของเรา
(ง) แผ่นดินเป็นผู้ทาให้คนทุก ๆ คนได้รับความยุติธรรมเสมอกัน
(พลเมืองดี หน้า 9)
ตัวอย่างข้างต้นเป็นตอนที่นายมั่นสอนนายเมืองผู้เป็นหลานของตนให้เห็นถึงความสาคัญของแผ่นดินบ้านเกิด ฉะนั้น
จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทดแทนบุญคุณของแผ่นดินด้วยวิธีการดังนี้
...ด้วยเหตุที่ตัวเรา ซึ่งเป็นพลเมืองจะเป็นศุขอยูไ่ ด้ และมีอานาจโดยชอบในตัวของเราเอง
เพราะอานาจแผ่นดินช่วยป้องกันฉะนี้ ฝ่ายเราทั้งหลายจึงนับว่าเป็นหนี้อยู่ และต้องมีหน้าที่ที่จะ
ทดแทนบุญคุณแก่แผ่นดิน หน้าทีข่ องเราที่จะทดแทนบุญคุณแผ่นดินนั้น ก็มีข้อใหญ่อยู่ 4 ประการคือ
(ก) เรามีหน้าที่ที่จะประพฤติความดีให้แก่บ้านเมือง
(ข) เรามีหน้าที่จะต้องช่วยกาลังของบ้านเมือง คือเสียภาษีอากร
(ค) เรามีหน้าที่ที่จะช่วยรักษาบ้านเมืองให้มีความสงบราบคาบ
(ง) เรามีหน้าที่ที่จะช่วยรักษาความยุติธรรม และปกครองบ้านเมือง
(พลเมืองดี หน้า 10-11)
นอกจากนี้พลเมืองที่ดีจะต้องรักและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ เพราะพระองค์เป็นผู้มีพระมหากรุณาธิคุณ
แก่พสกนิกรของท่าน รวมทั้งต้องรักและหวงแหนประเทศชาติของตน ฉะนั้นจะต้องช่วยกันทะนุบารุงบ้านเมืองให้เจริญ และ
รักษาสถาบันหลักของชาติให้อยู่คู่สังคมไทยต่อไป ดังตัวอย่าง
ผมรู้สึกว่าบ้านเมืองจะดีจะชั่วก็เพราะพระเจ้าแผ่นดินเป็นสาคัญไม่ใช่หรือ พระเจ้าแผ่นดินที่ดีย่อมมี
คุณแก่ไพร่บ้านพลเมืองมาก กับอนึ่งคนที่เกิดมาเป็นราษฎร ก็ควรที่จะมีใจรักบ้านเมืองของตน และช่วยกัน
บารุงรักษาบ้านเมืองทุก ๆ คนจึงจะเป็นความดีไม่ใช่หรือ
เกิดมาเป็นคนควรจะมีความรู้สึก 3 อย่างนี้เป็นข้อใหญ่ คือ
(1) เราควรจะรู้สึกคุณพระมหากษัตริย์ว่า บ้านเมืองจะเจริญได้ก็เพราะพระมหากษัตริย์
(2) เราควรจะรู้สึกว่าบ้านเมืองเป็นของเราอยู่ด้วยกันทุกคน เมื่อบ้านเมืองดีเราก็มีความศุขสบาย ถ้า
บ้านเมืองเสียหายเราก็เดือดร้อน เราควรมีใจรักช่วยกันบารุงรักษาและคิดให้บ้านเมืองมีความศุขสบายอยู่เป็นนิตย์
(3) เราควรจะรู้สึกว่า ตัวเราเองที่เกิดมาควรต้องรักชื่อรักชาติ ทาความดีให้แก่บ้านเมือง
ดังนี้จึงจะนับได้ว่าเป็นพลเมืองที่ดีคนหนึ่ง ๆ ไม่ชั่วแต่เกิดมาแล้วก็ตายถมแผ่นดินไปเปล่า ๆ หรือ
กลับทาความชั่วร้ายเป็นเสี้ยนหนามกินแรงทอนกาลังที่ให้ท่านต้องปราบปราม เป็นการเกิดมาสาหรับให้หนัก
แผ่นดินเท่านั้น
(พลเมืองดี หน้า 37-38)

- สังคมและวัฒนธรรม -

957

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 วันที่ 17 มิถุนายน 2559

บทสรุป
เมื่อศึกษาหลักคาสอนที่ปรากฏในงานเขียนร้อยแก้วของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนั้น พบว่าแนวคิด คาสอน
ของท่านเกิดจากการผสมผสานกันระหว่างแนวคิดทางพระพุทธศาสนา มาปรับประยุกต์กับแนวคิดแบบชาติตะวันตกที่ท่าน
ได้รับอิทธิพลมาจากการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ประเทศอังกฤษ รวมทั้งประสบการณ์การทางานในหน้าที่สาคัญต่าง ๆ ซึ่ง
ส่งผลให้คาสอนของท่านมีความเหมาะสมสามารถที่จะสอนกลุ่มบุคคลที่หลากหลายทั้งชนชั้นปกครองอย่างพระมหากษัตริย์
ข้าราชการ นั กเรี ยน รวมทั้งผู้ป ระกอบอาชีพ เฉพาะทางอั นได้แ ก่ แพทย์ และนัก การทูต ท าให้ กลุ่ม บุคคลเหล่านี้ ได้ รั บ
ประโยชน์จากคาสอนต่าง ๆ อย่างเต็มที่ อีกทั้งบุคคลทั่วไปก็สามารถนาไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิตของตนได้ด้วยซึ่งสอดรับ
กับการปฏิรูปบ้านเมืองในขณะนั้นได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังพบว่าคาสอนของท่านมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ของ
บ้านเมืองในขณะนั้นซึ่งกาลังต้องการกาลัง คนที่มีความรู้ความสามารถไปพัฒนาประเทศ แต่อย่างไรก็ตามผู้อ่านในปัจจุบันก็
สามารถเข้าใจและนาปรับใช้กับตนเองได้เช่นกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นความสาคัญของหน้าที่ของพลเมืองทุกคนที่มีส่วนในการ
ขับเคลื่อนประเทศชาติให้ก้าวไกลเจริญรุดหน้า ไม่ว่าบุคคลนั้นจะอยู่ในสถานภาพใดก็ ตาม นับว่าเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรน
ทราธิบดีเป็นผู้ที่มีความทันต่อยุคสมัยและเข้าใจถึงหน้าที่ของตนเองอย่างลึกซึ้งในการช่วยแบ่งเบาภาครัฐในการสร้างเยาวชน
สร้างพลเมืองดี อันนาไปสู่การสร้างสังคมให้เจริญก้าวหน้าและผาสุก
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การแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา
The Study of Environmental Problem Solving of Local Administrative Organizations:
A Case Study of the Gateway City Industrial Estate in Pleang Yao District, Chachoengsao
Province
อธิพัฒน์ สินทรโก

1

บทคัดย่อ
การศึกษาการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซติ ี้
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ และ2) เพื่อศึกษา
แนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ขอบเขตการศึกษาคล
อบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแนวคาถามใน
การสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้งสิ้นจานวน 12 คน
ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ มีอยู่ด้วยกัน 3 ระดับ กล่าวคือ กลุ่มที่ 1
กลุ่มผลกระทบโดยตรง (ระยะ 0 – 2 กิโลเมตร) กลุ่มที่ 2 กลุ่มเสี่ยง (ระยะ 2 – 3 กิโลเมตร) และกลุ่มที่ 3 กลุ่มเฝ้าระวัง
(ระยะ 3 – 5 กิโลเมตร) โดยปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ประกอบด้วย 1) ผลกระทบด้านแหล่งน้าเพื่อใช้ในการอุปโภค
บริโภค 2) ผลกระทบด้านมลภาวะทางอากาศ และ 3) ผลกระทบด้านปัญหาสภาพจิตใจ สาหรับแนวทางการแก้ไข พบว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการประกอบด้วย 1. รู้จุดเสียงและพื้นที่ที่ก่อปัญหา 2. จับกลุ่มเฝ้าระวังในโรงงานที่
เป็นกลุ่มเสี่ยง และ 3. หาความร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่ อย่างไรก็ตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีข้อจากัด ประกอบด้วย
1) บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น และ 2) งบประมาณไม่เพียงพอ ดังนั้นการ
เพิ่มพลังอานาจในการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นการให้อานาจทางกฎหมาย การกาหนดขอบเขตอัตรากาลัง และการกาหนด
ระเบียบการเบิกจ่ายที่มีความยืดหยุ่นต่อการปฏิบัติภารกิจบางประการถือว่ามีความสาคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้การดาเนินกิจกรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว
คำสำคัญ: ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม แนวทางการแก้ไข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Abstract
The objectives of the present research entitled, a Study of Environmental Problems of Local
Government: a case of Gateway City Industrial Estate in Chachoengsao were aimed 1) to study the
environmental problems in the Gateway City Industrial Estate, and 2) to study the environmental issues
of local government in the Gateway City Industrial Estate. This research was qualitative research. The
tool used in this research was in-depth-interview done with 12 people.
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The study revealed that the environmental problems at the Gateway City Industrial Estate could
be classified into three levels: The First Group: Those who were directly affected (in the area of 0 – 2
Km). The Second Group: Those who were risky (in the area of 2 – 3 km). The Third Group: Those who
were in careful watch. Moreover, the environmental problems at the Gateway City Industrial Estate
affected to inhabitants’ lives as follows; 1) Effects on water resource for everyday use 2) Effects on air
pollution 3) Effects on mental problems. Concerning the guidelines on solving environmental problems
of the local administrative organizations, they consisted of 1. understanding the risky points and areas, 2.
joining hands to watch the risky factories, 3. promoting the cooperation with community-area factories.
Interestingly, the local administrative organizations encountered problems and obstacles in solving the
environmental problems. They were 1) the inadequate number of personnel responsible for supervise,
control, prevent and solve environmental problems, and 2) the inadequate budget. Therefore, it was
indispensable for the local administrative organizations to solve environmental problems by
empowerment in management administration in lawful authority, determination of manpower plan and
flexible fiscal regulations. They were necessary as facilitator to rapidly move forwards the local
administrative organizations to advancement.
Keywords: Environmental Problems, Guidelines for Problem Solving, Local Administrative Organization
บทนา
สังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่วนหนึ่งมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการแข่งขันทาง
การค้าที่สูงขึ้น ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของภาคการผลิต เช่น โรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
บริโภคของประชาชนทั้งในและต่างประเทศให้เพียงพอ การขยายตัวดังกล่าวก่อให้เกิดการก่อตัวของนิคมอุตสาหกรรมขนาน
ใหญ่ในปัจจุบันเป็นจานวนกว่า 56 นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2557, ไม่มีเลขหน้า)
การเกิดขึ้นของนิคมอุตสาหกรรมส่งผลกระทบต่อสังคมและชุมชนทั้งในด้านบวกและด้านลบ การส่งผลกระทบใน
ด้านบวกได้แก่ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ และรายได้ ลดปัญหาการว่างงาน ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความ
เจริญ และความสะดวกสบายแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ส่วนในด้านลบ กล่าวคือ ผลกระทบทางด้านสุขภาพ เช่น
โรคมะเร็ง โรคเลือด โรคติดต่อ เป็ นต้น และผลกระทบทางด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น สารเคมีรั่วไหล ขยะ น้าเน่าเสีย
มลภาวะทางเสียง และกลิ่น เป็นต้น (รัฐพล ทรัพย์แก้ว , 2553, ไม่มีเลขหน้า) นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งที่มี
จานวนผู้ประกอบการในเขตนิคมถึง 110 ราย คือ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ (Gateway City) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533
ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอาเภอแปลงยาว และอาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ ตาบลหัวสาโรง หมู่
ที่ 7 บ้านเกาะลอย หมู่ที่ 9 บ้านหนองตะเภา หมู่ที่ 11 บ้านหนองสถิต ตาบลแปลงยาว หมู่ที่ 8 บ้านหนองครก หมู่ที่ 11
บ้านหนองสาริกา หมู่ที่ 12 บ้านคลองสอง หมู่ที่ 13 บ้านคลองหนึ่ง เทศบาลตาบลวังเย็น ชุมชนทุ่งสะเดา (หมู่ที่ 7 บ้านทุ่ง
สะเดา) ชุมชนสะพานนาค (หมู่ที่ 8 บ้านสะพานนาค) และตาบลหนองแหน หมู่ที่ 6 บ้านคลองห้วย หมู่ที่ 7 บ้านปากห้วย
ภายนิคมเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ รวมทั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ขนาดใหญ่ ซึ่งโรงงาน
อุตสาหกรรมดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีจานวนมากในกระบวนการผลิต และมีแนวโน้มที่จะขยายกาลังการ
ผลิตเพิ่มขึ้น จาก 5 แสนลูกต่อปีเป็น 4 ล้านลูกต่อปี อื่นๆ (ASTV ผู้จัดการออนไลน์, 2556, สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2557
จาก www.manager.co.th) ซึ่งการขยายกาลังการผลิตของโรงงานผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ดังกล่าว ทาให้เกิดประเด็นการ
ถกเถียงของประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนเป็นจานวนมากเกี่ยวกับแผนการเตรียมการเพื่อรองรับต่อสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงการขนถ่ายแบตเตอรี่เก่าที่ต้องนาเข้ามาหลอมใหม่ ปริมาณการขนส่งวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น และปัญหาการทิ้ง
960

- สังคมและวัฒนธรรม -

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 วันที่ 17 มิถุนายน 2559

สารเคมีจากกระบวนการผลิตซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ และเป็นปัญหาที่สาคัญที่สุดที่ประชาชน
กังวล การออกมาเรียกร้องให้ทางโรงงานอุตสาหกรรมออกมาให้ข้อมูลแก่ประชาชนที่ไม่รู้ข่าวสาร เพื่อป้องกันสุขภาพ และ
ความเป็นอยู่ ซึ่งทาเป็นหนังสือแจ้งต่อนิคมอุตสาหกรรมแล้ว และเป็นเรื่องที่อยู่ในเขตอานาจและความรับผิดชอบของ
หน่วยงานภาครัฐหลายๆ หน่วยงาน รวมทั้งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่
โครงการ การเข้ามาของอุตสาหกรรมจานวนมากกาลังส่งผลกระทบต่อชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งยัง
ก่อให้เกิดปัญหาด้านการจราจรในพื้นที่ แต่อย่างไรก็ตามการออกมาเรียกร้องดังกล่าวก็ไม่เป็นผล
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อนาเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่เหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์
ซิตี้ อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้เทคนิคการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แนวคาถามในการสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ให้ ข้อมู ลสาคัญส าหรั บการวิจั ยครั้ งนี้ส ามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ มเป้ าหมาย ตามวัตถุ ประสงค์ ของการวิจั ย
ประกอบด้วย
(1) การศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ 1 ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ อาเภอแปลงยาว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ได้แก่ ผู้นาชุมชน ตัวแทนประชาชน ซึ่งถือเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขต
นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ โดยผู้วิจัยใช้เทคนิคการเลือกผู้ให้ข้อมูลสาคัญแบบเฉพาะเจาะจง กล่าวคือ ผู้นาชุมชน จานวน 5
ท่าน ในส่วนของตัวแทนประชาชนผู้วิจัยเลือกผู้ให้ข้อมูลสาคัญ โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงที่เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
พื้นที่ศึกษา จานวน 5 ท่าน
(2) การศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตนิคม
อุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ คือ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
พื้นที่การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 3 ตาบล ได้แก่ ตาบลหัวสาโรง และตาบลแปลงยาว ผู้วิจัยเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจงจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ดังกล่าวข้างต้นจานวน 3 ท่าน
ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือ และการดาเนินการวิจัย
การศึกษาการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ การสร้างเครื่องมือสาหรับเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเริ่มต้นจากการ
นาเอาวัตถุประสงค์ของการวิจัยมาใช้เป็นกรอบสาหรับการทบทวนวรรณกรรมเพื่อนาไปสู่การกาหนดกรอบแนวคิด ในการ
วิจัยจากนั้นจึงได้นากรอบแนวคิดในการวิจัยดังกล่าวมาแตกเป็นประเด็นเป็นแนวคาถามสาหรับใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informant)
การเก็บข้อมูลผู้นาชุมชน ตัวแทนประชาชน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้วิธีการสัมภาษณ์เดีย่ ว
- สังคมและวัฒนธรรม -
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2. เมื่อได้ร่างประเด็นคาถามสาหรับใช้สัมภาษณ์ ผู้วิจยั จะได้นาร่างแนวคาถามไปทาการตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) โดยกระบวนการตรวจสอบผู้วิจัยจะนาร่างแนวคาถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญทาการตรวจสอบแนว
คาถามในการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ประกอบด้วยผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ได้แก่
(1) ดร. กิฐเชต ไกรวาส อาจารย์ประจาวิทยาลัยบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
(2) ผศ.ดร. ลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
(3) ผศ.ดร. จารุวรรณ สิงห์ม่วง ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โดยนักวิชาการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง ความครอบคลุมของข้อคาถาม และความชัดเจนของภาษาที่
ใช้ จากนั้นผู้วิจัยนาไปปรับปรุงแก้ไข และสร้างแนวคาถามฉบับสมบูรณ์
3. เมื่อได้ประเด็นคาถามผู้วิจัยทาหนังสือประสานงานถึงนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหัวสาโรง อาเภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่
4. ผู้วิจัยและคณะดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญตามที่ได้กาหนดไว้ในงานวิจยั
5. ผู้วิจัยนาเทปบันทึกการสัมภาษณ์มาทาการถอดเทปเพื่อให้ได้มาซึง่ เนื้อหาที่ทาการสัมภาษณ์โดยละเอียด
6. ผู้วจิ ัยนาข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากการสัมภาษณ์มาตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ดูความสอดคล้อง ครบถ้วน
เพื่อนาไปวิเคราะห์ต่อไป
7. เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วน ผู้วจิ ัยจะทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการรวบรวมข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษาจากแต่ละแหล่ง
ซึ่งผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ จากนั้นนาข้อมูลดังกล่าวอ่านและจับประเด็น เปลี่ยนประเด็นเป็นรหัส
กล่าวคือ การลงรหัสข้อมูลเพื่อให้ผู้วิจัยสามารถคัดเลือกข้อมูลทีส่ าคัญ รวมถึงให้ผู้วิจัยสามารถทราบถึงแหล่งที่มา และนาไปสู่
การคัดแยกข้อมูลเพื่อจัดกลุ่มข้อมูลต่อไป จากนั้นผู้วิจัยทาการเชื่อมโยงแนวคิด และหาข้อสรุป โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น
การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) กล่าวคือ ผู้วิจัยอาศัยการตีความและสร้างข้อสรุปข้อมูลจากปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นที่ผู้วิจัยได้ค้นพบจากการศึกษา เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มคี วามสมบูรณ์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
8. สรุปผลการวิจยั
ผลการศึกษา
การศึกษาการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซติ ี้
จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วจิ ัยสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้
สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ 1
จากการศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่ประชาชนในชุมชนได้รับบริเวณเขตนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้
พบว่า สามารถแบ่งชุมชนที่ได้รับผลกระทบออกเป็น 3 กลุ่ม และได้รับผลกระทบอยู่ด้วยกัน 3 ระดับ กล่าวคือ
กลุ่มที่ 1 กลุ่มผลกระทบโดยตรง (ระยะ 0 – 2 กิโลเมตร) ได้แก่พื้นที่ ตาบลหัวสาโรง หมู่ที่ 9 บ้านหนองตะเภา
และตาบลแปลงยาว หมู่ที่ 8 บ้านหนองครก พื้นที่ดังกล่าวถือเป็นพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรมในระยะ 0-2 กิโลเมตรปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่ประชาชนได้รับผลกระทบได้แก่ ปัญหาแหล่งน้าเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค มลภาวะทางอากาศ (การส่งกลิ่น
เหม็น) และปัญหาสภาพจิตใจที่มีความห่วงกังวลต่อการรั่วไหล และการปนเปื้อนของสารเคมีเข้าสู่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ซึ่งจะ
มีผลต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และสุขภาพของคนในชุมชน
กลุ่มที่ 2 กลุ่มเสี่ยง (ระยะ 2 – 3 กิโลเมตร) ได้แก่ พื้นที่ตาบลหัวสาโรง หมู่ที่ 7 บ้านเกาะลอย และหมู่ที่ 11 บ้าน
หนองสทิต สาหรับพื้นที่กลุ่มที่ 2 จากการลงพื้นที่ศึกษา พบว่า พื้นที่นี้ประชาชนได้รับผลกระทบเกี่ยวกับแหล่งน้า เนื่องจาก
แหล่งน้า (คลอง) ธรรมชาติโดยรอบบริเวณนิคมอุสาหกรรม เป็นแหล่งน้าที่มีความเชื่อมโยงกันตลอดพื้นที่ เมื่อตั้งนิคม
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อุตสาหกรรมฯ น้าในคลองดังกล่าวก็ไม่สามารถนามาใช้ได้ ส่งผลต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ พื้นที่นี้ผลกระทบจากนิคม
อุตสาหกรรมฯ เริ่มน้อยลงปัญหาบางประการไม่ปรากฏ เมื่อเทียบกับพื้นที่กลุ่มที่ 1 เช่น ปัญหามลภาวะทางอากาศ (การส่ง
กลิ่นเหม็น) มีเพียงปัญหาน้าเท่านั้น ในส่วนของความห่วงกังวลจะเป็นในลักษณะกลัวว่าจะได้รับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคตเท่านั้น นอกจากนี้ประชาชนยังกล่าวถึงความเชื่อมั่นของกลไกการดาเนินการป้องกัน และเฝ้าระวังขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหัวสาโรง
กลุ่มที่ 3 กลุ่มเฝ้าระวัง (ระยะ 3 – 5 กิโลเมตร) ได้แก่ พื้นที่ตาบลวังเย็น หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสะเดา และหมู่ที่ 8 บ้าน
สะพานนาค และตาบลหนองแหน หมู่ที่ 6 บ้านคลองห้วย และหมู่ที่ 7 บ้านปากห้วย สาหรับพื้นที่กลุ่มที่ 3 จากการลงพื้นที่
ศึกษา พบว่า ไม่พบข้อมูลผลกระทบจากประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบเพียงข้อมูลเชิงประจักษ์ และการ
เชื่อมโยงข้อมูลบางส่วนจึงทาให้ทราบว่าในพื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบในเรื่องของแหล่งน้า เนื่องจากแหล่งน้าในเขตนิคม
อุสาหกรรมฯ จะเชื่อมโยงกันในแต่ละพื้นที่ ในส่วนอื่นๆ จากการเก็บข้อมูลพบว่าพื้นที่อยู่ห่างไกล ประชาชนส่วนใหญ่จะ
ดารงชีวิตกันตามปกติ และไม่พบผลกระทบจากนิคมอุตสาหกรรมฯ
เมื่อพิจารณาปัญหาผลกระทบจะมีอยู่ด้วยกัน 3 ด้าน กล่าวคือ 1) ผลกระทบด้านแหล่งน้าเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค
2) ผลกระทบด้านมลภาวะทางอากาศ (การส่งกลิ่นเหม็น) และ 3) ผลกระทบด้านปัญหาสภาพจิตใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ผลกระทบด้านแหล่งน้าเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค ประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาแหล่งน้าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค บริโภค เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมมีการลักลอบปล่อยของเสียทิ้งลงในแหล่งน้าธรรมชาติ ส่งผลให้ประชาชนไม่
สามารถนาน้าจากแหล่งธรรมชาติมาใช้ในการอุโภค บริโภคได้ นอกจากประชาชนจะได้รับผลกระทบจากการขาดน้าในการ
อุปโภค บริโภคแล้ว ประชาชนในพื้นที่ยังคงต้องแบกรับภาระในการซื้อน้าเพื่อการบริโภคในครัวเรือน
2) ผลกระทบด้านมลภาวะทางอากาศ ซึ่งจะเป็นในลักษณะของการส่งกลิ่นเหม็นจากกระบวนการผลิต ที่ส่งผลต่อ
สุขภาพของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจาตัว หรือร่างกายอ่อนแอ
3) ผลกระทบด้านปัญหาสภาพจิตใจ ที่มีความห่วงกังวลต่อการรั่วไหล และการปนเปื้อนของสารเคมีเข้าสู่
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ซึ่งอาจจะมีผลต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และสุขภาพของคนในชุมชน
สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ 2
แนวทางในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
พบว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับตาบล หรือทาตาม
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่ได้ กาหนดไว้ เพื่อที่จะอาศัยอานาจตามกฎหมายดังกล่าวเข้ามาควบคุมโรงงาน
อุตสาหกรรม ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 1. รู้จุดเสียงและพื้นที่ที่ก่อปัญหา 2. จับกลุ่มเฝ้าระวังในโรงงานที่
เป็นกลุ่มเสี่ยง 3. หาความร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่ ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จะมีอยู่ประมาณ 80 โรงงาน และมีโรงงาน
ที่ก่อปัญหากับสิ่งแวดล้อมเพียงไม่กี่โรงงาน เช่น โรงงานแบตเตอร์รี่ ซึ่งปัญหาผลกระทบดังกล่าวจาเป็นต้องได้รับความร่วมมือ
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการเฝ้าระวัง ดังนั้นกลไกสาคัญประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนตาบลหัวสาโรง
ให้ความสาคัญ และพยายามขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดรูปธรรมในทางปฏิบัติ คือ การจัดตั้งชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อมหัวสาโรงขึ้น เพื่อ
จะเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวัง เมื่อเกิดปัญหาจะมีการแจ้งไปที่นายกซึ่งเป็นประธานชมรมหรือกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชนต่างๆ
ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่คอยดูแลในแต่ละพื้นที่ โดยมีองค์การบริหารส่วนตาบลหัวสาโรงเป็นแกนนาหลัก
นอกจากนี้การควบคุมทิศทางการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจ
เกิดขึ้นได้ในอนาคตยังถือเป็นอีกกลไกหนึ่งที่จะสามารถควบคุมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ให้ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อไป
ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ได้มีแผนการรองรับการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม
ได้แก่ 1) การวางแผนควบคุมการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยมลพิษ เช่น โรงานแบตเตอร์รี่ 2) การวางแผนกลไก
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การเฝ้าระวัง และการบังคับใช้ข้อบังคับให้เข้มงวดมากขึ้น 3) การจัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมตรวจสอบมลพิษที่
ออกสู่สิ่งแวดล้อม และ 4) การสร้างจิตสานึกให้แก่ผู้ประกอบการ
เมื่อพิจารณาถึงบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม พบว่า บทบาทหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอยู่ด้วยกัน 2 ด้านใหญ่ๆ ได้แก่ 1) บทบาทหน้าที่ตามกฎหมาย 2) บทบาทหน้าที่ในการกาหนด
นโยบาย โดยแต่ละบทบาทดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
1. บทบาทหน้ าที่ ตามกฎหมาย องค์ ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่น ในการด าเนิ นภารกิจ เกี่ ยวกั บการแก้ ไขปัญ หา
สิ่งแวดล้อมจะต้องดาเนินการตามขอบเขตอานาจหน้าที่ที่มีกฎหมายให้อานาจไว้เป็นหลัก ซึ่งถือเป็นหลักการเบื้องต้นในการ
บริหารงานขององค์กรภาครัฐที่บุคคลากรในหน่วยงานจะต้องให้ความสาคัญเป็นอย่างมาก สาหรับบทบาทหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ กล่าวคือ บทบาทในการควบคุมกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่มีกฎหมายให้อานาจไว้ตามข้อบังคับตาบล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุภาพ พ.ศ.
2545 ที่อาศัยอานาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 มาตรา
32 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งกาหนดให้องค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลหั ว ส าโรงมี บ ทบาทหน้ า ที่ ใ นการควบคุ ม การประกอบกิ จ การให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย โดยก าหนดให้
ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลกิจการที่จะต้องคานึงถึงสุขภาพ และสุขลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการ
รวมถึงการจัดให้มีกระบวนการป้องกันสารพิษ หรือมลพิษต่างๆ สู่สิ่งแวดล้อมที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนที่
อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งหากผู้ประกอบกิจการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าวให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจในการสั่งให้
ผู้ประกอบการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง และถ้าผู้นั้นไม่ดาเนินการแก้ไข หรือถ้าการดาเนินกิจการนั้นจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอัน
ควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดดาเนินกิจการนั้นไว้
เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่ นว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้ ซึ่งกลไกดังกล่าวถือเป็นบทบาท
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายที่ให้อานาจในการเข้าไปควบคุมดูแลกิจการต่างๆที่อาจเกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม หรือสุขภาวะของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
2. บทบาทหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย บทบาทหน้าที่ในการกาหนดนโยบายเพื่อแก้ไ ขปัญหาสิ่งแวดล้อม สาหรับ
บทบาทนี้ถือเป็นบทบาทที่ค่อนข้างมีความยืดหยุ่นที่ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถขับเคลื่อนภารกิจในการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ค่อนข้างหลากหลาย โดยเฉพาะการกาหนดนโยบายที่ออกมาในรูปแบบของการปฏิบัติ เช่น โครงการ
แผนงาน กิจกรรมต่างๆ รวมถึงนโยบายที่อาศัยอานาจการตัดสินใจของผู้บริหาร (Decision Making) แต่อย่างไรก็ตามองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังคงต้องพิจารณาขอบเขตอานาจหน้าที่พื้นฐานตามกฎหมายของตนเองควบคู่ไปด้วยเช่นกัน จากที่
กล่าวมานี้ทาให้องค์กรปกครองส่วนถิ่นมีบทบาทการสร้างช่องทางในการแก้ไ ขปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อน
โดยอาศัยชุมชน ประชาชนเป็นฐาน เช่น การจัดตั้งชมรม เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งในการเข้าไปต่อรอง หรือเรียกร้อง
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนได้รับจากการนิคมอุตสาหกรรม
เมื่อพิจารณาถึงศักยภาพ และปัญหา อุปสรรค ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพไม่เพียงพอต่อการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากช่องว่างของกฎหมายที่
กาหนดบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่จากัด และทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจไม่เต็มที่ ซึ่ง
ต้องอาศัยองค์กร หรือหน่วยงานทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น จากเหตุดังกล่าวทาให้ศักยภาพในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถทา
ได้แค่เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น หากพิจารณาแนวทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลหัวสาโรงที่ถือเป็นหน่วยงาน
หลักในการแก้ไขปัญหาส่งแวดล้อม นั้นไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้มากนัก ซึ่งต้องอาศัยหน่วยงานต่างๆ เข้ามา
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น กรมควบคุม มลพิษ รวมถึงการอาศัยการประสานงานกับอาเภอหรือการ
ประสานกับส่วนจังหวัด เป็นต้น เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตนิคมอุตสาหกรรมฯ
964

- สังคมและวัฒนธรรม -

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 วันที่ 17 มิถุนายน 2559

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีปัญหา อุปสรรคในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 1) บุคลากรไม่
เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ดูแล ควบคุม รวมถึงป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น เนื่องจากพื้นที่ในเขตนิคม
อุ ต สาหกรรมมี ข นาดใหญ่ ส่ งผลให้ ก ารดู แ ลไม่ ทั่ ว ถึ ง เมื่ อ เที ย บจ านวนบุ ค ลากรกั บ ขนาดพื้ น ที่ ที่ จ ะต้ อ งเข้ า ไปดู แ ล 2)
งบประมาณที่ไม่เพียงพอ เป็นที่ทราบดีว่าการแก้ไขปัญหาสิ่ ง แวดล้อมจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีงบประมาณที่ใช้ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรม ภายใต้บทบาทของชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อมตาบลหัวสาโรง การ
ดาเนินการเข้าตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากโรงงานอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น อีกทั้งองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นยังมี
ระบบการเบิกจ่ายงบประมาณที่ค่อนข้างจากัด เนื่องจากการดาเนินการบางอย่างอาจเกินขอบเขตอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างมากในเรื่องการดาเนินกิจกรรมที่เกิน
ขอบเขตอานาจหน้าที่
ดังนั้นในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยกลไกการเพิ่มพลัง
อานาจในการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นการให้อานาจทางกฎหมาย อานาจในการปฏิบัติ และอานาจในการตัดสินใจ เพื่อให้
การดาเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็ว และมีสภาพบังคับที่ชัดเจน นอกจากนี้
ทรัพยากรทางการบริหารที่สาคัญจะต้องมีเพียงพอต่อการบริหารจัดการ ดังนั้นการกาหนดขอบเขตอัตรากาลังอาจจะต้อง
คานึงถึงขอบเขตความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละแห่งประกอบด้วย และที่สาคัญคือการกาหนด
ระเบียบการเบิกจ่ายที่มีความยืดหยุ่นต่อการปฏิบัติภารกิจบางประการเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และสามารถตอบสนองต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามการกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่
และทัศนคติของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจาเป็นต้องให้ความสาคัญกับกระบวนการสื่อสาร และข้อมูล
ข่าวสารที่ชัดเจนและถูกต้องตรงกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ ที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชน
สรุปและอภิปรายผล
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนได้รับผลกระทบ ได้แก่ ปัญหาแหล่งน้าเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค มลภาวะทาง
อากาศ (การส่งกลิ่นเหม็น) และปัญหาสภาพจิตใจที่มีความห่วงกังวลต่อการรั่วไหล และการปนเปื้อนของสารเคมีเข้าสู่
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ซึ่งจะมีผลต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของพจมาลย์
อาคาคูณ (2557) เรื่อง ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลโนนผึ้ง
อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าโรงงานอุตสาหกรรม ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน เช่น การเกิดมลภาวะทางสีย ง การเกิดฝุ่นละอองปริมาณมาก และการเกิดน้าเน่าเสีย เป็นต้น การขยายตัวของ
โรงงานอุตสาหกรรมส่งผลให้เกิดมลพิษเพิ่มมากขึ้น
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าวอาจเกิดจากการรั่วไหลของสารเคมีที่เกิดจากกระบวนการผลิต โดยเฉพาะ
โรงงานแบตเตอรี่ ซึ่งจากการศึกษา พบว่า กระบวนการผลิตส่งผลให้เกิดมลสารต่างๆ ประกอบด้วย (1) สารตะกั่ว (Pb) (2)
ตะกั่วออกไซด์ (PbO) (3) ดีบุก (Tin) และ (4) กรดซัลฟูลิก (H2SO4) มลสารดังกล่าวต้องผ่านกระบวนการในการควบคุมการ
รั่วไหล และกระบวนการในการบาบัดที่รัดกุม อย่างไรก็ตามผู้วิจัยเห็นว่าปัญหาแหล่งน้าเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค และ
มลภาวะทางอากาศ อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตในส่วนของน้าระบายทิ้งจากระบบหล่อเย็น และน้าล้างทาความสะอาด
จากโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านกระบวนการบาบัดแล้ว แต่อาจยังมีสารเคมีตกค้างส่งผลให้เกิดการรั่วไหลลงสู่สิ่งแวดล้อม
ส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นไม่กล้านาแหล่งน้าธรรมชาติในบริเวณเขตนิคมอุตสาหกรรมมาใช้เพื่อการอุปโภค
บริโภค เนื่องจากกลัวสารเคมีที่อาจปนเปื้อน เพราะสภาพน้าที่เกิดขึ้น คือ น้ามีสีค่อนข้างขุ่น ไปจนถึงดา และมีปลาตายเป็น
จานวนมาก ซึ่งปรากฏการณ์นี้ยังไม่มีคาชี้แจงที่ชัดเจนว่าเกิด จากสาเหตุใด เนื่องจากผลการตรวจสภาพน้า พบว่า น้ามีค่า
- สังคมและวัฒนธรรม -

965

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 วันที่ 17 มิถุนายน 2559

ออกซิเจนเท่ากับศูนย์ แต่ไม่ได้บ่งบอกถึงการปนเปื้อนของโลหะหนัก หรือสารเคมี อีกทั้งจากการศึกษายังพบว่า ผู้ให้ข้อมูล
สาคัญส่วนใหญ่ลงความเห็นว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจไม่ได้เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเดียว แต่อาจเกิดขึ้นจาก
โรงงานนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงโครงการหมู่บ้านที่อยู่อาศัยที่เกิดขึ้นเป็นจานวนมากซึ่งยังไม่มีตรวจสอบข้อสังเกต
เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงแต่อย่างใด
มลภาวะทางอากาศประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกล่าวว่า ในช่วงเวลากลางคืนจะมีกลิ่นเหม็ นลอยมา
พิจารณาตามเอกสารร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานแบตเตอรี่ที่กล่าวถึงมลพิษทางอากาศที่
เกิดจากกระบวนการผลิตจะออกมาในลักษณะของฝุ่นที่มีตะกั่วประกอบซึ่งอาจฟุ้งกระจายจากเครื่องจักรและกิจกรรมการ
ผลิตในส่วนต่างๆ เช่น ขั้นตอนการหลอมตะกั่ว ขั้นตอนการผลิตตะกั่วออกไซด์ ขั้นตอนการผลิตแผ่นธาตุ รวมถึงกรดซัลฟูริก
ซึ่งอาจระเหยจากขั้นตอนการชาร์จไฟแบตเตอรี่ และไอระเหยสารฟีนอลจากขั้นตอนการผลิตท่อใยแก้ว ดังนั้นจะเป็นว่ามี
ความเป็นไปได้ว่าการส่งกลิ่นเหม็นที่ประชาชนได้รับผลกระทบอาจเกิดจากกระบวนการผลิตจากโรงงานแบตเตอรี่ แต่อย่างไร
ก็ตามในเรื่องดังกล่าวก็ยังไม่ได้รับการตรวจสอบว่าแท้จริงแล้วกลิ่นเหม็นที่ส่งออกมาในตอนกลางคืนนั้นเกิดจากโรงงานใด
แนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยขั้นตอนที่สาคัญ 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1.
รู้จุ ดเสีย งและพื้ น ที่ที่ ก่อ ปัญ หา 2. จับ กลุ่ มเฝ้า ระวังในโรงงานที่เ ป็น กลุ่ มเสี่ย ง 3. หาความร่ วมมือ กับ ชุม ชนในพื้น ที่ ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของสานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2540) ได้
เสนอแนวทางจัดการสิ่งแวดล้อมและชุมชนไว้ ดังนี้
1) การใช้มาตรการแก้ไขปัญหามลพิษ โดยอาศัย “หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย” (Polluter-Paying Principle) ซึ่งได้
มีการนามาใช้ในประเทศแล้ว แต่ยังไม่เป็นรูปธรรมมากนักดังนั้น ควรนาหลักการดังกล่าวมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับโครงการบาบัดน้าเสียที่รัฐ ได้ลงทุน สร้างระบบบาบัดน้าเสียรวมไว้จานวนหนึ่ง รวมทั้งปัญหาขยะ และปัญหา
มลพิษตัวอื่นๆ โดยเริ่มต้นจากการทาความเข้าใจในหลักการและเหตุผลกับผู้ก่อมลพิษ เพื่อให้ผู้ก่อมลพิษทุกคนมีส่วนร่วม
รับผิดชอบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งจะทาให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้น
2) การใช้เครื่องมือทางสังคม เครื่องมือทางสังคมที่ใช้กันแพร่หลายมากที่สุดคือการประชาสัมพันธ์ แต่ยังมีเครื่องมือ
ทางสังคมอื่นๆ กระตุ้นให้เกิดประชาคมเมืองเกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือเกิดแรงกดดันทางสังคมให้เกิดการบริหาร
จัดการที่ถูกต้อง ตัวอย่างเครื่องมือนี้ ได้แก่ ระบบข้อมูลที่ประชาชนเข้าถึงและเข้าใจได้เป็นระบบข้อมูลที่มีเครื่องชี้วัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของเมืองที่ประชาชนเข้าใจได้ และเมื่อเข้าใจแล้วก็สามารถกดดันผู้แทนทางการเมือง นักบริหาร ให้ดาเนินการ
จัดการดูแลสิ่งแวดล้อม นอกจากข้อมูลประเภทดัชนีสิ่งแวดล้อมแล้ว อาจใช้เครื่องชี้ทางชีวภาพ (Bio-maker) เช่น ใช้สัตว์บาง
ชนิดหรือพืชบางชนิดในท้องถิ่น เป็นสัญญาณเตือนภัยถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
3) การเปิดเวทีให้ประชาชน มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง
4) ใช้สื่อหนังสือพิมพ์ หรือใช้สื่อประชาสัมพัน ธ์ของรัฐ เช่น สถานีวิทยุ โทรทัศน์ ให้มีการสื่อสารความคิดเห็น
ระหว่างประชาชนกับรัฐมากขึ้น โดยที่รัฐสามารถสร้างความเข้าใจให้ข้อมูล ที่สาคัญเกี่ยวกับประเด็นที่จะต้องการได้ความเห็น
จากประชาชนได้ เช่น ประเด็นเกี่ยวกับความปลอดภัยและอุบัติภัยหน่วยงานที่อยู่ในตัวเมือง
5) สร้างเครือข่ายสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงาน เช่น เครือข่ายการเฝ้าระวังคุณภาพของหน่วยงาน แรงจูงใจ เช่น การ
ประกวดหน่วยงาน การเดินทางศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน สาหรับในหน่วยงานจะมีโครงการ
สถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน โครงการ 5 ส ซึ่งเป็นนโยบายหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุขด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้ผล
6) การบังคับใช้กฎหมาย เพื่อการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นการใช้อานาจทางรัฐอย่างหนึ่ง
เพราะโครงสร้างทางสังคมมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งเกี่ยวพันกับ ทุกหน่วยของสังคม ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชน
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โดยผู้วิจัยเห็นว่านอกจากแนวทางการสร้างมาตรการการแก้ไข การสร้างเครือข่ายทางสังคม รวมถึงการมีส่วนร่วม
แล้ว การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจาเป็น อย่างยิ่งที่ต้องอาศัยองค์กร หน่วยงานภาครัฐซึ่งถือเป็นการใช้อานาจรัฐในการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา และองค์กรที่มีบทบาทหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้งองค์กรระดับชาติ ระดับภูมิภาค และ
ระดับท้องถิ่น เนื่องจากการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจาเป็นต้องควบคุมที่แหล่งกาเนิดมลพิษ ซึ่งต้องอาศัยความร่ว มมือจากทุก
ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้องค์กรระดับท้องถิ่นถือเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาที่มีความสาคัญอย่างยิ่งเนื่องจาก
ปัญหาจะถูกแก้ไขจากรากฐานที่แท้จริงของปัญหา ซึ่งส่งผลให้การขับเคลื่อนการพัฒนาการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
นั้นสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้อย่างแท้จริง
หากพิจารณาบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตนิคมอุตสาหกรรม
เกตเวย์ซิตี้ มีอยู่ด้วยกัน 2 ด้านใหญ่ๆ ได้แก่ 1) บทบาทหน้าที่ตามกฎหมาย 2) บทบาทหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย โดยแต่
ละบทบาทดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
1. บทบาทหน้ า ที่ ต ามกฎหมาย องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในการด าเนิ น ภารกิ จ เกี่ ย วกั บ การแก้ ไ ขปั ญ หา
สิ่งแวดล้อมจะต้องดาเนินการตามขอบเขตอานาจหน้าที่ที่มีกฎหมายให้อานาจไว้เป็นหลัก ซึ่งถือเป็นหลักการเบื้องต้นในการ
บริหารงานขององค์กรภาครัฐที่บุคคลากรในหน่วยงานจะต้องให้ความสาคัญเป็นอย่างมาก
2. บทบาทหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย บทบาทหน้าที่ในการกาหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม สาหรับ
บทบาทนี้ถือเป็นบทบาทที่ค่อนข้างมีความยืดหยุ่นที่ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถขับเคลื่อนภารกิจในการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ค่อนข้างหลากหลาย โดยเฉพาะการกาหนดนโยบายที่ออกมาในรูปแบบของการปฏิบัติ เช่น โครงการ
แผนงาน กิจกรรมต่างๆ รวมถึงนโยบายที่อาศัยอานาจการตัดสินใจของผู้บริหาร (Decision Making) แต่อย่างไรก็ตามองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังคงต้องพิจารณาขอบเขตอานาจหน้าที่พื้นฐานตามกฎหมายของตนเองควบคู่ไปด้วยเช่นกัน
บทบาทการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมข้างต้นถือเป็นบทบาทที่กาหนดไว้อย่างกว้าง หากจะมองถึงแนวทางการปฏิบัติ
อรทัย ก๊กผล (2548) ได้สรุปบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทางปฏิบัติจากการถ่ายโอนภารกิจเกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมหลายประการจากราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมาให้องค์กรปกครองท้องถิ่น เช่น ภารกิจในการดูแลแม่น้าลา
คลอง นอกจากมีหน้าที่ในการบารุงรักษาทางน้าและทางระบายน้า ยังได้รับการถ่ายโอนภารกิจในการควบคุมท่าเทียบเรือ ท่า
ข้าม และการอนุมัติสิ่งปลูกสร้างในลาน้า ภารกิจด้านการใช้ที่ดิ น หน้าที่ด้านผังเมือง ควบคุมอาคาร ดูแลรักษาที่สาธารณะ
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตลาด การปรับปรุงแหล่งชุมชน การจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ภารกิจด้านการขนส่งจัดระบบจราจร
รวมทั้งหน้าที่ในการจัดการและบารุงรักษาป่าไม้ ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ และบทบาทในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด เช่น การจัดตั้งและการดูแลระบบบาบัดน้าเสียรวม การกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม การจัดการสิ่งแวดล้อม
และมลพิษ การขนส่งมวลชน การสร้างและบารุงรักษาทางบกและทางน้าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการ
ถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวเป็นการขยายขอบเขตอานาจหน้าที่ ที่ทาให้การจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองท้องถิ่น
ครอบคลุมและมีความเป็นเอกภาพมากขึ้น และสะท้อนบทบาทความสาคัญที่เปลี่ยนแปลงไปขององค์กรปกครองท้องถิ่นใน
การจัดการสิ่งแวดล้อม
แต่อย่างไรก็ตามการเพิ่มบทบาทในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิ่งที่จะต้อง
ดาเนินการควบคู่กัน คือ การเพิ่มขีดความสามารถในการดาเนินภารกิจเพื่อให้การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมภายใต้บทบาท
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถขับเคลื่อนได้อย่ างเต็มศักยภาพ เนื่องการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพไม่เพียงพอต่อการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากช่องว่างของกฎหมายที่กาหนดบทบาท
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่จากัด และทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจไม่เต็มที่ ซึ่งต้องอาศัย
องค์กร หรือหน่วยงานทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของณัฐวรรธน์ สุนทรวริทธิโชติ และกาญจณา สุขาบูรณ์ (2556) เรื่อง การศึกษาสภาพปัญหา
- สังคมและวัฒนธรรม -
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สิ่งแวดล้อมในเขตตาบลสามบัณฑิต กรณีศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชน
ในตาบลสามบัณฑิต ผลการศึกษาพบว่า หน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนได้เข้าใจ ความหมายและความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม พร้อมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์
สร้างจิตสานึกให้ประชาชนรู้จักรักหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน จะต้องมีการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ
และเอกชนเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดารงคงอยู่คู่ชุมชนและพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไป
จากเหตุดังกล่าวทาให้ศั กยภาพในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถทาได้แค่
เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น หากพิจารณาแนวทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลหัวสาโรงที่ถือเป็นหน่วยงานหลัก
ในการแก้ไขปัญหาส่งแวดล้อม นั้นไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ม ากนัก ซึ่งต้องอาศัยหน่วยงานต่างๆ เข้ามามี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น กรมควบคุมมลพิษ รวมถึงการอาศัยการประสานงานกับอาเภอหรือการประสาน
กับส่วนจังหวัด เป็นต้น เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตนิคมอุสาหกรรมฯ
นอกจากนี้ยังพบว่า ปัญหา อุปสรรคในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ประกอบด้วย
1) ปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ สาหรับการดาเนินงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งการควบคุม ป้องกัน และการ
แก้ไขฟื้นฟู ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมีพื้นที่ค่อนข้างกว้าง หากอาศัยเพียงบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงมีจานวนไม่เพียง ซึ่งในทางปฏิบัติควรมีการตรวจสอบอัตรากาลัง พร้อมกับการประเมินภารกิจที่อาจเกิดขึ้นภายใต้
ความเปลี่ยนแปลง และสภาพบริบทของชุมชนที่มีความแตกต่างกันในแต่ละเขตพื้นที่ปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นอกจากนี้การขาดบุคลากรยังส่งผลต่อการประสานการทางานกับภาคส่วนอื่นๆ เนื่องจากขาดผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ใน
การเชื่อมโยงข้อมูล การเข้าถึงชุมชน ซึ่งก็จะเกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา เช่น ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน การถ่ายทอดข้อมูล
และการสื่อสารกับประชาชนในพื้น ที่ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของนวรัตว์ วรรธนะหทัย (2554) เรื่อง การใช้สื่อเพื่อสร้าง
การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองมาบตาพุด ผลการศึกษาพบว่า มีอุปสรรคที่สาคัญได้แก่
ชุมชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ ประกอบกับเทศบาลไม่มีจานวนบุ คคลากรอย่างเพียงพอ ทาให้ขาดการสื่อสารกับ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง หากจะแก้ไขปัญหาการขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานอย่างจริงจังควรเริ่มจากการสารวจจัดทารายงาน
ผลการปฏิบัติงานที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติภารกิจ ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความไม่
เหมาะสมระหว่างภารกิจที่รับผิดชอบกับจานวนบุคลากรที่จะต้องลงไปปฏิบัติ เพื่อเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ในการพิจารณา และ
กาหนดนโยบายการเพิ่มกรอบอัตรากาลังให้มีความเหมาะสมต่อไป และ 2) ปัญหางบประมาณที่ไม่เพียงพอ เป็นที่ทราบดีว่า
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีงบประมาณที่ใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ที่เพียงพอ เช่น ในการ
จัดตั้งชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อมตาบลหัวสาโรงขึ้น ซึ่งเมื่อมีการประชุมแล้วมีการจัดทาป้ายหรือการตรวจสภาพน้าที่จะต้องมีการ
เสียค่าใช้จ่าย ทาให้มีปัญหาเรื่องงบประมาณที่เบิกจ่ายไม่ได้ เนื่องจากการดาเนินการดังกล่าวเกินขอบเขตอานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งทางสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเข้ามาทาการตรวจ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างมากในเรื่องการดาเนินกิจกรรมที่เกินขอบเขตอานาจหน้าที่ ซึ่งสามารถสรุปข้อค้น พบใน
ส่วนของศักยภาพและปัญหาอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพไม่เพียงพอต่อ
การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากช่องว่างของกฎหมายที่กาหนดบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่
จากัด รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้ นในการดาเนินกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นปัญหาการขาดบุคคลากร และปัญหาการขาด
งบประมาณ ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อศักยภาพในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตนิคม
อุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ สอดคล้องกับการศึกษาของทศพล ทรรศนกุลพันธ์ (2551) เรื่องการเมื องเรื่องสิ่งแวดล้อมเมื่อสิทธิ
ของประชาชนปะทะแนวนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ: กรณีมาบตาพุด พบว่า ในทางปฏิบัติขาดอุปกรณ์ เครื่องมือ และ
เจ้าหน้าที่ขาดองค์ความรู้เชิงเทคนิคและความรู้เฉพาะด้านในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การขาด
ความรู้ในการใช้เครื่องมือตรวจวัดมลพิษ
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ดังนั้นในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยกลไกการเพิ่มพลัง
อานาจในการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นการให้อานาจทางกฎหมาย อานาจในการปฏิบัติ และอานาจในการตัดสินใจ เพื่อให้
การดาเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็ว และมีสภาพบังคับที่ชัดเจน นอกจากนี้
ทรัพยากรทางการบริหารที่สาคัญจะต้องมีเพียงพอต่อการบริหารจัดการ ดังนั้นการกาหนดขอบเขตอัตรากาลังอาจจะต้อง
คานึงถึงขอบเขตความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละแห่งประกอบด้วย และที่สาคัญคือการกาหนด
ระเบียบการเบิกจ่ายที่มีความยืดหยุ่นต่อการปฏิบัติภารกิจบางประการเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และสามารถตอบสนองต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ควรดาเนินการดังต่อไปนี้
1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยกลไกการเพิ่มพลังอานาจในการบริหารจัดการไม่ว่าจะ
เป็นการให้อานาจทางกฎหมาย อานาจในการปฏิบัติ และอานาจในการตัดสินใจ เพื่อให้การดาเนินกิจกรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็ว และมีสภาพบังคับที่ชัดเจน
1.2 การศึกษาสภาพการณ์ของพื้นที่ ศักยภาพของพื้นที่ ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากร เพื่อนามาใช้
ในการตัดสินใจในการออกแบบวางแผนพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคลได้อย่างเหมาะสม เพื่อสอดรับกับการจัดกิ จกรรมและ
ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นาชุมชนควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนช่วยกัน
สอดส่องดูแลในการร่วมมือกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนเอง
1.4 การกาหนดระเบียบการเบิกจ่ายที่มีความยืดหยุ่นต่อการปฏิบัติภารกิจบางประการเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
และสามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว
1.5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสาคัญกับกระบวนการสื่อสาร และข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนและถูกต้อง
ตรงกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ ที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน รวมถึงภาค
ประชาชน
1.6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้า เพื่อนาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการ
ตัดสินใจและปรับเปลี่ยนวิธีการดาเนินงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนไป
2. นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ควรเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ภาคประชาชนที่ผ่านกระบวนการสื่อสารที่สามารถเข้าถึง
ประชาชนที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถือว่ามีความสาคัญอย่างยิ่ง อีกทั้งนิคมอุตสาหกรรมยังเป็นอีกกลไกหนึ่งที่สามารถลดความ
ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ โดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับผู้ประกอบธุรกิจ
3. ประชาชนในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้อาจยังคงต้องอาศัยการเรียกร้องโดยผ่านองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยข้อจากัดบางประการ แต่อย่างไรก็ตามควรมีการเพิ่มศักยภาพในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบ
ต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และสุขภาวะของประชาชนโดยตรง โดยการดาเนินการดังนี้
1) ควรมีการผลักดันให้ประชาชนกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเกิดความตื่นตัวในการเข้าไปมีส่วนร่วมด้านการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมโดยการสร้างจุดมุ่งหมายร่วมกัน คือ เพื่อรักษาผลประโยชน์สาธารณะ อนุรัก ษ์ ปกป้องสิ่งแวดล้อม และยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
- สังคมและวัฒนธรรม -
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2) ควรมีกลไกในการสร้างผู้นาขับเคลื่อนที่ได้รับการยอมรับและสามารถเป็นตัวแทนของประชาชนส่วนใหญ่การเข้า
ไปมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดกระบวนการหนุนเสริม และความเป็นปึกแผ่นที่เกิดความเข้มแข็งจากฐานรากที่มั่นคงในการขับเคลื่อน
กิจกรรรมเพื่อส่วนรวม
ข้อเสนอแนะเพื่อดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตนิคมอุตสาหกรรม
เกตเวย์ซิตี้
2. ศึกษาการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเขตนิคมอุตสาหกรรม
เกตเวย์ซิตี้
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ สานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ที่ได้ให้ทุนอุดหนุนในการทาวิจัยและความช่วยเหลือที่ดี
ตลอดมา
ขอขอบพระคุณ คุณทวิติยา สินธุพงศ์ สานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้าที่ช่วยในการติดต่อประสานงาน
ตลอดจนให้คาแนะนา คาปรึกษาที่ดีตลอดมา
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การศึกษาประเภทของนโยบายสาธารณะที่ คสช. ส่งผ่านทางรายการเดินหน้าประเทศไทย
Types of Public Policy which the National Peace and Order Maintaining Council Sent
through the Videos of Thailand Moves Forward
1

ไพบูลย์ โพธิ์หวังประสิทธิ์
บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเภทของนโยบายสาธารณะที่ คสช. ส่งผ่านทางรายการเดินหน้าประเทศไทย
หน่วยในการวิเคราะห์ คือ เทปวีดิทัศน์รายการเดินหน้าประเทศไทย จานวน 545 เทป ซึ่งแพร่ภาพออกอากาศทางวิทยุ
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบวิเคราะห์ประเภทของเนื้อหารายการเดินหน้าประเทศไทยที่ได้พัฒนาขึ้น ใช้
เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสังเกตและการวิเคราะห์ความถี่ของเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
และการพรรณนาวิเคราะห์ประกอบกัน นอกจากนั้น ยังมีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าทางด้านผู้วิจัยด้วย
ผลการวิจัยพบว่า รายการเดินหน้าประเทศไทยนาเสนอเนื้อหานโยบายสาธารณะภายในประเทศ ร้อยละ 93.94
และนโยบายสาธารณะสาหรับกิจการต่างประเทศ ร้อยละ 6.06 ในประการต่อมา เมื่อจาแนกประเภทของเนื้อหาใน
รายละเอียด พบว่า คสช.ได้ส่งผ่านนโยบายสาธารณะด้านการอานวยความเป็นธรรม กฎหมายและระเบียบ และความมั่นคง
ในความถี่ที่มากที่สุดคือร้อยละ 46.79 รองลงมาได้แก่นโยบายสาธารณะด้านเศรษฐกิจ ร้อยละ 22.02 และนโยบายสาธารณะ
ด้านสวัสดิการสังคม ร้อยละ 8.26 ตามลาดับ
คำสำคัญ : นโยบายสาธารณะ คสช. รายการเดินหน้าประเทศไทย
Abstract
The aim of this research was to study types of public policy which the National Peace and Order
Maintaining Council sent through the videos of Thailand Moves Forward. The units of analysis were the
545 videos of Thailand Moves Forward that broadcasted by the Television Pool of Thailand - TPT –
between May 25, 2014 to February 29, 2016. The content analysis form of Thailand Moves Forward
videos was used as a research instrument while techniques of observation and frequency analysis on the
contents were used for collecting data. Research data were analyzed by the ways of content analysis
and descriptive analysis. Moreover, there was a method of investigator triangulation on this study.
The results of this study were as followed. The Thailand Moves Forward videos presented the
contents of domestic public policy on 93.94 percentages; while, the contents of foreign policy on 6.06
percentages. Furthermore; when focusing on types of public policy, the National Peace and Order
Maintaining Council stressed on the criminal justice Policy that concerning of law and order on the
highest frequency (46.79 percentages) whereas economic policy and social policy were subordinated
(22.02 and 8.26 percentages) in order.
Keywords: Public Policy, National Peace and Order Maintaining Council, Thailand Moves Forward
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บทนา
หน้าที่สาคัญประการหนึ่งของปัจจัยนาเข้าตามตัวแบบการวิเคราะห์ระบบการเมืองแบบโครงสร้างและหน้าที่ของ
Almond และ Powell (1966) คือ หน้าที่ในการติดต่อสื่อสารทางการเมือง โดยที่ระบบการเมืองทุกระบบมีความจาเป็นที่
จะต้องกระจายข้อมูลข่าวสารไปสู่สมาชิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระเบียบปฏิบัติและกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ
ที่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมการเมืองนั้นๆ ในฐานะที่เป็นพลเมืองดี จนกระทั่งสามารถกล่าวได้ว่ า กิจกรรมทาง
การเมื อ งจะด าเนิ น ต่อ เนื่ องกั น ไปได้ห รื อ ไม่ ก็ ย่อ มขึ้น อยู่ กับ หน้ าที่ ข องระบบในการติด ต่ อ สื่อ สารข้ อ มูล เหล่า นี้ (กนลา
ขันทปราบ-สุขพานิช, 2527)
ความสาคัญของปัจจัยดังกล่าวนี้ เสถียร เชยประทับ (2551) ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ปฏิบัติการด้านการเมืองใน
ยุคปัจจุบัน นับตั้งแต่ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี เรื่อยมาจนถึงผู้นาสหภาพแรงงาน และผู้ก่อการร้ายต่างก็ย่อมตระหนักดี
ถึงความสาคัญของบทบาทการสื่อสารในทางการเมือง ซึ่งก็สอดคล้องกับข้อสรุปของ Nimmo และ Combs (1992) ที่ว่า
สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือที่สาคัญยิ่งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
การสื่อสารทางการเมืองสามารถกระทาได้โดยผ่านช่องทางของสื่อหลากหลายประเภท แต่สื่อที่มีลักษณะเป็น
มวลชนมากที่สุดก็คือวิทยุโทรทัศน์ (เสถียร เชยประทับ, 2551) ด้วยเหตุเช่นนี้ คสช. จึงได้เลือกใช้การสื่อสารทางการเมืองโดย
ผ่านทางวิทยุโทรทัศน์ แม้ว่าจะเป็นการสื่อสารทางเดียว (One Way Communication) ก็ตาม
“รายการเดินหน้าประเทศไทย” (Thailand Moves Forward) เป็นรายการที่ คสช. จัดทาขึ้นเพื่อสื่อสารข้อมูล
ข่าวสารจาก คสช. และรัฐบาลไปยังประชาชนชาวไทยโดยตรง ร่วมกับอีกรายการหนึ่งคือ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ซึ่งทั้ง
สองรายการนี้ ได้เริ่มแพร่ภาพออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ภายหลังการรัฐประหาร 22
พฤษภาคม 2557 เป็นต้นมา จนถึงในปัจจุบันนี้ โดยรายการเดินหน้าประเทศไทย (ออกอากาศทุกวัน ยกเว้นเย็นวันศุกร์)
มุ่งเน้นที่การประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานของ คสช. และรัฐบาลในการจัดทาบริการสาธารณะด้านต่างๆ ให้กับประชาชน
ในขณะที่รายการคืนความสุขให้คนในชาติ เป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจาก ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ไปยังประชาชนโดยตรงด้วยตัวท่านเอง (ออกอากาศเย็นวันศุกร์)
การสื่อสารทางการเมืองในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานของรัฐบาลเช่นนี้ เริ่มมีเรื่อยมาในระบบ
การเมืองไทยนับตั้งแต่รายการนายกทักษิณพบประชาชน รายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯ อภิสิทธิ์ รายการรัฐบาลยิ่ง
ลักษณ์พบประชาชน และทั้งสองรายการข้างต้นของ คสช. ในปัจจุบันนี้
ลักษณะของการสื่อสารทางการเมืองดังกล่าวถึงอยู่นี้ สามารถวิเคราะห์ในทางการเมืองได้ว่าเป็นการใช้สื่อกับการ
ครองความเป็นใหญ่ กล่าวคือ เป็นกระบวนการทางวัฒนธรรมซึ่งสื่อมวลชน (วิทยุโทรทัศน์) มีบทบาทที่สาคัญมากคือพยายาม
ทาให้ประชาชนยอมรับและยอมทาตามระบบอานาจที่เป็นอยู่ในสังคม โดยหากวิเคราะห์ตามแนวทางของ Gramsci (อ้างโดย
สุรพงษ์ ชัยนาม, 2525) แล้ว ก็คือผู้ปกครองกาลังพยายามทาให้ผู้อยู่ใต้ปกครองมีความรู้สึกคล้อยตามสถานการณ์ที่ตนเป็นผู้
กาหนด อันเป็นการควบคุมกากับโดยตรงด้วยการใช้อานาจรัฐ
โดยที่รายการเดินหน้าประเทศไทย พยายามนาเสนอผลการดาเนินงานของ คสช. และรัฐบาล ตามนโยบายสาธารณะ
ด้านต่างๆ ที่ ได้ ผลิ ตและนาออกมาใช้ แก้ ไขปัญหาความเดื อดร้อนของประชาชน ซึ่ งสามารถจาแนกได้เป็น 9 ประเภทตาม
รายละเอียดของเนื้อหา (Grimsley, 2016) คือ นโยบายด้านสวัสดิการสังคม นโยบายด้านสาธารณสุข นโยบายด้านการศึกษา
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านการอานวยความเป็นธรรม กฎหมายและระเบียบ และความมั่นคง นโยบายด้านเศรษฐกิจ
นโยบายด้านการทูต นโยบายด้านการป้องกันประเทศ และนโยบายด้านการจัดการกับภัยคุกคามระหว่างประเทศ
ด้วยเหตุที่นโยบายสาธารณะ คือ สิ่งใดก็ตามที่รัฐบาลเลือกจะกระทาหรือไม่กระทา (Dye, 2002) ดังนั้นการศึกษา
ประเภทของนโยบายสาธารณะที่ คสช. ส่งผ่านทางรายการเดินหน้าประเทศไทย จะทาให้ทราบได้ว่า คสช. และรัฐบาล
ปัจจุบันเร่งรัดการจัดทานโยบายสาธารณะเพื่อใช้แก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมื องในด้านใดบ้าง หรือในอีกด้านหนึ่งของเหรียญ
เดียวกันนี้ นั่นย่อมแสดงว่าประเด็นสาธารณะในด้านนั้นๆ มีความเปราะบางซึ่งผู้ทาหน้าที่เป็นผู้ปกครองจะต้องเร่งลงมือแก้ไข
ปัญหาให้ลุล่วงไปโดยเร็ว
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การวิจัยในครั้งนี้จึงได้กาหนดปัญหาของการวิจัยไว้ว่า คสช. และรัฐบาล ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ได้ให้น้าหนักกับการแก้ไขประเด็นปัญหาสาธารณะด้วยการจัดทานโยบายสาธารณะในเนื้อหาด้านใดบ้าง และ
แตกต่างกันไปอย่างไร ผลของการวิจัยในครั้งนี้ จะสามารถสกัดให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ว่า คสช. และ
รัฐบาลในปัจจุบัน ได้ให้ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติในด้านใด
วัตถุประสงค์
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเภทของนโยบายสาธารณะที่ คสช. ส่งผ่านทางรายการเดินหน้าประเทศไทย
ซึ่งแพร่ภาพออกอากาศทางวิทยุโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ระหว่ างวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 29
กุมภาพันธ์ 2559 รวมระยะเวลาที่ศึกษา 7 ไตรมาส หรือ 21 เดือน
กรอบความคิด
คสช. และรัฐบาลจัดทานโยบายสาธารณะ
เพื่อใช้แก้ไขปัญหาและตอบสนอง
ต่อความต้องการสาธารณะ

ประเด็นปัญหาและ
ความต้องการสาธารณะ

ตัวแบบการสื่อสาร SMCR ของ Berlo (1960)
คสช. และรัฐบาล
(ผู้ส่งสาร=S)

ข้อมูลข่าวสารใน
รายการเดินหน้า
ประเทศไทย
(สาร=M)

รายการเดินหน้า
ประเทศไทย
(ช่องทาง=C)

ประชาชนชาวไทย
(ผู้รับสาร=R)

นโยบายสาธารณะที่ คสช. และรัฐบาล
ต้องการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ

การจาแนกประเภทของนโยบายสาธารณะตามแนวคิดของ Grimsley (2016)
นโยบายสาธารณะที่ใช้สาหรับ
กิจการภายในประเทศ
1 นโยบายด้านสวัสดิการสังคม
2 นโยบายด้านสาธารณสุข
3 นโยบายด้านการศึกษา
4 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
5 นโยบายด้านการอานวยความเป็นธรรม
กฎหมายและระเบียบ และความมั่นคง
6 นโยบายด้านเศรษฐกิจ

นโยบายสาธารณะที่ใช้สาหรับ
กิจการต่างประเทศ
1 นโยบายด้านการทูต
2 นโยบายด้านการป้องกันประเทศ
3 นโยบายด้านการจัดการกับภัยคุกคาม
ร ะ ห ว่ า งป ร ะ เ ทศ ทั้ ง ด้ า น กา ร เ มื อ ง
เศรษฐกิจ การทหาร การก่อการร้าย การ
เจาะเข้าระบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ทาให้ทราบว่ากลุ่มผู้ปกครอง (คสช. และรัฐบาล) ได้ให้น้าหนักความสาคัญ
กับกิจการสาธารณะในด้านใดอย่างเป็นรูปธรรม
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิด
- สังคมและวัฒนธรรม -
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ตามตัวแบบการสื่อสาร SMCR ของ Berlo (1960) คสช.และรัฐบาลทาหน้าที่เป็นผู้ส่งสาร (Source) ข้อมูลข่าวสาร
ในรายการเดินหน้าประเทศไทย ทาหน้าที่เป็นสาร (Message) รายการเดินหน้าประเทศไทยซึ่งออกอากาศทางวิทยุโทรทัศน์
รวมการเฉพาะกิจทาหน้าที่เป็นช่องทาง (Channel) และประชาชนชาวไทยทาหน้าที่เป็นผู้รับสาร (Receiver)
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเนื้อหาของรายการเดินหน้าประเทศไทยก็คือ นโยบายสาธารณะที่ คสช. และรัฐบาลต้องการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ โดยนโยบายสาธารณะสามารถจาแนกออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท ได้แก่
นโยบายสาธารณะที่ใช้สาหรับกิจการภายในประเทศ (Domestic Policy) และนโยบายสาธารณะสาหรับกิจการต่างประเทศ
(Foreign Policy)
นโยบายสาธารณะที่ใช้สาหรับกิจการภายในประเทศ สามารถจาแนกออกได้เป็น 6 ประเภท ได้แก่ นโยบายด้าน
สวัสดิการสังคม (Social Policy) นโยบายด้านสาธารณสุข (Public Health Policy) นโยบายด้านการศึกษา (Education
Policy) นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Policy) นโยบายด้านการอานวยความเป็นธรรม กฎหมายและระเบียบ
และความมั่นคง (Criminal Justice Policy; concerned with Law and Order) และนโยบายด้านเศรษฐกิจ (Economic
Policy)
ในขณะที่นโยบายสาธารณะสาหรับกิจการต่างประเทศ สามารถจาแนกออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ นโยบายด้าน
การทูต (Diplomacy) นโยบายด้านการป้องกันประเทศ (Defense Policy) และนโยบายด้านการจัดการกับภัยคุกคาม
ระหว่างประเทศ (Intelligent Policy for potential international threats to a country) ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ
การทหาร การก่อการร้าย การเจาะเข้าระบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ดังนั้น หากทาการศึกษาประเภทของนโยบายสาธารณะที่ คสช. และรัฐบาลส่งผ่านทางรายการเดินหน้าประเทศ
ไทย ก็จะสามารถทาให้ทราบว่ากลุ่มผู้ปกครองในปัจจุบันนี้ ได้ให้น้าหนักความสาคัญกับกิจการสาธารณะในด้านใดอย่างเป็น
รูปธรรม ดังแผนภาพที่ 1
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิ จัยนี้ เป็ นการวิจัย เชิงคุณภาพ ในประเภทของการวิเคราะห์ เนื้อ หา (Content Analysis) โดยก าหนด
วิธีดาเนินการวิจัยไว้ ดังนี้
หน่วยในการวิเคราะห์ คือ เทปวีดิทัศน์รายการเดินหน้าประเทศไทย จานวน 545 เทป ซึ่งแพร่ภาพออกอากาศทาง
วิทยุโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 โดยคิดเป็นจานวน 7 ไตร
มาส ซึ่ งดาวน์โหลดจากโปรแกรมยูทูป ที่เก็บไว้ในระบบอิน เตอร์ เน็ตโดยเว็บ ไซต์ของทาเนียบรัฐ บาล จานวน 535 เทป
(ออกอากาศระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559) และเว็บไซต์ของ News Thai19 จานวน 10 เทป
(ออกอากาศระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2557)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบวิเคราะห์ประเภทของเนื้อหารายการเดินหน้าประเทศไทยที่ได้พัฒนาขึ้น และ
อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบคือคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับการเล่นไฟล์วีดิทัศน์แบบ MP4
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสังเกตและการวิเคราะห์เนื้อหาเทปรายการเดินหน้า
ประเทศไทยซึ่งดาวน์โหลดจาก http://www.thaigov.go.th/index.php/th/government-th1 และ
https://www.youtube.com/user/newsthai19/featured โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตในระหว่างวันที่ 1 ถึง
วันที่ 31 มีนาคม 2559 สาหรับขัน้ ตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูล (ซึ่งดาเนินการไปพร้อมๆ กันกับการวิเคราะห์ข้อมูล) นี้
ผู้วิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยอีก 1 คน ได้ร่วมกันวิเคราะห์ไปพร้อมๆ กัน
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การวิเคราะห์ข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา โดยการจาแนก
ประเภทความถี่ ของเนื้ อ หาที่ ป รากฏในเทปวี ดิ ทั ศ น์ร ายการเดิ น หน้า ประเทศไทย ประกอบกั บ การพรรณนาวิเ คราะห์
(Descriptive Analysis) เพื่อการนาเสนอข้อค้นพบของการวิจัย ส่วนการตรวจสอบข้อมูลได้ใช้เทคนิคของ Denzin (อ้างโดย
สุภางค์ จันทวณิช, 2546) คือการตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (Investigator Triangulation) กล่าวคือ ในขั้นตอนของการ
เก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล จะมีทั้งผู้วิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยร่วมกันทางานไปพร้อมๆ กัน และภายหลังจากเก็บ
ข้อมูลแล้วมาบันทึกข้อมูลด้วยกันและมีความเห็นตรงกัน
ผลการวิจัย
เมื่อจาแนกเทปวีดิทัศน์ออกตามประเภทของนโยบายสาธารณะที่ คสช. ส่งผ่านทางรายการเดินหน้าประเทศไทย
เป็นนโยบายภายในประเทศและนโยบายภายนอกประเทศ พบว่า ในช่วงระยะเวลาที่ศึกษา คือ 7 ไตรมาส จานวน 21 เดือน
ประกอบไปด้วยนโยบายสาธารณะภายในประเทศ จานวน 512 เทป คิดเป็นร้อยละ 93.94 และนโยบายสาธารณะภายนอก
ประเทศ จานวน 33 เทป คิดเป็นร้อยละ 6.06

7
รวม

ระเบียบ/
ความมั่นคง

สิ่งแวดล้อม

ภัยคุกคาม

6

3
6
32
(3.45) (6.90) (36.78)
11
10
26
(14.47) (13.16) (34.21)
3
5
45
(3.90) (6.49) (58.44)
4
7
39
(5.13) (8.97) (50.00)
6
7
36
(8.22) (9.59) (49.32)
10
3
36
(12.99) (3.90) (46.75)
2
4
41
(2.60) (5.19) (53.25)
39
42
255
(7.16) (7.71) (46.79)

การป้องกัน
ประเทศ

5

1
(1.15)
1
(1.32)
1
(1.30)
2
(2.56)
3
(4.11)
2
(2.60)
1
(1.30)
11
(2.02)

การทูต

4

9
(10.34)
2
(2.63)
6
(7.79)
5
(6.41)
4
(5.48)
9
(11.69)
10
(12.99)
45
(8.26)

รวม

เศรษฐกิจ

3

การศึกษา

2

สาธารณสุข

1

สังคม

ตารางที่ 1 : แสดงประเภทของนโยบายสาธารณะที่ คสช. ส่งผ่านทางรายการเดินหน้าประเทศไทย
รอบ
นโยบายภายใน (ด้าน)
นโยบายภายนอก (ด้าน)
ไตรมาส
ที่

ความถี่
(ร้อยละ)

28
(32.18)
22
(28.95)
14
(18.18)
16
(20.51)
14
(19.18)
14
(18.18)
12
(15.58)
120
(22.02)

7
(8.05)
3
(3.95)
2
(2.60)
3
(3.85)
3
(4.11)
3
(3.90)
7
(9.09)
28
(5.14)

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

1
(1.15)
1
(1.32)
1
(1.30)
2
(2.56)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
5
(0.92)

87
(100.00)
76
(100.00)
77
(100.00)
78
(100.00)
73
(100.00)
77
(100.00)
77
(100.00)
545
(100.00)

จากนั้น เมื่อจาแนกประเภทตามขอบข่ายของเนื้อหาในรายละเอียด พบว่า ในภาพรวมทั้ง 7 ไตรมาส คสช. ได้
ส่งผ่านนโยบายด้านการอานวยความเป็นธรรม กฎหมายและระเบียบ และความมั่นคง มากที่สุด เป็นจานวนถึง 255 เทป คิด
เป็นร้อยละ 46.79 รองลงมาได้แก่ นโยบายด้านเศรษฐกิจ จานวน 120 เทป คิดเป็นร้อยละ 22.02 นโยบายด้านสังคม
จานวน 45 เทป คิดเป็นร้อยละ 8.26 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม จานวน 42 เทป คิดเป็นร้อยละ 7.71 นโยบายด้านการศึกษา
จานวน 39 เทป คิดเป็นร้อยละ 7.16 นโยบายด้านการทูต จานวน 28 เทป คิดเป็นร้อยละ 5.14 นโยบายด้านสาธารณสุข
- สังคมและวัฒนธรรม -
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จานวน 11 เทป คิดเป็นร้อยละ 2.02 และที่น้อยที่สุดคือ นโยบายด้านการต่อต้านภัยคุกคาม จานวน 5 เทป คิดเป็นร้อยละ
0.92 อย่างไรก็ดี ผลการศึกษาในครั้งนี้ ไม่พบเทปที่เกี่ยวกับนโยบายด้านการป้องกันประเทศ
เมื่อพิจารณาแยกตามแต่ละไตรมาส พบว่า ในทุกๆ ไตรมาส คสช. ได้ส่งผ่านนโยบายด้านการอานวยความเป็นธรรม
กฎหมายและระเบียบ และความมั่นคง ในจานวนความถี่ที่มากที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 34.21 - 58.44) และรองลงมาได้แก่
นโยบายด้านเศรษฐกิจ (คิดเป็นร้อยละ 15.58 – 32.18) ในขณะที่ลาดับที่สาม จะมีการเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ ในไตรมาส
ที่ 1 (25 พฤษภาคม 2557 – 31 สิงหาคม 2557) ได้แก่นโยบายด้านสวัสดิการสังคม (คิดเป็นร้อยละ 10.34) ไตรมาสที่ 2 (1
กันยายน 2557 – 30 พฤศจิกายน 2557) ได้แก่นโยบายด้านการศึกษา (คิดเป็นร้อยละ 14.47) ไตรมาสที่ 3 (1 ธันวาคม
2557 – 28 กุมภาพันธ์ 2558) ได้แก่นโยบายด้านสวัสดิการสังคม (คิดเป็นร้อยละ 7.79) ไตรมาสที่ 4 (1 มีนาคม 2558 – 31
พฤษภาคม 2558) และไตรมาสที่ 5 (1 มิถุนายน 2558 – 31 สิงหาคม 2558) ได้แก่นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม (คิดเป็นร้อยละ
8.97 และ 9.59 ตามลาดับ) ไตรมาสที่ 6 (1 กันยายน 2558 – 30 พฤศจิกายน 2558) ได้แก่นโยบายด้านการศึกษา (คิดเป็น
ร้อยละ 12.99) และไตรมาสที่ 7 (1 ธันวาคม 2558 – 30 กุมภาพันธ์ 2559) ได้แก่นโยบายด้านสวัสดิการสังคม (คิดเป็นร้อย
ละ 12.99)
ตัวอย่างของเทปรายการเดินหน้าประเทศไทยที่นาเสนอ นโยบายสาธารณะด้านสวัสดิการสังคม ได้แก่ “ตอน
เดินหน้าช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 บาท” ซึ่งแพร่ภาพออกอากาศในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ความยาว 11.17 นาที ดังมีความ
โดยสรุปได้ว่า วันที่ 20 ตุลาคม 2557 เป็นวันแรกที่ชาวนาทั่วประเทศได้รับเข้าสู่โครงการไร่ละพัน ซึ่งเป็นมาตรการช่วยเหลือ
จากรัฐบาล เพื่อช่วยลดต้นทุนของเกษตรกร โดยผ่านทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) โดยชาวนาจะ
ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลตั้งแต่นี้เป็นต้นไป (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน https://www.youtube.com/
watch?v=pTKX8jMi2Co)
นโยบายสาธารณะด้านสาธารณสุข ได้แก่ “ตอนรวมหรือแยก 3 กองทุนสุขภาพ” ซึ่งแพร่ภาพออกอากาศในวันที่
21 มกราคม 2558 ความยาว 10.08 นาที ดังมีความโดยสรุปได้ว่า ในปัจจุบันนี้ มีกองทุนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
สุขภาพของคนไทยจานวน 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) กองทุนประกันสังคม และ
สวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ ซึ่งทั้ง 3 กองทุนก็มีมาตรฐานในการให้บริการและสิทธิต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไป
ดังนั้น การปฏิรูปกองทุนสุขภาพของไทย จึงเป็นโจทย์แรกๆ ที่ถูกจับตามองว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไร เพราะที่ผ่านมาได้มี
ความพยายามในการผลักดันให้เกิดความเสมอภาค แต่ก็ยังคงต้องติดขัดกับหลากหลายปัญหา แม้แต่โครงการเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ที่ทางโรงพยาบาลจะต้องรีบให้การรักษา แต่ก็ดูเหมือนกับว่าจะมีปัญหาเรื่องการเบิกจ่าย และประชาชนก็ยังร้องเรียนว่า ไม่ได้
รับการบริการตามนโยบาย อีกทั้งยังมีการเรียกเก็บเงินด้วย ดังนั้นแนวทางสาหรับการแก้ไขปัญหานี้ จึงน่าจะพิจารณาไปที่
สิ ท ธิ ข องประชาชนที่ ค วรจะได้ รั บ จากรั ฐ และประสิ ท ธิ ภ าพของกองทุ น เป็ นส าคั ญ (ดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ใน
https://www.youtube.com/watch?v=Xjzrvt3Q3LA)
นโยบายสาธารณะด้านการศึกษา ได้แก่ “ตอนวิชาหน้าที่พลเมืองกับหลักสูตรประชาธิปไตย” ซึ่งแพร่ภาพ
ออกอากาศในวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ความยาว 12.23 นาที ดังมีความโดยสรุปได้ว่า คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติได้
มอบแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง โดยเน้นเรื่องความรักชาติ ยึดมั่น
ในศาสนา เทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ ความปรองดอง สมานฉันท์ ความมีระเบียบวินัย และการเป็นพลเมืองดีใน
ระบอบประชาธิป ไตยอัน มี พระมหากษั ตริ ย์ท รงเป็น ประมุ ข ซึ่ งในประเด็ น สุด ท้า ยนี้ คสช. ได้ม อบหมายให้ สานั กงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เข้ามาดูแลเนื้อหาในส่วนนี้ด้วย และให้เร่งรัดดาเนินการในนโยบายสาธารณะเรื่องนี้
ต่อไปโดยทันที ซึ่งทางคณะกรรมการการเลือกตั้งด้านกิจการการมีส่วนร่วมฯ ได้ร่วมมือกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดาเนินการในภาคปฏิบัติจริงกับนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งมีระบบการศึกษาที่แบ่งออกเป็น
4 ช่วงชั้น และในการนี้ ทางกระทรวงศึกษาธิการได้เคยมีคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยสาหรับครูผู้สอน (4
เล่ม สาหรับ 4 ช่วงชั้น) อยู่แล้ว จึงเร่งให้มีการจัดฝึกอบรมและทาความเข้าใจกับครูผู้สอน ให้นาเอากิจกรรมต่างๆ ในหนังสือ
คู่มือดังกล่าวนี้ มาใช้ในการปฏิบัติจริงเพื่อเสริมสร้างให้ผู้เ รียนบรรลุถึงการเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ต่อไป (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน https://www.youtube.com/watch?v=CaqTKgASac4)
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นโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ “ตอนเดินหน้าโรดแมป การบริหารจัดการขยะและของเสีย ” ซึ่งแพร่
ภาพออกอากาศในวันที่ 2 มีนาคม 2558 ความยาว 13.33 นาที ดังมีความโดยสรุปได้ว่า ในระยะเวลาที่ผ่านมา เศรษฐกิจของ
ไทยขยายตัวขึ้นอย่างมาก ประกอบกับจานวนประชากรก็เพิ่มมากขึ้นในระดับหนึ่งด้วย ดังนั้น จึงเกิดความเป็นเมืองขึ้น ซึ่งมี
คนจากต่างจังหวัดเดินทางเข้ามาสู่หัวเมืองขนาดใหญ่ๆ เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับทุกคนก็จะต้องมีการกินการใช้ และทิ้งของเสีย
ออกมา สิ่งนี้จึงกลายเป็นประเด็นวาระสาคัญที่ คสช. เล็งเห็นถึงปัญหาและกาหนดเป็นนโยบายแล้วว่า จากนี้เป็นต้นไป การ
บริหารจัดการขยะถือว่าเป็นเรื่องที่จาเป็น และนับเป็นครั้งแรกที่กระทรวงต่างๆ ถึง 9 กระทรวง จะได้ทางานร่วมกันเพื่อให้
ประเด็นนี้เป็นวาระแห่งชาติ และดาเนินไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างสมบูรณ์แบบได้ต่อไป (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน
https://www.youtube.com/watch?v=8jnNlTwxh_w)
นโยบายสาธารณะด้านการอ้านวยความเป็นธรรม กฎหมายและระเบียบ และความมั่นคง ได้แก่ “ตอนเดินหน้า
สร้างความมั่นคงในประเทศ” ซึ่งแพร่ภาพออกอากาศในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ความยาว 11.59 นาที ดังมีความโดยสรุปได้
ว่า ในห้วงเวลาแห่งการสร้างความปรองดองและการปฏิรูป คนไทยจะต้องมีความรักมีความสามัคคีและมีความเข้มแข็งเพื่อที่ จะ
ให้สามารถก้าวข้ามผ่านปัญหาและอุปสรรคที่คนไทยร่วมกันเผชิญ และที่สาคัญก็คือคนไทยต้องการมีความมั่นคงในชีวิตและจิตใจ
ซึ่งหน่วยงานในด้านการสร้างความมั่นคงก็พยายามอย่างยิ่งที่จะสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นอย่างถาวรในประเทศไทย สาหรับ
ในตอนนี้ พลเอกอุดมเดช สีตะบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเลขาธิการ คสช. ได้กล่าวยืนยันว่า สถานการณ์ด้าน
ความมั่นคงของประเทศไทยโดยรวมถือว่าอยู่ในความสงบเรียบร้อยดี แม้ว่าจะมีบางจุดของประเทศอาจมีเหตุร้ายเกิดขึ้นบ้างก็
ตาม โดยได้กล่าวเน้นถึงเรื่องสถานการณ์ตามแนวชายแดน ความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียนและ
การช่วยเหลือกันเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ ความแตกแยกของประชาชนภายในชาติ เหตุการณ์การลอบวางระเบิดที่สี่
แยกราชประสงค์ และที่ ท่ าเรื อ สาธร โดยได้ อธิ บายถึ งกลยุ ทธ์ ของรั ฐบาลในการจั ดท านโยบายสาธารณะเพื่ อ รั บมื อกั บ
สถานการณ์ของปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน https://www.youtube.com/watch?v=sRoGVBjTZQg)
นโยบายสาธารณะด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ “ตอนสถานการณ์การส่งออกไทย” ซึ่งแพร่ภาพออกอากาศในวันที่ 11
สิงหาคม 2558 ความยาว 16.59 นาที ดังมีความโดยสรุปได้ว่า การพัฒนาหรือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีหลายปัจจัยที่
ขับเคลื่อนสนับสนุน ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ สาหรับในตอนนี้ ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
พาณิชย์ คือ ท่านอภิรดี ตันตราภรณ์ ซึ่งได้นาเสนอว่าใน ปัจจุบันนี้สถานการณ์ของการค้าโลกมิได้อยู่ในสภาวะที่สดใสมากนัก
คือขยายตัวเพียงแค่ 3% เท่านั้น นั่นก็หมายความว่าส่วนแบ่งทางการค้าของประเทศต่างๆ ในโลกก็ย่อมที่จะต้องเล็กลงด้วย
เช่นเดียวกัน ดังเช่นที่เกิดปัญหาขึ้นกับหลายประเทศในทวีปยุโรป ซึ่งทาให้กาลังซื้อในยุโรปลดลง และก็เป็นเช่นเดียวกันกับใน
สหรัฐอเมริกาที่เป็นเศรษฐกิจแบบฟองสบูต่ ิดต่อกันมาหลายปี ในขณะที่ ในประเทศจีนซึ่งเศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่
สาหรับในปีนี้ ก็มีการขยายตัวเพียงแค่ 7% เท่านั้น ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าเศรษฐกิจ ของโลกยังอยู่ในสภาวะที่เปราะบาง โดย
ทุกๆ ประเทศต้องระมัดระวังตนเองในเรื่องของการใช้จ่ายเป็นพิเศษ สาหรับในส่วนของประเทศไทย เศรษฐกิจก็ลดลง
เช่นเดียวกัน โดยการส่งออกได้ติดลบเป็น 4.8% ในครึ่งปีแรก ซึ่งก็สอดคล้องกับนานาชาติ จึงมิน่าจะต้องตกใจอะไร เพราะ
คู่แข่งคู่ค้าของประเทศไทย เมื่อตรวจดูตัวเลขแล้วก็มีทิศทางทางการค้าที่หดตัวเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ดี ทางกระทรวงพาณิชย์
ก็ต้องทาหน้าที่เพื่อกระตุ้นการส่งออกของไทยต่อไป โดยกาหนดเป็นแผนเพื่อการนี้ไว้ในหลากหลายด้าน นอกจากนั้น ก็ยัง
พบว่าส่วนแบ่งการตลาดของประเทศไทยในหลายๆ ประเทศ ยังคงสามารถรักษาระดับไว้ได้และในอีกหลายประเทศก็มีการ
เพิ่มมากขึ้นอย่างน่ าพึงพอใจ โดยมี 10 ลาดับสินค้าส่งออกของไทยไปยังต่างประเทศที่ภาครัฐพยายามผลักดันและ
ตั้งเป้าหมายไว้ ได้แก่ รถยนต์และส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก น้ามันสาเร็จรูป อัญมณี
ผลิตภัณฑ์ยาง แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ซึ่งทั้งหมดนี้ทาง
กระทรวงพาณิชย์ได้พยายามวางกลยุทธ์เพื่อกระตุ้นและผลักดันการส่งออกสินค้าของไทยไปยังประเทศคู่ค้าสาคัญๆ เอาไว้

- สังคมและวัฒนธรรม -

977

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 วันที่ 17 มิถุนายน 2559

เรียบร้อยแล้ว อาทิ ลาตินอเมริกา อินเดีย จีน สหรัฐอเมริกา โดยเจาะเข้าไปที่กลุ่มคนและเมืองต่างๆ ของประเทศเหล่านี้ เป็น
ต้น (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน https://www.youtube.com/watch?v=ZL9fZXNWggQ)
นโยบายสาธารณะด้านการทูต ได้แก่ “ตอนสร้างความเข้าใจต่อประชาคมโลก” ซึ่งแพร่ภาพออกอากาศในวันที่ 21
มิถุนายน 2557 ความยาว 13.36 นาที ดังมีความโดยสรุปได้ว่า แนวทางการคืนความสุขให้กับคนในชาติ นอกจากการสร้าง
ความรัก ความสามัคคี ความปรองดองให้เกิดขึ้นภายในชาติแล้ว สิ่งที่สาคัญก็คือการสร้างความเข้ าใจต่อประชาคมโลกถึง
สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งที่ผ่านมานั้น กระทรวงการต่างประเทศถือว่าเป็นหน่วยงานหลักที่ทาหน้าที่สร้าง
ความเข้าใจกับนานาชาติ ถึงแนวทางของ คสช. ในการคืนความสุขให้กับคนไทยตามโรดแม็ปที่กาหนดไว้ คือ การสร้างความ
ปรองดอง การปฏิรูป และการจัดให้มีการเลือกตั้งต่อไป ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ทาหน้าที่โดยแสดงบทบาทในการ
ชี้แจงเพื่อให้ประชาคมโลกมีความเข้าใจโดยใช้กลยุทธ์ในเชิงรุกดาเนินการผ่านทางสถานทูต สถานกงสุลใหญ่ของไทยใน
ต่างประเทศที่เป็นกลุ่มที่เรียกว่ามิตรประเทศของไทย รวมทั้งภาคเอกชนก็ ได้ร่วมทาหน้าที่ดังกล่าวนี้พร้อมกันไปด้วย (ดู
รายละเอียดเพิ่มเติมใน https://www.youtube.com/watch?v=7PY_sffKqXI)
นโยบายสาธารณะด้านการจัดการกับภัยคุกคามระหว่างประเทศ ได้แก่ “ตอนรัฐบาลกับความสาเร็จช่วยเหลือลูกเรือ
ประมงไทยจากโจรสลัดโซมาเลีย” (ตอนที่ 1 และตอนที่ 2) ซึ่งแพร่ภาพออกอากาศในวันที่ 7 และ 8 มีนาคม 2558 ความยาว
15.12 และ 12.57 ตามลาดับ ดังมีความโดยสรุปได้ว่า รัฐบาลไทยสามารถช่วยเหลือตัวประกันชาวไทยลูกเรือพรานทะเล 12 ซึ่ง
ถูกโจรสลัดชาวโซมาเลียจับไว้เป็นตัวประกันในระยะเวลานานถึง 4 ปี 10 เดือน จนในที่สุดแล้วก็ได้ถูกปล่อยตัวและเดินทางกลับสู่
ประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว เรื่องโจรสลัดโซมาเลียนี้ ถือว่าเป็นปัญหาความมั่นคงระดับโลก ที่ทุกๆ ประเทศมีความพยายามที่จะ
ร่วมมือกันในการปราบปรามโจรสลัดโซมาเลีย และประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ก็เคยมีการแสดง
บทบาทต่อเรื่องนี้ในเวทีระดับโลกมาหลายครั้งด้วยกัน นอกจากนั้นประเทศไทย ยังได้มีการจัดตั้งหมู่เรือปราบปรามโจรสลัด
เพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจร่วมกับกองกาลังผสมนานาชาติทางทะเลหรือซีเอ็มเอฟ (Combined Maritime Forces) บริเวณอ่าวเอเดน
และบริเวณชายฝั่งของโซมาเลีย รวมถึงการจัดกาลังพลของกองทัพเรือเพื่อไปปฏิบัติงานในซีเอ็มเอฟ ประเทศไทยถือว่าได้รับ
ปัญหาผลกระทบในเรื่องนี้โดยตรง กล่าวคือ หลังจากวันที่ 18 เมษายน 2553 ที่กลุ่มโจรสลัดได้บุกเข้ายึดเรือประมงพรานทะเล
12 ของบริษัทพีที อินเตอร์เฟรชเชอรี่จากัด พร้อมกั บลูกเรือ ภายหลังจากนั้นประเทศไทย โดยเฉพาะรัฐบาลไทยก็ได้มีความ
พยายามอย่างต่อเนื่องที่จะเข้าช่วยเหลือลูกเรือประมงชาวไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกัน ซึ่งในที่สุดก็ได้ทาสาเร็จ สามารถทาให้
ลูกเรือคนไทยได้กลับสู่แผ่นดินแม่เป็นที่เรียบร้อย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน https://www.youtube.com/watch?v=dzPVFzPXxY
และ https://www.youtube.com/watch?v=Dn6qvBLi5jM ตามลาดับ)
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ภาพที่ 1 ไต้ก๋งเรือพรานทะเล 12 และลูกเรืออีก 3 คน เข้าพบเพื่อคารวะและกล่าวขอบคุณ
ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้การช่วยเหลือ จนถูกปล่อยตัวเป็นอิสระ
จากการควบคุมของโจรสลัดโซมาเลีย
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=Dn6qvBLi5jM

สรุปและอภิปรายผล
จากการวิเคราะห์เทปรายการเดินหน้าประเทศไทย พบว่า คสช. ได้ส่งผ่านนโยบายด้านการอานวยความเป็นธรรม
กฎหมายและระเบียบ และความมั่นคง มากที่สุด ลาดับที่รองลงมาได้แก่ นโยบายด้านเศรษฐกิจ นโยบายด้านสังคม นโยบาย
ด้านสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านการศึกษา นโยบายด้านการทูต นโยบายด้านสาธารณสุข และนโยบายด้านการต่อต้านภัย
คุกคาม ตามลาดับ อย่างไรก็ดี ผลการศึกษาในครั้งนี้ ไม่พบเทปที่เกี่ยวกับนโยบายด้านการป้องกันประเทศ นอกจากนั้น
นโยบายที่นาเสนอข้างต้นนี้ สามารถจาแนกเป็นนโยบายสาธารณะภายในประเทศ คิดเป็นร้อยละ 93.94 และนโยบาย
สาธารณะภายนอกประเทศ คิดเป็นร้อยละ 6.06
การที่ คสช. และรัฐบาล ต้องเน้นการดาเนินงานในนโยบายสาธารณะด้านการอานวยความเป็นธรรม กฎหมายและ
ระเบียบ และความมั่นคง ก็ด้วยน่าจะเป็นด้วยเหตุที่ว่าช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้ อยู่ในระยะเวลาตามกาหนดการ (Road Map)
ที่ คสช. ได้วางเอาไว้เป็น 3 ระยะ (สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง, 2559) คือ 1) การสร้างความปรองดอง (ระยะ
ที่ 1 ช่วงแรกของการควบคุมอานาจการบริหารประเทศ) 2) การปฏิรูป (ระยะที่ 2 การใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราว) และ 3) การจัด
ให้มีการเลือกตั้ง (ช่วงที่ 3 การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์) ซึ่งช่วงเวลาในปัจจุบันนี้ อยู่ระหว่างระยะที่ 2
คือการเร่งรัดการปฏิรูปในด้านต่างๆ ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่จะต้องสร้างระเบียบ กฎหมาย และเสริมสร้างความเป็นธรรม
ให้เกิดมีขึ้นในสังคมไทย ดังนั้น จึงพบว่าเทปวีดิทัศน์ที่ศึกษามีนโยบายสาธารณะในประเภทดังกล่าวนี้ เป็นจานวนมากที่สุด
ส่วนเนื้อหาด้านเศรษฐกิจ ที่พบว่ามีความถี่อยู่ในลาดับที่ 2 ก็น่าจะด้วยเหตุที่ว่า รัฐบาลทุกๆ รัฐบาลนับตั้งแต่ยุค
เร่งรัดการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยการจัดให้มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ 2504 สมัยจอมพลสฤษดิ์
ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นต้นมา จนถึงในปัจจุบันนี้ ก็ล้วนแล้วแต่ให้ความสาคัญกับการเร่งรัดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ เพราะประเทศต่างๆ โดยส่วนใหญ่ของโลกนี้ ก็ล้วนแล้วแต่ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีเป็นแนวทางหลัก
ดังนั้น จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่รัฐบาลในปัจจุบันนี้ จะให้ความสาคัญกับเรื่องดังกล่าวนี้ เช่นเดียวกัน
จากตัวเลขที่ปรากฏในตารางที่ 1 ทาให้สามารถอนุมานได้ว่า คสช. และรัฐบาลให้ความสาคัญกับนโยบายสาธารณะ
ด้านระเบียบและความมั่นคง และนโยบายสาธารณะด้านเศรษฐกิจเป็นประการสาคัญ เพราะความถี่และร้อยละของประเภท
- สังคมและวัฒนธรรม -
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นโยบายสาธารณะในลาดับที่ 1 และลาดับที่ 2 ทิ้งห่างจากลาดับที่ 3 หลายเท่าตัว สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็น่าจะเป็นเพราะ คสช.
และรัฐบาล มุ่งที่จะสร้างความปรองดองและการปฏิรูปภายในประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้า และอานวยความเป็นธรรมใน
ด้านต่างๆ ให้เกิดขึ้นในห้วงระยะเวลาแห่งการปฏิรูปนี้โดยด่วน
อย่างไรก็ดี ในประเด็นที่พบว่า ผลการจาแนกประเภทของนโยบายสาธารณะ ที่พบว่าเป็นนโยบายสาธารณะ
ภายในประเทศ ถึงร้อยละ 93.94 นั้น ก็น่าจะเป็นด้วยเหตุที่ว่า คสช. และรัฐบาลปัจจุบัน ได้ยึดมั่นกับการเร่งรัดการปฏิรูป
กิจการภายในประเทศ ก่อนการก้าวไปสู่การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยต่อไป ดังนั้น เทปวีดิทัศน์รายการเดินหน้า
ประเทศไทยที่นามาศึกษา จึงเต็มไปด้วยประเภทเนื้อหาของนโยบายสาธารณะที่ผลิตและนาออกมาใช้กับกิจการสาธารณะ
ภายในประเทศเป็นประการสาคัญ
อนึ่ง ผลของการวิจัยในครั้งนี้ ได้สกัดให้เห็นเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ยืนยันได้ว่า อาชีพทหารมิได้มีหน้าที่เพียงแค่
การป้องกันประเทศ จากอริราชศัตรูแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ทหารยังมีหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงและการพัฒนา
ภายในประเทศด้วยเฉกเช่นเดียวกัน ดังเช่นที่ นรนิติ เศรษฐบุตร (2521) ได้เคยจาแนกบทบาทของทหารไว้ว่า อาจทาหน้าที่
ได้ทั้งนักเปลี่ยนแปลงสังคมให้ทันสมัยทางการเมือง และทาหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์รักษากติกาทางการเมืองก็ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งก็
สอดคล้องกับสิ่งที่ Finer (อ้างโดย นรนิติ เศรษฐบุตร, 2521) ได้วิเคราะห์ไว้ว่า ถ้ามีการทาให้ทหารรู้สึกและเข้าใจสภาพของ
ทหารอาชีพแล้ว บางทีการแทรกแซงทางการเมือ งโดยตรงของทหารก็จะมีมากขึ้นได้ กล่าวคือ เป็นการขยายโครงสร้างของ
กิจกรรมหรือบทบาทของฝ่ายทหาร จนทาให้ทหารสนใจปัญหาต่างๆ ของบ้านเมืองทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้ง
การเมืองมากขึ้น จึงอาจทาให้ทหารตีความได้ว่า การเป็นทหารอาชีพนั้น จะต้องมีขอบเขตของบทบาทที่ครอบ คลุมด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองด้วย ดังนั้น จึงถือว่าเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะต้องเข้ามามีบทบาททางการเมือง
อย่างไรก็ดี การที่ผลของการวิจัยในครั้งนี้ ได้แสดงความถี่และร้อยละของนโยบายด้านการป้องกันประเทศไว้เป็น
ศูนย์ในทุกๆ ไตรมาส นั่นก็มิได้หมายความว่า คสช. และรัฐบาล ไม่ได้จัดทานโยบายสาธารณะในด้านการป้องกันประเทศแต่
ประการใด ในทางตรงกันข้าม เนื้อหาเหล่านี้ได้ถูกสอดแทรกอยู่ในเทปวีดิทัศน์ตอนต่างๆ ที่ถูกจาแนกไว้ในประเภทของ
นโยบายด้านระเบียบและความมั่นคง แต่หากถือตามเกณฑ์ของการจาแนกประเภทแล้ว ก็จะต้องพิจารณาโดยยึดเอาเนื้อหา
หลักโดยส่วนใหญ่และหัวข้อเรื่อง (Theme) ของแต่ละตอนที่ออกอากาศเป็นประการสาคัญ อาทิ “ตอนเดินหน้าสร้างความ
มั่นคงในประเทศ” ซึ่งแพร่ภาพออกอากาศในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ดังที่นาเสนอไว้ข้างต้นนี้ ฯพณฯ พลเอกอุดมเดช สีตะ
บุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเลขาธิการ คสช. ก็ได้กล่าวถึงนโยบายสาธารณะด้านการป้องกันประเทศไว้ร่วม
ด้วยเช่นเดียวกัน
ในการวิเคราะห์ท้ายที่สุดนี้ โดยปกติแล้วการทาหน้าที่ของสื่อในการปกครองระบอบประชาธิปไตย จะต้องแสดง
บทบาทที่สาคัญ 5 ประการด้วยกัน (เสถียร เชยประทับ, 2551) คือ สื่อต้องให้ข่าวสารแก่ประชาชนหรือทาการสารวจ
ตรวจสอบว่ามีอะไรเกิดขึ้นรอบๆ ตัวเขาบ้าง สื่อต้องให้การศึกษาหรือสอนประชาชนว่า ข้อเท็จจริงนั้นมีความหมายและ
ความสาคัญอย่างไร สื่อต้องเป็นเวทีการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของประชาชนฝ่ายต่างๆ ช่วยก่อให้เกิดมติมหาชน สื่อ
ต้องทาหน้าที่ตรวจสอบ ดูแลการทางานของรัฐบาลและสถาบันการเมืองอื่นๆ และสื่อต้องทาหน้าที่สนับสนุนหรือส่งเสริม
ความคิดเห็นทางการเมือง
แต่จากกรณีของรายการเดินหน้าประเทศไทยที่ถูกใช้เป็นหน่วยในการวิเคราะห์ครั้งนี้ จะพบว่าได้ทาหน้าที่เพียงแค่
การให้ข่าวสารและการแสดงให้ประชาชนเห็นว่าข้อเท็จจริงนั้นๆ มีความหมายและมีความสาคัญอย่างไร แต่เพียงเท่านั้น
ในขณะที่ไม่พบบทบาทที่สาคัญอีก 3 ประการสุดท้ายด้านหลังนี้ ทั้งนี้ก็เพราะรายการดังกล่าวเป็นระบบการสื่อสารทางเดียว
โดยการใช้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ส่งสารจากรัฐบาลมาสู่ประชาชนเท่านั้น
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้
1) เนื่องจากแนวโน้มของระบอบประชาธิปไตยเสรีนิยมที่มีใช้กันอยู่ทั่วโลกได้มุ่งไปสู่การเป็นรัฐสวัสดิการ ทั้งนี้เพื่อ
แก้ไขพยาธิสภาพ (Pathology) ซึ่งเป็นข้อเสียของระบอบประชาธิปไตย-ทุนนิยมเอง (มีแนวโน้มว่าคนรวยจะรวยมากยิ่งขึ้น
คนจนก็จะยิ่งจนมากยิ่งขึ้น) ดังนั้น คสช. และรัฐบาลควรจะเร่งรัดเพิ่มสัดส่วนของการกาหนดนโยบายสาธารณะ (Policy
Making) ด้านสวัสดิการสังคมและการนาไปใช้ปฏิบัติ (Implementation) ในสัดส่วนที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลของการวิจัยใน
ครั้งนี้ ได้ค้นพบแนวโน้มเช่นนี้ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของการศึกษา (ระหว่าง 1 ธันวาคม 2558 – 29 กุมภาพันธ์ 2559) แล้ว
อีกทั้งในช่วงที่เรียบเรียงรายงานอยู่นี้ (สัปดาห์แรกของเดือนเมษายน 2559) ก็ได้พบว่าในช่วงเดือนมีนาคม 2559 คสช. และ
รัฐบาลได้พยายามเพิ่มสัดส่วนนโยบายสาธารณะด้านสวัสดิการสังคมให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการนาเสนอไปพร้อมๆ กัน
กับวาทกรรม “ประชารัฐ” ซึ่งเกิดขึ้นในระยะนี้ อาทิ “เดินหน้าโครงการบ้านประชารัฐ” (24 มีนาคม 2559) เป็นต้น
2) ผลจากการทบทวนเทปวีดีทัศน์รายการเดินหน้าประเทศไทย ได้พบว่า คสช. และรัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับการ
รวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนซึ่งมีผลอย่างเป็นทางการตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ที่ผ่านมานี้ โดยมีเทปที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
จานวน 14 เทป ได้แก่ “เดินหน้าประเทศไทยกับการเดินหน้าสู่ประชาคมอาเซียน” (16 กรกฎาคม 2557) “พัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษก้าวสู่ AEC” (18 กรกฎาคม 2557) “คมนาคมกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรับ AEC” (25 กรกฎาคม
2557) การลดต้นทุนและเพิ่มผลการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” (10 กันยายน 2557) “บขส. เชื่อมโยง
คมนาคมขนส่ง...สู่อาเซียน” (11 กันยายน 2557) “บูรณาการ (คุมโลกติดต่อ) รับประชาคมอาเซียน” (23 กันยายน 2557)
“พัฒนาคมนาคมเชื่อมต่อภูมิภาคอาเซียน” (1 ธันวาคม 2557) “พืชเกษตรของไทยกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” (13
ธันวาคม 2557) “พัฒนาระบบรางสู่ AEC” (6 พฤษภาคม 2558) “ความสาเร็จและบทเรียนในกีฬาซีเกมส์ ” (20 มิถุนายน
2558) “ประเทศไทยกับการเป็นประชาคมอาเซียน” (8 สิงหาคม 2558) “OTOP TO AEC มรดกแผ่นดินจากท้องถิ่นสู่
สากล” (23 พฤศจิกายน 2558) “มรดกวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียน” (5 ธันวาคม 2558) และ “สตช. พร้อมรับมือเปิด
ประชาคมอาเซียน” (29 กุมภาพันธ์ 2559) ในจานวนดังกล่าวนี้ ได้พบนโยบายสาธารณะของ คสช. หรือรัฐบาล สาหรับการ
ปรับเปลี่ยนหรือเสริมสร้างทัศนคติของประชาชนชาวไทยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเป็นพลเมืองดีอาเซียนสอดแทรกอยู่จานวน
เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งในทางตรงกันข้าม ได้พบเรื่องดังกล่าวนี้ในกรณีของการเป็นพลเมืองดีสาหรับประเทศไทยเป็น
จานวนมาก อาทิ “ชูหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ ศีลธรรม หน้าที่พลเมือง เพิ่มสานึกรักชาติ ” (7 มิถุนายน 2557) “พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์” (5 กันยายน 2558) เป็นต้น ดังนั้น คสช.และรัฐบาลควรจะต้องเร่งรัดการกาหนดนโยบายและ
การนาเอานโยบายไปปฏิบัติต่อประเด็นดังกล่าวนี้อย่างจริงจังต่อไป
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมีการศึกษาประเภทของนโยบายสาธารณะที่ คสช. และรัฐบาล ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ส่งผ่าน
ทางรายการคืนความสุขให้คนในชาติ และนาผลที่ได้มาเปรียบเทียบกับผลของการวิจัยในครั้งนี้
2) เมื่อรายการเดินหน้าประเทศไทยและรายการคืนความสุขให้คนในชาตินาเสนอเทปสุดท้าย ควรมีการศึกษาเรื่อง
ประเภทของนโยบายสาธารณะตามแนวทางเช่นนี้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ได้คาตอบที่สมบูรณ์ตลอดทั้งกระบวนความ
3) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ รายการนายกทักษิณพบประชาชน รายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯ อภิสิทธิ์
รายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน และรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ในแง่น้าหนักการนาเสนอผลงานของรัฐบาล ซึ่ง
จะทาให้ได้คาตอบว่ารัฐบาลใดให้ความสาคัญกับการดาเนินการนโยบายสาธารณะในเรื่องใดมากกว่ากัน
4) ควรมีการศึกษาถึงจานวนของผู้รับสาร (จานวนยอด Views) ในแต่ละเทปวีดิทัศน์ของรายการเดินหน้าประเทศไทย
(บนระบบยูทูป) ซึ่งมีจานวนแตกต่างกันไปว่า อะไรเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ผู้รับสารสนใจติดตาม Theme เรื่องอะไรเป็นพิเศษ
- สังคมและวัฒนธรรม -
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5) ควรมีการศึกษาสมการเชิงเส้นเพื่อทานายว่าระยะเวลาที่นาขึ้น Upload บนระบบยูทูป มีความสัมพันธ์กับความ
สนใจ Theme ของเรื่องแต่ละตอนหรือไม่ รวมทั้งศึกษาถึงจานวนของผู้รับสารโดยเฉลี่ยเมื่อระยะเวลาผ่านไป
6) ควรมีการศึกษาถึงการเลือกเนื้อหาของเรื่องมานาเสนอ (Theme Selection) ในรายการเดินหน้าประเทศไทย
ว่ามีกระบวนการอย่างไร ใครเป็นผู้ที่มีอานาจตัดสินใจในการคัดเลือกนี้ และเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกเรื่องคืออะไร
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ที่
ช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายสาหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้
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ปัจจัยที่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและไทยก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2, 1932-1941
Factors in Pre-World War Two Effecting US-Thai Relations during the Pre-World War
Two Period, 1932-1941
สาวิตรี บุญกล่อม

1

บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความสัมพันธ์สหรัฐฯ-ไทยก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2, 1932-1941 มุ่งศึกษาปรากฏการณ์
ในความสัมพันธ์สหรัฐฯ-ไทย เพื่อค้นหาปัจจัยที่มีผลในการกาหนดนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ ต่อไทยก่อนการโจมตีฐาน
ทัพเรืออเมริกันที่อ่าวเพิร์ล โดยใช้กรอบการวิเคราะห์ three level of analysis ของ Joseph Nye ซึ่งประกอบไปด้วยเหตุ
ปัจจัยระดับเร่งด่วน (Precipitating causes) เหตุปัจจัยระดับกลาง (Intermediate causes) และเหตุปัจจัยระดับลึก (Deep
causes) โดยความเข้มข้นของเหตุปัจจัยในระดับต่างๆ เหล่านี้ มีความเกี่ยวข้องกับ 3 มิติดังนี้ มิติระบบ (Systemic Courses)
มิติภายในประเทศ (Domestic Courses) และมิติความเป็นปัจเจกบุคคล (Individual Courses) เพื่อตอบคาถามงานวิจัย
ที่ว่า อะไรคือปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินนโยบายต่างประเทศแบบไม่ผูกมัดของสหรัฐฯ ต่อไทยก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 จาก
การค้นคว้าผู้วิจัยพบว่า สิ่งที่เป็นประเด็นร่วมของทั้ง 3 มิติ คือ ความพยายามของสหรัฐฯ ในการเข้ามาเพื่อรักษาผลประโยชน์
แห่งชาติทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยมีอุดมการณ์ทางการเมืองและภาวะผู้ นาของประธานาธิบดี Franklin D.
Roosevelt และการขึ้นสู่อานาจของผู้นาทหารญี่ปุ่นเป็นเหตุปัจจัยระดับเร่งด่วน ภาวะเศรษฐกิจตกต่าครั้งยิ่งใหญ่ (Great
Depression) เป็นเหตุปัจจัยระดับกลาง และเหตุปัจจัยระดับลึกคือ ลัทธิจักรวรรดินิยม การศึกษาความสัมพันธ์แบบไม่ผูกมัด
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในการดาเนินนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ โดยมีจุดประสงค์เพื่อ
รักษาผลประโยชน์แห่งชาติเป็นแกนหลัก
คำสำคัญ: ผลประโยชน์แห่งชาติ สงครามโลกครังที่ 2 การโจมตีฐานทัพเรืออเมริกันที่อ่าวเพิร์ล
ความสัมพันธ์แบบไม่ผูกมัด
Abstract
Against the historical discourse among academic circles that US-Thai relations prior to World War
Two was one of the friendliness and genuine and that this newly superpower was a friend indeed of Thai
people through good and bad time, the argument here is national interest of the former was the reason
underlying this noncommittal relationship, synchronously served each other very well.
The purpose of this thesis is to analyze the factors in US-Thai relations before Pearl Harbor
Attack, 1932-1941. The research’s framework develops from Joseph Nye’s three level of analysis namely
precipitating, intermediate, and deep causes which will be analyzed in three dimensions of individual,
domestic and systemic courses. The result shows that policy making process basically serves to enhance
US’s national interest in Asia Pacific. As a precipitating course, the major contribution goes to FDR’s
leadership and ideology and the rise of Japan while Great Depression serves as an intermediate cause.
1
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Lastly imperialism is a deep cause. Though, the relations between US-Thai vary across time, a
consistency persists as they call it the preservation of national interest.
Keywords: National Interest, World War Two, Pearl Harbor Attack, Noncommittal Relationship
บทนา
เราไม่อ าจปฏิเ สธได้ว่า ประวัติศ าสตร์นั้น มีส่ว นสาคัญ อย่า งยิ่ง ในการกาหนดเหตุก ารณ์ ในอนาคต ดังที่เ คย
ปรากฏมาแล้วหลายต่อหลายครั้งในอดีต หากปราศจากการศึกษาถึงความเป็นมาของเหตุการณ์ในอดีต เราจะไม่สามารถ
เข้าใจถึงเหตุการณ์ที่กาลังเกิดขึ้นในปัจจุบันได้อย่างท่องแท้ เช่ นเดียวกับการศึกษาในสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
จาเป็น ที่จะต้อ งศึก ษาความเปลี่ย นแปลงของตัว ระบบหรือ รัฐ จากมิติเชิงประวัติศ าสตร์ โดยพิจ ารณาถึง ตัวแสดงเหตุ
ปัจจัย และตัวแปรต่างๆ ซึ่งจะช่ว ยให้นักความสัม พันธ์ระหว่างประเทศสามารถเข้า ใจและอธิบายสภาวการณ์ระหว่า ง
ประเทศ ที ่กาลัง ดาเนิน อยู่ไ ด้เ ป็น อย่า งดี โดยในงานวิจ ัย ชิ ้น นี ้ผู้ว ิจัย ได้ศึก ษาเหตุก ารณ์ท างประวัติศ าสตร์ที่ส าคัญ
เหตุการณ์หนึ่งของโลกและเหตุการณ์ดังกล่าวยังได้ส่งผลกระทบมาจนถึงปัจจุบันนี้ กล่าวคือ สงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งมี
ประเทศมหาอานาจอย่างสหรัฐฯ เป็นตัวแสดงหลัก
นับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการจนจวบปัจจุบันนี้เป็นเวลากว่า 183 ปี สหรัฐฯ และไทย
เป็นมิต รประเทศที่ดีต่อกันมาโดยตลอด เริ่มต้นตั้งแต่การเข้า มาของคณะมิชชันนารีที่นาพาความเจริญด้านต่างๆ อาทิ
การแพทย์และสาธารณสุข การพิมพ์ และการศึกษาแบบโรงเรียนสมั ยใหม่เข้ามาสู่สังคมไทย และส่งผลให้ไทยสามารถ
พัฒนาขีดความสามารถของประเทศให้เจริญทัดเทียมกับนานาอารยประเทศในสมัยนั้นได้ อีกทั้งเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 1
จบลง ภายใต้การสนับสนุนและผลักดันของประธานาธิบดี Woodrow Wilson ของสหรัฐฯ ไทยได้รับสิทธิให้เข้าเป็น
สมาชิกขององค์การสันนิบาติแห่งชาติ (League of Nations) ซึ่งระยะการเป็นสมาชิกของไทยกินเวลาถึง 26 ปี คือตั้งแต่
ปีค.ศ. 1919 และสิ้นสุดสมาชิกภาพลงในปีค.ศ. 1945 พร้อมกับการปิดฉากลงของสงครามโลกครั้งที่ 2 และนอกจากนี้
ผู้แทนไทยภายใต้ค วามช่วยเหลือ จากที่ปรึกษาชาวอเมริกัน ก็ได้มีโอกาสเปิดการเจรจาต่อรองกับมหาอานาจยุโรปเพื่อ
แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมซึ่งเคยทาไว้ในอดีตกับมหาอานาจยุโรปใน Paris Peace Talks อีกด้วย
ในเวลาต่อมาบทบาทและภาระหน้าที่องค์การสันนิบาตถูกรับช่วงต่อโดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations)
เมื่อวิเคราะห์ในมิติระดับระบบระหว่างประเทศการเป็นสมาชิกองค์การสันนิบาตแห่งชาติของไทยมีอิทธิพลอย่างมากต่อการ
พัฒนาและปรับปรุงประเทศให้ทันสมัย (Modernization) ทั้งนี้เพื่อเผชิญหน้ากับชาติตะวันตก ซึ่งชนชั้นนาเชื่อว่าการปฏิรูป
ประเทศจะทาให้ไทยเป็นที่ยอมรับในหมู่ของมหาอานาจตะวันตก และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้รอดพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้น
อีกทั้งยังเป็นการทาให้ไทยมีสิทธิในฐานะประเทศที่มีเอกราชอย่างสมบูรณ์ในเวทีโลก (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ , 2537) ส่วนในมิติ
ระดับรัฐการเป็นสมาชิกองค์การสันนิบาตช่วยเสริมสร้างฐานรากให้แก่ระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของ
พระมหากษัตริย์และชนชั้นสูง (Stefan M. Hell, 1968) Hell ได้เสนอข้อสนับสนุนในงานวิทยานิพนธ์ชื่อ Siam and the
League of Nations: Modernization, Sovereignty and Multilateral Diplomacy, 1920-1940 เกี่ยวกับนโยบาย
ต่างประเทศของไทยในช่วงระหว่างสองสงครามใหญ่อีกว่า การเป็นสมาชิกของไทยในองค์กรระดับโลกนี้มีส่วนสาคัญในการ
ปฏิรูปประเทศและสถานะของไทยถูกยกระดับขึ้นในเวทีการเมืองโลกเมื่อไทยได้รับเลือกจากที่ประชุมสันนิบาตชาติให้จัดตั้ง
การประชุม Bangkok Opium Conference ขึ้นในปีค.ศ. 1931 (1968) นอกจากนี้ที่ปรึกษาอเมริกันยังมีบทบาทในการ
ร่วมกันร่างรัฐธรรมนูญตั้งแต่ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
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ความช่วยเหลือของสหรัฐฯ ในการส่งเสริมให้ไทยได้เข้าเป็นสมาชิกสันนิบาตชาติจนนาไปสู่การพัฒนาและการ
เปลี่ย นแปลงครั้งสาคัญ ในประเทศ และการช่ว ยไทยแก้ไ ขสนธิสัญ ญาไม่เ ป็น ธรรมต่า งๆ เมื่อ ครั้งการประชุม ที่ป ารีส
กลายเป็นปรากฏการณ์สาคัญในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของสหรัฐฯ และไทยในช่วงระหว่างสองสงครามใหญ่ และ
ตอกย้าภาพลักษณ์ของสหรัฐฯ ในฐานะมิตรประเทศที่แท้จริงในสายตาของไทย อย่างไรก็ตามตั้งแต่ ปีค.ศ. 1929 เป็นต้น
มาทั้งสหรัฐฯ และไทยต่างก็ประสบกับปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่าขั้น ร้ายแรงที่สุด (Great Depression) ต่อมาในปีค.ศ.
1932 ก่อนหน้าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่ Franklin D. Roosevelt จะเข้ารับตาแหน่งเพียง 1 ปีได้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ครั้งสาคัญขึ้นในการเมืองไทยซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในไทยเมื่อปีค.ศ. 1932 ระบอบการ
ปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ถูกแทนที่ด้วยการปกครองในแบบประชาธิปไตยตะวันตกอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข อย่างไรก็ตามนอกจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในปีค.ศ. 1932 จะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงระบอบการ
ปกครองภายในประเทศแล้ว และหากพิจ ารณาบริบทความสัมพัน ธ์ร ะหว่างประเทศการเปลี่ย นแปลงการปกครองยัง
หมายถึงระบบขุนนางเก่าและเจ้าที่มีความใกล้ชิด กับมหาอานาจอังกฤษได้ถูกลิดรอนอานาจลงอีกด้วย โดยที่สิทธิในการ
ปกครองได้ต กมาอยู่ใ นมือ ของชนชั้ น กลางที่จัด ตั้ง ในนามรัฐ บาลโดยมีรัฐ ธรรมนูญ เป็น กฎหมายสูง สุด ในการบริห าร
ประเทศแทน จึง เป็น ที่น่า สนใจศึก ษาว่า ตั้งแต่ก ารเปลี่ย นแปลงการปกครองเมื่อ มหาอานาจอังกฤษถูก ลดบทบาทลง
ความสัมพันธ์ที่ปรากฏระหว่างสหรัฐฯ และไทยขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง
เป็นที่น่าสังเกตว่าหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในไทยเป็นต้นมาความสัมพันธ์สหรัฐฯ-ไทยห่างเหินกันมาก
ขึ้น มีแต่เพียงบทบาทของที่ปรึกษาชาวอเมริกันที่ยังคงดาเนินอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยแก้ไขสนธิสัญญาไม่เป็นธรรมตาม
คาเรียกร้องของรัฐบาลไทย แต่แล้วความสัมพันธ์ก็กลับมาใกล้ชิดอีกครั้งหลังเหตุการณ์โจมตีที่อ่าวเพิร์ล สหรัฐฯ ให้การ
สนับสนุนขบวนการเสรีไทยของไทย และไม่ถือว่าไทยเป็นประเทศศัตรู เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 จบลงสหรัฐฯ ได้ช่วยให้
ไทยไม่ต กเป็น ผู้แ พ้ส งครามและเข้า ขัด ขวางมิใ ห้อังกฤษกาหนดบทลงโทษอัน รุน แรงต่อ รัฐ บาลไทย อาทิ ในประเด็น
เกี่ยวกับกองทัพและประเด็นข้าว ทาให้ความสัมพั นธ์ระหว่างสองประเทศแนบแฟ้นมากขึ้นตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 จบ
ลง โดยที่สหรัฐฯ ถือว่าไทยเป็นพันธมิตรที่ดีโดยตลอด และไทยเข้าร่วมรบกับสหรัฐฯ ในสงครามสาคัญๆ ทุกครั้ง โดยใน
ปัจจุบัน สหรัฐ ฯ ได้ดาเนิน การทางความร่วมมือกับไทยที่สาคัญในหลากหลายมิติ อันได้แก่ ความร่วมมือ ทางการทหาร
ความมั่นคงการต่อต้านการก่อการร้าย การส่งเสริมการค้า การลงทุน การใช้ประโยชน์จากสหรัฐฯ ในฐานะแหล่งเรียนรู้
และเทคโนโลยีเ พื่อ เสริม สร้า งขีด ความสามารถในการแข่งขัน ให้กับ ไทย นอกจากนั้น ยังมีป ระเด็น ที่เ ป็น ความท้า ทาย
ร่วมกัน อาทิ การต่อต้านภัยพิบัติ การควบคุมการแพร่กระจายและกาจัดโรคติดต่อ และการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ
เป็นต้น ส่วนในระดับประชาชนก็มีการส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันผ่านทางการจัดตั้งสมาคมชาวไทย และสมาคมชาว
อเมริกันในสถานศึกษา (กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้, 2554)
ดังนั้นอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า ในช่วงปีค.ศ. 1932-1941 เปรียบเสมือนช่วงเวลาที่ขาดหายไปของความสัมพันธ์
สหรัฐฯ-ไทยในแวดวงวิชาการ ผู้วิจัยจึงเลือกช่วงเวลาดังกล่าวขึ้นมาศึกษาเพื่อเติมเต็มช่องว่างในความสัมพันธ์ว่า แท้ที่
จริงแล้ว ปัจ จัย ในการดาเนิน นโยบายต่า งประเทศของสหรัฐ ฯ ต่ อ ไทยในช่ว งเวลาดังกล่า วคือ อะไร อัน จะชี้ใ ห้เ ห็น ถึง
วิวัฒนาการของความสัมพันธ์อันถูกกาหนดโดยปัจจัยภายในรัฐซึ่งถูกเชื่อมโยงเข้ากับ ปัจจัยสถานภาพอานาจของรัฐใน
ระบบระหว่า งประเทศ ทั ้ง หมดจึง น าไปสู ่ค าถามของงานวิจ ัย ที ่ว ่า “อะไรคือ ปัจ จัย ที ่ม ีผ ลต่อ กำรดำเนิน นโยบำย
ต่ำงประเทศแบบไม่ผูกมัดของสหรัฐฯ ต่อไทยก่อนสงครำมโลกครั้งที่ 2”
วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ ต่อไทยในปีค.ศ. 1932 จนกระทั่งก่อน
เหตุการณ์โจมตีอ่าวเพิร์ล อันเป็นการเปิดฉากของสงครามโลกครั้งที่ 2 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ภายใต้กรอบการวิเคราะห์
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ของ Nye เพื่อค้นหาเหตุปัจจัยในทั้ง 3 ระดับ อันได้แก่ ระดับปัจเจกบุคคล ระดับรัฐ และระดับระบบระหว่างประเทศโดยแบ่ง
ความเข้มข้นของเหตุปัจจัยออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่เหตุปัจจัยในระดับลึก เหตุปัจจัยในระดับกลาง และเหตุปัจจั ยในระดับ
เร่งด่วน โดยพิจารณาร่วมกับแนวคิดผลประโยชน์แห่งชาติทางเศรษฐกิจ
กรอบแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และไทยก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2
เพื่อหาเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความร่วมมือและความขัดแย้ง อันนาไปสู่การวิเคราะห์ภาพรวมและแบบแผนของความสัมพันธ์
โดยใช้แนวคิด Three Level of Analysis ของ Joseph Nye เพื่อวิเคราะห์ถึงความเข้มข้นของเหตุปัจจัยในความสัมพันธ์
สหรัฐฯ-ไทยก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยเหตุปัจจัยแบ่งออกเป็นสามระดับ ได้แก่ เหตุปัจจัยในระดับลึก (Deep Causes)
เหตุปัจจัยในระดับกลาง (Intermediate Causes) รวมถึงเหตุปัจจัยในระดับเร่งด่วน (Precipitating Causes) (Nye, 2007)
โดยเชื่อมโยงความเข้ มข้นของเหตุปัจจัยในระดับต่างๆ เข้ากับมิ ติทั้งสามมิติดังนี้ มิติระบบ (Systemic Courses) มิ ติ
ภายในประเทศ (Domestic Courses) และมิติความเป็นปัจเจกบุคคล (Individual Courses) กล่าวคือ มิติระบบระหว่าง
ประเทศประกอบด้วย ความสัมพันธ์เชิงอานาจในระบบ รูปแบบความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ในระบบระหว่างประเทศ และ
ปัจจัยควบคุมพฤติกรรมระหว่างประเทศ มิติภายในประเทศหรือมิติระดับรัฐประกอบไปด้วยการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
และวัฒนธรรม และปัจจัยระดับบุคคลประกอบด้วย ลักษณะและธรรมชาติของมนุษย์ ภาวะผู้นา คุณสมบัติของผู้นา และ
ค่านิยม ความเชื่อ ทัศนคติ และอุดมการณ์
อีกหนึ่งแนวคิดที่ผู้วิจัยเห็นว่ามีคุณประโยชน์สาหรับงานวิจัยชิ้นนี้คือ แนวคิดเรื่องผลประโยชน์แห่งชาติซึ่งเป็นหัวใจ
หลักในการดาเนินนโยบายต่างประเทศของชาติ โดยผลประโยชน์แห่งชาติจะเป็นตัวกาหนดปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่างๆ
ภายในระบบการเมืองระหว่างประเทศ และเป็นปัจจัยนาเข้า (Input) ให้รัฐกาหนดนโยบายออกมาเพื่อกาหนดพฤติกรรมของ
รัฐ ในเวที การเมือ งโลก แต่จ ะมี ลัก ษณะอย่ า งไรขึ้ นกั บ การตี ค วามของแต่ ละชาติ Reitzel ได้ใ ห้ ค วามหมายเกี่ย วกั บ
ผลประโยชน์แห่งชาติว่า เป็นสิ่งที่ผู้ทาการตัดสินใจของประเทศยึดถือว่ามีความสาคัญต่อเอกราช ความมั่นคง ความกินดีอยู่ดี
และเกียรติภูมิของประเทศ ผลประโยชน์แห่งชาติตามทัศนะของ George F. Kennan ขึ้นอยู่กับมโนทัศน์และการตีความของ
ผู้นาทางการเมืองและนักการทูตมืออาชีพซึ่งมีความเข้าใจเกี่ยวกับความสลับซับซ้อนของการเมืองระหว่างประเทศมากกว่า
ประชาชนทั่ ว ไป ตลอดจนมี อิ ส ระพอสมควรในการตี ค วามและก าหนดว่ า ผลประโยชน์ แ ห่ งชาติ คื อ อะไร ซึ่ งขึ้ น อยู่ กั บ
สถานการณ์และมุมมองของผู้มีบทบาทในการกาหนดนโยบายต่างประเทศ (จุฑาทิพ คล้ายทับทิม , 2553) ขณะที่ Ole R.
Holsti (1995) เห็ น ว่ า แก่ น แท้ ข องนิ ย ามผลประโยชน์ แ ห่ งชาติ ไ ม่ อ าจพิ จ ารณาได้ จ ากระบบระเบี ย บระหว่ า งประเทศ
(International System) หรือโครงสร้าง (Structure) แต่ต้องควบรวมไปถึงการเมืองภายในด้วย ทั้งนี้ปัจจัยที่มีส่วนในการ
กาหนดผลประโยชน์แห่งชาติสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเด็น ดังนี้ 1. ความอยู่รอดและความมั่นคงของชาติ 2. ความมั่งคั่ง
ทางเศรษฐกิจ 3. การขยายอานาจของประเทศ และ4. เกียรติภูมิของประเทศ (โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ , 2546) ซึ่งนักคิดแนว
Classical Realism อย่าง Hans J. Morgenthau John Herz หรือ Henry Kissinger งานเขียนของบุคคลเหล่านี้ตาม
ความเห็นของ Robert G. Gilpin จะไม่มีการกล่าวถึงผลประโยชน์แห่งชาติด้านเศรษฐกิจเลย เพราะส่วนใหญ่งานเขียนถูก
ผลิตออกมาในช่วงสงครามเย็น (Cold War) จึงมุ่งเน้นไปในด้านความมั่นคงของชาติเสียมาก แต่แรงกระตุ้นในการต่อสู้กับ
ข้อจากัดดังกล่าวทาให้พวกนักคิดแนว New Realism ได้รับแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์สมัยสงครามเย็น และดึงค่า
ความสาคัญของการค้า เงินตรา และการลงทุนในต่างชาติขึ้นมาได้สาเร็จ โดย Gilpin เชื่อว่านักคิดแนว New Realism
เหล่านี้ได้หวนกลับไปสู่รากของสานัก Realism อีกครั้ง (1984)
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แต่แท้ที่จริงแล้วย้อนกลับไปในยุคประวัติศาสตร์ (Historical Epoch) นักคิดแนว Classic Realism ได้ใ ห้
ความสาคัญกับมิติด้านเศรษฐกิจมาโดยตลอด ดังนั้นงานเขียนของ Thucydides จึงสามารถตีความได้ว่าเป็นการอธิบายถึง
ผลกระทบของการปฏิวัติเชิงพาณิชย์อย่างที่สุดของระบบระหว่างประเทศที่ค่อนข้างนิ่งหรือคงที่ การขยายตัวของการค้า การ
แลกเปลี่ยนโดยใช้เงินตรา (Monetization) ของชุมชนเกษตรกรรม และการขึ้นสู่อานาจของมหาอานาจการค้าใหม่ เช่น
Athens และ Corinth ซึง่ ในความคิดของ Thucydides ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้เป็นการปฏิรูปโฉมหน้าทางการเมืองของกรีกใน
ศตวรรษที่ 5 และยังเป็นสาเหตุพื้นฐานของการทาสงครามระหว่างกันที่ซึ่งทาลายความเป็นอารยธรรมของกรีกอีกด้วย ดังนั้น
สาหรับ Gilpin แล้วจึงกล่าวได้ว่า Thucydides คือนักเศรษฐศาสตร์การเมืองคนแรกของโลกเลยก็ว่าได้นอกจากนี้ ตามทัศนะ
ของ Gilpin ยังมีนักคิดที่ให้ความสาคัญกับอานาจและตัวแปรทางเศรษฐกิจตามขนบของ Classical Realism อีกท่านหนึ่งคือ
Edward H. Carr งานเขียนที่มีความสาคัญและโดดเด่นของเขาคือ The Twenty Years’ Crisis, 1919-1939 เรียกร้องให้ใช้
ศาสตร์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเข้ามาแก้ปัญหาสงคราม และจัดตั้งกลไกที่นาไปสู่ความเปลี่ยนแปลงโดยสันติ
(1984) จึงอาจกล่าวได้ว่าแนวคิดเรื่องผลประโยชน์แห่งชาติทางด้านเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่รัฐได้ให้ความสาคัญ และเป็นสิ่งที่
กาหนดพฤติกรรมของรัฐในระบบระเบียบระหว่างประเทศมาโดยตลอด
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาค้นคว้าในงานวิจัยฉบับนี้ ใช้ระเบียบวิธีการทางประวัติศาสตร์ (Historical Approach) ทาการวิเคราะห์
ข้อมูลด้านเอกสาร (Documentary Research) เป็นหลัก และนาเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical
Descriptive) โดยใช้เอกสารหลักฐานชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) อาทิ สุนทรพจน์ เอกสารราชการ จดหมาย รายงาน
บันทึกส่วนตัว และคาสัมภาษณ์ของผู้อยู่ในเหตุการณ์ เอกสารหลักฐานชั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) ได้แก่ ตาราที่ให้
ความรู้เกี่ยวความสัมพันธ์สหรัฐฯ และไทย ความสัมพันธ์สหรัฐฯ และอังกฤษในบริบทที่เกี่ยวข้องกับไทย นโยบายต่างประเทศ
ของสหรัฐฯ และไทย และนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ ต่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ที่
เกี่ยวข้องงานเขียน บทความในวารสารต่างๆ เป็นต้น แหล่งค้นคว้าที่สาคัญได้แก่ หอสมุดภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สื่อ
ออนไลน์ของหน่วยงานของไทยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ โดยเฉพาะ กระทรวงการต่างประเทศ สภาความ
มั่นคงแห่งชาติ กระทรวงกลาโหมและสื่อออนไลน์ของห้องสมุดในสหรัฐฯที่เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ
เป็นต้น
คาถามงานวิจัย
“อะไรคือปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินนโยบายต่างประเทศแบบไม่ผูกมัดของสหรัฐฯ ต่อไทยก่อนสงครามโลกครังที่ 2”
สมมติฐานงานวิจัย
เนื่องจากงานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Research) หรือเรียกอีกอย่างว่า การวิจัยเอกสาร
(Documentary Research) หรือการวิจัยห้องสมุด (Library Research) ซึ่งเป็นการค้นหาความจริงทางประวัติศาสตร์โดย
อาศัยข้อมูลทางประวัติศาสตร์หรือความจริงที่ผ่านมาแล้ว ทาให้อาจเกิดปัญหาว่าเรื่องที่จะทาการวิจัยเป็นเรื่องที่กว้างเกินไป
(นิภา ศรีไพโรจน์, 2531) ดังนั้นผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานหลังจากการทบทวนวรรณกรรมเบื้องต้นแล้ว ทั้งนี้เพื่อความสะดวกใน
การกาหนดรูปแบบของงานวิจัย โดยมีสมมติฐานดังนี้ “ปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินนโยบายต่างประเทศแบบไม่ผูกมัดของ
สหรัฐฯ ต่อไทยก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 คือ ความพยายามของสหรัฐฯ ในการเข้ามาเพื่อรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก”
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ตัวแปรต้น (Independence Variable) คือ ความพยายามของสหรัฐฯ ในการเข้ามาเพื่อรักษาผลประโยชน์
แห่งชาติทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ตัวแปรตาม (Dependence Variable) คือ การดาเนินนโยบายต่างประเทศแบบไม่ผูกมัดของสหรัฐฯ ต่อไทย
ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2
ในการตอบคาถามวิจัยเหล่านี้ผู้วิจัยได้กระทาโดยอาศัยกระบวนการของการวิจัยเชิงคุณภาพโดยแบ่งออกเป็น 3
ขั้นตอนดังนี้
1.ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงที่มา และพัฒนาการของ
ความสัมพันธ์ โดยในส่วนของข้อมูลปฐมภูมิ ผู้เขียนได้อาศัยคากล่าว และคาชี้แจงของบุคคลต่างๆ ทั้งฝ่ายไทย และสหรัฐฯ ซึ่ง
ปรากฏอยู่ในเอกสารของรัฐบาลไทย และสหรัฐฯ ตลอดจนสิ่งพิมพ์ต่างๆ ในส่วนของข้อมูลทุติยภูมิ ผู้เขียนได้ประมวลมาจาก
เอกสารงานวิจัย งานเขียนทางวิชาการ และวารสารภาษาอังกฤษ
2.รวบรวม ประเมิน วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้
3.ตอบคาถามงานวิจัยและสรุปผล
ผลการวิจัย
จากมุมมองของไทย อาจจะมองว่าสหรัฐฯ เป็นมิ ตรประเทศที่มีความเป็นกลางไม่เอารัดเอาเปรียบเยี่ยงประเทศ
ตะวันตกอื่นๆ ทั้งยังไม่มุ่งแสวงหาอานาจทางดินแดนเหนืออาณาจักรที่เล็กกว่า และมีงานด้านศาสนาเป็นแกนหลักของ
กิจกรรมทางวัฒนธรรม (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536) แต่จากมุมมองของนักปฏิบัติการในฐานะทูตสหรัฐฯ การถู กส่งมา
ประจาที่กรุงเทพฯ ถือว่าเป็นการเนรเทศ (Reynolds, 2005) อย่างไรก็ตามภาพลักษณ์ของสหรัฐฯ ในฐานะมิตรประเทศของ
ไทยนั้นล้วนเป็นผลสืบเนื่องมาจากรากเหง้าเดิมทางความคิดของอเมริกันชนเอง ย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคการก่อร่างสร้างชาติ
สหรัฐฯ ที่แตกตัวออกมาจากวิวัฒนาการของระบบทุนนิยมในยุโรป เริ่มจากพวกพริวกริมส์ (Pilgrims) ลี้ภัยการเมืองทาง
ศาสนามาจากอั ง กฤษ ในปี ค.ศ. 1620 ตามมาด้ ว ยพวกพู ริ แ ทนส์ (Puritans) ใน 20 ปี ใ ห้ ห ลั ง โดยกลุ่ ม หลั ง นี้ เ ป็ น
ผู้วางรากฐานทางความคิดในแบบอเมริกันยุคบุกเบิกในการสร้างสถาบันทางการเมือง และสถาบันทางเศรษฐกิจที่เน้นเสรีภาพ
ส่วนบุคคลกล่าวคือ เน้นการยึดมั่นในพระเจ้า สอนคนให้ทางานหนักพึ่งตัวเอง และมีมโนธรรมในการกระทาต่างๆ เชื่อถือใน
กฎหมายและไม่ยอมรับอานาจโดยพละการของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ในท้ายที่สุดนาไปสู่การแยกตัวเป็นอิสระจากการปกครอง
ของอังกฤษในปีค.ศ. 1776 และสร้างการปกครองแบบสาธารณรัฐขึ้นมาต่อจากฝรัง่ เศส (ถาวร สุขากันยา, 2527) แต่กระนั้นก็
ยังมีอีกปัจจัยหนึ่งนอกเหนือจากปัจจัยด้านอุดมการณ์ที่ทาให้สหรัฐฯ แยกออกมาปกครองตัวเองนั้น คือการใช้ระบบประเทศ
แม่ที่บีบบังคับและกดขี่ควบคุมให้สหรัฐฯ เป็นเพียงแค่แหล่งวัตถุดิบ และตลาดสาหรับประเทศแม่ (ถาวร สุขากันยา, 2527)
นอกจากแนวคิดแบบอเมริกันชนในยุคสร้างชาติ ลัทธิแยกตัวออกห่าง (Isolationism) ที่กล่าวถึงการที่ “สหรัฐฯไม่ควรดาเนิน
นโยบายต่างประเทศผูกพันเป็นพันธมิตรกับชาติใดชาติหนึ่ง หรือย่านใดย่านหนึ่งของโลกอย่างถาวร...ควรมุ่งแต่การค้าพาณิช
ยกรรมและรับวิทยาการใหม่เข้ามาก็พอ” (Encyclopedia of American Foreign Policy, 2016) และลัทธิมอนโร
(Monroe Doctrine) อันมีใจความสาคัญคือต่อต้านและยับยั้ง ความพยายามของชาติยุโรปที่จะเข้ามามีอิทธิพลเหนือชาติเกิด
ใหม่ในทวีปอเมริกา (ถาวร สุขากันยา, 2527) ต่างก็มีอิทธิพลอย่างมากในการดาเนินนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ
เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 1 สิ้นสุดลง รัฐบาลสหรัฐฯ ภายใต้การนาของประธานาธิบดี Woodrow Wilson ตระหนักถึง
บทบาทของประเทศในการรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั น ติ ภ าพของโลก โดยก่ อ ตั้ ง สั น นิ บ าตชาติ ขึ้ น เพื่ อ รั ก ษาระบบระเบี ย บใน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แต่เป็นที่ทราบกันดีว่าสหรัฐฯ ไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก และในเวลานั้นรูปแบบที่ครอบงา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในช่วงเวลาระหว่างสองสงครามใหญ่ (Interwar Period) ตามทัศนะของ Benjamin Rhodes
(2001) คือ การหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ อันเกี่ยวข้องกับการเมือง แต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจและ
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วัฒนธรรม ช่วงเวลานี้ทั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เองหรือแม้แต่ Secretary of State ต่างก็ให้ความสนใจกับประเด็นปัญหา
ภายในประเทศมากกว่า อีกทั้งยังถือว่าประเด็นระหว่างประเทศเป็นประเด็นที่มีความสาคัญรองลงมา สงครามโลกครั้งที่ 1 ให้
บทเรียนแก่ผู้นาประเทศของสหรัฐฯ ว่าไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวทางการเมืองกับประเทศอื่น ดังนั้นนโยบายต่างประเทศของ
สหรัฐฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว จึงดาเนินไปในทางที่มีความเสี่ยงต่าและหลีกเลี่ยงการกระทาอันนาไปสู่ความขัดแย้ง ทั้งนี้
Rhodes ให้เหตุผลว่าการดาเนินนโยบายต่างประเทศในช่วงระหว่างสองสงครามใหญ่ของสหรัฐฯ เป็นผลสืบเนื่องมาจาก
Secretary of State ที่ล้วนแล้วแต่เป็นผลผลิตของโรงเรียนกฎหมาย ตั้งแต่ Robert Lansing (ค.ศ. 1915-1920) ไล่ลงมา
จนถึง Cordell Hull (ค.ศ. 1933-1944) แนวคิดของนักกฎหมายเหล่านี้จึงให้ความสาคัญกับการปฏิบัติตามและรักษาไว้ซึ่ง
ระเบียบกฎเกณฑ์ และศีลธรรมจรรยาทางสังคมเท่านั้น (Benjamin Rhodes, 2001)
ต่อมาในปีทศวรรษที่ 1920 สหรัฐเฉลิมฉลองความรุ่งเรืองของประเทศในฐานะเจ้าหนี้ของโลกหลังสงครามโลกครั้งที่
1 ประธานาธิบดี Hoover ถึงกับกล่าวในปี 1928 ว่า”สหรัฐมาถึงขั้นสุดท้ายของการเอาชนะความยากจนในประวัติศาสตร์
แล้ว” แต่แล้ว 1 ปีต่อมา Wall street ก็ล่มสลาย ตลาดหุ้นร่วงลงอย่างน่าตกใจ บริษัทเล็กใหญ่ทยอยปิดกิจการ ในปี 1932
ประชากรมากกว่า 13 ล้านคนไม่มีงานทา สหรัฐเร่งรัดการชาระหนี้จากลูกหนี้ในยุโรป ซึ่งขณะนั้นธนาคารยุโรปกาลังประสบ
ปัญหาล้มละลาย เรียกได้ว่า 1930 เป็นทศวรรษแห่งความตกต่าของเศรษฐกิจโลก ดังนั้นเมื่อ Franklin D. Roosevelt เข้ารับ
ตาแหน่ง การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจึงเป็นประเด็ นที่ Roosevelt ให้ความสาคัญมากที่สุด ในปี 1933 John Maynard
Keyes เขียนจดหมายเปิดผนึกตีพิมพ์ลงใน The New York Times เรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐเพิ่มการลงทุนของภาครัฐเพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจ และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งแรกภายใต้การนาของประธานาธิบดี Roosevelt ก็เป็นที่รู้จักภายใต้ชื่อ
ของ New Deal ในปี ค.ศ.1933 ตลอดระยะเวลา 12 ปีของการเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ สิ่งสาคัญสูงสุดในการบริหาร
จัดการประเทศของเขา คือการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตกต่าภายในประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกทั้งระบบ และ
ปัญหาเศรษฐกิจตกต่านี้เองเป็นหนึ่งในสาเหตุที่รัฐบาลญี่ ปุ่นตัดสินใจบุกเข้าจีนเพื่อสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรให้แก่
ประเทศ เช่นเดียวกับการบุกลงใต้มายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 จะเกิดขึ้นไม่นานนัก รัฐบาลไทยเมื่อเล็งเห็นแล้วว่าไทยคือประเทศต่อไปที่ญี่ปุ่นต้องการ
เข้ายึดครอง จอมพล ป. พิบูลสงคราม จึงได้ร้องขอความช่วยเหลือทางอาวุธจากสหรัฐฯ โดยผ่านทาง Willy S. Peck ทูต
สหรัฐฯ ประจาประเทศไทย แต่สหรัฐฯ กลับเพิกเฉยต่อความเดือดร้อนของมิตรประเทศเก่าแก่ โดยปฏิเสธการส่งเครื่องบินรบ
ที่ไทยได้ซื้อจากสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน ปีค.ศ. 1940 เนื่องจากกลัวว่าอาวุธจะตกไปอยู่ในมือของญี่ปุ่น และคิดว่า
เครื่องบินรบควรประจาการณ์อยู่ที่ฟิลิปปินส์มากกว่าถูกส่งมาช่วยไทย สหรัฐฯ และอังกฤษต่างก็มีข้อกังขาเกี่ยวกับจุดยืนของ
ไทยว่าจะเข้าร่วมกับญี่ปุ่น หรือฝ่ายของตน เมื่อรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามถูกดึงให้ถลาลึกลงไปพัวพันกับพันธะสัญญา
และข้อตกลงจากฝ่ายญี่ปุ่น ทางฝั่งสหรัฐฯ มองว่ารัฐบาลไทยมีทางเลือกอื่นที่ควรจะทาได้ แต่ก็ยังลังเลที่จะทา ดังนั้นเมื่อจอม
พล ป. พิบูลสงครามได้เข้าร่วมกับฝ่ายญี่ปุ่นแล้วสหรัฐฯ จึงถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อสถานภาพเดิม (Status quo) ของเอเชีย
ทาให้สหรัฐฯ และอังกฤษตัดสินใจลงโทษไทยโดยการขัดขวางการนาเข้าน้ามันดีเซล แกสโซลีน และเคโรซีน ซึ่งเป็นปัจจัยที่
สาคัญของไทย ในเดือนมีนาคมถึงเมษายน ปีค.ศ. 1941 ซึ่งกาลังเป็นช่วงหน้าสิ่วหน้าขวานที่ไทยถูกบีบบังคับจากญี่ปุ่นอยู่แล้ว
แต่ต่อมาในเดือนพฤษภาคม สหรัฐฯ ต้องการให้ไทยสกัดกั้นการขยายอานาจของญี่ปุ่นในภูมิภาค จึงได้หันมาดาเนินนโยบาย
ต่างประเทศที่สนใจไทยมากขึ้น เนื่องจากสหรัฐฯ มองว่าไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญของญี่ปุ่นในการบุกเข้าโจมตีส่วนอื่น
ของดินแดนอาณานิคมของชาติตะวันตก และตกลงจะให้ความช่วยเหลือแก่ไทยเช่นเดียวกับที่ให้ความช่วยเหลื อจีนเมื่อถูก
รุกราน ดังนั้นเมื่อ จอมพล ป. พิบูลสงคราม รู้ว่าไม่สามารถพึ่งพาสหรัฐฯ ได้แล้ว จึงได้โน้มเอียงเข้าหาญี่ปุ่นแทน ซึ่งอันที่จริง
แล้วสหรัฐฯ มิได้ต้องการเปิดพื้นที่รบเพิ่มในแปซิฟิก จนกว่ากองทัพจะพร้อม และอยากจะจบสงครามกับเยอรมนีก่อน แต่เมื่อ
ญี่ปุ่น เยอรมนี และอิตาลีได้ลงนามร่วมเป็นพันธมิตรกัน สหรัฐฯ จึงเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างสงครามในสองทวีป ทาให้
สหรัฐฯ ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือแก่จีนมากขึ้น เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของกองทัพญี่ปุ่นจากการเดินทัพเต็มอัตราศึกลงใต้
อันหมายถึงการเข้าครอบครองเขตเศรษฐกิจและแหล่งทรัพยากรที่สาคัญของสหรัฐฯ ด้วย
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ซึ่งการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้เองที่เป็นประเด็นที่ให้สหรัฐฯ ให้ความสาคัญมากที่สุดในการ
ดาเนินนโยบายต่างประเทศต่อไทย โดยในช่วงระหว่างสงครามสหรัฐฯได้พึ่งพาผลการศึกษาจาก War and Peace Studies
Project (Council on Foreign Relations, 2014) ในการนามาวิเคราะห์เพื่อกาหนดทิศทางในการดาเนินนโยบายต่างประเทศ
และผลการศึกษาจากกลุ่มเศรษฐกิจและการเงินชี้ให้เห็นว่าการที่เยอรมนีไม่มีความต้องการที่จะขยายฐานเศรษฐกิจออกนอก
ภูมิภาคมากเท่ากับประเทศอื่นๆ ในยุโรป ทาให้สหรัฐฯ สามารถเข้าถึงสิ่งที่เป็นหัวใจหลักของภูมิภาคอื่นๆ ได้ง่าย และ
การบูรณการเข้ากับภูมิภาคแปซิฟิกจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหรัฐฯ แต่สิ่งนี้ต้องกระทาผ่านการค้าขายกับ
ประเทศในอาณานิคมของอังกฤษและประเทศรอบข้างในภูมิภาคเอเชีย เนื่องจากสินค้าที่สาคัญที่เป็นที่ต้องการในตลาดโลก
ขณะนั้นคือ ดีบุก และยางพารา อันมีมาลายาและสิงคโปร์ของอังกฤษเป็นฐานการผลิตที่สาคัญ
หากพิจาณาจากตัวเลขทางสถิติพบว่า ปริมาณการค้าขายระหว่างสหรัฐฯ กับไทย มีจานวนน้อยมากเมื่อเทียบกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค จึงตั้งข้อสังเกตได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐฯ ในช่วงเริ่มแรกขึ้นอยู่กับปัจเจกบุคคล
เป็นสาคัญ โดยอุดมการณ์และแนวคิดเรื่องความเท่าเทียมแบบอเมริกันชนและความสาเร็จของมิชชันนารีอเมริกันในการนา
ความเจริญมาสู่สังคมไทยโดยไม่หวังผลตอบแทนมีอิทธิพลต่อการกาหนดความสัมพันธ์ แต่เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้ง ที่ 1
สหรัฐฯ ได้ก้าวขึ้นมามีบทบาทในเวทีโลกในฐานะมหาอานาจใหม่ สหรัฐฯ ได้เล็งเห็นแล้วว่าผลประโยชน์แห่งชาติทางด้าน
เศรษฐกิจมีความสาคัญต่อการเจริญเติบโตและความมั่นคงของประเทศ ผนวกกับการกลับมาของแนวคิด Isolationism การ
กาหนดทิศทางของนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ จึงมุ่ งเน้นไปทางด้านการค้าขาย และลงทุนมากกว่าด้านอื่นๆ กล่าวคือ
ผูกพันทางเศรษฐกิจมากกว่าผูกพันทางการเมือง อย่างไรก็ตามสาหรับสหรัฐฯ แล้วไทยไม่ได้มีความสาคัญในฐานะคู่ค้าทาง
เศรษฐกิจเลย หากแต่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่มีความเปราะบางในด้านการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรในภูมิภาคนี้ ของสหรัฐฯ เท่านั้น
ซึ่งเมื่อสงครามสิ้นสุดลงสหรัฐฯ มองว่าไทยคือฐานที่มั่นทางยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจที่สาคัญและไม่น่าไว้วางใจได้ในภูมิภาคนี้
อันที่จริงแล้วนั้นสหรัฐฯ ได้ให้ความสาคัญต่อไทยมาตั้งแต่ก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ประเด็นความสนใจ
สะท้อนออกมามากขึ้นหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ทั้งสหรัฐฯ และอังกฤษต่างก็พยายามเข้ามามีอิทธิพลในการกาหนด
ทิศทางการในการดาเนินนโยบายต่างประเทศของไทย โดยสหรัฐฯ ยังมีความต้องการที่จะใช้ไทยเป็นแหล่งทรัพยากรในการ
ช่วยฟื้นฟูญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่สองด้วยการทาการค้าที่เปิดเสรีมากขึ้นด้วย ในขณะที่อังกฤษต้องการที่จะรักษาระบบ
การค้าแบบผูกขาด (Cartel) ในจักรวรรดิของตนไว้ โดยอาศัยประโยชน์จากความเป็นกลางของไทยในฐานะรัฐกันชน (Buffer
State) และประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของไทย เข้ามาผูกมิตรและพยายามที่จะครอบงาทางอ้อมผ่านทางที่
ปรึกษาราชการแผ่นดิน ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอังกฤษนั้น มีลักษณะเฉพาะตัวและคลุมเครือโดยในช่วงเวลาก่อน
เกิดสงครามโลกครั้งที่สองได้ปรากฏความไม่ลงรอยกันระหว่างสหรัฐฯ และอังกฤษในประเด็นเกี่ยวกับไทยอย่างต่อเนื่อง
จนกระทัง่ หลังจบสงครามโลกครั้งที่ 2
อย่างไรก็ตามข้อถกเถียงที่เป็นกระแสหลักเกี่ยวกับลักษณะของความสัมพันธ์สหรัฐฯ-ไทยในช่วงก่อนเกิดสงครามโลก
ครั้งที่ 2 คือเป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ไม่มีปรากฏการณ์ใดโดดเด่นจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง สหรัฐฯ คือมิตร
ประเทศของไทยช่วยเจรจาแก้ไขสนธิสัญญาต่างๆ ที่ไม่เป็นธรรมให้แก่ไทย อีกทั้งงานของมิชชันนารีชาวอเมริกันก็ช่วยสร้าง
ความเจริญแก่สังคมไทยเป็นอย่างมาก แต่หลังสงครามจบสหรัฐฯ และไทยกลายเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นมากขึ้นทั้งความ
ร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและที่สาคัญการทหาร แต่เมื่อทาการศึกษาวิจัยอย่างถ่องแท้แล้วทาให้พบว่าเบื้องหลัง
ทั้งหมดทั้งมวลของความสัมพันธ์ถูกโยงกลับไปที่แก่นแท้ของนโยบายต่างประเทศนั่นคือ ผลประโยชน์แห่งชาติ
Arlene Neher (1980) กล่าวในงานนิพนธ์ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตว่า หลังเหตุการณ์โจมตีที่อ่าวเพิร์ลสาย
สัม พัน ธ์ข องพัน ธมิต รระหว่า งสงครามคือ ส่ว นสาคัญ ในความสัม พัน ธ์ข องสหรัฐ ฯ -ไทย ความสาเร็จ ในการสนับ สนุน
ขบวนการเสรีไทยทาให้สหรัฐฯ อยู่ในฐานะมิตรประเทศของไทยเสมอมาตั้งแต่แรกเริ่มความสัมพันธ์ จนกระทั่งสงคราม
จบในปีค.ศ. 1945 นโยบายต่างประเทศที่ชัดเจนของสหรัฐฯ ต่อไทยภายหลังสงครามจบลง สรุปโดยเจ้าหน้าที่ Office
- สังคมและวัฒนธรรม -
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of Strategic Services รายหนึ่งว่า “สหรัฐฯ ไม่มีความต้องการดินแดนในไทย เพียงแต่ต้องการเปิ ดประตูการค้าสู่ไทย
ให้แก่ธุรกิจและแนวคิดทางการเมืองแบบอเมริกันเท่านั้น ”( National Archives, 1945) ซึ่งนโยบายของสหรัฐฯ ต่อไทย
ช่วงทศวรรษ 1940 คือการส่งเสริมการค้าในไทยผ่านทางนโยบาย Open Door อันหมายถึงการค้าการลงทุนในแบบเสรี
นิยม ปราศจากอิทธิพลจากต่างชาติ หรื อข้อจากัดจากทางรัฐบาลไทยซึ่งมีความแตกต่างจากนโยบาย Open Door ของ
สหรัฐฯ ในจีนกล่าวคือ รัฐบาลไทยมีอานาจในการจากัดและควบคุมการเข้ามาของต่างชาติ George Kennan อ้างถึงงาน
เขียนชื่อ Our Time ของ Mark Sullivan (1964) โดยตีความสาระสาคัญของนโยบาย Open Door ว่า “นโยบาย
Open Door ในจีนเป็นความคิดแบบอเมริกัน มันถูกคิดขึ้นมาเพื่อเป็นขั้วตรงข้ามกับเขตอิทธิพล (Sphere of Influence)”
ของมหาอานาจยุโรป
ดังนั้นนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ ต่อไทยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงมุ่งเน้นไปทางด้านเศรษฐกิจกล่าวคือการ
รักษาความเป็นอธิปไตยของไทย การส่งเสริมนโยบาย Open Door การกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการขยายแหล่ง
ตลาดการค้าผ่านทางการให้ความช่วยเหลือไทยนาเข้าวัตถุดิบเพื่ อฟื้นฟูบูรณะประเทศหลังสงคราม การชาระหนี้ของบริษัท
ญี่ปุ่นในไทย การให้คาแนะนาทางดานการเงิน การขยายเพดานสินเชื่อให้แก่อุตสาหกรรมและรัฐบาลไทย และสุดท้ายการ
เพดานเงินกู้ยืมแบบรัฐต่อรัฐ (Arlene Neher, 1980) ทั้งนี้ฝั่งรัฐบาลไทยตอบรับความช่วยเหลือจากสหรัฐฯ อย่างเต็มใจ
เพราะนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐฯ สอดรับการแผนพัฒนาประเทศและเศรษฐกิจของไทย (Arlene Neher, 1974)
ดังนั้นจากการศึกษาผู้วิจัยจึงพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความสัมพันธ์ดังกล่าว เมื่อวิเคราะห์จาก 3 มิติ อันประกอบด้วย
มิติระบบ ( Systemic Courses ) มิติภายในประเทศ ( Domestic Courses ) และมิติความเป็นปัจเจกบุคคล( Individual
Courses ) พบว่ามีเหตุปัจจัย ดังนี้
1). เหตุปัจจัยระดับเร่งด่วน (Precipitating causes) คืออุดมการณ์ทางการเมืองและภาวะผู้นาของประธานาธิบดี
Franklin D. Roosevelt ที่ให้ความสาคัญสูงสุดกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตกต่าภายในประเทศมากกว่าที่จะเกี่ยวข้องกับ
ปัญหาการเมืองโลกในขณะนั้น และการขึ้นสู่อานาจของผู้นาทหารญี่ปุ่นภายใต้แนวคิดวงศ์ไพบูลย์ร่วมกันแห่งมหาเอเชียบูรพา
(Greater East Asia Co-Prosperity Sphere) ที่ต้องการจะกาจัดมหาอานาจตะวันตกออกไปจากภูมิภาค เพื่อที่ต นจะได้เข้า
สู่ทรัพยากรในภูมิภาคนี้ได้อย่างเสรีและนามาสู่สงครามกับสหรัฐฯ โดยมีไทยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในฐานะจุดยุทธศาสตร์ทาง
เศรษฐกิจของทั้งประเทศ
2). เหตุปัจจัยระดับกลาง (Intermediate causes) คือ ภาวะเศรษฐกิจตกต่าครั้งยิ่งใหญ่ (Great Depression) อัน
ส่งผลกระทบให้อุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กในสหรัฐฯ ต้องปิดตัวลง คนอเมริกันจานวนมากต้องตกงาน และ
ราคาผลิตผลทางการเกษตรตกต่า การประท้วงเนื่องมาจากปัญหาดังกล่าวนับครั้งไม่ถ้วนทาให้รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขและฟื้นฟู
เศรษฐกิจของประเทศให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
3). เหตุปัจจัยระดับลึก (Deep causes) คือ ลัทธิจักรวรรดินิยม (Imperialism) ซึ่งครอบงากิจกรรมระหว่าง รัฐเล็ก
ต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และชาติมหาอานาจตะวันตกมาอย่างยาวนาน สหรัฐฯ จึงต้องการขจัดการค้าแบบ
ผูกขาด (Cartel) ของเจ้าอาณานิคมเพื่อที่ตนจะได้เข้ามาทาการค้าและลงทุนในภูมิภาคได้อย่างเสรี
กล่าวโดยสรุปได้ว่า สิ่งทั้ง 3 มิติสะท้อนออกมาก็คือ ความพยายามของสหรัฐฯ ในการเข้ามาเพื่อรักษาผลประโยชน์
แห่งชาติทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และการดาเนินนโยบายต่างประเทศแบบไม่ผูกมั ดของสหรัฐฯ เองได้เอื้อต่อ
การปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์และเกิดผลประโยชน์สูงสุด ซึ่งตรงกับสมมติฐานของผู้วิจัย
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สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 เปิดฉากขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ความสนใจของสหรัฐฯ ต่อไทยยังมีไม่มาก เนื่องจาก
ไทยไม่มีสินค้าที่เป็นที่ต้องการของสหรัฐฯ มากเท่ากับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งภูมิภาคนี้ก็ตกอยู่
ภายใต้เขตอิทธิพลของมหาอานาจยุโรป แม้ว่าไทยจะไม่ใช่ดินแดนอาณานิคมของชาติใด แต่เป็นที่ทราบกันดีว่า อังกฤษคือผู้ที่
มีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และการเมือง การปกครอง และถึงแม้สหรัฐฯ จะมองดูความ
รุ่งโรจน์ของมหาอานาจทั้งหลายในภูมิภาคด้วยความริษยา แต่ความสัมพันธ์สหรัฐฯ-ไทย ก็เป็นไปในลักษณะแบบหลวมๆ ไม่มี
การผูกมัด ท่าทีของสหรัฐฯ ต่อไทยมีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ รัฐ บาลสหรัฐฯ มิได้กาหนดนโยบายที่
ชัดเจนต่อไทย แต่นโยบาย Open Door และ Nonrecognition Doctrine ของ Stimson ในจีน ซึ่งถูกกาหนดว่าเป็น
ผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐฯ ในเอเชียแปซิฟิกได้ดึงสหรัฐฯ เข้าสู่สงครามกับญี่ปุ่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยมีไทยเป็นจุด
ยุทธศาสตร์สาคัญในการเข้าสู่ภูมิภาคอันเปรียบเสมือน แหล่งวัตถุดิบอันอุดมสมบูรณ์ของญี่ปุ่น ดังนั้นความอยู่รอดปลอดภัย
ของไทยจึงดึงความสนใจจากผู้นาสหรัฐฯ ได้โดยปริยาย และท้ายที่สุดเมื่อสหรัฐฯ ได้เข้ามาผูกพันในภูมิภาคนี้อย่างเต็มตัวแล้ว
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ก็ไม่ปล่อยให้โอกาสที่จะเข้ามามีอานาจในภูมิภาคนี้หลุดมือไป ประธานาธิบดี Roosevelt ได้แสดงถึง
เจตนารมณ์อันชัดเจน ในการที่จะเข้ามามีอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ก่อนสิ้นสุดสงคราม โดยมีความมั่นคงของ
ชาติเป็น เป้าหมายสูงสุด Roosevelt ต้องการแก้ไขปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่าครั้ งยิ่งใหญ่ (Great Depression) ของ
ประเทศ เขาพยายามมองหาทางออกที่ดีที่สุดทุกวิถีทางให้แก่ประเทศ เขาต้องการปลดปล่อยอาณานิคมต่างๆ เพื่อเข้าถึง
ทรัพยากรในประเทศเหล่านั้นได้อย่างเสรีและเท่าเทียมกับชาติอื่นๆ ผนวกกับแนวคิด Wilsonianism ที่เชื่อมั่นในสันติภาพ
ของโลกประชาธิปไตยแบบทุนนิยมฝังรากลึกอยู่ในตรรกะทางความคิดของ Roosevelt จึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจ
ของเขา สหรัฐฯ ต้องการโลกที่เป็นสันติสุข ในสายตาของสหรัฐฯ จักรวรรดินิยม (Imperialism) คือหนทางสู่สงคราม ใน
ประเด็นของไทยพิจารณาได้จากการช่วงชิงอานาจกันระหว่างสหรัฐฯ อังกฤษ และจีนตั้งแต่สงครามปะทุขึ้นจนกระทั่งสงคราม
จบลงอันส่งผลกระทบอย่างมากต่อปฏิบัติการของขบวนการเสรีไทย และจากความสาเร็จของสหรัฐฯในการช่วยเหลือให้ไทย
ไม่ตกเป็นประเทศผู้แพ้สงคราม ช่วยเจรจาผ่อนปรนโทษที่อังกฤษต้องการกระทาต่อไทย ซึ่งแท้ที่จริงแล้วในเวลานั้นอานาจ
ของอังกฤษกาลังเสื่อมถอยลงในเชิงเปรียบเทียบ (Relative decline) ต้องขอบคุณความชาญฉลาดในการดาเนินนโยบาย
ต่างประเทศเพื่อรักษาผลประโยชน์แห่งชาติของผู้นาสหรัฐฯ อันนามาสู่ภาพลักษณ์ของมิตรประเทศในอุดมคติ ของสหรัฐฯ ใน
สายตาของไทย แต่ทว่าสิ่งที่สงครามหลงเหลือไว้ให้นอกจากการได้มหาอานาจใหม่มาเป็นพันธมิตร คือความขัดแย้งทาง
การเมืองภายในประเทศของไทยซึ่งผลกระทบของมันยังคงมีให้เห็นได้อย่างชัดเจนในปัจจุบัน
ส าหรั บ ข้ อ เสนอแนะของผู้ วิ จั ย มี ค วามเห็ น ว่ า นอกจากความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสหรั ฐ ฯ-ไทยแล้ ว ประเด็ น ใน
ความสั ม พั น ธ์ ส หรั ฐ ฯ และประเทศในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ก่ อ นสงครามโลกครั้ ง ที่ 2 ในเชิ ง เปรี ย บเที ย บ
เช่นเดียวกันกับการศึกษานโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ ต่อไทยในช่วงรอยต่อการเปลี่ยนตัวประธานาธิบดีสหรัฐฯ อย่าง
ฉับพลันอันเนื่องมาจากการเสียชีวิตของประธานาธิบดี Roosevelt รวมถึงการรับรู้ (Perception) ของประธานาธิบดี Harry
Truman ต่อไทย ซึ่งยังไม่ปรากฏว่ามีงานเขียนใดนาเสนอข้ออภิปรายในความสัมพันธ์สหรัฐฯ–ไทยในช่วงเวลาดังกล่าว ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงเห็นว่าทั้งสองประเด็นข้างต้นเป็นประเด็นที่น่าสนใจและมีคุณค่าเหมาะแก่การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ความเข้าใจต่อความสัมพันธ์สหรัฐฯ-ไทยให้มากยิ่งขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
บทความฉบั บ นี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของหลั ก สู ต รรั ฐ ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร. ไชยวัฒน์ ค้าชู สาหรับคาชี้แนะ ความรู้ และการ
วิพากษ์ของท่านอันมีคุณูปการอย่างยิ่งต่องานวิจัย
- สังคมและวัฒนธรรม -

993

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 วันที่ 17 มิถุนายน 2559

เอกสารอ้างอิง
กนต์ธีร์ ศุภมงคล. (2527). การวิเทโศบายของไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
โกวิท วงศ์สุรวัฒน์. (2546). พื้นฐานรัฐศาสตร์กับการเมืองในศตวรรษที่ 2. นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เขียน ธีระวิทย์. (2538). นโยบายและการกาหนดนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาและไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จุฑาทิพ คล้ายทับทิม. (2553). หลักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ. กรุงเทพฯ: สาหนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์.
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. (2538). ประวัติการเมืองไทย. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ดอกหญ้า.
ดิเรก ชัยนาม. (2513). ไทยกับสงครามโลกครั้งที่2. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช.
แถมสุข นุ่มนนท์. (2548). เมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ยุคเชื่อผู้นาชาติพ้นภัย (ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: สายธาร.
เพ็ญศรี ดุ๊ก. (2527). การต่างประเทศกับเอกราชและอธิปไตยของไทย. กรุงเทพฯ: เจ้าพระยาการพิมพ์.
วิลเลียม แอล. แบรดลี และจุลชีพ ชิณวรรโณ. (2539). เส้นทางมหาอานาจ เอกสารด้านนโยบายต่างประเทศอเมริกาต่อ
เอเชีย. แปลโดย วริยา ศ. ชินวรรโณ. กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ.
วิวัฒน์ มุ่งการดี. (2533). นโยบายต่างประเทศสหรัฐอเมริกา: โครงสร้าง กระบวนการ และรูปแบบ. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์
Akira Iriye. (1967). Across the Pacific: An Inner History of American–East Asian Relation. New York:
Harbinger Book-Harcourt, Brace & World.
Arlene Becker Neher. (1974). Prelude to Alliance: Thai-American Relation from 1930-1950. Illinois:
Northern Illinois University Press.
. (1980). Prelude to Alliance: The Expansion of American Economic Interest in Thailand during
the 1940s. Illinois: Northern Illinois University Press.
Basil Rauch, ed. (1957). The Roosevelt Reader: Selected Speeches, Messages, Press conferences and
Letters of Franklin D. Roosevelt. New York: Rinehart & Co., Inc.
Charivat Santaputra. (1985). Thai Foreign Policy 1932-1946. Bangkok: Thai Khadi Institute.
Christopher Thorne. (1978). Allies of a Kind: the United States, Britain and the War against Japan,
1941-1945. London: Hamish Hamilton.
. (1985). The Issue of Wars: States, Societies, and the Far Eastern Conflict of 19411945. New York: Oxford University Press.
E. Bruce Reynolds. (2005). Thailand’s Secret War OSS, SOE, and the Free Thai Underground
During World War II. Cambridge: Cambridge University Press.
Frank C. Darling. (1965). Thailand and the United States. Washington, D.C.: Public Affairs Press.
George C. Herring. (2008). From Colony to Superpower: U.S. Foreign Relation since 1776. New York:
Oxford University Press.
Hans H. Indorf, ed. (1982). Thai-American Relations in Contemporary Affairs. Singapore: Hoong Fatt Press.
James V. Martin, Jr. (1963). “Thai-American Relations in World War II.” The Journal of Asian Studies 22,
4, 451-467.
John B. Haseman. (2002). The Thai Resistance Movement During World War II. Chiangmai: Silkworm.
Joseph S. Nye. (2007). Understanding International Conflict. New York: Longman Publishing.
994

- สังคมและวัฒนธรรม -

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 วันที่ 17 มิถุนายน 2559

เอกสารอ้างอิง
Julius W. Pratt. (1965). A History of United States Foreign Policy. (2nd ed.). New Jersey:
Prentice-Hall, Inc. of Australia Pty. Ltd.
Kobkua Suwannathat-Pian. (1995). Thailand's Durable Premier : Phibun through Three Decades
1932-1957. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
Marijke Breuning. (2007). Foreign Policy Analysis. New York: Palgrave Macmillan.
Ole R. Holsti. (1995). Theories of International Relations and Foreign Policy: Realism and Its
Challenges. Charles W. Kegley Jr. ed. Controversies in International Relations Theory:
Realism and the Neoliberal Challenge. New York: St. Martin’s Press.
Richard Aldrich. (1993). The Key to the South: Britain, the United States, and Thailand during the
Approach of the Pacific War, 1929-1942. Singapore: Oxford University Press.
Robert A. Divine. (1965). The Reluctant Belligerent: American Entry into World War Two.
Texas: University of Texas Press.
Robert G. Gilpin (Spring 1984). the Richness of the Tradition of Political Realism. International
Organization. 38(2).
Russell H. Fifield. (1973). Americans in Southeast Asia: The Roots of Commitment. New York:
Thomas Y. Crowell Company.
Songsri Foran. (1981). Thai-British-American Relations during World War II and the Immediate
Postwar Period, 1940-1946. Bangkok: Thai Khadi Research Institute.
Stefan M. Hell. (1968). Siam and the League of Nations: Modernization, Sovereignty and Multilateral
Diplomacy, 1920-1940. Leiden: University of Leiden Press.
Virginia Thompson. (1967). Thailand: the New Siam. (2nd ed.). New York: Paragon Book Reprint Corporation.
Wiwat Mungkandi and William Warren, eds. (1982). Century and a Half of Thai-American Relations.
Bangkok: Chulalongkorn University Press.
Wm. Roger Louis. (1977). Imperialism at Bay 1941-1945: the United States and the Decolonization of
the British Empire. Oxford: Oxford University Press.

- สังคมและวัฒนธรรม -

995

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 วันที่ 17 มิถุนายน 2559

นโยบายของไทยต่อการอพยพของชาวจีนระลอกใหม่: ศึกษากรณี
อาเภอแม่สาย เชียงแสน และเชียงของ จังหวัดเชียงราย1
Thailand’s Policies towards The New Wave of Chinese Migration: A Case Study of
Mae Sai, Chiang Saen and Chiang Khong Districts in Chiang Rai Province.
อมร ฟ้ามุ่ย

2

บทคัดย่อ
บทความชิ้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย นโยบายของไทยต่อการอพยพของชาวจีนระลอกใหม่ : ศึกษากรณี อาเภอ
แม่สาย เชียงแสน และเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อศึกษานโยบายของรัฐต่อการอพยพของชาวจีนระลอกใหม่ในชายแดน
เชียงราย และปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินการต่อชาวจีนระลอกใหม่ของภาครัฐ โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผ่านการวิเคราะห์
เอกสารและรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผ่านแนวคิดการพึ่ง พาซึ่งกันและกันอย่าง
ซับซ้อน ผลการศึกษาพบว่า การอพยพของชาวจีนระลอกใหม่ในประเทศไทยเกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจการค้าข้ามแดนทั้ง
ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ เช่น ผู้ค้ารายย่อยเข้ามาค้าขายสินค้าจีนในตลาด ตลอดจนเป็นผู้ทาธุรกิจขนส่งนาเข้า -ส่งออก
นายหน้ารับซื้อผลไม้ไทย และธุรกิจท่องเที่ยว โดยทางฝ่ายภาครัฐมีท่าทีไม่ชัดเจนแต่มีแนวโน้มในทางสนับสนุนต่อการดาเนิน
ธุรกิจของชาวจีน เพราะไทยมีการพึ่งพาซึ่งกันและกันทางเศรษฐกิจกับจีนแบบไม่เท่าเทียม เมื่อจีนเป็นคู่ค้าที่สาคัญของไทย
ดังนั้นส่วนหนึ่งต้องอาศัยชาวจีนอพยพระลอกใหม่เป็นตัวกลางทางการค้า เนื่องจากชาวจีนมีศักยภาพในการค้าชายแดนไทยจีนในเรื่องความสะดวกในการค้าและการหาตลาด หากภาครัฐดาเนินการใดๆ ที่เข้มงวดเกินไปกับชาวจีนก็อาจจะกระทบกับ
ความสัมพันธ์และการค้าระหว่างประเทศกับจีนได้
คำสำคัญ: ชาวจีนอพยพระลอกใหม่ นโยบายของไทย การค้าชายแดน ธุรกิจจีน เชียงราย
Abstract
This article is part of a study on Thailand’s policies towards the new wave of Chinese migration:
case studies of Mae Sai, Chiang Saen and Chiang Khong districts in Chiang Rai province. The objectives of
the study were to examine Thai’s government policies toward the new Chinese migration in border areas
of Chiang Rai, and also examine factors that affect the policies making. The data for qualitative study
were collected from the field through in-depth interviewing with government officers. The data was
analyzed through Complex Interdependence Theory. The results of the study revealed that the new
wave of Chinese migration in northern border of Thailand is connected with transborder trading economy
in small to large businesses such as Chinese product retailer in border markets, logistic and import-export
entrepreneurs, fruit trader, and travel business. Thai government ways of coping with the new wave of
Chinese migration have been ambiguous, but they tends to promote economic activity of the migrated
Chinese. Such is the result of economic asymmetrical interdependence between Thailand and China.
China is Thailand’s important trading partner, so the new wave of Chinese immigrants are playing the
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role of middle man in this economic relationship as they have the capability to generate border trade
between Thailand and China. The migrated Chinese convenient the transborder trading and help with
marketing in China. Therefore, should the government enforced policies too strictly toward the new
wave of Chinese migrants, it may negative effects economic and trade relationship with China.
Keywords: New Chinese Migration, Thailand’s Policy, Border Trade, Chinese Entrepreneurs, Chiangrai
บทนา
การเรืองอานาจของจีนเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์สาคัญในศตวรรษที่ 21 อันส่งผลสะเทือนไปทั่วโลกโดยเฉพาะใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีความใกล้ชิดกับจีนทั้งทางภูมิรัฐศาสตร์และวัฒนธรรม โดยเฉพาะในประเด็นทางความมั่นคง ด้าน
เศรษฐกิจ และการทูต ในรูปแบบของทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง เช่น ความร่วมมือในกรอบสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้าโขง และเขตการค้าเสรีอาเซียน รวมทั้งความสัมพันธ์ทวิภาคีในรายประเทศกับจีน ส่วนด้านความขัดแย้ง เช่น กรณี
ปัญหาทะเลจีนใต้ และปัญหาทรัพยากรน้าและสิ่งแวดล้อมในลุ่มแม่น้าโขงเป็นต้น นอกจากการดาเนินความสัมพันธ์ด้วย
วิถีทางการทูตระหว่างรัฐแล้ว จีนได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนามนุษย์ และใช้ประชาชนเป็นผู้ดาเนินความสัมพันธ์ข้ามชาติ
โดยเฉพาะในด้านการค้า เฉกเช่นที่บรรพบุรุษชาวจีนโพ้นทะเลในอดีตได้สร้างคุณูปการให้แก่จีนแผ่นดินใหญ่อย่างมหาศาล
จีนได้ให้ความสาคัญกับทั้งชาวจีนโพ้นทะเลในต่างประเทศ และการส่งออกชาวจีนและทุนจีนออกไปทั่วโลก เช่น
การสถาปนาหน่วยงานด้านกิจการชาวจีนโพ้นทะเลขึ้นถึง 5 หน่วยงานในช่วงปี 1979-1983 เพื่อค้นคว้าวิจัย ประสานงาน
ติดต่อ และสร้างเครือข่ายกับชาวจีนทั่วโลก ให้ชาวจีนในต่างประเทศเป็นกลจักรสาคัญในการพัฒนาจีนสู่ความทันสมัย พร้อม
กับการสร้างวาทกรรมอัตลักษณ์ให้แก่ชาวจีนโพ้นทะเล ในฐานะผู้รักชาติ นักลงทุนผู้เผยแพร่อารยธรรมจีน และเป็นกลไก
สาคัญในการขยายเครือข่ายอิทธิพลของจีนไปสู่ภูมิภาคอื่น (ยศ สันตสมบัติ, 2557) กระบวนการดังกล่าวชัดเจนอย่างยิ่ง
นับตั้งแต่จีนเริ่มเปิดประเทศในปี 1978 เพื่อรับการค้าเสรีพัฒนาประเทศให้ทันสมัย และการบูรณาการทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ เช่น โครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง และการค้าเสรีจีน-อาเซียน การพัฒนาการระหว่างประเทศ
เหล่านี้มีส่วนเกื้อหนุนชาวจีนอพยพระลอกใหม่ทั้งในแง่ความเชื่อมโยงและโอกาสทางเศรษฐกิจ
นับ ตั้ งแต่ ช่ว งต้ น ทศวรรษ 1990 เป็ น ต้ น มาได้ เ กิ ด คลื่ น การอพยพระลอกใหม่ข องชาวจี น (New Chinese
Migration) เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Guotu and Wangbo, 2010) ซึ่งการอพยพนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
คลื่นการอพยพครั้งใหญ่ตั้งแต่ปี 1987 หลังจากประเทศจีนเปิดประเทศโดยชาวจีนอพยพระลอกใหม่นี้ส่วนใหญ่ได้อพยพไปสู่
ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนนาดา ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น เป็นต้น แต่ภายหลังจากปลายทศวรรษ
1990 เป็นต้นมาการอพยพของชาวจีนระลอกใหม่ได้เปลี่ยนแปลงไปสู่ประเทศกาลังพัฒนามากขึ้น เช่น ประเทศในทวีป
แอฟริกา ละตินอเมริกา และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Wong, 2013)
การอพยพของชาวจีนระลอกใหม่เข้าสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นมีการประมาณการอย่างไม่เป็นทางการว่า
อาจจะสูงถึง 2,300,000 - 2,650,000 คน ภายในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา (Guotu and Wangbo, 2010) ที่สาคัญคือการรุกเข้า
มาของผู้อพยพชาวจีนระลอกใหม่นั้นเกี่ยวพันอย่างแนบแน่นกับการบูรณาการและความรวมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การ
ลงทุน และความช่วยเหลือระหว่างจีนกับประเทศในกลุ่มอาเซียน และเกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจการเมืองจีนอย่างมีนัยสาคัญ
(Chinh, 2013) หรืออาจกล่าวได้ว่าผู้อพยพชาวจีนระลอกใหม่นั้นเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมการแผ่ขยายทางเศรษฐกิจการค้า
ของจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ว่าได้ (Guotu and Wangbo, 2010)
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การอพยพของชาวจีนระลอกใหม่นี้เป็นส่วนหนึ่งของคลื่นการอพยพระลอกที่ 4 (The Fourth Wave) ของชาวจีน
อพยพ (สักกรินทร์ นิยมศิลป์, 2555) โดยในอดีตตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 17 จนถึงต้นศตวรรษที่ 20 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น
เคยเป็นปลายทางหลักของชาวจีนอพยพมากกว่าร้อยละ 80 แต่การอพยพของชาวจีนในระลอกที่ 4 หรือชาวจีนอพยพระลอก
ใหม่ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ทศวรรษ 1980 ไม่ได้มีเป้าหมายไปสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกต่อไปหากแต่มุ่งอพยพไปสู่ประเทศพัฒนา
แล้ วเสี ยมากกว่ า จนกระทั่ งถึงปลายทศวรรษที่ 1990 จึ งได้ มีก ารอพยพของชาวจี นระลอกใหม่ เข้ า มาสู่ ภูมิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้อีกครั้งหนึ่ง และการอพยพได้เพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมา เนื่องจากนโยบายก้าวออก
ไปสู่โลกภายนอก (Going Out Policy) ของรัฐบาลจีน
ชาวจีนอพยพระลอกใหม่ที่หลั่งไหลไปยังประเทศกาลังพัฒนาเหล่านี้แตกต่างจากกลุ่มที่เคลื่อนไปยังประเทศที่
พัฒนาแล้วในแง่ทกี่ ลุ่มที่อพยพไปยังประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นหากไม่เป็นนักเรียน นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ก็เป็นแรงงานไร้ฝีมือ
ในขณะที่ชาวจีนอพยพระลอกใหม่ที่เคลื่อนย้ายไปยังประเทศกาลังพัฒนานั้นจะมีความหลากหลายกว่า (Chong, 2013) แต่
ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้า เช่น นักธุรกิ จ ผู้ขาย พ่อค้าเร่ แรงงานสัญญาจ้าง ชาวนาชาวไร่ เป็นต้น (Guotu and
Wangbo, 2010) ซึ่งชาวจีนประเภทนี้มักจะพบในประเทศกลุ่มลาว กัมพูชา เมียนมาร์ และเวียดนาม หรือที่เรียกรวมกันว่า
CLMV ในขณะที่นักศึกษา และผู้เชี่ยวชาญจะพบในประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์
ชาวจีนอพยพระลอกใหม่มีบทบาทอย่างมากในกลุ่มประเทศอาเซียนตอนบน ส่วนหนึ่งเนื่องจากประเทศเหล่านั้นอยู่
ใกล้ชิดพรมแดนของจีนตอนใต้ และเป็นตลาดเกิดใหม่ที่เต็มไปด้วยทรัพยากรและโอกาสทางธุรกิจ ดังจะเห็นได้จากบทบาท
ของชาวจีนในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (GMS) ทั้งลาว เมียนมาร์ กัมพูชา และเวียดนาม ต่างก็มีชาวจีนอพยพ
รุ่นใหม่เข้าไปมีบทบาททางเศรษฐกิจทั้งในขนาดใหญ่ที่เป็นนักลงทุน นักธุรกิจ ไล่ไปจนถึงขนาดเล็กที่เป็น พ่อค้ารายย่อย
แรงงาน และจาพวกผู้เช่าที่ดินทาการเกษตร เป็นต้น จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจในการหาคาตอบเกี่ยวกับความเป็นไปของชาว
จีนอพยพระลอกใหม่ในไทยเองว่ามีสภาพการณ์เป็นอย่างไร เพราะไทยเองก็เป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศอาเซียน และ GMS อีก
ทั้งยังมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับจีนอีกด้วย
สาหรับประเทศไทยนั้น ในงานศึกษานี้เน้นไปที่พื้นที่ชายแดนทางตอนเหนือ คือ อาเภอเชียงของ เชียงแสน และ
แม่สาย ในจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นหน้าด่านชายแดนที่ใกล้ชิดกับจีนทางบก โดยชาวจีนอพยพรุ่นใหม่นั้นมีลักษณะที่ใช้ช่องทาง
ทางบก (Overland) รวมถึงลาน้าโขงในการติดต่อไหลเลื่อนเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ ของอาเซียนตอนบน (Santasombat,
2015) ในผลการวิจัยจะกล่าวถึงสภาพการณ์ของชาวจีนอพยพระลอกใหม่ในพื้นที่ทั้ง 3 อาเภอ และที่เกี่ยวข้อง โดยสัมพันธ์
กับบริบททางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน ภายใต้การพึ่งพาซึ่งกันอย่างซับซ้อน พร้อมกับวิเคราะห์ถึงบทบาทของรัฐไทยทั้งใน
การจัดการต่อการอพยพของชาวจีนระลอกใหม่ และการเศรษฐกิจการค้าชายแดนของไทยด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาและทาความเข้าใจถึงสถานการณ์และพัฒนาการล่าสุดเกีย่ วกับการอพยพของชาวจีนระลอกใหม่ใน
ประเทศไทย ในอาเภอเชียงของ เชียงแสน แม่สาย จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษานโยบายของรัฐบาลไทยในการดาเนินการกับการอพยพของชาวจีนระลอกใหม่ รวมถึงการดูแลปัญหาหรือ
ผลกระทบที่เกิดจากการอพยพของชาวจีนระลอกใหม่ในบริเวณดังกล่าว
3. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินการของรัฐบาลไทยในการจัดการกับการอพยพของชาวจีนระลอกใหม่
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วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาทาความเข้าใจเกี่ยวการจัดการและดาเนินนโยบาย
ของรัฐบาลต่อปรากฏการณ์การอพยพของชาวจีนระลอกใหม่ใน 3 อาเภอชายแดนตอนเหนือของไทย ได้แก่ อาเภอเชียงของ
เชียงแสน และแม่สาย ในจังหวัดเชียงราย โดยรวบรวมข้ อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่รับผิดชอบการด้าน
การควบคุม ชายแดน ด้า นการค้ าชายแดน ด้ านฝ่ ายปกครอง ด้า นเศรษฐกิ จ และด้ า นการเกษตร รวมไปถึ งหน่ว ยงาน
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ และด้านการค้าชายแดน ในประเด็นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของชาวจีนอพยพ
ระลอกใหม่ในพื้นที่ และนโยบายท่าทีที่รัฐมีต่อชาวจีนดังกล่าว
พร้อมกับศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับชาวจีนอพยพระลอกใหม่ในระดับโลก และในระดับภูมิภาคโดยเฉพาะในพื้นที่
อาเซียนตอนบน และการอพยพของชาวจีนระลอกใหม่ในประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่อาเภอเชียงของ เชียงแสน และแม่
สาย รวมถึงเอกสารทางราชการที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน ที่มีส่วนในการส่งเสริมหรือสกัดกั้นชาวจีน
ระลอกใหม่ โดยวิเคราะห์ผ่านกรอบแนวคิดการพึ่งพาซึ่งกันและกันอย่างซับซ้อน (complex interdependence) ของ
Robert Keohane และ Joseph Nye โดยทาการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพรรณนา
ผลการวิจัย
1. สถานการณ์และพัฒนาการของการอพยพของชาวจีนระลอกใหม่ในประเทศไทย ในอาเภอเชียงของ เชียง
แสน แม่สาย จังหวัดเชียงราย
พื้นที่ทางตอนเหนือของไทยมีชาวจีนอพยพระลอกใหม่เคลื่อนย้ายเข้ามาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่ านมา ชาว
จีนอพยพระลอกใหม่ในประเทศไทยแม้มีจานวนไม่มากเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนตอนบน แต่ก็เป็นดัชนีสะท้อน
นัยสาคัญของการพึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างไทยกับจีนได้อย่างน่าสนใจ ชาวจีนอพยพระลอกใหม่ในตอนเหนือของไทยในที่นี้
จะเน้นในส่วนของพื้นชายแดนไทย ซี่งมีทั้งนักลงทุนชาวจีน นักธุรกิจจีน ผู้ประกอบการชาวจีน นักท่องเที่ยวจีน และนักศึกษา
จีนไหลเลื่อน (Flow) เข้ามาส่งผลต่อเศรษฐกิจของชายแดนไทย โดยเฉพาะการเลื่อนไหลของกลุ่มนักลงทุนขนาดใหญ่ และ
ขนาดกลางของจีนที่มีความสนใจเข้ามาร่วมลงทุนในกิจการต่างๆ ในเขตภาคเหนือของไทย โดยเน้นในด้านภาคการค้า การ
นาเข้า-ส่งออก และภาคเกษตรกรรม (Siriphon, 2012) เช่น การเช่าที่ทาการเกษตร ตั้งลานรับซื้อสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า
การสร้างโรงงานแปรรูปผลผลิต เช่าโกดัง ทาธุรกิจโลจิสติกส์ นาเข้า -ส่งออก หรือมาเสาะหาสินค้าเองโดยไม่ผ่านคนกลาง
ท้องถิ่น หรือจะเป็นผู้ค้าทั่วไปก็ตาม
โดยประมาณหลังปี 2006 เป็นต้นมาได้เริ่มมีการเคลื่อนย้ายเข้ามาของชาวจีนอพยพระลอกใหม่ในพื้นที่เชียงแสน
ก่อนจะกระจายตัวไปยังพื้นที่อื่นๆ ในช่วงแรกชาวจีนจะเข้ามาทาธุรกิจเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานการผลิตในอุตสาหกรรมการ
ค้าขายผลไม้สด โดยเริ่มมาซื้อสินค้าที่ท่าเรือ มาตั้งรับซื้อผลผลิตตามที่ต่างๆ จนมีตลาดกลางเป็นของชาวจีนเอง หรือแต่งงาน
กับชาวไทย เป็นนายหน้าเองวิ่งรับซื้อผลผลิตตามที่ต่างๆ จากนั้นในช่วง 2-3 ปีหลัง ได้เข้าไปซื้อสวนผลไม้โดยจ้างให้คนไทย
หรือต่างด้าวอื่นดูแลสวนให้ ในช่วงเดียวกันก็มีชาวจีนอีกสายหนึ่งที่แยกไปทาโรงงานแปรรูปผลไม้ เช่น พวกที่ผันตัวจากเป็น
ลานรับซื้อมาเป็นโรงอบแห้งลาไยเอง ในราวปี 2010 เริ่มมีชาวจีนเข้ามาซื้อที่ดิน โดยใช้ชาวไทยเป็นตัวแทน (Nominee) ถือ
เอกสารสิทธิ์ให้ชาวจีน หรืออาศัยกลุ่มชาวจีนระลอกใหม่ที่เข้ามาชุดแรกที่แต่งงานกับคนไทย ถือเอกสารสิทธิ์ให้ โดยชุดหลัง
เริ่มไปจับธุรกิจท่องเที่ยวมากขึ้น เช่น ร้านอาหาร โรงแรม ทัวร์ นอกจากนี้ ช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมาเริ่มมีเข้ามาตั้งบริษัทแท็กซี่ใน
เชียงราย ให้คนไทยเช่าขับด้วย (นายจ. (นามสมมุติ), สัมภาษณ์, 12 มกราคม 2559)
กลุ่มชาวจีนที่เคลื่อนย้ายเข้ามาชัดเจนในตอนนี้คือ ธุรกิจและเครือข่ายในกลุ่มท่องเที่ยว โลจิสติก โดยมีห่วงโซ่
อุปทานอยู่ในจีน ทั้งนี้เป็นนโยบายของจีนที่ส่งบุคลากรไปประเทศต่างๆ โดยไทยเป็นเป้าหมายหนึ่งเพราะความสะดวกในการ
ทาธุรกิจ กฎระเบียบเราไม่ได้เข้มงวดเท่าใดนั ก ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคเอกชนในส่วนของอุตสาหกรรมต่างๆ เพราะชาวจีน
มักจะติดต่อดาเนินการธุรกิจกับชาวจีนด้วยกัน เช่น ธุรกิจขนส่งผลไม้ต่างๆ ทั้งห่วงโซ่อุปทานเป็นคนจีนทั้งหมด นับตั้งแต่ขน
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มาจากเรือ คนรับซื้อ ขนส่ง พร้อมทั้งการค้าขายด้วยเป็นคนจีนในเครือข่ายทั้งหมดหลั งจากผ่านไป 7-8 ปี โดยในธุรกิจใดถ้า
เป็นจีนเข้ามาก็มีแนวโน้มที่ทั้งห่วงโซ่อุปทานจะกลายเป็นชาวจีนไปทั้งหมด
ด้านการท่องเที่ยวชาวจีนระลอกใหม่ได้อาศัยความไม่เข้มงวดของภาครัฐ และความต้องการเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยว
จีนในการผ่านเข้ามาดาเนินธุรกิจในไทยในระยะ 3-4 ปีที่ผ่านมา โดยถ้ามารถยนต์เข้ามาเพียงคันเดียวไม่ต้องใช้รถไทย ไม่ต้อง
จ้างไกด์ไทย ชาวจีนเลยมีการจัดมาเป็นคาราวาน โดยไม่จ้างไกด์ ไม่ใช้รถยนต์ไทย และอ้างว่ามาท่องเที่ยวแบบส่วนตัว เมื่อ
ชาวจีนเข้ามามีสัดส่วนในตลาดเกือบทั้งหมดและติดต่อธุรกิจกับคนจีนด้วยกัน ส่งผลให้ชาวจีนสามารถจะตัดราคา ตัดคน
กลางไทย ส่งผลให้คนไทยเสียผลประโยชน์ ซึ่งเป็นภาวะที่กาลังเกิดขึ้น ในอุตสาหกรรมผลไม้ตอนนี้ (นายจ. (นามสมมุติ),
สัมภาษณ์, 12 มกราคม 2559)
สาหรับการอพยพของชาวจีนระลอกใหม่ทั้ง 3 อาเภอมีความคล้ายคลึงกัน ในส่วนของพื้นที่อาเภอแม่สายจัง หวัด
เชียงรายซึ่งเป็นเมืองการค้าชายแดนที่สาคัญทางตอนเหนือของไทย อยู่ติดกับชายแดนตรงข้ามเมืองท่าขี้เหล็กประเทศเมียน
มาร์ การอพยพเข้ามาของชาวจีนอพยพระลอกใหม่สู่ประเทศไทยนั้นยังมีจานวนไม่มากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ เช่นตอน
เหนือของลาว เมียนมร์ เป็นต้น แต่ชาวจีนอพยพระลอกใหม่ในอาเภอแม่สายค่อยๆ จานวนเพิ่มมากขึ้น พร้อมกับดาเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจชายแดนในหลายรูปแบบและหลากหลายอาชีพโดยเน้นด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยอาศัยเครือข่าย
ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับชาติพันธุ์ชาวจีน หรือองค์กรสถาบันของชาวจีนก็ตาม โดยชาวจีนอพยพระลอกให ม่ในพื้นที่
ดังกล่าวนี้ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนอพยพจากทางตอนใต้ของจีน อาทิ หูหนาน กว่างโจว เสฉวน และยูนนาน เป็นต้น บ้างก็เป็น
ชาวจี น -เมี ย นมาร์ ที่ เ คยอยู่ ที่ เ มื อ งลา และเชี ย งตุ งในเมี ย นมาร์ เ ป็ น เวลานานก่ อ นจะอพยพเข้ า มาสู่ ต อนเหนื อ ของไทย
(Siriphon, 2015)
ชาวจีนอพยพระลอกใหม่ที่เดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทยนั้นเกี่ยวพันกับภาคเศรษฐกิจการค้า เช่น เป็นนักธุรกิจ
นักลงทุน ผู้ขาย หรือผู้ค้าเร่ โดยสิ่งที่ชาวจีนอพยพระลอกใหม่ดาเนินการที่แม่สายนั้นมีพื้นฐานมาจากประสบการณ์และ
ภูมิหลังที่เคยทาในจีน รวมถึงในเรื่องเงินทุน เครือข่ายความสัมพันธ์ส่วนตัว เป็นต้น (Siriphon, 2015) อาเภอแม่สายนั้นเป็น
จุดหนึ่งที่เป็นจุดสาหรับเริ่มต้นธุรกิจสาหรับชาวจีนอพยพระลอกใหม่ในประเทศไทย โดยอาศัยพื้นที่แม่สายเป็นที่ทดลองตลาด
ที่หากประสบความสาเร็จก็จะขยายตัวต่อไปยังเชียงใหม่ หรือกรุงเทพฯ ต่อไป
ชาวจีนอพยพระลอกใหม่ที่ดาเนินธุรกิจนั้นสามารถจาแนกได้เป็น 4 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ ประเภทแรกคือ
นักลงทุนขนาดกลาง ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากเมืองใหญ่ทางตอนใต้ของจีน เช่น เซี่ยงไฮ้ กว่างโจว กวางตุ้ง เซินเจิ้น เสฉวน และ
สิบสองปันนา โดยชาวจีนในกลุ่มนี้มักจะลงทุนในภาคธุรกิจ และเช่าหรือซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ เช่น อาคารหรือทาวน์
เฮ้าส์ ในตลาดหรือในเขตเมือง โดยใช้ตัวแทนอาพรางชาวไทยที่พวกเขาไว้ใจเป็นผู้ดาเนินการแทน (Siriphon, 2015) ใน
ประเภทต่อมาเป็นชาวจีนอพยพระลอกใหม่ที่เป็นกลุ่มผู้ประกอบการ ที่ทั้งขายส่งและขายปลีก ชาวจีนกลุ่มนี้นิยมเปิดร้านขาย
ส่งและขายปลีกขนาดเล็กและขนาดกลางที่ตลาดดอยวาวและตลาดอินโดจีนในแม่สาย ผู้ประกอบการชาวจีนกลุ่มนี้ส่วนมาก
จะมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ดีและมีประสบการณ์การทางานกับร้านค้าในครอบครัวของตนในเมืองใหญ่ของจีน โดยร้านค้าของ
ชาวจีนในกลุ่มนี้ที่เช่าร้านค้าอยู่มีจานวนไม่มากนัก ชาวจีนอพยพระลอกใหม่ที่เป็นผู้ค้าที่แม่สายส่วนใหญ่จะทาธุรกิจทั้งค้าส่ง
และค้าปลีก ขายสินค้าจากจีนให้แก่ผู้ค้าท้องถิ่น
ในประเภทที่ 3 ของชาวจีนอพยพระลอกใหม่ในแม่สายคือกลุ่มผู้ค้าขนาดเล็ก ชาวจีนกลุ่มนี้จะเคลื่อนย้ายมาจาก
ประเทศจีนสู่ชายแดนไทย เพื่อสารวจสภาพเศรษฐกิจการค้าชายแดนสาหรับหาลู่ทางการค้าขายขนาดเล็ก โดยผู้ค้าเร่หรือ
ผู้ขายริมถนนชาวจีนส่วนมากจะอพยพมาจากทางตอนใต้ของประเทศจีน และจากเขตปกครองตนเองชนชาติไทและจิ่งผ่อ-เต๋อหง
ส่วนประเภทสุดท้ายคือกลุม่ วิชาชีพ ซึ่งรวมถึงครูชาวจีนและครูอาสาสมัครจากจีนและไต้หวันที่สอนในโรงเรียนจีน โดยจะมีครู
ชาวจีนประมาณ 40-50 คน ที่มาจากจีนแผ่นดินใหญ่และไต้หวันในแต่ละปี จานวนของครูอาสาจะขึ้นอยู่กับความต้องการของ
โรงเรียนจีนในพื้นที่ (Siriphon, 2015)
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นอกเหนือจากครูชาวจีนอาสาสมัครแล้ว ยังมีชาวจีนอีกจาพวกหนึ่งที่กาลังทวีจานวนขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือของไทย
คือชาวจีนที่จบการศึกษาระดับมัธยมในจีนและมาศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศไทย ภายหลังจากจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีชาวจีนกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งเลือกทางานต่อในประเทศไทย มากกว่าจะกลับบ้านเกิดที่มีการแข่งขันสูง บางส่วนเริ่มต้น
ธุรกิจของตนเองในไทย บางส่วนเป็นครูสอนพิเศษภาษาจีนให้แก่เด็กไทย บางส่วนทางานแปลให้ภาคธุรกิจ หรือกลายเป็นคน
กลางหรือเป็นตัวแทนทางธุรกิจข้ามพรมแดนระหว่างจีนกับไทย เป็นต้น
ส่วนในอาเภอเชียงแสนซึ่งเป็นประตูชายแดนและเมืองท่าเรือรับส่งสิ นค้าตามแนวแม่น้าโขงที่สาคัญของไทย มีการ
เดินเรือสินค้าตามลาน้าโขงเชื่อมต่อลาว เมียนมาร์ และจีนตอนใต้ ชายแดนเชียงแสนนั้นอยู่ตรงข้ามเมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว
ประเทศลาว และมี ส ามเหลี่ ย มทองค าที่เ ชื่ อ มต่ อ ทั้ งเมี ย นมาร์ แ ละลาวด้ ว ย เมือ งเชี ย งแสนถื อ เป็ น เมื อ งแรกๆ ที่ มี ก า ร
เคลื่อนย้ายเข้ามาของชาวจีนอพยพระลอกใหม่สู่ประเทศไทย เมื่อประมาณ 10 กว่าปีที่แล้ว ชาวจีนเหล่านี้เข้ามาค้าขายใน
ไทยโดยอาศัยช่องทางการค้าทางเรือผ่านแม่น้าโขงที่เชื่อมไทยกับจีนตอนใต้ โดยทาอาชีพค้าขาย มีทั้งนาสินค้าจากจีนลงมา
ขายในไทย ในช่วงแรกๆ ชาวจีนจะติดต่อให้ ผู้ประกอบการไทยหาสินค้าให้กลับไปขายที่จีน เมื่อเวลาผ่านไปชาวจีนเหล่านี้มี
ความคุ้นเคยกับประเทศไทย บ้างก็มีครอบครัวแต่งงานกับคนไทย และใช้ชื่อชาวไทยจดทะเบียนประกอบธุรกิจในจังหวัด
เชียงราย และได้เริ่มดาเนินธุรกิจเองโดยไม่ผ่านผู้ประกอบการไทย จนต่อมาบางรายก็รุกไปถึงกรุงเทพฯ แถวตลาดไท และไป
หาสินค้าตามแหล่งผลิตต่างๆ ด้วยตนเอง (นายห. (นามสมมุติ), สัมภาษณ์, 12 มกราคม 2559)
สภาพการณ์การอพยพเคลื่อนย้ายของชาวจีนอพยพระลอกใหม่ในเมืองเชียงแสนนั้นหลายส่วนก็มีความสอดคล้อง
กับลักษณะการอพยพและการกระจายตัวประกอบธุรกิจในเมืองแม่สาย ที่มีผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็ก ซึ่งส่วน
ใหญ่จะทาธุรกิจนาเข้า-ส่งออก ขนส่ง และตั้งแผงขายสินค้าจากจีน สอดคล้องกับภูมิประเทศที่เป็นท่าเรือ ชาวจีนในกลุ่มที่เข้า
มาเป็นผู้ประกอบการนาเข้า-ส่งออก ได้ดาเนินธุรกิจโลจิสติกส์ในทางตอนเหนือของไทยโดยกระจายไปทั้ง 3 อาเภอ คือ เชียงแสน
แม่สาย และเชียงของ แต่จะมีที่เชียงแสนมากกว่าเนื่องจากเป็นเมืองท่ารับส่งสินค้าทางเรือไปยังจีน และเป็นจุดที่มีชาวจีน
อพยพมาเริ่มธุรกิจก่อนอาเภออื่นๆ ส่วนแม่สายก็เป็นจุดที่มีตลาดการค้าชายแดนขนาดใหญ่เป็นจุดเริ่มต้นธุรกิจในประเทศ
ไทยของชาวจีนหลายรายจึงเป็นฐานสาหรับชาวจีนที่นาเข้าส่งออกสินค้าด้วย และสาหรับเชียงของก็เป็นจุดข้ามแดนของรถ
ขนส่งสินค้าก่อนที่จะสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 ทาให้ยิ่งสะดวกในการเชื่อมต่อขนส่งสินค้าทางรถยนต์มากยิ่งขึ้น ชาวจีน
และชาวไทยที่ทาธุรกิจโลจิสติกส์จึงขยายตัวไปในพื้นที่เชียงของมากขึ้น
สถานการณ์การรุกคืบของชาวจีนในธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทยกาลังขยายตัวและมีแนวโน้มที่ไม่เป็นผลดีต่อ
ผู้ประกอบการไทยในระยะยาว ผู้ประกอบการนาเข้า-ส่งออกชาวไทยในเชียงแสนต่างก็ได้ผลกระทบ เพราะบริษัทจีนที่มาเปิด
นั้นมาตัดราคา แย่งลูกค้า (นางป. (นามสมมุติ), สัมภาษณ์, 19 พฤษจิกายน 2558) จากแต่ก่อนที่การส่งออก-นาเข้าสินค้าจะ
เป็นชาวจีนติดต่อผ่านนายหน้าชาวไทย แต่เมื่อชาวจีนค้าขายไปได้ซักระยะหนึ่งเริ่มมีความรู้ความคุ้นเคยกับตลาดในไทย ชาว
จีนก็เข้ามาดาเนินการเองโดยตัดนายหน้าชาวไทยออก เช่น ตัวแทนออกของ บริ ษัทนาเข้า-ส่งออกชาวไทย หรือจะใช้การ
ติดต่อซื้อขายโดยผ่านเครือข่ายชาวจีนด้วยกันทั้งหมด ไม่ผ่านคนไทยเลยอาจจะยกเว้นชาวสวนที่ชาวจีนมาซื้อโดยตรง
(นายณ. (นามสมมุติ) และ นายก. (นามสมมุติ), สัมภาษณ์, 27 ตุลาคม 2558)
สภาพการณ์ของชาวจีนอพยพระลอกใหม่ในอาเภอเชียงของนั้นมีมาก่อนที่เปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4
ทั้งในแง่ข องการลงทุ น การค้ า และที่ เกี่ ยวข้อ งกั บภาคเกษตรกรรม แต่ใ นแง่ป ริม าณของชาวจีน ที่เ ข้า มาลงทุน หรื อท า
การเกษตรยังมีไม่มากนัก แต่ก็มีชาวจีนรายย่อยที่เข้ามาใช้เชียงของเป็นฐานเป็นจุดผ่านไปทาธุรกรรมในจังหวัดอื่นๆ เช่น ทา
สวนส้ม สวนลาไย โดยอาจจะเช่าหรือซื้ออาคารพาณิชย์ไว้ทาสานักงานเพื่อประสานงาน (นายฎ. (นามสมมุติ), สัมภาษณ์, 23
พฤศจิกายน 2558) เมื่อมีการวางโครงการเพื่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าโขงที่อาเภอเชียงของ ก็ทาให้มีกลุ่ มทุนทั้งชาวไทยและ
กลุ่มจากจีนเข้ามาตระเตรียมกว้านซื้อที่ดินเพื่อเก็งกาไร ทาให้ที่ดินของอาเภอเชียงของสูงขึ้นอย่างมาก กลับกลายเป็นผลเสีย
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของอาเภอเชียงของ เพราะที่ดินราคาสูงเกินกว่าที่จะคุ้มค่าในการลงทุน
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ส่วนในกลุ่มนักธุรกิจชาวจีนที่เข้ามายังเชียงของก็ยังมีจานวนไม่มากนักเพราะอยู่ในภาวะเริ่มต้น ผู้ค้าขนาดเล็กยังไม่
ค่อยมีมากนัก ส่วนมากเป็นนักลงทุนจีนธุรกิจขนาดใหญ่ เช่น กลุ่มเจ๋ฟ่งที่สร้างศูนย์กระจายสินค้าใกล้สะพานมิตรภาพแห่งที่
4 นอกจากนี้ ยังมีชาวจีนระลอกใหม่บางส่วนวางแผนจะขยายธุรกิจโดยเป็นตั วแทนนาเข้าและส่งออกสินค้า (Shipping) ใน
เชียงของ บางส่วนเป็นธุรกิจชาวจีนที่ย้ายมาจากเชียงแสน บางส่วนก็เป็นชาวจีนที่มาจากคุนหมิง เพื่อตอบรับกับการเชื่อมต่อ
ทางบกเส้น R3A ผ่านสะพานข้ามโขงแห่งที่ 4
ในเชียงของ ผลผลิตการเกษตรที่ชาวจีนอพยพระลอกใหม่ให้ความสนใจในเชี ยงของคือ ลาไย ซึ่งปลูกมากในตาบล
ห้วยซ้อ ศรีดอนชัย และบุญเรือง นอกจากนี้ยังมีเงาะ ส้ม มังคุด ลองกอง และทุเรียน โดยเฉพาะที่บ้านห้วยเม็ง ผลิตผลทาง
การเกษตรเหล่านี้ได้ขายให้แก่ชาวจีนโดยผ่าน 2 วิถีทางด้วยกัน ได้แก่ วิธีแรก มีชาวจีนมาเหมาสวน หรือเกษตรกรขายให้
นายหน้าชาวไทยซึ่งจะส่งให้ชาวจีนอีกทีหนึ่ง วิธีที่สอง จะส่งขายผ่านทางลาวซึ่งเป็นคนของคนจีนหรือคนจีนเอง เพื่อจะส่ง
ต่อไปขายในจีนอีกทอดหนึ่ง โดยมักจะเป็นผลไม้สด จาพวกเงาะ ส้ม มังคุด ฯลฯ (นายข. (นามสมมุติ) , สัมภาษณ์, 14
มกราคม 2559) ด้วยความที่ทั้งพ่อค้า เจ้าของโรงงาน และตลาดส่งออกล้วนแล้วแต่เป็นคนจีนทั้งสิ้น จึงทาให้ชาวจีนเป็นผู้
ควบคุมและกาหนดราคาสินค้าเกษตรได้ ทาให้เกษตรกรไทยขายผลผลิตได้ในราคาต่ากว่าที่ควร
ในภาคการท่องเที่ยว ชาวจีนระลอกใหม่ที่อาศัยช่องทางและโอกาสที่กระแสการท่องเที่ยวประเทศไทยของชาวจีน
กาลังเป็นที่นยิ มอย่างมากจากกระแสภาพยนตร์จีนเรื่อง Lost in Thailand เข้ามาเพื่อดาเนินการเป็นไกด์เอง หรือเปิดบริษัท
นาเที่ยวเอง ยิ่งไปกว่านั้นยังดาเนินเครือข่ายธุรกิจการท่องเที่ยวครบวงจร ทั้งร้านอาหาร โรงแรม รถทัวร์ รถตู้ ร้านของฝาก
ของที่ระลึก สถานที่ท่องเที่ยวก็บังคับดู โดยบางบริษัทที่จดทะเบียนก็โดยคนไทยที่เป็นตัวแทนของชาวจีน แต่ผู้ที่ดาเนินการ
จริงก็เป็นชาวจีน (นายณ. (นามสมมุติ) และ นายก. (นามสมมุติ), สัมภาษณ์, 27 ตุลาคม 2558) ทัวร์ในลักษณะนี้เรียกว่าทัวร์
ศูนย์เหรียญ เนื่องจากคนในพื้นที่ไม่ได้ประโยชน์อะไร และยังสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้ท้องถิ่น โครงสร้างพื้นฐานที่รัฐได้
ดาเนินการไปก็ไมได้ประโยชน์กลับคืนต่อประชาชน
2. นโยบายของรัฐบาลไทยที่มีต่อการอพยพของชาวจีนระลอกใหม่ และการดูแลผลกระทบที่เกิดขึ้น
ในส่วนของการดาเนินนโยบายของรัฐต่อการอพยพของชาวจีนระลอกใหม่เข้าสู่พื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตอนบน ในกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม รัฐบาลในกลุ่มประเทศเหล่านี้มีท่าทีปฏิกิริยาที่ค่อนไปในทางสนับสนุนหรือไม่ก็
มิได้ต่อต้าน คือมีการตอบรับที่ดีต่อชาวจีนอพยพระลอกใหม่ ในขณะที่รัฐบาลเมียนมาร์ไม่มีความชัดเจนต่อประเด็นนี้เท่ากับ
ประเทศอื่นๆ (วรรณรัตน์ ท่าห้อง และ วรศักดิ์ มหัทธโนบล, 2556) ส่วนภาครัฐของไทยนั้นไม่มีท่าทีที่ต่อต้าน แต่ก็ไม่ได้
แสดงออกถึงการสนับสนุนอย่างชัดเจน ทางฝ่ายรัฐไทยก็เห็นว่าการเคลือ่ นย้ายของคนจีนระลอกใหม่และการลงทุนของชาวจีน
นั้นเป็นเรื่องปกติในแถบอาเซียนตอนบนรวมถึงในไทยด้วย ทั้งเรือจีน รถจีน นักธุรกิจ นักลงทุนจีน แรงงานจีน พ่อค้าจีน
รวมถึงการแต่งงานกับคนในท้องถิ่น (นายณ. (นามสมมุติ) และ นายก. (นามสมมุติ) , สัมภาษณ์, 27 ตุลาคม 2558) ซึ่งการ
ดาเนินการเหล่านั้นก็มีส่วนที่ยังประโยชน์ให้แก่ประเทศด้วย
มาตรการจัดการที่มีต่อชาวจีนอพยพระลอกใหม่ในประเทศไทยโดยรวมมีความสัมพันธ์กับมิติความมั่นคงค่อนข้าง
น้อย โดยพิจารณาข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครอง เช่น ตารวจตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร
และเจ้าหน้าที่อาเภอ โดยประเด็นที่ฝ่ายปกครองและความมั่นคงให้ความสาคัญคือ ประเด็นเรื่องชาวเกาหลีเหนือ ชาวอุยกูร์
และลาว กัมพูชา เมียนมาร์ เวียดนาม มากกว่า เพราะมีกระทบด้านความมั่นคงและทาผิดกฎหมายไทยบ่อยครั้ง โดยภาครัฐ
จะมองชาวจีนในเชิงของนักท่องเที่ยว และนักธุรกิจที่มีศักยภาพมากกว่า
ในบริบทความสัมพั นธ์ระหว่างประเทศในปัจจุบันที่ประเด็นในทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องสาคั ญที่รัฐต้องคานึงถึ ง
โดยเฉพาะในรูปแบบความสัมพันธ์ที่รัฐแต่ละรัฐต้องพึ่งพากันในหลายประเด็นอย่างสลับซับซ้อน โดยผลกระทบที่มีต่อกันใน
แต่ละประเทศนั้นเป็นผลจากการติดต่อสัมพันธ์กันในระดับระหว่างประเทศ ผ่านการไหลเลื่อนของทุน สินค้า ข้อมูลข่าวสาร
และผู้คน (Keohane and Nye, 1977) โดยสิ่งที่กาหนดความสัมพันธ์ต่อกันระหว่างรัฐนั้นมีมากกว่าเพียงความมั่นคงทาง
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ทหารแต่ยังมีประเด็นอื่นๆ ที่สาคัญ เช่น ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ความมั่นคงทางทรัพยากร ความมั่นคงของมนุษย์
ความอยู่ดีกินดีของประชากร หลายประเด็นที่ว่านั้นกระทบทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทาให้พรมแดนระหว่างกันเลือน
รางลง พร้อมกับบทบาทที่มากขึ้นของตัวแสดงข้ามชาติอื่นๆ ที่ไม่ได้จากัดเพียงรัฐผู้เดียวเท่านั้น เช่น องค์กรระหว่างประเทศ
บรรษัทข้ามชาติ โดยชาวจีนอพยพระลอกใหม่นั้นก็เป็นตัวแสดงหนึ่งที่มีความสาคัญในกระบวนการดังกล่าว เพราะเป็น
ตัวกลางสาคัญที่ถูกพิจารณาว่าเป็นผู้ที่ทาหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ (Zhang,
2013) ระหว่างไทยกับจีนโดยเฉพาะด้านการค้าชายแดน
สาหรับในกรณีของผู้ค้ารายย่อย ภาครัฐไม่ได้ให้ความสนใจต่อกลุ่มนี้เท่าใดนัก เช่น ที่ตลาดการดอยเวาในอาเภอ
แม่สาย หรือแผงค้าสินค้าจีนที่เชียงแสน เนื่องจากผู้ค้ารายย่อยชาวจีนเหล่านี้ไม่ส่งผลกระทบมากนัก แต่ก็มีบ้างเป็นบางช่วงที่
เจ้าหน้าจะเข้มงวดกับผู้ค้าจีน เช่น กรณีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การขึ้นสู่อานาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติใน
ช่วงแรกๆ ทาให้เจ้าหน้าที่ตรวจตราชาวจีนต่างด้าวมากขึ้นในอาเภอเชียงแสน (นางป. (นามสมมุติ), สัมภาษณ์, 19 พฤศจิกายน
2558) สาหรับในส่วนของตัวแทนอาพราง (Nominee) เจ้าหน้าที่หลายส่วนมองว่าเป็นเรื่องปกติ และดาเนินการควบคุมได้
ยาก แต่ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงก็เร่งดาเนินการอยู่ในกรอบของกฎหมาย โดยทางส่วนกลางพบความผิดในกรณี
ตัวแทนดาเนินธุรกิจชาวจีนไม่มาก ส่วนใหญ่จะเป็นกรณีของชาวตะวันตก
ในส่วนของมาตรการการควบคุมด้านการท่องเที่ยว ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ตั้งจุดบริการเพื่อดูแลนักท่องเที่ยว
ชาวจีนโดยเฉพาะ พร้อมกับเป็นจุดลงทะเบียนและควบคุมมักคุเทศก์เถื่อน และบริษัทนาเที่ยวเถื่อนของจีน ดังจะมีจุดดังกล่าว
ในสถานที่สาคัญในจังหวัดเชียงราย เช่น เชียงของ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง และอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย เป็นต้น (นายท.
(นามสมมุติ), สัมภาษณ์, 11 พฤษจิกายน 2558) มาตรการที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นการสะท้อนว่าทางภาครัฐมีความ
เปราะบางในการดาเนินนโยบาย จึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายใดๆ ต่อชาวจีนได้มากนัก
ที่สาคัญคือในด้านการเกษตรและการขนส่ง ภาครัฐไทยมองประเทศจีนเป็นตลาดใหญ่ที่สาคัญสาหรับเศรษฐกิจไทย
จีนเป็นคู่ค้าที่สาคัญลาดับต้นๆ ของไทย มีผลให้ฝ่ายไทยดาเนินการใดๆ ต่อชาวจีนและธุรกิจจีนได้อย่างไม่สะดวกนัก ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนในเชียงรายเองก็เห็นว่าจีนมีความสาคัญต่อเศรษฐกิจการค้าชายแดนซึ่งเน้นการพึ่งพาซึ่งกันและกันทาง
เศรษฐกิจกับจีน ทั้งฝ่ายภาครัฐและฝ่ายภาคเอกชนก็มีมุมมองและพยายามผลักดันให้ภาคส่วนต่างๆ ทางเศรษฐกิจของไทยให้
เข้าเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chains) ของจีนให้ได้ ทางจังหวัดเชียงรายมองจีนเป็นตลาดใหญ่ที่สาคัญ เพราะ
ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดเชียงรายทาให้มีความใกล้ชิดกับจีน และจีนเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีผู้บริโภคจานวน
มหาศาล (นายห. (นามสมมุติ), สัมภาษณ์, 12 มกราคม 2559)
สอดคล้องกับความเห็นของหน่วยงานด้านการเกษตรของรัฐที่เห็นถึงความสาคัญทางเศรษฐกิจของจีนในฐานะที่เป็น
ตลาดสินค้าเกษตรขนาดใหญ่ของไทย ไทยจึงควรให้ความสาคัญกับจีนซึ่งรวมไปถึงชาวจีนด้วย โดยเฉพาะในช่วงหลังมานี้ชาว
จีนพ่อค้าจีนมาบทบาทมากขึ้น ยิ่งภายหลังจากการเปิดการค้าเสรี (นายค. (นามสมมุติ), นายอ. (นามสมมุติ), and นายว.
(นามสมมุติ), สัมภาษณ์, 6 มกราคม 2559) แต่ด้วยแนวทางธุรกิจของชาวจีนอพยพระลอกใหม่ค่อนข้างจะเป็นในเชิงรุกต่อ
เศรษฐกิจการค้าชายแดนและท้องถิ่นของไทย เนื่องจากชาวจีนอพยพระลอกใหม่มีลักษณะวิถีธุรกิจที่ย้อนกระบวนการผลิต
มาถึงต้นน้า เช่นในกรณีการไปเหมาสวนผลไม้ไทยหลายชนิด โดยทางภาคเหนือก็คือลาไยได้รับผลกระทบมากที่สุด เนื่องจาก
ชาวจีนมาเหมาสวน ตัดราคา จนผู้ค้าคนกลางไทยค่อยๆ หมดไป กลายเป็นการดาเนินธุรกิจกึ่งผู้ขาดโดยผู้ค้าชาวจีนระลอก
ใหม่ ส่วนใหญ่ชาวจีนจะมาลงทุนเองแต่ก็อาจจะดาเนินการโดยคนไทยในพื้นที่ ซึ่งภาครัฐก็ไม่สามารถกีดกันได้ ภาครัฐทาได้
เพียงแค่มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้แก่ผู้ประกอบการและเกษตรกรไทย
การเข้ามาในเชิงรุกของภาคธุรกิจของชาวจีนอพยพระลอกใหม่ทางภาครัฐของไทยไม่ได้มีมาตรการที่เจาะจงเพื่อ
บังคับหรือกีดกันชาวจีน ทางข้าราชการที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและการค้าในจังหวัดเชียงรายได้ให้ข้อมูลอีกว่ากฎหมาย
ข้อบังคับที่มีอยู่เดิมนั้นก็ครอบคลุมอยู่แล้ว และยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าฝ่ายไทยไม่ได้บังคับใช้กฎหมายเท่าที่ควร ทั้งนี้ทั้งนั้น
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ก็เป็นเพราะภาวการณ์พึ่งพาซึ่งกันและกันอย่างไม่เท่าเทียม (Asymmetric Interdependence) ระหว่างไทยกับจีน ไทยจึงมี
ภาวะที่เปราะบาง (Vulnerability) ต่อการบังคับใช้นโยบายที่มีต่อชาวจีนทั้งที่เรามีอานาจบังคับอยู่แล้ว
โดยสะท้อนชัดเจนผ่านข้อมูลจากข้าราชการที่ทาหน้าที่ด้านเศรษฐกิจและการค้าในจังหวัดเชียงราย ให้ข้อมูลว่าการ
ดาเนินธุรกิจของชาวจีนอพยพระลอกใหม่มีลักษณะเป็นในเชิงรุกต่อประไทย เพราะประเทศไทยมีลักษณะที่เสรี อะลุ่มอล่วย
ไม่เข้มงวดมากนักในการบังคับใช้กฎหมาย แม้ว่าทางภาครัฐจะมีกฎหมายที่ครอบคลุมเกือบทั้งหมดในการควบคุมจัดการคน
ต่างด้าวและธุรกิจต่างด้าว เพื่อป้องกันผลประโยชน์ของประชาชน แต่ที่ภาครัฐไม่ดาเนินการบังคับใช้อย่างเข้มงวดเนื่ องจาก
เกรงจะเป็นประเด็นอ่อนไหวที่กระทบความสัมพันธ์และการค้าระหว่างประเทศกับจีน ดังข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ด้านเศรษฐกิจ
การค้าในจังหวัดเชียงรายว่า “...ทางทูตจีนที่เค้าเข้ามาในประเทศเรา ก็บอกตลอดว่า เราก็มีกฎหมายทุกฉบับที่จะดาเนินการ
กับนักท่องเที่ยวจีนหรือธุรกิจจีนที่เข้ามาแต่เราไม่ได้บังคับใช้เท่านันเอง ก็คือเราห่วงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอะไร
พวกนัน...” (นางบ. (นามสมมุติ), สัมภาษณ์, 28 ตุลาคม 2558)
ยิ่งไปกว่านั้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าในเชิงรุกและทาลายผู้ค้าคนกลางของไทย โดยปัจจุบันนี้ผู้ค้าจีนไม่ได้
จากัดเพียงในเขตภาคเหนือแต่แทรกซึมไปในหลายส่วนของไทยแล้ว เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ลาพูน จันทบุรี พัทยา ภูเก็ต
ฯลฯ ดังที่ภาคเอกชนไทยในจังหวัดเชียงรายกล่าวว่า ชาวจีนอพยพระลอกใหม่ขยายตัวเข้ามาค้าขายถึงในกรุงเทพฯ แล้ว เช่น
ตลาดไท และปากคลองตลาด ซึ่งก็ไม่เห็นว่าภาครัฐจะเข้ามาสนใจจัดการ ภายใต้การรุกคืบของชาวจีนที่มีทุนใหญ่กว่าและมี
เครือข่ายการค้าที่สนับสนุนชาวจีนด้วยกัน ทาให้พ่อค้าคนกลางไทยถูกตัดตอนออกจากวงจรการค้ากับจีน
ทางภาครัฐเองก็เคยดาเนินการอย่างจริงจังและเด็ดขาดกับธุรกิจจีนโดยเฉพาะในธุรกิจภาคเกษตร ในกรณีที่พ่อค้า
ชาวจีนผูกขาดธุรกิจลาไยของไทย ชาวจีนมาตั้งล้งรับซื้อ ตั้งห้องเย็น และโรงแปรรูป แล้วส่งลงท่าเรือเชียงแสนไปจีนเลย ซึ่ง
เป็นการตัดช่องทางการเพิ่มมูลค่าของเกษตรกรไทย โดยราคาในแต่ละวันก็ถูกกาหนดโดยชาวจีนที่เชียงใหม่ ภาครัฐก็เคย
แก้ปัญหาด้วยมาตรการเด็ดขาดในช่วงที่รัฐบาลของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้ามาบริหารประเทศในช่วงแรก แต่ก็ไม่
สามารถดาเนินการได้เพราะระบบการค้าลาไยอยู่ภายใต้ชาวจีนแทบทั้งหมด โดยทางภาครัฐได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อ
จัดการกับปัญหาราคาผลผลิตลาไยตกต่าเนื่องจากล้งจีนอพยพระลอกใหม่ผูกขาดราคาเกษตรกรไทย โดยการประกาศราคา
แนะนาการรับซื้อลาไยในราคาที่รัฐกาหนด แต่ก็โดนตอบโต้จากผู้ค้าชาวจีนโดยการปิดไม่รับซื้อลาไยทั้งในจังหวัดเชียงใหม่
เชียงราย และลาพูน ทาให้เกษตรกรไทยเดือนร้อน (นางบ. (นามสมมุติ), สัมภาษณ์, 28 ตุลาคม 2558) อุปสรรคอีกประการที่
สาคัญคือตัวเกษตรกรเองที่ไม่ค่อยมีทักษะในการเป็นผู้ค้า ในด้านการตลาด รวมทั้งเกษตรกรคุ้นเคยกับการที่พ่อค้าเข้ามารับ
ซื้อถึงสวนโดยตรงซึ่งสะดวกกว่า
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินการของรัฐบาลไทยในการจัดการกับการอพยพของชาวจีนระลอกใหม่
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการชาวจีนประกอบด้วย 3 ปัจจัยด้วยกันคือ การพึ่งพาซึ่งกันและกันอย่างซับซ้อนระหว่าง
ไทย-จีน การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาค และความต้องการอาศัยชาวจีนระลอกใหม่เป็นตัวกลางทาง
การค้าระหว่างไทย-จีน ปัจจัยประการแรก ไทย-จีนได้พึ่งพาซึ่งกันและกันอย่างซับซ้อนโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจทั้งการค้า
การลงทุน การท่องเที่ยว และการเคลื่อนย้ายของประชากรระหว่างสองประเทศเป็นไปในระดับสูง ทั้งนี้ไทยยังเป็นฝ่ายที่มี
อานาจต่อรองน้อยกว่าเพราะการพึ่งพาซึ่งกันและกันอย่างไม่เท่าเทียม ดังนั้นหากดาเนินการใดที่รุนแรงต่อชาวจีนระลอกใหม่
อาจจะสร้างผลกระทบที่เสียหายต่อการพึ่งพาในด้านอื่นๆ ด้วย
ปัจจัยข้อต่อมาคือ โครงการพัฒนาและกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคที่มีทั้งไทยและจีนเข้าร่วม เช่น
GMS, ASEAN+3, CAFTA ซึ่งเป็นโครงการที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระหว่างประเทศ อานวยความสะดวกและผ่อนคลายการ
ควบคุมชายแดนระหว่างกัน และส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศด้วยการค้าเสรี ซึ่งเป็นการยกระดับการพึ่งพาซึ่งกันและกัน
ระหว่างจีนกับไทยให้มากยิ่งไปอีก ปัจจัยเหล่านี้เป็นเงื่อนไขที่สนับสนุ นต่อการเลื่อนไหลเข้ามาของชาวจีนอพยพระลอกใหม่
พร้อมกับทุน และสินค้าจากจีนด้วย
1004
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ปัจจัยข้อสุดท้ายคือ การใช้ประโยชน์จากชาวจีนอพยพระลอกใหม่ในฐานะคนกลาง (Middle Man) ทางการค้า
ระหว่างไทย-จีน เพราะผู้ประกอบการไทยบางส่วนยังไม่สามารถเข้าถึงตลาดจีนได้โดยตรงหรือย่างมี ประสิทธิภาพ จึงต้อง
พึ่งพาชาวจีนระลอกใหม่ที่มีข้อมูลของตลาดปลายทางในจีน รู้ความต้องการของผู้บริโภค มีประสบการณ์และความรู้ด้าน
การค้าระหว่างไทยจีน รู้มาตรฐานและกฎระเบียบของการส่งออกนาเข้าสินค้า ในขณะที่ผู้ค้าไทยอาจจะไม่ทราบข้อมูล
ดังกล่าวดีนัก หรือบางส่วนก็มักง่ายตัดเหมาสวนครั้งเดียวทาให้มีสินค้าที่ไม่มีคุณภาพเหลือจานวนมาก ผู้ค้าเหล่านี้จึงส่งออก
สินค้าไทยได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ และไม่สามารถแข่งขันกับชาวจีนระลอกใหม่ได้ด้วย
แต่หากรัฐช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยโดยการกีดกัญชาจีน ก็อาจจะทาให้เกษตรกรและภาคเศรษฐกิจโดยรวม
เสียหาย เนื่องจากผู้ประกอบการไทยก็ยังเข้าไม่ถึงข้อมูลของตลาดจีน แต่ถ้าให้ชาวจีนเข้ามาผู้ค้าจีนละลอกไหม้ก็จะทาหน้าที่
เชื่อมต่อทาให้สินค้าไทยส่งออกไหลเวียนได้ กล่าวคือ ไทยเองก็จาเป็นที่จะต้องพึ่งพาชาวจีนให้เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยง
ทางเศรษฐกิจ ดังที่อดีตข้าราชการระดับสูงด้านการเกษตรกล่าวว่า “...ถ้าเราไม่สามารถสร้างความเชื่อมโยงกับตลาดจีนได้
เราก็ต้องพึ่ง Information เหล่านี พึ่งตัวกลาง ตลาดต้องมีตัวกลางจะเป็นใครก็ไม่รู้ ถ้าหากคนเราไปไม่ถึงก็ต้องมีตัวกลาง...”
(นายน. (นามสมมุติ), สัมภาษณ์, 6 มกราคม 2559) นอกจากจีนผู้ค้าชาวจีนยังให้ราคาสูงกว่าผู้ค้าชาวไทยด้วย แต่หากปล่อย
ให้เป็นเช่นนี้ต่อไปในระยะยาวจะถูกผูกขาดโดยพ่อค้าจีน แต่ในตอนนี้รัฐก็ทาให้เพียงแต่การสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อพัฒนา
เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยเท่านั้น
สรุปและอภิปรายผล
การพึ่งพาซึ่งกั นและกันระหว่างไทยกับจีน นั้นดาเนินไปอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะด้ านเศรษฐกิจการค้าระหว่า ง
ประเทศ โดยมีชาวจีนอพยพระลอกใหม่ที่จีนให้การสนับสนุนผ่านนโยบายก้าวออกไป และการบูรณาการทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศอาเซียนตอนบน ชาวจีนระลอกใหม่ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อด้านเศรษฐกิจไทย เช่น
ด้านการค้าผลิตผลทางการเกษตร ด้านโลจิสติกส์ ด้านธุรกิจท่องเที่ยว เป็นต้น และกาลังขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ โดยรัฐมองว่า
ชาวจี น อพยพระลอกใหม่ ที่ เ ป็ น ตั ว แสดงระหว่ า งประเทศหนึ่ ง ที่ ส าคั ญ ในฐานะคนกลาง ที่ เ ชื่ อ มโยงและส่ ง เสริ ม การ
ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน โดยเป็นหนึ่งในกลไกที่ประสานระหว่างแหล่งผลิตและตลาดให้แก่ไทย ภายใต้การ
พึ่งพาซึ่งกันและกันที่ไม่เท่าเทียมทาให้ไทยที่มีการพึ่งพาต่อจีนมากกว่าโดยเฉพาะในแง่การส่งออกและการลงทุนทางเศรษฐกิจ
กับจีน ซึ่งอยู่ในสภาพเปราะบางทางนโยบายในการจัดการต่อปัญหาที่เกิดจากชาวจีนระลอกใหม่ เช่น การผูกขาดตลาดสินค้า
เกษตร เป็นคู่แข่งพ่อค้าไทย ไกด์ผีทัวร์เถื่อน และการไหลของสินค้าจากจีน อีกทั้งไทยยังจาเป็นต้องอาศัยตัวกลางระหว่าง
ประเทศอย่างชาวจีนระลอกใหม่เพื่อเข้าถึงตลาดจีนด้วย ทาให้ไม่สามารถใช้มาตรการเข้มงวดกับชาวจีนระลอกใหม่ได้เ พราะ
ไทยมีอานาจต่อรองน้อยกว่านั่นเอง
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษา สะท้อนให้เห็นว่าภาครัฐมีการจัดการต่อชาวจีนอย่างอะลุม่ อล่วย และไม่เข้มงวดเนื่องจากมีอานาจใน
การต่อรองกับจีนน้อยกว่า และยังต้องอาศัยชาวจีนระลอกใหม่บางส่วนเป็นช่องทางในการเชื่อมโยงกับตลาดจีน แม้ว่าจะทา
ให้ภาคธุรกิจและสังคมไทยได้รบั ผลกระทบในทางลบ ดังนั้นรัฐบาลควรใช้มาตรการที่ละมุนละม่อมในการจัดการ เช่น การเพิ่ม
การส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการไทยให้มากกว่าขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ พร้อมกับยกระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และชุมชนท้องถิ่นให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก พร้อมกับให้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยราชการต่างๆ พร้อมกันไปด้วย
และเร่งรัดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด สุดท้ายคือการประสานความร่วมมือและเชื่อมโยงผลประโยชน์ระหว่า ง
ผู้ประกอบการไทยกับชาวจีนให้เป็นระบบ และเป็นธรรมอย่างยั่งยืน
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มโนทัศน์ว่าด้วยภัยคุกคามของสิงคโปร์และความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างสิงคโปร์
กับสหรัฐฯในยุคหลังสงครามเย็น1
Threat perception of Singapore and Singapore-U.S. Security Cooperation in
the Post-Cold War Period
2

กมลชนก ขุนเพชร
บทคัดย่อ

บทความนี้มุ่งศึกษามโนทัศน์ภัยคุกคามของสิงคโปร์ ที่ผลักดันให้ผู้นาสิงคโปร์สร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับ
สหรัฐอเมริกา วัตถุประสงค์ในการวิจัย 1.เพื่อศึกษามโนทัศน์เรื่องภัยคุกคามในยุคหลังสงครามเย็น ตามทัศนะของสิงคโปร์ 2.
เพื่อศึกษาการรับมือเรื่องภัยคุกคามในยุคหลังสงครามเย็นของสิงคโปร์ และ 3.เพื่อศึกษาความร่วมมือระหว่างสิงคโปร์กับ
สหรัฐอเมริกาตั้งแต่หลังสงครามเย็น เป็นต้นมา วิธีการศึกษาใช้วิธีการวิจัยเอกสาร โดยอาศัยข้อมูลจากเอกสาร ข้อมูลเอกสาร
ชั้นปฐมภูมิ และข้อมูลเอกสารชั้นทุติยภูมิ ส่วนผลการวิจัยพบว่า ผู้นาสิงคโปร์มีจุดอ่อนไหวด้านความมั่นคง 3 ประการสาคัญ
คือ สภาพภูมิศาสตร์ที่มีขนาดเล็ก และถูกขนาบด้วยประเทศเพื่อนบ้านขนาดใหญ่ รวมทั้งจานวนประชากรที่ประกอบด้วย
หลายเชื้อชาติ จึงสนับสนุนให้ผู้นาสิงคโปร์สร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับสหรัฐฯ
คำสำคัญ: นโยบายต่างประเทศสิงคโปร์ สิงคโปร์กับสหรัฐฯ จุดอ่อนไหวด้านความมั่นคงของสิงคโปร์
Abstract
The objectives of this study were : 1. to study the concept of threats of Singapore and the
partnership with the United States to meet conceptions on Singaporean threats in the post-Cold War era,
2. to understand and deal with Singaporean threat in the post-Cold War era. 3 to analyze include the
benefits that Singapore gained from security cooperation with the United States. The findings indicated
that the relationship of the two countries proceeded steadfast. The leaders of the two countries have a
common point of view as a key point in the close relationship, that terrorism is a common threat.
Additionally, leaders of Singapore also need superpowers to guarantee security for the government.
Including China's policy towards the region, especially the South China Sea disputes and Indian attitude
towards the region especially the Look East policy, Indian Army Competency Development and more
amicable and cooperative political and economic relationship between China and India. Relationship
between Singapore and the United States has changed time to time according to security threats in
various periods. Security cooperation was enhanced into new framework and other dimension of
cooperation. US alignment policy of Singapore aiming at relying on both political and military superpower
is in line with geostrategy of the United States aiming at having Singapore as a partner on security. The
study involves the usage of research papers (documentary research), including data from the primary
document and secondary document.
Keywords: Singapore foreign policy, Singapore- U.S. cooperation, Singapore in Post Cold war Period
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นิสิตปริญญาโท ภาคความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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บทนา
ในช่วงก่อตั้งเป็นสาธารณรัฐในปี 1965 สิงคโปร์มีความวิตกกังวลต่อปัญหาความมั่นคงภายในประเทศ ได้แก่ ปัญหา
ภัยคุกคามจากภัยคอมมิวนิสต์ การรักษาความสงบเรียบร้อยของคนหลากหลายเชื้อชาติ นอกจากนี้ สิงคโปร์ยังประสบกับ
ปัญหาภัยคุกคามจากประเทศเพื่อนบ้าน 3 โดยเฉพาะความขัดแย้งทางการเมืองภายในระหว่างสหพันธ์มาเลเซีย จนทาให้
สิงคโปร์ต้องแยกตนออกมา
นับตั้งแต่พรรคกิจประชา (People’s Action Party-PAP) ขึ้นมาบริหารประเทศตั้งแต่ปี 1959 ผู้นาสิงคโปร์มี
อุดมการณ์ประชาธิปไตยแบบที่รัฐบาลเข้ามาควบคุมอย่างเข้มงวดทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม นายกรัฐมนตรีมี
อานาจในการบริหารมากที่สุด ข้าราชการและสภานิติบัญญัติมีสิทธิเพียงเล็กน้อยในการคัดค้านและร่วมตัดสินใจ นโยบาย
ต่างประเทศสิงคโปร์จึงเป็นสิ่งที่สะท้อนความคิดของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ได้แก่ ลีกวนยู
โก๊ะ เค็ง สวี นายโต๊ะ ชิน ชาย นายเอส ราชารัตนัม นายเอส ดานาบาลัน นายหว่อง คัน เส็ง 4 ผู้นาเหล่านี้พยายามพัฒนา
ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และดาเนินนโยบายต่างประเทศ โดยคานึงถึงข้อจากัดและปัจจัยในการกาหนดนโยบายต่างประเทศ
5
ดังนี้ ด้านภูมิศาสตร์สิงคโปร์มีขนาดพื้นที่เพียง 716.1 ตารางกิโลเมตรและมีประชากรทั้งสิ้น 5,399,200 คน ลักษณะภูมิ
รัฐศาสตร์ส่งผลต่อการขยายอาณาเขตทางอานาจทั้งทางด้านการค้าและความมั่นคง เนื่องจากพื้นที่เล็กและล้อมรอบไปด้วย
ทะเล ทาให้เป็นอุปสรรคในการขยายการค้าและพัฒนาศักยภาพทางทหารซึ่งกระทบต่อดินแดนประเทศเพื่อนบ้าน และ
ข้อจากัดในด้านพื้นที่ส่งผลต่อทรัพยากรของประเทศ สิงคโปร์ไม่มีพื้นที่เกษตรกรรมและขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติทาให้
ต้องพึ่งพิงประเทศเพื่อนบ้าน เช่น การซื้อน้าจืดจากรัฐยะโฮร์ มาเลเซียมาตั้งแต่แยกประเทศจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งด้านสังคม
สิงคโปร์เป็นพหุสังคมที่ประกอบด้วยคนหลากหลายเชื้อชาติทั้งจีนซึ่งถือเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ มาเลย์และอินเดีย ซึ่ง
ประชากรเหล่านี้นับถือศาสนาพุทธ อิสลาม ฮินดูและคริสต์
ข้อจากัดดังข้างต้นส่งผลต่อมโนทัศน์ผู้นาทางการเมืองสิงคโปร์ต่อสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศเช่นเดียวกับนักสัจ
นิยม ที่มองระบบระหว่างประเทศเป็นโลกที่โหดร้ายและไม่มีรัฐกลางในการบริหารดูแล จึงทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เต็มไปด้วยความขัดแย้ง6 ดังนั้นวิธีการดาเนินนโยบายต่างประเทศ ต้องให้ความสาคัญกับการรักษาความมั่นคงและความอยู่
รอดแห่งชาติสิงคโปร์เป็นลาดับแรก ผู้นาสิงคโปร์จึงเห็นว่าจะต้องมีกองกาลังทหารที่มีแข็งแกร่ง และเร่งสร้างความสัมพันธ์ทั้ง
ในระดับทวิภาคีและระดับพหุภาคีในภูมิภาค และการสร้างดุลอานาจในภูมิภาคเพื่อมิให้เกิดการยึดครองภูมิภาค อันกระทบ
ต่อผลประโยชน์ของสิงคโปร์ในด้านความมั่นคง จึงทาให้สิงคโปร์สร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดด้านการทหารกับสหรัฐฯ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษามโนทัศน์เรื่องภัยคุกคามในยุคหลังสงครามเย็น ตามทัศนะของสิงคโปร์
2. เพื่อศึกษาการรับมือเรื่องภัยคุกคามในยุคหลังสงครามเย็นของสิงคโปร์
3. เพื่อศึกษาความร่วมมือระหว่างสิงคโปร์กับสหรัฐอเมริกาตั้งแต่หลังสงครามเย็น เป็นต้นมา
กรอบแนวคิด
การศึกษาเรื่อง มโนทัศน์ว่าด้วยภัยคุกคามของสิงคโปร์ กับ ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับสหรัฐอเมริกาในยุคหลัง
สงครามเย็น นั้น ผู้วิจัยเลือกใช้แนวคิดเรื่อง Threat Perception ของ Raymond Cohen มาอธิบาย โดยในงานเรื่อง
Threat Perception in International Crisis7 นั้น Cohen อธิบาย การรับรู้เรื่องภัยคุกคาม (Threat perception) จากการ
สังเคราะห์จากตัวอย่างหลักๆ ทั้งหมด 6 ตัวอย่าง ได้แก่
3

โคริน เฟื่องเกษม, สิงคโปร์ภายใต้สามผู้นา (กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์เดือนตุลา,2554),น.16.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 223-24.
5
Singapore Department of Statistic, Singapore Statistic [Online], 30 Jun 2014. Source www.singstat.gov.sg/statistics/latest_data.html
6
โคริน เฟื่องเกษม, สิงคโปร์ภายใต้สามผู้นา, น.216.
7
Raymond Cohen, Threat Perception in International Crisis (The University of Wisconsin Press: US., 1966), p.3-15.
4
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1. The War in Sight ในปี 1875 อันว่าด้วยความขัดแย้งระหว่างเยอรมนีกับฝรั่งเศส
2. The Italian invasion scare ในเดือนกรกฎาคม ปี 1889 อันเป็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างฝรั่งเศสกับอิตาลี
3. The Liman Von Sanders crisis ปี 1913 ซึ่งเป็นความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับเยอรมนีเหนือคอนสแตนติโนเปิล
และช่องแคบ
4. Britain and the Prague crisis ในเดือนมีนาคม ปี 1939 ซึ่งเป็นเหตุความขัดแย้งระหว่างเยอรมนีกับอังกฤษ
5. Poland and the Corridor crisis ในเดือนมีนาคม ปี 1939 อันเป็นขัดแย้งระหว่างเยอรมนีกับอังกฤษและ
โปแลนด์
6. The Straits Question ในเดือนสิงหาคม ปี 1946 ซึ่งเป็นความขัดแย้งระหว่างโซเวียตกับสหรัฐอเมริกา
Threat Perception ในระบบระหว่างประเทศ ตามทัศนะของ Cohen มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ถึงอันตรายที่
กาลังจะเกิดขึ้นในอนาคตในลักษณะที่เป็นการถูกกระทามากกว่าจะเป็นการกระทาในแง่ของการดาเนินการเพื่อลงโทษอีกฝ่าย
ทั้งนี้ การจะพิจารณาถึงนิยามเชิงปฏิบัติการของ Threat Perception ได้ ต้องสังเกตกันจากตัวบ่งชี้ 4 ข้อ ดังนี้คือ
1. การแสดงออกของผู้กาหนดนโยบาย อันเป็นแสดงออกในการประเมินตัดสินและเป็นปฏิกิริยาส่วนตัวของผู้กาหนดนโยบาย
ที่มีต่อสิ่งที่บอกเป็นนัยว่าเป็นการคุกคาม 2. การบอกเล่าจากผู้สังเกตการณ์ในขณะนั้น อาทิ ทูตต่างชาติ หรือ เพื่อนร่วมงาน
ของผู้กาหนดนโยบาย 3. หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้กาหนดนโยบายมีการใช้ทางเลือกอื่นในการตอบโต้กับการคุกคาม เช่น
การปรึกษากันภายใน การส่งต่อข้อมูลกันเพิ่มมากขึ้น การแสวงหาความช่วยเหลือจากภายนอก และสุดท้ายก็คือ 4. ผู้กาหนด
นโยบายมีการประยุกต์ใช้กระบวนการรับมือเพื่ อรอตอบโต้กับการคุกคาม เช่น เพิ่มความแข็งแกร่งและขับเคลื่อนทรัพยากร
และการโต้กลับทางการทูต เป็นต้น อย่างไรก็ตาม Cohen ก็เห็นว่า ตัวบ่งชี้นี้ ข้างต้นต้องพิจารณาร่วมกัน เพราะตัวบ่งชี้เพียง
ข้อหนึ่งข้อใดนั้น ไม่สามารถบ่งบอกได้ว่ามีการรับรู้เรื่องการคุกคามเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ในการรับรู้เรื่องภัยคุกคาม Cohen ก็เสนอไว้ว่า ระดับการรับรู้เรื่องภัยคุกคาม มีอยู่ด้วยกัน 2 ขั้น
กล่าวคือ ระดับขั้นการสังเกตการณ์ (observation) ซึ่งเป็นขั้นเริ่มต้นที่มีการรับรู้ถึงสิ่งที่บอกเป็นนัยว่าเป็นการคุกคาม และ
ขั้นต่อมาก็คือ ขั้นการประเมิน (appraisal) อันเป็นขั้นของการประเมินวัดว่าสิ่งที่บอกเป็นนัยตามขั้นแรกนั้นเป็นภัยคุกคาม
จริง หรือ ไม่ใช่ภัยคุกคาม ทั้งนี้ การรับรู้ทั้งสองระดับต่างก็เป็นกระบวนการทางจิตวิทยาและมีผลต่อการคัดสรรข้อมูลข่าวสาร
ที่เกี่ยวข้องขึ้นมาพิจารณา ซึ่งการที่ผู้สังเกตการณ์จะคัดเลือกและตีความหลักฐานข้อมูลข่าวสารได้ก็จะพิจารณาหลักฐานจาก
พื้นฐานปัจจัยที่เป็นแนวโน้มของเหตุการณ์ และโดยรวมแล้ว จากเหตุการณ์ตัวอย่าง 6 สถานการณ์ ที่ Cohen ศึกษา ก็ทาให้
ได้ลักษณะร่วมของเหตุการณ์ที่เป็นปัจจัยแนวโน้มก่อให้เกิดภัยคุกคามในระบบระหว่างประเทศได้ 3 ข้อ ดังนี้
1. เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทางภูมิศาสตร์
2. มีบรรยากาศความตึงเครียดและความไม่ไว้วางใจกัน ซึ่งมาจากประวัติศาสตร์ความเป็นปรปักษ์และการทะเลาะ
เบาะแว้งกันมาระหว่างตัวแสดงแต่ละฝ่าย
3. ผู้สังเกตการณ์มองว่า พื้นที่ ปริมณฑลที่เป็นปัญหาอยู่นั้น ฝ่ายตนมีความจุดอ่อนไหวอยู่
อนึ่ง จากระดับการรับรู้ภัยคุกคามขั้นต้น ซึ่งก็คือ การสังเกตการณ์จะพบว่า เหตุการณ์อันเป็นสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่ทาให้เกิดการรับรู้ภัยคุกคามนั้นไม่มีหลักการใดๆ ชัดเจน แต่กลับมีลักษณะเป็นได้ทั้งเรื่องทางการทหาร เรื่อง
ทางการทูต เป็นได้ทั้งเรื่องทางวจนะและอวจนะ รวมทั้งเป็นข้อมูลที่ได้มาทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ นั่นเอง
นอกจากนี้ ในระดับของการประเมิน Cohen ให้ความสนใจที่การประเมินการฝ่าฝืน rules of game ต่างๆ ที่
กาหนดไว้ ซึ่งการประเมินการฝ่าฝืน rules of game นั้น โดยทั่วไปจะพบการกระทาของตัวแสดงอยู่ 2 ขั้น กล่าวคือ เบื้องต้น
ตัวแสดงจะยุติบทบาทการกระทาที่สามารถคาดการณ์ได้ลง และจากนั้น ตัวแสดงก็จะมุ่งเน้นที่นโยบายการครอบงาหรือการ
รุกราน
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ขณะที่ rules of game ในที่นี้ หมายถึงทั้ง กฎระหว่างประเทศ ข้อตกลงระหว่างประเทศ กติกาสัญญาทวิภาคี และ
สภาวะที่รัฐยึดมั่นในอานาจ (Sovereignty) ของตนเอง ปริมณฑลที่มีอิทธิพล การจัดการที่ต่างก็ไม่แสดงออกมาอย่างชัดเจน
ไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษรแต่แสดงออกมาอย่างมีนัยยะ เป็นต้น ทั้งนี้เพราะ rules of game ตามความเห็นของ Cohen นั้น
ทาหน้าที่สอดประสาน แก้ปัญหาเฉพาะบางอย่างที่สื่อสารกันไม่ได้อย่างเป็นอิสระหรือสื่อสารกันโดยตรงไม่ได้ในระบบระหว่าง
ประเทศ และหากไม่มี rules of game เกิดขึ้นมา ระบบระหว่างประเทศก็อาจล้มเหลวลง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐ ก็จะอยู่ใน
สภาวะที่เป็นอนาธิปไตย (anarchy) ดังนั้นในแง่หนึ่ง rules of game จึงเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อทาให้พฤติการณ์ของรัฐแต่
ละรัฐภายใต้กฎเกณฑ์นั้นมีการคาดการณ์ได้ และการฝ่าฝืน rules of game จึงหมายความว่า ตัวแสดงได้กระทาการที่ผดิ คาด
และพฤติกรรมของรัฐนั้นก็จะกลายเป็นสิ่งที่คาดการณ์ไม่ได้อีกต่อไป เมื่อเป็นความคาดการณ์ไม่ได้ จึ งเกิดการประเมินสิ่งนี้ใน
ฐานะสิ่งที่อาจเป็นภัยคุกคามนั่นเอง
ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า การรับรู้เรื่องภัยคุกคาม ตามความหมายของ Cohen จึงเป็นการคาดการณ์ถึงอนาคตผ่านการ
สังเกตและการประเมิน โดยที่ในระดับการสังเกตการณ์นั้น ก็จะเป็นการกระทาที่เกิดขึ้นจากพื้นฐาน 3 ข้อซึ่งมักเป็นแนวโน้ม
ให้เกิดภัยคุกคาม นั่นคือ เรื่องทางภูมิศาสตร์ บริบทความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์ และจุดอ่อนไหวที่ตนเองมีอยู่ ในขณะที่ใน
ระดับการประเมินนั้น ก็จะประเมินจากสถานการณ์ที่ฝ่าฝืน rules of game โดยที่ rules of game ในที่นี้ นับรวมถึง
กฎเกณฑ์ ข้ อ ตกลงทุ ก ประเภท รวมทั้ ง กติ ก าทุ ก ข้ อ ระหว่ า งประเทศทุ ก ข้ อ ทั้ งที่ เ ป็ น ทางการและไม่ เ ป็ น ทางที่ มี ผ ลต่ อ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคู่ขัดแย้งนั้นๆ
จากข้างต้น จึงเห็นว่า แนวคิดดังกล่าวมีพลังมากพอในการอธิบายมโนทัศน์ว่าด้วยภัยคุกคามของผู้นาสิงคโปร์
รวมทั้งการตีความภัยคุกคามแห่งชาติของสิงคโปร์ และการจัดการและกาหนดมาตรการตอบโต้ต่อภัยคุกคาม ที่สะท้อน
ออกมาจากการที่สิงคโปร์หันให้ความร่วมมือสหรัฐฯ ในยุคหลังสงครามเย็นได้
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้จะใช้วิธีการวิจัยเอกสาร(Documentary Research) โดยอาศัยข้อมูลจากเอกสารดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลเอกสารชั้นปฐมภูมิ เช่น บันทึกความเข้าใจ สนธิสัญญาต่างๆ รายงานการประชุม แถลงการณ์และ
เอกสารชั้นต้นส่วนบุคคล
2. ข้อมูลเอกสารชั้นทุติยภูมิ เช่น หนังสือ วารสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เอกสารงานวิจัย วิทยานิพนธ์
บทความในหนังสือพิมพ์
ผลการวิจัย
ในช่วงยุคสงครามเย็นความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศไม่ได้มีท่าทีที่ชัดเจน เนื่องมาจากการตั้งอยู่ของกองกาลัง
อังกฤษในสิงคโปร์จึงทาให้สิงคโปร์ไม่สามารถแสดงการสนับสนุนความร่วมมือทางด้านการทหารกับประเทศอื่นๆได้ อีกสาเหตุ
สาคัญคือ สิงคโปร์ได้ร่วมทาสนธิสัญญาทางการทหารกับร่วมกับอีกห้าประเทศ (The Five Power Defence Arrangements)
ประกอบไปด้วยอังกฤษ ออสเตรียเลีย นิวซีแลนด์ มาเลเซีย สนธิสัญญาดังกล่าวประกาศใช้เมื่อปี 1971 สนธิสัญญาฉบับนี้ได้
สนับสนุนความร่วมทางด้านการทหารระหว่างสิงคโปร์กับมาเลเซีย นัยหนึ่งในการเข้าร่วมกับสนธิสัญญาฉบับนี้ คือ ประเทศ
ผู้เข้าร่วมทั้งห้าต้องการสร้างความร่วมมือด้านการทหารอย่างใกล้ร่วมกับสหรัฐฯ
ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯกับสิงคโปร์มีลักษณะเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในยุคหลังสงครามเย็นเริ่มจากการลงนาม
บันทึกช่วยจาว่าด้วยความเข้าใจในการเพิ่มฐานอานวยความสะดวกทางทหาร อากาศยานและเรือรบของสหรัฐฯในฐานทัพ
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ของประเทศ8 สิงคโปร์พยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับสหรัฐฯ ความใกล้ชิดระหว่างสองประเทศเริ่มปรากฏเป็น
ภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังที่นายกรัฐมนตรีลี กวน ยู ได้ก ล่าวว่า “สันติภาพ และความมั่นคง ทังในภูมิภาคยุโรปและเอเชีย
ยังคงขึนอยู่กับการถ่วงดุลอานาจและการดารงอยู่ของกองทัพสหรัฐฯในภูมิภาค”9
การที่สหรัฐฯถอนฐานทัพเรือออกจากฟิลิปปินส์และไทยในปี 1991 สิงคโปร์ได้เสนอให้กองทัพสหรัฐฯใช้ฐานทัพเรือ
และการเข้าใช้ท่าอากาศยานของสิงคโปร์ โดยสิงคโปร์มองว่าการตั้งฐานทัพของสหรัฐฯสามารถปกป้องอานาจอธิปไตยและ
รักษาดุลอานาจภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ ในปี 1998 สิงคโปร์ประกาศความร่วมมือด้านการทหารร่วมกับ
สหรัฐฯ โดยการขยายฐานทัพเรือในแชงงี เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่กองทัพเรือ สหรัฐฯ และยินยอมให้สหรัฐฯ ติดตัง
เฮลิคอปเตอร์ เพื่อฝึกซ้อมกองกาลัง10
ในวันที่ 11 กันยายน ปี 2001 เหตุการณ์วินาศกรรมอาคารเวิลด์ เทรด เซนเตอร์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าขนาดใหญ่
ของสหรัฐฯและอาคารเพทากอน ศูนย์บังคับบัญชาการทางด้านทหารของสหรัฐฯ พังถล่มจากการขับเครื่องบินพุ่งชน ทาให้มี
ผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจานวนมาก กลุ่มผู้ต้องสงสัยที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีดังกล่าวคือ กลุ่ม อัลไค ดา (Al Qaeda) สิงคโปร์
มีความกังวลในการก่อการร้ายครั้งนี้เป็นอย่างมาก เมื่อพบว่ากลุ่มเจไอ(Jemaah Islaminyah-JI) กลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงที่
เคลื่อนไหวพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มอัลไคดา เนื่องจากบรรษัทข้ามชาติสัญชาติ อเมริกันดาเนิน
ธุรกิจในสิงคโปร์มากว่า 1,600 บริษัท11 อีกทั้งนโยบายการเปิดเสรีการค้าและการลงทุนและการตั้งฐานทัพสหรัฐฯ ล้วนทาให้
สิงคโปร์กลายเป็นเป้าสาคัญของกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มอัลไคดา ในครั้งนี้ด้วย
ในเดือนมีนาคม ปี 2003 สิงคโปร์ยินยอมให้เครื่องบินสหรัฐฯบินผ่านน่านฟ้าสิงคโปร์และอนุญาตให้ใช้สิงคโปร์เป็น
จุดอานวยความสะดวกแก่กองทัพเรือและอากาศ เพื่อสนับสนุนสหรัฐฯบุกยึดอิรัก รวมทั้งการส่งกองกาลังทหาร 192 นายเพื่อ
เข้าฟื้นฟูอิรัก ซึ่งนายกรัฐมนตรี ก๊ก จ๊ก ตง สนับสนุนกองกาลังสหรัฐฯ ครั้งนี้ ดังว่า “อาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง (WMD :
Weapons of Mass Destruction) ที่อยู่ในครอบครองของกลุ่มก่อการร้าย อาจกลายเป็นภัยคุกคามสิงคโปร์ซึ่งเป็นเป้าของ
กลุ่มก่อการร้ายได้”12
ในเดือนตุลาคม ปี 2003 ประธานาธิบดีบุชได้เยี่ยมเยียนสิงคโปร์และลงนามหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
(strategic partnership framework agreement) ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกันทั้งทางด้านการค้าและความมั่นคง13 จนใน
ที่สุด ความร่วมมือระหว่างสองประเทศขยายไปสู่ความร่วมทางเศรษฐกิจ ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามข้อตกลงทางการค้าเสรีระหว่าง
สหรัฐฯกับสิงคโปร์ (United States-Singapore Free Trade Agreement (USSFTA)) ได้มีการเจรจาตกลงกันในวัน
เดือนพฤษาคม ปี 2003 และมีผลทางกฎหมายอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มกราคม ปี 2004 ในเรื่องการตกลงทาเขตเสรี
ทางการค้านั้น ทั้งสองประเทศมีการลดภาษีที่มีอัตราต่าที่สุดในโลก14 ตลาดการค้าและการบริการของสิงคโปร์ถือว่าเป็นตลาด
ขนาดใหญ่ยิ่งกว่าเศรษฐกิจของประเทศในอาเซียนรวมกัน ในปี 2010 สิงคโปร์ถือเป็นคู่เจรจาการค้าที่ใหญ่เป็นลาดับที่ 13
ของสหรัฐอเมริกา15

8

Ibid.,p.4.
Michael Leifer, Singapore’s Foreign Policy: Coping with Vulnerability, p.104.
10
Eul SOO PANG, “Embedding Security into Free Trade: The case of the United States-Singapore Free Trade Agreement, “Contemporary Southeast
Asia Vol.29, No.1( 2007):9.
11
Eul SOO PANG, Contemporary Southeast Asia Vol.29:p.3.
12
Amitav Acharya, Singapore’s Foreign policy The search for regional order, p.93.
13
Andrew T H Tan, Southeast Asian Affairs: p.352-53.
14
Eul SOO PANG, Contemporary Southeast Asia Vol.29:p.2.
15
nd
S ISWARAN, Opening remarks by 2 Ministry (Trade & Industry)[Online],8 February 2012.Source
http://www.mfa.gov.sg/content/mfa/overseasmission/washington/newsroom/press_statements/2012/201202/press_20120208_03.html
9
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ความร่วมมือของทั้งสองประเทศมิได้จากัดเพียงแค่ด้านความมั่นคงเท่านั้น การระบาดของโรคซาร์ (the Serve
Acute Respiratory Syndrome) ซึ่งทาให้มีคนเสียชีวิต 33 คน ติดเชื้ออีก 238 คน รัฐบาลสิงคโปร์มีความวิตกกังวัลเรื่องภัย
คุกคามเรื่องโรคระบาดข้ามชาติ อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2003นายกรัฐมนตรีก๊ก จ๊ก ตงและประธานาธิบดีบุชร่วม
หารือเพื่อในการป้องกันการระบาดของโรคดังกล่าว16 ในปี 2005 สิงคโปร์ได้บรรลุข้อตกลงทางยุทธศาสตร์เพื่อความร่วมมือ
ทางด้านกลาโหมและความมั่นคง (Strategic Framework Agreement for a Closer Cooperation Partnership in
Defence and Security)17
สรุปและการอภิปรายผล
สหรัฐฯเป็นประเทศหนึ่งที่สิงคโปร์ให้ความสาคัญเป็นพิเศษ เพราะสิงคโปร์ให้ความช่วยเหลือกองทัพเรือของสหรัฐฯ
ตั้งแต่ยุคสงครามเวียดนาม ในช่วงทศวรรษ 1960 ถึงต้นทศวรรษ 1970 ทั้งยังให้ที่พักและจัดการสันทนาการอานวยความ
สะดวกเจ้ า หน้ า ที่ ส หรั ฐ ฯ อี ก ด้ ว ย ทั้ ง นี้ สิ ง คโปร์ ม องว่ า สหรั ฐ ฯ เป็ น ชาติ อ ภิ ม หาอ านาจที่ ไ ม่ เ ป็ น พิ ษ เป็ น ภั ย ( benign
superpower) และเป็นประโยชน์แก่สิงคโปร์ไม่เฉพาะแค่ในบริบทสภาพแวดล้อมความมั่นคงในระดับภูมิภาคเท่านั้น แต่ ยัง
ช่วยให้ความมั่นคงในระดับนานาชาติของสิงคโปร์มีความสมดุลด้วย 18 ในขณะที่สหรัฐฯ เองก็ต้องการรักษาความสัมพันธ์กับ
สิงคโปร์ เพราะตระหนักถึงปัญหาการเรียกร้องดินแดนของชาติเดียวกัน (irredentism) ที่กลายเป็นผลประโยชน์ทางการเมือง
ให้แก่พรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซีย และยังหวั่นวิตกต่ออิทธิพลของมอสโคและปักกิ่งที่มีในจาการ์ตา ดังนั้น ความร่วมมือกัน
ของทั้งฝ่ายจึงตอบสนองผลประโยชน์แห่งชาติของแต่ละฝ่ายได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในกรณีของสิงคโปร์นั้น การมีกองทัพ
ของสหรัฐฯ อยู่ในเอเชียตะวันออกถือเป็นการถ่วงดุลอานาจในระดับภูมิภาคและช่วยบรรเทาจุดอ่อนไหวของสิงคโปร์ได้19
สุดท้าย ด้วยแนวทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบสัจนิยมซึ่งเน้นไปที่ความอยู่รอดและผลประโยชน์ของชาติ
เป็นหลัก โดยใช้หลักการถ่วงดุลอานาจเป็นตัวนา20 ก็ทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างสิงคโปร์กับสหรัฐฯ แน่นแฟ้น ยืนยงตลอดมา
แม้กระทั่งหลังสงครามเย็น ที่ปัญหาด้านความมั่นคงระหว่างประเทศมีเนื้อหาหลากหลายขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการ
ตั้งคาถามในงานชิ้น นี้ ซึ่ งสนใจว่ า เมื่อ เข้า สู่ยุ ค หลั งสงครามเย็ น และความขัด แย้งทางอุด มการณ์ ทางการเมือ งระหว่ า ง
อภิมหาอานาจโซเวียตกับสหรัฐอเมริกาก็สิ้นสุดลงไปแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับสิงคโปร์ที่อยู่ในฐานะรัฐกันชนใน
ระดับภูมิภาคของสหรัฐฯ21 เองนั้นเป็นอย่างไร ทั้งนี้ ในแง่หนึ่งก็เพื่อสะท้อนให้เห็น ภัยคุกคามความมั่นคงแห่งชาติในทัศนะ
ของสิงคโปร์ในยุคหลังสงครามเย็น นั่นเอง
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบกับความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างสิงคโปร์กับชาติมหาอานาจอื่นๆ และในช่วงเวลา
อื่นๆ เพื่อให้ภาพความชัดเจนและละเอียดขึ้น เพื่อให้เห็นว่าความร่วมมือระหว่างสหรัฐฯกับสิงคโปร์มีความแนบแน่นมากกว่า
ประเทศอื่น

16

Adam Dolnik, Singapore and the four D’s [Online], September 2005.Source http://csis.org/files/media/csis/pubs/050913_dolnik.pdf
Andrew T H Tan, Southeast Asian Affairs, p.352-56.
18
Kadir Mohamad, Malaysia Singapore fifty years of contentions 1965-2015, p. 253
19
Michael Leifer, Singapore’s Foreign Policy: Coping with vulnerability, p.101
20
Amitav Archarya, Singapore’s Foreign Policy: The Search for Regional Order (Singapore:World Scientific Publishing, 2007),p. 4
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Michael Leifer, Singapore’s Foreign Policy: Coping with vulnerability, p. 103
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ปัญหาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตารวจบ้านที่มีต่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม:
ศึกษาเฉพาะอาสาสมัครตารวจบ้านในพื้นที่สถานีตารวจนครบาลบางโพงพาง กรุงเทพมหานคร
Problems of Bangkok Metropolitan Police Volunteers Encounter Preventing and
Suppressing Crime: A Case Study of Bangkok Metropolitan Police Volunteers
at Bang Phong Phang Police Station
ปิยะพร ตันณีกุล

1

ไพโรจน์ รุกขพันธ์

2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตารวจบ้าน และเพื่อ
ศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของอาสาสมัครตารวจบ้านในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยนี้คือ อาสาสมัครตารวจบ้านในพื้นที่สถานีตารวจนครบาลบางโพงพาง กรุงเทพมหานคร จานวน 10 คน เครื่ องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์
ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตารวจบ้าน ได้แก่ ด้านการบังคับบัญชา
มีปัญหาเกี่ยวกับการสั่งการหรือการสั่งปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย บางครั้งไม่สามารถควบคุมหรือบังคับบัญชาอาสาสมัครได้
และไม่ค่อยเชื่อฟังคาสั่งของผู้บังคับบัญชา การสั่งหรือมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานยังไม่เป็นระบบ และ
ไม่เข้าใจในคาสั่งของผู้บังคับบัญชา ด้านงบประมาณ งบประมาณสนับสนุนในการทางานมี น้อย ไม่เพียงพอ ทาให้บางครั้ง
อาสาสมั ครต้ อ งเสี ยค่ า ใช้ จ่ า ยเอง ซึ่ ง ส่งผลกระทบต่ อ รายจ่า ยส่ ว นตัว ท าให้ ป ระชาชนในชุ ม ชนไม่ สนใจเข้ า มาร่ ว มเป็ น
อาสาสมัครตารวจบ้ าน ด้านกฎหมาย เจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครตารวจบ้านไม่มี ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัคร เนื่องจากไม่มีการอบรมหรือให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นแก่อาสาสมัคร
ตารวจบ้าน รวมถึงขอบเขตอานาจหน้าที่ของอาสาสมัครตารวจบ้านในฐานะการเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานตารวจ ซึ่งจะทาให้เกิด
การทางานเกินหน้าที่ของตนเอง เนื่องจากกฎหมายไม่ ได้ให้อานาจในการกระทา เช่น การสืบ การจับ ควบคุมตัว แจ้งข้อหา
อาสาสมัครตารวจบ้านเป็นเพียงแค่เข้าไปเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานเท่านั้น ด้านความปลอดภัย พบว่าความปลอดภัยในการ
ทางานยังมีน้อยมาก เนื่องจากขาดการสร้างระบบการรักษาความปลอดภัย ให้แก่อาสาสมัครตารวจบ้าน อาสาสมัครไม่
สามารถมีอาวุธและพกพาอาวุธในการปฏิบัติหน้าที่ได้ เมื่อเกิดเหตุร้ายแรงจึงไม่สามารถป้องกันตนเองได้ และด้านนโยบาย
พบว่าไม่มีความต่อเนื่องของนโยบายในแง่ของการปฏิบัติทาให้ผลการทางานไม่มีประสิทธิผล
2) แนวทางในการแก้ไขปัญหาของอาสาสมัครตารวจบ้านในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมประกอบด้วย
แนวทางที่ 1 รัฐบาลควรมีงบประมาณส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตารวจ ชุมชนแต่ละชุมชน เช่น เบี้ย
ตอบแทน ค่าพาหนะในขณะปฏิบัติหน้าที่ หรือการให้ส่วนลดในเรื่องของการจ่ายค่าน้าหรือค่าไฟ และควรมีการสร้างระบบ
รักษาความปลอดภัยให้แก่อาสาสมัครตารวจบ้าน เช่น ให้เจ้าหน้าที่ตารวจหรือทหารเข้ามามีส่วนร่วมกับอาสาสมัครตารวจ
บ้านเพื่อความปลอดภัยในร่างกายและทรัพย์สินของตนเองและครอบครัวเพื่อเป็นแรงจูงใจเป็นขวัญและกาลังใจในการทางาน
แนวทางที่ 2 ให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการทดสอบ ฝึกปฏิบัติทักษะต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
1
2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

1014

- สังคมและวัฒนธรรม -

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 วันที่ 17 มิถุนายน 2559

การปฏิบัติหน้าที่ และให้อาสาสมัครตารวจบ้านได้รับทราบและเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองตามที่กฎหมายให้อานาจไว้
และแนวทางที่ 3 ควรมีการอบรม ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในชุมชนเกี่ยวกับบทบาทของอาสาสมัครตารวจบ้านโดย
การประชาสัมพันธ์ ควรมีแผนการปฏิบัติงานที่ระบุหน้าที่ ขอบข่ายงานที่ชัดเจนและควรเพิ่มจานวนอาสาสมัครตารวจบ้านให้
เพียงพอในแต่ละพื้นที่ และควรต้องมีการปฏิบัติตามนโยบายที่วางไว้อย่างเคร่งครัด
คำสำคัญ : อาสาสมัครตารวจบ้าน ป้องกัน ปราบปราม อาชญากรรม
Abstract
This research aims to study the operational problems that Bangkok Metropolitan Police volunteers
have when preventing and suppressing crime. The research is a case study of Bangkok Metropolitan
Police volunteers working at Bang Phong Phang Police Station, Bangkok. Ten police volunteers working at
Bang Phong Phang Police Station were selected as the sample for this research. Interview was used as
the main instrument in this research.
According to this research, it is found that operational problems that the police volunteers had
preventing and suppressing crimes were as follows: organizational problems included: police volunteers
disobeying orders from superiors, a lack of coordination while working, and not understanding
supervisors’ orders., fiscal problems included insufficient budget for some tasks and the police
volunteers needing compensation for commuting or expenses for petrol., legal problems included
ignorance of the law due to the police volunteers’ lack of training. In addition, the law did not specify
how they should be supported at work, particularly, when arresting criminals or making accusations. In
other words, the police volunteers were only responsible to the level of assistant-police officer., security
problems included a lack of security to protect the police volunteers while working, police volunteers
unable to carry weapons to protect themselves, and not enough security for their property and families.
and policy problems affecting the police volunteers included working on tasks that did not follow policy,
a lack of continuity with previous policy, and frequently changing policy. 2. Guidelines to resolve
operational problems the police volunteers had preventing and suppressing crimes are as follows: 1) To
motivate the police volunteers, the government should increase the welfare and benefits they receive.
They should also consider paying for each operation, giving a discount for public utilities, and should the
creation of a security system for the police volunteers, e.g. police officials and soldiers should coordinate
with the volunteers on all work related tasks for 2) The government should provide law training for the
police volunteers, including practical exercises and examinations to test their knowledge and skills. 3) A
public relations exercise should take place to explain the roles and responsibilities of the authorities and
police volunteers to the community. Most importantly, the number of civilians working as volunteers to
support the police should be increased. The police volunteers should strictly follow relevant policy.
Keyword: Bangkok Metropolitan Police Volunteers, preventing, suppressing, crime
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บทนา
ในปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นปัญหาพื้นฐานของประชาชนและมีแนวโน้มที่จะ
ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น แม้ว่าสานักงานตารวจแห่งชาติจะได้ระดมสรรพกาลังและทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่เข้าทาการปราบปราม
อย่างจริงจัง แต่ปรากฏว่าได้ผลระดับหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากมีข้อจากัดหลายประการโดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่เกี่ ยวกับตัว
คนร้ายที่หลบซ่อน แหล่งมั่วสุมหรือแผนการก่ออาชญากรรมของคนร้าย ไม่เพียงพอที่จะทาให้การสืบสวนจับกุมหรือป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมของสานักงานตารวจแห่งชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากประชาชน
งานชุมชนสัมพันธ์ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ตารวจกับประชาชนในการร่วมกันป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรม จึงมีความสาคัญอย่างยิ่งในแง่ปรากฏการณ์ทางสังคมและกระบวนการปฏิบัติ กล่าวคือ ในแง่
ของปรากฏการณ์ทางสังคม อาชญากรรมได้ส่งผลกระทบต่อความผาสุกและความปลอดภัยในการดารงชีวิตประจาวันของ
ประชาชน อีกทั้งปัจจัยที่ก่อให้เกิดอาชญากรรมส่วนหนึ่งเกิดจากความเสื่อมโทรมทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดารงรักษา
ไว้ ซึ่งความผาสุกและความปลอดภัยในสังคม ย่อมเป็นภาระหน้าที่ของสมาชิกทุกคนในสังคมมิได้จากัดขอบเขตเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ตารวจหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นเพียงระบบย่อยส่วนหนึ่งในสังคมส่วนรวม
เท่านั้น ส่วนในแง่ของกระบวนการปฏิบัติเป็นที่ยอมรับกันว่าในการพยายามสืบสวนติดตามจับกุมหรือแสวงหาข้อเท็จจริงแห่ง
คดี หากปราศจากความยิ นยอมรับ รู้ห รือ ได้รั บความร่ วมมือ อย่า งแท้จ ริงจากประชาชนแล้ว ประสิ ทธิ ผลในการป้ องกั น
ปราบปรามอาชญากรรมย่อมจะลดน้อยลงไป ยิ่งไปกว่านั้น ถึงแม้จะมีกาลังเจ้าหน้าที่ตารวจซึ่งได้รับการอบรมฝึกฝนมาเป็น
อย่างดี เพียบพร้อมบริบูรณ์ไปด้วยปัจจัยการปฏิบัติเพียงใดก็ตาม การรณรงค์ป้องกันปราบปราบอาชญากรรม ก็อาจประสบ
ความล้มเหลวลงไปอย่างน่าเสียดาย ถ้าประชาชนขาดความศรัทธาเชื่อมั่นไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตารวจ (ธีรพจน์
ทองเกตุ, 2543: 2-3) ดังนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนหรืองานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์จึงถือเป็นการปฏิบัติเชิงรุกที่สาคัญ
ของสานักงานตารวจแห่งชาติในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและทาให้เกิดความมั่นคงขึ้นในสังคม โดยมุ่งให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนช่วยเหลือการทางานของเจ้าหน้าที่ตารวจให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจหน้าที่เพื่อให้สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมซึ่งซับซ้อนและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objectives)
1. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการปฏิบตั ิงานของอาสาสมัครตารวจบ้าน
2. เพื่อศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของอาสาสมัครตารวจบ้านในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
วิธดี าเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) พื้นที่ศึกษา ได้แก่ พื้นที่รับผิดชอบของสถานี
ตารวจนครบาลบางโพงพาง กรุงเทพมหานคร ผู้ให้ข้อมูลคนสาคัญที่ใช้ในการวิจัยนี้คือ อาสาสมัครตารวจบ้านในพื้นที่สถานี
ตารวจนครบาลบางโพงพาง กรุงเทพมหานคร ส่วนวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างนั้น เนื่องจากอาสาสมัครตารวจบ้านในพื้นที่
สถานีตารวจนครบาลบางโพงพาง กรุงเทพมหานคร มีจานวนทั้งสิ้น 10 คน ผู้วิจัยจึงไม่ทาการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง แต่จะใช้
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (in-dept interview) ซึ่งเครื่องมือในการวิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการถอดถ้อยคาจากการให้สัมภาษณ์แบบคาต่อคา จดบันทึก การสังเกตการณ์ และ
คัดลอกข้อความสาคัญจากเอกสารและบันทึกอย่างละเอียด เพื่อให้การตีความและการกาหนดประเด็นที่สาคัญได้อย่างถูกต้อง
เชื่อถือได้ แล้วทาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) เพื่อกาหนดหัวข้อ/
กลุ่มหัวข้อแนวคิดสาคัญ (topic/category) และแบบแผนแนวคิดสาคัญอันเป็นแก่นสาระหลัก (pattern/themes) เพื่อ
นาไปสู่การตอบคาถามการวิจัย
1016
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ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ที่ 1 ปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตารวจบ้าน ผลการวิจัยได้แบ่งเป็นด้าน ๆ ดังนี้
1. ด้านการบังคับบัญชา พบว่า อาสาสมัครตารวจบ้านมีปัญหาเกี่ยวกับการสั่งการหรือการสั่งปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมาย และไม่เชื่อฟังคาสั่งของผู้บังคับบัญชา การสั่งหรือมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานยังไม่เป็นระบบ
และไม่เข้าใจในคาสั่งของผู้บังคับบัญชา ทาให้การปฏิบัติงานของอาสาสมัครตารวจบ้านไม่เกิดประสิทธิผลตามที่วางแผนไว้
2. ด้านงบประมาณ พบว่า งบประมาณมีน้อยไม่เพียงพอ การทางานบางครั้ง ต้องมีค่าใช้จ่ายที่อาสาสมัครจะต้อง
เสียค่าใช้จ่ายเอง เช่น การเดินทาง การช่ วยเหลือการออกตรวจ เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของอาสาสมัคร ทาให้
ประชาชนในชุมชนไม่ต้องการมาเป็นอาสาสมัครตารวจบ้าน
3. ด้านกฎหมาย พบว่า เจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครตารวจบ้านไม่มคี วามรูค้ วามเข้าใจในเนื้อหาสาระของกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัคร เนื่องจากไม่มีการอบรมหรือให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นแก่อาสาสมัครตารวจบ้าน
รวมถึงขอบเขตอานาจหน้าที่ของอาสาสมัครตารวจบ้านในฐานะการเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานตารวจ ซึ่ง จะทาให้เกิดการทางาน
เกินหน้าที่ของตนเอง เนื่องจากกฎหมายไม่ได้ให้อานาจในการกระทา เช่น การสืบ การจับ ควบคุมตัว แจ้งข้อหา อาสาสมัคร
ตารวจบ้านเป็นเพียงแค่เข้าไปเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานเท่านั้น
4. ด้านความปลอดภัย อาสาสมัครตารวจบ้านไม่มีความปลอดภัยในการทางาน ไม่มีการควบคุมหรือสร้างระบบ
การรักษาความปลอดภัย ให้แก่อาสาสมัครตารวจบ้าน จึงควรให้เจ้าหน้าที่ตารวจหรือทหารเข้ามามีส่วนร่วมกับอาสาสมัคร
ตารวจบ้านโดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวกับผู้มีอิทธิพล นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครตารวจบ้านไม่สามารถมีอาวุธและพกพาอาวุธ
ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ เมื่อเกิดเหตุร้ายแรงจึงไม่สามารถป้องกันตนเองได้
5. ด้านนโยบาย อาสาสมัครตารวจบ้านมักไม่ดาเนินงานตามนโยบาย เนื่องจากนโยบายไม่มีความต่อเนื่อง มีการ
เปลี่ยนแปลงด้านการปฏิบัติอยู่บ่อยครั้ง ทาให้ผลการทางานไม่มีประสิทธิผล นอกจากนั้น ต้องมีการปฏิบัติตามนโยบายที่วาง
ไว้อย่างเคร่งครัด ทาให้อาสาสมัครมีความรู้สึกในแง่ลบกับนโยบายที่ได้รับ
วัตถุประสงค์ที่ 2 แนวทางในการแก้ไขปัญหาของอาสาสมัครตารวจบ้านในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ผลการวิจัย พบว่า
แนวทางที่ 1 รัฐควรจัดงบประมาณส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตารวจของชุมชนแต่ละชุมชน
เช่น สวัสดิการต่างๆ เบี้ยตอบแทน หรือการให้ส่วนลดในเรื่องของการจ่ายค่าน้าหรือค่าไฟ มีการดูแลความปลอดภัยให้ แก่
ครอบครัวของอาสาสมัครตารวจบ้านเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจในการทางานและสร้างแรงจูงใจให้มาเป็นอาสาสมัครมากยิ่งขึ้น
แนวทางที่ 2 ให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการทดสอบ ฝึกปฏิบัติทักษะต่าง ๆ เพื่อ
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่และควรมีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในชุมชนเพื่อให้ทราบถึงบท บาทของ
อาสาสมัครตารวจบ้าน ตลอดจนเพื่อให้อาสาสมัครตารวจบ้านได้รับทราบและเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองตามกรอบที่
กาหนดไว้ เพื่อให้ประชาชนและอาสาสมัครตารวจบ้านอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข และชุมชนปลอดภัยจากอาชญากรรม
แนวทางที่ 3 ควรมีการอบรม ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในชุมชนเกี่ยวกับบทบาทของอาสาสมัครตารวจ
บ้านโดยการประชาสัมพันธ์ ควรมีแผนการปฏิบั ติงานที่ระบุหน้าที่ ขอบข่ายงานที่ชัดเจนและควรเพิ่มจานวนอาสาสมัคร
ตารวจบ้านให้เพียงพอในแต่ละพื้นที่ และควรต้องมีการปฏิบัติตามนโยบายที่วางไว้อย่างเคร่งครัด
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สรุปและอภิปรายผล
สามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ที่ 1 ปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตารวจบ้าน
1. ด้านการบังคับบัญชา อาสาสมัครตารวจบ้านมีปัญหาเกี่ยวกับการรับคาสั่งให้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
กล่าวคือ อาสาสมัครตารวจบ้านมักไม่เชื่อฟังคาสั่งของผู้บังคับบัญชา ไม่ประสานงานกันโดยต่างคนต่างทางาน อีกทั้ง การสั่ง
หรือมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชายังไม่เป็นระบบและอาสาสมัครตารวจบ้านไม่เข้าใจในคาสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นพ สาระเนตร (2550) ศึกษาเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตารวจชุมชนสัมพันธ์
สถานีตารวจนครบาลบางมด ที่ว่า ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการตารวจชุมชนสัมพันธ์ ประสบปัญหาทั้งในด้าน
งบประมาณ ด้านบุคลากร และด้านนโยบาย นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแนวคิด Max Weber ได้เสนอทฤษฎีระบบราชการ
(Bureaucratic Model) ว่า การจัดลาดับชั้นการบังคับบัญชาลดหลั่นกันลงไป มีหัวหน้าขององค์การเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด
ขององค์การ กาหนดอานาจหน้าที่ ของแต่ละระดับชั้นไว้อย่างชัดเจนจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานตามคาสั่งได้อย่าง
ถูกต้อง (นพวรรณ โชติบัญฑ์, 2543: 33)
2. ด้านงบประมาณ พบว่า งบประมาณมีไม่เพียงพอ การทางานบางครั้งต้องมีค่าใช้จ่ายที่อาสาสมัครจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่า ยเอง เช่ น การเดิน ทาง การช่ วยเหลื อการออกตรวจ เป็น ต้น ซึ่งส่ งผลกระทบต่อ รายได้ ของอาสาสมัค ร ท าให้
อาสาสมัครไม่ต้องการเข้ามาช่วยเหลืองานของรัฐ หากได้รับความช่วยเหลือส่วนนี้ จะทาให้มีแรงจูงใจในการทางานมากขึ้น
และเป็นการช่วยลดภาระด้านค่าใช้จ่ายได้ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการ (Maslow’s Hierarchical Theory
of Motivation) ของMaslow (อ้างถึงใน: วิรัช สงวนวงศ์วาน, 2550: 210-211) ได้กล่าวถึงทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการไว้
5 ขั้นตอน ได้แก่ ความต้องการทางกายภาพ (Physiological Needs) ความต้องการความมั่นคงและปลอดภัย (Safety
Needs and Needs for Security) ความต้องการมีส่วนร่วมในสังคม (Social Belonging Needs) ความต้องการยกย่องนับ
ถือ (Esteem Needs) และความต้องการบรรลุในสิ่งที่ตั้งใจ (Need for Self Actualization) จากทฤษฎีดังกล่าว พบว่า
งบประมาณที่เหมาะสมจะสร้างความมั่นคงและปลอดภัยให้แก่อาสาสมัคร เช่น ความปลอดภัยในเงินเดือน การพิจารณา
ความดีความชอบ การคงอยู่หรือถูกให้ออกจากงาน รวมถึงความมั่นคงด้านสวัสดิการต่าง ๆ ที่สามารถเอื้อต่อการปฏิบั ติงาน
ได้อย่างเต็มที่ หากเกิดอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ อาสาสมัครจะได้รับ การรักษาพยาบาลที่เหมาะสม เป็นต้น นอกจากนี้
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภชัย จันทร์เปล่ง (2554) ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตารวจ
ชุมชนประจาตาบลของสถานีตารวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี ซึ่งผลการศึกษาพบว่า อาสาสมัครตารวจชุมชนมีความต้องการใน
การสนับสนุนในการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการและสิ่งจูงใจและด้านงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ โดยผู้บังคับบัญชาระดับสูง
ควรเข้ามาพบปะพูดคุยและให้กาลังใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตารวจชุมชนและควรมีการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานของรัฐเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานมากที่สุด หากได้รับความช่วยเหลือส่วนนี้อาสาสมัครอาจจะมีแรงจูงใจในการทางาน
มากขึ้นและเป็นการช่วยลดภาระของอาสาสมัครตารวจบ้านได้
3. ด้านกฎหมาย พบว่า เจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครตารวจบ้านไม่มคี วามรูค้ วามเข้าใจในเนื้อหาสาระของกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัคร และยังไม่มีกฎหมายเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตารวจ
บ้านมาบังคับใช้อย่างจริงจังทาให้เกิดการทางานเกินหน้าที่ของตนเองนาไปสู่การร้องเรียนว่าอาสาสมัครกระทาการเกินกว่า
เหตุ เนื่องจากกฎหมายไม่ได้ให้อานาจในการกระทา เช่น การสืบ การจับ ควบคุมตัว แจ้งข้อหา อาสาสมัครตารวจบ้าน
สามารถเป็นได้เพียงผู้ช่วยเจ้าพนักงานเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดเกี่ยวกับงานชุมชนสัมพันธ์ (คู่มือเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ , 2531: 7) ที่ว่า ตารวจคือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพียงฝ่ายเดียวที่เข้าติดต่อสัมพันธ์กับ
ประชาชนทุกระดับตลอด 24 ชั่วโมง แต่ในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวนั้น ตารวจมิได้ดาเนินการอย่างโดดเดี่ยว หากต้องอยู่
ภายใต้สภาวะสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง การทหารและเทคโนโลยี ซึ่งสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เหล่านี้มี
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ประชาชนเป็นองค์ประกอบหลักอยู่เสมอ ดังนั้น การปฏิบัติภารกิจของตารวจไม่ว่าด้านใด ๆ จึงต้องเกี่ยวข้องกับประชาชน
และพฤติกรรมของประชาชนในสังคมมากกว่าคนทั่วไป ดังนั้น การจะปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตารวจจะต้อง
อาศัยความร่วมมือจากประชาชนโดยเฉพาะคนในชุมชนเพื่อเป็นหูเป็นตาแทนตารวจ จึงควรต้องมีสิ่งมารองรับการใช้อานาจ
ของประชาชนที่มาช่วยงานตารวจเพื่อป้องกันการถูกร้องเรียนและสร้างขวัญกาลังใจในการทางาน ทาให้เห็นได้ว่า การที่จะทา
ให้อาสาสมัครตารวจบ้านปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมั่นใจนั้น ต้องมีกฎหมายมารองรับในการปฏิบัติหน้าที่นั้นด้วย
4. ด้านความปลอดภัย อาสาสมัครตารวจบ้านไม่มีความปลอดภัยในการทางาน ไม่มีการควบคุมหรือสร้างระบบ
การรักษาความปลอดภัย ให้แก่อาสาสมัครตารวจบ้าน จึงควรให้เจ้าหน้าที่ตารวจหรือทหารเข้ามามีส่วนร่วมกับอาสาสมัคร
ตารวจบ้านโดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวกับผู้มีอิทธิพล นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครตารวจบ้านไม่มีอาวุธและส่วนมากออกปฏิบัติ
หน้าที่ในยามวิกาล หากเกิดเหตุร้ายแรงทาให้ไม่สามารถป้องกันตนเองได้ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการ
(Maslow’s Hierarchical Theory of Motivation) ของMaslow (อ้างถึงใน: วิรัช สงวนวงศ์วาน, 2550: 210-211) ด้าน
ความต้องการความมั่นคงและปลอดภัย (Safety Needs and Needs for Security) ในชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต และ
ต้องการความเป็นธรรมในการทางาน ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่า หากอาสาสมัครตารวจบ้านได้รับความคุ้มครอง
ด้านความปลอดภัยในการทางาน จะทาให้มีกาลังใจในการทางานมากขึ้น ไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องความปลอดภัยของครอบครัว
สามารถปฏิบัติงานเพื่อชุมชนและสังคมในการช่วยเจ้าหน้าที่ตารวจป้องกันปราบปรามอาชญากรรมได้เต็มที่ และยังเป็นการใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกด้วย
5. ด้านนโยบาย อาสาสมัครตารวจบ้านมักไม่ดาเนินงานตามนโยบาย เพราะนโยบายไม่มีความต่อเนื่อง มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง ทาให้ผลการทางานไม่ดีเท่าที่ควร นอกจากนี้ การที่อาสาสมัครตารวจบ้านต้องปฏิบัติตามนโยบายที่
วางไว้อย่างเคร่งครัด ทาให้อาสาสมัครมีความรูส้ ึกในแง่ลบกับนโยบายที่ได้รับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภชัย จันทร์เปล่ง
(2554) ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตารวจชุมชนประจาตาบลของสถานีตารวจภูธรเมือง
สุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบว่า เมื่อได้รับนโยบาย อาสาสมัครตารวจชุมชนร่วมกับสายตรวจต้องจัดกาลังตรวจตราความสงบ
เรี ย บร้ อ ยในชุ ม ชนให้ ป ฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง ของหั ว หน้ า ต ารวจชุ ม ชนเมื่ อ ได้ รั บ ค าสั่ ง ทั น ที อาสาสมั ค รต ารวจซึ่ ง ไม่ ไ ด้ เ ป็ น
ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงอาจเกิดความรู้สึกขัดแย้งกับคาสั่งได้
วัตถุประสงค์ที่ 2 แนวทางในการแก้ไขปัญหาของอาสาสมัครตารวจบ้านในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
แนวทางที่ 1 รัฐบาลควรมีงบประมาณส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตารวจ ชุมชนแต่ละชุมชน
เช่น สวัสดิการต่างๆ เบี้ยตอบแทน หรือการให้ส่วนลดในเรื่องของการจ่ายค่าน้าหรือค่าไฟมีการดูแลความปลอดภัยให้
ครอบครัวของอาสาสมัครตารวจบ้านเพื่อเป็นแรงจูงใจเป็นขวัญและกาลังใจในการทางาน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีลาดับขั้น
ความต้องการ (Maslow’s Hierarchical Theory of Motivation) ของMaslow (อ้างถึงใน: วิรัช สงวนวงศ์วาน, 2550:
210-211) ทีไ่ ด้กล่าวถึงทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการไว้ 5 ขั้นตอน โดยการสนับสนุนความต้องการทางกายภาพ ซึ่งเป็นความ
ต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์เป็นสิ่งที่จาเป็นในการดารงชีวิต และความต้องการความมั่นคงและปลอดภัย (Safety Needs
and Needs for Security) โดยรัฐต้องให้ความมั่นใจในความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้แก่
อาสาสมัครที่เข้ามาช่วยงานราชการของเจ้าหน้าที่ตารวจควบคู่ไปกับการจัดสวัสดิการที่เหมาะสม เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจ
ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
แนวทางที่ 2 ควรมีการจัดอบรมเรื่องของกฎหมายที่อาสาสมัครควรจะทราบ มีการทดสอบ ฝึกปฏิบัติทักษะต่างๆ
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่และควรมีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในชุมชนเพื่อให้ทราบถึงบทบาท
ของอาสาสมัครตารวจบ้าน ตลอดจนเพื่อให้อาสาสมัครตารวจบ้านเองได้รับ ทราบและเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองตาม
กรอบที่กาหนดไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นพ สาระเนตร (2550) ศึกษาเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตารวจ
ชุมชนสัมพันธ์ สถานีตารวจนครบาลบางมด ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มประชากรทั้งหมดล้วนมีส่วนร่วมในงานตารวจชุมชน
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สัมพันธ์ของสถานีตารวจนครบาลบางมดทั้งสิ้นโดยประเภทของการมีส่วนร่วมคือ การอบรมอาสาสมัครตารวจบ้าน การจัดตั้ง
สถานีย่อยขึ้นภายในชุมชน การจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆ การสร้างเครือข่ายยุติธรรมชุมชน การรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
ภายในชุมชน การนาผู้เสพยาไปบาบัดฟื้นฟู การพัฒนาชุมชนในด้านต่ างๆ การจัดตั้งสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม การจัดตั้ง
กลุ่มอาสาสมัครพลังมวลชน รวมใจขจัดภัยให้แผ่นดินการจัดตั้งคณะกรรมการการติดตามการทางานของตารวจภายในชุมชน
การร่วมกิจกรรมในเทศกาลต่างๆ ของชุมชนและการเข้าร่วมอบรม สัมมนา ประชุมกับทางสถานีตารวจอย่างสม่าเสมอ และ
สอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ต้องการให้มีการจัดอบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่อาสาสมัครเพื่อ
จะได้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
แนวทางที่ 3 ควรให้ ค วามส าคั ญ กั บ อาสาสมั ค รต ารวจบ้ า น ท าความเข้ า ใจกั บ ประชาชนในพื้ น ที่ มี ก าร
ประชาสัมพันธ์ ควรมีแผนการปฏิบัติงานที่ระบุหน้าที่ ขอบข่ายงานที่ชัดเจนและควรเพิ่มจานวนอาสาสมัครตารวจบ้านให้
เพียงพอในแต่ละพื้นที่ สอดคล้องกับทฤษฎีชุมชนสัมพันธ์ (Community Relation Approach) (ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ,
2525: 10) คือปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งต่อการรักษาความปลอดภัย การก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี
กลมเกลียวและความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันอาชญากรรมภายในชุมชน ตามแนวทฤษฎีชุมชนสัมพันธ์ ตารวจจะมี
บทบาทเป็นเพียงฝ่ายวางแผนสนับสนุนและให้คาปรึกษาแก่ชุมชนในการป้องกันอาชญากรรมกล่าวอีกนัยหนึ่งตารวจตามแนว
ทฤษฎีนี้จะไม่มีสภาพเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการป้องกันอาชญากรรมอีกต่อไป ดังนั้น จึงควรให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการป้ อ งกั น อาชญากรรมในชุ ม ชนด้ ว ย ซึ่ งปั จ จุ บั น คื อ อาสาสมั ค รต ารวจบ้ า น นอกจากนี้ ยั ง สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด
ความสัมพันธ์ระหว่างตารวจกับประชาชนของ ชิดชัย วรรณสถิตย์ (2529: 223-224) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างตารวจ
กับประชาชนโดยทั่วไปว่า ได้แก่ การแสดงออกซึ่งท่าทีทัศนคติสนองตอบระหว่างตารวจกับประชาชนในฐานะที่ทั้งสองฝ่าย
ต่างก็เป็นผู้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมร่วมกันซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่ตารวจจะต้องให้ความสาคัญและตระหนักถึงความ
จาเป็นเพราะความสัมพันธ์อันดีระหว่างตารวจกับประชาชนย่อมเป็นกุญแจสาคัญที่จะนาไปสู่ความสาเร็จในการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัย มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) รัฐควรจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการอาสาสมัครตารวจบ้านให้มากขึ้น เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ โดยอาจมอบหมายให้สานักงานเขต เข้ามามีบทบาทเพื่อให้กิจการของอาสาสมัครตารวจบ้านมีประสิทธิภาพ
มากขึ้ น ดู แลงบประมาณ เพื่อนางบประมาณเหล่า นี้มาพัฒนากิจการของอาสาสมัค รตารวจบ้ าน พัฒนาชุม ชน พัฒนา
สิ่งแวดล้อมต่างๆ ในชุมชนให้ดีขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันอาชญากรรมที่เกิดขึ้นเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ควรมีก ารน าอาสาสมั ครต ารวจบ้ านเข้า ศึ กษาดูงานต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ย วข้ อ งในการป้อ งกัน และปราบปราม
อาชญากรรม เช่น ดูงานของสถานีตารวจทั้งในระดับอาเภอและจังหวัด หรือนาอาสาสมัครตารวจบ้านไปดูศึ กษาข้อมูลจาก
กิจการอาสาสมัครตารวจบ้านในชุมชนอื่น ๆ ทั่วประเทศ และจัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
3) ควรจัดระบบสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน เพื่อป้องกันความสับสนในการรับคาสั่งของอาสาสมัครตารวจบ้าน
4) ควรจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ระหว่างเจ้าหน้าที่ตารวจและอาสาสมัครตารวจบ้านเพื่อทา
ความเข้าใจร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในชุมชน และพร้อมทางานเป็นทีม
5) การโยกย้ายผู้บังคับบัญชาระดับสถานีตารวจ อย่างน้อยควรมีวาระ 4 ปี เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของนโยบาย
6) ควรส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในชุมชน รวมถึงนักเรียนในพื้นที่เข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วมในการป้องกัน
อาชญากรรมให้มากขึ้น
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การประเมินผลสัมฤทธิ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท : กรณีศึกษาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ระดับอาเภอในจังหวัดนครปฐม
The Evaluation Achievement of the Mediation of Dispute : A Case Study of Mediation
of Dispute in District in Nakhon Pathom.
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระดับอาเภอใน
จังหวัดนครปฐมและเพื่อศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่
เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. 2553 และกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญา พ.ศ. 2553
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้คือ นายอาเภอหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง คู่ความที่มาขอรับการบริการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
หรือประนอมข้อพิพาท จานวน 15 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า
1. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของนายอาเภอในการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในจังหวัดนครปฐม
แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ปัญหาด้านกฎหมาย พบว่า อานาจของผู้ปฏิบัติงานนั้นมีไม่เพียงพอที่จะบังคับใช้กฎหมายให้
เกิดประสิทธิภาพ ตลอดจนขอบเขตในการปฏิบัติงานมีค่อนข้างจากัด 2) ปัญหาด้านบุคลากรผู้ทาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
พบว่า เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ควรมีการ
ปรับเปลี่ยนบุคคลที่มีความรูใ้ นการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 3) ปัญหาด้านนโยบายเกี่ยวกับการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท
พบว่า หน่วยงานรัฐ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้ความรู้แก่ประชาชนใน
เรื่องอานาจในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของหน่วยงาน รัฐไม่จัดสรรงบประมาณ บุคลากร และสถานที่ให้เพียงพอต่อปริมาณ 4)
ปัญหาด้านประชนที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พบว่า ประชาชนใช้สิทธิโดยไม่สุจริต และผู้ถูกร้องไม่ให้
ความร่วมมือในการเข้าสู่ระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
2. ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของนายอาเภอในการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในจังหวัดนครปฐมนั้น พบว่า
ได้ผลค่อนข้างดีมาก ซึ่งการเกิด ผลสัมฤทธิ์ที่ดีต้องประกอบไปด้วยปัจจัยหลายอย่าง เช่น บุคลากรที่ทาการไกล่เกลี่ย ข้อ
พิพาทต้องมีความเป็นกลาง เป็นเอกภาพ คู่กรณีทั้งสองฝ่ายต้องสมัครใจในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
3. แนวทางในการสร้างระบบการไกล่เ กลี่ยข้อพิพาทและประนอมข้อพิพาทระดับอาเภอ ในจังหวัดนครปฐมให้มี
ประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลดีมากยิ่งขึ้นนั้น ประกอบไปด้วย บุคลากรต้องมีความเชี่ยวชาญโดยตรงในเรื่องการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท โดยผู้ บังคับบัญชาสูงสุดในหน่วยงานต้องคอยกากั บ ติดตาม และแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน ต้องมีการประเมินความพึงพอใจจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข
คำสำคัญ : ผลสัมฤทธิ์ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
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Abstract
This research aimed to study problems and obstacles in mediation of disputes in Nakhon Pathom
districts and to identify guidelines for solving mediation problems according to Ministerial Regulation on
Mediation of Civil Penalty Offenses B.E. 2553 and Ministerial Regulation on Mediation of Criminal Penalty
Offenses B.E. 2553. The research was conducted using a questionnaire. Participants were included 15
district chiefs or relevant administrative officers, parties who involve in mediation services and those who
were the experts and had experiences in mediation of disputes. The results showed that:
1. The district chiefs’ problems and obstacles of mediation in Nakhon Pathom Provinces can be
divided into 4 aspects as followed: 1) Legal problems, the officers’ authority was not sufficient to enforce
the law effectively. There was a limitation during operation due to the vague of the regulations. 2)
Personnel problems of mediators, officers who responsible for mediation were lack of knowledges and
proficiency in the mediation. The mediators should have legal knowledge together with political sciences
in order to solve problems effectively under various situations. 3) Policy of mediation problem,
government units which are relevant to mediation should remain active relationship with the public to
educate people about mediation power of each unit. Moreover, the government should provide more
funds, officers and venues to be sufficient to facilitate the operators and service users. 4) Personnel
problems from mediation service users, some people urge for the right by using the legal loophole. The
other issue was that respondents did not cooperate with the officers in the mediation system.
2. The achievement of district chiefs’ performance in mediation in Nakhon Pathom was
outstanding. This high achievement was comprised, of neutrality and unity of personnel who did the
mediation, willingness to enter mediation of both parties and support from government.
3. Guidelines for developing mediation system in Nakhon Pathom districts were the personnel
must have knowledge, proficiency or expertise in mediation. The top level administrators should
monitor, follow-up, and facilitate problem solving skills to the operators. The mediation operation units
should work effectively by increasing channels for people to enter the mediation to gain the most
benefit to the public. Satisfaction evaluation should be done with the relevant people in order to apply
recommendations to improve the mediation system.
Keywords: Achievement, Mediation
บทนา
การอานวยความยุติธรรมแก่ประชาชน มีเป้าหมายหลักคือการยุติข้อพิพาทให้เป็นไปโดยสะดวก รวดเร็วและเป็น
ธรรม ซึ่งศาลยุติธรรมได้ประสบปัญหาในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีที่มีปริมาณมาก ไม่สอดคล้องกับจานวนผู้พิพากษา
เนื่องจากกฎหมายได้กาหนดให้การนั่งพิจารณาคดีของศาลต้องมีผู้ พิพากษาครบองค์คณะร่วมกันนั่งพิจารณาโดยไม่สามารถ
แยกจากกันได้ ส่งผลให้ไม่สามารถพิจารณาคดีได้ทัน ประกอบกับประชาชนส่วนมากได้ก่อการกระทบต่อสิทธิซึ่งกันและกัน
เกิดเป็นคดีความมากมาย ซึ่งมีทั้งคดีร้ายแรงและคดีที่มีโทษเพียงเล็กน้อย เช่น ปัญหาหลังคาบ้านเกยกัน สุนัขถ่ ายอุจจาระ
หน้าบ้าน ปัญหาการส่งเสียงดังรบกวน ปัญหาการบุกรุกที่ดินของเขตรั้ว ปัญหากิ่งไม้หักโค่นหรือใบไม้ร่วงลงใส่บ้านข้างเคียง
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เป็นต้น โดยปัญหาเหล่านี้สามารถตกลง เจรจา ประนีประนอมหรือไกล่เกลี่ยกันได้ ไม่จาเป็นที่จะต้องฟ้องร้องเป็นคดีขึ้นสู่ศาล
ซึ่งอาจทาให้เรื่องบานปลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาของกระบวนการยุติธรรม ที่ไม่อาจอานวยความ
ยุติธรรมได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นในด้านองค์กร หรือผู้ปฏิบัติงานที่ไม่เพียงพอ แม้ปริมาณคดีที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ นั้น จะทาให้
ผู้พิพากษาไม่สามารถพิจารณาคดีได้ทัน แต่ หน่วยงานศาลก็ไม่สามารถที่จะขยายองค์กรให้มีขนาดใหญ่ขึ้นได้อีก เพราะยิ่ง
อาจจะทาให้เกิดความไม่สะดวก ล่าช้าในการปฏิบัติงานได้ จึงเกิดเป็นแนวคิดในการนาระบบงานยุติธรรมชุมชนมาใช้ เพื่อเป็น
การลดปริมาณคดีที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในชั้นศาล อันเป็นการเบี่ยงเบนคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมหลัก อาทิ
เช่น การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การประนอม ข้อพิพาท อนุญาโตตุลาการ การชะลอฟ้อง การต่อรองคารับสารภาพ เป็นต้น โดย
สิ่งที่นามาใช้และสามารถปฏิบัติได้จริงให้เห็นเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกระบวนการยุติธรรมก็คือ การไกล่
เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท หรือยุติธรรมชุมชนก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและในปัจจุบันได้มี
การนามาใช้ในระดับหมู่บ้าน หรืออาเภอ ที่เรียกว่า “ระบบเจ้าโคตร” ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของชุมชนอีสานในการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาท หรือมีการใช้ “ระบบแก่เหมือง แก่ฝาย” ในการแก้ปัญหาข้อขัดแย้งจากการใช้น้าในภาคเหนือ หรือแม้ในภาคใต้ก็ยังมี
การใช้ “โต๊ะครู” มาคลี่คลายความขัดแย้งด้วยการเจรจา ไกล่เกลี่ยในระดับหมูบ่ ้าน ซึ่งระบบเหล่านี้มีความสาคัญต่อการระงับ
ข้อพิพาท เป็นอย่างมาก แม้กระทั่งในระดับราชการบริหารส่วนภูมิภาค ได้แก่ จั งหวัด อาเภอ ตาบล และหมู่บ้าน ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 61/1, 61/2 และมาตรา 61/3 ได้ให้อานาจแก่นายอาเภอในการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อ
พิพาทเพื่อเป็นการยุติปัญหาโดยที่ไม่ต้องนาคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหลัก การไกล่เกลี่ยและประนอม ข้อพิพาทในชั้น
ศาลจะเกิดขึ้นได้ต้องมีการยื่นฟ้องคดีกันก่อนจึงจะเป็นผลให้คดีเริ่มเข้ามาสู่การพิจารณาในขั้นต้นของศาล ทาให้ต้องเสียเวลา
และมีค่าใช้จ่ายเกิดความไม่สะดวก โดยผู้วิจัยเห็นว่าการไกล่เกลี่ยหรือประนอมข้อพิพาทไม่จาเป็นที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาของศาล จึงควรที่จะลดปริมาณคดีให้ได้มากที่สุดเพราะจะทาให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด คู่ความสม
ประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย เนื่องจากเกิดจากความประสงค์ของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับเอกสารวิชาการของชวรัตน์ ชาญวีรกูล
เรื่องการพัฒนาระบบงานยุติธรรมในระดับพื้นที่ (จังหวัด/อาเภอ) ในการประนอมข้อพิพาทหรือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของ
นายอาเภอ
เมื่อสังคมปัจจุบันมีความเจริญมากขึ้น ทาให้ระบบการไกล่เกลี่ยหรือประนอมข้อพิพาทในรูปแบบต่างๆ ได้เลือน
หายหรือถูกกลืนไปตามยุคสมัย จึงเกิดเป็นแนวคิดที่จะนาระบบการไกล่เกลี่ยและประนอม ข้อพิพาทระดับอาเภอมาใช้เพื่อ
ให้คดีที่มีข้อพิพาทเพียงเล็กน้อยไม่จาต้องขึ้นไปสู่การพิจารณาคดีของศาล อันเป็นการลดปริมาณคดี ลดภาระค่าใช้จ่าย
สะดวกและประหยัดเวลา เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน จึงได้มีการออกกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อ
พิพาททางแพ่ง พ.ศ. 2553 และกฎกระทรวงว่าด้วยการ ไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญา พ.ศ. 2553 ซึ่งให้อานาจ
นายอาเภอในการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท เพราะระดับอาเภอนั้น ผู้ปฏิบัติงานมีความผู กพันใกล้ชิดกับประชาชนเป็น
อย่างดี มีความเคารพนับถือเชื่อฟังกันและกัน โดยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในระดับอาเภอ มีข้อพิพาทเกิดขึ้นไม่มากนัก มีทั้งที่
ประสบผลสาเร็จและไม่ประสบผลสาเร็จ โดยในจังหวัดนครปฐม มีข้อมูลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งคดีแพ่งและคดีอาญาเฉลี่ย
อาเภอละ 200 เรื่องต่อปี ซึ่งเป็นจานวนมาก เมื่อรวมปริมาณคดีทั้งจังหวัดแล้วพบว่ามีมากถึง 1,400 เรื่องต่อปี ซึ่งผู้วิจัยอยาก
ทราบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างไร เพื่อเป็นการศึกษาที่จะนาไปสู่การแก้ไขปัญหาและเป็นแนวทางในการ
สร้างระบบไกล่เกลีย่ ในระดับอาเภอ ให้มีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลดีมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงเห็นควรศึกษาวิจัย การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระดับอาเภอในจังหวัดนครปฐม
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วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objectives)
1. เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของนายอาเภอในการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในจังหวัด
นครปฐม
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของนายอาเภอในการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในจังหวัดนครปฐม
3. เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและประนอมข้อพิพาทในระดับอาเภอ ในจังหวัด
นครปฐมให้มีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลดีมากยิ่งขึ้น
วิธดี าเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) หน่วยในการวิเคราะห์ คือ ระดับบุคคล หมายถึง บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือการประนอมข้อพิพาทในระดับอาเภอ ได้แก่ นายอาเภอหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่
มีส่วนเกี่ยวข้อง คู่ความที่มาขอรับการบริการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ใน การไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทหรือประนอมข้อพิพาท โดยการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) จากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 15 คน และการจัด
ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) จานวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการตรวจสอบความ
ถูกต้องจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว โดยการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการถอดถ้อยคาจากการให้สัมภาษณ์แบบ
คาต่อคา จดบันทึก การสังเกตการณ์ และคัดลอกข้อความสาคัญจากเอกสารและบันทึกอย่างละเอียด เพื่อให้การตีความและ
การกาหนดประเด็นที่สาคัญได้อย่างถูกต้องเชื่อถือได้ แล้วทาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา
(content analysis) เพื่อกาหนดหัวข้อ/กลุ่มหัวข้อแนวคิดสาคัญ (topic/category) และแบบแผนแนวคิดสาคัญอันเป็นแก่น
สาระหลัก (pattern/themes) เพื่อนาไปสู่การตอบคาถามการวิจัย โดยใช้ระยะเวลาในการดาเนินการวิจัย 1 ปี
ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของนายอาเภอในการไกล่เกลี่ยและประนอม
ข้อพิพาทในจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัย พบว่า
1. ปัญหาด้านกฎหมาย พบว่า ผู้ให้ข้อมูลสาคัญมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระดับ
อาเภอในจังหวัดนครปฐมมีปัญหาที่เกี่ย วกับการใช้อานาจตามกฎหมายที่เกิด ขึ้นในปัจจุบันนั้น มีปัญหาค่อนมากและมี
ความเห็นตรงกัน ดังนี้
1.1 ปัญหาอานาจตามกฎหมายของผู้ปฏิบั ติงานที่มีอ ยู่นั้น ไม่เ พียงพอที่จ ะบังคับใช้ กฎหมายให้เกิ ด
ประสิทธิภาพได้ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ทาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ควรมีอานาจในการขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน
1.2 กฎหมายที่ใช้กาหนดขอบเขตอานาจของการไกล่เกลี่ยไม่ครอบคลุม คดีส่วนใหญ่ที่เข้ามาสู่ระบบของ
การทางานในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้น จะมีทุนทรัพย์ที่สูงมากกว่าทุนทรัพย์ที่กฎหมายเรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกาหนดไว้
2. ปัญหาด้านบุคลากรผู้ทาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พบว่า
2.1 ความรู้ความเชี่ยวชาญในการทางานของเจ้าหน้าที่ ควรจะมีความรู้ด้านนิติศาสตร์ควบคู่ไปกับความรู้
ด้านรัฐศาสตร์ เนื่องจากไม่มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือมีแต่น้อยมาก จึงควรจัด ให้มีการอบรมสร้างองค์
ความรู้ใหม่ในเรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
2.2 คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นบุคคลที่ได้รับ เลือกจากแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งเป็นคนที่ได้รับการ
ยอมรับจากบุคคลในท้องถิ่น
- สังคมและวัฒนธรรม -
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3. ปัญหาด้านนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พบว่า
3.1 หน่วยงานรัฐที่มีความเกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่
ประชาชนในพื้นที่ เพื่อทราบถึงระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในระดับอาเภอ โดยอาจเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก อันจะทา
ให้ ป ระชาชนทราบและเลื อ กระบบการไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทอั น เป็ น ช่ อ งทางหนึ่ ง ที่ จ ะระงั บ คดี ไ ด้ โ ดยเร็ ว หากมี ก าร
ประชาสัมพันธ์แล้ว ประชาชนเข้าใจระบบต่าง ๆ ก็จะเป็นการง่ายและเป็นการคัดกรองปริมาณงานที่จะเข้ามาสู่ระบบการไกล่
เกลี่ยได้
3.2 หน่วยงานรัฐได้รับมอบหมายหน้าที่มาโดยไม่มีความพร้อมในการปฏิบัตงิ านมากเท่าที่ควร เช่น การไม่
มีห้องอันเป็นสถานที่ไกล่เกลี่ยที่มีความเหมาะสมในการทางานของผู้ไกล่เกลี่ย ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการอานวยความสะดวกใน
การทางาน เช่น ไม่มีคอมพิวเตอร์ ไม่มีเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานได้ดี ที่สาคัญ รัฐไม่จัดให้มีบุคลากรที่เพียงพอต่อการทางานไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท ซึ่งปัจจุบันจะมีเพียงปลัดอาเภอกับผู้ช่วย เพียง 1 คน หรือ 2 คนเท่านั้น ในการทางาน และการได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานเข้าสู่ศูนย์ดารงธรรม เพื่อใช้ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไม่เพียงพอต่อการทางาน
3.3 หน่ วยงานของรัฐ มิไ ด้มี การสร้า งบุ คลากรที่ ตรงกับ สายงานเพื่ อ เป็ นการพัฒ นาผู้เ ชี่ย วชาญด้า น
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยเฉพาะ ซึ่งอาจมีการกาหนดตาแหน่งหน้าที่อันเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยเป็นพิเศษ
4. ปัญหาด้านประชาชนที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พบว่า
4.1 หน่วยงานของรัฐต้องมีการจัดให้บริการความรู้แก่ประชาชน หรือความรู้ด้านกฎหมายที่ควรทราบ
4.2 ประชาชนใช้ สิ ทธิ โ ดยไม่ สุจ ริ ต กล่ า วคื อ อาศั ยช่ อ งทางการไกล่ เ กลี่ย ข้ อ พิพ าทเป็ น เครื่ อ งมื อ ใน
การหาผลประโยชน์แก่ตน
4.3 ผู้ถูกร้องไม่ยอมเข้าสู่ระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงมิอาจทา
ให้ระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดาเนินต่อไปได้
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของนายอาเภอในการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
ในจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ผู้ให้ข้อมูลสาคัญมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระดับอาเภอ
ในจังหวัดนครปฐมมีผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานค่อนข้างมาก แต่การที่จะทาให้งานเกิดผลสัมฤทธิ์นั้นมีปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หลายปัจจัย โดยการปฏิบัติงานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้รับรับผลสัมฤทธิ์ดีมาก หากประชาชนได้ตกลงใจที่จะเข้ามาสู่
ระบบของการไกล่เกลี่ย ก็จะได้รับความพึงพอใจ คือ ถ้าประชาชนยอมเข้ามาหาคาปรึกษาหรือเข้ามาสู่ระบบ ก็จะสามารถจบ
คดีได้ไว ไม่ต้องเสียเวลาเป็นคดีขึ้นโรง ขึ้นศาล แต่การไกล่เกลี่ยที่จะได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดีมีปัจจัยประกอบหลายประการ อาทิเช่น
บุคลากรที่ดาเนินการไกล่เกลี่ย ต้องมีความเป็นกลาง และต้องมีศิลปะในการพูดประนีประนอมยอมความ โดยผู้ที่ทาการไกล่
เกลี่ยจะต้องเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ร่วมกันแก้ปัญหา ต้องมีการทางานที่เป็นเอกภาพ ต้องมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้าน
งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการที่ดี การประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน โดยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะ
เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ ต้องเกิดจากความสมัครใจยินยอมทั้งสองฝ่ายของคู่กรณี และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทหาร สานักงานที่ดิน สานักงานยุติธรรมจังหวัด เจ้าหน้าที่
ในระดับท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและประนอมข้อพิพาทในระดับ
อาเภอ ในจังหวัดนครปฐมให้มีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลดีมากยิ่งขึ้น ผลการวิจัยพบว่า ผู้ให้ข้อมูลสาคัญมีความเห็นไป
ในแนวทางเดียวกันว่าแนวทางในการสร้างระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและประนอมข้ อพิพาทในระดับอาเภอ ในจังหวัด
นครปฐมให้มีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลดีมากยิ่งขึ้นควรจะประกอบไปด้วยแนวทางต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ คือ
1. ระบบการไกล่เกลี่ยที่ดีต้องทาให้ประชาชนได้รับการบริการที่พึงพอใจมากที่สุด และต้องมีการประเมินผล
ความพึงพอใจจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทางานดังกล่าว
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2. บุคลากรหรือคณะกรรมการฯ ที่ทาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนอกจากจะมีความรู้หลายด้านแล้ว เช่น ด้าน
กฎหมาย ยังจะต้องเป็นบุคคลที่ชาวบ้านหรือคู่กรณีให้ความเคารพนับถือ จะทาให้การไกล่เกลี่ยได้ผลดียิ่ง ๆ ขึ้น
3. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างน้อยต้องมีคนปฏิบัติงานแทนได้ มิใช่มีผู้ปฏิบัติเพียงคนเดียว คือ ปลัดอาเภอ
ที่รับผิดชอบเท่านั้น และควรมีการจัดทาระบบเอกสารที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ มีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือประชาชนที่
มีความเกี่ยวข้อง
4. ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน ซึ่งก็คือนายอาเภอ ต้องใส่ใจเข้าร่วมแก้ไขปัญหา ติดตามผล ให้คาปรึกษา
แก่ผู้ปฏิบัติงาน หากเกิดข้อขัดข้องใด ๆ
สรุปและอภิปรายผล
สามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของนายอาเภอในการไกล่เกลี่ยและประนอม
ข้อพิพาทในจังหวัดนครปฐม
1. ปัญหาด้านกฎหมาย อานาจของผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายนั้น มีไม่เพียงพอที่จะทาให้การบังคับใช้กฎหมาย
เกิดประสิทธิภาพได้ ผู้ปฏิบัติควรมีอานาจในการขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งสอดคล้อง
กับทฤษฎีระบบ (System Theory) ของประชุม รอดประเสริฐ (2543: 67) ว่า องค์กรต่าง ๆ ต้องมีความสัมพันธ์กัน สามารถ
ร่วมทางานเพื่อประสานผลประโยชน์ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม โดยผู้ปฏิบัติควรมีอานาจในเชิงบังคับ หากผู้ใดไม่มา
ตามที่เรียกหรือไม่ปฏิบัติตามอาจถูกลงโทษได้ เนื่องจากผู้ปฏิบัติไม่มีอานาจเหมือนกับศาล ส่งผลให้ข้อร้องเรียนต่าง ๆ ไม่
สามารถเข้าสู่ระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้ง โดยผู้ปฏิบัติต้องมีวิธีที่
ขจัดความขัดแย้งให้หมดไป ดังนั้นการใช้กาลังบังคับ เป็นยุทธวิธีหนึ่งที่จะขจัดความขัดแย้งได้ หากไม่สามารถจูงใจให้อีกฝ่าย
หนึ่งยอมจานนหรือคล้อยตามได้ จึงต้องใช้วิธีการนี้เพื่อยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้น โดยฝ่ายผู้ปฏิบัติที่จะใช้กาลังบังคับได้นั้น ต้อง
มีอานาจเพียงพอที่จะบังคับได้ เพราะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเป็นความไม่เข้าใจกัน ไม่สามารถหาข้อยุติได้ จึงต้องมี คนกลางคอย
ทาหน้าที่ขจัดความขัดแย้ง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ (2534) ที่ว่า ความขัดแย้ง หมายถึงสภาพที่ทา
ให้เกิดความคับข้องใจกัน หรือตกอยู่ในสภาวะที่สามารถจะตัดสินใจหรือตกลงหาข้อยุติอันเป็นที่พอใจของ ทั้งสองฝ่ายได้ ซึ่งการ
จัดการความขัดแย้งมีหลายวิธีที่จะนามาเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม แต่ในเรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้น ผู้ที่มีความขัดแย้ง
กันต้องแก้ไขความขัดแย้งร่วมกัน หาทางออกร่วมกันจนเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายมีลักษณะชนะทั้งคู่ (Win-Win situation)
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้อานาจกฎกระทรวงฯ ได้
กาหนดอานาจหน้าที่ให้กับนายอาเภอ มีอานาจในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและประนอมข้อพิพาท โดยคณะบุคคลทาหน้าที่ใน
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่ประชาชนเกี่ยวกับที่ดิน มรดก และข้อพิพาททางแพ่งอื่นๆ ที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาท นั้น
ไม่เพี ยงพอเพราะคดีส่ วนใหญ่ที่เข้ ามาสู่ระบบของการท างานในการไกล่ เกลี่ ยข้อพิ พาทนั้ น จะมีทุนทรัพย์ที่ สูงมากกว่ า
ทุนทรัพย์ที่กฎหมายเรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกาหนดไว้ เนื่องจากบริบทของสังคมเปลี่ยนแปลงไป
2. ปัญหาด้านบุคลากรผู้ทาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระดับอาเภอนั้น ปลัดอาเภอโดยได้รับ
มอบหมายจากนายอาเภอจะเป็นผู้ที่ทาหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ซึ่งกฎหมายได้กาหนดให้ตั้งคณะกรรมการทาการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท แต่มีปัญหาในทางปฏิบัติอันเนื่องมาจาก ผู้ที่ทาการไกล่เกลี่ยขาดความรู้ ความสามารถในเรื่องที่ทาการไกล่
เกลี่ย โดยผู้ที่ทาการไกล่เกลี่ยควรต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ที่หลากหลาย อย่างน้อยควรมีความรู้ด้านนิติศาสตร์และด้านรัฐศาสตร์
เพราะคดีที่เข้ามาสู่ระบบของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมีปัญหาที่มีความแปลกใหม่และมีความยุ่งยากสลับซับซ้อนตามบริบทของ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย จึงส่งผลให้คณะกรรมการผู้ ที่ทาการไกล่เกลี่ย ต้องมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเรื่อย ๆ
เพื่อให้มีความหลากหลาย โดยคณะกรรมการฯ จะเป็นบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งเป็นบุคคลในท้องถิ่นที่
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คู่กรณีให้การยอมรับ เพื่อที่จะมาร่วมในการแก้ไขปัญหาของตน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วมของถวิลวดี
บุรีกุล (2551) ว่า การบริหารราชการที่นาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน
การตัดสินใจ การดาเนินงาน และการประเมินผล โดยมีการจัดระบบงาน/วิธีการทางาน การจัดโครงสร้าง และการสร้าง
วัฒนธรรมการทางานของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เอื้อต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม
3. ปัญหาด้านนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยหน่วยงานรัฐที่มีความเกี่ยวข้องกับการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ สอดคล้องกับแนวคิดของนรินทร์ชัย พัฒนพงศา
(2547: 17) ได้กล่าวถึงระดับของการมีส่วนร่วมตามหลักการทั่วไปคือ การมีส่วนร่วมรับข้อมูลข่าวสาร เพื่อทราบถึงระบบการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในระดับอาเภอ โดยอาจเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก อันจะทาให้ประชาชนทราบและเลือกระบบการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทอันเป็นช่องทางหนึ่งที่จะระงับคดีได้โดยเร็ว หากมีการประชาสัมพันธ์แล้ว ประชาชนเข้าใจระบบต่าง ๆ ก็จะ
เป็นการง่ายและเป็นการคัดกรองปริมาณงานที่จะเข้ามาสู่ระบบการไกล่เกลี่ยได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วมของสมาคมการมีส่วนร่วมสากล (IAP2–International Association for Public Participation) ของสานัก
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2558) ที่ว่า การมีส่วนร่วมในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมน้อยที่สุด แต่ถือ
ว่าเป็นขั้นพื้นฐานของการมีส่วนร่วมและมีความสาคัญมาก โดยหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่ในการนาเสนอข้อมูลที่เป็นจริง
ถูกต้อง ทันสมัย และประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชนในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภารงาน
ของภาครัฐ โดยรูปแบบการมีส่วนร่วมในระดับนี้อยู่ในลักษณะการให้ข้อมูลทางเดียวจากภาครัฐสู่ประชาชน
หน่วยงานของรัฐมีการจัดสรรงบประมาณที่ยังไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน โดยหน่วยงานรัฐทีไ่ ด้รับมอบหมายหน้าที่
มาไม่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานมากเท่าที่ควร เช่น การไม่มีห้องอันเป็นสถานที่ไกล่เกลี่ยที่มีความเหมาะสมในการทางาน
ของผู้ไกล่เกลี่ย ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการอานวยความสะดวกในการทางาน รัฐไม่จัดให้มีบุคลากรที่เพียงพอ ต่อการทางานไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการ (Maslow 1970 p.170) ได้กล่าวว่าลาดับความต้องการของมนุษย์ มี 5
ลาดับขั้น ได้แก่ 1). ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological needs) 2) ความต้องการความปลอดภัยหรือความมั่นคง
(Safety needs or Security needs) 3) ความต้องการทางสังคม (Social needs) 4) ความต้องการการยกย่องหรือ ความ
ต้องการเกียรติยศชื่อเสียง (Esteem needs) 5) ความต้องการความสาเร็จในชีวิตหรือ ความต้องการเติมความสมบูรณ์ให้ชีวิต
(Need for self-actualization) จากทฤษฎีดังกล่าว พบว่า งบประมาณที่รัฐจัดสรรให้ เพื่อใช้ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เป็น
การสร้างแรงจูงใจในการทางานให้บรรลุเป้าหมาย โดยการทางานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะสาเร็จลงได้ ต้องประกอบไปด้วย
งบประมาณ บุคลากร สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์
4. ปัญหาด้านประชาชนที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท คือ ประชาชนที่มารับการบริการใช้
สิทธิจากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยไม่สุจริต อาศัยช่องการการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นเครื่องมือในการหาผลประโยชน์แก่ตน
เช่น หาประโยชน์จากอายุความ โดยการเข้าสู่ระบบการไกล่เกลี่ยเพื่อให้มีการแปลงหนี้ใหม่หรือทาให้อายุความสะดุดหยุดลง
ตลอดจนประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าสู่ระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จึงควรมีมาตรการในการลงโทษหากไม่ให้ความ
ร่วมมือ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้ง โดยมีลักษณะเป็นการใช้กาลังบังคับเพื่อให้เข้ามาสู่ระบบและ
เป็นการจบข้อพิพาทโดยเร็ว อันเป็นการลดปริมาณงานคดีขึ้นสู่ศาลได้อีก ทางหนึ่ง
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของนายอาเภอในการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทใน
จังหวัดนครปฐม
ปฏิบัติงานด้านการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทได้รบั ผลสัมฤทธิ์ดีมาก หากประชาชนได้ยินยอมที่จะเข้ามาสู่ระบบ ของการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ก็จะได้รับความพึงพอใจ สามารถจบคดีได้ไว ไม่ต้อ งเสียเวลาเป็นคดีขึ้นโรง ขึ้นศาลแต่การไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทที่จะได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดีมีปัจจัยประกอบหลายประการ อาทิเช่น บุคลากรที่ดาเนินการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท ต้องมีความเป็น
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กลาง และต้องมีศิลปะในการพูดประนีประนอมยอมความ โดยผู้ที่ทาการไกล่เกลี่ยจะต้องเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ร่วมกัน
แก้ปัญหา คล้ายกับการปฏิบัติงานของอนุญาโตตุลาการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับ การจัดการความขัดแย้ง ของอนันต์
จันทรโอภากร (2538) ที่ว่าการอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) เป็นวิธีการแก้ไขความขัดแย้งที่มีลักษณะคล้ายกับการยุติ
ความขัดแย้งที่ดาเนินโดยศาล ซึ่งคู่กรณีที่พิพาทยื่นเรื่องเสนอ พยานหลักฐานต่ออนุญาโตตุลาการ หรือคณะอนุญาโตตุลาการ
ให้เป็นผู้ตัดสินชี้ขาดโดยการออกคาชี้ขาด (Award) ที่มีผลผูกพันคู่กรณี ฉะนั้นผู้ปฏิบัติงานด้านนี้ จึงต้องมีความเป็นเอกภาพ
โดยคู่กรณีมีสิทธิเลือกอนุญาโตตุลาการที่จะทาหน้าที่ชี้ขาดได้ และกระบวนการระงับข้อขัดแย้งจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าการ
พิจารณาคดี ซึ่งการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการนี้ มักจะได้รับความนิยมในหมู่ผู้มีความขัดแย้งที่เกิด
จากการทาธุรกิจการค้าเป็นหลัก
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ ต้องเกิดจากความสมัครใจยินยอมทั้งสองฝ่าย หากคู่กรณี แต่ละฝ่าย
ยินยอมเรื่องก็จบลงได้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักความยินยอม ที่ว่า กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จะเริ่มขึ้นได้ด้วย ความตก
ลงของทั้งสองฝ่าย โดยหลักความยินยอมนี้เป็นหลักความยินยอมของฝ่ายผู้ต้องหาและฝ่ายผู้เสีย หายที่จะยินยอมเข้าสู่
กระบวนการไกล่เกลี่ยคดีอาญา ซึ่งเป็นการเบี่ยงเบนคดีอย่างหนึ่ง โดยหลักการดังกล่าวนี้เป็นการยินยอมเข้าสู่กระบวนการ
ไกล่เกลี่ยโดยสมัครใจปราศจากการข่ม ขู่ใด ๆ เป็นการหันเหจากระบบกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก เป็นทางเลือกอีก
อย่ า งหนึ่ ง ในการลดข้ อ โต้ แ ย้ ง ขึ้ น สู่ ก ารพิ จ ารณาของศาล อั น เป็ น การลดปริ ม าณคดี ลดงบประมาณ ทั้ ง ยั ง เป็ น การ
ประหยัดเวลาอีกด้วย
ผลสัมฤทธิ์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะมีมากขึ้น หากปลัดอาเภอมีอานาจในการดาเนินการต่าง ๆ ได้ แต่ในทาง
ปฏิบัติแล้วอะไรที่เกินขอบอานาจของปลัดอาเภอ ก็จะใช้อานาจในฐานะที่เป็นผู้ช่วยนายอาเภอหรือในฐานะนายอาเภอ ใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งกฎหมายให้อานาจค่อนข้างครอบคลุม สามารถที่จะดาเนินการไกล่เกลี่ยได้
วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและประนอมข้อพิพาทในระดับ
อาเภอ ในจังหวัดนครปฐมให้มีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลดีมากยิ่งขึ้น โดยผู้ให้ข้อมูลคนสาคัญ เห็นไปในทิศทางเดียวกัน
ว่า แนวทางในการสร้างระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ดี ต้องประกอบด้วย ปัจจัยที่สาคัญดังต่อไปนี้ คือ
ปัจจัยที่ 1 ระบบการไกล่เกลี่ยที่ดตี ้องทาให้ประชาชนได้รับการบริการที่พึงพอใจมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
การบริหารแบบมีส่วนร่ว ม คือ ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการกระท า แสดงความคิด เห็นที่ มีผลต่อการตัดสินใจของ
หน่วยงาน เป็นการแสดงทัศนะความคิดการร่วมเสนอปัญหาและแนวทางการแก้ไขร่วมกัน โดยสิ่งที่จะส่งผลให้ การไกล่เกลี่ย
มีประสิทธิภาพดี คือ ต้องมีหน่วยงานหรือสานักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือประนอมข้อพิพาท
โดยตรง มีเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมี งบประมาณที่เพียงพอ และมีการจัดทาเอกสารที่เป็นระบบ
สามารถตรวจสอบได้ เพื่อทาให้งานดาเนินต่อไปได้ โดยสอดคล้องกับทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ ที่ได้กล่าวถึง
ลาดับความต้องการของมนุษย์มี 5 ขั้นตอน โดยความต้องการในสิ่งสนับสนุนทางกายภาพเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของ
มนุษย์ที่มีความจาเป็นในการดารงชีวิต ทั้งยังมีความต้องการในความมั่นคงปลอดภัย โดยหน่วยงานรัฐต้องให้ความมั่นคงแก่
ชีวิต การทางานของผู้ปฏิบัติงานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ปัจจัยที่ 2 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญหลายด้านแล้ว ยังต้องเป็นบุคคลที่คู่กรณีให้ความ
เคารพนับถือยาเกรง โดยบุคคลเหล่านี้มาจากชุมชนเดียวกันกับคู่กรณี เพื่อสร้างแนวทางในการยุติข้อพิพาทอันเป็น การ
ป้องกันมิให้มีการกระทาความผิดเกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องยุติธรรมชุมชน ในทฤษฎีการเสริมพลังและ การมีส่วน
ร่วมของชุมชน (Community empowerment and paticipation) เป็นทฤษฎีที่ทาให้ประชาชนมีส่วนร่วมกันมากขึ้นในการ
ป้องกันปัญหาอาชญากรรมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่เพื่อนบ้าน ทาให้คนที่อยู่ในชุมชนเดียวกันลดความวิตกกังวลในเหตุ
อาชญากรรมต่าง ๆ
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ปัจจัยที่ 3 การสร้างระบบการไกล่เกลี่ยที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน ต้องใส่ใจ
เข้าร่วมแก้ไขปัญหา ติดตามผลให้คาปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงาน หากเกิดข้อขัดข้องใด ๆ ต้องช่วยเหลือเข้าแก้ปัญหาทันที จึงจะ
ทาให้การไกล่เกลี่ยสาเร็จผล ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีระบบ (System Theory) โดยทฤษฎีนี้อธิบายว่า การทางาน ให้สาเร็จผล
ตามเป้าหมายได้นั้น ต้องมีการทางานที่ผสมผสานร่วมกัน
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษา มีข้อเสนอแนะของการศึกษา ได้แก่
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1 ควรมีการตั้งหน่วยงานหรือสานักงานที่มีลักษณะเฉพาะ รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทหรือประนอมข้อพิพาททั้งคดีแพ่งและคดีอาญาเพียงอย่างเดียว
1.2 กาหนดอานาจหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้มีความชัดเจน โดยมี
อานาจ ในเชิงลงโทษ แก่ผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
1.3 การเลือกคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท นอกจากเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถแล้ว บุคคลนั้นต้อง
เป็นคนที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือ ยาเกรง จะส่งผลให้การไกล่เกลี่ยได้ผลสาเร็จดียิ่งขึ้น
1.4 ควรเพิ่มสิ่งจูงใจในการทางานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการไกล่เกลี่ยเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่
1.5 เพิ่มเติมบทเฉพาะกาล หรือมีการบัญญัติข้อยกเว้นในกฎหมายที่ ให้อานาจในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทว่า
หากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม เปลี่ยนแปลงไปทุนทรัพย์ที่พิพาท หรือจานวนอัตราโทษ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการทางานของปลัดอาเภอหรือนายอาเภอ
2. ข้อเสนอแนะทางนโยบาย
2.1 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านต่าง ๆ แก่บุคลากร เช่น ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย
แพ่งพาณิชย์ ด้านที่ดิน และด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
2.2 หน่วยงานของรัฐต้องจัดหาเจ้าหน้าที่ที่สามารถทางานแทนปลัดอาเภอผู้รับผิดชอบ ในกรณีที่ปลัดอาเภอ
ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่มีความต่อเนื่อง และงานดาเนินต่อไปได้
2.3 หน่วยงานของรัฐต้องกาชับให้มีการรายงานผลการทางานด้านการไกล่เกลี่ยทุกกรณีพิพาทให้หน่วยเหนือ
สามารถตรวจสอบถึงปริมาณคดีที่เข้ามาสู่ศูนย์ดารงธรรม เพื่อ ให้เห็นถึงตัวชี้วัด อันเป็นประโยชน์ในการกาหนดอัตรากาลัง
การทางานของเจ้าหน้าที่ที่จะมาช่วยเหลือในการทางานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้
2.4 ศูนย์ดารงธรรมประจาอาเภอทั่วประเทศ ต้องมีความเชื่อมโยงกัน ในการที่จะบูรณาการงานด้านการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันได้ เพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวกในการรับบริการ
2.5 กรมการปกครองต้องพัฒนาระบบช่องทางการร้องเรียนให้มีหลายช่องทางการติดต่อ เช่น ร้องเรียนด้วย
วาจา สายด่วน โดยลายลักษณ์อักษร หรือแม้กระทั่งในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
ประชาชนจะสามารถเข้าถึงความยุติธรรมขั้นต้นได้ดียิ่งขึ้น
2.6 รัฐบาลต้องให้ความสาคัญแก่ศูนย์ดารงธรรม อันเป็นหน่วยงานที่ทางานหลายหน้าที่ โดยการจัดสรร
บุคลากร และงบประมาณให้เพียงพอต่อปริมาณงาน
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3. ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของนายอาเภอ
3.1 คอยกากับ ติดตามการทางานของผู้ปฏิบัติงาน โดยให้ความช่วยเหลือ หากผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ และควบคุม ตรวจสอบ ประเมินผลการทางาน โดยให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลข้อพิพาทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
3.2 ผลักดันให้มีงบประมาณที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
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บูรณาการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนในอาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
The Integration of Cultural Tourism with Community Enterprise Products in
Nakhon Chai Si District, Nakhon Pathom Province
1

กัลยา เทียนวงศ์

2

อภิเศก ปั้นสุวรรณ
บทคัดย่อ

งานวิจัย นี้ มีวัตถุป ระสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบและการจัดการของวิส าหกิจชุม ชนจัดทาแผนที่แ ละฐานข้ อมูลการ
ท่อ งเที่ ย ว และหาแนวทางการพั ฒ นาที่จ ะบู ร ณาการการท่อ งเที่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณฑ์ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนโดยมี วิ ธี ก ารศึ ก ษาคื อ
การสารวจพื้นที่ศึกษาเพื่อจัดทาฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และประเมินศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพจานวน 3 แห่ง และจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยวิธี SWOT Analysis เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว และจัดทา
แผนที่เส้นทางการท่องเที่ยว
ผลการศึกษาพบว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินในอาเภอนครชัยศรี ปี 2555 พบว่า พื้นที่มีมากที่สุดคือพื้นที่ปลูกข้าวและ
สวนไม้ผล นอกจากนี้ยังพบการทาสวนไม้ดอกในพื้นที่เป็นจานวนมาก และจากการสารวจพื้นที่ยังพบว่ามีแหล่งท่องเที่ยวด้าน
วัฒนธรรมของชุมชนทั้งด้านภูมิทัศน์ และอาหารที่โดดเด่น แหล่งท่องเที่ยวทางด้านศาสนสถานที่มีความผสมผสานทางด้าน
พิธีกรรมและความเชื่อ รวมทั้งผลิตภัณฑ์สินค้าในท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในขณะที่การศึกษารูปแบบและการจัดการ
ของวิสาหกิจชุมชนที่ศักยภาพ คือ กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาศิลาดล กลุ่มตุ๊กตาแก้วถักและกลุ่มจักสานผักตบชวา พบว่าผลิตภัณฑ์
ในพื้นที่มีความโดดเด่นในเรื่องเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถส่งเสริมให้เป็นสินค้าของที่ระลึกได้เป็นอย่างดี
อย่างไรก็ตามจากการประเมินศักยภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยวพบว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพสูงที่สุด
คือ กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาศิลาดล โดยกลุ่มจักสานผักตบชวา มีศักยภาพในระดับปานกลาง และกลุ่มตุ๊กตาแก้วถัก มีศักยภาพ
ในระดับน้อย ทั้งนี้ปัญหาที่พบร่วมกันของวิสาหกิจชุมชนทั้ง 3 แห่ง คือ ความสะดวกในการเข้าถึง สิ่งอานวยความสะดวก
และการพัฒนาและการจัดการจากองค์กรภายนอก ข้อเสนอแนะสาหรับพัฒนาการท่องเที่ยวมุ่งเน้นที่จุดเด่น 2 ประการ คือ
ความงดงามของธรรมชาติ และความหลายหลายของวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
คำสำคัญ: การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิสาหกิจชุมชน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ อาเภอนครชัยศรี
Abstract
The research aimed to study the pattern and management of the community enterprise, create
mapping and database of tourism, and develop the guidelines to integrate tourism and community enterprise
products. Field survey and the use of GIS were employed in order to prepare land use database. Additional,
in-depth interview of three potential communities and public ownership were interviewed to analyze the
tourism potential by using SWOT analysis approach. The use of SWOT analysis approach can give guidelines
on tourism development and create routes for tourism maps.
1
2

อาจารย์ ดร. ประจาภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจาภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร
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The result shown that the land use of Nakhon Chai Si district in 2012 found that the most area
was paddy field and orchard. It also found the garden in the area a lot. The survey also found that the
community's cultural in landscapes and outstanding of food, the monastery a combination of rituals and
beliefs. Including local products is unique. While, the study of form and management of the potential
community enterprise is groups Celadon pottery, the glass knitted dolls these substances and handicraft
from water hyacinth were found that the products in the area are remarkable in their personality. To
promoted as a souvenir items as well.
However, the assessment of the potential for tourism promotion that community enterprise was
found that the highly potential is the Celadon pottery, handicraft from water hyacinth is moderate
and glass knitted dolls is low level. The common problems of the three communities’ enterprises were
to access the facilities and the development and management of external organizations. The suggestions
for tourism development focusing on two main features of outstanding natural beauty and a variety of
cultures and the way of life.
Keywords: Cultural Tourism, Community Enterprise Products, Geographic Information Systems,
Nakhon Chai Si District
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
จากการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2553) พบว่าการพัฒนาประเทศในระยะ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) จะต้องเผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงระยะยาวที่ได้เริ่มมาแล้วและจะ
ทวีความเข้มข้นมากขึ้นและผลต่อเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกในพ.ศ. 2551 ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อระบบเศรษฐกิจ
โลกอีกหลายด้านการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับโลกและระดับประเทศจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งที่คาดว่า
จะเป็นโอกาสให้สามารถใช้จุดแข็งของประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและส่วนที่เป็นภัยคุกคามที่ต้อง
แก้ไขจุดอ่อนที่ต้องระมัดระวังและป้องกันผลด้านลบที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะความเสื่อมโทรมของทรัพยากรการท่องเที่ยวจะ
เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่สาคัญส่งผลต่อการสร้างงานและกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นทั้งทางตรงและทางอ้อม
ปัจจุบันรัฐบาลได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ เช่น การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับการท่องเที่ยวในรูปแบบของการจับจ่ายซื้อหาสินค้าซึ่งจัดเป็นการท่องเที่ยว
อีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยม ตลาดในสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆแห่งจึงถือเกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวเพื่อซื้อหาสินค้า ของที่ระลึก และได้ลิ้มรสอาหารพื้นบ้าน ตลอดจนการเที่ย วชมบรรยากาศบริเวณชุมชนตลาด
เก่าแก่ และศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นส่งผลให้พื้นที่หรือชุมชนท้องถิ่นที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวมีรายได้ที่ดี มีการ
พัฒนาพื้นที่ทั้งด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการทาให้ประชากรในชุมชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อย่างไรก็
ตามกิจกรรมการท่องเที่ย วในหลายพื้น ที่นั้นที่ได้ดาเนินการผ่านมาพบว่าการเข้ามามีส่วนร่ วมของชุมชนในท้องถิ่นยังมี
ข้อจากัด ทาให้รายได้ส่วนใหญ่ไม่ได้ส่งผลต่อชุมชนมากเท่าที่ควร
จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดที่มีแม่น้านครชัยศรีหรือแม่น้าท่าจีนไหลผ่านพื้นที่ของ 3 อาเภอ ได้แก่ อาเภอบางเลน
นครชัยศรี และสามพราน บริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งที่ตั้งชุมชนขนาดใหญ่ ที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมีการใช้แม่น้าเป็น
เส้นทางการคมนาคมที่สาคัญ ทาให้เกิดสถานที่ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ขึ้นที่เรียกว่า ตลาดริมน้าซึ่งจัดเป็นการท่องเที่ยวใน
รูปแบบหนึ่งที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในเขตอาเภอนคร
ชัยศรีมีแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญหลายแห่ง รวมทั้งตลาดน้าซึ่งกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่สาคัญของจังหวัดนครปฐม
- สังคมและวัฒนธรรม -
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งานวิจัยแนวทางการบูรณาการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับผลิตภัณฑ์ วิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษาอาเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐมนี้ จึงมุ่งเน้นในเรื่องการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนทั้งสถานที่ท่องเที่ยว สินค้า รวมทั้งบุคลากรที่ดาเนินงาน
ของท้องถิ่น รวมทั้งการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนอันจะนาไปสู่การพัฒนาและการจัดทาแผนการท่องเที่ยวใน
ระดับจังหวัดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยของพื้นที่ดังกล่าวให้ยั่งยืนต่อไป
สาหรับการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถค้นคว้าหรือ
ค้นหาข้อมูลเส้นทาง วางแผนและจัดการด้านการท่องเที่ยวที่สามารถแสดงออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมโดยสามารถพัฒนาเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงข้อมูลได้เป็นอย่างดีคือ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) โดยปัจจุบันได้
นามาประยุกต์ใช้กับงานด้านการท่องเที่ยวคือ การจัดทาบัญชีรายชื่อสิ่งอานวยความสะดวกด้านนันทนาการ การจัดการ
ท่องเที่ยวทางบก การประเมินผลกระทบของนักท่องเที่ยว ระบบการจัดการข้อมูลการท่องเที่ยวและสนับสนุนการตัดสินใจด้าน
การท่องเที่ยว (ณรงค์ พลีรักษ์, 2556) นอกจากนี้ยังมีการพัฒนามาใช้ในการจัดการวางแผนการท่องเที่ยวโดยจัดเป็นเส้นทาง
การท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สาคัญและสามารถวิเคราะห์เส้นทางที่สามารถเดินทางได้สั้นและ
เหมาะสมเพื่อให้สามารถประเมินเส้นทางการเดินทางที่สั้นที่สุด และประหยัดเวลา ต้นทุนของการเดินทางได้โดยใช้เครื่องมือ
และฟังก์ชันในการวิเคราะห์และสามารถทาให้นักท่องเที่ยวสามารถใช้งานผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ในระบบอินเทอร์เน็ต
เรียกว่า GIS Web-base นอกจากนี้ในการทางานนอกจากจะต้องใช้ฐานข้อมูลทางพื้นที่ (Spatial database) ซึ่งเป็นข้อมูล
เวคเตอร์ (Vector data) แสดงข้อมูลเป็นจุด (point) เส้น (Line) พื้นที่รูปปิด (Polygon) แล้วยังสามารถทางานร่วมกับการ
สารวจจากระยะไกล (Remote sensing) โดยเฉพาะภาพถ่ายจากดาวเทียมซึ่งปัจจุบันสามารถเข้าถึงได้ทาง Google Earth
พร้อมทั้งสามารถนาตาแหน่งของสถานที่ท่องเที่ยวซ้อนทับกับข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม ทาให้นักท่องเที่ยวสามารถนาไปใช้
วางแผนการเดินทางท่องเที่ยวจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยเห็นสภาพการใช้ที่ดินของพื้นที่จริง สภาพแวดล้อมรอบๆแหล่ง
ท่องเที่ยวผ่านหน้าเครื่องมือสื่อสารทั้งโทรศัพท์ และคอมพิวเตอร์พกพาได้ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้ผสมผสานเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
เพื่อแสดงแหล่งท่องเที่ยวพร้อมกับเส้นทางเพื่อนามาใช้นาเสนอสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อให้เห็นองค์ประกอบทางพื้นที่เพิ่มมากขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสารวจพื้นที่จัดทาฐานข้อมูลและแผนที่สนับสนุนการท่องเที่ยว
2. เพื่อศึกษาการจัดการ การพัฒนาของวิสาหกิจชุมชน
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกับการท่องเที่ยว
ขอบเขตของการวิจัย
1. คัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมที่มีศักยภาพ โดยพิจารณาจากระดับ
มาตรฐาน (ดาว) ที่ได้จากระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จานวน 4 - 5 ดาว ในช่วงปี 2552 - 2555 โดยจากการ
สารวจพบว่ ามี 3 กลุ่ มตั วอย่า งที่ มี ศัก ยภาพ คื อ กลุ่ม เครื่อ งปั้ นดิ นเผาศิ ลาดล กลุ่ม ตุ๊ กตาแก้ว ถัก และกลุ่ม จัก สานจาก
ผักตบชวาโดยกลุ่มอื่นๆ ได้ประสบกับปัญหาภัยน้าท่วม
2. พื้นที่ศึกษา คือ อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย 24 ตาบล (ภาพที่ 1)
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ฐานข้อมูลและสารสนเทศแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อใช้ประกอบการวาง
แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวของพื้นที่ รวมทั้งใช้ในการกาหนดกลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับชุมชนต่อไป
2. ทาให้ทราบสถานภาพปัจจุบัน ในประเด็นการจัดการวิสาหกิจในชุมชนถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
รวมทั้งแนวทางพัฒนารูปแบบและการจัดการทางด้านวิสาหกิจชุมชน เพื่อนาไปสู่แผนการพัฒนาระบบการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนให้เข้มแข้ง โดยเฉพาะกิจกรรมนอกภาคการเกษตร เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่สาคัญของท้องถิ่น
3. ได้รับทราบความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทุกภาคส่วนของชุมชน รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์และสินค้า
ต้น แบบ เพื่อ เพิ่ ม มูล ค่า และสร้ า งโอกาสทางการตลาดที่ มากขึ้ น รวมทั้ งสามารถถ่า ยทอดองค์ ค วามรู้ ดั งกล่า วให้ ชุม ชน
ดาเนินการได้ต่อไป
4. ทาให้ทราบสถานภาพในปัจจุบันของการท่องเที่ยว ผลดีที่เกิดขึ้นต่อชุมชน ปัญหาที่พบ รวมทั้งโอกาสและ
อุปสรรคที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางพัฒนารูปแบบและการจัดการทางด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชนซึ่งสามารถใช้
เป็นแนวทางพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ต่อไป
วิธีการศึกษา
สาหรับวิธีการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ 2 ประการ คือ 1) เพื่อสารวจพื้นที่ จัดทาฐานข้อมูล และแผนที่
สนับสนุนการท่องเที่ยว 2) เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการทางด้านวิสาหกิจชุมชน และแนวทางการพัฒนาบูรณาการการ
ท่องเที่ยวกับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การสารวจ จัดทาฐานข้อมูลและแผนที่ท่องเที่ยว
(1) การสารวจและเก็บข้อมูลสถานภาพของพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
การศึกษาสถานภาพของพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยทาการศึกษาข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของอาเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ปี 2552 โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จากกรมพัฒนาที่ดินมาทาการปรับปรุงข้อมูลให้
ทันสมัย โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม QuickBird ปี 2555 เพื่อนามาศึกษาการใช้ที่ดินและทรัพยากรพื้นที่ในปีดังกล่าว
ทั้งนี้ได้จาแนกประเภทการใช้ที่ดินตามเกณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดินโดยแบ่งประเภทการใช้
ที่ดินออกเป็น5กลุ่ม ดังนี้
1) พื้นที่เกษตร (agriculture area) ประกอบด้วย นาข้าว พืชสวน พืชไร่ และเกษตรอื่นๆ
2) พื้นที่เมืองและสิ่งปลูกสร้าง (urban and built-up area)
3) แหล่งน้า (water body)
4) พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า (aquaculture area)
5) เบ็ดเตล็ด (miscellaneous)
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ภาพที่ 1 ขอบเขตการปกครองของพื้นที่ศึกษา 24 ตาบล ของอาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

(2) การจัดทาฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนในโครงการวิสาหกิจชุมชน
ในการศึกษานี้ได้ใช้เกณฑ์ของการกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)เพื่อแบ่งระดับศักยภาพของแหล่ง
ผลิตสินค้าของวิสาหกิจชุมชนที่จะมุ่งส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและดาเนินการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้ องกับการให้
การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนฯเช่น สานักงานเกษตรอาเภอ
(3) จัดทาแผนที่ท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแหล่งผลิตภัณฑ์ชุมชนกับ
จัดทาแผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวและที่ตั้งวิสาหกิจชุมชนต่างๆตลอดจนเส้นทาง
ในการเดินทางในอาเภอนครชัยศรีโดยใช้โปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และในการสารวจพื้นที่ได้ทาการเก็บตาแหน่ง
ที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร้านค้า และร้านอาหารในพื้นที่โดยใช้เครื่องระบุตาแหน่งพิกัดโลก
(Global Position System: GPS) และนาตาแหน่งดังกล่าวมาจัดแสดงในแผนที่ร่วมกับข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ภาพถ่าย
จากดาวเทียม QuickBird เส้นทางคมนาคม และเส้นทางน้า เพื่อให้เห็นมิติความสัมพันธ์ทางพื้นที่
2. การศึกษารูปแบบการจัดการทางด้านวิสาหกิจชุมชน
การดาเนินการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบและการจัดการด้านวิสาหกิจชุมชน โดยได้ทาคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มี
ศักยภาพจานวน 3 แห่งและทาการจัดทาแผนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ระดับท้องถิ่นของพื้นที่ศึกษา ดังนี้
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(1) สารวจพื้นที่ศึกษาและสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องเพื่อทาการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่
เข้มแข็งในพื้นที่ศึกษา
(2) สารวจชุมชนและสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ประกอบการ ประชาชนในชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง และนามาสู่การวิเคราะห์ลักษณะการประกอบการ การบริหารงาน
(3) นาข้อมูลที่ได้จากการสารวจและสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ด้วยวิธี SWOT Analysis
3. แนวทางการพัฒนาบูรณาการการท่องเที่ยวกับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน
(1) สารวจเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ชาวชุมชน นักท่องเที่ยว
ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยใช้การสารวจ การสัมภาษณ์เชิงลึกกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการ
(2) สารวจความพร้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกในการท่องเที่ยว โดยการสารวจพื้นที่
พร้อมเครื่องมือ Community Resource Checklist จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ทาการคัดเลือก จานวน 3 แห่ง
(3) นาเสนอแนวทางการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยการนาข้อมูลจากแผนที่แหล่งท่องเที่ยว มาทา
การวิเคราะห์ร่วมกับแบบประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งข้อคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนาเสนอแนว
ทางการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในอาเภอนครชัยศรีต่อไป
ผลการศึกษา
ในการสารวจพื้นที่ของอาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมเพื่อหาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเชื่อมโยงกับ
วิสาหกิจชุมชนเพื่อทาแผนที่แหล่งท่องเที่ยวนั้น ได้ทาการสารวจพื้นที่ของตาบลต่างๆในอาเภอนครชัยศรี ทั้งนี้ได้ทาการ
วิเคราะห์พื้นที่ภาพรวมเพื่อแสดงให้เห็นศักยภาพของพื้นที่ทั้งหมดโดยมีรายละเอียดของการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้
กาหนดไว้ดังต่อไปนี้
1. การสารวจพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินของอาเภอนครชัยศรีปี2555
ข้อมูลที่นามาใช้ในการศึกษาเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์( GIS) ที่ได้จากกรมพัฒนาที่ดินปี 2552 ซึ่งได้
ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยโดยใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายจากดาวเทียม QuickBird ที่ได้จาก Google Earth ปี 2555 และได้ทาการ
จาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น 8 ประเภท คือ พื้นที่นาข้าว พืชสวน พืชไร่ พื้นที่เกษตรอื่นๆพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
พื้นที่เมืองและสิ่งปลูกสร้าง แหล่งน้าและพื้นที่เบ็ดเตล็ด แสดงในภาพที่ 2 โดยพื้นที่ที่มีมากที่สุด คือ พื้นที่นาข้าวประมาณ
82,196.7 ไร่ รองลงมา คือ พื้นที่เมืองและสิ่งปลูกสร้าง 77,397.82 ไร่ ตามด้วยพื้นที่พืชสวน พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า พื้นที่
เกษตรอื่นๆแหล่งน้า พื้นที่เบ็ดเตล็ ด และพืชไร่ มีจานวน 49,849.69 ไร่ 49,324.09 ไร่ 32,048.25 ไร่ 17,116.53 ไร่
9,374.18 ไร่และ 7,674.1 ไร่ ตามลาดับ
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ภาพที่ 2 ซ้ายการใช้ประโยชน์ที่ดินของอาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมปี 2555
และขวาตาแหน่งสถานทีท่ ่องเที่ยวและวิสาหกิจชุมชนของอาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

เมื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ดินรายตาบลพบว่าพื้นที่ปลูกข้าวมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ ตาบลแหลมบัว ตาบล
ลานตากฟ้า ตาบลดอนแฝก โดยมีพื้นที่ปลูกร้อยละ 14.58 11.34 และ 10.98 ตามลาดับ พื้นที่เมืองและสิ่งปลูกตาบลท่า
ตาหนักมีพื้นที่มากที่สุด ร้อยละ 9.46 รองลงมา คือ ตาบลบางแก้ว นครชัยศรี ศรีษะทอง และแหลมบัวมีพื้นที่ร้อยละ 9.46
7.09 6.73 และ 6.24 ตามลาดับ
พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าพบมากที่สุดที่ตาบลบางระกา ร้อยละ 27.37 รองลงมา คือ ตาบลท่ากระชับ ตาบลท่าพระยา
โดยมีพื้นที่ปลูกร้อยละ 19.62 และ13.97 ตามลาดับ พื้นที่เกษตรอื่นๆ พบมากที่สุด คือ ตาบลศรีมหาโพธิ์ ร้อยละ 12.55
รองลงมา คือ ตาบลโคกพระเจดีย์ ตาบลสัมปทวน และตาบลวัดละมุดมีพื้นที่ร้อยละ 11.05 10.17 และ9.35 ตามลาดับพื้นที่
แหล่งน้าพบว่าตาบลที่มีพื้นที่แหล่งน้ามากที่สุด คือ ตาบลห้วยพลู ร้อยละ10.25 รองลงมา คือ ตาบลลานตากฟ้า ตาบลไทยา
วาส ตาบลดอนแฝก โดยมีพื้นที่ร้อยละ 8.76 8.35 และ 8.02 ตามลาดับ สาหรับพื้นที่ปลูกพืชสวนพบว่าตาบลโคกพระเจดีย์มี
มากที่สุด คือ ร้อยละ 9.53 รองลงมา คือ ตาบลขุนแก้ว ตาบลท่ากระชับ ตาบลบางแก้ว โดยมีพื้นที่ร้อยละ 8.30 7.97 และ
7.74 สาหรับพื้นที่ปลูกพืชไร่ พบว่าตาบลศรีมหาโพธิ์ มีพื้นที่ปลูกมากที่สุดคือ ร้อยละ 26.68 รองลงมา คือ ตาบลวัดละมุด
ตาบลสัมปทวน ตาบลห้วยพลู โดยมีพื้นที่ร้อยละ 15.81 15.00 และ10.52 ตามลาดับ
จากการสารวจพบว่าพื้นเกษตรโดยเฉพาะพืชสวนนั้นมีการปลูกไม้ผล เช่น ส้มโอ มะพร้าว และกล้วย นอกจากนี้ยัง
พบการทาสวนดอกไม้ เช่น ดอกรัก ดอกมะลิในพื้นที่เป็นจานวนมาก รวมทั้งสวนกล้วยไม้อีกด้วย ทั้งนี้หากอาเภอนครชัยศรี
จะพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนั้นสามารถดาเนินการได้ เนื่องจากมีความพร้อมในด้านทรัพยากรเกษตรที่หลากหลายใน
พื้นที่ได้
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การศึกษารูปแบบและการจัดการด้านวิสาหกิจชุมชน
จากการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนผ่านการพิจารณาจากเอกสารจากทางจังหวัดร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่าในอาเภอนครชัยศรีมีวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดระดับดาวตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน (มผช.) รวมทั้งทางสานักงานจังหวัดได้ส่งเสริมให้วิสาหกิจดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อหรือของดีของจังหวัด และได้
สารวจพื้นที่ จริง มีจานวน 3 แห่ง จึงทาการศึ กษารูปแบบแนวทางดาเนินงานเพื่อ ให้ท ราบลั กษณะของการดาเนิ นการ
สถานภาพของปัญหา ตลอดจนแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทาให้กิจการดังกล่าวมีส่วนสาคัญในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ของอาเภอนครชัยศรีมีรายละเอียดแสดงในตารางที่ 1

ภาพที่ 3 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มี
ศั ก ยภาพในการศึ ก ษาคื อ กลุ่ ม
เครื่ อ ง ปั้ น ดิ น เผ าศิ ล า ดล ก ลุ่ ม
ผลิตภัณฑ์แก้วถักและกลุ่มจักสาน
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา

ตารางที่ 1 ข้อมูลการจัดการวิสาหกิจชุมชุนของวิสาหกิจชุมชน 3 แห่ง
หัวข้อ
ที่ตั้ง

ผู้ประกอบการ

ข้อมูลการจัดการ
เครื่องปั้นดินเผาศิลาดล
ผลิตภัณฑ์แก้วถัก
ตั้งอยู่ที่บ้านเหนือ (ดอนอิฐ) หมู่ที่ 4 ต.สัมปทวน ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 83 ม.2 ต.บางกระเบา อ.
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม มีผู้ประกอบการ คือ นครชัยศรี จ.นครปฐม โดยคุณทิพวัน แสง
คุณพงษ์ลักษณ์ กับ คุณกาญจนา สุวรรณมาลี อาไพ
- สาเร็จการศึกษาทางวิชาชีพทางครูทางด้าน - มีพื้นความรู้จากโรงงานผลิตแก้วคริสตัล
วิจิตรศิลป์
- ได้เริ่มก่อตั้งกลุ่มตุ๊กตาแก้วถักขึ้นในปี
- มีประสบการณ์การผลิตจากการเป็นลูกจ้าง 2540 โดยชักชวนเพื่อนบ้านมารวมตัวเป็น
ในโรงงานเครื่องปั้นดินเผา
กลุ่มอาชีพแก้วถัก มีสมาชิกเริ่มแรกจานวน
- มีแนวคิดการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยโดย
20คน
สร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้
- การบริหารงานหรือกระบวนการตัดสินใจ
มีการปรึกษาสมาชิกภายในกลุ่มทุกครั้ง

- สังคมและวัฒนธรรม -

จักสานจากผักตบชวา
ตั้งที1่ 66 หมู่ที่ 5 ต.ศรีมหาโพธิ์ อ.นครชัยศรี
จ.นครปฐม คุณเล็ก บุ ญญาพิชิตเดโช เป็ น
ประธานกลุม่ เครื่องจักสานจากผักตบชวา
- เดิมมีอาชีพรับจ้างกรีดก้านใบลานขาย
- มีความสนใจสานตะกร้าจากผักตบชวา
จึงเรียนรู้และจัดตั้งกลุ่มขึ้นยังไม่เป็น
ทางการ โดยสมาชิกส่วนใหญ่เป็นคนใน
ครอบครัว
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ตารางที่ 1 (ต่อ) ข้อมูลการจัดการวิสาหกิจชุมชุนของวิสาหกิจชุมชน 3 แห่ง
หัวข้อ
แรงงาน

วัตถุดิบ

เงินทุน

เครื่องปั้นดินเผาศิลาดล
- ใช้แรงงานอย่างเข้มข้น (labor intensive
industries)
- แรงงานทั้งหมดเป็นคนในพื้นที่ได้รับการฝึกฝน
แนะนา ถ่ายทอดความรู้การผลิตจาก
ผู้ประกอบการจนมีความชานาญ
- รายได้หรือค่าแรงทั้งรายวันและเหมาจ่ายขึ้นอยู่
กับประเภทของงานและรูปแบบผลิตภัณฑ์ โดย
สมาชิกจะมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 8,000 –
10,000 บาท/เดือน
- ดินเหนียวจากดินท้องนาเป็นวัตถุดิบหลัก
- สั่งซื้อจากตัวแทนจาหน่ายเป็นบริษัทที่อยู่ใน
อาเภอดอนตูมและบางเลน จังหวัดนครปฐม และ
บางส่วนจากจังหวัดปทุมธานี

ใช้เงินทุนส่วนตัวเป็นเงินออมของครอบครัวใน
การจัดตั้งกลุ่มและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ
จัดซื้อวัตถุดิบ ค่าจ้างแรงงาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆแต่
ต่อมาภายหลังเมื่อมีโครงการของรัฐบาลเรื่อง
OTOP ทาให้ได้รับเงินสนับสนุนบ้างแต่ก็ไม่มาก
การตลาด - ได้รับคัดสรรให้เป็นโอทอป 5 ดาว จึงเป็นที่รู้จัก
และสินค้า และได้รับความนิยมซื้อมากขึ้นทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
- ช่องทางการจาหน่ายสินค้าดาเนินการด้วย
ตนเองจาหน่ายทีโ่ รงงาน จาหน่ายและสาธิตที่งาน
แสดงสินค้า OTOP เมืองทองธานี
- เน้นทาตลาดโดยประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ต
- เปิดให้ผู้ที่สนใจทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้า
ชมศึกษาและลองผลิตที่โรงงานได้
- ตลาดในประเทศร้อยละ 90 ใน กทม. เป็น
สถานประกอบการสปา โรงแรม
เครื่องจักร รีสอร์ท ตลาดต่างประเทศน้อยกว่าเพราะขนส่งไม่
และ
สะดวก
เทคโนโลยี - ใช้เทคโนโลยีแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ไม่ซับซ้อน
การผลิต
มาก เครื่องจักรขนาดเล็ก ซึ่งสามารถดัดแปลง
แก้ไข ได้ตามความเหมาะสม เช่น เครื่องตีดิน
นวดดิน แต่ที่สาคัญคือ เตาเผา
-ได้ รั บ การสนั บ สนุ น การพัฒ นาเทคโนโลยี ข อง
อุตสาหกรรมไทยของ
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ข้อมูลการจัดการ
ผลิตภัณฑ์แก้วถัก
- ใช้แรงงานที่มีทักษะฝีมือ(skilled labor)
ใช้เครื่องจักรน้อยมาก
- แรงงานในพื้นที่ซึ่งได้รับการฝึกฝน
แนะนา ถ่ายทอดความรู้การผลิตจาก
ผู้ประกอบการจนมีความชานาญจากนั้น
สามารถนาหลักความรู้พื้นฐานไปออกแบบ
ต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้
- รายได้หรือค่าแรงจะคิดค่าแรงต่อชิ้นงาน
โดยเฉลี่ยขั้นต่าประมาณ 4,000-8,000
บาท/เดือน
- วัตถุดิบหลักคือ แท่งแก้วไพเรส รองลงมา
คือ สีทาแก้วและเกร็ดไมกราถ้าวัตถุดิบมี
คุณภาพดีทาให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีส่วนใหญ่
- สั่งซื้อบริเวณวงเวียนใหญ่ กรุงเทพฯ
เนื่องจากเป็นแหล่งจาหน่ายแท่งแก้วที่ดี มี
ความใสมาก มีคุณภาพ ราคาไม่สูง
- เงินลงทุนครั้งแรกประมาณ 100,000 บาท
เมื่อสินค้าเริ่มติดตลาด ทาให้ต้องเพิ่มการผลิต
ตลอดจนหาแหล่งเงินทุนทางกลุ่มเลือกกู้สนิ เชื่อ
จากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์)
- สินค้าของกลุ่มสามารถตอบสนองความ
ต้องการของตลาดตั้งแต่ตลาดระดับล่าง
จนถึงตลาดระดับบนสุด เนื่องจากมีสินค้า
ตั้งแต่ราคาหลักสิบ จนถึงหลักหมื่นบาท
-ยอดจาหน่ายขึ้นอยู่กบั ช่วงเทศกาล
โดยเฉพาะช่วงปีใหม่ตลาดมีทั้งกลุ่มลูกค้า
คนไทยและชาวต่างประเทศรวมถึงมีการ
ส่งออกไปต่าง คือ ประเทศสิงคโปร์
เยอรมนี แต่ยังเป็นส่วนน้อย

-เครื่ อ งจั ก รขนาดเล็ ก มี เ ทคโนโลยี ที่ ไ ม่
ซับซ้อนมาก เช่น เครื่องเป่าแก้วที่เป็นหัว
ยิงแก๊ส มีความร้อนสูง ถั งแก๊สออกซิเจน
ซึ่งสามารถจัดหาซื้อได้ภายในพื้นที่

- สังคมและวัฒนธรรม -

จักสานจากผักตบชวา
- แรงงานที่มีทักษะฝีมอื (skilled labor)ใช้
เครื่องจักรน้อยมาก
- ส่วนใหญ่เป็นแรงงานในพื้นที่ โดยเฉพาะ
ญาติๆ ซึ่งได้รับการฝึกฝน แนะนา
ถ่ายทอดความรู้
- รายได้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความขยันของ
แต่ละคนโดยทามากได้มาก ทาน้อยได้น้อย
เป็นงานแบบเหมาจ่าย หรือไม่เป็นการ
รับจ้างผลิตมีแรงงานคือสมาชิกบางส่วนที่
ออกไปทาเอง
- ก้านผักตบชวา
- มาจากอาเภอสองพี่น้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี ประมาณร้อยละ 70 อยุธยา
ร้อยละ 25 และในพื้นที่ของอาเภอนครชัย
ศรีร้อยละ5
- ใช้เงินทุนส่วนตัว ซึ่งเป็นเงินออมของ
ครอบครัวในการเริ่มต้นกิจการและจัดตัง้
กลุ่ม ต่อมาได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน
หมู่บ้าน จานวน 60,000 บาท
- จาหน่ายสินค้าของกลุ่ม คือ สมาชิกต่าง
คนต่างทา ต่างคนต่างหาแหล่งจาหน่ายเอง
บางคนมีหน้าร้านขายเอง จึงเน้นระบบขาย
ส่ง โดยลูกค้าหลักคือ พ่อค้าคนกลางอยู่ที่
อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมีหน้าร้านจาหน่ายสินค้าจักสาน
ผักตบชวาที่สวนจตุจักร และอีกรายเป็น
อาจารย์เทคโนโลยีราชมงคล สั่งสินค้าไป
จาหน่ายที่สถานศึกษาและกาลังติดต่อเพื่อ
ขอร้านที่คิงเพาเวอร์
-ไม่ ไ ด้ ใ ช้ เ ครื่ อ งจั ก รในการผลิ ต เน้ น ใช้
ทักษะฝีมือแรงงานเป็นสาคัญ ซึ่งมีข้อดีคือ
ลดต้ น ทุ น เรื่ อ งเครื่ อ งจั ก การผลิ ต แต่ มี
ข้อเสียคือไม่สามารถทาการผลิตในปริมาณ
ที่มากได้ และใช้เวลาค่อนข้างนาน
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หัวข้อ
เครื่องจักร
และ
เทคโนโลยี
การผลิต

เครื่องปั้นดินเผาศิลาดล
รีสอร์ท ตลาดต่างประเทศน้อยกว่าเพราะขนส่งไม่
สะดวก- ใช้เทคโนโลยีแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ไม่
ซั บ ซ้ อ นมาก เครื่ อ งจั ก รขนาดเล็ ก ซึ่ ง สามารถ
ดัดแปลง แก้ไข ได้ตามความเหมาะสม เช่น เครื่อง
ตีดิน นวดดิน แต่ที่สาคัญคือ เตาเผา
- ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทยของศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
(ทีเอ็มซี) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช.ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญ
จากภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร ใช้เวลาประมาณ 1 ปี
สามารถช่วยแก้ปัญหาทั้งหมดทา

ข้อมูลการจัดการ
ผลิตภัณฑ์แก้วถัก
-เครื่ อ งจั ก รขนาดเล็ ก มี เ ทคโนโลยี ที่ ไ ม่
ซับซ้อนมาก เช่น เครื่องเป่าแก้วที่เป็นหัว
ยิงแก๊ส มีความร้อนสูง ถั งแก๊สออกซิเจน
ซึ่งสามารถจัดหาซื้อได้ภายในพื้นที่
-ทางกลุ่ ม ได้ ท ดลองผลิ ต แก้ ว เพื่ อ ใช้
ประกอบกับชิ้นงานโดยได้ แนวคิดมาจาก
จิวเวลรี่ เป็นการต่อยอดจากธุรกิจแก้วถัก
ให้ เ ปลี่ ย นไปจากรู ป แบบเดิ ม โดยการ
สนับ สนุนการวิจั ย จากสานัก งานกองทุ น
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม

จักสานจากผักตบชวา
-ไม่ ไ ด้ ใ ช้ เ ครื่ อ งจั ก รในการผลิ ต เน้ น ใช้
ทักษะฝีมือแรงงานเป็นสาคัญ ซึ่งมีข้อดีคือ
ลดต้ น ทุ น เรื่ อ งเครื่ อ งจั ก การผลิ ต แต่ มี
ข้อเสียคือไม่สามารถทาการผลิตในปริมาณ
ที่มากได้ และใช้เวลาค่อนข้างนาน

จากทั้ง 3 วิสาหกิจชุมชนนั้น การกาเนิดของกิจการส่วนใหญ่มาจากผู้ประกอบการมีความรู้ทั้งจากการเรียน
มาเฉพาะทาง และการทางานที่เกี่ยวเนื่องมากและผันตนเองมาเป็นผู้ประกอบการ วัตถุดิบใช้วัตถุในพื้นที่และอาเภอข้างเคียง
จะมีกลุ่มแก้วถักที่ต้องสั่งซื้อวัตถุดิบจากรุงเทพฯ ในด้านการลงทุนใช้ทุนของผู้ประกอบการเริ่มต้นในการทากิจการและเมื่อ
กิจการมีความแน่นอนและต้องการขยายกิจการจึงขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนที่รัฐบาลสนับสนุน สินค้ามีเอกลักษณ์ที่
แสดงถึงภูมิปั ญญาไทยและอนุรั กษ์ศิ ลปวั ฒนธรรมตลาดส่ว นใหญ่อ ยู่ในประเทศเป็น หลัก ส่ว นทางด้า นเทคโนโลยี มีทั้ ง
ผู้ประกอบการใช้ประสบการณ์การสั่งสมความรู้มาพัฒนา และจากสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐที่ให้ความช่วยเหลือ
การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอนครชัยศรี
สาหรับการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนใน ทั้ง 3 แห่ง โดยทาการประเมินศักยภาพ5 ด้าน ได้แก่ ด้านความ
สะดวกในการเข้าถึง ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ด้านสภาพแวดล้อม ด้านการตอบรับของคนในท้องถิ่น และด้าน
การพัฒนาและการจัดการจากองค์กรภายนอกโดยใช้แบบประเมินศักยภาพพื้นที่ละ 3 ชุด และให้ค่าคะแนนใน
แบบประเมินที่เตรียมไว้ จากนั้นนามาหาค่าเฉลี่ยในแต่ละด้าน ค่าเฉลี่ยจะเป็นตัวแทนของคะแนนที่ได้นาผลรวม
ของคะแนนที่ได้หารด้วยคะแนนเต็ม แล้วเทียบเป็นอัตราส่วนร้อยละ นาค่าคะแนนนี้เทียบกับระดับความมี
ศักยภาพที่กาหนดขึ้นดังนี้ดังตารางที่ 2
มีศักยภาพมากที่สุด
ได้คะแนนประเมินมากกว่าร้อยละ 80
มีศักยภาพมาก
ได้คะแนนประเมินร้อยละ 66 – 80
มีศักยภาพปานกลาง
ได้คะแนนประเมินร้อยละ 50 – 65
มีศักยภาพน้อย
ได้คะแนนประเมินน้อยกว่าร้อยละ 50
1) กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาศิลาดล
กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาศิลาดลมีศักยภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ได้คะแนนร้อยละ 64.94 ทั้งในด้าน
ความสะดวกในการเข้าถึงและด้านสิ่งอานวยความสะดวกคือร้อยละ 56.86 และร้อยละ 52.78 ตามลาดับ โดยพบว่ากลุ่ม
เครื่องปั้นดินเผาศิลาดลมีศักยภาพมากที่สุดคือ ในด้านการตอบรับของคนในท้องถิ่น ได้คะแนนร้อยละ 85.19รองลงมามี
ศักยภาพมากในด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการพัฒนาและการจัดการจากองค์กรภายนอก ได้คะแนนร้อยละ 75.93 และร้อยละ
70.37 ตามลาดับ
- สังคมและวัฒนธรรม -
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2) กลุ่มตุ๊กตาแก้วถัก
กลุ่มตุ๊กตาแก้วถักมีศักยภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ได้คะแนนร้อยละ 48.05 ทั้งในด้านการพัฒนาและการ
จัดการจากองค์กรภายนอก และด้านสิ่งอานวยความสะดวกคือร้อยละ 44.44 และร้อยละ 26.29 ตามลาดับ โดยศักยภาพ
ด้านอื่นๆของกลุ่มตุ๊กตาแก้วถักมีศักยภาพในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านความสะดวกในการเข้าถึง ด้านการตอบรับของคนใน
ท้องถิ่น และด้านสิ่งแวดล้อม ได้คะแนนร้อยละ 64.7162.96 และ 55.56 ตามลาดับ
3) กลุ่มจักสานจากผักตบชวา
กลุ่มจักสานจากผักตบชวามีศักยภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ได้คะแนนร้อยละ 50.22 ทั้งในด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านความสะดวกในการเข้าถึง และด้านการตอบรับของคนในท้องถิ่นคือร้อยละ 61.1160.78 และ 51.85
ตามลาดับ โดยศักยภาพด้านอื่นๆของกลุ่มจักสานจากผักตบชวามีศักยภาพในระดับน้อย ได้แก่ ด้านการพัฒนาและการ
จัดการจากองค์กรภายนอก และด้านสิ่งอานวยความสะดวก ได้คะแนนร้อยละ 44.44 และ 36.11 ตามลาดับ
ตารางที่ 2 ผลการประเมินศักยภาพกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาศิลาดล กลุ่มตุ๊กตาแก้วถักและกลุ่มจักสาน
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
ศักยภาพของกลุ่มศิลาดล
1.ความสะดวกในการเข้าถึง
2.สิ่งอานวยความสะดวก
3.สิ่งแวดล้อม
4.การตอบรับของคนในท้องถิ่น
5.การพั ฒ นาและการจั ด การจาก
องค์กรภายนอก
สรุป

เครื่องปั้นดินเผาศิลาดล
ร้อยละ
ระดับ
56.86
ปานกลาง
52.78
ปานกลาง
75.93
มาก
85.19
มากที่สุด
70.37
มาก

ตุ๊กตาแก้วถัก
ร้อยละ
ระดับ
64.71
ปานกลาง
26.39
น้อย
55.56
ปานกลาง
62.96
ปานกลาง
44.44
น้อย

จักสานจากผักตบชวา
ร้อยละ
ระดับ
60.78
ปานกลาง
36.11
น้อย
61.11
ปานกลาง
51.85
ปานกลาง
44.44
น้อย

64.94

48.05

50.22

ปานกลาง

น้อย

ปานกลาง

ผลการศึกษาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่นั้นมีศักยภาพในการผลิตจากวัตถุดิบ รวมทั้งภูมิปัญญา
ของผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตามปัญหาที่พบประเด็นที่สาคัญคือ เรื่องการตลาดโดยเฉพาะการที่ยังไม่มีจุดจาหน่ายผลิตภัณฑ์
หรือหน้าร้านในพื้นที่ ซึ่งถ้าสามารถจัดทาหน้าร้านจะสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อีกด้วย ในส่วนการประเมินเรื่อง
การท่องเที่ยวพบว่าผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนอาเภอนครชัยศรีนั้นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพสูงที่สุดคือ
กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาศิลาดล กลุ่มที่มีศักยภาพในระดับปานกลางคือ กลุ่มจักสานจากผักตบชวา และกลุ่มที่มีศักยภาพในระดับ
น้อยคือ กลุ่มตุ๊กตาแก้วถัก โดยปัญหาที่พบร่วมกันของวิสาหกิจชุมชนทั้ง 3 แห่ง คือ ความสะดวกในการเข้าถึง สิ่งอานวย
ความสะดวก และการพัฒนาและการจัดการจากองค์กรภายนอก
การจัดทาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับวิสาหกิจชุมชน ร้านอาหารและศาสนสถานในอาเภอนครชัยศรี
สาหรั บ การนาเสนอข้ อ มูล และแผนที่เ ชื่ อมโยงแหล่ งท่ อ งเที่ ยวกับ วิ สาหกิจ ชุ มชนในอาเภอนครชัย ศรี ซึ่ งจาก
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องตลอดจนการลงสารวจพื้นที่ ประกอบกับการสัมภาษณ์ประชาคม ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่พบว่า ในอาเภอนครชัยศรีมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย และเป็นที่รู้จักดีของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะ
แหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับอาหารและสินค้าในท้องถิ่น นอกจากนี้วิสาหกิจในพื้นที่ ยังได้รับการยอมรับจากทางจังหวัด
นครปฐมให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าที่สาคัญของจังหวัดอีกด้วย เช่น ผลิตภัณฑ์แก้วถัก เครื่องปั้นดินเผาศิลาดล และเครื่อง
จักสานจากผักตบชวา ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวต่างๆสามารถนามาบูรณาการในการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ ได้แก่ ตลาดท่า
นา แหล่งวิสาหกิจชุมชน และวัดสาคัญในอาเภอนครชัยศรีที่เป็นที่ตั้งของวัดสาคัญๆและมีชื่อเสียงในระดับจังหวัดและ
ประเทศ ทั้งในด้านความสวยงามของสถาปัตยกรรม รวมความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ซึ่งทางจังหวัดนครปฐมได้ส่งเสริมให้
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เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ เช่น วัดกลางบางแก้ว วัดบางพระหรือวัดหลวงพ่อเปิ่น วัดศรีมหาโพธิ์ และวัดศรีษะทองหรือวัด
พระราหู ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวของผู้ศรัทธา รวมทั้งยังเกิดงานประจาปีในวัดต่างๆ เหล่านี้อีกด้วย
ตารางที่ 3 สถานที่สาคัญเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอาเภอนครชัยศรี
สถานที่
ตลาดท่านา หรือ ตลาดนครชัยศรี
เป็นตลาดโบราณและย่านชุมชนริมแม่น้านครชัยศรีในตาบลนครชัยศรี
เป็นสถานที่ที่น่าท่องเที่ย วแห่งหนึ่งของจังหวัดนครปฐมเปิดค้าขายมา
ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 นับเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่มีสถาปัตยกรรมสิ่ง
ปลูกสร้างที่เก่ าแก่และหาชมได้ยาก รูปแบบอาคารที่สร้างด้วยไม้แบบ
ดั้งเดิมอายุกว่า 70 ปีเป็นแหล่งร้านค้าริมน้าและย่านอาหารอร่อยจานวน
มาก เช่นเป็ดพะโล้ ขนมปังเย็น ปลากริมไข่เต่า บัวลอย รวมถึงผลไม้
มากมายโดยเฉพาะส้มโอนครชัยศรี นอกจากนี้ยังมีศาลอาม่าเป็นศาลเจ้า
ที่ให้ประชาชนมากราบไหว้

ภาพประกอบ

ร้านเจียมจันทร์ เป็ดพะโล้นครชัยศรี
ตั้งอยู่ในตลาดสร้างใหม่ บริเวณทางไปห้องสุขาของตลาดท่านา เป็นร้าน
เป็ดพะโล้ของคุณวีรญา กิติ มีชื่อเสียงอย่างมากเป็ดต้มด้วยน้าพะโล้สูตร
จีนโบราณอายุกว่าร้อยปี ทาให้เนื้อเป็ดแน่น นุ่ม และมันน้อย นอกจาก
เป็ดพะโล้ แล้ว ที่ร้า นยังมีข้าวหน้าเป็ดและอาหารตามสั่งอีก ด้วย ร้า น
เจียมจันทร์เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.

ก๋วยเตี๋ยวแคระโบราณ
ตั้งอยู่เลขที่ 109 ใกล้ตลาดท่านาเป็นส่วนที่สร้างใหม่ ความเป็นมาของร้าน
คือ เมื่อ 20 ปีก่ อนเป็นร้านอาหารตามสั่งต่อมาเมื่อถึงทายาทรุ่นที่ 2 ได้
เพิ่มเมนูก๋วยเตี๋ยวแคระเข้าไปและได้รับความนิยมอย่างมากจนถึงปัจจุบัน
ในทายาทรุ่นที่ 3 คือ คุณวิไลพร แก้วอภัย ก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณมีลูกชิ้น 7
แบบ คือ ลูกชิ้นหมู ลูกชิ้นกุ้ง ลูกชิ้นเต้าหู้ ลูกชิ้นเต้าหู้ยัดไส้หมู ลูกชิ้นเต้าหู้
ยัดไส้ปลา ลูกชิ้นเต้าหู้ยัดไส้กุ้ง ลูกชิ้นเส้นปลา ดังภาพที่ 6.4 นอกจากนี้ยัง
มีก๋วยเตี๋ยวเป็ด ข้าวหน้าเป็ดและเกาเหลาเลือดหมู เปิดบริการทุกวันตั้งแต่
เวลา 07.00-15.00 น.

- สังคมและวัฒนธรรม -
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ตารางที่ 3 (ต่อ) สถานที่สาคัญเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอาเภอนครชัยศรี
สถานที่

ภาพประกอบ

ร้านขายของเล่น
เป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดในชุมชนท่านา ตั้งอยู่เลขที่ 105 บริเวณทางโค้งบน
ถนนหน้าตลาด เดิมเป็นร้านกาแฟ ก่อนจะเปลี่ยนเป็นร้านของเล่นเมื่อ
35 ปีก่อน เจ้าของร้านคือ คุณสีวิกา อยุทโยนนท์ จาหน่ายของเล่น
มากมาย เช่น โมเดลรถยนต์ โมเดลหุ่นยนต์สมัยใหม่ ตลอดจนของเล่น
หายากสาหรับเปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30- 20.00 น.

ขนมมาม่อนจัง ร้านหน่อยเบเกอรี่
ตั้งอยู่ที่ 118-119 เจ้าของร้านคือ คุณสารวย เลอเลิศสมบัติ เป็นผู้คิดค้น
สูตรขึ้นเองจาหน่ายมากว่า 7 ปีเป็นขนมเค้กที่มีจุดเด่นที่เนื้อเบานุ่มคล้าย
ชิพฟอนเค้ก เป็นขนมโฮมเมดที่จะทาสดใหม่วันต่อวัน ไม่ใส่สารกันบูด มี
เนื้อเค้ก 3 รสชาติ ได้แก่ รสวนิลารสใบเตยและรสกาแฟ และมีหน้าให้
เลือกถึง 30 ชนิด เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30 – 19.30 น.

ร้านสีฟ้า
ส้มโอหวาน อาหารอร่อยตั้งอยู่เลขที่ 126 เป็นบ้านไม้สีฟ้าเด่น อยู่ติดริม
แม่น้าเปิดกิ จการมากว่า 80 ปี เจ้าของคือ กานันไชยยา ชัยศิลปีชีวะ
จาหน่ายอาหารและผลไม้ต่างๆโดยผลไม้ขึ้นชื่อคือ ส้มโอน้าผึ้ง และมีเมนู
แนะน าคือ ย าส้ม โอ กุ้ ง แม่น้ าทอดกระเทีย ม ปลาช่ อนเกยตื้น ต้ม ส้ ม
ปลากระบอก หอยหลอดผักฉ่า และห่อหมกปลาช่อนใบยอ เปิดบริการ
ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น.
บ้านส้มโอหวาน
ตั้งอยู่เลขที่ 130 ในชุมชนตลาดท่านา เป็นร้านจาหน่ายส้มโอร้านเก่าแก่
กว่ า 30 ปี จ าหน่า ยส้ม โอหวานจากสวนของชาวนครชั ย ศรี แ ท้ๆ หาก
ต้อ งการ ส้ ม โอจากต้ นของชาวนครชั ย ศรี สามารถมาที่ ร้ า นได้ ทุ ก วั น
จาหน่ายตั้งแต่เวลา07.00-20.00 น.
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ตารางที่ 3 (ต่อ) สถานทีส่ าคัญเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอาเภอนครชัยศรี
สถานที่

ภาพประกอบ

ร้านคุณรุ่ง เบเกอรี่
ตั้งอยู่ที่ 128 เปิดกิจการเมื่อประมาณพ.ศ. 2544 มีเค้กส้มโอเป็น
ของฝากขึ้นชื่อของร้าน นอกจากนี้ยังมีเค้กลูกตาลสด เค้กมะพร้าว
น้าหอม และเค้กนมหลากรส เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.0020.00 น. โดยมี 2 สาขาคือ บริเวณหน้าตลาด ซึ่งเป็นสาขาที่ 1
และภายในตลาดตลาดท่านา
ซึ่งเป็นสาขาที่ 2
ร้านเจ๊ฮุ้น
ตั้ ง อยู่ เ ลขที่ 134 - 136 เปิ ด ให้ บ ริ ก ารมากว่ า 50 ปี โดย
จาหน่ ายขนมไทยหลายชนิ ด สดใหม่ ทุ ก วั น โดยมีร างวั ลรั บรอง
คุณ ภาพและความอร่อย ขนมขึ้นชื่อของร้านคือ ขนมกล้วย ร้าน
เจ๊ฮุ้นเปิดขายทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00–21.00 น.
ร้านติ๊กโภชนา
ตั้งอยู่เลขที่ 93/11 บริเวณมุมอาคารไม้ในตลาดท่านาเป็น
ร้ า นอาหารที่ มี ชื่ อ เสี ย งในอ าเภอนครชั ย ศรี มี ลู ก ค้ า เข้ า มา
รับประทานอาหารอย่างหนาแน่นทุกวัน รายการอาหารรสเด็ดที่
แนะนา ได้แก่ ห่อหมกปลาช่อน ต้มยากุ้ง ปลาช่อนแช่น้าปลาทอด
ลูกชิ้นปลากรายผัดพริกหรือผัดขี้เมา หอยจ๊อปูและไข่เจียวหมูสับที่
รับรองความอร่อยโดยเชลล์ ชวนชิม เปิดให้ บริก ารตั้งแต่ 10.00–
20.00 น. (หยุดวันจันทร์)
ร้านคุณป้อมขนมปังเย็น
ตั้งอยู่เลขที่ 152 เจ้าของร้านคือคุณสมทรง สินสืบผล เริ่มต้นจาก
รถเข็นขายกาแฟ นมสดขนมปังสังขยา บริเวณหน้า ศาลเจ้า จน
ขยายและปรับปรุงกิจการจนมาเป็นร้านในปัจจุบัน ส่วนเมนูขนมปัง
เย็นที่ขึ้นชื่อนั้นแรกเริ่มเป็นน้าแข็งไสธรรมดา แต่ต่อมาได้ประยุกต์
เอาน้าแข็งเข้าเครื่องปั่นกับน้าหวานและนมจนเหมือนปุยหิมะ และ
ตกแต่งหน้าขนมปังอย่างสวยงามจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของร้าน
นอกจากเมนูขนมปังเย็นแล้ว ทางร้านยังมีของอร่อยไว้ให้เลือกอีก
หลายเมนู เช่นซาลาเปาขนมจีบขนมปังสังขยากาแฟเย็นฟรุตสลัด
เปิดขายทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00–18.00 น.

- สังคมและวัฒนธรรม -
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ตารางที่ 3(ต่อ)สถานที่สาคัญเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอาเภอนครชัยศรี
สถานที่

ภาพประกอบ

ขนมบ้านขุนแก้ว
ขนมที่มีชื่อเสียงของบ้านขุนแก้ว คือ ขนมเปี๊ยะโบราณ เป็นขนมที่เน้นแป้งกรอบ ไส้นุ่มและมี
หลายไส้ให้เลือก เช่น ไส้ถั่วเหลืองไส้ถั่วดาไส้ฟักคู่ถั่วไส้ฟักล้วนไส้เค็มได้รับความนิยมอย่างมาก
จนในช่วงเทศกาล นอกจากนี้ยังมีขนมปังสังขยาหลากหลายไส้สดใหม่ทุกวัน เช่น ใบเตยไส้
กาแฟไส้โอวัลตินและที่ขายดีมากคือ ไส้ชาเย็น เปิดบริการทุกวัน มีสาขาจาหน่ายที่สาขาตลาด
น้าดอนหวายสาขาพุทธมณฑลสาย 5 สาขาบางแคสาขาประชาชื่นสาขาพุทธมณฑลสาย 7
และสาขาเพชรเกษม (ท่าตาหนัก)และตลาดท่านาแห่งนี้

วัดกลางบางแก้วหรือวัดกลาง
อยู่ ป ากคลองบางแก้ ว ต าบลปากน้ า เดิ ม ชื่ อ วั ด คงคาราม ภายในมี โ บสถ์ วิ ห าร และพระ
ประธานเก่าแก่ นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาหรือตอนปลายของ
ยุคอู่ทอง จากสภาพโบราณวัตถุภายในวัด เป็นต้นว่าอุโบสถใบเสมา และวิหาร ตลอดจน
พระพุทธรูปหินทรายแดง ซึ่งเป็นพระประธานในอุโบสถ คือหลวงพ่อโต และวัดนี้คงมีมาก่อน
ท่านกวีเอกสุนทรภู่ ที่ได้เดินทางไปนมัสการพระแท่นดงรังและได้เขียนนิราศพระแท่นดงรังไว้
เมื่ อ ได้ ผ่ า นปากคลองบางแก้ ว ภายในวั ด มี พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ พ ระพุ ท ธวิ ถี น ายกเพื่ อ เก็ บ รั ก ษา
โบราณวัตถุและศิลปวัตถุล้าค่าต่าง ๆ
วัดบางพระ
ตั้งอยู่ที่ตาบลบางฟ้าแก้ว เดิมชื่อ วัดปากคลองบางพระ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้านครชัยศรี
สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ประมาณปี 2220 ภายในพระอุโบสถหลังเดิม
ประดิษฐานพระพุทธปฏิมากร หินทรายแดงประทับนั่งปางมารวิชัยลงรักปิดทอง ชาวบ้าน
เรียกว่า หลวงพ่อสิทธิมงคลมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนกลางในสมัยพระ
อุดมประชานาถหรือ หลวงพ่อเปิ่น ฐิตคุโณ เจ้าอาวาสวัดบางพระได้พัฒนาวัดให้มีความ
เจริญรุ่งเรืองมาเป็นลาดับ จวบจนสิ้นอายุขัยของท่าน โดยนักท่องเที่ยวนิยมมานมัสการรูปปั้น
ของหลวงพ่อเปิ่น และร่างของท่านในโลงแก้ว นอกจากนี้วัดยังได้รับความนิยมจากผู้ที่มีความ
เชื่อด้านวัตถุมงคล โดยเฉพาะเรื่องการสักยันต์
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ตารางที่ 3 (ต่อ) สถานที่สาคัญเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอาเภอนครชัยศรี
สถานที่

ภาพประกอบ

วัดศีรษะทอง
ตั้งอยู่ที่ตาบลศีรษะทองสร้างขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้าน ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นชาวลาวที่อพยพมาจากเวียงจันทน์ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
โดยมีการขุดพบเศียรพระทองในบริเวณที่มีการสร้างวัด จึงเรียกวัดแห่งนี้ว่า
วัดหัวทองต่อมาเมื่อทางการได้ขุดคลองเจดีย์บูชาผ่านพื้นที่ทางตอนใต้ของวัด
นั้น วัดหัวทองจึงได้ย้ายมาอยู่ใกล้กับคลองเจดีย์บูชาและเปลี่ยนชื่อเป็น วัด
ศีรษะทองสืบมา โดยวัดศีรษะทองได้พัฒนาและมีความรุ่งเรืองขึ้น เป็นอย่าง
มากในสมัยของหลวงพ่อน้อย นาวารัตน์ โดยท่านเป็นที่รู้จักเนื่องจากเป็นต้น
ตารับ ของการสร้างพระราหูอมจันทร์จากกะลาตาเดียว โดยปัจจุบันวัดศีรษะ
ทองได้จัดสร้างพระราหูขนาดใหญ่ไว้ให้ประชาชนได้มาสักการบูชาตามความ
เชื่อว่าการบูชาพระราหูจะนามาซึ่งความสาเร็จและโชคลาภ

วัดศรีมหาโพธิ์
ตั้งอยู่ตาบลศรีมหาโพธิ์สร้างในสมัยอยุธยาตอนต้นในสมัยสมเด็จพระเอกา
ทศรถ มีตานานของชาวบ้านเล่าว่ามีต้นโพธิ์ลอยทวนกระแสน้าในลาคลอง
บางพระ และได้ น าต้ น โพธิ์ ม าปลู ก ไว้ ใ นบริ เ วณวั ด และที่ ใ ต้ ต้ น โพธิ์ นั้ น มี
พระพุทธรูปปางไสยาสน์ติดอยู่ด้วย จึงได้อัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐาน
และก่ อตั้งเป็นวัดขึ้น ชื่อว่า วัดศรีมหาโพธิ์ โดยพระพุ ทธรูปปางไสยาสน์ที่
ประดิษฐานที่วัดนี้มีอายุประมาณกว่า 300 ปี มีเนื้อเป็นหินทรายแดง จึงได้
นามว่า หลวงพ่อแดงต่อมาไม่นานมีผู้พบเห็นลาแสงดวงกลมลอยอยู่รอบๆ
องค์พระ จึงตั้งนามให้ใหม่ว่า หลวงพ่อแดงแสงกายสิทธิ์ นอกจากนี้ยังมีพระ
โพธิสัตว์กวนอิมปางมหากรุณาธารณี หรือเจ้าแม่กวนอิม 88 กร ที่มีความ
งดงามมากและยังมีพระโพธิสัตว์กวนอิมปางหลั่งน้าทิพย์มนต์ ทาด้วยโลหะ
สูง11.9 เมตร(นับจากฐานบัวสูง 14.6 เมตร) สร้างด้วยโลหะถือว่ามีสูงที่สุดใน
โลก ประทับยืนบนศาลาปฏิบัติธรรม พระหัตถ์ขวาถือแก้วมณี พระหัตถ์ซ้าย
ถือคนโทหลั่งน้าทิพย์มนต์ ลักษณะพิเศษคือ พระพักตร์มีลักษณะอยู่ในวัยสาว
แรกรุ่ น ซึ่ ง ต่ า งจากพระพั ก ตร์ ที่ พ บเห็ น ทั่ ว ไปจะเป็ น พระพั ก ตร์ อ ยู่ ใ นวั ย
กลางคน
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ภาพที่ 4 สถานที่ท่องเที่ยวและการใช้ประโยชน์ทดี่ ินประเภทเมืองและสิ่งปลูกสร้างของอาเภอนครชัยศรี
โดยสถานที่ท่องเทีย่ วแต่ละแห่งจะตัง้ อยู่ในเขตเมืองซึ่งมีความสะดวกในการเดินทาง

ผลจากการศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ของอาเภอนครชัยศรี ที่
มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจและมีอัตลักษณ์เฉพาะตัว เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางด้ านวัฒนธรรมชุมชนทั้งด้านภูมิทัศน์
และอาหารที่ โดดเด่ น แหล่งท่อ งเที่ ยวทางด้ านศาสนสถานที่ มีค วามผสมผสานทางด้านพิธี กรรมและความเชื่ อ รวมทั้ ง
ผลิตภัณฑ์สินค้าในท้องถิ่นที่มีศักยภาพและเอกลักษณ์เฉพาะตัว นอกจากนี้วิสาหกิจที่ผลิตผลิตภัณฑ์เหล่านั้นยังสามารถที่จะ
พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญได้อีกด้วย
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นอกจากเรื่องแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ แล้วอาเภอนครชัยศรียังมีความได้เปรียบในเรื่องที่ตั้งที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ และการ
ที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้จัดสร้างถนนที่สามารถเข้าถึงและเชื่อมต่อทุกพื้นที่ของอาเภอจึงส่งผลให้มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวก และแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งก็อยู่ไม่ไกลจากกันมากนัก ประกอบกับลักษณะการใช้ที่ดินในพื้นที่ยังคงเป็นพื้นที่
เกษตรกรรม เช่น สวนผลไม้ สวนดอกไม้ ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรได้ อีกทั้งสภาพธรรมชาติที่งดงาม
ของแม่น้าท่าจีนจึงส่งผลให้มีความหลากหลายในกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ของอาเภอนครชัยศรีอีกด้วย
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
จากเป้าหมายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการกาหนดให้จังหวัดนครปฐมพัฒนาวงจรการท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยเชื่อมโยงกับเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดใกล้เคียงคือ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสมุทรสาคร
และจังหวั ดสมุทรสงคราม โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ สาคัญคือการจัดทาแผนที่ แผ่นป้ายชี้ นาการเดินทางไปสู่สถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ ให้เห็นได้ชัดเจนและน่าสนใจ รวมทั้งการจัดทาสื่อความหมาย และป้ายอธิบายในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
เพื่อให้ผู้เยี่ยมเยือนเกิดความรูค้ วามเข้าใจ ความประทับใจในแหล่งท่องเที่ยว และเป็นการแนะนาในการเดินทางท่องเที่ยวด้วย
ในการกาหนดแนวทางการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสาหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุวัยทางาน และ
วัยรุ่นในอาเภอนครชัยศรี มีการกาหนดวิสัยทัศน์ คือ อาเภอนครชัยศรีเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่
หลากหลายอายุ ด้วยธรรมชาติที่งดงามและแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมวิถีชีวิตที่น่าสนใจ
กลุ่มเป้าหมายของการท่องเที่ยวของอาเภอนครชัยศรีสาหรับนักท่องเที่ยวแต่ละวัย สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุและวัยทางาน ซึ่งมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่ใช้เวลาในการท่องเที่ยวแต่ละสถานที่
ค่อนข้างนาน ให้ความสาคัญกับคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว มีความสนใจที่จะศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชอบ
การท่องเที่ยวแบบเนิบช้า ไม่เร่งรีบ
2. กลุ่มนักท่องเที่ยววัยทางานตอนต้นและวัยรุ่น เป็นกลุ่มที่มีรายได้เป็นของตนเอง หรือมีกาลังซื้อสูง มีการศึกษา
ดี สามารถใช้เวลาท่องเที่ยวได้ด้วยตนเอง มีความสนใจที่จะท่องเที่ยวในวิธีการและมุมมองใหม่ๆ ได้แก่
ในการกาหนดตาแหน่งทางการตลาด มุ่งเน้นที่จุดขายหลัก 2 ประเด็น คือ ความงดงามของธรรมชาติ และความ
หลายหลายของวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
แนวทางการพัฒนาส่วนผสมทางการตลาดในด้านกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ นาเสนอสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวเป็น 4
แนวทาง คือ1) ความงดงามของธรรมชาติและพื้นที่เกษตร2) วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่หลากหลาย ทั้งที่อยู่อาศัยและอาหาร3)
ศาสนาสถานที่มีความศรัทธาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะและ 4) ผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น
โดยมีการนาเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สาหรับนักท่องเที่ยว ได้แก่
กิจกรรมเชิงคุณภาพ การเข้าร่วมประเพณีท้องถิ่น การศึกษาวิถีท้องถิ่น รวมถึงกิจกรรมทางศาสนา โดยต้องมีการจัดเตรียมสิ่ง
อานวยความสะดวกและการบริการ ณ แหล่งท่องเที่ยว ให้เหมาะสมสาหรับนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นป้ายบอกทางไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยว ป้ายให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ป้ายเตือน ที่จอดรถ ทางเดิน – ทางเท้า บันได ที่นั่งพัก ห้องสุขา ร้านขายอาหาร ร้าน
ขายเครื่องดื่ม ห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้น ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว รวมถึงสาธารณูปโภคต่าง ๆ
เส้นทางการท่องเที่ยวอาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ในการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวนั้น ได้นาแนวคิดพฤติกรรมการบริโภคมาใช้จัดเส้นทางการท่องเที่ยวจาแนกตาม
กลุ่มคนอายุต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับสถานที่ กิจกรรมการท่องเที่ยวได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1) เส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย วอ าเภอนครชั ย ศรี ส าหรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ และวั ย ท างาน หรื อ กลุ่ ม
GenerationX
การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ เน้นการท่องเที่ยวแบบสบายๆ ที่ไม่เน้นกระบวนการร่วมในกิจกรรมมากนัก
แต่ให้ความสาคัญกับการเยี่ยมชมสถานที่สาคัญๆของอาเภอนครชัยศรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดสาคัญในพื้นที่เพื่อเน้นการทาบุญ
ตามความความเชื่อของพระพุทธศาสนา
2) เส้นทางการท่องเที่ยวอาเภอนครชัยศรี สาหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มวัยทางานและวัยเริ่มต้น
ทางาน หรือกลุ่ม Y และM Generation
การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ เน้นการท่องเที่ยวแบบการมีร่วมในกิจกรรมที่ไปเยี่ยมชม เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้รวมทั้งเกิดความสนุกเพลินเพลินไปด้วย อย่างไรก็ดียังคงให้ความสาคัญกับการเยี่ยมชมสถานที่สาคัญๆของอาเภอนคร
ชัยศรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดสาคัญ ดังนี้
ตารางที่ 4 เส้นทางการท่องเที่ยวอาเภอนครชัยศรี สาหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุและวัยทางาน
หรือกลุ่ม GenerationX
เส้นทางการท่องเที่ยว
วัดบางพระ

กิจกรรมการท่องเที่ยว
นมัสการหลวงพ่อสิทธิมงคล ร่างหลวงพ่อเปิ่นในโรงแก้ว และชมภาพจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่สมัยอยุธยา

วัดศรีมหาโพธิ์

นมัสการหลวงพ่อแดงแสงกายสิทธิ์และเจ้าแม่กวนอิม88 กรถือเทวรูปปางอวตารของพระโพธิสัตย์
อวโลกิเตศวร
กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาศิลาดล เยี่ยมชมการผลิตและแหล่งจาหน่ายของใช้และของที่ระลึกจากเครื่องปั้นดิน
เผาศิลาดล
ตลาดท่านา
ชิมอาหารอร่อยจากร้านที่มีชื่อเสียงในอาเภอนครชัยศรี เยี่ยมชมตลาดโบราณและชุมชนริมน้า
วัดกลางบางแก้ว
กลุ่มตุ๊กตาแก้วถัก

นมัสการหลวงพ่อโต และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธวิถีนายก แหล่งเก็บรักษาโบราณวัตถุและ
ศิลปวัตถุล้าค่าต่าง ๆ
เยี่ยมชมการผลิตและแหล่งจาหน่ายของที่ระลึกจากแก้วถัก

ขนมบ้านขุนแก้ว

ร้านจาหน่ายขนมเปี๊ยะโบราณ และขนมหวานต่างๆที่มีชื่อเสียงของอาเภอนครชัยศรี

วัดศีรษะทอง

สักการบูชาพระราหูเพื่อความเป็นสิริมงคล

ตารางที่ 5 เส้นทางการท่องเที่ยวอาเภอนครชัยศรี สาหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มวัยทางานและวัยเริ่มต้นทางาน
หรือกลุ่ม Y และM Generation
เส้นทางการท่องเที่ยว
กิจกรรมการท่องเที่ยว
กลุ่มตุ๊กตาแก้วถัก
เยี่ยมชมการผลิตและแหล่งจาหน่ายของที่ระลึกจากแก้วถัก
ตลาดท่านา

ชิมอาหารอร่อยจากร้านดังในอาเภอนครชัยศรี เยี่ยมชมตลาดโบราณและชุมชนริมน้า

กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาศิลาดล

เยี่ยมชมการผลิตและแหล่งจาหน่ายของใช้และของที่ระลึกจากเครื่องปั้นดินเผาศิลาดล

วัดศีรษะทอง

สักการบูชาพระราหูเพื่อความเป็นสิริมงคล
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ภาพที่ 5 ซ้ายเส้นทางการท่องเทีย่ วสาหรับนักท่องเที่ยวกลุม่ ผู้สูงอายุ และวัยทางาน หรือกลุ่ม GenerationX และขวาเส้นทางการท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวกลุ่มวัยทางานและวัยเริ่มต้นทางาน หรือกลุ่ม Y และM Generation

ข้อเสนอแนะในงานวิจัย
1. ในการศึกษาแนวทางบูรณาการการท่องเที่ยวกับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนของอาเภอนครชัยศรี ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
ทาการวิเคราะห์เพื่อหาโอกาสและข้อจากัดการพัฒนาการท่องเที่ยวในอาเภอนครชัยศรี จากปัจจัยพื้นฐาน แหล่งท่องเที่ยว
ตลอดจนวิสาหกิจในพื้นที่ ทั้งนี้งานวิจัยในอนาคตสามารถทาการศึกษาแผนหรือกิจกรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในแต่ละ
สถานที่ท่องเที่ยวต่อไป เพื่อให้เกิดกิจกรรมที่ชัดเจนและสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้สาหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป
2. การสารวจเรื่องทัศนคติ พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนอาเภอนครชัยศรี ยังมีความจาเป็นเพื่อใช้
ประกอบการศึกษาแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่
3. การศึกษาความเชื่อมโยงของแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดนครปฐมกับอาเภอนครชัยศรี จะมีส่วนสาคัญในการ
วางแผนและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัด และภูมิภาคตะวันตกได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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จิตอาสาในอาเซียนภาคพื้นทวีป (ไทย ลาว เวียดนาม พม่า และกัมพูชา) : พัฒนาการและข้อเสนอเชิงนโยบาย
กนกพรรณ อยู่ชา1
ปกรณ์ เลิศเสถียรชัย2
และคณะ3
บทคัดย่อ
งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาความหมายและพัฒนาการของจิตอาสา ในประเทศอาเซียนภาคพื้นทวีปได้แก่ ไทย
ลาว เวียดนาม พม่า และกัมพูชา ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ความหมายของจิตอาสายังอิงกับศัพท์และแนวคิดทาง
ศาสนาอยู่สูง อีกส่วนอิงกับบริบทของสังคมประเทศนั้นๆ อนึ่ง ประเทศเหล่านี้ส่วนใหญ่ งานจิตอาสาและงานอาสาสมัคร
ยังอยู่ใ นการก ากั บของรัฐ แม้ บทบาทของภาคประชาสังคมจะค่อยๆ เพิ่ มมากขึ้ นก็ ตาม ทาให้งานจิต อาสาเป็น การ
ขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมที่มีขอบเขตจากัด ขณะที่พื้นที่ในงานอาสาด้านมนุษยธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมเปิด
กว้างขึ้น ผลพวงจากภัยพิบัติทาให้งานจิตอาสาเป็นที่ยอมรับในวงกว้างมากขึ้น ดังนั้น ความเชื่อมโยงในภูมิภาคจึงเป็น
โอกาสให้ สามารถสร้า งฐานร่ วมสาหรับ งานจิ ตอาสาอาเซีย นได้ ทั้งในรู ปแบบการแลกเปลี่ ยนทั้ งในระดับ บุ คลากร
ทรัพยากร ความรู้ และประสบการณ์ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายได้เน้นย้าในโอกาสเหล่านี้
คำสำคัญ : จิตอาสา อาเซียน ภาคพืนทวีป ไทย ลาว เวียดนาม เมียนมาร์ และกัมพูชา พัฒนาการ ข้อเสนอ นโยบาย
Abstract
The main theme of this research is to study the meanings and the evolutions of voluntarism
in each ASEAN continental countries (Thailand, Laos, Vietnam, Myanmar, and Cambodia). The result
shows that the meanings still largely refer to religious terminology, with variation of each country’s
context. Many of these voluntary organizations are under the control of the state, although the role
of civil society is increasing. This makes the purpose of social change from voluntarism be bounded,
whereas the purpose of humanitarian aid be opened. The disasters make voluntarism accepted in
wider public. Finally, the regional connectivity gives an opportunity for ASEAN platform of voluntary
action, in order to exchange personals, resources, knowledge, and experiences. This is emphasized in
the part of policy recommendations.
Keywords: voluntarism, ASEAN, continental, countries, Thailand, Laos Vietnam, Myanmar,
Cambodian, evolution, policy, recommendation.

1

นักวิจัย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักวิจัย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
ทีมวิจัย ประกอบด้วย รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์, กนกพรรณ อยู่ชา, ปกรณ์ เลิศเสถียรชัย, ดร.เปรมใจ วังศิริไพศาล, ดร.ดาเรศ ชูศรี, อดิสร เสมแย้ม, สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี.
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนให้สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดาเนินโครงการวิจัย “ คุณธรรมในอาเซียน : จิตอาสาในอาเซียนภาคพื้นทวีป”,
ปีงบประมาณ 2558.
2
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บทนา
“จิตอาสา” นั้นเป็นคาที่ถูกนิยามและได้ยินกันมากขึ้นในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา หลังเหตุการณ์สึนามิในปี 2547 ทั้งจาก
กิจกรรมที่แพร่หลายมากขึ้นในสังคม และนโยบายที่เกิดขึ้นเพื่อเกื้อหนุนงานจิตอาสา ซึ่งงานจิตอาสาถือได้ว่าเป็นการสร้าง
คุณธรรมความดีที่เป็นสากลและเป็นรูปธรรมที่สัมผัสได้ อันจะเป็นแนวทางนาไปสู่การสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและใส่ใจ
ระหว่างกัน (building a caring and sharing society) ประกอบกับ ดัชนีชี้วัด “การให้ของโลก” (World Giving Index) ที่
จัดทาโดยมูลนิธิช่วยเหลือการกุศล (Charities Aid Foundation) แสดงให้เห็นว่า สังคมในกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นสังคมมี
ลักษณะของจิตอาสา ดังนั้น บทความนี้จะได้นาเสนอผลจากงานวิจัย4 ที่มุ่งศึกษาการให้ความหมาย รูปแบบกิจกรรม และ
กระบวนการปลูกฝังที่ทาให้เกิดจิตอาสาในภาคประชาสังคม และโครงสร้างของงานจิตอาสา ซึ่งเกี่ยวข้องกับนโยบาย กฎหมาย
และระเบียบต่าง ๆ รวมถึงปัญหา อุปสรรค ในการเสริมสร้างการมีจิตอาสาร่วมกันของประเทศในภาคพื้นทวีปอาเซียน
วิธีการวิจัย ประกอบด้วย ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องจิตอาสา การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในองค์กรอาสาสมัคร
และอาสาสมัครที่ทางานอาสาในประเทศไทย ลาว เวียดนาม พม่า และกัมพูชา และการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ระยะเวลาในการศึกษา 6 เดือน
กรอบในการพิจารณาจิตอาสา
ในการกาหนดกรอบว่า คน หรือองค์กรใดในอาเซียนภาคพื้นทวีป จะเป็น “จิตอาสา” เป็นข้อยากที่สุดประการหนึ่ง
ในการดาเนินการวิจัยนี้ เพราะแต่ละประเทศก็มีความหลากหลายและมุมมองแตกต่างกัน ซึ่งในการตีกรอบว่าองค์กรใดบ้าง
เป็นองค์กรจิตอาสาหรือไม่ หากเป็นแล้วนั้น เป็นประเภทใด ในการนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของ Jos Sheard (1995) และ
Jeremy Kendall and Martin Knapp (1995) ซึ่ง Jos Sheard ได้จัดแบ่งประเภท จิตอาสา ไว้ดังนี้
ตารางที่ 1 การจาแนกประเภทบุคคล/องค์กรจิตอาสา
อาสาคือ
ไม่ใช่อาสาคือ
— ไม่ได้รับค่าตอบแทน
— รับค่าตอบแทน ไม่ว่าจะน้อยหรือรับกึ่งหนึ่ง
— เลือกโดยอิสระ
— เลือกโดยจาเป็นหรือถูกบังคับ
— ทาผ่านสื่อกลางที่เป็นองค์กรหรือหน่วยงาน
— การช่วยเหลือตามสะดวกใจระหว่างเพื่อน ครอบครัว
— เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น หรือสิ่งแวดล้อม
เพื่อนบ้าน
— กิจกรรมยามว่าง ศาสนา การช่วยเหลือตนเอง
รวมถึงตัวเขาเอง
และเมื่อพิจารณาว่าเป็นจิตอาสาแล้ว Jeremy Kendall and Martin Knapp (1995) ได้เสนอจัดประเภทจิตอาสา ที่ได้มา
จากการทบทวนวรรณกรรมจานวนมาก และได้จัดประเภทตามแนวทางต่าง ๆ อันสรุปได้ดังนี้
ประการแรก จาแนกโดยดูตามหน้าที่ทางสังคม (societal function)
1. กลุ่มหน้าที่ให้บริการ (service providing) องค์กรประเภทนี้มีหน้าที่ให้บริการตรงกับผู้คน รวมถึงการให้ข้อมูล
ค าแนะน า และการสนั บ สนุ น อาทิ ในด้ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย การดู แ ลผู้ ค น องค์ ก รแบบนี้ อาจจะมี บุ ค ลากรส่ ว นหนึ่ ง ที่ เ น้ น
ความก้าวหน้าในทางสายวิชาชีพ (career-oriented) ด้วยก็ได้
2. กลุ่มหน้าที่ช่วยเหลือกันเอง (mutual aid) จะเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนที่มีความต้องการในแบบเดียวกัน หรือกลุ่ม
ประชากรเฉพาะ ซึ่งจะไม่มีมีบุคลากรส่วนหนึ่งที่เน้นความก้าวหน้าในทางสายวิชาชีพ
4

โครงการ “ คุณธรรมในอาเซียน : จิตอาสาในอาเซียนภาคพื้นทวีป” ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ปี 2558.

- สังคมและวัฒนธรรม -

1055

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 วันที่ 17 มิถุนายน 2559

3. กลุ่มหน้าที่สร้างแรงกดดัน (pressure group) หมายถึงกลุ่มที่กดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายสังคม
เป็นหลักเป็นกลุ่มรณรงค์เคลื่อนไหว ให้ข้อมูล เคลื่อนไหวสร้างความเข้าใจในสาธารณะ
4. กลุ่มหน้าที่ช่วยเหลือและเป็นตัวแทนคนเปราะบางเป็นรายคน (individual advocacy) กลุ่มนี้จะดาเนินการ
ช่วยเหลือจุนเจือคน ทั้งทางด้านวัตถุ จิตใจ และรวมถึงการให้คาปรึกษา เป็นรายๆ เป็นกรณีๆ ไป ใช้ความสัมพันธ์แบบหนึ่ง
ต่อหนึ่งเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือนั้นเจาะจงและรอบด้าน
5. กลุ่มหน้าที่ระดมทรัพยากรและสร้างการประสานงาน (resource and coordinating) ทาหน้าที่เป็นตัวกระตุ้น
เชื่อมโยง ประสานงาน รวมถึงระดมทุนด้วย กรณีตัวอย่างในประเทศไทยได้แก่ กลุ่มจิตอาสาที่เกิดขึ้น เพื่อระดมทรัพยากรไป
ช่วยผู้คนที่ตกอยู่ในภัยพิบัติ เป็นต้น
ประการที่สอง จาแนกตามแรงขับดัน (motive) การจาแนกแบบนี้ได้แก่
1. กลุ่มแรงขับดันด้วยมนุษยธรรม (philanthropic motive) ได้แก่กลุ่มคนที่มีอันจะกินแล้ว อยากจะขยับออกมา
ช่วยเหลือผู้อื่น
2. กลุ่มแรงขับดันจากการช่วยเหลือกันเอง (mutual aid motive) มาจากกลุ่มชนชั้นแรงงานหรื อกลุ่มเฉพาะที่
ต้องการช่วยเหลือกันเองก่อน
3. กลุ่มแรงขับดันที่ทุ่มเทเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (social change motive) เป็นกลุ่มที่เพิ่มมาในระยะหลัง
ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมในภาพรวม
ประการที่สาม จาแนกตามลีลาลักษณะ (style) ซึ่งพิจารณาตามเวลาจาแนกพอสังเขปได้เป็น
1. กลุ่มลีลาลักษณะดั้งเดิม (old style) ที่เน้นหนักในเรื่องเชิงศีลธรรม เน้นในคุณค่าทางจิตวิญญาณ
2. กลุ่มลีลาลักษณะอย่างใหม่ (new style) ที่ขยับออกจากแบบดั้งเดิม เน้นไปในเรื่องทางฆราวาส (secular) และ
ให้คุณค่ากับวัตถุมากขึ้น
อย่างไรก็ดี พึงระลึกว่าการแบ่งดังกล่าวหาได้ตายตัวและการซ้อนเหลื่อมกันก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาทั่วไป ซึ่งใน
การศึกษา “จิตอาสา” ของทั้ง 5 ประเทศนี้จะใช้การจาแนกลักษณะองค์กรดังกล่าวเป็นแนวทางศึกษา
สถานการณ์จิตอาสาในแต่ละประเทศ
จิตอาสาในประเทศไทย
ความหมาย “จิตอาสา” คือ การให้ทานที่ทาให้เกิดความสุขทั้งแก่ผู้ให้และผู้รับ จิตที่เต็มไปด้วยความเมตตากรุณา
ปรารถนาดีต่อผู้อื่น อยากให้เขาพ้นทุกข์ โดยไม่หวังประโยชน์สุขหรือผลตอบแทนให้แก่ตัวเอง เป็นจิตที่ทาด้วยความบริสุทธิ์ใจ
รางวัลของจิตอาสา คือ ความสุขและความภาคภูมิใจในตนเองและเป็นคุณธรรมของพลเมือง ส่งเสริมทาให้สังคมเข้มแข็ง มีศักยภาพ
ในการแก้ไขปัญหา อย่างไรก็ตาม คาว่า “จิตอาสา” ก็มีมิติในทางธรรมด้วย เพราะการให้เกิดจากความเมตตากรุณา การคิดถึง
ประโยชน์สุขของผู้อื่น ขณะเดียวกันก็เป็นการลดละตัวตน พูดได้ว่าจิตอาสาเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งในมิติศาสนา5
พัฒนาการ “จิตอาสา” : ในประเทศไทย แม้คาว่าจิตอาสาจะเพิ่งปรากฏในสังคมไทยหลังเกิดเหตุการณ์สึนามิ
ในปี พ.ศ. 2547 อย่างไรก็ดี พบว่า พัฒนาการขององค์กรสาธารณประโยชน์ที่เป็นเรื่องอาสาเป็นสิ่งที่มีมาก่อนหน้าจิตอาสามา
เนิ่นนานแล้ว และได้สืบทอดการทางานอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 5 ช่วงเวลา ได้แก่
1. จุดเริ่มต้นขององค์กรสาธารณประโยชน์ในประเทศไทยจากศาสนาและชาติพันธุ์ ซึ่งเกิดมาจากอิทธิพลของ
ศาสนา ไม่ว่าจะเป็นพุทธศาสนา หรือการเผยแผ่ศาสนาที่มาพร้อมกับอิทธิพลตะวันตก ตลอดจนความ
หลากหลายเชื้อชาติและชาติพันธุ์
5

ประมวลจากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานจิตอาสา อาทิ ประเวศ วสี. (2550). วิถีมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 (ศูนย์ หนึ่ง เก้า)., พระไพศาส วิสาโล. ม.ป.ป.
ความหมายเกี่ยวกับจิตอาสา. [Online], ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (2550), ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นต้น
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2. การเกิดองค์กรสาธารณประโยชน์และการพัฒนาองค์กรประชาสังคม ในช่วงนี้ เริ่มเกิดองค์กรที่หลากหลายขึ้น
แผ่ขยายไปในสังคมมากขึ้น และยังเกี่ยวข้องกับการเกิดขึ้นของประชาสังคม ที่ถือเป็นฐานของระบอบ
ประชาธิปไตย ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475
3. การเติบโตของกระบวนการประชาสังคมช่วง พ.ศ. 2523–2535 เป็นช่วงเวลาที่ประชาสังคมได้ขยายตัวมาก
ขึ้น องค์กรสาธารณประโยชน์งอกเงยจากภาคประชาสังคม ส่วนหนึง่ ยังเป็นจิตอาสาอยู่ อีกส่วนเป็นองค์กรที่
ทางานด้วยวิชาชีพ ทั้งนี้โดยขยายตัวพร้อมกับการพัฒนา และปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นตามมา
4. ในช่วงกระบวนการประชาธิปไตย พ.ศ. 2535 ถึงเหตุการณ์สึนามิ พ.ศ.2547 องค์กรสาธารณประโยชน์ขยับ
ขยายมากขึ้นพร้อมกับกระบวนการประชาสังคมมีการขับเคลื่อนมากขึ้น เป็นส่วนส่งเสริมประชาธิปไตย ที่มีฐาน
จากเรื่องสิทธิ และเสนอกระบวนทัศน์การพัฒนาทางเลือก ไม่ว่าระดับการพัฒนาชุมชนและการพัฒนามนุษย์
5. ยุคเครือข่ายจิตอาสา ท่ามกลางสังคมภัยพิบัติและการถือกาเนิดของ CSR ซึ่งเป็นยุคปัจจุบัน พบว่า บทบาท
ของเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารมีสูงขึ้น ทาให้เอื้อต่อการสร้างเครือข่าย พร้อมกันนั้นเองสังคมก็เผชิญกับภาวะ
ภัยพิบัติ และอาจจะนับว่าเป็นจุดเปลี่ยนหนึ่งขององค์กรสาธารณประโยชน์ เพราะต้องทาหน้าที่ระดมทรัพยากร
และประสานงานมากขึ้นในระดับมหึมา ซึ่งพัฒนาการด้านการติดต่อสื่อสาร ทาให้โลจิสติกมีบทบาทสาคัญใน
งานจิตอาสาและเครือข่ายจิตอาสาในการระดมคนและความช่วยเหลือผ่านสังคมออนไลน์มากขึ้นด้วย
กล่าวโดยสรุป พัฒนาการ “จิตอาสา” ในประเทศไทย มีภาพการพัฒนาดังนี้
1) มีการขยับจากกิจกรรมทางศาสนา ที่มีแง่มุมของการกุศล ความศักดิ์สิทธิ์ มาสู่องค์กรที่จัดตั้งแบบ
ฆราวาสมากขึ้น แต่กระนั้น ก็ยังมีการฟื้นคืนคุณค่าทางศาสนาให้กลับมามีบทบาทมากขึ้นในยุคนี้อยูด่ ี
2) มีการขยับขยายจากการเกื้อกูลกันในกลุ่มเฉพาะ ออกมาสู่วงกว้างมากขึ้น เน้นไปในทางมนุษยธรรมมากขึ้น
และก็ด้วยเทคโนโลยีและโลกาภิวัตน์ จึงได้ขยายขอบเขตออกไปถึงนอกประเทศด้วย
3) มีพัฒนาการควบคู่กับความคิดเชิงอุดมการณ์ด้วยเช่นกัน กล่าวคือ การพัฒนาที่มาพร้อมกับการสร้างภาค
ประชาสังคมและประชาธิปไตย มุ่งมั่นที่จะให้เกิดพลเมืองที่กระตือรือร้น บางส่วนเปิดหน้างานเกี่ยวกับสิทธิ การพัฒนา ความ
เท่าเทียม ก็อาจโยงไปถึงปัญหาข้ามชาติหรือพรมแดน การทางานประเภทนี้เน้นไปที่แรงขับดันเพื่อกาเปลี่ยนแปลงสังคมเป็น
สาคัญ
รูปแบบและลักษณะของจิตอาสา/อาสาสมัครในปัจจุบันของประเทศไทย6
กลุ่มจิตอาสาในประเทศไทย มีการดาเนินงานทั้งโดยตัวบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงานภาคเอกชนและประชาสังคม
รวมทั้ งภาครัฐ ซึ่งการด าเนิ นงานจะมีความหลากหลายและแตกต่ างกั นไปในระดับบุ คคลจนไปสู่กลุ่ ม มวลชน จากงาน
อาสาสมัครทั่วไป อาสาสมัครเฉพาะทาง และจิตอาสา และเมื่อพิจารณาลีลาลักษณะ (style) ของการพัฒนาอาสาสมัคร โดย
การจาแนกให้เห็นแนวทาง (mean) และผล (end) ทั้งนี้ อาจจาแนกได้เป็นสองลักษณะ ซึ่งมีความคาบเกี่ยวกันไม่อาจแบ่ง
แยกกันได้เด็ดขาด ได้แก่
• อาสาสมัครที่ใช้แนวทางของหลักธรรม และนาไปสู่ผลของการเป็นเพื่อนมนุษย์ คือ การใช้หลักธรรมเป็นตัว
ขับเคลื่อนการกระทาของอาสาสมัคร กล่าวคือ หลักสาคัญ คือ การลดอัตตาหรือการยึดมั่นถือมั่นในตัวตนลง ไม่ว่า
จะในการบริจาค หรือในการลงแรงทางานใด ไม่ถือสิ่งใดเป็นบุญคุณ และให้งานอาสานั้นเป็นการขัดเกลาตนเองให้มี
ความเมตตากรุณามากขึ้น สามารถมองสะท้อนกลับมาภายในตนเองได้มากขึ้น เน้นที่การเปลี่ยนแปลงภายใน ผลที่
6

วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์จิตอาสาระดับบุคคลและองค์กรภาคประชาสังคมไทยที่ทางานเกี่ยวกับจิตอาสา อาทิ เครือข่ายจิตอาสา มูลนิธิ หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ
สวนโมกข์ กรุงเทพฯ) มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) เป็นต้น
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เกิดขึ้นคือ อาสาสมัครมีความเป็นเพื่อนมนุษย์มากขึ้น ข้อสังเกต คือ องค์กรที่มีฐานมาจากศาสนา หรือ ธรรมาจารย์
สามารถพัฒนาไปในแนวทางนี้ ข้อที่ต้องเสริมคือ ที่กล่าวไปนั้นไม่ได้ขึ้นกับสถาบันหรือองค์กรศาสนาใด บางครั้งการ
พยายามเผยแผ่คาสอนทางศาสนาผ่านงานอาสาอาจจะกลายเป็นอุปสรรคเสียด้วยซ้าไป
• อาสาสมัครที่ใช้แนวทางของหลักประชาธิปไตย และนาไปสู่ผลของการเป็นพลเมือง ลักษณะนี้อิงกับความคิด
ทางโลกมากกว่าลักษณะแรก ใช้หลักการประชาธิปไตยเป็นตัวกล่อมเกลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคารพความ
แตกต่างหลากหลายในสังคม สิทธิมนุษยชน การทางานพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน เน้นการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม ผลที่เกิดขึ้นตามมาคือ อาสาสมัครพัฒนาการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย ลีลาลักษณะเช่นนี้ ที่
เด่นชัดขึ้นในระยะหลัง คือ ภาคประชาสังคม (civil society) ในประเทศไทย ที่ขยายพรมแดนมากขึ้น และมี
ความสาคัญในการขับเคลื่อนประชาธิปไตยมากขึ้น
• บริบทใหม่ของงานอาสาสมัคร การให้ “คุณค่า” และ “ความหมายของชีวิต” ที่ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารนา
จะเห็นได้ว่า งานจิตอาสา/อาสาสมัคร กาลังอยู่ในกระแสการเปลี่ยนแปลงที่มีพลวัตอย่างสูง พลวัตดังกล่าว อาทิ
เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่แผ่ขยายและครอบคลุมมากขึ้น และสภาพเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม
ปัจจัยหนุนเสริมที่ทาให้งานจิตอาสาของประเทศไทยเฟื่องฟู ดังที่เห็นแล้วว่า จิตอาสานั้นเป็นพื้นฐานตั้งต้น และ
ได้พัฒนาไปเป็นอาสาสมัคร นอกจากหัวจิตหัวใจที่ต้องทุ่มเทเสียสละแล้ว ปัจจัยหนุนเสริมเหล่านี้ก็เป็นสิ่งสาคัญ ได้แก่
• การสร้างพื้นที่หน้างานสาหรับงานของจิตอาสา เนื่องจากเป็นกิจกรรมเป็นครั้งคราว เป็นการบริจาค/การให้
พื้นที่ทตี่ ้องการจึงเป็นพื้นที่ร่วม ซึ่งอาจแบ่งได้เป็นสองประเภท คือ ประเภทที่ 1 พื้นที่ทางกายภาพ ที่ให้ผู้มีจิตอาสา
ได้มาพบปะกัน มีกิจกรรมร่วมกัน มีพื้นที่ระดมทรัพยากร ประเภทที่ 2 พื้นที่ในโลกออนไลน์ เพื่อสื่อสารอย่าง
รวดเร็วและเป็นวงกว้าง ในการระดมทุนหรือคน ในเวลาที่จากัด และนัดหมายให้ได้ตามที่ต้องการ พื้นที่ทั้งสอง
ลักษณะนี้จะตีคู่กันไป ที่สาคัญคือ พื้นที่ดังที่กล่าวมานี้ต้องการการจัดการให้เป็นพื้นที่ที่มีฐานร่วม (platform) เพื่อ
ความสะดวกในการระดม และให้ เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เ กิ ด ขึ้ น พื้ น ที่ นั้ น เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ที่ ท าให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงต่อพัฒนาการในตัวอาสาสมัคร เพราะอาสาสมัครจะได้เจอกับพื้นที่ที่เป็นปัญหาจริงที่อาจท้าทาย
ความคิดความเชื่อเดิม (พื้นที่ของงานอาสานั้นไม่ได้เป็นพื้นที่ที่สุขสบายหรือโรแมนติกอย่างในสายตาคนทั่วไป ความ
คาดหวังต่อพื้นที่จึงเป็นตัวกรองผู้จะเข้ามาเป็นอาสาสมัครด้วย) พื้นที่ที่มีพลวัตสูง อาจทาให้ทฤษฎีที่ยึดถือมาใช้
ไม่ได้อีกด้วย ที่สาคัญ พื้นที่จะเป็นบ่อเกิดของสถานการณ์ที่หล่อหลอมกล่อมเกลาให้อาสาสมัครนั้นซึมซับเรื่องการ
เคารพความแตกต่างหลากหลายเสียอย่างลึกซึ้ง
• ทักษะการจัดการ การระดมจิตอาสาต้องการการจัดการฐานร่วม (platform) ซึ่งต้องการการสื่อสาร ประเด็นที่
ชัดเจน ดึงดูดใจ น่าสนใจ และเข้าถึงได้ในวงกว้าง การกาเนิดของโซเชียลเน็ตเวิร์คจัดว่าเป็นส่วนเกื้อหนุนได้ดี ใน
ขณะเดียวกัน พื้นที่ร่วมที่เป็นเชิงกายภาพ ที่สามารถมีเส้นทางเข้าถึ งได้สะดวก อาจจะเป็นสวนสาธารณะที่มีความ
ร่มรื่น และเป็นพื้นที่ทีมีความหมาย ก็เป็นส่วนเสริมที่สาคัญเช่นกัน อาทิ หอจดหมายเหตุพุทธทาส เป็นต้น
• การมีส่วนร่วมที่นามาสู่ความยั่งยืน ข้อที่น่าสังเกตคือ อาสาสมัครนั้น ต้องมีทักษะในการทางาน โดยให้ชุมชน
หรือผู้ประสบเคราะห์เข้ามามีส่วนร่วม ความซับซ้อนของปัญหาและบริบทของปัญหาไม่สามารถทาให้อาสาสมัคร
เป็นผู้ลงมือทาเองได้ทั้งหมด และลงมือทาเองทั้งหมดก็ไม่ได้รับประกันว่าจะนามาสู่ความยั่งยืน การให้ผู้ประสบภัย
ลงมือทาเอง จะเป็นการถ่ายทอดทักษะต่อเนื่องไป และพวกเขาส่วนหนึ่งก็จะกลายเป็นอาสาสมัครสืบเนื่องไปด้วย
• การมีเครือข่ายจิตอาสา การจัดการฐานร่วมที่ได้กล่าวมานั้น จัดว่าครอบคลุมทั้งหมด เมื่อพิจารณาว่าเป็นการ
จัดการความรู้ ให้เห็นว่าใครมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านใดบ้าง ทั้งระดับคน และระดับองค์กร และให้ทราบสภาพ
พื้นที่ปัญหาแต่ละพื้นที่อีกด้วย เช่นนี้ คือการจัดการความรู้ในแง่ของการสร้างการเรียนรู้อย่างเป็นเครือข่าย มีการ
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จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซึ่งในประเทศไทยได้มีการจัดทาแล้วโดย เครือข่ายจิตอาสา และสามารถขยับขยายขึ้น
ไปทาในระดับอาเซียนได้ต่อไป
นโยบาย ในด้านโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องงานอาสาและจิตอาสา ประเทศไทยมีนโยบายในระดับประเทศที่
สนับสนุนงานอาสาสมัครพอสมควร เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2544 จนถึงปี พ.ศ.2555 มีทั้งนโยบายเกี่ยวกับอาสาสมัคร การบรรจุ
งานอาสาสมัครไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การประกาศให้งานจิตอาสาเป็นงานวาระแห่งชาติ
และยกระดับสู่โครงสร้างองค์กรระดับประเทศ โดยผลการดาเนินงานที่ผ่านมาล่าสุดในปี พ.ศ. 2555 มติคณะรัฐมนตรีวันที่
29 มีนาคม พ.ศ. 2555 เห็นชอบข้อเสนอแนวทางการพัฒนางานอสาสมัครไทย ที่เสนอโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ จัดตั้ง “ศูนย์อาสาสมัครแห่งชาติ ” อาจกล่าวได้ว่า ในเชิงโครงสร้างนโยบายโดยรวมประเทศไทยมี
นโยบายที่ก้าวหน้าและล้อไปตามหลักปฎิญญาสากล แต่ในเชิงปฏิบัติจริงยังคงมีปัญหาโดยเฉพาะกลไกภาครัฐบางอย่างที่ไม่
เอื้ออานวยต่อการดาเนินงานอาสาสมัคร ด้วยองค์กรอาสาสมัครหรืออาสาสมัครที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งโดย
ข้อเท็จจริงแล้วในต่างประเทศส่วนใหญ่งานจิตอาสา/งานอาสาสมัครเป็นงานที่เน้นกลไกที่มาจากภาคประชาชน หรือภาค
ประชาสังคม ซึ่งเป็นโจทย์สาคัญที่รัฐบาลจะต้องผลักดันนโยบายไปสูก่ ารปฏิบัติได้จริง โดยเฉพาะการส่งเสริมกลไกอาสาสมัคร
อย่างเป็นระบบและกระจายทรัพยากรออกไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ รวมไปถึงการอานวยความสะดวกในการทากิจกรรมอาสา
จิตอาสาในประเทศลาว 7
ความหมาย “จิตอาสา” ในกรณีของ สปป. ลาว นั้น คาว่า “จิตอาสา” (ຈ
ິ ດອາສາ) เป็นที่รู้จักกันน้อย และ
ใหม่มาก เมื่อเทียบกับคาว่า “อาสา” (ອາສາ) หรือ “อาสาสมัคร” (ອາສາສະຫມັກ) ที่ถูกนามาใช้ใน สปป. ลาว
เมื่อไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา แต่หากนามาเปรียบเทียบกับคาว่า “สามัคคีกัน” (ສາມັກຄ
ີ ກັນ) ซึ่งหมายถึง “ความเป็น
ปึกแผ่น” นั้นที่ดูเหมือนจะนามาใช้มากกว่าโดยเฉพาะหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศไปสู่ระบบสังคมนิยมภายใต้
การชี้นาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในปี พ.ศ. 2518 โดยเมื่อพิจารณาถึงความหมายของคาว่า “อาสา” ในภาษาลาวนั้นจะ
หมายถึง “ความยินดี” และ คาว่า “สมัคร” ที่หมายถึง “จะทา” ซึ่งรวมความแล้วอาจหมายถึง “การยินดี และเต็มใจที่จะทา
บางสิ่งบางอย่าง โดยไม่หวังผลตอบแทน หรือรางวัล”
อย่างไรก็ตาม คาว่า “อาสาสมัคร” บางครั้งอาจมีความหมายเป็นไปในเชิงลบ เนื่องจากมีเรื่องของ “ความเต็มใจ”
เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยสาเหตุที่ทาอาจเกิดจากผู้นาชุมชนบอกให้ช่วยกันทา ที่เรียกว่า “ออกแรงงาน” ซึ่งเป็นเพียง “การ
ให้บริการฟรี” ไม่ได้เป็น “ความยินดีจากใจ” โดยในมุมมองดังกล่าวเห็นว่า การที่ผู้นาชุมชนบอกว่าให้ช่วยกันทาบางสิ่ง
บางอย่ า ง การด าเนิ น การนั้ น อาจไม่ ไ ด้ เ กิ ด ขึ้ น จากความเต็ ม ใจ อย่ า งไรก็ ต าม ความเห็ น ของคนส่ ว นใหญ่ ต่ อ ค าว่ า
“อาสาสมัคร” หมายถึง “การยินดีที่จะช่วยโดยไม่หวังผลตอบแทนทางการเงินในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ” ขณะที่ส่วน
น้อยอาจมองถึงความคาดหวังในรางวัลที่ไม่ได้หมายถึงผลตอบแทนทางการเงิน แต่เป็นความคาดหวังถึงประสบการณ์ที่ได้รับ
จากการอาสาที่จะส่งผลต่อความรู้และทักษะที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะต่อการประกอบอาชีพ ขณะที่คาว่า “จิตอาสา” ซึ่งเป็น
แนวคิดใหม่นั้น พบว่า เป็นคาที่น่าจะได้รับอิทธิพลจากไทย ซึ่งไม่ได้มีความหมายแตกต่างจากคาว่า “อาสาสมัคร” มากนัก
โดยอาจหมายถึง “คนที่เต็มใจจะช่วยโดยการใช้เวลาว่างของตน และใช้ความรู้และความสามารถที่มีอยู่ในการให้บริการแก่
สังคม มีความปรารถนาและแรงจูงใจในการทางานโดยสมัครใจ โดยปราศจากการหวังผลตอบแทนทางการเงิน ผลตอบแทนที่
ได้รับอาจจะเป็นความพึงพอใจในการได้ช่วยเหลือผู้อื่น”8
7

การเก็บรวบรวมข้อมูลสนามจากสปป.ลาว ได้รับความาร่วมมือจากสมาชิกสหพันธ์แม่หญิงลาว,สมาชิกสหพันธ์ซาวหนุ่มเยาวชนปฏิวัติลาว, มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว,
Participatory Development Training Center, Lao (PADETC), เป็นต้น
8
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สมาชิกองค์กรซาวหนุ่มเยาวชนลาวแขวงสะหวันนะเขต และสมาชิกสหพันธ์แม่หญิงลาวแขวงหลวงพระบาง, ตุลาคม 2558.
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พัฒนาการ “จิตอาสา” : ในประเทศลาว การอาสาสมัครเป็นพื้นฐานทางสังคมที่ถูกปลูกฝังในการดาเนินชีวิต
ของคนลาวโดยทั่วไป ตั้งแต่อายุยังน้อยและดาเนินเรื่อยไปตลอดชีวิตภายใต้ความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับสมาชิกคนอื่น ๆ
ในชุ ม ชน โดยวั ฒ นธรรมการอาสาสมั ค รเป็ น ลั ก ษณะเด่ น ที่ พ บในสั ง คมลาว เช่ น ความร่ ว มมื อ ในการก่ อ สร้ า งและ
ทานุบารุงรักษาวัด การร่วมกันจัดงานกิจกรรมทางศาสนา และประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ เช่น บุนเข้าพรรษา บุนส่วงเฮือ
บุนบั้งไฟ และบุนปีใหม่ลาว เป็นต้น
โดยประเพณีแล้วคนลาวจะเริ่มต้นการทางานอาสาสมัครตั้งแต่วัยหนุ่มสาวและยังคงทางานอาสาไปตลอดชีวิต
หลายคนเริ่มที่จะทางานอาสาสมัครตั้งแต่อายุประมาณ 10 ปี ด้วยการช่วยเหลืองานภายในชุมชน ในโรงเรียน นักเรียนมัธยม
ทั้งชายและหญิงส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกของ ”ซาวหนุ่ม” หรือสหพันธ์ซาวหนุ่มเยาวชนปฏิวัติลาวโดยปริยาย ซึ่งเป็นองค์การ
จัดตั้งมหาชนที่เกิดขึ้นภายใต้การชี้นาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวหลังการเปลี่ยนแปลงทางทางการเมืองมาเป็นระบบสังคม
นิยมในปี พ.ศ. 2518 และมีความหลากหลายของโอกาสในการทางานอาสาสมัคร และเมื่อจบการศึกษาจากวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยทาให้หลายคนได้ผ่านการฝึกการทางานอาสาสมัคร โดยบางคนอาจจะทางานอาสาสมัครเป็นงานประจาเต็มเวลา
ในหน่วยราชการหรือองค์การจัดตั้งมหาชน โดยอาจได้รับค่าตอบแทนไม่มากนัก บางส่วนเป็นการรออัตราว่างของตาแหน่ง
งานในหน่วยงานราชการ เช่น ครูอาสาสมัคร ขณะที่บางคนอาจจะทางานประจาอื่นควบคู่ไปกับการทางานอาสาสมัครด้วย
รัฐบาลลาวมีความพยายามที่จะจากัดการดาเนินงานขององค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ (INGOs) ผ่านการ
ร่างกฎหมายใหม่ ซึ่งองค์กรพัฒนาเอกชนต้องได้รับการอนุมัติใบอนุญาตในการดาเนินงาน องค์กรพัฒนาเอกชนจะต้องเผชิญ
กับการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เข้มงวดและใช้เวลานานสาหรับการพิจารณาอนุมัติโครงการที่ทาในชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน
ที่ละเมิดแนวทางจะได้รับการเตือน หรือระงับใบอนุญาตการดาเนินงานหรือโครงการ ซึ่งเป็นอุปสรรคสาหรับกลุ่มภาคประชา
สังคมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มาตรการที่เข้มงวดในการจากัดการรวมตัวกันของประชาชน หรือการเคลื่อนไหวใน
ชุม ชนหมู่ บ้า น จากความหวาดระแวงว่า อาจมี การกระท าที่ ส่งผลกระทบต่อ เสถีย รภาพของรัฐ ดั งนั้ น การทากิจ กรรม
อาสาสมัครใน สปป. ลาว ส่วนใหญ่จึงเป็นกิจกรรมอาสาสมัครที่ดาเนินการโดยองค์กรมวลชนของรัฐ เช่นศูนย์กลางซาวหนุ่ม
เยาวชนปฏิวัติลาว ศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาว องค์การกาแดงลาว (สภากาชาดลาว) เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ได้มีการนาเอาแนวคิดเรื่อง “จิตอาสา” มาใช้ในสังคมลาวจากการจัดให้มีการฝึกอบรมด้านจิตอาสา
ขึ้นในปี พ.ศ. 2556 ที่วิทยาลัยสงฆ์ เมืองไกสอน พมวิหาร แขวงสะหวันนะเขต และมีการรวมตัวของคนหนุ่มสาวเฉพาะอย่าง
ยิ่งในนครหลวงเวียงจันทน์ผ่านเครือข่ายทางสังคม (Social Media) เช่น Facebook ในกิจกรรมอาสาสมัคร โดยเรียกตนเอง
ว่า “ทีมงานจิตอาสา” โดยให้คาอธิบายว่าเป็น “ทีมงานที่มีจิตใจอยากช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะชุมชนที่ด้อยโอกาส โดยไม่
หวังผลตอบแทน” เช่น การบริจาคเงิน และสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย นอกจากนี้ ยังมีการรวมตัวกันของคนหนุ่มสาว
จัดตั้งสมาคมหน่วยกู้ภัยนครหลวงเวียงจันทน์ หรือการจัดตั้งหน่วยกู้ภัยองค์การกาแดงลาวในการให้ความช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย
ฉุกเฉิน ภัยอันตราย และอุบัติเหตุตามท้องถนนหลวง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมอาสาสมัครหรือจิตอาสาในลักษณะการให้
ความช่วยเหลือด้านเงินหรือสิ่งของด้านการกุศลมากที่สุด นอกจากนี้ ยังพบว่า รัฐบาลลาวมีนโยบายซึ่งเป็นนโยบายเชิงรุกใน
การส่งเสริมให้การรวมกลุ่มของอาสาสมัครในโครงการทางสังคม เช่น ในโรงเรียน ซึ่งอาจมีบทบาทสาคัญในการกระตุ้นให้คน
ในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม โดยการเป็นอาสาสมัครในระบบโรงเรียนจะส่งเสริมให้พ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนทางานร่วมกัน
และสามารถใช้ภูมิปัญญาของพ่อแม่และผู้สูงอายุในท้องถิ่น ในการเตรียมคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นผู้นาในอนาคตประเทศต่อไป
รูปแบบและกิจกรรม “จิตอาสา” และกระบวนการบ่มเพาะ “จิตอาสา”ในประเทศลาว บริบทางสังคมของลาวมี
ความเกี่ยวเนื่องกับงานอาสา ซึ่งมีความสัมพันธ์กับกิจกรรมและการบ่มเพาะ “จิตอาสา” ซึ่งสามารถแบ่งประเภท ได้ดังนี้
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1. ทัศนคติแบบดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์และศาสนา นามาสู่รูปแบบกิจกรรมและกระบวนการบ่มเพาะ “จิต
อาสา” ที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ประเทศลาวเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ถึง 47 ชาติพันธุ์
ดังนั้ น ความซับ ซ้อนที่แตกต่ างกั นของประเพณีดั้ งเดิมของกลุ่มชาติ พันธุ์ จึงมี ผลต่อการบ่ มเพาะและการ
จัดรูปแบบกิจกรรม “จิตอาสา”
2. วัฒนธรรมการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน คนลาวมีวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของตนโดย
สืบต่อและธารงอัตลักษณ์ผ่านเชื้อสายทางครอบครัวและเครือญาติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นครอบครัวขยาย (Extended
Family) ที่สมาชิกอาศัยอยู่ด้วยกัน และมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันในการดูแลครัวเรือน และการเลี้ยงดูเด็ก
อาจกล่าวได้ว่าในสังคมลาวนั้นการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันโดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนใน
ลักษณะของการอาสาถือเป็นลักษณะโดดเด่นของการสนับสนุนทางสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนในชนบท
บางชุมชนชนบทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งมีรูปแบบของอาสา คณะกรรมการเหล่านี้มีหน้าที่ความ
รั บผิ ดชอบในการอนุ รั ก ษ์ ทรั พยากรทางธรรมชาติ เช่ น แหล่ งน้ า และการจั ดการป่ าไม้ การดู แ ลสุ ขภาพ
การรักษาความปลอดภัยในชุมชน และยังมีส่วนร่วมในการสร้างและดูแลรักษาโรงเรียน การซ่อมแซมถนน การ
จัดงานประเพณี การรณรงค์เพื่ออนุรักษ์ทางวัฒนธรรม
3. การมี ส่วนร่วมของประชาชน โครงสร้า งการปกครองหมู่บ้า นของสปป.ลาว ซึ่ งมีองค์ประกอบสาคั ญ คื อ
คณะกรรมการหมู่บ้าน มีความสาคัญต่อการพัฒนาการของอาสาสมัครในลาว เพราะคณะกรรมการเหล่านี้เกิด
จากการเป็นอาสาสมัคร ซึ่งทาหน้าที่ช่วยนายบ้านในการบริหารงานภายในพื้นที่หมู่บ้าน แบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบ คณะกรรมการแต่ละชุมจะมีกรรมการ 3 คน ที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนภายในหมู่บ้าน
โครงสร้างเชิงนโยบายและกลไกการส่งเสริมงาน “จิตอาสา” ในประเทศลาว
ในด้านโครงสร้าง แม้ภาครัฐมีการส่งเสริมให้เกิดการอาสา หรืออาสาสมัครที่ปรากฏในนโยบายมาตรฐานการสร้าง
ชีวิตวัฒนธรรมใหม่ของ สปป. ลาว ที่รัฐบาลลาวได้กาหนดขึ้นหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในปี พ.ศ. 2518 ซึ่งการทาตัว
ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมนั้นถือเป็นหน้าที่ของพลเมือง โดยผ่านองค์การจัดตั้งมหาชนของพรรคที่มีบทบาทสาคัญในด้านการ
พัฒนา เช่น สหพันธ์แม่หญิงลาว สหพันธ์ซาวหนุ่มเยาวชนปฏิวัติลาว โดยพบว่า รัฐบาลลาวมีนโยบายซึ่งเป็นนโยบายเชิงรุกใน
การส่งเสริมให้การรวมกลุ่มของอาสาสมัครในโครงการทางสังคม เช่น ในโรงเรียน ซึ่งอาจมีบทบาทสาคัญในการกระตุ้นให้คน
ในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม โดยการเป็นอาสาสมัครในระบบโรงเรียนจะส่งเสริมให้พ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนทางานร่วมกัน
และสามารถใช้ภูมิปัญญาของพ่อแม่และผู้สูงอายุในท้องถิ่น ในการเตรียมคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นผู้นาในอนาคตประเทศ แต่
นอกเหนือจากนโยบายแล้วรัฐบาล สปป. ลาว ยังไม่มีการสนับสนุนด้านเงินทุนในการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนการทากิจกรรม
ด้านอาสาสมัคร เนื่องจากความขาดแคลนงบประมาณ โดยงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินกิจกรรมด้านอาสาหรืออาสาสมัคร
จะเป็นเงินช่วยเหลือหรือบริจาคจากต่างประเทศ หรือองค์กรต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่
สาหรับองค์กรใน สปป. ลาว ที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทต่อกิจกรรม “จิตอาสา” หรืออาสาสมัครนั้นมีทั้งองค์กร
ภาครัฐ และองค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรภาคประชาชน เฉพาะอย่างยิ่งการรวมตัวของคนหนุ่มสาวในการช่วยเหลือ
สังคม แก่บุคคล หรือชุมชนที่ด้อยโอกาส เฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเมือง เช่น นครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งขยายตัวอย่างรวดเร็วจน
เกิดค่านิยมใหม่ที่มีสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น Facebook มีส่วนช่วยผลักดัน
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จิตอาสาในประเทศพม่า
ความหมายของ “จิตอาสา” ในประเทศพม่า ที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลและการสัมภาษณ์ “จิตอาสา” คือ “การ
ช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากปัญหา ความทุกข์ ความยากลาบาก เป็นการกระทาบนพื้นฐานของการทาความดี ความมีเมตตา
หรือทาให้ผู้กระทามีความสุข และเป็นการกระทาโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน”9
พัฒนาการ “จิตอาส” ในประเทศพม่า กลุ่มจิตอาสาในประเทศพม่าเกิดขึ้นและมีพัฒนาการตั้งแต่ 1) ยุคอาณา
นิ ค มภายใต้ ก ารปกครองของอั ง กฤษเป็ น ประเทศล่ า สุ ด การรวมกลุ่ ม ของประชาชนซึ่ ง เป็ น นั ก วิ ช าการ นั ก เขี ย น
นักหนังสือพิมพ์ ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมทางความคิด และต่อมาบางกลุ่มเปลี่ยนไปเป็นกลุ่มเรียกร้องเอก ราช 2) ยุคหลังได้
เอกราชและรัฐบาลทหารเข้ามาปกครองประเทศ การรวมกลุ่มของประชาชนถูกควบคุม หรือแทนที่ด้วยคนของรัฐบาล
กิจกรรมที่ทาได้คือกิจกรรมทางศาสนาหรือ สังคมสงเคราะห์ที่เชื่อมโยงกับวัดหรือโบสถ์ โดยมีพื้นที่ดาเนินการจากัด อาจมี
ยกเว้นในพื้นที่อิทธิพลของกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อบริการสังคมทาได้มาก 3) หลังภัยพิบัตินากิส พ.ศ.
2551 และมีการจัดตั้งรัฐบาลพลเรือน พายุนากิสทาให้เกิดความเสียหายต่อประเทศพม่าเป็นวงกว้าง แต่รัฐบาลช่วยเหลือได้
อย่างเชื่องช้าไม่ทั่วถึง จึงเกิดการรวมกลุ่มอาสาสมัครขึ้นเป็นจานวนมาก และกลุ่มเหล่านี้ยังรวมตัวเป็นเครือข่ายเพื่อทา
กิจกรรมสาธารณะอย่างต่อเนื่อง
รู ป แบบและกลุ่ ม จิ ต อาสาในประเทศพม่ า มี ทั้ ง การด าเนิ น งานโดยบุ ค คล กลุ่ ม บุ ค คล หน่ ว ยงานเอกชน
ภายในประเทศ องค์กรต่างประเทศ รวมทั้งจัดตั้งโดยรัฐบาล โดยอาจแบ่งตามประเภทของกิจกรรมที่ทา ได้แก่
 กลุ่มสังคมสงเคราะห์ ให้ความช่วยเหลือหรือสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหา ประสบภัย หรือช่วยเหลือในด้านใด
ด้านหนึ่งเป็นงานหลัก เช่น กลุ่มช่วยเหลือผู้ป่วย กลุ่ม ฌาปนกิจสงเคราะห์ งบประมาณดาเนินงานมาจากการรับ
บริจาคและระดมทุนจากสมาชิกกลุ่ม กลุ่มนี้ยังรวมไปถึงกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล เช่น กลุ่มพยาบาล
และผดุงครรภ์ กลุ่มสวัสดิการแม่และเด็ก
 กลุ่มอาสาสมัครด้านการศึกษา มีการดาเนินกิจกรรมทั้งการจัดกิจกรรมการศึกษาระยะสั้น และระยะยาว กลุ่มที่
ดาเนินกิจกรรมด้านนี้อย่างเข้มแข็งคือวัดและพระสงฆ์ เพราะประชาชนให้ความศรัทธา จึงสามารถระดมทรัพยากร
ได้อย่างกว้างขวาง
 กลุ่มสิ่งแวดล้อม ดาเนินกิจกรรมด้านรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อม โดยส่วนใหญ่ดาเนินงานในพื้นที่ที่มีกลุ่มชาติพันธุ์
 กลุ่มเยาวชน เป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกกลุ่ม เช่น กลุ่มเยาวชนอาสาสมัครเพื่อ กลุ่มเยาวชนพม่า
เพื่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี นอกจากนี้ยังมีกลุ่มอาสาสมัครที่จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มการเมืองเพื่อดาเนินการรณรงค์ด้านต่าง ๆ
ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นจิตอาสาในประเทศพม่าคือ
 ความศรัทธา ความเชื่อทางศาสนา ตามหลักของการมีเมตตาของพุทธศาสนา หรือการรักผู้อื่นตามหลักคริสต์
ศาสนา ไปจนถึงความเชื่อในผลของการกระทา (กรรม) มีอิทธิพลต่อการทากิจกรรมจิตอาสาเพื่อช่วยผู้เดือดร้อนให้
พ้นทุกข์ โดยกิจกรรมเพื่อส่วนรวมนี้ อาจมีระดับที่แตกต่างกันไป เช่น การบริจาคสิ่งของ การบริจาคกาลังกายไปทา
กิจกรรม การระดมทุนเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณะ
 ความจากัดของกลไกและความช่วยเหลือของรัฐ คล้ายกับประเทศกาลังพัฒนาอื่น ๆ ประเทศพม่าจัดงบประมาณ
และกลไกของรัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ภัยพิบัติไม่เพียงพอ ทาให้ประชาชน
จานวนมากรวมตัวกันเป็นอาสาสมัคร เพื่อไปทากิจกรรมช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ
 สถานการณ์ทางการเมือง ความกดดันจากการควบคุมของรัฐบาลและความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศพม่า
ที่ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนตกต่า เป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดการรวมตัวของประชาชนเพื่อแก้ปัญหาและ
ช่วยเหลือกันเอง ตลอดจนช่วยเหลือกลุ่มที่ยากจน กลุ่มด้อยโอกาสอื่น ๆ
9

การให้ความหมาย “จิตอาสา” ในพม่า ได้จากเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ที่เป็นจิตอาสาและดาเนินงานด้านอาสาสมัครโดยตรงจาก Civil Society Initiative, Metta
Development Foundation, Mother and Child Welfare Association, Kyaw Kyar (Yangon Based Youth Volunteer Network-YBYVN), Kyaw Thu ประธาน
กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ (Free Funeral Social Services – FFSS) เป็นต้น
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นโยบาย รัฐบาลพม่าประกาศนโยบายในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของชาติ โดยการเพิ่มเนื้อหาหลักพุทธ
ศาสนาในบทเรียน แต่ในทางปฏิบัติก็ควบคุมการรวมตัวของประชาชน หรือไม่ส่งเสริมกิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์ ที่มีท่าที
ไม่สนับสนุนรัฐบาล เช่น กลุ่ม ฌาปนกิจสงเคราะห์ (Free Funeral/Burial Service Society - FFSS) การทากิจกรรมของ
กลุ่มเหล่านี้ มักถูกการกดดัน กีดกัน เช่น การห้ามรถขนศพผ่านในบางพื้นที่ การระงับการฉายภาพยนตร์ของประธานกลุ่ม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งเป็นนักแสดง การชะลอการจดทะเบียนของกลุ่ม และยังมีการกีดกันกลุ่มที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของรัฐบาล อย่างไรก็ดี การควบคุมของรัฐบาล ระงับกิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัครได้ไม่มากนัก บางกลุ่ม
มีการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและยังขยายงานไปด้านอื่น ๆ เช่น กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ ขยายงานไปสู่ฟรีคลีนิค
โรงเรียน หลังจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ การควบคุมกลุ่มอาสาสมัครผ่อนคลายลง และหลังจากพม่ามีการจัดตั้งรัฐบาลพลเรือน
ขึ้นใน พ.ศ. 2554 มีรัฐธรรมนูญใหม่ ทาให้การรวมกลุ่มของประชาชนมีมากขึ้นอย่างเปิดเผย มีการผ่านกฎหมายเพื่อให้กลุ่ม
อาสาสมัคร กลุ่มประชาสังคมได้จดทะเบียน มีสถานะที่จะแสวงหางบประมาณจากแหล่งทุนระหว่างประเทศได้มากขึ้น แต่
ไม่ได้มีบทลงโทษสาหรับกลุ่ม องค์กรที่ไม่ได้จดทะเบียน ทาให้ปัจจุบันกลุ่มจิตอาสาของประเทศพม่ามีจานวนเพิ่มขึ้น และ
ขยายบทบาทในการทางานอาสาสมัครอย่างเข้มแข็งมากขึ้น ตั้งแต่ระดับชุมชน ระดับพื้นที่ จนถึงระดับชาติ
จิตอาสาในเวียดนาม
ความหมาย “จิตอาสา”หรือ “งานอาสาสมัคร” ในเวียดนามนั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในสร้างชาติ
เวียดนาม (nation building) จากประวัติศาสตร์การต่อสู้ของประชาชนชาวเวียดนามไม่ว่าจะเป็นการปลดปล่อยจากการเป็น
อาณานิคมไปจนถึงการรวมชาตินั้นจะ พบว่า ขบวนการต่อสู้และกองทัพประชาชนเวียดนามนั้นอาศัยงานอาสาสมัครจาก
ประชาชนทั่วไปเป็นกาลังหลัก หลังการปลดปล่อยประเทศแล้วเวียดนามปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์พรรค
คอมมิวนิสต์และรัฐบาลมีบทบาทสาคัญในการควบคุมสังคมและระดมกาลังสนับสนุนจากภาคประชาชนได้อย่างกว้างขวา ง
ภาครัฐจึงมีบทบาทอย่างสาคัญในการจัดการและระดมจิตอาสาทางานอาสาสมัครในเวียดนามตั้งแต่เริ่มแรก10
พัฒนาการ “จิตอาสา” ในเวียดนาม แนวคิดเกี่ยวกับจิตอาสาหรืองานอาสมัครในปัจจุบันนี้เป็นแนวคิดสากลที่วาง
อยู่พื้นฐานของเรื่องมนุษยธรรมคือความคิดของมนุษย์ที่ต้องการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อความอยู่รอด แนวคิดเรื่องจิตอาสา
หรือจิตสาธารณนั้นมีอยู่ในทุกสังคม โดยไม่จาเป็นต้องยึดโยงกับแนวคิดของศาสนาหรือปรัชญาแบบใดแบบหนึ่งเป็นการ
เฉพาะเจาะจง แต่ก็เป็นความจริงที่ว่าบางสังคมอาจจะมีรากฐานของแนวความคิดเรื่องจิตอาสาเข้มแข็งกว่าในบางสัง คม ซึ่ง
อาจจะมีปัจจัยเรื่องศาสนา วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมเป็นตัวกาหนดที่สาคัญ แนวคิดและการปลูกฝังจิตอาสาในเวียดนาม
นั้นมีพื้นฐานจากหลายปัจจัย ดังนี้
1) วัฒนธรรมดั้งเดิม โดยเฉพาะการรับอิทธิพลลัทธิขงจื้ออันมีพื้นฐานปรัชญาที่เน้นเรื่องคุณธรรมเป็นสาคัญ
2) วัฒนธรรมแบบเครือญาติ (Clan Culture) เวียดนามเป็นสังคมที่มีระบบเครือญาติค่อนข้างเข้มแข็ง ความผูกพัน
ทางสายเลือดทาให้คนเวียดนามต้องช่วยเหลือเจือจานและพึ่งพิงกันอย่างมาก
3) ประวัติศาสตร์ อาจจะคล้ายๆกับหลายประเทศในภูมิภาคนี้คือ เป็นประวัติศาสตร์ของกลุ่มชนที่ต้องต่อสู้เ พื่อเอา
ตัวรอดตลอดเวลาทั้งจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสงครามความขัดแย้งทาให้ความคิดในการรวมกลุ่มและ
ต่อสู้ร่วมกันเพื่อความเป็นเอกราชและความอยู่รอดของชาติค่อนข้างเข้มแข็ง
4) แนวคิดแบบสังคมนิยม การปฏิวัติในเวียดนามไม่เพียงแต่ปลดปล่อยประเทศจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส
เท่านั้นหากแต่ยังได้สถาปนาระบอบสังคมนิยมขึ้นมาเป็นแบบแผนทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของเวียดนามอีก
ด้วย แนวคิดแบบสังคมนิยมนั้นเน้นการรวมหมู่ละทิ้งความคิดแบบ “ปัจเจกชนนิยม” และมุ่งเน้นการเสียสละเพื่อ
สังคมส่วนร่วมเป็นอย่างมาก
10

การให้ความหมาย “จิตอาสา” พัฒนาการ รูปแบบกิจกรรม และนโนยายที่เกี่ยวข้องงานจิตอาสา ในเวียดนาม ได้จากเอกสารและการสัมภาษณ์องค์กรภาคประชาสังคมที่
ทางานอาสาสมัคร Do Thi Phuc, Director of Solidarites Jeunesses Vietnam, Vu Thi Phuong, Deputy Director of Human Resource Development, Vu Minh
Ly, Director of Vietnam Volunteer Center, Nguyen Quang Thach ,Center for Knowledge Assistant and Community Development เป็นต้น
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5) ระบบการศึกษาและการจัดการของรัฐ เยาวชนเวียดนามมีส่วนร่วมในงานอาสาสมัครมากขึ้นเรื่อย ๆ อาจจะต่าง
จากประเทศอื่นๆที่ผู้สูงอายุหรือคนที่อยู่ในวัยเกษียณที่มีเวลาว่างหรือไม่มีปัญหาทางเศรษฐกิจมักจะเป็นผู้ที่ทางาน
อาสาสมัครมากกว่า แต่ในเวียดนามนั้นคนที่เป็นกาลังหลักในงานอาสาสมัครส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเยาวชนคนหนุ่มสาว
6) บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศ องค์การสหประชาชาติเพื่อการอาสาสมัคร (United Nations Volunteer)
ได้เข้าไปมีบทบาทและให้การสนับสนุนศูนย์อาสาสมัครแห่งชาติเวียดนามตั้งแต่เริ่มต้น ในปี 2007 สหภาพเยาวชน
คอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ ได้ลงนามในสัญญากับสหประชาชาติ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของงานอาสาสมัครใน
เวียดนาม
7) บทบาทของเอกชน ในเวียดนามมีองค์กรเอกชนจิตอาสาและองค์กรอาสาสมัครอยู่เป็นจานวนมาก ที่มีบทบาทใน
การประสานงานอาสาสมั ค รทั้ ง จากต่ า งประเทศและในท้ อ งถิ่ น อี ก ทั้ งในระยะหลั งยั งมี ก ารประสานงานส่ ง
อาสาสมัครชาวเวียดนามไปทางานจิตอาสาในต่างประเทศอีกด้วย
การจัดการงานอาสาสมัครและจิตอาสาในเวียดนาม
เนื่องจากเวียดนามมีการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ดังนั้น กิจกรรมทางสังคมทุกประเภทจะต้องดาเนินไป
ภายใต้การควบคุมของรัฐอย่างเข้มงวด แม้จะปรากฏว่ามีปัจเจกบุคคลทางานอาสาสมัครให้ความช่วยเหลือประชาชนและ
สังคมส่วนร่วมอยู่มากก็ตามแต่การจัดการงานอาสาสมัครที่เป็นระบบและมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและ
สังคมวงกว้างแล้วจะต้องมีการจัดการโดยรัฐทั้งสิ้น
รูปแบบและกิจกรรมงานอาสาสมัครในเวียดนาม นั้นสามารถแบ่งตามการจัดการได้เป็นกลุ่ม ๆ ดังต่อไปนี้
1) ภาครัฐ คือหน่วยงานทางด้านสังคมที่ดาเนินการภายใต้การกากับดูแลของรัฐอันได้แก่ รัฐบาลและพรรคคอมมิวนิสต์
เวียดนาม จัดตั้งในรูปแบบขององค์กรทางด้านสังคมการเมือง ทาหน้าที่เป็นกลไกของรัฐและพรรคคอมมิวนิสต์ในการ
ระดมทรัพยากรต่าง ๆ จากกลุ่มในความรับผิดชอบของตนเองเช่นกลุ่มสตรี เยาวชน เพื่อทางานทางด้านสังคม ในหลาย
กรณีการดาเนินงานขององค์ของรัฐเหล่านี้ทาในรูปแบบของงานจิตอาสาและอาสาสมัคร อีกทั้งบางองค์กรได้จัดตั้ง
หน่วยงานทางด้านจิตอาสาโดยตรง เช่น องค์กรทางด้านเยาวชน มีหน่วยงานในสังกัดดาเนินงานเกี่ยวกับงานจิตอาสา
เป็นต้น องค์กรเหล่านี้ ได้แก่ แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม (Vietnam Fatherland Front) สหพันธ์แรงงานแห่งเวียดนาม
(Vietnam Labor Confederation) สหภาพเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Communist Youth
Union) สมาคมเกษตรกรเวียดนาม (Vietnam Peasants Association) สมาคมทหารผ่านศึกเวียดนาม (Vietnam War
Veterans Association) สหภาพสตรีเวียดนาม (Vietnam Women Union)
2) ภาคเอกชน คือองค์กรที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐแต่จดทะเบียนเป็นองค์กรเพื่อทากิจกรรมทางสังคมและงาน
อาสาสมัครต่าง ๆ องค์กรเหล่านี้ได้แก่ องค์กรทางวิชาชีพสังคม องค์กรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์กรทาง
ศาสนา กองทุนทางสังคมและการกุศล กลุ่มสหกรณ์
3) องค์กรเอกชนระหว่างประเทศ (International Non-government Organization) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง UN
Volunteer และองค์กรเอกชนระหว่างประเทศที่ทาหน้าที่ในการประสานงานเกี่ยวกับอาสาสมัครทั้งในประเทศ
เวียดนามและกับต่างประเทศ
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับจิตอาสาในเวียดนาม
เวียดนามยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยงานอาสาสมัครโดยตรงแต่ได้อาศัยกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรทางสังคมและองค์กร
การกุศลรวมทั้งคาสั่งนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานอาสาสมัครของเยาวชนเป็นแนวทางในการกากับดูแลงานอาสาสมัครใน
ประเทศ
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เนื่องจากเวียดนามมีหน่วยงานที่ทางานทางด้านสังคมอยู่เป็นจานวนมาก แต่ละหน่วยงานมีบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
งานทางด้านอาสาสมัครและจิตอาสาอยู่เป็นองค์ประกอบสาคัญ ซึ่งแต่ละหน่วยงานนั้นจะมีกฎระเบียบว่าด้วยการดาเนินงาน
ของตนเอง แต่ยังไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายที่ว่าด้วยอาสาสมัครและจิตอาสาโดยตรง อาจจะมีความจาเป็นที่จะต้องมีระเบี ยบ
และกฎหมายของงานอาสาสมัครในเวียดนามอยู่ด้วย
จิตอาสาและอาสาสมัครในเวียดนามนั้นคุ้นเคยกับการทางานขององค์กรระหว่างประเทศและองค์กรเอกชนระหว่าง
ประเทศมายาวนานพอสมควร จึงมีพื้นฐานที่ดีสาหรับการสร้างเครือข่ายในการประสานงานหรือร่วมมือกันกับจิตอาสาใน
ต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขอบเขตของกลุ่มอาเซียน ดังนั้นเวียดนามจึงมีความพร้อมสาหรับ ข้อเสนอในการจัดตั้ง
เครือข่ายหรือกรอบความร่วมมือจิตอาสาขององค์อาสาสมัครในเวียดนามกับประเทศในกลุ่มอาเซียน
จิตอาสาในประเทศกัมพูชา
ความหมายของ “จิตอาสา” ในประเทศกัมพูชา
“จิตอาสา” (Volunteer Spirit) เป็นการทางานที่ดีมีคุณธรรมทาด้วยใจของคนที่มีความรักและมีจิตเป็นกุศลที่อยู่
ภายในตัวบุคคลนั้น ๆ ทาโดยไม่คานึงถึงเงิน มีคามั่นสัญญาที่แน่วแน่/เข้มแข็ง มีความรับผิดชอบสูง “จิตสาธารณะ” (Public
Mind) คือ สานึกเพื่อส่วนรวม งานที่ทามาจากหัวใจมาจากจิตวิญญาณ เป็นงานช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับสังคม
หรือสาธารณะ การช่วยเหลือที่เท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งชั้นวรรณะ 11
พัฒนาการ “จิตอาสา” ในประเทศกัมพูชา
ก่อนยุคเขมรแดง (พ.ศ. 2497-2512) มีรูปแบบของอาสาสมัครดั้งเดิมโดยผู้นาในชุมชน แรงจูงใจจากศาสนาและ
สอดคล้องกับลักษณะของวิถีชีวิตชุมชนที่อยู่รวมกันเป็นเครือญาติ มีการ “ลงแขก”ปลูกหรือเกี่ยวข้าว จิตอาสายุคเขมร
แดงช่ว งปี 2513-2522 วัฒ นธรรมการช่ว ยเหลือ เกื้อ กูล กันนี้และความไว้เ นื้อเชื่อ ใจกันได้ถูก ทาลายลง ประชาชนอยู่
ภายใต้การควบคุมของเขมรแดง การทากิจกรรมใดๆถูกควบคุมจากรัฐ ต้องรายงานให้รัฐทราบ ห้ามให้ข้อมูลใดๆ อาจ
เรียกได้ว่าเป็นยุคมืดของงานจิตอาสา จิตอาสาหลังสิ้นสุดยุคเขมรแดง ในปี พ.ศ. 2523 เป็นต้นมา การช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันได้ถูกฟื้นฟูกลับมาใหม่ รัฐให้ความสาคัญกับเรื่องกายภาพมาก่อนประเด็นด้านสังคม ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ทาให้ผู้นา
ชาติต้องส่งเสริมการพึ่งพาอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมถึงอาสาสมัครช่วยเหลือรัฐในการพัฒนาฟื้นฟูประเทศ
(ลักษณะของ State-Sponsored Volunteerism) และต่อมาช่วงอุดมการณ์สังคมนิยมก็มีการเกณฑ์ให้นักเรียนที่อ่ านออก
เขียนได้ไปสอนในพื้นที่ชนบทเพื่อแก้ไขปัญหาการไม่รหู้ นังสือของเด็ก ๆ หรือองค์กรสตรีได้ให้อาสาสมัครเข้ามามีส่วนร่วมและ
สนับสนุนการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในระดับท้องถิ่น เป็นลักษณะการพัฒนาระบบช่วยเหลือตนเอง (Self Help) และระบบ
ร่วมด้วยช่วยกัน (Mutual Assistance/Aid) เริ่มมีคณะกรรมการวัดซึ่งถือว่าเป็นจิตอาสามีการระดมทุนเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน
การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครจานวนมากได้พิสูจน์เห็นว่าเป็นสิ่งสาคัญในการฟื้นฟูประเทศ แต่อาจจะไม่เฟื่องฟูเท่าความแรง
ของระบบเศรษฐกิจเงินสดที่ใช้เงินจ่ายในการแลกเปลี่ยน
รูปแบบกิจกรรมและกระบวนการบ่มเพาะ “จิตอาสา” ในประเทศกัมพูชา มีการดาเนินงานจิตอาสาใน 10
ลักษณะ คือ
1) ภาครัฐกับงานจิตอาสา มี 2 รูปแบบคือ (1) ระบบการเป็นเด็กฝึกงาน (intern) ก่อนรับสมัครเข้าทางานเป็น
เจ้าหน้าที่ และ (2) เรียกให้จิตอาสามาช่วยงาน เช่น อาสาสมัครสธารณสุขหมู่บ้าน
2) จัดตั้งเครือข่ายเยาวชนและขับเคลื่อนโดยนักการเมือง นาบฮุนมานีจัดตั้ง สหพันธ์สภาเยาวชนแห่งกัมพูชา เพื่อ
รวบรวมเยาวชนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เป็นครั้งคราว

11

การให้ความหมาย “จิตอาสา” พัฒนาการ รูปแบบกิจกรรม นโยบายที่เกี่ยวข้อง “จิตอาสา” ในกัมพูชา ได้จากเอกสารและการสัมภาษณ์บุคคลและภาคประชาสังคม ได้แก่
Community Development Foundation, Cambodia, เป็นต้น
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3) องค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศที่อยู่ในกัมพูชา บริหารจัดการจัดระบบการทางานของจิตอาสาจาก
ต่างประเทศให้สมัครผ่านเข้ามาปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เช่นสอนภาษาอังกฤษ การพัฒนาชุม ชนหรือองค์ก ร
ชาวบ้าน โดยจิตอาสาจะต้องเป็นผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
4) องค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ ใช้ชุมชนเป็นฐานในสร้างจิตอาสาชุมชนชาวกัมพูชาให้ดูแลผู้สูงอายุใน
ชุมชนเดียวกัน นาวัฒนธรรมประเพณีมาเชื่อมโยง ซึ่งก่อให้เกิดความยั่งยืนโดยนาโครงการที่มีระยะเวลา 2 ปี มา
ดาเนินงานในจังหวัดพระตะบองและบันเตียเมียนชัย
5) องค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศ กับการจัดระบบการทางานจิตอาสาโดยให้สมัครเข้ามารูปแบบคล้ายกับข้อ 3
แต่จะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย จิตอาสาเต็มเวลาองค์กรฯ อาจจะมีค่าใช้สอยให้
6) องค์ ก รพั ฒ นาเอกชนในประเทศท างานผ่ า นการหนุ น เสริ ม จิ ต อาสาจากองค์ ก รระหว่ า งประเทศที่ อ ยู่ ใ น
ต่างประเทศ เป็นผู้สรรหาจิตอาสาตามที่องค์กรฯ ในกัมพูชาร้องขอไปและยังได้ออกทุนให้จิตเพื่อส่งเข้ามาทางาน
7) การทางานร่วมกันระหว่างองค์กรระดับภูมิภาคและองค์กรในประเทศ เช่น มูลนิธิศูนย์ศึกษาที่อยู่อาศัยแห่ง
เอเชียและมูลนิธิพัฒนาชุมชน ทางานร่วมกันกับเครือข่ายสถาปนิกชุมชนกัมพูชา สร้างความเข้มแข็งของสังคมจาก
ฐานราก (ให้กับจิตอาสาที่ถูกคัดเลือกมาจากชุมชนเพื่อกลับมาถ่ายทอดให้กับสมาชิกและขับเคลื่อนการพัฒนา
ชุมชน) ใช้พลังของชุมชนและประชาสังคมด้วยกลยุทธ์การมีส่วนร่วม
8) การดาเนินการโดยองค์กรการกุศล คือ สภากาชาดกัมพูชา จะมีภารกิจในการสร้างอาสากาชาดเพื่อดาเนินงาน
ช่วยเหลืองานที่เกี่ยวกับมนุษยธรรม
9) การดาเนินงานจิตอาสาโดยองค์กรทางศาสนาจะมีนักบวชของศาสนา เช่นพระสงฆ์หรือแม่ชีเป็นผู้ดาเนินการ มี
รูปแบบของการสงเคราะห์สิ่งของ
10) การดาเนินงานจิตอาสาโดยบุคคลเกิดจากความตระหนัก ความสนใจ ต้องการแก้ไขปัญหาเพื่อการกุศล หรือ
เป็นตัวอย่างและสืบทอดเจตนารมณ์ เช่น การเป็นวิทยากรอบรม
สรุปปัจจัยทีส่ ่งเสริมให้เกิดจิตอาสาในกัมพูชา
1) มีกระบวนการพัฒนาจิตอาสาทีม่ ีการจัดการอย่างระบบและต่อเนือ่ งโดยมีหน่วยงานรับผิดชอบชัดเจน
2) มีการจัดโอกาสให้และใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
3) มีภาคีเครือข่ายเพื่อเข้าถึงผู้ที่สนใจสมัครเข้าเป็นจิตอาสา
4) การสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ช่องทางให้ข้อมูล ชักชวนผู้ที่สนใจ
5) มีต้นแบบของการส่งเสริมการกระทา สร้างวัฒนธรรมจิตอาสา เพื่อขยายจิตอาสา
6) ความตระหนักและหรือการเห็นประโยชน์ของผู้ที่จะเป็นจิตอาสา
7) ต้องมีการปลูกฝังคุณธรรมความดีและวิถีวัฒนธรรม
8) เลือกให้ถูกคนถูกเวลากับงานที่จะทา
9) มีการเสริมพลังอานาจและใช้กระบวนการเรียนรู้ ศึกษาดูงาน
10) สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ที่จะทางานเป็นทีม
11) การสร้างจิตอาสาหรือจิตสาธารณะต้องใช้เวลา
12) มีการติดตาม สนับสนุนในลักษณะของผู้เอื้ออานวยหรือให้คาปรึกษา
13) การมีหรือสร้างแรงจูงใจของการเป็นจิตอาสา
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บทวิเคราะห์: จิตอาสา ความหมาย บริบท และโอกาสใหม่
ในส่วนนี้จะเป็นการเรียงร้อยบทเรียนที่ได้จากประเทศต่าง ๆ อภิปรายให้เห็นแต่ละแง่มุมอย่างชัดเจนขึ้น ดังนี้
1.ประเด็นความหมาย
โดยภาพรวมของจิตอาสาในประเทศดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น จะเห็นได้ว่าจิตอาสาในประเทศอาเซียนภาคพื้นนั้น มี
ทั้งจุดร่วมและจุดต่างกัน
จุดร่วม ความหมายส่วนใหญ่ ยังอิงกับคาและความเข้าใจที่ยึดโยงกับศาสนาเสียมาก (ส่วนใหญ่คือพุทธศาสนา
ซึ่งฝังรากในสังคมของประเทศเหล่านี้ม านานแล้ว) ซึ่งพอจะถื อเป็นจุด ร่วมได้ และยังพัฒนามาจากสังคมเกษตรชนบท
(agrarian) เช่นกัน
จุดต่าง แม้จะจุดร่วมกันก็จะละเลยจุดต่างไม่ได้เช่นกัน อาทิ ในประเทศไทย ความหมายของจิตอาสาเกี่ยวข้องกับ
การสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยด้วย เนื่องจากภาคประชาสังคมที่ได้เติบโตขึ้นตามพัฒนาการของสังคมการเมือง
ส่วนในประเทศเวียดนามนั้น จะพบเห็นว่า ความหมายยังได้ถูกนาไปโยงกับการฟื้นคืนชาติขึ้นมาใหม่ และยังเกี่ยวข้องกับ
แนวความคิดขงจื๊อ ส่วนในกัมพูชา จิตอาสายังมีส่วนที่ต้องพูดถึงการฟื้นคืนความไว้เนื้อเชื่อใจกันในสังคม เนื่องจากได้ผ่านพ้น
ยุคแห่งความหวาดระแวงของการปกครองอันโหดเหี้ยมของเขมรแดง
ฉะนั้น จะเห็นได้ว่า มิติความหมาย “จิตอาสา” เป็นผลจากปัจจัยทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม-ความเชื่อ ที่ทา
ให้การตีความนั้นเป็นไปอย่างแตกต่างกัน
2.ประเด็นการจาแนก
ในเชิงองค์การ การแบ่งว่าองค์การแบบใดเป็นหรือไม่เป็นจิตอาสาด้วยเกณฑ์ทางวิชาการอย่างเช่น Jos Sheard
(1995) (ดังตารางที่ 1) กลับสร้างปัญหาสาหรับการวิเคราะห์จิตอาสาในประเทศอาเซียนภาคพื้น กล่าวคือ ในประเทศที่เป็น
สังคมนิยมคอมมิวนิสต์นั้น (ลาว เวียดนาม) ไม่ได้มีภาคประชาสังคมที่เข้มแข็งและเติบใหญ่ออกจากอาณาบริเวณของรัฐ
ดังนั้น งานที่ "เรียกว่าอาสา” ที่นั่น จึงไม่ใช่มาจากความสมัครใจเสียแต่อย่างเดียว แต่ยังเกิดจากการจัดตั้งของภาครัฐ และมี
แรงจูงใจที่ว่า เมื่อผ่านงานอาสาแล้ว จะทาให้มีแต้มต่อในการเข้าไปมีตาแหน่งในองค์กรภาครัฐต่อไป
ลักษณะเช่นนี้ต่างจากของประเทศไทย ที่การเติบโตขึ้นของภาคประชาสังคม ส่งเสริมให้เกิดงานจิตอาสาที่มากขึ้น
ที่เป็นการตัดสินใจเลือกทาโดยสมัครใจ ระยะหลังอาจจะกลายเป็นกระแสเสียด้วยซ้า นอกจากนี้ภาคธุรกิจยังขยับมาทาจิต
อาสามากขึ้นด้วยการใช้คาว่า ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจต่อสังคม (CSR)
แต่อย่างไรเสีย แนวโน้มที่สังเกตได้ในประเทศเหล่านี้ทั้งหมดคือ การเติบโตของภาคเศรษฐกิ จ เกื้อหนุนให้พื้นที่ของ
ภาคประชาสังคมได้ขยายขึ้น ทาให้งานอาสากว้างขวางขึ้นทั้งด้านขนาดและรูปแบบนั่นเอง
ข้ออภิปรายในที่นี้คือ การเพิ่มบทบาทของภาคประชาสังคม และลดบทบาทของภาครัฐลง น่าจะเป็นส่วนที่ส่งเสริม
ความสมัครใจของจิตอาสาให้เพิ่มมากขึ้นได้ ซึ่งโจทย์นี้สามารถทาวิจัยเชิงลึกได้อีก
3.ประเด็นหน้าที่ทางสังคม
หากพิจารณาตามหน้าที่ทางสังคมแล้วนั้น หน้าที่ของจิตอาสาในอาเซียนที่พบเห็นได้โดยทั่วไป คือ การให้บริการ
กับการช่วยเหลือคนเปราะบาง ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาสังคมในสังคมนั้น ๆ และใกล้เคียงกับงานเชิงสังคมสงเคราะห์ มี ส่วน
หนึ่งที่เป็นกลุ่มช่วยเหลือกันเอง ที่มีฐานมาจากการสมาคมของประชากรกลุ่มเฉพาะหรือกลุ่มชาติพันธุ์
กระนั้น กลุ่มอาสาที่ทาหน้าที่สร้างแรงกดดันสู่นโยบายสังคมในภูมภิ าคนี้มไี ม่มาก (ซ้าร้าย ในกรณีของพม่า กิจกรรม
อาสายังถูกภาครัฐบาลกดดันด้วยซ้า)
ส่วนกลุ่มที่มีหน้าที่ระดมทรัพยากรและสร้างการประสานงานนั้นพบว่าเกิดขึ้นและเป็นที่ยอมรับหลังเหตุการณ์ภัย
พิบัติขนาดใหญ่
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ฉะนั้น พอจะเห็นได้ว่า การที่พื้นที่ของภาคประชาสังคม ยังไม่ได้ถูกเปิดมากนัก ทาให้หน้าที่ขององค์การอาสาไม่
สามารถไปเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม-การเมืองได้เท่าใด หน้าที่มีแนวโน้มถูกจากัดให้เป็นงานหนุนเสริมรัฐ ใน
ด้านการพัฒนา
4.ประเด็นแรงผลักดันและลีลาลักษณะ
ทั้งนี้ หากกล่าวในแง่ของแรงผลักดัน (motive) เราจะพบว่า แรงผลักดันเพื่อมนุษยธรรมนั้นมีสูง (ในระยะหลังมีองค์กร
ระหว่างประเทศเข้ามาหนุนเสริมด้วย) พร้อมกันนั้นก็มีแรงผลักดันแห่งการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ส่วนแรงผลักดันในการเปลี่ยนแปลง
สังคมนั้น ยังอยู่ในภาวะที่ต้องปะทะประสานกับภาครัฐอยู่มากนักเช่นกัน ไม่ต่างจากประเด็นหน้าที่ที่ได้กล่าวไปข้างต้น
ในแง่ของลีลาลักษณะ (style) นั้น เราพบว่า รูปแบบเดิมที่เน้นแง่มุมทางศีลธรรม และให้คุณค่าทางจิตวิญญาณนั้น
ยังเด่นอยู่มาก ส่วนแบบใหม่ที่เน้นไปในด้านการเกื้อหนุนทางวัตถุนั้นก็มีมากขึ้น อย่างไรก็ดี การแบ่งเช่นนี้อาจจะไม่ชัดเจน
และไม่สอดคล้องนัก หากพิจารณาความหมายของจิตอาสาในประเทศอาเซียนภาคพื้น ที่ไม่ว่ าอย่างไร ก็ยังอิงกับการอธิบาย
ความทางศาสนาอยู่ระดับหนึ่งนั่นเอง
5.ประเด็นโอกาส
ข้อที่น่าสังเกต คือ หลังจากภัยพิบัติขนาดใหญ่นั้น ทาให้กลุ่มองค์กรจิตอาสาและความนิยมในจิตอาสา เติบโตขึ้น
มาก ตัวอย่างที่ชัดเจนคือ เหตุการณ์สึนามิในประเทศไทย และเหตุการณ์พายุนาร์กิ สในพม่า นอกจากนี้แล้ว ยังทาให้งานจิต
อาสาได้พัฒนาความสามารถในการจัดการอีกด้วย ไม่ว่าในด้าน การระดมทุน การจัดการหน้างาน การจัดการความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางของอาสาสมัคร และที่สาคัญ ยังแสดงให้เห็นถึงโอกาสของการสร้างฐานร่วมของการทางานจิตอาสาในภูมิภาค (ซึ่ง
ส่วนหนึ่ง มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ได้สร้างเครือข่ายนักกิจกรรมจิตอาสารุ่นใหม่ในลุ่มน้าโขงไว้แล้ว) โดยสอดคล้องกับ
สภาพการเดินทางสัญจร และการติดต่อสื่อสาร (รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์) ที่ทาให้เกิดภาวะย่อขนาดของพื้นที่ ที่ด้านหนึ่ง
สร้างโอกาสให้คนในภูมิภาค รับรู้ปัญหาความทุกข์ร้อนร่วมกัน และเรียนรู้ร่วมกันได้มากขึ้น และอีกด้านหนึ่ง เปิดช่องให้
อาสาสมัครและทรัพยากรเคลื่อนที่สู่กันได้สะดวกขึ้น
กล่าวโดยสรุป บริบททางสังคมและวัฒนธรรมส่งผลอย่างมากต่อการสร้างความหมายและรูปแบบการรวมตัวของงาน
จิตอาสา การกล่าวอย่างกว้างคือศาสนาและสังคมเกษตรชนบทเป็นฐานที่สาคัญของการให้ความหมายของจิตอาสาในภูมิภาคนี้
(แน่นอนว่า การอธิบายอย่างกว้างนี้ยังต้องการการวิจัยอย่างเจาะลึกลงไปอีก เพื่อให้เห็นในระดับแยกย่อยว่า ความเชื่อใด ในกลุ่มใด
ส่งผลต่อการให้ความหมายของจิตอาสาแบบใด) กระนั้นจากฐานนี้เอง พัฒนาการทางเศรษฐกิจสังคมได้ส่งผลให้จิตอาสาในแต่ละ
ประเทศแตกต่างกันออกไป ข้อที่สาคัญคือ กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย ที่เปิดพื้นที่ให้ภาคประชาสังคม ได้ขยายขอบเขต
และหน้าที่ของอาสาสมัคร ให้เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสังคม นโยบายสังคม และการรณรงค์ กระนั้นในสภาวะที่รัฐยังมี
บทบาทนาอยู่นั้น เราจะพบแนวโน้มว่างานอาสา จะจากัดบทบาทในแง่ของการช่วยเหลือ การสงเคราะห์ ที่สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาและปัญหาสังคม อย่างไรก็ดี ในระยะหลัง จิตอาสาขยายใหญ่ขึ้นในภูมิภาค ด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยสอง
ประการด้วยกัน ประการแรกคือภัยพิบัติขนาดใหญ่ ที่เรียกร้องการระดมทรัพยากรมากขึ้น อาจจะถึงขั้นระดมข้ามประเทศ
ประการถัดมาคือ ความเชื่อมโยงทางคมนาคม ไม่ว่าจะเป็นการสัญจร หรือการติดต่อสื่อสาร ที่ช่วยให้การโยกย้ายบุคคลและ
ทรัพยากรสะดวกขึ้น สิ่งเหล่านี้จะสร้างโอกาสให้แก่การแลกเปลี่ยนอาสาสมัครในอนาคต รวมไปถึงการสร้างสังคมอาเซียนร่วมกัน
ข้อเสนอแนะระดับอาเซียนภาคพื้นทวีป
การศึกษานี้ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดทิศทางและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในกระบวนการ
ขับเคลื่อนและผลักดันข้อเสนอไปสู่การปฏิบัติด้านจิตอาสาที่เป็นรูปธรรม ดังนี้

1068

- สังคมและวัฒนธรรม -

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 วันที่ 17 มิถุนายน 2559

1. โอกาสแห่งการเติบโตของความร่วมมือใน งาน “จิตอาสา” ในภาคพื้นทวีปอาเซียน
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นโอกาสให้ภาคประชาสังคมที่ทางานจิตอาสาได้มาเล่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่ง
ก็คือ การแบ่งปัน (Sharing) ก้าวต่อไปคือการผลักดันไปสู่การใส่ใจ (Caring) ความเห็นอกเห็นใจ (sympathy) ซึ่งเป็นพื้นฐาน
สาคัญในการขับเคลื่อน “จิตอาสา” เรื่องนี้ยังมีการพูดกันค่อนข้างน้อยว่า เพื่อที่จะนาอาเซียนสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
จากการศึกษานี้ จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อสร้างโอกาสแห่งการเติบโตของความร่วมมือใน “จิตอาสา” ในอาเซียนภาคพื้นทวีป โดย
เปิดโอกาสที่แบ่งเป็นระดับดังนี้
1.1 โอกาสในระดับภาพกว้าง : การเชื่อมโยงเพื่อสร้างฐานร่วม (platform) ซึ่งอาจแบ่งลักษณะได้
เป็น 3 ประการ ได้แก่ ประการแรก การสร้างฐานข้อมูลอาสาสมัครและองค์กรในระดับภูมิภาค และให้มีการถ่ายทอด
ประสบการณ์ ถอดบทเรียน สาหรับการเรียนรู้ระหว่างกันในประเทศสมาชิก และเป็นแหล่งความรู้ในด้านการจัดการและการ
พัฒนาทักษะของอาสาสมัคร ประการที่สอง เป็นสื่อกลางสาหรับการแลกเปลี่ยนอาสาสมัคร เชื่อมโยงเข้ากับพื้นที่ปัญหาจริง
ในระดั บ ภู มิ ภ าค ประการที่ ส าม เพื่ อ การระดมทรั พ ยากร ไม่ ว่ า จะเป็ น วั ต ถุ หรื อ บุ ค ลากร ซึ่ ง ถ้ า ฐานร่ ว มท างานได้
กระฉับกระเฉงแล้ว ก็ย่อมจะเป็นผลดียิ่งโดยเฉพาะต่อการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างเชื่อมร้อยในระดับภูมิภาค
1.2 โอกาสในระดับแยกย่อย : การสร้างความหมาย ที่พัฒนาลงไปที่ตัวบุคคล รายสังคมและในระดับ
ประเทศ งานอาสาสมัครที่มีฐานประชาสังคมเป็นส่วนสาคัญในการสร้างพลเมือง ครั้นเมื่อขยับมาสู่ระดับภูมิภาค ก็ต้องขยายไปสู่
การสร้าง “พลโลก” (world citizen or cosmopolitan) อีกนัยหนึ่ง พลเมืองที่มีความรู้ร้อนรู้หนาวร่วมกับส่วนอื่นในโลก และ
ยอมรับความแตกต่างหลากหลายได้กว้างขวางขึ้น นอกจากนี้ ฐานของหลักธรรมสากลที่ขัดเกลาอาสาสมัคร ก็ได้สร้าง “เพื่อน
มนุษย์” ที่ไม่ยึดติดพรมแดนหรืออุดมการณ์ไว้แล้ว การเติบโตเช่นนี้ควรเริ่มจากเยาวชน ที่ในปัจจุบัน บางมหาวิทยาลัยเริ่มนาเอา
หลักจิตอาสาเข้าไปในหลักสูตร พร้อมกันนั้นมหาวิทยาลัยก็มีความเป็นนานาชาติจากการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น นัยสาคัญ
มีว่า รัฐอาจต้องลดบทบาทนาในการสร้างอาสาสมัครของตนเองลง แต่เป็นตัวหนุนเสริมกระบวนการอาสาสมัครที่กาลังงอกเงยขึ้น
ได้เองในอาเซียน ซึ่งสามารถเป็นการถักสานสาคัญจากเบื้องล่างที่รองรับเสาหลักที่ 3 ของประชาคมอาเซียนได้
2. การสร้างพลังจิตอาสาบนโลกออนไลน์ ซึ่งเป็นความท้าทายของคนทางานจิตอาสา โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
คนวัยทางาน และวัยหนุ่มสาวที่จะใช้โอกาสที่สังคมยอมรับคา “จิตอาสา” มากขึ้น เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมจิตอาสาบนโลก
ออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือกันในการส่งเสริมจิตอาสาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอาเซียน เพราะการแบ่งปัน
และใส่ใจเป็นการสร้างความร่วมมือในการลดช่องว่างการพัฒนาและเป็นสะพานแห่งมิตรภาพที่เชื่อมความสัมพันธ์ในการ
เรียนรู้ในความแตกต่างซึ่งกันและกัน และนามาซึ่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
3. ประเด็นไร้พรมแดนของอาเซียน “จิตอาสา” จะทาให้โลกไร้พรมแดนเป็นจริงได้มาก เป็นประตูที่เปิดโลก
ของการแบ่งปันและใส่ใจร่วมกันได้มากขึ้น ประเด็นพรมแดน อาทิ ผู้ประสบภัยพิบัติ คนไร้รัฐและคนไร้สัญชาติ อาจจะ
กลายเป็นเรื่องที่ไม่สาคัญต่อไป
4. ควรมีการศึกษาเพื่อต่อยอดจากงานวิจัยภาคพื้นทวีปสู่จิตอาสาในอีก 5 ประเทศ และยกระดับเป็นจิต
สาธารณะใน 10 ประเทศ
5. ความจาเป็นต้องมีนโยบายส่งเสริมการมีจิตอาสาและการเรียนรู้จากกันระดับอาเซียน เช่น งานวิจัยทั้ง
เชิงกว้างและวิจัยเชิงลึกและวิจัยแบบมีส่วนร่วม งานวิจัยระดมจิตอาสาข้ามพรมแดนเพื่อฝ่าพลวัตการพัฒนาที่ไม่สมดุลภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์
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การศึกษาการปฏิบัติตามค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
A Study of Self Practice on 12 Core Values of Thai People of
Srinakharinwirot University’s Students
หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์1
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาการปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ ของนิสิตระดับปริญญาตรี และหาแนวทาง
การส่งเสริมการปลูกฝังและปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการของเยาวชนไทย เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถาม สาหรับกลุ่มตัวอย่าง นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะ
ศึกษาศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ จานวน 240 คน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักคนไทยใน
ระดับมาก 10 ประการ และในระดับปานกลาง 2 ประการ ค่าคะแนนการปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักคนไทยระหว่างกลุ่ม
ตัวอย่างและของผู้วิจัย มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จานวน 7 ประการ โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เห็นด้วยกับการประกาศค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการของรัฐบาลในระดับปานกลางและเสนอแนะให้สถาบันการศึกษามี
บทบาทในการส่งเสริมการปลูกฝังค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ โดยเฉพาะความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
คำสำคัญ : การปฏิบตั ิตน ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
Abstract
This research aims to study the self-practice on 12 core values of Thai people of Srinakharinwirot
University’s undergraduate students and to seek strategies for promoting and self-practicing on these core
values of Thai youth. The research tool was a questionnaire for a sample group who were 240 students of
Faculty of Social Sciences, Faculty of Science, Faculty of Education, and Faculty of Humanity. The research
findings found that the students practiced seven core values at the high level and two core values at the
moderate level. The means of self-practice on 12 core values between the sample group and the researcher
were different with the statistical significance level of .01 in seven cores. Moreover, the students moderately
agreed on the announcement of the government’s 12 core values. The students also suggested that
academic institutions played an important role to building an awareness of these core values, especially
filial piety towards parents, guardians and teachers.
Keywords: Self Practice, 12 Core Values of Thai People
บทนา
ค่านิยมเป็นสิ่งที่บุคคลยึดเหนี่ยวและอาจใช้เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต ค่านิยมบางค่านิยมอาจมีการขัดแย้ง
กันเอง เช่น ค่านิยมการพึ่งพาตนเองทาให้บุคคลพยายามช่วยเหลือตนเอง ไม่รบกวนผู้อื่น แต่ในขณะเดียวกัน ก่อให้การห่าง
เหินระหว่างบุคคลมากขึ้น โดยทั่วไปแล้วค่านิยมที่มาจากการอบรมสั่งสอนต่อๆ กันมา มักจะส่งผลดีต่อสังคม เพราะเป็นสิ่งที่
1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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สมาชิกในสังคมให้การยอมรับว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น ความกตัญญู ความขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย ความ
สามัคคี เป็นต้น ค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ ได้แก่ (1) การพึ่งตนเอง การขยันหมั่ นเพียรและมีความรับผิดชอบ (2) การ
ประหยัดและการออม (3) การมีระเบียบวินัยและการเคารพกฎหมาย (4) การปฏิบัติตามคุณธรรมของทางศาสนา และ (5)
ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จึงถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคนและประเทศมานานกว่า 30 ปีแล้ว
(สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2526)
ด้วยกระแสโลกาภิวัตน์ทาให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง และมีการแลกเปลี่ยน ค่านิยมตลอดเวลา ทาให้ค่านิยม
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเช่นกัน จากการศึกษาแนวโน้มค่านิยมของคนไทยในปี 2558 ของบริษัท เอ็นไวโรเซล (ประเทศ
ไทย) มี 8 ประการ ได้แก่ (1) รวยลัด (2) งามภายนอก (3) ช่วยเหลือตัวเอง (ไม่พึ่งพา) (4) ไม่ผูกมัด (5) เปิดเผย ชัดเจน อย่า
ปิดบัง (6) วัฒนธรรมเดียวกัน (7) ความมีมาตรฐานสูง และ (8) ซื้อน้อยแต่ได้เยอะ (ผู้จัดการออนไลน์. 2557: ออนไลน์) ซึ่ง
ค่านิยมเหล่านี้ไม่ได้ส่งผลดีหรือบั่นทอนคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลและความก้าวหน้าผาสุกของประเทศชาติ เพื่อเป็น
การปรับเปลี่ยนค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์ รวมถึงเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามให้กับสังคมไทย คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) จึงกาหนดค่านิยมหลักของคนไทยขึ้นมาให้ชัดเจนขึ้น เพื่อให้ประชาชนนาไปปฏิบัติและสร้างสรรค์
ประเทศไทยให้เข้มแข็งโดยมี 12 ประการ (กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์, 2557: ออนไลน์) ประกอบด้วย
1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3) กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม
5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7) เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9) มีสติ รู้ตัว รูค้ ิด รู้ทา รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10) รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
11) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่า
12) คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
หากแต่การสร้างเสริมค่านิยมหลักคนไทยให้ประสบผลสาเร็จนั้น ควรเริ่มต้นจากการจุดประกายให้คนรับรู้ โดย
อาศัยความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน และระดับสังคม ผ่านการปลูกฝังลงไปในรากฐานจิตใจ
ของเด็กและเยาวชน โดยผู้ใหญ่จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้ด้วย ในขณะเดียวกัน สื่อมวลชนและโรงเรียนก็ต้องร่วมปลูกฝัง
เช่นกัน ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาการปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ ของนิสิตระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่ม
คนที่เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศไทย รวมถึง แนวทางการส่งเสริมการปลูกฝังและปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักคนไทย
12 ประการของเยาวชนไทย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการปฏิบัตติ นตามค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมการปลูกฝังและปฏิบัตติ นตามค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการของเยาวชนไทย
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่าง
1.1 กลุ่มใกล้เคียงกับกลุม่ ตัวอย่าง
กลุ่มใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ผู้วิจัย
ได้ทาการสอน 1 รายวิชาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จานวน 34 คน ซึ่งแบบสอบถามได้ผ่านการพิจารณาความ
เที่ยงตรง (Validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นผู้วิจัยได้ปรับปรุง แบบสอบถามและแจกให้แก่นิสิต เพื่อตรวจสอบค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามก่อนที่จะนาไปแจกให้แก่กลุ่มตัวอย่างต่อไป โดยแบบสอบถามได้แบ่งออกเป็น 12
ด้านตามค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ โดยด้านที่ 1 มีค่าความเชื่อมั่น .91 ด้านที่ 2 มีค่าความเชื่อมั่น .73 ด้านที่ 3 มีค่า
ความเชื่อมั่น .75 ด้านที่ 4 มีค่าความเชื่อมั่น .78 ด้านที่ 5 มีค่าความเชื่อมั่น .71 ด้านที่ 6 มีค่าความเชื่อมั่น .75 ด้านที่ 7มีค่า
ความเชื่อมั่น .75 ด้านที่ 8 มีค่าความเชื่อมั่น .72 ด้านที่ 9 มีค่าความเชื่อมั่น .70 ด้านที่ 10 มีค่าความเชื่อมั่ น .83 ด้านที่ 11
มีค่าความเชื่อมั่น .81 และด้านที่ 12 มีค่าความเชื่อมั่น .96 ซึ่งการวิจัยทางสังคมศาสตร์ยอมรับค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่ .70 ขึ้นไป
ถือว่ามีคุณภาพสูง
1.2 กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย คือ นิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่กาลัง
ศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จานวน 400 คน ตามเกณฑ์กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ (Yamane,
1973) โดยผู้วิจัยได้ประสานงานคณาจารย์ของ 4 คณะ ได้แก่ คณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ
คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อดาเนินการเก็บข้อมูลงานวิจัย ซึ่งได้รับแบบสอบถามกลับคืนรวมจานวนทั้งสิ้น 240 ชุด โดยมีอัตรา
ตอบกลับ (Response Rate) คิดเป็นร้อยละ 60 ทั้งนี้ ผู้วิจัยไม่สามารถบังคับให้นิสิตตอบแบบสอบได้ครบจานวนที่กาหนดไว้
เพราะการมีส่วนร่ว มของนิสิตต้องเป็นไปตามความสมัครใจตามข้อกาหนดของคณะกรรมการจริยธรรมสาหรับพิจารณา
โครงการที่ทาวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยนีเ้ ป็นแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา
เช่น ค่าความถี่ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป และสถิติเชิงวิเคราะห์ทดสอบหาค่า t-Test
เพื่อเปรียบเทียบระดับการปฏิบัตติ นตามค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ ระหว่างกลุม่ ตัวอย่างและผูว้ ิจัยที่ได้กาหนดไว้
3. เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้เป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย (1) ข้อมูลทางประชากร (2)
การปฏิบัตติ นตามค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการและ (3) แนวทางในการส่งเสริมการปลูกฝังและปฏิบัติตนตามค่านิยมหลัก
คนไทย 12 ประการของเยาวชนไทย สาหรับตอนที่ 2 ของแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 12 ด้านตามค่านิยมหลักคนไทย
เกณฑ์การตรวจให้คะแนน ได้แก่ (1) ไม่เคย เท่ากับ 0 (2) น้อยที่สุด เท่ากับ 1 (3) น้อย เท่ากับ 2 (4) ปานกลาง เท่ากับ 3 (5)
มาก เท่ากับ 4 และ (6) มากที่สุด เท่ากับ 5
3.1 ประการที่ 1 และประการที่ 4 มีเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยน้าหนักคาตอบ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เกณฑ์การแปลความหมายระดับของการปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักคนไทยประการที่ 1 และ 4
คะแนน
00.00-14.99
15.00-29.99
30.00-45.00

ระดับของการปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
น้อย
ปากลาง
มาก
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3.2 ประการที่ 2 ประการที่ 3 ประการที่ 8 ประการที่ 9 และประการที่10 มีเกณฑ์การแปลความหมาย
ค่าเฉลี่ยน้าหนักคาตอบ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เกณฑ์การแปลความหมายระดับของการปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักคนไทยประการที่ 2 3 8 และ9
คะแนน
ระดับการปฏิบตั ิตนตามค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
00.00-11.99
น้อย
12.00-24.99
ปากลาง
25.00-35.00
มาก
3.3 ประการที่ 5 มีเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยน้าหนักคาตอบ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เกณฑ์การแปลความหมายระดับของการปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักคนไทยประการที่ 5
คะแนน
ระดับการปฏิบตั ิตนตามค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
00.00-08.99
น้อย
09.00-16.99
ปากลาง
17.00-25.00
มาก
3.4 ประการที่ 6 ประการที่ 7 และประการที่ 12 มีเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลีย่ น้าหนัก
คาตอบ ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 เกณฑ์การแปลความหมายระดับของการปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักคนไทยประการที่ 6 7 และ12
คะแนน
ระดับการปฏิบตั ิตนตามค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
00.00-09.99
น้อย
10.00-19.99
ปากลาง
20.00-30.00
มาก
3.5 ประการที่ 10 มีเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยน้าหนักคาตอบ ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 เกณฑ์การแปลความหมายระดับของการปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักคนไทยประการที่ 5
คะแนน
ระดับการปฏิบตั ิตนตามค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
00.00-12.99
น้อย
13.00-25.99
ปากลาง
26.00-40.00
มาก
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1) ข้อมูลลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง (2) การวิเคราะห์การ
ปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ (3) แนวทางในการส่งเสริมการ
ปลูกฝังและปฏิบตั ิตนตามค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการของเยาวชนไทย
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1. ข้อมูลลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็นผู้หญิง 162 คน คิดเป็นร้อยละ 67. และผู้ชาย 78 คน คิดเป็น ร้อยละ 32.5 ส่วน
ใหญ่กาลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 จานวน 109 คน (45.8) รองลงมา ได้แก่ ชั้นปีที่ 4 (80 คน คิดเป็นร้อยละ 33.6) ชั้นปีที่ 3 (34
คน คิดเป็นร้อยละ 14.3) ชั้นปีที่ 1 (12 คน คิดเป็นร้อยละ 5) และชั้นปีที่ 5 (3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3) เป็นนิสิตของคณะ
สังคมศาสตร์มากที่สุด คือ 73 คน คิดเป็นร้อยละ 30.7 รองลงมา ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ (60 คน คิดเป็นร้อยละ 25.2 )
คณะศึกษาศาสตร์ (53 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3) และคณะมนุษยศาสตร์ (52 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ระบุว่าพักอาศัยอยู่กับบิดามารดา (143 คน คิดเป็นร้อยละ 60) รองลงมา ได้แก่ พักอาศัยอยู่กับเพื่อน (37 คน คิดเป็นร้อยละ
15.7) พักคนเดียว (35 คน คิดเป็นร้อยละ 14.7) และพักอาศัยอยู่กับญาติ (23 คน คิดเป็นร้อยละ 9.7) ตามลาดับ
2. การปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์เพื่อหาค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติตนตาม
ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ จากนั้นวิเคราะห์ค่า t-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนของกลุ่มตัวอย่าง
และค่าคะแนนของผู้วิจัย ผลการวิเคราะห์จากตารางที่ 6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าคะแนนเฉลี่ยของค่านิยมหลักคนไทยใน
ระดับมากมี 10 ประการ ได้แก่
1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3) กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
5) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
6) เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
7) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
8) มีสติ รู้ตัว รูค้ ิด รู้ทา รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
9) รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
10) คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
กลุ่มตัวอย่างมีค่าคะแนนเฉลี่ยของค่านิยมหลักคนไทยในระดับปานกลางมี 2 ประการ ได้แก่ (1) ใฝ่หา
ความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม และ (2) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่า
เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนของกลุ่มตัวอย่างและค่าคะแนนของผู้วิจัยที่ตั้งไว้ในระดับ
มาก ผลการวิเคราะห์จากตารางที่ 6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าคะแนนในค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการแตกต่างจากผู้วิจัย
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ประกอบด้วย 7 ประการ ได้แก่
1) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน
2) กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
3) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
4) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
5) เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตย
6) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
7) คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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ตารางที่ 6 : แสดงค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และระดับความหมายของการปฏิบัติตนตามค่านิยม
หลักคนไทย 12 ประการ ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ

n

SD

t

df

30.57
25.75
27.35
29.48

7.00
4.48
4.52
6.26

1.25
2.60**
8.01**
-1.25

235
239
236
236

ระดับ
ความหมาย
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์1
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน2
3. กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์3
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรง
และทางอ้อม1
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม3
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น
เผื่อแผ่และแบ่งปัน4
7. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตย4
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการ
เคารพผู้ใหญ่2
9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติ2
10. รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง5
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ
ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่า2
12. คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และ
ต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง4

236
240
237
237
237
235

19.14
22.84

2.89
3.56

11.40**
12.20**

236
234

มาก
มาก

237
239

23.22
27.86

4.45
4.45

13.28**
9.93**

236
238

มาก
มาก

239
237

25.48
26.54

4.37
5.31

1.71
1.58

238
237

มาก
มาก

238

24.57

3.84

-1.69

237

ปานกลาง

238

21.86

4.25

6.75**

237

มาก

หมายเหตุ : ** p < .01
1
ผู้วิจัยได้ตั้งค่าคะแนนเท่ากับ 30 แสดงว่าอยู่ในระดับมาก
2
ผู้วิจัยได้ตั้งค่าคะแนนเท่ากับ 25 แสดงว่าอยู่ในระดับมาก
3
ผู้วิจัยได้ตั้งค่าคะแนนเท่ากับ 17 แสดงว่าอยู่ในระดับมาก
4
ผู้วิจัยได้ตั้งค่าคะแนนเท่ากับ 20 แสดงว่าอยู่ในระดับมาก
5
ผู้วิจัยได้ตั้งค่าคะแนนเท่ากับ 26 แสดงว่าอยู่ในระดับมาก

3. แนวทางในการส่งเสริมการปลูกฝังและปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการของเยาวชนไทย
ในส่วนนี้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ส่วนย่อย ได้แก่ (1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกาศค่านิยม
หลักคนไทย 12 ประการ (2) ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการที่ควรได้รับการส่งเสริมอย่างเร่งด่วน และ (3) องค์กรที่มีหน้าที่
ในการส่งเสริมการปลูกฝังค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
3.1 ความคิดเห็นเกีย่ วกับการประกาศค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
ผู้วิจัยได้ถามกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับความคิดเห็นกับการประกาศค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
ช่องทางการรับทราบค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ และความสามารถในการระบุค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการได้
ครบถ้วน ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการประการค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการในระดับปาน
กลาง (170 คน คิดเป็นร้อยละ 71.4) ระดับมากมีจานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 22.6 และ ระดับน้อยมีจานวน 14 คน คิด
เป็นร้อยละ 6 สาหรับความสามารถของกลุ่มตัวอย่างในการระบุค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการได้ครบถ้วน พบว่า มากกว่า
ครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างสามารถระบุได้บางประการเท่านั้น (138 คน คิดเป็นร้อยละ 57.7) มาสามารถระบุได้เลยมีจานวน
92 คน คิดเป็นร้อยละ38.5 และเพียงแค่ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 สามารถระบุได้ครบทั้ง 12 ประการ
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3.2 ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการที่ควรได้รับการส่งเสริมอย่างเร่งด่วน
เมื่อวิเคราะห์ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการที่ควรได้รับการส่งเสริมอย่างเร่งด่วน 5 อันดับแรก
ดังผลการวิเคราะห์จากตารางที่ 7 พบว่า ค่านิยมหลักคนไทยเกีย่ วกับ (1) กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ (200
คน คิดเป็นร้อยละ 83.3) (2) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน (143 คน คิดเป็นร้อยละ 59.5) (3) มีความรัก
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (138 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5) (4) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม
(121 คน คิดเป็นร้อยละ 50.4) และ (5) มีสติ รูต้ ัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติ (117 คน คิดเป็นร้อยละ48.7) ทีค่ วรได้รบั การส่งเสริม
อย่างเร่งด่วน
ตารางที่ 7 : แสดงค่าความถี่และร้อยละของค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการที่ควรได้รับการส่งเสริมอย่างเร่งด่วน
ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
1. กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน
3. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม
5. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติ
6. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
7. คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่า
ผลประโยชน์ของตนเอง
8. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
9.มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่อ
อานาจฝ่ายต่า
10. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
11. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตย
12. รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จานวน (คน)
200
143
138
121
117
116
97

ร้อยละ
83.3
59.5
57.5
50.4
48.7
48.3
40.4

94
70

38.3
29.2

51
45
43

21.3
18.3
17.9

หมายเหตุ : เลือกได้ 5 ประการ และเรียงลาดับจากค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการที่ถูกเลือกมากที่สุดไปน้อยที่สุด

3.3 องค์กรที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมการปลูกฝังค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
เมื่อวิเคราะห์องค์กรที่มีหน้าที่สาคัญในการส่งเสริมการปลูกฝังค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
ดังผลการวิเคราะห์จากตารางที่ 8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับสถาบันการศึกษามากที่สุด (200 คน คิดเป็นร้อยละ
83.3 รองลงมา ได้แก่ ครอบครัว (186 คน คิดเป็นร้อยละ 77.5) สื่อมวลน (138 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5) หน่วยงานราชการ
(108 คน คิดเป็นร้อยละ 45) องค์กรศาสนา (60 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5) บริษัทเอกชน (40 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7) และ
อื่นๆ เช่น กลุ่มเพื่อน (11 คน คิดเป็นร้อยละ 4.6) ตามลาดับ
ตารางที่ 8 : แสดงค่าความถี่และร้อยละขององค์กรที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมการปลูกฝังค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
องค์กรที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมการปลูกฝัง
ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
1. สถาบันการศึกษา
2. ครอบครัว
3. สื่อมวลชน

- สังคมและวัฒนธรรม -

จานวน
(คน)
200
186
138

ร้อยละ
83.3
77.5
57.5
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องค์กรที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมการปลูกฝัง
ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
4. หน่วยงานราชการ
5. บุคคลทั่วไป
6. องค์กรศาสนา
7. บริษัทเอกชน
8. อื่นๆ เช่น กลุ่มเพื่อน

จานวน
(คน)
108
76
60
40
11

ร้อยละ
45.0
31.7
27.5
16.7
4.6

หมายเหตุ : เลือกได้ 5 องค์กร และเรียงลาดับจากองค์กรที่ถูกเลือกมากที่สุดไปน้อยที่สุด

สรุปและอภิปรายผล
งานวิจัยนี้มุ่งศึกษา โดยใช้เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม ในส่วนนีจ้ ะนาเสนอการสรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. สรุปผลการวิจยั
งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาการปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ ของนิสิตระดับอุดมศึกษา และแนวทางการ
ส่งเสริมการปลูกฝังและปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการของเยาวชนไทย เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามสาหรับกลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบด้วย คณะสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ จานวน 240 คน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักคนไทยใน
ระดับมาก 10 ประการ และในระดับปานกลาง 2 ประการ เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างในค่าคะแนนการปฏิบัติตนตามค่านิยม
หลักคนไทยระหว่างกลุ่มตัวอย่างและผู้วิจัยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้วยกัน 7 ประการ นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เห็นด้วยกับการประกาศค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการของรัฐบาลในระดับปานกลาง สาหรับค่านิยมหลักคนไทย 12
ประการที่ต้องได้รับการส่งเสริมอย่างเร่งด่วน 5 อันดับแรก ได้แก่ (1) กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ (2) ซื่อสัตย์
เสียสละ (3) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (4) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและ และ (5) มีสติ รู้ตัว รู้คิด
รู้ทา รู้ปฏิบัติ รวมถึงเสนอแนะว่าสถาบันการศึกษาเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมการปลูกฝังค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
รองลงมา ได้แก่ ครอบครัว สื่อมวลชน และหน่วยงานราชการ
2. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยการปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ พบว่า นิสิตมีค่าคะแนนเฉลี่ยของค่านิยม
หลักคนไทยในระดับมากมี 10 ประการ และในระดับปานกลาง 2 ประการ และมีค่าคะแนนในค่านิยมหลักคนไทย 12
ประการแตกต่างจากค่าคะแนนที่ผู้วิจัยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้วยกัน 7 ประการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
พระอานาจ อตถกาโม (2555) ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย จังหวัด
นนทบุรี จานวน 162 คน พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยภาพรวมในระดับมาก ประกอบด้วย
รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มีวินัย มุ่งมั่นในการทางาน และ
ใฝ่เรียนรู้ การที่นิสิตสามารถปฏิบัติตามหลักค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการในระดับมากได้ถึง 10 ประการ อาจเป็นเพราะว่า
นิสิตผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization Process) ทั้งทางตรงเป็นการเรียนรู้ผ่านการอบรมสั่งสอนและ
ทางอ้อมผ่านการรับรู้และเลียนแบบ กระบวนการขัดเกลาทางสังคมเป็นการอบรม สั่งสอน ถ่ายทอด ความคิดและความเชื่อ
ค่านิยม ปทัสถาน และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์สู่สมาชิกของสังคมให้มีทัศนคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมและดีงาม ซึ่งจะต้อง
อาศัยองค์กรทางสังคม 6 องค์กรที่ทาหน้าที่ขัดเกลาพฤติกรรมของสมาชิก (สุพัตรา สุภาพ, 2546: 42-45; จานงค์
อดิวัฒนสิทธิ์และคณะ, 2540: 47-49) ได้แก่ ครอบครัว กลุ่มเพื่อน สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถานที่ทางาน และ
สื่อมวลชน
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นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบว่าองค์กรที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมการปลูกฝังค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ พบว่า
นิสิตให้ความสาคัญกับสถาบันการศึกษา ครอบครัว สื่อมวลชน หน่วยงานราชการ องค์กรศาสนา บริษัทเอกชน และอื่นๆ เช่น
กลุ่มเพื่อน ตามลาดับ ซึ่งองค์กรเหล่านี้ล้วนมีบทบาทสาคัญในการปลูกฝังค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของพระบารุง ปญญาพโล (2554) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม จานวน 286 คน พบว่า ครอบครัว สถานศึกษา สถาบันทางศาสนา และหน่วยงานภาครัฐ เป็นปัจจัยที่สาคัญ
ในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม นอกจากนี้ พระมหาอาจริยพงษ์ คาตั๋น (2554) ได้ศึกษาการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และค่ านิ ยมที่ พึ งประสงค์ ของนั กเรี ยนโรงเรี ยนมั ธยมศึ กษาในเขตจั ง หวั ดนครปฐม จ านวน 400 คน พบว่ า
สถานศึกษาเป็นหนึ่งในปัจจัยสาคัญต่อการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ซึ่งสถานศึกษาจะสร้าง
บรรยากาศภายในโรงเรียนที่เอื้ออานวยต่อการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม อีกทั้ง สื่อมวลชน มีบทบาทในการการส่งเสริมการ
ปลูกฝังค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการมาเช่นกัน ดังเช่นงานวิจัยของสุทธินี กล่ากล่อมจิตร์ (2547) ศึกษาค่านิยมในการปฏิบัติ
ตนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในจังหวัดเพชรบุรี จานวน 1,607 คน
พบว่า สื่อมวลชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับค่า นิยมในการปฏิบัติตนของนักเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง
ประกอบด้ ว ย การอุ ป โภคบริ โ ภค พฤติ ก รรมทางเพศ นั นทนาการ ภาษา จริ ยธรรมคุ ณ ธรรมและมารยาท ศิ ลปะและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย การพึ่งตนเอง การประหยัดและอดออม และการมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย สาหรับ
สื่อมวลชนในยุคปัจจุบันที่เยาวชนเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว คือ สื่อดิจิทัลสมัยใหม่ เช่น อุปกรณ์การสื่อสาร โปรแกรมซอฟต์แวร์
เครือข่ายการสื่อสาร เป็นต้น นับเป็นสื่อใหม่ที่มีอิทธิพลในการสร้างค่านิยมทางสังคมของเยาวชนทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ เป็น
วิธีการขัดเกลาทางสังคมทางอ้อม หากเยาวชนใช้สื่อดิจิทัลใหม่ในทางบวก เช่น การกระชับความสัมพันธ์ของครอบครัว การ
แบ่งปันและช่วยเหลือกัน การศึกษาหาข้อมูลและเรียนรู้ด้วยตนเอง และการทางานเพื่อหารายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว จะ
ส่งผลให้การดาเนินชีวิตของตนเองดีขึ้นและไม่เป็นภาระหรือสร้างปั ญหาให้แก่สังคม (ฐิตินัน บุญภาพ คอมมอน, 2556:
ออนไลน์) ดังนั้น องค์กรทางสังคมจึงมีบทบาทสาคัญในการกล่อมเกลาและฝึกฝนให้บุคคลมีทัศนคติและพฤติกรรมที่เหมาะสม
กับสังคมที่บุคคลนั้นอาศัยอยู่
จากความคิดเห็นของนิสิตต่อค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการที่ควรได้รับการส่งเสริมอย่างเร่งด่วน พบว่า 5 อันดับ
แรก ได้แก่ (1) กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ (2) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน (3) มีความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
(4) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม (5) มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติ การที่นิสิตให้ความสาคัญกับ
ความกตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์เป็นอันดับแรก อาจเป็นเพราะในปัจจุบันประเทศกาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ขณะเดียวกันอัตราการเกิดลดลงส่งผลให้มีประชากรวัยแรงงานน้อยลง ซึ่งเป็นสัญญาณชี้ให้เห็นว่าบุคคลวัยหนุ่มสาวที่ต้องดูแล
หรือเกื้อหนุนผู้สูงอายุจะลดลงเรื่อยๆ จากเดิม 9 คน รับผิดชอบดูแลผู้สูงอายุ 1 คน ในปี พ.ศ. 2533 ลดลงเหลือ 5 คน ในปีพ.ศ.
2553 และคาดว่าจะเหลือเพียง 2 คน ในปีพ.ศ.2573 อีกทั้ง ด้วยภาวะบีบคั้นทางเศรษฐกิจ ที่ต้องแข่งขันหารายได้มาครองชีพ
ทาให้วัยแรงงานคิดเห็นว่าผู้สูงอายุเป็นภาระแก่บุตรหลานและเป็นผู้ที่น่าเบื่อ (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2557: ออนไลน์) ผู้สูงอายุ
จึงต้องดารงชีวิตอยู่เพียงลาพังและถูกทอดทิ้ง ขาดการยอมรับนับถือ ขาดความรัก ความเอาใจใส่จากบุตรหลานหรือสมาชิกใน
ครอบครัว เกิดความรู้สึกหมดหวัง ในชีวิตไม่มีความสุข สิ้นหวัง หมดพลัง ทาให้สัมพันธภาพของครอบครัวห่างเหินมากขึ้น
(ประภาพร มโนรัตน์, 2556)
ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของสื่อดิจิทัลใหม่ก่อเกิดค่านิยมและพฤติกรรมเชิงลบที่ไม่เคยมีในสังคมไทยมา
ก่อน อาทิ ค่านิยมการลอกเลียนแบบและตามกระแสในทางที่ผิด เช่น การใช้ของซื้อของตามดารา หรือมีพฤติกรรมฟุมเฟือย
ความอยากมีอยากได้เหมือนคนอื่น และค่านิยมเป็นคนใจร้อน อารมณ์รุนแรงและไม่อดทน เป็นเพราะเยาวชนเคยชินกับความ
รวดเร็วของเทคโนโลยีที่สร้างความสะดวกสบาย เช่น ทาธุรกรรมธนาคาร สั่งซื้อสินค้า สืบค้นข้อมูลต่างๆ ทาให้ความอดทนรอ
คอยบางสิ่งบางอย่างลดลงไปด้วย (ฐิตินัน บุญภาพ คอมมอน, 2556: ออนไลน์) ค่านิยมสมัยใหม่อีกประการที่น่าเป็นห่วง คือ
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การยอมรับการทุจริต จากการสัมภาษณ์เยาวชน 4,000 คน ใน 21 จังหวัดในโครงการคนไทยมอนิเตอร์ 2557 ของมูลนิธิเพื่อ
คนไทย พบว่าส่วนใหญ่เคยทุจริตเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ตนเอง เช่น ลอกข้อสอบ และเห็นว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ แม้
พฤติกรรมนั้นจะส่งผลต่อการทุจริตเรื่องอื่นในอนาคต (ไทยพีบีเอส, 2557: ออนไลน์) ดังนั้น การแก้ปัญหาการทุจริตต้อง
ส่งเสริมให้เยาวชนไม่ว่ากาลัลเรียนอยู่หรือกาลังจะจบไปทางาน มีความซื่อสัตย์ มีสติ รู้ว่าสิ่งใดไม่ควรทา และเกิดการสานึกผิด
หากได้เคยกระทาไปแล้ว
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาควรมีมาตรการปลูกฝังและการปฏิบัติตนค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
ให้แก่นิสิตนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เช่น ติดป้ายประกาศ แทรกอยู่ในกระบวนการเรียนการสอน จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยม
หลักคนไทย 12 ประการ
1.2 รัฐบาลควรกระตุ้นบริษัทเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์การปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักคนไทย 12
ประการให้แก่เยาวชนไทย เช่น ติดตั้งป้ายประกาศ
1.3 สื่อมวลชนเผยแพร่และนาเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ เป็นประจาเพื่อให้เกิดการ
ตระหนัก ซึมซับ และส่งผลถึงการปฏิบัติตนต่อไป
1.4 ครอบครัวควรให้ความสาคัญกับการปลูกฝังและการปฏิบตั ิตนค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ เช่น บิดา
มารดาเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิตน รวมถึงสามารถระบุค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ ได้ด้วย
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป
2.1 ควรเพิ่มจานวนกลุ่มตัวอย่างและขยายไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ
2.2 เพิ่มตัวแปรที่เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุต่อการปฏิบตั ิตนค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
2.3 ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น สัมภาษณ์ส่วนบุคล สนทนากลุ่ม เพื่อให้ความคิดเห็นเชิงลึกเกี่ยวกับกการปลูกฝัง
และการปฏิบัตติ นค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการของเยาวชนไทย
2.4 ควรใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาเพื่อหารูปแบบการปลูกฝังและการปฏิบตั ิตนค่านิยมหลักคนไทย 12
ประการของเยาวชนไทย
2.5 สืบเสาะหากรณีศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของการปลูกฝังและการปฏิบัตติ นค่านิยมหลักคน
ไทย 12 ประการของเยาวชนไทย
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจาปี
2558 และขอขอบคุณคณาจารย์ของคณะสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์
ทุกท่านให้ความกรุณาผู้วิจัยในการแจกแบบสอบถามให้แก่นิสิต
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การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้สู่ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 : รายวิชาเทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
The Development of Learning Ways to the 21st Century Skills: Festivals and
Religious Rite Subject, Nakhon Pathom Rajabhat University
ณรงค์วรรษ บุญมา

1

บทคัดย่อ
จากการพัฒนารูปแบบการเรียนสู่ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 : รายวิชาเทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม พบว่า 1) กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่จะให้นักศึกษาเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 นั้น มีดังนี้ (1) การตั้ง
คาถามที่เหมาะสมต่อผู้เรียน (2) ผู้เรียนได้สืบค้นอย่างมีอิสระ (3) ได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากการสร้างชิ้นงาน (4) ให้ผู้เรียนได้
นาเสนอผลงานของตนเอง และ 2) การพัฒนารูปแบบการสอนรายวิชาเทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ดังนี้ คือ (1) บูรณาการเนื้อหาเข้าสู่วิถีชีวิตจริง (2) จัดการเรียนรู้ต้องเอื้อต่อการดึงศักยภาพของผู้เรียน (3) สร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ (4) ให้มีโอกาสร่วมพิธีกรรมและงานเทศกาลทางศาสนา
คำสำคัญ: การพัฒนา รูปแบบการสอน เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Abstract
The results of development of learning ways for Festivals and Religious Rite, Nakhon Pathom
Rajabhat University : 1) the process of learning that will make the students to get the skills of people in
the 21st century as the following: (1) giving the appropriate questions to the students (2) the students
can search freely (3) the students get self-learning from creating the piece of work (4) let students
present their works and 2) to develop the teaching ways of Festivals and Religious Rite Subject, Nakhon
Pathom Rajabhat University as the following : (1) integration of content into the real life, (2) contributing
of learning to pull the potential of learners (3) learning environment (4) providing the opportunity to
worship and religious festivals.
Keywords: development, learning ways, festivals and religious rite, Nakhon Pathom Rajabhat University
บทนา
สภาพปัญหาของการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันที่ประสบอยู่ก็คือนักศึกษาเบื่อหน่ายต่อการเข้าห้องเรียน โดยเฉพาะ
การเรียนรู้ในรายวิชาทางศาสนาและปรัชญา ซึ่งเรียนไม่เข้าใจ เรียนไม่รู้เรื่อง กระบวนการเรียนรู้ไม่น่าสนใจ สื่อการเรียนการ
สอนไม่น่าสนใจ ดูล้าสมัย พร้อมกันนั้นทักษะของบัณฑิตที่จบไปก็ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดเพราะขาดทักษะที่โลกสมัยใหม่
ต้องการ

1
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โลกปัจจุบันเป็นโลกแห่งยุคดิจิตอล โลกในศตวรรษที่ 21 นี้ ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เราเองก็ต้อง
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หากไม่เช่นนั้นก็จะอยู่ไม่ได้ เหมือนไดโนเสาร์ ที่ต้องสูญพันธ์และกลายเป็นเพียงตานานไปใน
ที่สุด เมื่อศตวรรษเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน โลกเปลี่ยน ทักษะที่ต้องการในการดารงชี พเพื่ออยู่ในโลกก็เปลี่ยน คุณลักษณะของ
บัณฑิตที่โลกต้องการก็เปลี่ยน การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ได้คุณลักษณะของบัณฑิตที่โลกปัจจุบัน โลกในศตวรรษที่ 21 นี้
ต้องการก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน เพื่อความเหมาะสมกับยุคสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของโลกสมัยใหม่ การ
จัดการเรียนรู้แบบเดิมเป็นเรื่องล้าหลัง ไปแล้ว หากครูหรืออาจารย์ยังคงจัดการเรียนรู้ให้นักศึกษาแบบเดิมๆ ก็เท่ากับกาลัง
ปล้นหรือรังแกอนาคตของพวกเขาอย่างร้ายแรง ดังปรัชญาการสอนที่ว่า “การที่ครูสอนนักศึกษาปัจจุบันตามวิธีที่เคยสอนใน
อดีต การไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้สอดคล้องกับยุคสมัย เท่ากับเป็นการปล้นอนาคตของนักศึกษา” (Sarkozi, 2001)
นอกจากเป็นการปล้นอนาคตของนักศึกษาแล้วยังเป็นการปล้นอนาคตของชาติไปในตัวอีกด้วย
ผู้วิจัยซึ่งเป็นอาจารย์ประจาวิชาเทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนา ได้เห็นปัญหาดังกล่าวนั้น จึงได้ทาการวิจั ยเพื่อ
พัฒนาการเรียนเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนสู่ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 : รายวิชาเทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่จะให้นักศึกษาเกิดทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 คือ 3 R และ 7 C
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วิธีดาเนินการวิจัย
บทความวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ระหว่างเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
(Qualitative Research and Quantitative Research) Observation) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบ
สัมภาษณ์ (Interview) และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant เข้ามาเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการวิจัย
หลังจากนั้น นาผลมาประมวลแล้วสรุปสร้างเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านทั้งด้านการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จานวน 3 ท่าน กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 4 หมู่เรียน 55/9
จานวน 41 คน55/10 จานวน 45 คน 55/11 จานวน 45 คน และ 55/12 จานวน 42 คน ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนา ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2558 รวมจานวนทั้งสิ้น 173 คน
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. นวัตกรรม 6 ส.
การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้นวัตกรรม 6 ส. (บรรดล สุขปิติ, 2549 : 556) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 นวัตกรรม 6 ส. ประกอบด้วย
1) สงสัย ใคร่รู้ (Question) - ให้ครูตั้งคาถามมากกว่าการบอกหรืออธิบาย การตั้งคาถามให้นักศึกษา
ช่วยกันหาคาตอบเป็นวิธีการหนึ่งที่จะฝึกให้พวกเขาคิดวิเคราะห์เป็น คิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นช่วงเวลาที่ครูจะได้เรียนรู้
ผู้เรียนแต่ละคน พร้อมกันนั้นก็ได้มีโอกาสสังเกตความเข้าใจของนักศึกษา ความเข้าใจไหนไม่ถูกก็แก้ไขเสีย เป็นกติกาการ
เรียนที่ทาให้ผู้เรียนได้คิด มีส่วนร่วมในการตั้งคาถาม และช่วยกันหาคาตอบ เป็นการพัฒนาทักษะด้านความคิดของผู้เรียน
2) สืบเสาะ ค้นคว้า (Search) - ครูให้นักศึกษาไปสืบเสาะ ค้นคว้าในเรื่องที่เขาสนใจ แต่ต้องอยู่ภายใต้
ขอบเขตของเนื้อหาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชา การค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองมีความจาเป็นและสาคัญมากต่อ
การเรียนรู้ในโลกปัจจุบัน ซึ่งจะสามารถสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับพวกเขาเอง อยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนรู้ได้ และที่
สาคัญสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
- สังคมและวัฒนธรรม -
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3) สื่อสาร สัมพันธ์ (Communication) – หลังจากนักศึกษาได้ไปสืบเสาะค้นคว้าและได้องค์ความรู้นั้นๆ
มาแล้ว ต่อจากนั้นครูให้นักศึกษาออกมานาเสนอ อภิปราย เพื่อสร้างทักษะการสื่อสาร และสัมพันธ์กับผู้อื่น รู้แต่สื่อสารไม่ได้
หรือไม่สามารถสื่อให้ผู้อื่นรู้และเข้าใจอย่างที่เราเข้าใจได้ จะกลายเป็นกาแพงในการมีสัมพันธภาพกับผู้อื่น โลกสมัยใหม่ การ
สื่อสารมีหลายช่องทาง ทุกช่องทางผู้เรียนต้องมีทักษะทุกช่องทางการสื่อสาร
4) สร้าง/สรุป ความรู้ ( Construct) - เมื่อได้ผ่านกระบวนการตามข้อ 1-3 แล้ว ครูให้นักศึกษาประมวล
ความรู้ที่ได้ค้นคว้า อภิปราย แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องนั้น นามาวิเคราะห์ และสรุปเป็นองค์ความรู้ต่อไป
5) สร้างสรรค์ ประยุกต์ (Apply) – หลังจากที่ได้องค์ความรู้แล้วต้องนาองค์ความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ได้
ขณะประยุกต์ใช้ต้องทาการสังเกตไปด้วยว่าผลของการใช้องค์ความรู้นั้น ดีจริงหรือไม่ หรือเป็นองค์ความรู้ที่ไม่มีประสิทธิภาพ
มีข้อบกพร่องตรงไหน เพื่อที่จะหาแนวทางพัฒนาต่อยอดให้เกิดผลในเชิงสร้างสรรค์ต่อไป
6) สานึก สาธารณะ (Serve) – ความรู้หรือทักษะทั้งหมดที่มีอยู่จะไม่มีประโยชน์อะไรเลย หากไม่นาไป
ขยายผลในเชิงให้ความช่วยเหลือหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะ ต่อสังคม เมื่อมีโอกาส นักศึกษาต้องมีทักษะนี้โดยธรรมชาติ
สามารถทาได้ทุกโอกาส
ผลจากการนานวัตกรรมดังกล่าวนั้นมาใช้เพื่อการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ ทาให้การจัดการเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกินความคาดหมาย อันเนื่องมาจากผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยความสนุกและมีความสุขยิ่งกับกิจกรรม
และสถานการณ์ต่างๆ ที่จัดให้
2. แนวคิด ทฤษฎี หรือ งานวิจัยที่สนับสนุนการเลือกใช้นวัตกรรมนี้
2.1 แนวคิด ทฤษฎี "ห้องเรียนกลับทาง" (Flipped Classroom : Learn at Home, Take Home at
School) เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ โดยให้นักเรียน "เรียนที่บ้าน-ทาการบ้านที่โรงเรียน" (วิจารณ์
พานิช, 2556 : 83 – 86)
การจัดการเรียนรู้ "ห้องเรียนกลับทาง" เป็นที่นิยมอย่างมากในสหรัฐอเมริกา และเมื่อปีการศึกษา พ.ศ. 2556
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของไทยก็จะนาแนวคิด "ห้องเรียนกลับทาง" มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน แนวคิด
หลักของ "ห้องเรียนกลับทาง" คือ "เรียนที่บ้าน-ทาการบ้านที่โรงเรียน" กล่าวคือ เดิมที่ครูเคยให้ทาในชั้นเรียนตอนนี้ให้ไปทา
ที่บ้าน และเดิมที่ครูมอบหมายให้นักเรียนไปทาที่บ้าน ตอนนี้ให้มาทาในชั้นเรียนแทน โดยยึดหลักที่ว่า เวลาที่นักเรียนต้องการ
พบครูจริงๆ คือ เวลาที่เขาต้องการความช่วยเหลือ เขาไม่ได้ต้องการให้ครูอยู่ในชั้นเรียนเพื่อสอนเนื้อหาต่างๆ เพราะเขา
สามารถศึกษาเนื้อหานั้นๆ ด้วยตนเอง ถ้าครูบันทึกวิดีโอการสอนให้เด็กไปดูเป็นการบ้าน แล้วครูใช้ชั้นเรียนสาหรับชี้แนะ
นักเรียนให้เข้าใจแก่นความรู้จะดีกว่า
กระบวนการจัดการเรียนรู้ "ห้องเรียนกลับทาง" ครูจะแจกสื่อให้เด็กไปศึกษาล่วงหน้าที่บ้าน เมื่อมาเข้าชั้นเรียน
ในวันรุ่งขึ้น นักเรียนจะซักถามข้อสงสัยต่างๆ จากนั้นก็ลงมือทางานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มโดยมีครูคอย
ให้คาแนะนาตอบข้อสงสัย
"ห้องเรียนกลับทาง" เป็นการเข้าใกล้การจัดการเรียนการสอนแบบ “เด็กเป็นศูนย์กลาง” (Child-center
education) มากขึ้น ที่สาคัญช่วยแก้ปัญหาเรื่องการบ้านได้ด้วย "ห้องเรียนกลับทาง" เป็นการเรียนรู้แบบผสมผสาน เป็น
รูปแบบการเรียนที่มีการนาเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาการสอนในชั้นเรียนอย่างเต็มที่ ครูจะมีเวลาใกล้ชิดกับนักเรียนมากขึ้น
แทนที่จะใช้เวลาในการสอนหนังสือเพียงอย่างเดียว โดยครูมักบันทึกวิดีโอการสอนให้เด็กไปดูนอกชั้นเรียนแทน ในห้องเรียน
แบบเก่า ครูจะให้นักเรียนกลับไปอ่านตาราเองที่บ้านแล้วค่อยนาเนื้อหาต่างๆ ที่ อ่านมาอภิปรายกันในวันถัดไป จากนั้น
นักเรียนจะได้รับการบ้านที่ใช้วัดความเข้าใจต่อหัวข้อการเรียนนั้นๆ
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การเรียนการสอนแบบ "ห้องเรียนกลับทาง" นั้น นักเรียนจะเรียนรู้หัวข้อต่างๆ ด้วยตนเองก่อน โดยใช้วิดีโอการ
สอนที่ครูเป็นผู้ทากลับไปศึกษาเองที่บ้าน จากนั้นในชั้นเรียนนักเรียนจะพยายามนาความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ในการทางาน
และแก้ปัญหาต่างๆ ในชั้นเรียน ดังนั้น งานหลักของครูคือการสอนนักเรียนเมื่อไม่เข้าใจ มากกว่าที่จะเป็นคนบอกเล่าเนื้อหา
การเรี ย นเพี ย งอย่ า งเดี ย ว การเรี ย นการสอนเช่ น นี้ ท าให้ ส ามารถน าการจั ด การเรี ย นรู้ ต าม ความแตกต่ า งของผู้ เ รี ย น
(Differentiate Instruction)และการเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning : PBL) มาใช้ในชั้นเรียนได้ด้วย
การเรียนการสอนแบบ "ห้องเรียนกลับทาง" ทาให้ครูมีเวลาชี้แนะนักเรียนและช่วยนักเรียนสร้างสรรค์แนวคิดต่างๆ ได้มากขึ้น
นอกจากนี้ยังลดจานวนนักเรียนที่หยุดเรียนในชั้นเรียนนั้นๆ และช่วยเพิ่มเนื้อหาสาระจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ด้วย หลายคนให้
ความเห็นว่า "ห้องเรียนกลับทาง" อาจส่งผลเสียต่อนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้นอกโรงเรียน
2.2 การจัดการเรียนรู้แบบ ลดการบอก เพิ่มการเรียนรู้ (Teach Less, Learn More : TLLM ) ในการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด Teach Less, Learn More ผู้สอนต้องสอนให้น้อยลงหรือ Teach Less แต่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
มากขึ้นหรือ Learn More นั่นคือผู้สอนต้องกระตุ้นให้เรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้ วยตนเอง ซึ่งบทบาทการสอนของผู้สอน
แม้จะน้อยลง แต่บทบาทที่เพิ่มมากขึ้นของผู้สอน คือ ผู้สอนต้องมีการวางแผนและออกแบบกิจกรรมเรียนการสอน เตรียมสื่อ
และแหล่งเรียนรู้ และเตรียมคาถามที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร, 2555 :1-11)
2.3 หลักการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
กระบวนการกลุ่มเป็นวิทยาการที่ศึกษาเกี่ยวกับกลุม่ คนเพื่อนาความรู้ไปใช้ในการปรับเปลี่ยนเจตคติและ
พฤติกรรมของคน ซึ่งจะนาไปสู่การเสริมสร้างความสัมพันธ์และการพัฒนาการทางานของกลุ่มคนให้มีประสิทธิภาพ (ทิศนา
แขมณี, 2545 : 139) จุดเริ่มต้นของค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือ การศึกษากลุ่มคนด้านพลังกลุ่มและผู้ที่ได้เชื่อว่าเป็นบิดา
ของกระบวนการกลุ่มก็คือ เคริร์ท เลวิน (Kurt Lewin) นักจิตวิทยาสังคมและนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน โดยเริ่มศึกษา
ตั้งแต่ประมาณปี ค.ศ 1920 เป็นต้นมา และได้มีผู้นาหลักการของพลังกลุ่มไปใช้ในการพัฒนาพฤติกรรมการทางานกลุ่ม การ
พัฒนาบุคลิกภาพและจุดประสงค์อื่น ๆ วงการ รวมทั้งในวงการศึกษา
การเรียนแบบกระบวนการกลุ่ม คือ ประสบการณ์ทางการเรียนรู้ที่นักเรียนได้รับจากการลงมือร่วม
ปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่ม กลุ่มจะมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของแต่ละคนแต่ละคนในกลุ่มมีอิทธิพลและมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกัน
หลักการสอนโดยวิธีกระบวนการกลุ่ม มีหลักการเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน สรุปได้ ดังนี้ ( กรมวิชาการ,
2543 :155-156)
1) เป็นการเรียนการสอนที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนโดยให้ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมมากที่สุด
2) เป็นการเรียนการสอน ที่เน้นให้นักเรียนได้เรียนรูจ้ ากกลุ่มให้มากที่สุด กลุ่มจะเป็นแหล่งความรู้สาคัญ
ที่จะฝึกให้ผู้เกิดความรู้ความใจ และสามารถปรับตัวและเข้ากับผู้อื่นได้
3) เป็นการสอนที่ยึดหลักการค้นพบและสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตัวเองของนักเรียนเอง โดยครูเป็น
ผู้จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพยายามค้นหา และพบคาตอบด้วยตนเอง
4) เป็นการสอนที่ให้ความสาคัญของกระบวนการเรียนรู้ ว่าเป็นเครื่องมือที่จาเป็นในการแสวงหาความรู้
และคาตอบต่าง ๆ ครูจะต้องให้ความสาคัญของกระบวนการต่าง ๆ ในการแสวงหาคาตอบ
5) เป็นการสอนที่เน้นการนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน โดยให้ผู้เรียนมีโอกาสคิดหาแนวทางนา
ความรู้ความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียน ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
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ผลการศึกษา
ผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ พบว่า
1) กระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่จะให้นักศึกษาเกิดทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย ดังนี้
(1) การตั้งคาถามที่เหมาะสมต่อผู้เรียน – ครูต้องเตรียมการสอนโดยการเตรียมคาถามที่จะกระตุ้นให้
นักศึกษาคิดเพื่อหาคาตอบให้มากๆ อย่าเตรียมคาตอบเพื่อบอกนักเรียน ครูอย่าทาตัวเป็นศาสดา ปราชญ์ หรือผู้เชี่ ยวชาญ
หรือกูรู รู้ไปทุกเรื่อง พร้อมที่จะบอกทุกอย่างแก่นักศึกษา หากแต่ครูต้องเปลี่ยนมาเป็นเด็กน้อยผู้ขี้สงสัยกระหายคาตอบ
กระบวนการเรียนรู้ไม่ควรจะจบลงเพียงคาตอบๆ เดียวที่ครูตั้งธงไว้ ถ้าครูบอกครูจะบอกได้เพียง 1 คาตอบ แต่หากครูถามให้
นักศึกษาตอบ ห้องเรียนนั้นจะได้คามากกว่า 1 คาตอบ ขึ้นอยู่กับว่าห้องนั้นมีนักเรียนกี่คน และกี่คนตอบ ทุกคาตอบมีเหตุผล
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็จะเกิดขึ้น
(2) ให้เรียนได้สืบค้นอย่างมีอิสรภาพ – หลังจากที่ครูได้กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของผู้เรียนแล้ว
ต่อมาครูให้ผู้เรียนได้ตามหาสิ่งที่เขาอยากรู้นั้นโดยการสืบเสาะ หรือค้นคว้า ตามแหล่งข้อมูลต่างๆ เท่าที่จะอานวย โดยให้พวก
เขาได้เรียนรู้ในสิ่งที่เขาอยากจะรู้ ภายในขอบเขตของเนื้อหาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ โดยให้บันทึกองค์ความรู้ที่พบแล้วนั้น
มา เพื่อที่จะนามาอภิปรายร่วมกันกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนต่อไป
(3) ให้เรียนรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างชิ้นงาน – การสืบค้นและอภิปรายเป็นเพียงเบื้องต้นของการเรียนรู้
ยังไม่ใช่เนื้อแท้ขององค์ความรู้ที่จะนามาสู่การปฏิบัติได้จริง เป็นเพียงนามธรรม สัมผัสแตะต้องไม่ได้ ถึงจะรู้ได้ด้วยสมองก็ตาม
แต่องค์ความรู้นั้นไม่สามารถจาฝังลงไปในหัวใจได้ ต้องผ่านขั้นตอน กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการปฏิบัติจริง อันจะ
เป็นทักษะทาให้นักศึกษาสามารถที่จะสร้างองค์ความรู้ และเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ ดังนั้น หลังจากที่ได้เรียนรู้แนวคิดทฤษฎีของ
ผู้อื่นแล้ว ครูมอบหมายให้นักเรียนทาชิ้นงาน 1 ชิ้น ที่อยู่ในกรอบของเนื้อหาวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในรายวิชา ชิ้นงานดังกล่าว
นี้ ควรเป็นชิ้นงานกลุ่มและหากเป็นไปได้ ควรเป็นงานกลุ่มที่ไม่ควรให้จับกลุ่มกันเอง ควรมีเกณฑ์ กติกาที่ ให้พวกเขาได้พบ
เพื่อนนอกกลุ่มที่สนิท เพราะจะทาให้เขาได้เรียนรู้ในการของการทางานกลุ่มได้อย่างเต็มที่ด้วย ครูทาหน้าที่เป็นเพียงที่ปรึกษา
คอยให้ความช่วยเหลือด้านคาแนะนาอยู่ห่างๆ
(4) ให้ผู้เรียนได้นาเสนอชิ้นงานตนทา – เมื่อผู้เรียนได้ผลิตชิ้นงานเสร็จแล้ว ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสนาเสนอ
ชิ้นงานต่อหน้าเพื่อนๆ ขณะเดียวกันก็ให้เพื่อนๆ ได้ร่วมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาแนวปฏิบัติที่ดีต่อการสร้างสรรค์
ชิ้นงาน
2) การพัฒนาและสร้างรูปแบบการสอนรายวิชาเทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มี
องค์ประกอบ ดังนี้
(1) บูรณาการเนื้อหาเข้าสู่วิถีชีวิตจริง – เนื้อหาที่สอนในรายวิชาเทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนาต้อง
คานึงถึงวิถีชีวิต บริบทของสังคมท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม แต่ไม่ได้หมายความว่าทิ้งความเป็นสากล พวกเขา
ต้องได้เรียนรู้ทั้งใกล้ตัว (ท้องถิ่น) และไกลตัว (สากล) ไปพร้อมๆ กัน การเรียนรู้ต้องบูรณาการหรือเชื่อมโยงไปสู่วิถีชีวิตจริงให้
ได้ ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกว่าเป็นเรื่องง่าย ควรค่าแก่การเรียนรู้และเป็นเรื่องที่ปฏิบัติได้จริง
(2) จัดการเรียนรู้ต้องเอื้อต่อการดึงศักยภาพของผู้เรียน – การจัดการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้
เอื้อต่อการที่จะดึงศักยภาพของผู้เรียนให้ออกมาให้ได้มากที่สดุ เท่าที่จะทาได้ ด้วยแนวคิดทฤษฎีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่าง
เต็มรูปแบบ เช่น PBL : Project-based learning, TLLM :Teach Less, Learn More, FC : Flipped Classroom เป็นต้น
(3) สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ – สภาพแวดล้อมของการเรียนรู้เป็นเรื่องสาคัญมาก เพราะจะเป็น
ส่วนสาคัญที่สร้างความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นหรืออยากเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ ยิ่งห้องเรียนที่สามารถสร้างบรรยากาศให้เสมือน
จริงได้แล้ว ยิ่งจะมีผลดีมากต่อการเรียนรู้
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(4) ให้มีโอกาสร่วมพิธีกรรมและงานเทศกาลทางศาสนา – ครูควรพาไปร่วมพิธีกรรมจริงๆ และไปร่วม
เทศกาลจริงๆ ที่กาลังมีอยู่ในสังคมปัจจุบัน เพื่อให้พวกเขาได้สัมผัสถึงกลิ่นอายแห่งความรู้ที่พวกเขากาลังเรียนอยู่ว่าสิ่งที่พวก
เขากาลังเรียนรู้อยู่นั้น มีอยู่จริงๆ และทาอย่างนั้นจริงๆ ที่สาคัญพวกเขาจะได้รับประสบการณ์ตรง จะเป็นความรู้ที่ครูไม่ต้อง
อธิบาย จะมีรายละเอียดมากกว่าในตาราหรือที่ครูให้ความรู้
สรุปผลการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 173 คน นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 4 หมู่
เรียน 55/9 จานวน 41 คน55/10 จานวน 45 คน 55/11 จานวน 45 คน และ 55/12 จานวน 42 คน ที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาเทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนา ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2558
กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับการจัดการเรียนรู้โดยวิธี ตั้งคาถาม ค้นหาความรู้ และนามาอภิปราย พร้อมกันนั้นก็
ชอบที่จะลงมือหรือได้ปฏิบัติในเรื่องนั้นจริง ที่สาคัญอีกอย่างคือต้องได้แสดงความเห็นหรือนาเสนอชิ้นงานที่ได้ลงมือทาแล้วนั้น
ส่วนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม ดีพอที่จะนาไปใช้ในการสอนวิชาเทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนานั้น
ก็ประกอบด้วย สามารถเชื่อมโยงเนื้อหารายวิชาสู่วิถีชีวิตจริงๆ สามารถดึงศักยภาพหรือความรู้เดิมที่เป็นต้นทุนที่ผู้เรียนมีอยู่
แล้วออกมาให้ได้ บรรยากาศการเรียนรู้ต้องเอื้อต่อการเรียนรู้ และต้องให้มีโอกาสได้ร่วมหรือเข้าพิ ธีกรรมและเทศกาลทาง
ศาสนาจริงๆ
อภิปรายผลการศึกษา
1. กระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่จะให้นักศึกษาเกิดทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 คือ 3 R 7 C ดังนี้ 3R ได้แก่
(1) Reading (อ่านออก), (2) (W)Riting (เขียนได้) (4) (A)Rithmetics (คิดเลขเป็น) และ 7C ได้แก่ (1) Critical thinking &
problem solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา) (2) Creativity & innovation (ทักษะ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) (3) Cross-cultural understanding (ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์)
(4) Collaboration, teamwork & leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา) (5) Communications,
information & media literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) (6) Computing & ICT literacy (ทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) และ (๗) Career & learning skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการ
เรียนรู้) ซึ่งการจัดการเรียนรู้ ต้องปรับและเปลี่ยนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการตื่นรู้ด้วยตัวเขาเอง ดังนี้
1) เปลี่ยนจากบอกมาเป็นถาม เปลี่ยนจากสอนมาเป็นให้เรียนรู้ การบอกหรือการอธิบายใช่ว่าไม่ดี หรือไม่
มีประโยชน์ หากแต่ทาอย่างไรก็ได้ที่จะทาให้ผู้เรียนเกิด ภาวะอยากเรียนรู้ด้วยตัวเขาเอง การตั้งคาถามที่เหมาะสมเป็นการ
เรียนรู้ที่ดีและมีประสิทธิภาพที่สุดอีกวิธีหนึ่ง เพราะการตั้งคาถามสามารถสร้างคาตอบได้กว้างขวางและลึกซึ้ง ยิ่งไปกว่านั้น
หากเป็นคาถามที่เป็นปลายเปิดด้วยแล้วยิ่งได้ความรู้ไม่รู้จบ สอดคล้องกับ วันดี โตสุขศรี ที่กล่าวว่า การใช้คาถามเป็นเทคนิค
สาคัญในการเสาะแสวงหาความรู้ที่มีประสิทธิภาพ เป็นกลวิธีการสอนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการคิด การตีความ
การไตร่ตรอง การถ่ายทอดความคิด สามารถนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี
การถามจึงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ที่ช่วยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาความคิดใหม่ ๆ โดย
กระบวนการถามจะช่วยขยายทักษะการคิด ทาความเข้าใจให้กระจ่าง ได้ข้อมูลป้อนกลับทั้งด้านการเรียนการสอน ก่อให้เกิด
การทบทวน การเชื่อมโยงระหว่างความคิดต่างๆ ส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็นและเกิดความท้าทาย โดยบทบาทผู้เรียน จะ
เรียนรู้จากคิดเพื่อสร้างข้อคาถามและคาตอบด้วยตนเอง และวิธีการนี้จะสร้างเสริมทักษะของผู้เรียนให้เกิดทักษะในศตวรรษที่
21 คือ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)
- สังคมและวัฒนธรรม -
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2) การให้ผู้เรียนได้สืบค้นด้วยตัวเอง จะทาให้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะเพื่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่
21 ( 21 Century Skills) รอบด้าน ได้แก่ ด้านการอ่านออก (Reading) เขียนได้ (Writing) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ในกรณีหากต้องสืบค้นในแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์
อินเตอร์เน็ต ขณะที่พวกเขากาลังเลือกองค์ความรู้ที่จะนามาอภิปรายนั้น จะทาให้พวกเขาเข้าในทักษะด้านสารสนเทศ และ
รู้เท่าทันสื่อ (Information, and Media Literacy) และสุดท้ายเมื่อนาความรู้นั้นมาเพื่ออภิปรายกับเพื่อนๆ ในชั้นเรียน พวก
เขาก็จะได้พัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร (Communications)
3) ครูต้องเลิกเป็น “ผู้สอน” ผันตัวเองมาเป็นโค้ช หรือ facilitator ของศิษย์ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วย
วิธีการเรียนรู้ผ่านการลงมือทา แล้วการเรียนรู้ นั้นก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของผู้เรียน การเรียนรู้แบบนี้เรียกว่า PBL
(Project-Based Learning) การเรียนรู้แบบนี้ผู้เรียนจะสนุกกับการเรียน เพราะได้เรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียนทาให้
เกิดการอยากรู้อยากเห็น สอดคล้องกับ สมคิด อิสระวัฒน์ ที่ได้กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-directed learning)
เป็นการเรียนที่เกิดจากความอยากรู้ อยากเห็น ผู้เรียนจะมีการวางแผนด้วยตนเอง การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นวิธีการเรียนรู้วิธี
หนึ่งที่นักการศึกษาให้ความสาคัญและเป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมให้มีขึ้นในตัวผู้เรียน เพราะเมื่อใดก็ตามที่ผู้เรียนมีใจรักที่จะศึกษา
ค้นคว้าตามความต้องการ ก็จะเกิดการศึกษาต่อเนื่องโดยไม่ต้องบอก และมีแรงกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นไม่สิ้นสุด
ซึ่งจะนาไปสู่การเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learner) หรือบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่หยั่งยืน (learning person) อันเป็น
เป้าหมายสูงสุดของการศึกษา ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะเพื่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ( 21st Century Skills)
ได้แก่ คิดเลขเป็น (Rithemetics) เพราะพวกเขาต้องคิดคานวณเรื่องวัน เวลา ในการทางาน ระยะเวลาในการดาเนินการเป็น
ต้น, ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) เพราะได้คิดงานขึ้นใหม่เป็นงานของตัวเอง,
ทักษะด้านความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา (Collaboration, Teamwork and Leadership) ซึ่งจะได้จากการ
ทางานเป็นกลุ่ม, ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding) และทักษะ
อาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills)
2. การพัฒนารูปแบบการสอนรายวิชาเทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มี
องค์ประกอบดังนี้
1) เนื้อหาที่สอนในรายวิชาเทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนาต้องบูรณาการสู่ชุมชนให้ชัด เนื้อหาที่แท้จริง
ไม่ได้อยู่ในหนังสือหรือตารา หากแต่อยู่ที่ผู้เรียนเขาสามารถสัมผัสได้แตะได้ในชีวิตจริง เนื้อหาที่สัมผัสหรือแตะไม่ได้ อาจเป็น
เพียงนวนิยาย หรือเป็นเพียงวรรณกรรมเท่านั้น การบูรณาการเนื้อหาของเทศกาลและพิธีกรรมสู่ชุมชนเป็นการปลุกเนื้อหาที่
ไม่มีชีวิตให้มีชีวิตชีวา จะเป็นเหตุให้ผู้เรียนตื่นรู้และเข้าถึงแก่นแห่งเทศกาลและพิธีกรรมนั้นๆ ได้โดยง่ายดาย เป็นการผสมผสาน
ความรู้สู่การปฏิบัติอย่างได้สัดส่วนสมดุล จะเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ ดีงามให้ผู้เรียน และผู้เรียนได้ความรู้ที่มีความหมาย
สามารถนาไปใช้ในชีวิตจริงได้ สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 4 มาตรา 24 (4) ได้กาหนด
ไว้ว่า“ การจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม
ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกวิชา” และพระเทพเวที ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบูรณาการ หมายถึง
การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงศาสตร์ หรือเนื้อหาสาขาวิชาต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิด
ความรู้ทมี่ ีความหมาย มีความหลากหลาย และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิติประจาวัน (พระเทพเวที, 2531 : 24)
2) การจัดการเรียนรู้ ต้องปรับและเปลี่ยน ครูต้องออกแบบการเรียนรู้ที่จะดึงศักยภาพของผู้เรียนให้ได้
มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ ด้วยแนวคิดทฤษฎีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างเต็มรูปแบบ เช่น PBL : Project-based learning,
TLLM :Teach Less, Learn More, FC : Flipped Classroom เป็นต้น ต้องอาศัยกระบวนการกลุ่มเข้ามาช่วย ซึ่งจะช่วยทา
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้รอบด้านครบพร้อมโดยที่ครูไม่ได้ไปบอกหรืออธิบายใดๆ ให้ผู้เรียน สอดคล้องกับ นฤมล ยุตาคม ได้
st
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กล่าวไว้ว่า กระบวนการกลุ่ม เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับความรู้จากการลงมือร่วมกันปฏิบัติเป็นกลุ่ม กลุ่มจะมี
อิทธิพลต่อการเรียนรู้ของสมาชิกแต่ละคน และสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มก็มีอิทธิพลและปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกัน
3) สภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้เป็นเรื่องสาคัญมาก เพราะจะเป็นส่วนสาคัญที่สร้างความรู้สึกอยากรู้
อยากเห็นหรืออยากเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ ยิ่งห้องเรียนที่สามารถสร้างบรรยากาศให้เสมือนจริงได้แล้ว ยิ่งจะมีผลดีมากต่อการ
เรียนรู้ สอดคล้องกับเอกสารงานวิ จัยที่สารวจการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
พบว่า บรรยากาศในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้เพิ่ม
มากขึ้น การสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น ที่ครูให้ความเอื้ออาทรต่อนักเรียน ที่นักเรียนกับนักเรียนมีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรต่อกัน
ที่มีระเบียบ มีความสะอาด เหล่านี้เป็นบรรยากาศที่นักเรียนต้องการ
4) ครูจะต้องนาผู้เรียนไปร่วมพิธีกรรมและเทศกาลศาสนาที่มีอยู่ในสังคมปัจจุบัน จริงๆ เพื่อให้พวกเขาได้
สัมผัสถึงกลิ่นอายแห่งความรู้ที่พวกเขากาลังเรียนอยู่ว่าสิ่งที่พวกเขากาลังเรียนรู้อยู่นั้น มีอยู่จริงๆ และทาอย่างนั้นจริงๆ ที่สาคัญ
พวกเขาจะได้รับประสบการณ์ตรง จะเป็นความรู้ที่ครูไม่ต้องอธิบาย จะมีรายละเอียดมากกว่าในตาราหรือที่ครูให้ความรู้
การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบและวิธีการดังกล่าวมานั้น ทาให้ผู้เรียนเกิดทักษะต่างๆ ของคนในศตวรรษที่ 21 อย่าง
ไม่เคยปรากฏมาก่อนในรายวิชาเทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนา
ข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีข้อจากัดด้านเวลา ซึ่งใช้เวลาในการศึกษาเพียง 1 ภาคการศึกษาเท่านั้น หากมีการศึกษา
ให้ยาวนานกว่านี้ เป็น 2 หรือ 3 ภาคการศึกษา ก็น่าจะสร้างความเชื่อมั่นและเป็นประโยชน์มากกว่านี้ และอีกประการหนึ่ง
ควรทาการศึกษาเปรียบเทียบกับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีอื่นๆ โดยห้องหนึ่งใช้วิธีการนี้ และอีกห้องหนึ่งใช้วิธีการอื่ น เพื่อ
เปรียบเทียบผลการวิจัยอันจะนาไปสู่การพัฒนาได้ชัดและเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยชิ้นนี้จะเกิดขึ้นและสาเร็จไม่ได้เลยหากขาดท่านอาจารย์ รองศาสตราจารย์บรรดล สุขปิติ ท่านผู้ช่วย
ศาสตราจารย์นิทัศน์ ฝักเจริญผล ที่ให้ความรู้ คาแนะนา และคาปรึกษาในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องงานวิจัยนี้ ต้องขอขอบพระคุณ
ท่านอาจารย์ทั้ง 2 ท่านเป็นพิเศษ พร้อมกันนั้นก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี วิวาห์สุข ซึ่งได้ให้ความ
อนุเคราะห์ช่วยเหลือในเรื่องการเครื่องมือเพื่อการประเมินและพัฒนารูปแบบการสอนรายวิชาเทศกาลและพิธีกรรมทาง
ศาสนา และขอขอบคุณเพื่อนผองน้องพี่ทุกๆ คนที่ให้กาลังใจ ตลอดถึงนักศึกษาวิชาเอก สังคมศึกษา หมู่เรียน 55/9, 55/10,
55/11 และ 551/12 ทุกคน
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ความคลั่งผิวขาวในสังคมไทย
White Skin Obsession in Thailand
ทักษอร ภุชงค์ประเวศ
บทคัดย่อ
งานวิจัยชิ้นนี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร และใช้กรอบวาทกรรมของ มิเชล
ฟูโกต์ มาประกอบการวิเคราะห์เชิงพรรณนาและตีความสัมพันธ์และบทบาทของ อานาจ ความรู้ ความจริง ในการประกอบ
สร้างวาทกรรมผิวขาวในแต่ละยุค ที่ส่งผลต่อความต้องการมีสีผิวตามวาทกรรมของปัจเจกบุคคลภายใต้โครงสร้าง วัตถุประสงค์
ของการวิจัย คือ เพื่อศึกษาพัฒนาการของค่านิยมผิ วขาวในสังคมไทยที่แตกต่างกันไปในแต่ละยุค และแสดงให้เห็นความ
เปลี่ยนแปลงของค่านิยมผิวขาว จนกระทั่งกลายเป็นปรากฏการณ์ “ความคลั่งผิวขาว” ในสังคมไทยยุคปัจจุบัน
ผลการศึกษาพบว่า วาทกรรมผิวขาวถูกประกอบสร้างตั้งแต่สมัยอดีต โดยวาทกรรมผิวขาวเริ่มจากผิวขาวเหลืองและ
ผิวสีน้าผึ้ง จนกระทั่งในปัจจุบันวาทกรรมผิวขาวมีความผสมผสานจากหลายเชื้อชาติทั้งจากฝั่งตะวันตกและตะวันออกมากขึ้น
กลายเป็นวาทกกรมผิวขาวอมชมพู โดยมีปัจจัยอื่นๆเข้ามามีบทบาทร่วม เช่น โลกาภิวัตน์ในเอเชีย ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
บทบาทของสื่อมวลชน บทบาททางการแพทย์ในด้านความงาม การสร้างตัวตน อานาจ และทุนทางกายภาพผ่านการมีผิวขาว
ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อค่านิยมผิวขาวให้กลายเป็นปรากฏการณ์ “คลั่งผิวขาวในสังคมไทย”
คำสำคัญ : สีผิว ผิวขาว คลั่งผิวขาว ค่านิยมผิวขาว
Abstract
This thesis is qualitative study from document. And use social discourse of Michel Foucault for
analyzing and interpret the process of constructing “white skin” discourse in the different period of time
in Thai society. Combining with the explanation and interpretation of the roles of power, knowledge and
the truth. For creating skin color discourse in Thai society at the different of time. The objective of this
study aim to find the meaning and important of “white skin” under social structure that shape
individual’s thought and desire of their skin. The study also analyze how the value of having white skin in
Thai society has developed to the phenomenon of the “white obsession” at the present time.
The study is concluded that: white skin discourse has been constructed since the past. In the
past, discourse of color of Thai skin reflected the color of Mongoloid and Honey skin tone. Until the
present time the skin color preference in Thai society has the mix of many cultures from the west and
the east and became the white-pink skin tone. With the globalization in Asia, the development of
technology, the role of media and the role of medical treatment that have been involve in beauty and
skin color in Thai society. Combining with the presentation and power of self and the physical capital
through white skin, all of these factors play important roles in Thai society which they change the
preference of white skin to the phenomenon of “white skin obsession” in Thai society.
Keywords: skin color, white skin, white skin obsession, preference of white skin
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บทนา
“ความขาว” ในที่นี้หมายถึง การมีผิวขาวซึ่งถูกจัดว่าเป็นองค์ประกอบที่สาคัญในการประกอบสร้างความหมายของ
ความงามของผู้หญิงในวัฒนธรรมเอเชีย และความหมายร่วมสมัยของ “ความขาว” ส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลมาจากอุดมการณ์
ของชาวตะวันตก ผสมผสานกับการให้คุณค่าและความเชื่อตามวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวเอเชีย (Eric, et al., 2008) ความ
นิยมของ “ผิวขาว” ในปัจจุบันได้ปรากฏให้เห็นจากการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขาว จาก
รายงานของ Global Industry Analyst เมื่อปี พ.ศ.2556 พบว่า ตลาดโลกของผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขาวจะมีมูลค่าสูงถึง 19.8
พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี พ.ศ.2561 โดยเป็นผลมาจากความต้องการจากตลาดเอเชีย แอฟริกัน และตะวันออกกลาง
เป็นหลัก
ในบริบทของสังคมไทย คนไทยถูกจัดว่าอยู่ในมนุษย์ชาติพันธุ์ผิวเหลือง โดยผิวเนื้อจะมีสีเหลืองไปจนถึงคล้า (ดารง
ฐานดี, 2543) ซึ่งคุณค่าและความเชื่อตามวัฒนธรรมไทยในสมัยอดีตนั้น ประเทศไทยมีค่านิยมผิวสองสี และผิวสีเหลืองทอง
โดยความงามของสีผิวในลักษณะนี้ จะปรากฏให้เห็นในงานวรรคดีและวรรณกรรมทางศาสนา แต่ในปัจ จุบันเราจะสังเกตเห็น
1
2
ได้ว่า ค่านิยมผิวขาว ในสังคมไทยช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีความนิยมมาก หลังจากที่มีการนาสารกลูต้าไธโอน เข้ามาใช้ใน
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาฉีดเพื่อผิวขาว ซึ่งช่วยปรับสีผิวให้ขาวขึ้นได้อย่างรวดเร็วและเห็นผล พร้อมๆกับอุตสาหกรรม
บันเทิงจากเกาหลีทเี่ ข้ามามีอิทธิพลในประเทศไทยในช่วงเวลาเดียวกัน โดยมีดารา นักร้องเกาหลีเป็นตัวกระตุ้นค่านิยมผิวขาว
ในปัจจุบัน ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้การมีผิวขาวได้กลายเป็น “ความจาเป็น” ของคนบางกลุ่ม เช่น ความจาเป็นของหญิงไทยที่
ต้องการมีผิวที่ขาวขึ้น เพราะต้องการดูสวยขึ้น ดูมีฐานะดี และความจาเป็นของกลุ่มอาชีพที่ต้องใช้หน้าตาและผิวพรรณในการ
ทางาน เช่น ดารา พริตตี้ และพิธีกร ค่านิยมผิวขาวที่มากขึ้นนี้ ได้กลายเป็นปรากฏการณ์ “คลั่งผิวขาว” ซึ่งสะท้อนให้เห็นใน
ทั้งบทบาทของสื่อโฆษณาและพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยสื่อโฆษณา พยายามแบ่งแยกและให้อภิสิทธิ์กับผู้หญิงผิว
ขาวอย่างชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น โฆษณาที่สื่อว่านักศึกษาหญิงที่มีผิวขาวโดดเด่นสะดุดตา จะมีโอกาสได้รับทุนการศึกษา
มากกว่านักศึกษาผิวคล้า โฆษณาเก้าอี้สาหรับคนขาวบนรถไฟฟ้าและรถโดยสารสาธารณะ(ภาพที่1) และโฆษณาที่มีวาทกรรม
“แค่ขาว ก็ชนะ” ของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีส่วนประกอบของกลูต้าไธโอน (ภาพที่ 2) โดยแสดงตามภาพในหน้าถัดไป

ภาพที่ 1 โฆษณา อมิโน ไบรเทน โดย โออิชิ
ที่มา :ข่าวหัวข้อเรื่อง “เมื่อโฆษณาที่นั่งสารองสาหรับคนขาวบนรถไฟฟ้าถูกชาวเน็ตรุมถล่มเละ ลามถึงเหยียดผิว แบ่งชนชั้น”
มติชนออนไลน์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2544
1

จากการค้นหาคาว่า “ผิวขาว” ใน Google Trend : http://www.google.com/trends/explore จะพบว่า คนไทยเริ่มค้นหาคาว่า “ผิวขาว” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551
เป็นต้นมา และมีสถิติการค้าหาสูงสุดในปี พ.ศ. 2555
2
จากการค้นหาคาว่า “กลูต้า” ใน Google Trend : http://www.google.com/trends/explore จะพบว่า คนไทยเริ่มค้นหาคาว่า “กลูต้า” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551
เป็นต้นมา และมีสถิติการค้าหาสูงสุดในปี พ.ศ. 2557
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ภาพที่ 2 โฆษณาผลิตภัณฑ์กลูตา้ ไธโอน Soul Secret (พ.ศ.2559)
ที่มา : CNN.Com โดย Wilfred Chan, CNN เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2559

ในด้านของพฤติกรรมของผู้บริโภค ก็ยังมีความเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตอย่างมาก จากการทาครีมไวทเทนนิ่งและ
ครีมกันแดดในหลายปีก่อน ได้พัฒนามาเป็นการดื่ม กิน ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อผิวขาว จนกระทั่งมีการนาสารกลูต้าไธโอน
รวมทั้งวิตามินต่างๆที่สามารถช่วยปรับเปลี่ยนสีผิวให้ขาวขึ้นได้อย่างรวดเร็วนามาบริโภค โดยการฉีดสารเพื่อความขาวเหล่านี้
เข้าไปในกระแสเลือด ซึ่งผู้บริโภคกลุ่มนี้ยินดีที่จะเสี่ยงจากการได้รับอันตรายจากการสะสมของสารเคมีในร่างกาย และ
อันตรายการแพ้ยาฉีดสารกลูต้าไธโอนหรือตัวยาอื่นๆในกระแสเลือด จนอาจส่งผลให้เสียชีวิตได้ ซึ่งนับว่าเป็นการบริโภคผิว
ขาวที่อันตราย และเกินไปจากขอบเขตของการใช้เครื่องสาอางบารุงผิวทั่วไปเช่นในอดีต
นอกจากนั้น เมื่อต้นปี พ.ศ.2558 นายแพทย์ท่านหนึ่งออกมากล่าวถึงกรณีอาหารเสริมกลูต้าไธโอนว่า ขณะนี้เป็นที่
ยอมรับโดยทั่วไปในประเทศไทย และกลุ่มเอเชียที่ต้องการมีผิวกระจ่างใสเหมือนคนเกาหลี ซึ่งในความเป็นจริง สีผิวของแต่ละ
คนนัน้ มาจากกรรมพันธุ์ เชื้อชาติ ฉะนั้น การพยายามเอาสารต่างๆมาใช้กับผิว หรือรับประทานเพื่อให้มีสีผิวจางลงนั้น จึงมี
ทั้งอันตราย และไม่ได้ผล นอกจากนั้น การฉีดกลูต้าไธโอนจะไปเปลี่ยนโครงสร้างของเม็ดสีให้เป็นอีกชนิดหนึ่ง คือขาวอมชมพู
แบบชาวตะวันตก ซึ่งได้ผลเพียงชั่วคราว แต่ในทางกลับกันจะก่อให้เกิดอันตรายมากจนกระทั่งถึงขั้นเสียชีวิต การใช้สารปรับ
ผิวขาวแม้จะเป็นการทาหรือฉีดจะส่งผลต่อตับและเส้นเลือด เพราะฉะนั้นสารที่ทาให้สีผิวเปลี่ยนไปนั้นจึงเป็นสารที่อันตราย
จากปรากฏการณ์คลั่งผิวขาวในสังคมไทยปัจจุบัน จึงเป็นกรณีที่น่าศึกษาว่า พัฒนาการของค่านิยมสีผิวของคนไทยมี
ที่มาที่ไปอย่างไร มีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลให้ค่านิยมสีผิวของชาวไทยแท้ในสมัยก่อนเปลี่ยนจากสีผิวเหลืองดังทอง หรือสีผิวน้าผึ้ง
กลายมาเป็นค่านิยมผิวขาวอมชมพูในยุคปัจจุบัน งานวิจัยชิ้นนี้ จึงมุ่งไปที่การศึกษาการประกอบสร้างวาทกรรมผิวขาวที่
สอดคล้องกับโลกทัศน์ของสังคมไทยในแต่ละยุคสมัย เพื่อแสดงให้เห็นพัฒนาการของค่านิยมสีผิวตั้งแต่ยุคศักดินาจนกระทั่ง
ยุคปัจจุบัน รวมทั้งศึกษาถึงปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมผิวขาวในสังคมไทยในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลให้คาว่า “ค่านิยมผิวขาว
ในสังคมไทย” อาจไม่เพียงพอกับการกล่าวถึงปรากฏการณ์เกี่ยวกับผิวขาวของสังคมไทยอีกต่อไป โดยมี “ความคลั่งผิวขาวใน
สังคมไทย” ได้เปรียบเสมือนปรากฏการณ์ใหม่ที่เข้ามาแทนที่
วัตถุประสงค์การศึกษา
ศึกษาพัฒนาการของค่านิยมผิวขาวในสังคมไทยว่ามีกี่ยุค และแต่ละยุคมีความชื่นชอบสีผิวขาวที่เหมือนหรือต่างกัน
อย่างไร
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กรอบแนวคิด
จากการศึกษางานวรรณกรรมปริทัศน์ หนังสือ ข่าว และบทความวิชาการเกี่ยวกับความงามและสีผิวของสังคมไทย
จึงพบว่าค่านิยมสีผิวขาวนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่เกิดจากการประกอบสร้างวาทกรรมชุดหนึ่งขึ้นมา จากคนกลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่งผู้มีอานาจ และวาทกรรมนั้นๆได้ส่งผลต่ อค่านิยมและจิตสานึกเรื่องผิวขาวต่อคนทั้งสังคม ดังนั้น ทฤษฎีที่จะ
นามาใช้ประกอบการศึกษาหัวข้อวิจัยนี้ คือ แนวคิดเรื่องวาทกรรม (Discourse) ของ Michel Foucault ประกอบกับการ
วิเคราะห์ผ่านความสัมพันธ์ของ อานาจ ความรู้ และความจริงเกี่ยวกับสีผิวของสังคมไทยในแต่ละยุคสมัย
อานาจ

สีผิวที่
แท้จริง

ชนชั้นผู้มีบทบาทในการประกอบสร้าง
วาทกรรม “ผิวขาว” ในแต่ละยุคสมัย

ความคลั่ง
“ผิวขาว”
ความจริง

ความรู้

คาจากัดความของ
“ผิวขาว”ในแต่ละยุค

สามชาย ศรีสันต์ (2559) ให้คานิยามว่า “วาทกรรม” เป็นคาที่มีความหมายแตกต่างหลากหลายในการใช้ แต่
ความหมายที่มีลักษณะร่วมกันเมื่อกล่าวถึงวาทกรรม ได้แก่ การปฏิบัติของการพูดและเขียน รวมทั้งผลผลิตในทางปฏิบัติ
(Practice) ของการพู ดและเขี ยนเหล่ านั้น (Paker, 1992; Woodilla. 1998) ในการศึ กษาวิ ธี วิ ทยาที่ เรี ยกว่ าการวิ เคราะห์
วาทกรรม (discourse analysis) ให้ความหมายของ “วาทกรรม” ว่าเป็นการศึกษาการใช้ภาษา และการให้ความหมายต่อชีวิต
ทางสังคมมนุษย์ (Wetherell, 2001:3) ในอีกรูปแบบหนึ่ง “วาทกรรม” มีลักษณะเป็นตัวแทน (representation) ที่มองไม่เห็น
แต่เป็นสิ่งที่อยู่ในจิตใจ ได้รับการรับรองว่าเป็นความถูกต้อง โดยสามารถสัมผัสมันได้ผ่านภาษา (Foucault, 1970: 333-338)
จากแผนภาพข้างต้น วาทกรรมจึงเปรียบเสมือนอานาจของคาพูดหรือความรู้ชุดหนึ่ง ที่ส่งผลต่อคนส่วนใหญ่ในสังคมให้
ปฏิบัติตามในช่วงเวลาหนึง่ ๆ ซึ่งวาทกรรมสีผิวถูกประกอบสร้างโดยกลุ่มมีอานาจที่แตกต่างกันในแต่ละยุคสมัย โดยอานาจดั้งเดิม
นั้นมี 2 ขั้ว คือ การบีบบังคับ (เช่น การใช้กาลังทางทหาร) หรือการเจรจา แต่อานาจในความหมายของ ฟูโกต์ เปรียบเสมือนการ
สร้างกลไกบางอย่าง เช่น ชุดความรู้เรื่องสีผิวที่เป็นที่นิยมในแต่ละยุค ความขาวของสีผิวหญิงไทยในแต่ละยุคจึงเปลี่ยนแปลงไป
ตามวาทกรรมที่กาหนด โดยวาทกรรมหรือชุดความรู้ส่งผลให้ผู้ที่ถูกควบคุม มีลักษณะเหมือนกาลังควบคุมและบริหารจัดการ
ตนเองให้อยู่ใต้อานาจ เช่น การบารุงประทินผิวให้สวยของผู้หญิงไทยตามค่านิยมสีผิวในแต่ละยุคสมัย ซึ่งค่านิยมสีผิวและวิธีการ
บารุงประทินผิวได้แตกต่างกันไปตามยุคสมัย โดยชุดความจริงเดิมนั้นมิได้เปลี่ยนไปคือ คนไทยแท้จะมีผิวสองสี คือสีดาแดงหรือ
ผิวสีขาวเหลืองแบบมองโกลอยด์ โดยการทางานของวาทกรรมหรือชุดความรู้แต่ละชุดได้ปรับเปลี่ยนค่านิยมความงามและสีผิวที่
พึงปรารถนาผ่านกลไกที่มีอิทธิพลต่อคนในสังคมที่แตกต่างไปในแต่ละช่วงเวลา เช่น การใช้อานาจประกอบสร้างวาทกรรมผิวขาว
ผ่านงานวรรคดีในสมัยอดีต และการใช้อานาจประกอบสร้างวาทกรรมผิวขาวผ่านสื่อโฆษณาในปัจจุบัน เป็นต้น
วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และใช้กรอบการศึกษาแบบประวัติศาสตร์ (Historical
Approach) โดยใช้วิธีศึกษาจากเอกสาร หนังสือ บทความวิชาการของไทยและต่างประเทศ และงานวิจัย มาเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้นจึงนาข้อมูลที่ศึกษามาวิเคราะห์และนาเสนอในรูปแบบการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Analytical
Description) โดยนาทฤษฎีวาทกรรมของ มิเชล ฟูโกต์ มาประกอบการอธิบายและสรุปผลการศึกษา
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ผลการวิจัย
ผลจากการวิจัยพบว่า วาทกรรมผิวขาวจากอดีตจนกระทั่งปัจจุบัน หากแบ่งตามลักษณะค่านิยมของสีผิวในแต่ละ
ช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ สามารถแบ่งค่านิยมสีผิวออกมาได้เป็น 4 ยุค คือ ยุคสีผิวดาแดง/สีน้าผึ้งหรือขาวเหลืองแบบ
มองโกลอยด์ ยุคสีผิวที่ตะวันตกเข้ามามีบทบาท คือ ผิวสีขาวอมชมพูแบบคอเคเชียน ยุคสีผิวสีน้าผึ้งและขาวเหลืองในช่วงการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 และยุคปัจจุ บันที่เป็นสีผิวขาวอมชมพู ซึ่งมีความผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรม
ตะวันตก จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี
1. ยุคผิวสีน้าผึ้ง หรือขาวเหลืองดั่งทอง/ดั่งดวงจันทร์ (Honey and Mongoloid skin color)
การประกอบสร้างวาทกรรมสีผิวในช่วงยุคศักดินานั้น มาจากการสร้างองค์ความรู้ด้านความงามของผู้หญิงขึ้นมาชุด
หนึ่ง โดยองค์ความรู้ถูกประกอบสร้างไว้ในงานวรรณคดี วรรณกรรมทางศาสนาโดยได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมอินเดีย ซึ่งมี
การปลูกฝังและโยงความงามของผู้หญิงกับคุณงามความดี และความเชื่อในเรื่องบุญกรรมที่สั่งสมมาเมื่อชาติปางก่อน เช่น
ศาสนาพุทธมีคาสอนว่าหากชาติที่แล้วทาบุญไหว้พระด้วยของสวยงาม ชาตินี้จึงเกิดมามีรูปร่างหน้าตาสวยงาม ผิวพรรณดี เป็น
ผู้มีบุญมาเกิด โดยวาทกรรมความงามในอุดมคติของหญิงไทยที่กาหนดไว้ในยุคนี้ จะมีลักษณะเด่น 5 ประการในเรื่องความเป็น
“เบญจ-กัลยาณี” คืองาม 5 ประการดังประกอบไปด้วย 1) ผมงาม คือ มีผมเหมือนหางนกยูงเมื่อสยายออกทิ้งตัวลงมาถึงชาย
ผ้า 2) เนื้องาม คือ มีริมฝีปากแดงเหมือนลูกตาลึงสุก เรียบสนิดชิดดี 3) ฟันงาม คือมีฟันขาวเหมือนสังข์ขัดและเรียบเสมอ
เหมือนเพชรเรียง 4) ผิวงาม คือ ถ้าผิวดาก็ดาสม่าเสมอเหมือนดอกอุบล ถ้าผิวขาวก็ขาวเหมือนดอกกรรณิการ์ โดย มัลลิกา
คณานุรักษ์ (2524, อ้างโดย รัชนินท์ พงศ์อุดม, 2548) กล่าวไว้ว่า ผิวงามในที่นี้ คนไทยกับจีนนิยมผิวสีเหลือง ส่วนอินเดียนิยม
ทั้งขาวและดา แต่ต้องปราศจากไฝฝ้า และ 5) วัยงาม คือ งามตามวัย แม้คลอดบุตรมาแล้วสิบครั้ง ก็ยังดูสาวพริ้งอยู่ ตัวอย่าง
วาทกรรมสีผิวในยุคแรกในงานวรรณกรรมมีดังนี้
ลิ่วลิ่วจันทร์แจ่มฟ้า
สูงสวยรวยรูปทรง
เอวอ่อนชอ้อนองค์
หาไหนไม่เทียมทัน
ขำวสุดพุดจีบจีน
ทั้งวังเขาชังนัก
นอนนั่งตั้งอาลัย
หวังชมสมกลมเกลียว
ขำวสุดพุดซ้อนแซม
โฉมอ่ากว่าทั้งเมือง

เหมือนพักตราหน้านวลผ่อง
ส่งสีเจ้าเท่าสีจันทร์
โฉมอนงค์ทรงสาวสวรรค์
ขวัญเนตรพี่นี้น่ารัก
เจ้ามีสินพี่มศี ักดิ์
แต่พี่รักเจ้าคนเดียว
สายสุดใจไม่แลเหลียว
ควรฤาน้องข้องในเคือง
เนื้อแอร่มอร่ำมเหลือง
หนแห่งใดไม่เหมือนเลย
(กรมศิลปากร, 2531 อ้างโดย ณัฐธิดา เมล์ทาง, 2555)

...ถึงทับนางวังเวงฤทัยวับ
เห็นแต่ทับชาวนาอยู่อาศัย
นำงชำวนำก็ไม่น่ำจะชืน่ ใจ
ครำบขี้ไคลคร่ำคร่ำดั่งทำครำม
อันนางในนคราถึงทาสี
ดีกว่านางทางนี้สักสองสาม
โอ้พลัดพรากจากบุรินทร์แล้วสิ้นงาม ยิ่งคิดความขวัญหายเสียดายกรุง
(นิราศเมืองแกลง อ้างโดย กชกรณ์ เสรีฉันทฤกษ์, 2551)
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โดยสีผิวในยุคแรกนี้ ชนชั้นนาหรือกลุ่มอานาจ เช่น พระมหากษัตริย์ นักปราชญ์ และนักแต่งบทกวีชนชั้นสูงเป็น
ผู้ประกอบสร้างวาทกรรม หรือชุดความรู้ด้านความงามและผิวพรรณของผู้หญิงตามจินตนาการที่ต้องการให้ผู้หญิงเป็นผ่าน
งานวรรณกรรม โดยความงามในยุคนี้ เป็นความงามที่เพียบพร้อมไปด้วยความงามทางกาย และงามด้านจิตใจ รวมทั้งการมี
คุณสมบัติเป็นเมียและแม่ที่ดี โดยในยุคนี้ วาทกรรมความงามและผิวพรรณที่ถูกพรรณนาไว้ว่าสวย คือผิวที่ขาวเหลือง ไร้ริ้วรอย
แบบลูกสาวชาวจีน (Mongoloid) หรือผิวแบบชาวอินเดีย คือ จะขาวหรือดาก็ได้ เพี ยงแต่ว่าต้องไร้ไฝฝ้าราคีใดๆ วาทกรรม
ความงามรวมทั้งเรื่องสีผิวที่เป็นอุดมคติในยุคนี้จึงถูกกาหนดจากวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ โดยมีอิทธิพลแนวคิดด้านศาสนาและ
วัฒนธรรมจากอินเดียเข้ามาเกี่ยวข้อง งานวรรณคดีได้ผูกโยงความงามและสีผิวกับเรื่ องศาสนา เรื่องบุญกรรมที่สั่งสมมา
นอกจากนั้น การประกอบสร้างวาทกรรมสีผิวผ่านงานวรรณกรรม ยังได้ผูกติดสีผิวกับชนชั้นว่า ผิวที่สวยขาวเหลืองดังทอง
หรือขาวเหลืองแบบลูกสาวชาวจีน เป็นสีผิวของชนชั้นสูงผู้มีศักดิ์ ในขณะที่ผิวดา มีขี้ไคล เปรียบเสมือนผิวของลูกชาวนาหรื อ
ชนชั้นล่าง ดังเช่นตัวอย่างตามบทกวีข้างต้น
2. ยุคผิวสีขาวอมชมพูแบบตะวันตก (Caucasian skin color)
ในช่วงเวลานี้ ความงาม 5 ประการแบบ “เบญจกัลยาณี” ที่มักจะถูกพรรณนาในวรรณคดีและวรรณกรรมทางศาสนา
ได้มีอิทธิพลลดลง โดยมีความงามแบบตะวันตกเข้ามาแทนที่ เนื่องด้วยวัฒนธรรมอินเดียที่เคยมีอิทธิพลในด้านความงามและ
ค่านิยมสีผิวของสังคมไทยในยุคแรกถูกครอบงาโดยวัฒนธรรมตะวันตกจากประเทศอังกฤษ ในศตวรรษที่ 18 เมื่ออังกฤษเข้าไป
เริ่มทาธุรกิจในประเทศอินเดีย และต้องเผชิญกับปัญหาในการทาธุรกิจเนื่องจากค่านิยมและความเชื่อแบบวั ฒนธรรมเดิมของ
อินเดีย ทาให้อังกฤษเกิดความคิดที่จะครอบงาคนอินเดีย โดยการพยายามเปลี่ยนวัฒนธรรมอินเดียเดิมเพื่อให้คนอินเดียดูหมิ่น
ดูแคลนความเป็นอินเดียเอง ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในยุคนั้นคือเรื่องระบบการศึกษา อังกฤษพยายามเปลี่ยนระบบ
การศึ กษาแบบอิ นเดี ยเดิ มมาเป็ นระบบการศึกษาแบบอั งกฤษ โดยจั ดระบบการศึกษาใหม่หรื อสนั บสนุ นให้ ผู้มี ฐานะส่ ง
บุตรหลานไปศึกษาต่อยังประเทศอังกฤษ ซึ่งผลตอบแทนสาหรับผู้ที่ผ่านระบบการศึกษาแบบอังกฤษคือฐานะทางสังคมที่สูงขึ้น
จุดนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทาให้วัฒนธรรมอินเดียทั้งในประเทศอินเดียและในประเทศอื่นเริ่มด้อยลง และถูกแทนที่ด้วยวัฒนธรรม
ตะวันตก หลังจากที่แนวคิดแบบตะวันตกแผ่ขยายเข้ามาในสังคมไทยในช่วงรัชกาลที่ 4 จึงมีการปฏิรูปด้านการศึกษา และ
รับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาปรับใช้ในประเทศมากขึ้น
ความงามในยุคนี้จึงเป็นความงามของผู้หญิงที่มีความรู้มีการศึกษาควบคู่ไปกับความงามร่างกายด้วยเช่นกัน วาทกรรม
ความงามของผู้หญิงที่เคยถูกพรรณนาไว้ในงานวรรณกรรมในยุคแรก ในความเป็นแม่ เป็นเมียที่ดี และเป็นความงามพร้อมหัวจรด
เท้าเพื่อเตรียมตัวมีสามี ก็ได้ถูกวาทกรรมความงามแบบตะวันตกเข้ามามีอิทธิพล แทนที่ความงามแบบวรรณกรรมทางศาสนาและ
วรรณกรรมอินเดีย อาริยา อินทามระ (2538, อ้างโดย มัลลิกา มัติโก, 2544) กล่าวไว้ในงานวิทยานิพนธ์เรื่องสตรีไทยกับ
ศัลยกรรมความงามว่า หลังจากรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา ความงามเริ่มเปลี่ยนแปลงไปโดยมีสาเหตุมาจากอิทฺธิพลจากตะวันตก
ผู้หญิงเริ่มมีบทบาทในสังคมมากขึ้น จากเดิมที่มีบทบาทเพียงการเป็นภรรยาและแม่ที่ดี บทบาทที่เพิ่มขึ้นในสังคมจึงทาให้ผู้หญิง
พัฒนารูปร่างหน้าตาตนเองให้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่ชื่นชมในที่สาธารณะ
กชกรณ์ (2551) และวิภาภรณ์ (2545) ได้มีข้อมูลเห็นตรงกันว่า ค่านิยมสีผิวนั้น เปลี่ยนแปลงไปจากสีผิวสองสี หรือสี
ผิวขาวเหลือง (Mongoloid skin color) กลายเป็นสีผิวขาวแบบตะวันตก (Caucasian skin color) โดยตั้งแต่ประเทศไทยมีการ
ติดต่อค้าขายกับประเทศตะวันตกเป็นต้นมา สานึกเรื่อง “ความขาว” ก็ปรากฏขึ้น คือเป็นความขาวอมชมพูแบบตะวันตก
เพราะสิ่งที่เข้ามาพร้อมกับชาวตะวันตก ก็คือวิธีคิดและความเชื่อส่วนหนึ่งที่ว่า ผิวสีอื่นที่ไม่ใช่ผิวขาวเป็นพวกป่าเถื่อน ล้าหลัง
ไม่ทันสมัย เป็นอันตราย เป็นความลึกลับ และกระทั่งเป็นบาป ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นรากฐานที่การประทินผิวและการปรุงแต่ง
รูปโฉมเริ่มกลายเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความทันสมัย และความเจริญแล้วของผู้หญิงไทยและสังคมไทย ในช่วงรัชกาลที่ 5 ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญ เช่น การเลิกทาส และปฏิรูปการศึกษา วิธีคิดเรื่องการเสริมความงามแบบตะวันตกบ่มเพาะชัดเจนยิ่งขึ้น
เริ่มมีการใช้เครื่องสาอางอย่างผู้หญิงชาวตะวันตก อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงค่านิยมเกี่ยวกับร่างกายให้เหมือนอย่าง
ชาวตะวันตก เช่น การขัดฟันให้ขาวที่แต่เดิมนั้นคนไทยโบราณถือว่าฟันดาสวยกว่าฟันขาว และผู้ชายจะถือว่าฟันดาเป็นเครื่อง
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แสดงความสุภาพของผู้หญิง โดย เถียร โกเศศ (2507, อ้างโดย กชกรณ์ เสรีฉันทฤกษ์ 2551) กล่าวไว้ในการศึกษาวรรณคดีไทย
ในแง่วรรณศิลป์ว่า ในเรื่องคตินิยมของผิวขาว ก่อนที่ค่านิยม “ผิวขาวเท่ากับผิวงาม” จะเข้ามาในสังคมไทยนั้น “...เมื่อก่อนนี้
เราชอบทาขมิ้นเพราะผิวเราเหลือง ชอบให้มีฉวีเรืองรองดั่งทองทา แต่ฝรั่งผิวขาวจึงชอบพอกฝุ่น เราอยากมีผิวขาว ไม่อยากมีผิว
เป็นทองอีก จึงหันมาใช้ฝุ่น เลิกใช้ขมิ้นกันหมด...”
ในด้านงานวาทกรรมผิวขาวผ่านวรรณคดี จะเห็นได้ว่าเริ่มมีการเปรียบเทียบสีผิวกับดอกมะลิ จากเดิมที่เปรียบเทียบ
สีผิวกับทองและดวงจันทร์ เช่น งานวรรณคดีในรัชกาลที่ 6 ที่กล่าวถึงความงามของสีผิวที่เปลี่ยนไปดังนี้
ดูผิวสินวลละอองอ่อน มะลิซ้อนดูดำไปหมดสิ้น
สองเนตร์งามกว่ามฤคิน นางนี้เป็นปิ่นโลกา
งามโอษฐ์ดังใบไม้อ่อน งามกรดังลายเลขา
งามรูปเลอสรรขวัญฟ้า งามยิ่งบุปผาเบ่งบาน
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ : ศกุนตลา, อ้างโดย บุญยงค์ เกศเทศ, 2532)
กล่าวโดยสรุป การประกอบสร้างชุดความรู้หรือวาทกรรมความงามในยุคนี้ยังเป็นการประกอบสร้างวาทกรรมจาก
ชายชนชั้นสูงผ่านงานวรรณกรรมอยู่ แต่ “ความขาว” หรือแนวคิดเรื่อง “Eurocentric Ideal/ Eurocentrism” (Hall, 2010
and Hunter, 2007) จากชาวตะวันตกเริ่มแผ่ขยายเข้ามาบ้างแล้ว แต่เนื่องด้วยในช่วงนี้ตลาดและทุนยังไม่ขยายมาก การศึกษาของคนในประเทศยังน้อย ฉะนั้น ความงามแบบตะวันตกจึงมีบทบาทเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น เช่น บทบาทต่อหญิงสาวชน
ชั้นสูง ที่อ่านออกเขียนได้ เข้าใจในงานวรรณกรรม และมีทุนทางเศรษฐกิจเพียงพอในการบริโภคเครือ่ งสาอางจากต่างประเทศ
3. ยุคผิวสีนาผึ
้ ้ง หรือขาวเหลืองแบบลูกสาวชาวจีน
ต่อมาในยุคสร้างชาติ หรือยุคการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยจอมพล ป พิบูลสงคราม ผู้หญิงไทยถูกกระตุ้น
โดยองค์กรทางการเมือง เป็นผลผลิตทางการเมืองและเพื่อให้เป็นแม่พันธุ์ที่ดี โดยในยุคนี้รัฐบาลริเริ่มสร้างความเท่าเทียมกัน
ระหว่างชายและหญิง มีนโยบายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ต้องการยกย่องผู้หญิงว่ามีความสามารถเท่าเทียมชาย มีการ
จัดตั้ง “สานักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง” เพื่อเป็นหน่วยงานดาเนินการสนับสนุนแสดงบทบาททางสังคมของผู้หญิงไทย โดยการจัด
ประกวดนางสาวสยามก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่รัฐบาลจัดขึ้น ให้สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาเปลี่ย นแปลงสังคมในยุคนั้น
หญิงงามในสมัยนั้นถูกมุ่งหวังผูกพันกับภารกิจของชาติ การประกวดนางงามจึงจัดว่าเป็นการเพิ่มบทบาททางสังคมภายนอก
ครัวเรือนของผู้หญิงไทย ผู้หญิงได้รับการกระตุ้นให้สร้างอัตลักษณ์ของผู้หญิงเอง และปรับตัวเองเพื่อรับกับสังคมแบบใหม่และ
ความงามแบบตะวันตก โดยในยุคนี้ ผู้หญิงเริ่มได้รับอิทธิพลจากสื่อ เช่น โฆษณาสินค้า หนังสือนิตยสารความงามและแฟชั่น
รวมถึงอิทธิพลจากการประกวดต่างๆ ที่จัดขึ้น ซึ่งการประกวดนางงามก็เป็นหนึ่งในกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ใหม่ของผู้หญิง
โดยรัฐ การประกวดนางงามที่ได้รับการบันทึกเป็นครั้ งแรก คือการประกวดนางสาวสยามเมื่อปี 2477 โดยความงามทาง
รูปร่างหน้าตานั้น ไม่อาจระบุได้ชัดเจนว่าต้องเป็นอย่างไร แต่อาจจะพอกล่าวได้ว่าความงามของนางสาวไทยนั้นมีลักษณะร่วม
บางประการที่ซ้าๆ อยู่ เช่น ความงามที่มักจะมีใบหน้าสวยหวาน ผิวพรรณนวลเนียน หน้าเกลี้ยงเกลา ผ่ องคิ้วโก่ง นัยน์ตา
กลมโต สวยอย่างเป็นธรรมชาติ มีความเป็นกุลสตรี เป็นต้น
ทั้งนี้ เนื่องด้วยในช่วงแรกของการประกวดนางงาม ตลาดยังคงไม่เข้ามาเกี่ยวข้องมากเท่าไร ผู้สนับสนุนและผู้จัดการ
ประกวดจึงมาจากหน่วยงานรัฐเสียเป็นส่วนใหญ่ และการจัดการประกวดในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นเกียรติแก่รัฐธรรมนูญเท่านั้น
ผิวของนางงามที่สะท้อนให้เห็นในยุคนี้จึงยังคงมีลักษณะคล้ายความงามแบบยุคศักดินาอยู่มาก แม้จะได้รับอิทธิพลความงาม
จากตะวันตกเข้ามาระยะหนึ่งแล้ว เนื่องจากสังคมไทยเพิ่งถ่ายโอนจากยุคศักดินามาเป็นระบอบประชาธิปไตย และภาครัฐ
ต้องการเน้นความเป็นชาติไทย ความงามของนางสาวไทยในยุคนี้จึงมีความผสมผสานระหว่างผิวสีน้าผึ้ง คือผิวแบบสาวไทยแท้
ที่มีผิวสองสี และผิวแบบลูกสาวชาวจีน คือขาวเหลืองแบบมองโกลอยด์ วาทกรรมผิวขาวในยุคนี้ จึงมีบทบาทจากภาครัฐเป็น
ผู้ประกอบสร้างชุดความรู้ด้านความงามและสีผิวที่สะท้อนถึงความเป็นไทยแท้ แม้จะมีวาทกรรมความงามและสีผิวขาวแบบ
ตะวันตกเข้ามาระยะหนึ่งแล้วก็ตาม
- สังคมและวัฒนธรรม -
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4. ยุคผิวสีขาวอมชมพู ขาวออร่าแบบสาวเกาหลีในปัจจุบัน
ในยุคทุนนิยมปัจจุบัน เมื่อสื่อ เช่น โฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ ละคร และภาพยนตร์ได้เข้ามามีบทบาทในสังคมไทย
แบบ Mass Communication มากขึ้น มิติการสร้างวาทกรรมความงามและสีผิวของสถาบันการปกครองแบบ 3 ยุคแรกนั้นได้มี
บทบาทลดลง วาทกรรมผ่านงานวรรณกรรมเช่น “ขำวสุดพุดจีบจีน” “ขำวสุดพุดซ้อนแซม” กลายเป็นวาทกรรมใหม่เช่น
“ขำวสวยออร่ำแบบเกำหลี ” “ขำวอมชมพูแบบดอกซำกุระ” “แค่ขำว...ก็ชนะ” เป็นต้น โดยในยุคนี้ สื่อ นายทุน และ
วัฒนธรรมต่างชาติ เช่น วัฒนธรรมตะวันตก จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ได้เข้ามามีบทบาทในการผลิตซ้าวาทกรรมผิวขาวแบบผสมผสาน
กันมากขึ้น เหล่านายทุนได้พยายามแสวงหาวิธีใหม่ในการผลิตสินค้า และสร้างอุปสงค์เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ จนเกิด
ภาวะบริโภคนิยม วาทกรรมผิวขาวถูกผลิตซ้าผ่านโฆษณาโทรทัศน์ นิตยสารความงาม อยู่ตลอดเวลา ด้วยอุปสงค์และอุปทานได้
ช่วยกันทาหน้าที่ในการผลิตซ้าวาทกรรมผิวขาวนี้ จึงทาให้เกิดผลิตภัณฑ์มากมายที่เข้ามาตอบสนองความต้องการของผู้หญิงใน
เรื่องผิวขาว โดยจากการสังเกตสังคมไทยในปัจจุบัน ไม่เพียงแต่ผู้หญิงเท่านั้นที่ตกอยู่ในวาทกรรมผิวขาว เมื่อมิติทางเพศสภาพ
หลากหลายและเปิดเสรีมากขึ้น ผู้ชายบางกลุ่มก็เริ่มตกอยู่ใต้วาทกรรมผิวขาวนี้เช่นกัน
นอกจากนั้น บทบาททางการแพทย์ในเรื่องความงาม นอกจากจะเพิ่มจากการรักษาโรคทั่วไปมาสู่การทาศัลยกรรม
ใบหน้าและร่างกายแล้ว ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ได้เริ่มมีการใช้ยารักษาโรคมะเร็ง เช่น สารกลูต้าไธโอน มาช่วยในเรื่องผิวขาว
โดยการทา ดื่ม กิน และฉีด โดยอาศัยผลข้างเคียงของยารักษาโรคตัวนี้ เพื่อให้มีผิวที่ขาวใสขึ้น จากจุดนี้จะเห็นว่า การปรับสี
ผิวให้ขาวขึ้น มิได้อยู่ในหมวดเครื่องสาอางเฉกเช่น 3 ยุคแรกอีกต่อไป สังคมไทยเกิดสภาวะการบริโภคผิวขาวที่ Radical มาก
ขึ้นแล้ว ค่านิยมผิวขาวใน 3 ยุคแรก จึงพัฒนาเป็นปรากฏการณ์ “คลั่งผิวขาว” ในยุคปัจจุบัน โดยมีหลากหลายปัจจัย
นอกเหนือจากอิทธิพลของวาทกรรมจากสื่อ และวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การสร้างอานาจและทุนทางกายภาพ
ผ่านการมีผิวขาว การเลื่อนชนชั้นผ่านการมีผิวขาว เป็นต้น
บทสรุป
จากงานศึกษาเรื่องวาทกรรมการพัฒนาแห่งยุคหลังสางครามโลกที่สอง วาทกรรมนี้จะสร้างเอกลักษณ์/ตัวตน
ชนิดหนึ่งขึ้นมา เรียกว่า “ความด้อยพัฒนา” ในฐานะที่เป็นความเป็นอื่น หรือเป็นคู่ตรงข้ามของ “การพัฒนา” ขณะเดียวกัน
วาทกรรมการพัฒนาแห่งยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ก็ทาหน้าที่เก็บกด ปิดกั้น กดทับ แทนที่/สวมรอยวัฒนธรรมท้องถิ่น
ภูมิปัญญาพื้นบ้านในประเทศโลกที่สามไว้ภายใต้เอกลักษณ์/ตัวตนที่เรียกว่า “ความด้อยพัฒนา” (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร,
2542) เฉกเช่นเดียวกับวาทกรรม “ผิวขาว” ในสังคมไทย ที่สร้างเอกลักษณ์คู่ตรงข้าม คือ “ผิวดา” ขึ้นมา วาทกรรมผิวขาว
จึงกดทับ แทนที่/สวมรอยสีผิวของชาวไทยแท้ (ผิวสองสี) ให้กลายเป็นความเป็นอื่น โดยสร้างวาทกรรมที่ว่า ผิวขาวคือสีผิวที่
สวย สะอาด ที่ผู้หญิงงามทุกคนควรจะมี
ฟูโกต์อธิบายว่า ในยุคหนึ่งๆ วาทกรรมในประเด็นต่างๆจะมีจุดกาเนิดมาจาก ‘คนบางกลุ่ม’ ที่สังคมเชื่อว่าสามารถ
เข้าถึงสัจธรรม/ความรู้ที่แท้จริง ซึ่งทาให้ ‘คาพูด/ข้อเขียน’ ของคนกลุ่มดังกล่าวเป็นที่เชื่อถือ (กาญจนา แก้วเทพ และสมสุข
หินวิมาน, 2551) จากผลการศึกษาค่านิยมผิวขาวในสังคมไทยในแต่ละยุคสมัย ภายใต้กรอบแนวคิดวาทกรรมของ มิเชล ฟูโกต์
โดยมีความสัมพันธ์ระหว่าง อานาจ ความรู้ ความจริง เข้ามาวิเคราะห์ร่วม จึงพบว่า กลุ่มอานาจในการประกอบสร้างวาทกรรม
ผิวขาวในสังคมไทยแต่ละยุค มีการเปลี่ยนมือจากชายชนชั้นสูง มาสู่ภาครัฐในช่วงการประกวดนางสาวไทยและมีกลิ่นไอของ
อิทธิพลวาทกรรมผิวขาวคอเคเชียนจากประเทศตะวันตกเข้ามาผสมผสานตั้งแต่ช่วงเวลาของรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา ต่อมาในยุค
ทุนนิยมโลกาภิวัตน์ เนื่องด้วยวาทกรรมผิวขาวถูกผลิตมาช้านานตั้งแต่อดีต ในยุคนี้ ทุน สื่อ วัฒนธรรมต่างชาติ วิทยาการทาง
การแพทย์ และกลุ่มผู้บริโภคได้ช่วยกันตอกย้าวาทกรรมผิวขาว จนเกิดสภาวะ "ความคลั่งผิวขาว” ในสังคมไทยปัจจุบัน โดยชุด
ความรู้ในแต่ละยุคเปลี่ยนแปลงไปจากผิวขาวแบบมองโกลอยด์ สู่ผิวขาวแบบตะวันตก จนกระทั้งปัจจุบัน วาทกรรมผิวขาวได้รับ
การผสมผสานให้มีความหลายหลายมากขึ้น เช่น ผิวขาวแบบตะวันตก แบบญี่ปุ่น หรือแบบเกาหลี ซึ่งชุดความจริงในยุคแรกนั้น
จากการจัดหมวดหมู่สีผิวตามชาติพันธุ์ของคนไทยจะพบว่า ผิวแท้ดั้งเดิมของชาวไทยคือสีดาแดงหรือผิวสีเหลืองไปจนถึงคล้า
ต่อมาเมื่อชาวจีนอพยพเข้ามาในประเทศไทย และมีครอบครัวกับชายหรือหญิงไทย ความจริงในยุคต่อมาจึงมีความผสมผสาน
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ระหว่างสีผิวไทยแท้ และสีผิวขาวเหลืองแบบชาวจีน จนกระทั่งในยุคปัจจุบัน เนื่องจากการเปิดเสรีทางการค้าการลงทุนมาช้านาน
คนไทยที่เกิดในยุคหลังจึงมีสีผิวที่มาจากหลายเชื้อชาติ จึงเป็นไปได้ว่าชุดความจริงเรื่องสีผิวของคนไทยแท้ในยุคโลกาภิ วัตน์
จึงเลือนรางลงหรือมีคุณค่าน้อยลงเรื่อยๆ ในมุมมองของคนรุ่นใหม่ และได้รับความนิยมน้อยลงเรื่อยๆ ซึ่งปัจจัยทั้งหมดที่กล่าว
ไปนั้น ได้อานวยให้เกิดปรากฏการณ์ “ความคลั่งผิวขาว” ในสังคมไทย
ข้อเสนอแนะ
การศึกษาวาทกรรมความงามแต่ในละยุคที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา ยังสามารถเน้นกรณีศึกษาผลกระทบของ
วาทกรรมความงามต่อเพศชายได้เช่นกัน วาทกรรมความงามในอดีตที่เข้าใจว่าถูกประกอบสร้างมาจากระบบชายเป็นใหญ่ที่เคย
ส่งผลต่อผู้หญิงในสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน เปลี่ยนแปลงหรือมีพัฒนาการอย่างไร จึงส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลตัวเองใน
เรื่องความงามของผู้ชายในสังคมไทยในปัจจุบันมากขึ้น เช่น การเข้าฟิตเนส การดูแลผิวด้วยเครื่องสาอาง และเข้ารับบริการตาม
สถานความงาม และการศัลยกรรม เป็นต้น
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การศึกษาปัญหาเงินกู้นอกระบบในชุมชน : ศึกษาเฉพาะในเขตจังหวัดนครปฐม
Study of Informal Loan Problems in the Community:
A Case Study in Nakhon Pathom Province.
1

ฉลองบูรณ์ เพ็งลา
ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา1
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัญหาที่เกี่ยวกับหนี้นอกระบบในเขตจังหวัดนครปฐม และแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา เพื่อให้ภาครัฐนาไปเป็นนโยบายในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบต่อไป วิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องประกอบกับการสัมภาษณ์เชิงลึกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์
เกี่ยวกับหนี้เงินกู้นอกระบบ อันได้แก่ ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ เจ้าหน้าที่ตารวจระดับสูง เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง รวมถึ ง
เจ้าหนี้เงินกู้และลูกหนี้เงินกู้ในเขตจังหวัดนครปฐม จานวน 16 คน โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า
1. ปัญหาที่เกี่ยวกับหนี้นอกระบบในเขตจังหวัดนครปฐม ได้แก่ 1) ปัญหาด้านกฎหมาย คือ เจ้าหนี้นอกระบบ
เรียกดอกเบี้ยในอัตราที่สูงมาก, ลูกหนี้นอกระบบเข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม, หนี้นอกระบบมีลักษณะเป็นอาชญากรรม
องค์การ, เจ้าหนี้นากระบวนการยุติธรรมมาใช้ในทางที่ผิด, การดาเนินกระบวนการยุติธรรมล่าช้า เจ้าหนี้นอกระบบจึงต้องใช้
วิธกี ารทวงหนี้ที่รุนแรง, การบังคับใช้กฎหมายล้มละลายโดยการฟ้องคดีล้มละลายเพื่อให้เจ้าหนี้ได้รับชาระหนี้ 2) ปัญหาด้าน
นโยบาย รัฐมีนโยบายที่กระตุ้นการบริโภคนิยมของประชาชนหรือนโยบายประชานิยม, นโยบายของรัฐบาลในการแก้ไข
ปัญหาที่ผ่านมาเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ 3) ปัญหาทางปฏิบัติในการกู้ยืมเงิน คือ ลูกหนี้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนใน
ระบบ, การกู้เงินในระบบมีความยุ่งยากและใช้เวลานาน และ 4) ปัญหาด้านบุคคล คือ ความจาเป็นในการลงทุนเพื่อประกอบ
อาชีพ, เหตุฉุกเฉินหรือความจาเป็นเร่งด่วนในการดารงชีวิต, ลูกหนี้ไม่มีวินัยในการใช้เงิน, ลูกหนี้เน้นวัตถุนิยม
2. แนวทางในการแก้ไขปัญหา ได้แก่ 1) มาตรการด้านกฎหมาย รัฐต้องบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างจริงจังต่อ
เจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ โดยการจับกุมและดาเนินคดีตามกฎหมาย รัฐควรกากับดูแลไม่ให้มีการปล่อยสินเชื่อเพื่อการอุปโภค
บริโภคมากเกินไป และขยายขอบเขตการใช้บังคับของพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ให้ครอบคลุมถึงการทวง
ถามหนี้ของเจ้าหนี้นอกระบบ 2)มาตรการด้านเศรษฐกิจ รัฐควรมีนโยบายสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนของประชาชนที่มี
รายได้น้อยและมีความจาเป็นเร่งด่วนในการใช้เงินเพื่อดารงชีวิตควบคู่กับการสร้ างรายได้ให้แก่ประชาชนโดยการส่งเสริมให้
ประชาชนนาแนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจของในหลวงมาใช้ในการดาเนินชีวิต 3) มาตรการด้านสังคม การปรับพฤติกรรมใน
การใช้จ่ายเงินของประชาชน โดยการใช้ระบบการกู้เงินเป็นเครื่องมือ เช่น การรวมกลุ่มกันเพื่อกู้เงิน ให้สมาชิกกลุ่มติดตาม
การใช้จ่ายเงินของสมาชิกด้วยกันเอง บังคับให้มีการออม
คำสำคัญ: หนีนอกระบบ, ดอกเบียเกินอัตรา, ปัญหาความยากจน
Abstract
The purposes of this research were to study informal loan problems in Nakhon Pathom Province and
to identify guidelines for solving problems. These guidelines can be informed to the government to launch
1
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the policy in relation to informal loan problems. The qualitative method was used in the research. The
relevant documents and researches were studied and the in-depth interview was used to collect the data
from the sample who had knowledge and experience in informal loans, namely, judges, prosecutors, senior
police officers, administrative officers, including creditors and debtors 16 peoples in Nakhon Pathom Province.
The data were analyzed by content analysis. The results showed that:
1. The informal loan problems in Nakhon Pathom were as follows: 1) The legal problems were
creditors charged high interest rate; informal loan debtors could not access justice system; informal loan
business became criminal organization; creditors applied justice system wrongly; creditors used violent debt
collection method because of delay in justice system; and creditors sued debtors by the enforcement of
the bankruptcy law to request for payment. 2) Regarding policy problems, the government had policy to
enhance consumerism or populist policy. Moreover, the government policy in the past solved problem at
the end, not cause of the problem. 3) As for problems in loan operation, debtors could not access official
loan resources, as well as the procedure of official loan was complicated and slow. 4) Lastly, problems of
individuals were necessity for professional investment, emergency or urgent need in living, no discipline in
spending money of debtors, and debtors’ materialism.
2. Guidelines for solving the problems were suggested to use these measures as listed. 1) The
legal measures could be used to strictly enforce existing laws with informal loan creditors including
arresting and prosecuting according to the laws. The government should monitor and limit the approval
of consumer credit. The scope of the Debt Collection Act B.E. 2558 should cover debt collecting of
informal loan. 2) The economic measures could be done by the government launching a policy to
increase accessibility to loan resources for people who have low income and urgent needs. Also the
government could encourage sustainable economy to the public. 3) The social measures could be by
adjusting the spending behavior using loan system. For example, consumer groups could be formed to
monitor the spending behaviors of each member and to force the members to save money.
Keywords: informal loan, excessive interest rate, poverty problem
บทนา
ข่าวหนึ่งที่พบเสมอในสังคมไทย แก๊งเงินกู้นอกระบบทวงหนี้โหด เช่น ยกพวกถล่มบ้านลูกหนี้ ยิงถล่มบ้าน ติดป้าย
ประจาน ยิงลูกหนี้ ทาร้ายร่างกาย ซึ่งล้วนเป็นการกระทาความผิดทางอาญาทั้งสิ้น ทั้งที่การกู้ยืมเงินระหว่างประชาชนด้วยกันเอง
นั้น อยู่บนพื้นฐานของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กล่าวคือ ผู้ให้กู้ยืมเงินอยู่ในฐานะเป็นเจ้าหนี้ ส่วนผู้กู้ยืมเงินก็อยู่ใน
ฐานะเป็นลูกหนี้ ซึ่งตามกฎหมายลักษณะหนี้ เจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิที่จะเรียกให้ลูกหนี้ชาระหนี้ได้และเจ้าหนี้มีสิทธิที่จะให้ชาระหนี้
ของตนจากทรัพย์สินของลูกหนี้จนสิ้นเชิง หากลูกหนี้ละเลยเสียไม่ชาระหนี้ของตน เจ้าหนี้มีทางเลือกเดียว ก็คือ การร้องขอ
ต่อศาลให้บังคับชาระหนี้ ซึ่งเป็นการบังคับเอากับทรัพย์สินของลูกหนี้ มิใช่บังคับเอากับเนื้อตัวร่างกายของลูกหนี้แต่อย่างใด
โดยคาว่า “หนี้นอกระบบ” นั้น เป็นหนี้ที่เกิดจากการกู้ยืมเงินระหว่างประชาชนด้วยกันเอง มิใช่การกู้ยืมเงินจาก
สถาบันการเงินแต่อย่างใด ซึ่งปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาหนึ่งที่สาคัญของสังคมไทย จะเห็นได้ว่ารัฐบาลที่ผ่านมาได้มีความ
พยายามในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เช่น ในสมัยที่ พันตารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีนั้น กระทรวง
- สังคมและวัฒนธรรม -
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มหาดไทยได้เปิดให้คนจนลงทะเบียนและคัดแยกประเภทปัญหาโดยส่งเฉพาะปัญหาหนี้ต่าง ๆ ของประชาชนต่อให้กระทรวงการคลัง
และกระทรวงการคลังได้จัดตั้งศูนย์อานวยการแก้ไขปัญหาหนี้ภาคประชาชน และต่อมาในช่วงรัฐบาลภายใต้การนาของนาย
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี ก็มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน โดยเฉพาะหนี้นอกระบบ โดยมอบหมาย
ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงยุติธรรมร่วมกันผลักดันโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งในส่วนของ
กระทรวงการคลังได้มีการมอบหมายให้ศูนย์อานวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน (ศอก.นส.) กระทรวงการคลัง
เป็นหน่วยงานหลักในการอานวยการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน เนื่องจากปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาเกี่ยวกับความ
ยากจนของประชาชนและยังนามาซึ่งปัญหาที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดทางอาญาอีกด้วย
เมื่อมาพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบ บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน คือ ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรื่องการกู้ยืมเงิน มาตรา 653 ถึง มาตรา 656 รวม 4 มาตรา กล่าวคือ กฎหมายได้กาหนดให้การ
กู้ยืมเงินเกินกว่า 2,000 บาทขึ้นไป จะต้องมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้กู้ หากไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือ
ลงลายมือชื่อผู้กู้ดังกล่าว ผู้ให้กู้จะฟ้องร้องต่อศาลเพื่อบังคับให้ผู้กู้ยืมคืนเงินไม่ได้ สาหรับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญากู้ยืมเงิน
ที่ผู้ให้กจู้ ะสามารถเรียกได้ตามกฎหมายนั้น หากเป็นการกู้ยืมเงินในระหว่างประชาชนด้วยกัน ห้ามมิให้มีการคิดดอกเบี้ยเกินกว่า
ร้อยละ 15 ต่อปี นอกจากนี้ยังมีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งคือ พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช 2475
ซึ่งบัญญัติห้ามมิให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้กันเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกาหนด โดยกฎหมายฉบับนี้มีบทกาหนดโทษทางอาญาไว้
ด้วย ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ถือเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน อันส่งผลให้ การคิดดอกเบี้ยที่ฝ่าฝืนต่อ
พระราชบัญญัตินี้เป็นนิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย ตามมาตรา 150 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ผลทางกฎหมายจึงทาให้ดอกเบี้ยทั้งหมดตกเป็นโมฆะส่งผลให้เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยนับแต่วันที่กู้แต่
เจ้าหนี้ยังมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยในระหว่างเวลาที่ลูกหนี้ผิดนัด ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ตามมาตรา 224 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ และในกรณีที่ลูกหนี้ชาระดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกาหนดให้แก่เจ้าหนี้ไปแล้วก็เป็นเรื่องที่ลูกหนี้ชาระด้วย
2
ความสมัครใจโดยรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีความผูกพันที่จะชาระ ลูกหนี้จึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกคืน
ในเรื่องของความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช 2475 นั้น องค์ประกอบ
อันเป็นสาระสาคัญคือ การให้กู้โดยเรียกหรือคิดเอาดอกเบี้ย เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกาหนดไว้ แต่คดีความซึ่งลูกหนี้ผู้กู้ยืม
เป็นผู้ฟ้องร้องให้เจ้าหนี้ผู้ให้กู้ต้องรับโทษทางอาญา ตามที่พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช 2475 นั้น
มักจะเป็นไปในลักษณะที่ว่า ลูกหนี้ผู้กู้ยืม ไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2
(4) ดังนั้นผู้กู้ยืม จึงไม่มีสิทธิฟ้องผู้ให้กู้ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช 2475 ได้
ปัญหาต่าง ๆ ที่กล่าวมา คาถามที่ตามมา คือ เหตุใดผู้กู้ยืมเงินจึงไม่เลือกที่จะไปกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน คาตอบก็
คงเป็นเพราะประชาชนส่วนหนึ่งไม่สามารถกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้ เพราะประชาชนไม่มีเครดิตเพียงพอที่จะกู้กับธนาคาร
3
เพื่อนาเงินไปลงทุนได้ ส่งผลให้ประชาชนส่วนมากเป็นหนี้นอกระบบ ข้อมูลจากสานักปลัดนายกรัฐมนตรีระบุว่า จานวนเรื่อง
ร้องเรียนจากประชาชนโดยตรงและเรื่ องที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติส่งให้ศู นย์บริการประชาชนดาเนินการตั้งแต่ 22
พฤษภาคม 2557 – 19 ตุลาคม 2557 ในปัญหาด้านเศรษฐกิจมีจานวน 11,299 เรื่อง ซึ่งปัญหาหนี้นอกระบบมีการร้องเรียนสูง
ถึง 4,740 เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 43 ของปัญหาด้านเศรษฐกิจ หนี้นอกระบบเป็นการกู้ยืมเงินที่มีการคิดดอกเบี้ยสูงมาก ผลที่
ตามมาคือ ผู้กู้ยืมไม่สามารถหาเงินมาชาระดอกเบี้ยได้ตามที่ตกลงกันไว้ รวมถึงการชาระเงินต้น ซึ่งไม่สามารถทาได้อยู่แล้ว
ส่งผลให้หนี้เงินกู้ทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยจึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้กู้ยืมจึงต้องตกอยู่ในสภาพที่ยากจนและได้รับความเดือดร้อน
เป็นอย่างมาก จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นควรศึกษาปัญหาเงินกู้นอกระบบและแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพราะเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ในการแก้ไขกฎหมาย และเพื่อให้เป็นแนวทางให้รัฐนาไปใช้จัดทานโยบายต่อไป
2
3
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาถึงปัญหาที่เกี่ยวกับหนี้นอกระบบในเขตจังหวัดนครปฐม
2. เพื่อศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในเขตจังหวัดนครปฐม
วิธดี าเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) พื้นที่เป้าหมายในการศึกษา ได้แก่ ชุมชนในเขต
จังหวัดนครปฐม ผู้ให้ข้อมูลคนสาคัญที่ใช้ในการวิจัยนี้คือ บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับปัญหาการกู้เงินนอกระบบในเขตจังหวัด
นครปฐม อันได้แก่ เจ้าหนี้เงินกู้ ลูกหนี้เงินกู้ และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญกับงานวิจัยนี้ ซึ่งประกอบด้วย ผู้พิพากษา
พนักงานอัยการ เจ้าหน้าที่ตารวจ และหนักงานฝ่ายปกครอง จานวน 12 คน ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดย
เน้นกลุ่มตัวอย่างที่เป็นลูกหนี้นอกระบบ เนื่องจากเป็นผู้ประสบปัญหาโดยตรง ส่วนกลุ่มอื่นจะเป็นการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้แนวคิด
ที่เกี่ยวกับปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาในมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
แบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว
การวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการถอดถ้อยคาจากการให้สัมภาษณ์แบบคาต่อคา เพื่อให้การ
ตีความและการกาหนดประเด็นที่สาคัญได้อย่างถูกต้องเชื่อถือได้ แล้วทาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ประกอบกับเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปสู่การตอบคาถามการวิจัย
ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาถึงปัญหาที่เกี่ยวกับหนี้นอกระบบในเขตจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัย พบว่า
1. ปัญหาด้านกฎหมาย พบว่า
1.1 เจ้าหนี้นอกระบบเรียกดอกเบี้ยในอัตราที่สูงมาก ซึ่งแม้จะเป็นความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราตาม
พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 และมีการกาหนดโทษทางอาญาก็ตาม แต่ก็เป็นอัตราโทษที่ต่ามาก
เมื่อเทียบกับผลตอบแทนจากการให้กู้ยืมเงินนอกระบบอัตราดอกเบี้ยสูง โดยบางครั้งเจ้าหนี้ได้ทาสัญญาในรูปแบบอื่นที่มิใช่
การกู้ยืมเงินเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย
1.2 ลูกหนี้นอกระบบเข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากกระบวนการยุติธรรมในทางแพ่งมีค่าใช้จ่ายสูง
ต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมายในการดาเนินการ และต้องใช้ระยะเวลา ส่วนกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้นลูกหนี้ไม่มี
ฐานะเป็นผู้เสียหายเนื่องจากยินยอมให้มีการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา และลูกหนี้ยังคงต้องพึ่งพาเจ้าหนี้นอกระบบในทางการเงิน
1.3 หนี้นอกระบบมีลักษณะเป็นอาชญากรรมองค์การ มีการเปิดบริษัทโดยถูกต้องตามกฎหมาย แต่มีการ
ดาเนินกิจการที่ผิดกฎหมาย โดยอาศัยช่องว่างของกฎหมาย ทาให้เห็นได้ว่ากระบวนการใช้บังคับกฎหมายขาดประสิทธิภาพ
1.4 เจ้าหนี้นอกระบบนากระบวนการยุติธรรมมาใช้ เป็นเครื่องมือในการบังคับให้ลูกหนี้ชาระหนี้ใน
รูปแบบต่าง ๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เช่น การทาสัญญาประนีประนอมยอมความ การทาสัญญากู้เงิน ซึ่งทาให้การบังคับ
คดีของเจ้าหนี้นอกระบบถูกต้องตามกฎหมายไปด้วย
1.5 การดาเนินกระบวนการยุติธรรมล่าช้า หากเจ้าหนี้ฟ้องร้องและบังคับคดีตามกฎหมายเพื่อให้ลูกหนี้ชาระ
หนี้ต้องใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่าย ดังนั้น หากลูกหนี้ไม่สามารถชาระหนี้นอกระบบคืนได้ เจ้าหนี้นอกระบบจะมีวิธีการทวง
หนี้ที่รุนแรง เช่น การข่มขู่ การทาร้ายร่างกาย
1.6 เจ้าหนี้นอกระบบใช้ช่องทางตามกฎหมายล้มละลาย เพื่อให้ตนได้รับชาระหนี้ โดยการฟ้องให้ลูกหนี้
ล้มละลายเพื่อให้เจ้าหนี้รายใหญ่ที่จะได้รับความเสียหายจากการที่ลูกหนี้ล้มละลาย นาเงินมาชาระหนี้ให้แก่ตน
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2. ปัญหาด้านนโยบาย พบว่า
2.1 นโยบายของรัฐที่กระตุ้นการบริโภคนิยมหรือนโยบายประชานิยมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการใช้จ่าย โดย
ไม่คานึงรายได้ของประชาชน
2.2 นโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมาเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ โดยการให้ความสาคัญกับการจัดหาแหล่ง
เงินทุนดอกเบี้ยต่า แต่ไม่ได้ให้ความสาคัญกับการแก้ปัญหาที่สาเหตุ เช่น การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ในท้ายที่สุดเมื่อลูกหนี้ไ ม่
สามารถชาระหนี้ได้ก็กลับไปกู้นอกระบบตามเดิม
3. ปัญหาทางปฏิบัติในการกู้ยืมเงิน พบว่า
3.1 ลูกหนี้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนในระบบ เนื่องจากลูกหนี้นอกระบบมีเงื่อนไขไม่ครบถ้วนตามที่แหล่งทุน
ในระบบกาหนดไว้ เช่น ขาดเอกสารสาคัญในการขอกู้ ขาดหลักประกัน ขาดเหตุผลในการกู้เงิน
3.2 การกู้เงินในระบบมีความยุ่งยาก ต้องมีการจัดเตรียมเอกสาร กระบวนการขอยื่นกู้ใช้เวลานานส่วนลูกหนี้
นอกระบบจานวนมากต้องการกู้เงินเป็นจานวนไม่มากและใช้เวลาไม่นานในการได้รับเงินกู้
4. ปัญหาด้านบุคคล พบว่า
4.1 ความจาเป็นในการประกอบอาชีพ เช่น ลงทุนค้าขาย ลงทุนทาการเกษตร หรือกิจการส่วนตัว รวมถึง
สิ่งของจาเป็นในการค้าขาย แต่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนอื่นได้ จึงยอมผ่อนดอกเบี้ยรายวันให้แก่เจ้าหนี้นอกระบบ
4.2 ความจาเป็นในการดารงชีวิต การกู้ยืมเงินนอกระบบส่วนหนึ่งเกิดจากเหตุฉุกเฉินหรือความจาเป็นเร่งด่วน
ของลูกหนี้ที่ไม่สามารถกู้เงินในระบบได้ เช่น ลูกหนี้หรือบุคคลในครอบครัวเจ็บป่วย ค่าเทอมลูกช่วงเปิดเทอม บ้านน้าท่วม
เป็นต้น ทั้งยังเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อีกด้วย
4.3 ลูกหนี้ไม่มีวินัยในการใช้เงิน ลูกหนี้ใช้เงินเกินความสามารถในการหารายได้ของตน ขาดวินัยทางการเงิน ไม่
มีการวางแผนการใช้เงิน ส่งผลให้ลูกหนี้แสวงหาแหล่งเงินทุนที่ได้มาโดยง่ายและไม่คานึงถึงผลเสียที่ตามมา
4.4 ลูกหนี้เน้นวัตถุนิยม เน้นการบริโภคนิยมและยึดติดกับวัตถุนิยม เช่น การใช้โทรศัพท์มือถือราคาแพง ส่งลูก
เรียนโรงเรียนที่ดีและแพง ซื้อบ้านหรือรถยนต์ราคาแพง เป็นต้น แม้จะมีปัญหาทางการเงินก็ไม่ยอมลดรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในเขตจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัย พบว่า
1.มาตรการด้านกฎหมาย
1.1 บังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างเคร่งครัดและจริงจังต่อเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ โดยการจับกุมและดาเนินคดี
ตามกฎหมาย เพื่อป้องกันการขยายตัวของหนี้นอกระบบและปิดโอกาสมิให้เจ้าหนี้นอกระบบเอารัดเอาเปรียบประชาชน
1.2 ภาครัฐควรกากับดูแลไม่ให้มีการปล่อยสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคมากเกินไป และสถาบันที่ปล่อยกู้ต้อง
ชี้แจงเงื่อนไขต่าง ๆ แก่ผู้กู้ให้ชัดเจนก่อนการอนุมัติสินเชื่อ เช่น อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ
1.3 ขยายขอบเขตการใช้บังคับของพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ให้ครอบคลุมถึงการทวงถาม
หนี้ของกลุ่มเจ้าหนี้ทุกประเภท รวมถึงเจ้าหนี้นอกระบบด้วย
2. มาตรการด้านเศรษฐกิจ
2.1 รัฐควรมีนโยบายสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนของประชาชนที่มีรายได้น้อยและมีความจาเป็นเร่งด่วนในการ
ใช้เงินเพื่อดารงชีวิต โดยการให้สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อในระดับรากหญ้าในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น การให้สินเชื่อวงเงินต่า
ระยะเวลาในการกู้ไม่นาน ดอกเบี้ยต่า หรือจัดหาแหล่งทุนให้กู้ยืมสาหรับกรณีฉุกเฉินหรือกรณีจาเป็นเร่งด่วนในการดารงชีวิต
2.2 สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน โดยการส่งเสริมให้ประชาชนนาแนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจของในหลวงมา
ใช้ในการดาเนินชีวิต
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3. มาตรการด้านสังคม
3.1 ปรับพฤติกรรมในการใช้จ่ายเงินของประชาชน โดยการใช้ระบบการกู้เงินเป็นเครื่องมือ เช่น การรวมกลุ่ม
กันเพื่อกู้เงิน สมาชิกกลุ่มจะติดตามการใช้จ่ายเงินของสมาชิกด้วยกันเอง บังคับให้มีการออมจึงจะกู้เงินได้ ดังเช่นธนาคารการ
มีนของประเทศบังคลาเทศ หรืออาจกาหนดให้ผู้กู้ยืมจะต้องแสดงบัญชีครัวเรือนประกอบการกู้
สรุปและอภิปรายผล
สามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพือ่ ศึกษาถึงปัญหาที่เกี่ยวกับหนี้นอกระบบในเขตจังหวัดนครปฐม
1. ปัญหาด้านกฎหมาย
1.1 เจ้าหนี้นอกระบบเรียกดอกเบี้ยในอัตราที่สูงมาก กฎหมายได้กาหนดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดสาหรับการกู้ยืมเงินไว้ไม่
เกินร้อยละ 15 ต่อปีซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่าไม่สอดคล้องกับความเสี่ยงของเจ้าหนี้ในการปล่อยกู้ เช่น เจ้าหนี้คิดดอกเบี้ยอัตรา
ร้อยละ 10 ต่อเดือน ร้อยละ 20 ต่อเดือน ร้อยละ 2 บาทต่อวัน หรือเก็บดอกเบี้ยเป็นรายวัน ยกตัวอย่างเช่น กู้ยืม 3,000 บาท
เจ้าหนี้กาหนดให้ส่งเงินคืนวันละ 120 บาท เป็นเวลา 1 เดือน รวมดอกเบี้ยทั้งหมด 3,600 บาท เมื่อครบ 1 เดือนแล้ว ให้ลูกหนี้
ชาระต้นเงินคืน จานวน 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,600 บาท การใช้วิธีการเก็บดอกลอย คือ ให้กู้ยืมกัน 10,000 บาท โดย
คิดดอกเบี้ยกัน เป็นรายวัน ซึ่งอาจเก็บวันละ 300 บาท เก็บดอกกันไป 1 เดือน และต้องชาระหนี้เงินต้นอีก 10,000 บาทด้วย อีก
ทั้งโทษของการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราคือจาคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจาทั้งปรับเป็นอัตราโทษที่ไม่ทา
ให้เจ้าหนี้เกิดความเกรงกลัว บางกรณีเจ้าหนี้หาทางเลี่ยงกฎหมายในเรื่องอัตราดอกเบี้ยโดยการทาสัญญาประเภทอื่นแทน ซึ่ง
งานวิจัยของ สุรางค์รัตน์ จาเนียรพล (2557) ศึกษาเรื่องหนี้นอกระบบกับความเป็นธรรมทางสังคม ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ย
รวมของอัตราดอกเบี้ยในภาพรวมเท่ากับร้อยละ 9.48 ต่อเดือน หรือร้อยละ 113.76 ต่อปี และค่าสูงสุดของอัตราดอกเบี้ยสูงถึง
ร้อยละ 60 ต่อเดือน สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะความไม่เป็นธรรมประการแรกที่ลูกหนี้ต้องเผชิญ
1.2 ลูกหนี้นอกระบบเข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งเป็นกระบวนการที่
ต้องใช้ผู้มีความรู้ทางกฎหมายและมีค่าใช้จ่ายสูง บางกรณีเจ้าหนี้เป็นผู้มีอิทธิพล ลูกหนี้จึงไม่กล้าที่จะดาเนินการทางกฎหมาย
กับเจ้าหนี้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วันชัย มีชาติ (2556) ศึกษาเรื่องโครงการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อ
แก้ปั ญหาหนี้น อกระบบ ผลการศึกษาพบว่า ลูกหนี้นอกระบบเป็น กลุ่ม บุคคลที่ไ ม่สามารถเข้ าถึงกระบวนก ารยุติธ รรม
เนื่องจากปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาที่มีองค์การนอกกฎหมายหรือผู้มีอิทธิพลหนุนหลังอยู่ การปราบปรามจึงต้องมีการ
กาหนดเป็นวาระแห่งชาติมากกว่าการปราบปรามเป็นรายกรณี
1.3 หนี้นอกระบบมีลักษณะเป็นอาชญากรรมองค์การ เช่น แก๊งหมวกกันน็อค แขกให้กู้ยืมเงิน หนี้ในระบบบางกรณี
เปรียบเสมือนหนี้นอกระบบที่ถูกกฎหมาย ดังเช่นกรณีของหนี้บัตรเครดิต แม้จะมีการเรียกดอกเบี้ยไม่เกินอัตราที่กฎหมายกาหนด
ไว้ แต่มี การเรียกเก็ บในรูปของค่ าธรรมเนียมหรือค่าใช้บริ การแทน ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วเป็นอั ตราที่สูงมาก ซึ่งสอดคล้องกั บ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ผู้กระทาความผิดมักจะเป็นผู้ที่มีสถานภาพในทางสังคม มีตาแหน่งหน้าที่การงานและความรู้ โดยก่อ
ให่เกิดผลเสียหายแก่เศรษฐกิจของปัจเจกชนและประเทศชาติสังคมส่วนรวม (ปิยะพร ตันณีกุล, 2557, หน้า 17-18)
1.4 การนากระบวนการยุติธรรมมาใช้ในทางที่ผิด เนื่องจากเจ้ าหนี้นอกระบบมีความรู้ด้านกฎหมาย เจ้าหนี้จึง
อาศัยกระบวนการยุติธรรมมาเป็นเครื่องมือ เช่น การทาสัญญากู้เงินระบุจานวนเงินกู้ไว้สูงกว่าที่กู้กันจริง การให้ลูกหนี้ลงนาม
ในกระดาษเปล่า การใช้กลฉ้อฉลให้ลูกหนี้ลงนามในสัญญาประนีประนอมยอมความ เมื่อมีการฟ้องร้องต่อศาล ศาลจะฟังตาม
พยานหลักฐานที่ปรากฏ เพราะสัญญาที่ทาขึ้นมีเพียงเจ้าหนี้และลูกหนี้รู้เห็นกันสองฝ่ายเท่านั้น
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1.5 การดาเนินกระบวนการยุติธรรมล่าช้า กระบวนการทางกฎหมายคือการฟ้องร้องและการบังคับคดีใช้ระยะ
เวลานาน เจ้าหนี้นอกระบบจึงใช้กระบวนการนอกกฎหมายเพื่อให้ลูกหนี้ชาระหนี้ เช่น การข่มขู่ การใช้กาลังประทุษร้าย บุก
รุก ซึ่งมักจะปรากฏเป็นข่าวให้เห็นเสมอมา
1.6 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายล้มละลาย ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความเห็นว่า ลูกหนี้เป็นเจ้าของโรงงานใหญ่มี เจ้าหนี้
นอกระบบคนหนึ่งมีจานวนหนี้อยู่สักสามล้านบาท และเป็นหนี้ธนาคารอยู่ประมาณห้าร้อยกว่าล้านบาท เจ้าหนี้นอกระบบจึง
ดาเนินการฟ้องคดีล้มละลาย ธนาคารต้องมาจ่ายหนี้สี่ล้านบาทให้ เจ้าหนี้นอกระบบ เพราะถ้าลูกหนี้ถูกฟ้องให้ล้มละลาย
ธนาคารจะเสียหายหนักกว่า เนื่องจากเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ หากธุรกิจของลูกหนี้ยังพอเดินไปได้ ธนาคารจึง ต้องมาเคลียร์หนี้
โดยยอมจ่ายหนี้ให้ ซึ่งเป็นความได้เปรียบของลูกหนี้รายย่อยที่ได้เปรียบธนาคารซึ่งปกติมีน้อยมา
2. ปัญหาด้านนโยบาย พบว่า รัฐบาลมีนโยบายที่กระตุ้นการบริโภคของประชาชน ส่งผลให้ประชาชนใช้จ่ายเกินความ
จาเป็น และนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่ผ่านมาเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วันชัย มีชาติ (2556) ศึกษาเรื่องโครงการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ผล
การศึกษาพบว่า นโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมามุ่งเน้นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่ก่อให้เกิดการบริโภคนิยม กระตุ้นการใช้จ่าย
ของประชาชนเกินความจาเป็น รัฐบาลกาหนดนโยบายการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบไว้ 2 ลักษณะ คือ นโยบายเศรษฐกิจที่
เกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และนโยบายการเข้าถึงความเป็นธรรมของประชาชน ซึ่งยังไม่ครอบคลุมการแก้ปัญหาหนี้นอก
ระบบได้อย่างยั่งยืน
3. ปัญหาทางปฏิบัติในการกู้ยืมเงิน พบว่า ลูกหนี้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ เนื่องจากไม่มีหลักประกัน ไม่มี
ความสามารถในการชาระหนี้ รูปแบบการให้สินเชื่อของสถาบันการเงินไม่สอดคล้องกับกลุ่มลูกหนี้นอกระบบทั้งในเรื่องของ
วงเงินและระยะเวลาในการชาระหนี้ อีกทั้งการกู้เงิ นในระบบมีความยุ่งยาก ต้องมีการจัดเตรียมเอกสารจานวนมาก และใช้
เวลานาน ในขณะที่ลูกหนี้มีความจาเป็นต้องใช้เงินเร่งด่วน ลูกหนี้จึงหันมากู้เงินนอกระบบแทน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุรางค์รัตน์ จาเนียรพล (2557) ศึกษาเรื่องหนี้นอกระบบกับความเป็นธรรมทางสังคม ผลการศึกษาพบว่า เหตุผลกลุ่มแรกที่
ทาให้ลูกหนี้ตัดสินใจกู้เงินนอกระบบ คือ ความต้องการใช้เงินด่วน ร้อยละ 89.9 และการเข้าถึงแหล่งเงินกู้นอกระบบที่มีความ
สะดวกมากกว่า ร้อยละ 84.5 เหตุผลลาดับต่อมา เป็นเรื่องของการเข้าไม่ถึงแหล่งทุนในระบบ ได้แก่ การขาดหลักทรัพย์หรือ
บุคคลค้าประกัน ร้อยละ 46.0 เคยกู้สถาบันการเงินไม่ผ่าน/ธนาคารไม่อนุมัติ ร้อยละ 38.2 และการเข้าไม่ถึงสถาบันการเงิน
เพราะรายได้ไม่แน่นอน ติดเครดิตบูโร ขาดเอกสารรับรองทางการเงิน ร้อยละ 37.1
4. ปัญหาด้านบุคคล ได้แก่ ความจาเป็นในการประกอบอาชีพ ความจาเป็นในการดารงชี วิต ลูกหนี้ไม่มีวินัยในการใช้
เงิน ลูกหนี้เน้นวัตถุนิยม ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการของของ Maslow ด้านร่างกายที่เป็นพื้นฐานของชีวิต เช่น
อาหาร น้า อากาศ ที่อยู่อาศัย และความต้องการการยกย่องหรือความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สุรางค์รัตน์ จาเนียรพล (2557) ศึกษาเรื่องหนี้นอกระบบกับความเป็นธรรมทางสังคม ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุของหนี้
นอกระบบจาแนกได้ดังนี้ ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ร้อยละ 32.5 ลงทุนในการประกอบอาชีพ ร้อยละ 34.5 ค่าเล่าเรียนบุตร
ร้อยละ 10.31 และพฤติกรรมฟุ่มเฟือย ร้อยละ 3.55
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในเขตจังหวัดนครปฐม
1. มาตรการด้านกฎหมาย
1.1 ต้องบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบอย่างเคร่งครัด เพราะเจ้าหนี้นอกระบบไม่เกรงกลัวกฎหมาย
จึงมีการเรียกดอกเบี้ยในอัตราที่สูงมาก โดยทาการจับกุม และดาเนินคดีตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.
2475 อย่างจริงจัง และอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้มีการเพิ่มกาหนดโทษแก่ผู้กระทาความผิดให้มากขึ้น และมีการ
ขยายขอบเขตของการบังคับใช้กฎหมายให้รวมถึงการทาสัญญาในรูปแบบอื่นเพื่อเรียกอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นด้วย
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1.2 ต้องมีมาตรการในการควบคุมหนี้ในระบบบางประเภท เพื่อไม่ให้เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค ซึ่งอาจกระทาโดย
การให้นิยามความหมายของคาว่าดอกเบี้ยในพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 ให้หมายความรวมถึง
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บด้วย เช่น หนี้บัตรเครดิตหรือสถาบันการเงินประเภทไฟแนนซ์ บัตรเงินสดต่าง ๆ
(AEON, Easy Plus, First Choice)
1.3 การประกาศใช้พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 นั้นเป็นการแก้ปัญหาการทวงหนี้ที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย เช่น การใช้กาลัง ใช้คาพูด ที่หยาบคาย ไม่สุภาพ เป็นการประจานลูกหนี้ ซึ่งใช้บังคับกับเฉพาะผู้ทวงหนี้ กล่าวคือ
เจ้าหนี้ที่เป็นผู้ให้สินเชื่อเป็นทางค้าปกติ ดังนั้น หากเป็นเจ้าหนี้ที่ไม่ได้ให้สินเชื่อเป็นทางการค้าปกติก็จะไม่ใช่ผู้ทวงหนี้ที่จะ
ต้องการทาการทวงหนี้ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนดไว้ จึงควรขยายขอบเขตการใช้บังคับให้ครอบคลุมถึงการทวงถามหนี้ของ
กลุ่มเจ้าหนี้ทุกประเภท รวมถึงเจ้าหนี้นอกระบบด้วย
2. มาตรการด้านเศรษฐกิจ
2.1 รัฐควรจัดให้มีแหล่งเงินทุนแก่ประชาชน ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของ
ต่างประเทศ พบว่า มีหลายประเทศได้ใช้แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบด้วยการจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่ประชาชน
ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซียได้นาใช้ระบบของการให้บริการแบบสถาบันการเงินระดับจุลภาค (Micro finance) ของธนาคาร
กรามีนมาใช้จนประสบความสาเร็จ เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีวิธีการปล่อยกู้ที่เรียบง่าย การให้บริการที่สะดวกและเข้าถึง
แหล่งชุมชน ประเทศญี่ปุ่นมีกองทุน safetyness จากรัฐบาลกับท้องถิ่นเพื่อให้เงินกู้กับผู้ที่มีรายได้ต่าหรือผู้มีความจาเป็นใน
การดารงชีวิต และยังมีเงินกู้ในภาวะฉุกเฉินหรือในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติด้วย ประเทศบังคลาเทศมีธนาคารกรามีนซึ่งใช้ระบบ
การปล่ อยกู้ สิ น เชื่ อ ขนาดย่ อ ม (Microcredit) เพื่ อ ช่ว ยคนจนโดยปราศจากหลั ก ประกั น โดยธนาคารมี โครงการให้ ก็ 4
โครงการซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะแตกต่างกัน คือ โครงการให้ขอทานกู้ โครงการบ้านคนจน โครงการเงินกู้เพื่อธุรกิจขนาด
ย่อย โครงการทุนและโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษา และการจ่ายคืนเงินกู้ของธนาคารกรามีนกระทาโดยให้เจ้าหน้าที่ธนาคาร
ไปเก็บเงินกู้และดอกเบี้ยที่หมู่บ้านทุกสัปดาห์ ซึงง่ายและสะดวกต่อลูกหนี้ ประเทศเคนยาใช้รูปแบบ M-Pesa หรือธุรกรรม
บนมือถือ (Mobile Banking) เป็นรูปแบบการบริการทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร แต่บริษัทโทรคมนาคมเป็นผู้ดาเนินธุรกิจ ใช้
งานโดยผ่านการส่งข้อความสั้น (SMS) ของมือถือ ซึ่งง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้บริการ และประเทศฟิลิปปินส์ก็ใช้สถาบันการเงิน
ระดับจุลภาค (Micro finance) ในการแก้ไขปัญหาเช่นกัน
2.2 การสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ประชาชนต้องมีรายได้จากการ
ประกอบอาชีพมิใช่การกู้ยืมเงิน โดยดาเนินการในลักษณะเป็นการส่งเสริมอาชีพ หรือส่งเสริมการลงทุนในการประกอบอาชีพ
หากลู ก หนี้ มี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น ก็ อ าจจะสามารถกู้ ใ นระบบเพื่ อ ใช้ ใ นการลงทุ น ได้ ม ากขึ้ น เพราะธนาคารเห็ น ว่ า ลู ก หนี้ มี
ความสามารถในการชาระหนี้ได้ จึงมีความมั่นใจในการปล่อยกู้
3.มาตรการด้านสังคม
3.1 การสร้างวินัยทางการเงินให้กับลูกหนี้ โดยการสร้างลักษณะนิสัยที่ดีในการใช้เงิน เช่น ลดรายจ่ายที่ไม่จาเป็น
จัดทาบัญชีรายจ่ายครัวเรือน เสริมสร้างพฤติกรรมการออม นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการ
ดารงชีวิต หรือการใช้ระบบการกู้เงินเป็นเครื่องมือ เช่น การรวมกลุ่มกันเพื่อกู้เงิน สมาชิกกลุ่มจะติดตามการใช้จ่ายเงินของ
สมาชิกด้วยกันเอง บังคับให้มีการออมจึงจะกู้เงินได้ ดังเช่นธนาคารการมี นของประเทศบังคลาเทศ หรืออาจกาหนดให้ผู้กู้ยืม
จะต้องแสดงบัญชีครัวเรือนประกอบการกู้
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษา มีข้อเสนอแนะของการศึกษา ได้แก่
1) แก้ไขพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 ในประเด็นดังต่อไปนี้
- สังคมและวัฒนธรรม -
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(1) เพิ่มอัตราโทษทางอาญาทั้งจาคุกและปรับ เพื่อมิให้เจ้าหนี้กระทาความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราและใช้
วิธีการรุนแรงในการติดตามทวงหนี้
(2) เพิ่มอัตราดอกเบี้ยสูงสุด เพื่อให้คุ้มกับความเสี่ยงของเจ้าหนี้ที่อาจไม่ได้รับชาระหนี้
(3) กาหนดให้ลูกหนี้สามารถฟ้องคดีได้ โดยถือว่าลูกหนี้ที่ยินยอมให้มีการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราเป็นผู้เสียหายที่
สามารถฟ้องคดีได้
(4) ควรกาหนดนิยามความหมายของคาว่า ดอกเบี้ย ให้รวมถึง ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บ
2) แก้ไขพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ให้ครอบคลุมถึงการทวงถามหนี้ของเจ้าหนี้นอกระบบ
3) เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างจริงจัง โดยการดาเนินคดีกับเจ้าหนี้นอกระบบ
ที่ใช้วิธีการทวงหนี้ที่รุนแรง
4) ควรจัดให้มีแหล่งทุนเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนที่มีความต้องการที่แ ตกต่างกัน เช่น เงินทุนที่ให้กู้ยืม
เพื่อการประกอบอาชีพ เงินทุนสาหรับกรณีฉุกเฉินหรือความจาเป็นเร่งด่วนในการดารงชีวิตประจาวัน ควบคู่กับการเสริมสร้าง
วินัยทางการเงินโดยใช้ระบบการเงินในการปรับพฤติกรรมกับลูกหนี้
5) ควรให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการวางแผนการใช้เงิน การทาบัญชีครัวเรือน การลดรายจ่ายที่ไม่จาเป็น โดยเฉพาะ
ความรู้ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนดาเนินชีวิตให้สอดคล้องกับรายได้ของตน
6) ควรผลักดันให้เกิดสถาบันการเงินที่เข้มแข็ง เพื่อให้ประชาชนและชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
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แนวทางการระงับข้อพิพาทของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตก (พ.จ.น.ก):
ศึกษากรณี ทะเลาะวิวาท ทาร้ายร่างกาย หน่วงเหนี่ยวหรือกักขัง ดูหมิ่น หมิ่นประมาท
The Procedure on Argumentative Settlement of Western Rajabhat Universities :
A Case study of Quarrel, Assault, Detention, Disparagement and Contempt
สนธยา โจมกัน

1

พงษ์บวร ประสูตร์แสงจันทร์

1

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค์ของการระงับข้อพิพาทแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏภาคตะวันตก (พ.จ.น.ก.) เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้คือ อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ผู้ระงับข้อ
พิพาทและนักศึกษา แยกเป็นมหาวิท ยาลัยละ ๕ ราย จานวน ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏ รวม ๒๐ ราย เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ การสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า
ปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการระงับข้อพิพาทของนักศึกษา ได้แก่ 1. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีโทษขั้นสูงสุด คือ
ลบชื่ออกจากระบบและถูกดาเนินคดีต ามกฎหมาย ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเรียนของนักศึกษาอันเป็นการแก้ไขปัญหาตอน
ปลายเหตุเท่านั้น 2. นโยบาย ที่ยังไม่มีมาตรการส่งเสริมการระงับข้อพิพาทในเบื้องต้นอย่างชัดเจน และนักศึกษายังไม่รู้กฎ
ระเบียบ ต่าง ๆ เท่าที่ควร จึงไม่ได้ตระหนักถึงโทษหรือผลเสียที่จะเกิดขึ้นหากตนมีข้อพิพาทขึ้น 3. บุคลากร ที่ยังไม่มีผู้ที่
รับผิดชอบอย่างชัดเจนหรืออาจมีแต่ยังไม่เข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเท่าที่ควร 4. การบังคับใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่
พบว่ามีกรณีที่เข้าสู่กระบวนการดังกล่าวน้อยมาก ซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้วไม่ได้หมายความว่าจะไม่เกิดข้อพิพาทขึ้นเลย แต่อาจ
มีปัจจัยหลายประการ
จากการศึกษาพบว่าปัญหาสาคัญ คือ ตัวนักศึกษายังขาดการตระหนักถึงโทษหรือผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้น เพราะไม่รู้
กฎ ระเบียบวินัยต่าง ๆ ขาดการรณรงค์ให้มีจิตสานึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคมมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความ
เข้ า ใจในการไกล่ เ กลี่ ย ระงั บ ข้ อพิ พ าทในเบื้ อ งต้น และไม่ มีก ารติ ด ตามผลหลั งจากที่ มีก ารดาเนิ นการตามระเบี ยบของ
มหาวิทยาลัยแล้ว ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีแนวทางแก้ไข ดังนี้
1. มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ หรือสร้างช่องทางติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในหา
วิทยาลัยทุกรูปแบบเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้นักศึกษามีช่องทางในการปรึกษาเพิ่มมากขึ้น 2. จัดกิจกรรมเสริมต่าง ๆ โดยให้
อาจารย์ที่ปรึกษาคัดเลือกนักศึกษากลุ่มเสี่ยงมาทากิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการป้องกันในเชิงรุก 3. มีบุคลากรหรือหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบโดยตรงและสร้างเครื อข่ายกับ หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่ น เครือ ข่ายของท้องถิ่น สถานีตารวจใกล้
มหาวิทยาลัย หรือแม้แต่เครือข่ายผู้ปกครอง 4 กาหนดแนวทางร่วมกันในการสร้างระบบและกลไกการระงับข้อพิพาทใน
เบื้องต้นให้ชัดเจนมีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างมหาวิทยาลัย 5. แต่ละมหาวิทยาลัยควรสร้างเครือข่ายอาจารย์ที่
ปรึกษากันระหว่างคณะเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างเป็นมิตรเพื่อหาทางออกร่วมกัน
คำสำคัญ : ข้อพิพาท การระงับข้อพิพาท นักศึกษา

1

โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
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Abstract
This research aims to study the problems and the obstacles of the procedure on argumentative
settlement of Western Rajabhat Universities in order to find the best practice. The participants of this
research are teachers, officials who involved in the settlement, and students recruited 5 people from
each university. So, there are 20 people as a case study. The Instrumentation of this research is an
interview and these are the results.
There are 4 problems and the obstacles of the procedure on argumentative settlement of
students. The first is the rules and regulations. The highest punishment is deleting their names from the
system and prosecution which directly impacts to the students. However, such procedure only uses to
solve the symptoms not the root cause. The second is the policy. There is no primary policy supporting
the argumentative settlement. And the students do not know the rules and regulations, so they do not
realize the disadvantages of the argument. The third is the personnel. It was found that there were no
personnel of each university to take responsibilities obviously and they don’t understand their roles as
expected. The last is the execution. It was found that there are a few cases that enter the procedure. In
fact, it does not mean that there is no disputation happened.
From all problems, there are five ways to solve the problems. First, the universities should
campaign, publicize, or make any channels as much as possible for students. Second, each university
should create the activities by recruiting some risky students to do the activities together for active
prevention. Third, the universities should have direct personnel or institute that takes the responsibilities
and make the outside network such as local area network, police station nearby the university or
parents. Fourth, each university should clearly make the system and mechanism to share and learn the
primary settlement among universities. Finally, the universities should make the network among advisors
in order to consult and find the ways to solve the problems.
Keywords: dispute, dispute settlement, students
บทนา
สืบเนื่องจากการที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่นักศึกษาและ
บุคคลทั่วไปผ่านทางคลินิกกฎหมายประจาสาขาวิชานิติศาสตร์ พบว่าในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ .ที่ผ่านมาจะ
มีนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ปกครอง เข้ามาปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับเหตุทะเลาะวิวาท ด่าทอกัน เหตุทาร้าย
ร่างกาย หน่ วงเหนี่ ยวหรือ กักขั ง ดู หมิ่ น หมิ่นประมาทกันอั นเนื่ องมาจากหลายสาเหตุ ซึ่งที่พ บส่ว นใหญ่จ ะมาจากการ
กระทบกระทั่งกันภายในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะจากปัญหาชู้สาว หึงหวง ซึ่งนาไปสู่การกระทาความที่
ผิดกฎหมายอาญาดังกล่าวได้ทั้งสิ้น แม้ว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะไม่มีการบันทึกหรือรวบรวมสถิติไว้ เนื่องจากเป็นใน
ลักษณะที่ไม่ได้เข้ามาปรึกษาอย่างเป็นทางการ แต่จากการปฏิบัติหน้าที่จริ งพบว่ามีการเข้ามาขอรับคาปรึกษาของนักศึกษา
และอาจารย์อยู่เป็นระยะ ในบางกรณีเกิดจากปัญหาเล็กๆ แต่ด้วยความคึกคะนอง การรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขาดการได้รับ
คาแนะนาที่ถูกต้องและเหมาะสมตลอดจนขาดมาตรการในการระงับข้อพิพาทดังกล่าวในเบื้องต้นจนนาไปสู่การก่อคดีที่
รุนแรงเกินกว่าที่จะระงับข้อพิพาทได้และเริ่มจะรุนแรงขึ้นทุกวัน ส่วนในการที่เข้ามารับคาปรึกษาคลินิกกฎหมายนั้นเป็นการ
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แก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุจนไม่สามารถจะเยียวยาหรือแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นได้แล้ว ในที่สุดนักศึกษาที่เข้าไปเกี่ยวข้องจะต้อง
ถูกดาเนินคดีและเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายอย่างเต็มรูปแบบ ในขณะที่ผู้เสียหายเองก็อาจเกิดความหวาดกลัว อับอายจน
ไม่สามารถมาเรียนได้อันจะส่งผลโดยตรงต่อการที่จะได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยจนจบหลักสูตร ซึ่งปัญหานี้ไม่ได้สร้างความ
เสียหายกับตัวนักศึกษาเองเท่านั้นยังส่งผลเสียถึงผู้ปกครองและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอีกด้วย
การถูกดาเนินคดีของนักศึกษาเป็นปัจจัยสาคัญปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลโดยตรงต่อการศึกษาจนจบหลักสูตร กล่าวคือ ใน
คดีความผิดอาญาแผ่นดิน เช่น ทาร้ายร่างกาย ฆ่าผู้อื่นฯ เป็นความผิดอาญาแผ่นดิน ยอมความไม่ได้ เมื่อฟ้องร้องดาเนินคดี
แล้วต้องดาเนินคดีจนถึงที่สุด แต่หากเป็นคดีอื่น เช่น หน่วงเหนี่ยวกักขัง หมิ่นประมาท ฉ้อโกง ยักยอก ทาให้เสียทรัพย์ บุกรุก
ฯ เป็นความผิดต่อส่วนตัวยังสามารถยอมความกันได้ อย่างไรก็ตามแม้จะยอมความกันได้ก็อาจจะต้องถูกฟ้องร้องดาเนินคดี
เสียก่อน
ทั้งนี้เมื่อมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นมหาวิทยาลัยมีร ะเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการดาเนินการแก่นักศึกษาซึ่งเมื่อ
เข้าสู่กระบวนการตามระเบียบแล้วก็ต้องดาเนินการตามระเบียบ หากสุดท้ายไม่สามารถยุติข้อพิพาทลงได้นักศึกษาก็ต้องถูก
ลงโทษขั้นสูงสุด คือ ลบชื่อออกจากระบบและถูกดาเนินคดีตามกฎหมายในที่สุด
ดั ง นั้ น มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ต้ อ งหาเครื่ อ งมื อ หรื อ แนวทางปฏิ บั ติ ที่ ดี เ พื่ อ ยุ ติ ข้ อ พิ พ าทในเบื้ อ งต้ น ก่ อ นที่ จ ะเข้ า สู่
กระบวนการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยความร่วมมือของนักศึกษาและผู้ปกครองอันเกิดจากความพึงพอใจร่วมกันของ
ทั้งสองฝ่ายให้เกิดความเป็นธรรมและเหมาะสม ควบคู่ไปกับการสร้างจิต สานึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคมประกอบกับมี
มาตรการเชิงรุกเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดข้อพิพาทด้วยการสอดแทรกไปกับการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อ
รักษาอนาคตทางการเรียนของนักศึกษาต่อไป อีกทั้งยังช่วยเบี่ยงเบนและลดปริมาณคดีที่จะขึ้นสู่ศาลและสร้างความน่าเชื่อถือ
ให้กับสถาบันการศึกษาด้วย
วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objectives)
1. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค์ของการระงับข้อพิพาทของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตก
2. เพื่อแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดีในการระงับข้อพิพาทของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตก
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ขอบเขตทางด้านเนื้อหา ศึกษาการเกิดข้อพิพาท
ของนั ก ศึก ษา กระบวนการและขั้ นตอนในการระงับ ข้อ พิ พาท ปั ญหาและขั้น ตอนในการระงั บข้ อพิ พ าท ขอบเขตด้ า น
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ศึกษา ได้แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา แยกเป็นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏละ 5 ราย จานวน 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ รวม 20 ราย ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงโดยการคัดเลือกกลุ่มบุคคล
ที่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเป็นผู้มีความรู้ในด้านที่สัมภาษณ์ ขอบเขตด้านพื้นที่ ศึกษาในเขตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคตะวันตก คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ของการวิ จั ย ครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี ก ารถอดถ้ อ ยค าจากการให้ สั ม ภาษณ์ จดบั น ทึ ก และการ
สังเกตการณ์อย่างละเอียด เพื่อให้การตีความและการกาหนดประเด็นที่สาคัญได้ อย่างถูกต้องเชื่อถือได้ แล้วทาการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) เพื่อนาไปสู่การตอบคาถามการวิจัย

- สังคมและวัฒนธรรม -

1111

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 วันที่ 17 มิถุนายน 2559

ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค์ของการระงับข้อพิพาทของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาค
ตะวันตก ผลการวิจัย พบว่า
1. ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พบว่า โดยส่วนใหญ่มีการกาหนดเกี่ยวกับการกระทาผิดของนักศึกษาไว้ในระเบียบ
มหาวิทยาลัย ว่าด้วย วินัยนักศึกษา หรือตามระเบียบอื่ น และมีการกาหนดการกระทาผิดไม่ร้ายแรงแยกต่างหากจากการ
กระทาผิดร้ายแรง ตลอดจนกาหนดโทษไว้สาหรับความผิดนั้น ๆ ซึ่งโทษที่จะได้รับมีตั้งแต่ว่ากล่าวตักเตือนไปจนถึงให้พ้น
สภาพจากการเป็ น นั ก ศึ ก ษาหรื อ ส่ ง ตั ว ด าเนิ น คดี ต ามกฎหมาย ซึ่ ง หากเป็ น เช่ น นั้ น ก็ ถื อ ว่ า เป็ น โทษที่ ร้ า ยแร งและใน
ขณะเดียวกันนักศึกษาอาจไม่ได้รับการแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรมอย่างเหมาะสม
2. ด้านนโยบาย พบว่ายังไม่มีนโยบายหรือมาตรการที่มาช่วยส่งเสริมการระงับข้อพิพาทในเบื้องต้นอย่างชัดเจน
ส่วนใหญ่เป็นนโยบายในการพิจารณาการลงโทษซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากที่นักศึกษาถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยแล้ว จึงเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังมีการประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ให้นักศึกษา
ทราบถึงกฎ ระเบียบ ต่าง ๆ น้อย คือ นักศึกษายังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนนี้ได้เท่าที่ควร นักศึกษาจึงไม่ได้ตระหนักถึงโทษ
หรือผลเสียที่จะเกิดขึ้นหากตนมีข้อพิพาท
3. ด้านบุคลากร พบว่า บางมหาวิทยาลัยไม่มีบุคลากรหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนหรือมหาวิทยาลัยที่
มีบุคลากรหรือหน่วยงานรับผิดชอบก็ตามแต่ไม่มีอานาจหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ครอบคลุมตั้งแต่เบื้องต้นก่อนที่จะเกิด
ข้อพิพาท บุคลากรหรือหน่วยงานดังกล่าวได้ทาหน้าที่ต่อเมื่อเกิดเหตุแล้วหรือถูกตั้งเป็นคณะกรรมการสอบสวนแล้วเท่านั้น
4. ด้านการบังคับใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ไม่ได้นามาใช้มากนัก เนื่องจากพบว่า กรณีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่
จะเป็นกรณีทะเลาะวิวาทกันด้วยวาจา ดูหมิ่นซึ่งหน้า ดูหมิ่นกันในหน้าเฟสบุ๊ค ส่วนกรณีทาร้ายร่างกาย หน่วงเหนี่ยวหรือ
กัก ขั งนั้ น มี ก รณี ที่ เ กิด ขึ้ น ค่ อ นข้ า งน้ อ ย เนื่ อ งจากอาจไปตกลงหรื อ มีปั ญ หากั นนอกมหาวิท ยาลั ย หรื อ ไม่ มี กา รแจ้ งต่ อ
มหาวิทยาลัย หรืออาจตกลงกันเองได้ในระดับอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งตามความเป็นจริงแล้วถือเป็นเรื่องที่ดี แต่ผลเสียคือ เกณฑ์
ในการพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่านอาจจะไม่เป็นในทางเดียวกันซึ่งอาจส่งผลต่อความเป็นธรรมและความ
น่าเชื่อถือของกระบวนการดังกล่าวได้
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีในการระงับข้อพิพาทของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตก
ผลการวิจัย พบว่า
แนวทางที่ 1. มหาวิทยาลัยควรรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ หรือสร้างช่องทางติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในหาวิทยาลัยทุกรูป แบบทุกช่องทางเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้นักศึกษามีช่องทางในการปรึกษา
หลายช่องทาง
แนวทางที่ 2. มหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมเสริมต่าง ๆ โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาคัดเลือกนักศึกษาที่เป็นกลุ่ม
เสี่ยงที่จะเกิดข้อพิพาทมาทากิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการป้องกันเชิงรุก
แนวทางที่ 3. มหาวิทยาลัยควรมีบุคลากรหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น เครือข่ายของท้องถิ่น สถานีตารวจใกล้มหาวิทยาลัย หรือแม้แต่เครือข่ายผู้ปกครอง จะได้เป็นการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
แนวทางที่ 4 มหาวิทยาลัยควรกาหนดแนวทางร่วมกันในการสร้างระบบและกลไกการระงับข้อพิพาทในเบื้องต้น
ให้ชัดเจน และสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างมหาวิทยาลัย
แนวทางที่ 5. ในแต่ละมหาวิทยาลัยควรสร้างเครือข่ายอาจารย์ที่ปรึกษากันระหว่างคณะเพื่อปรึกษาหาลือกัน
อย่างเป็นมิตรเมื่อมีเหตุพิพาทหรือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือหาทางออกร่วมกัน
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สรุปและอภิปรายผล
สามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ที่ 1 ปัญหาและอุปสรรค์ของการระงับข้อพิพาทของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตก
1. ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เนื่องจากระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวินัยนักศึกษาของทั้ง 4 มหาวิทยาลัย มีลักษณะที่
ใกล้เคียงกันในเรื่องการกาหนดการกระทาความผิดวินัยร้ายแรงและวินัยไม่ร้ายแรง ตลอดจนการกาหนดโทษสาหรับความผิด
ต่าง ๆ เพียงแต่ระเบียบดังกล่าวใช้สาหรับการดาเนินการหลังจากที่มีการกระทาความผิดหรือหลังจากที่นักศึกษามีข้อพิพาท
เกิดขึ้นแล้ว โดยระเบียบนั้นยังกล่าวไปไม่ถึงการรักษาระเบียบวินัย หน่วยงานที่กากับดูแลเกี่ยวกับวินัยนักศึกษา อานาจหน้าที่
แนวทางและมาตรการเกี่ยวกับการพัฒนาความมีระเบียบวินัยของนักศึกษา อันเป็ นระบบและกลไกที่จะช่วยป้องกันการเกิด
ข้อพิพาทของนักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยวินัยและการดาเนินการทางวินัยนักศึกษา
พ.ศ. 2553 หมวดที่ 2 การรักษาวินัย ที่กาหนดให้มีคณะกรรมการวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมการวินัย
นักศึกษาประจาคณะ และคณะกรรมการวินัยหอพักนักศึกษา เพื่อกากับดูแลเกี่ยวกับวินัยนักศึกษา และกาหนดอานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการดังกล่าวไว้ชัดเจน หนึ่งในอานาจหน้าที่นั้นคือคณะกรรมการดังกล่าวมีอานาจหน้าที่เสนอแนวทางและ
มาตรการที่เกี่ยวกับการพัฒนาความมีระเบียบวินัยของนักศึกษาทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และหอพัก อันเป็นระบบ
และกลไกที่จะช่วยป้องกันการเกิดข้อพิพาทของนักศึกษาได้
2. ด้านนโยบาย ยังไม่มีนโยบายที่มาช่วยส่งเสริมการระงับข้อพิพาทในเบื้องต้นอย่างชัดเจน เช่น กระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชน หรือเมื่อเกิดข้อพิพาทแล้วนักศึกษายังขาดพี่เลี้ยงในการให้
คาปรึกษาให้รู้ถึงสิทธิ หน้าที่ต่าง ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยและสิทธิ หน้าที่ ตามกฎหมาย ขั้นตอนการดาเนินการตั้งแต่
เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ ผลดีผลเสียของการดาเนินการ การสร้างจิตสานึกความรับผิดชอบในการกระทาของคู่กรณีที่มี
ต่อสังคมส่วนรวม ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการจัดตั้ ง “ศูนย์สมานฉันท์และ
สันติวิธี” ของศาลอาญากรุงเทพใต้ อีกทั้งหาวิทยาลัยยังมีการประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ให้นักศึกษาทราบถึงกฎ ระเบียบ
เกี่ยวกับวินัยนักศึกษาค่อนข้างน้อย กล่าวคือ นักศึกษายังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนในนี้เท่าที่ควร นักศึกษาจึงไม่ได้ตระหนัก
ถึงโทษหรือผลเสียที่จะเกิดขึ้นหากตนมีข้อพิพาท ซึ่งสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลคนสาคัญ ที่กล่าวว่า “อยากให้มหาวิทยาลัยมีการ
ประชาสัมพันธ์ในทุกรูปแบบเท่าที่ทาได้ เช่น ทีวีวงจรปิดที่ ติดตั้งภายในมหาวิทยาลัย หน้าเว็ บไซต์ ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์
ติดป้ายตามที่ต่าง ๆ ในลักษณะที่ เป็นข้อความสั้น ๆ หรือเรื่องราวที่ดูน่าสนใจ เมื่อนักศึกษาได้เห็นบ่อย ๆ นักศึกษาจะได้
ตระหนักอยู่ตลอดเวลาถึงโทษภัยของการมีข้อพิพาทกัน เพราะปัจจุบันนี้นักศึกษาจะได้ทราบถึงกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย
ในตอนแรกที่เข้ามาปี 1 และจะรู้อีกทีตอนที่มีปัญหา หรือบางคนก็รู้ระเบียบแล้วแต่ตอนที่จะมีปัญหาก็มักจะขาดสติ ยับยั้งชั่ง
ใจไม่อยู่ คิดว่าทาไปก่อนแล้วค่อยแก้ปัญหากันทีหลัง ซึ่งก็ไม่ทันการแล้ว ” อีกทั้ง มหาวิทยาลัยยังไม่มีมาตรการที่จะดูแล
นักศึกษาต่อหลังจากที่มีการดาเนินการต่าง ๆ แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลคนสาคัญอีกท่านห นึ่ง ที่กล่าวว่า “บางที
นักศึกษาก็จบกันแค่เรื่องของเอกสาร จบกันแค่ในมหาวิทยาลัย แต่ออกไปมีปัญหากันต่อนอกมหาวิทยาลัยและบางกรณีก็รุก
รามไปถึงเพื่อน ๆ และผู้ปกครอง บางกรณีนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นฝั่งก่อเรื่องหรือฝั่งที่ถูกกระทาก็ถูกคุกคามจากบุคคลภายนอก
ด้วย” ซึ่งหากนาเอาโครงการอาสาสมัครคุมประพฤติมาปรับใช้ กล่าวคือ มีอาสาสมัครออกไปสอดส่อง เยี่ยมเยียน แก้ไขฟื้นฟู
และสงเคราะห์ผู้ ที่ อยู่ ร ะหว่ า งถู ก ควบคุ มความประพฤติ ติ ด ตามสงเคราะห์ ผู้ก ระท าความผิด ภายหลั งปล่ อ ย และช่ ว ย
ปฏิบัติงานที่ รวมทั้งช่วยเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ภารกิจของกลุ่มคุมประพฤติก็จะช่วยป้องกันก่อนเกิดเหตุหรือเมื่อ
เกิดเหตุแล้วมีการดาเนินการและติดตามผลอย่างต่อเนื่องก็จะทาให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
3. ด้านบุคลากร โดยส่วนใหญ่บุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานวินัยนักศึกษาจะเป็นส่วนหนึ่งอยู่ ในกอง
กิจการนักศึกษาหรือกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวทาหน้าที่ดูแลนักศึกษาในเรื่องทั่วไป ไม่มีเจ้าหน้าที่เฉพาะจึงไม่
มีอานาจหน้าที่โดยเฉพาะในการกากับดูแลเกี่ยวกับวินัยนักศึกษา ไม่มีอานาจหน้าที่วางแนวทางหรือมาตรการที่เกี่ยวกับการ
- สังคมและวัฒนธรรม -
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พัฒนาความมีระเบียบวินัยของนักศึกษา ในบางมหาวิทยาลัยพบว่าให้เป็นเรื่องของนิติกรประจามหาวิทยาลัย ซึ่งไม่มีอานาจ
หน้าที่โดยตรงและไม่มีความใกล้ชิดกับนักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลคนสาคัญ ที่กล่าวว่า “นักศึกษาส่วนใหญ่จะมี
ความใกล้ชิดกับอาจารย์ที่ปรึกษา เวลามีปัญหามักจะเข้าหาอาจารย์ที่ปรึกษา แต่มีนักศึกษาบางส่วนที่ไม่กล้าเข้าหาอาจารย์ที่
ปรึกษาเพราะกลัวเรื่องถูกเปิดเผยแก่เพื่อน ๆ ในห้องเรียน กลัวอาจารย์ที่ปรึกษาลาเอียง หรืออื่น ๆ เมื่อมีปัญหาจึงไม่รู้จะไป
ปรึกษาใคร ยิ่งกว่านั้นหากเกิดข้อพิพาทแล้วมาปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาก็ไม่รู้จะไปปรึกษาใครต่อ คือยังไม่มี
ตัวบุคคลหรือหน่วยงานที่ชัดเจน ซึ่งอยากให้มี ” ส่วนบุคคลที่ถูกแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาบางครั้งยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจ
4. ด้านการบังคับใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ไม่ได้นามาใช้มากนัก ซึ่งตามจริงแล้วถือเป็นเรื่องที่ดีหมายความว่า
อาจจะไม่มีเรื่องที่จะต้องใช้ระเบียบข้อบังคับ เพราะส่วนใหญ่พบว่า กรณีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยเป็นกรณีทะเลาะ
วิวาทกันด้วยวาจา ดูหมิ่นซึ่งหน้า ดูหมิ่นกันในหน้าเฟสบุ๊ค ส่วนกรณีทาร้ายร่างกาย หน่วงเหนี่ยวหรือกัก ขังนั้น มีกรณีที่
เกิดขึ้นค่อนข้างน้อย แต่อย่างไรก็ตามการไม่มีเรื่องที่ต้องใช้ระเบียบข้อบังคับ อาจเนื่องมาจากนักศึกษาไปตกลงกันเองหรือ
นักศึกษาเลือกไปมีปัญหากันนอกมหาวิทยาลัย หรือไม่มีการแจ้งต่อมหาวิทยาลัย หรืออาจตกลงกันเองได้ในระดับอาจารย์ที่
ปรึกษา ซึ่งตามความเป็นจริงแล้วถือเป็นเรื่องที่ดี แต่ผลเสียคือ เกณฑ์ในการพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละคนอาจจะไม่
เป็นในทางเดียวกันซึ่งอาจส่งผลต่อความเป็นธรรมและความน่าเชื่อถือของกระบวนการดังกล่าวได้ ดังนั้นหากมีการแยก
ประเภทความผิด เช่น กรณีเป็นความผิดในตัวเอง (mala inse) หรือเป็นความผิดเพราะกฎหมายห้าม (mala prohibita)
หรือแบ่งตามลักษณะของความผิด เช่น เป็นความผิดอาญาแผ่นดิน หรือเป็นความผิดต่อส่วนตัว แล้วหามาตรการที่เหมาะสม
จะช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุ ประสงค์ ที่ 2 แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ในการระงั บข้ อพิ พ าทของนั กศึ กษาในมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏภาคตะวั นตก
ผลการวิจัย พบว่า
แนวทางที่ 1 มหาวิทยาลัยควรกาหนดแนวทางร่วมกันในการสร้างระบบและกลไกการระงับข้อพิพาทในเบื้องต้น
ให้ชัดเจน เช่น 1) แนวทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพราะคู่กรณีสามารถที่จะเจรจายุติข้อพิพาทได้ด้วยความพึงพอใจร่วมกัน
แต่อย่างไรก็ตาม การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก็ยังมีข้อจากัดว่าสามารถดาเนินการได้เฉพาะคดีแพ่งกับคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัว
คดีอาญาที่ราษฎรเป็นโจทก์ และคดีอาญาความผิดเล็กน้ อยเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับกรณีการเกิดข้อพิพาทในมหาวิทยาลัย
ขั้นตอนการทางานดังกล่าวเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการระงับข้อพิพาทด้วยหลักสมานฉันท์และสันติวิธี
โดยให้ความรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย 2) แนวทางความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ที่มุ่งเน้นการ
แก้ ปั ญ หาความขั ด แย้ ง การฟื้ น ฟู สั ม พั น ธภาพระหว่ า งนั ก ศึ ก ษา โดยให้ ผู้ ก ระท าความผิ ด ได้ แ สดงถึ งความรั บ ผิ ด ชอบ
(accountability) ในการกระทาของตน และให้ความช่วยเหลือบรรเทาผลร้ายแก่เหยื่อและผู้เสียหาย ด้วยวิธีการประชุม
(meeting) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย คือ ผู้กระทาผิด เหยื่อผู้ถูกกระทา อาจารย์ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน และ
ผู้ปกครอง โดยเป้าหมายสุดท้ายอยู่ที่ให้คู่กรณีรู้สึกว่าปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ยุติลงด้วยความยุติธรรมกับทุกฝ่าย
นอกจากนี้ควรสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างมหาวิทยาลัย
แนวทางที่ 2. ในแต่ละมหาวิทยาลัยควรสร้างเครือข่ายอาจารย์ที่ปรึกษากันระหว่างคณะหรือระหว่างมหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะในชั้นปีที่ 1 เพราะเป็นช่วงเริ่มต้นของการเข้ามาอยู่ในสังคมมหาวิทยาลัย ควรต้องให้คาปรึกษา ให้ความช่วยเหลือ
อย่างใกล้ ชิด เพื่อปรึกษาหารื อกัน อย่า งเป็น มิตรเมื่อมี เหตุ พิพาทหรือ เพื่อ แลกเปลี่ย นข้อ มูลหรื อหาทางออกร่ วมกั น ซึ่ ง
สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลคนสาคัญ ที่กล่าวว่า “อาจารย์ที่ปรึกษามีความสาคัญมาก เพราะอยู่ในฐานะที่ใกล้ชิดกับนักศึกษามาก
ที่สุด จะรู้จักอุปนิสัยใจคอของนักศึกษามากกว่า คนอื่น หากมีปัญหาที่จะต้องพูดคุยหรือตกลงกัน นักศึกษาจะฟังอาจารย์ที่
ปรึกษามากกว่าคนอื่น” และสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลคนสาคัญอีกท่านหนึ่ง ที่กล่าวว่า “อยากให้อาจารย์ที่ปรึกษามาร่วมเป็น
คณะกรรมการ เพราะอย่างน้อยเป็นคนที่นักศึกษารู้จัก จะรู้สึกอุ่นใจและไม่กลัวมากกว่าเป็นใครก็ไม่รู้ที่มาสอบสวน” แต่
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อย่างไรก็ตามอาจเกิดปัญหาการเข้าข้างลาเอียงได้และไม่สอดคล้องกับหลักการตรวจสอบถ่วงดุล ดังนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาควร
มีส่วนสาคัญที่ต้องทาความเข้าใจกับนักศึกษา ให้กาลังใจ ให้คาปรึกษา หรือรับฟังปัญหาต่าง ๆ ของนักศึกษาอย่างจริงใจและ
สร้างเครือข่ายระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ อันจะนาไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนใน
อนาคตได้
แนวทางที่ 3. มหาวิทยาลัยควรรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ หรื อสร้างช่องทางติดต่อประสานงานกับบุคคลหรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในหาวิทยาลัยทุกรูปแบบทุกช่องทางเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้นักศึกษามีช่องทางในการปรึกษา
เพิ่มมากขึ้น
แนวทางที่ 4. มหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมเสริมต่าง ๆ โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาคัดเลือกนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่
จะเกิดข้อพิพาทมาทากิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการป้องกันเชิงรุก เช่น กิจกรรมการทางานบริการสังคม ซึ่งสอดคล้องกับ
มาตรการทางานบริการสังคม (The Community Service Order) ที่เป็นมาตรการลงโทษแนวใหม่อีกรูปแบบหนึ่ ง ซึ่งจะ
กาหนดให้ผู้กระทาผิดทางานบริการแก่สังคม ชุมชน หรือองค์การสาธารณกุศลโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนภายในระยะเวลา
กาหนด ซึ่งสามารถนามาปรับใช้กับกิจกรรมเสริมได้ และการจัดกิจกรรมดังกล่าวควรมีในทุกระดับตั้งแต่ในชั้นเรียน สาขาวิชา
คณะ และมหาวิทยาลัย เริ่มจากจุดเล็ก ๆ ที่ใกล้ตัวนักศึกษาก่อน นักศึกษาจึงจะเกิดความสนใจและไปต่อในระดับที่ใหญ่กว่า
ได้
แนวทางที่ 5. มหาวิทยาลัยควรมีบุคลากรหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น เครือข่ายของท้องถิ่น สถานีตารวจใกล้มหาวิทยาลัย หรือแม้แต่เครือข่ายผู้ปกครอง จะได้เป็นการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ซึ่งสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลคนสาคัญ ที่กล่าวว่า “กรณีมีปัญหานักศึกษาขึ้นโรงพัก ไม่รู้จะ
ติดต่อใคร แต่เห็นว่าบางมหาวิทยาลัยมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไว้ที่โรงพักนั้น จึงทาให้นักศึกษาหรืออาจารย์สามารถโทรติดต่อ
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยนั้นได้ แต่ของเราไม่มี ที่ทาได้คือโทรศัพท์ติดต่อกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่รู้จัก ซึ่งเป็นลักษณะ
การติดต่อเป็นการส่วนตัวไม่ใช่การติดต่อกับมหาวิทยาลัย” ทาให้ขาดการติดต่อประสานงานระหว่างกัน ดังนั้นมหาวิทยาลัย
จึงควรมีช่องทางการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของมหาวิทยาลัย หากมีปัญหาหรือมีข้อพิพาทกันที่ใด ก็สามารถติดต่อ
ประสานงานกับมหาวิทยาลัยได้โดยตรง
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษา มีข้อเสนอแนะของการศึกษา ได้แก่
1. กาหนดในระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษาให้มีคณะกรรมการวินัยนักศึกษา เป็นหน่วยงานหนึ่งใน
กองกิจการนักศึกษาหรือกองพัฒนานักศึกษาเพื่อกากับดูแลเกี่ยวกับวินัยนักศึกษาโดยเฉพาะ และกาหนดอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการดังกล่าวไว้ให้ชัดเจน รวมไปถึงให้มีอานาจหน้าที่เสนอแนวทางและมาตรการที่เกี่ยวกับการพัฒนาความมี
ระเบียบวินัยของนักศึกษา อันเป็นระบบและกลไกที่จะช่วยป้องกันการเกิดข้อพิพาทของนักศึกษาได้ อีกทั้งหน่วยงานนี้ยังมี
หน้าที่ติดต่อประสานงานกับเครือข่ายนอกมหาวิทยาลัย เช่น หน่วยงานของท้องถิ่น สถานีตารวจในจังหวัด หรือผู้ปกครอง ใน
การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วย
2. จัดตั้ง “ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี” เพื่อให้คาปรึกษาให้รู้ถึงสิทธิ หน้าที่ต่าง ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
และสิทธิ หน้าที่ ตามกฎหมาย ขั้นตอนการดาเนินการตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ ผลดีผลเสียของการดาเนินการการ
สร้างจิตสานึก ความรับผิดชอบในการกระทาของคู่กรณีที่มีต่อสังคมส่วนรวม ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขเยียวยาความเสียหาย
ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถให้คาปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้อง และเป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับงาน
ยุติธรรม
- สังคมและวัฒนธรรม -
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3. กาหนดแนวทางร่วมกันในการสร้างระบบและกลไกการระงับข้อพิพาทในเบื้องต้นให้ชัดเจน เช่น แนวทางการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือ แนวทางความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ นามาปรับใช้ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยในฐานความผิดที่เหมาะสม เช่น กรณีความผิดอาญาที่ยอมความกันได้ ความผิดในทางแพ่ง หรือความผิด
เล็กน้อย เพื่อเยียวยาผู้เสียหายได้ทันท่วงทีในขณะที่จะได้ตกลงทาความเข้าใจ แก้ไข ฟื้นฟู ผู้กระทาผิดด้วยในคราวเดียวกัน
4. สร้างเครือข่ายอาจารย์ที่ปรึกษาโดยเฉพาะในชั้นปีที่ 1 เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในบทบาทและภาระหน้าที่
ของอาจารย์ที่ปรึกษา คอยให้คาปรึกษา ให้ความช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ซึ่งกันละกัน
5. จัดกิจกรรมต่าง ๆ เสริมให้กับนักศึกษา มุ่งเน้นไปที่กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ สร้างจิตสานึกที่ดีในการอยู่
ร่วมกันในสังคม โดยเริ่มจากกิจกรรมในห้องเรียนโดยอาจารย์ผู้สอนสอดแทรกในการเรียนการสอน เช่น ความรู้และโทษภัย
ของการโพสท์ข้อความลงในเฟสบุ๊ค การใช้สื่อที่ถูกกฎหมาย เป็นความรู้ใกล้ตัว
6. สร้างเครือข่ายกับองค์กรภายนอก เพื่อติดต่อประสานงาน เช่น หน่วยงานของท้องถิ่น สถานีตารวจในจังหวัด
และผู้ปกครอง เพื่อติดต่อประสานงานกันได้ทันท่วงที
เอกสารอ้างอิง
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ปัญหาอุปสรรคภายในวัดที่มีผลกับพื้นที่การใช้งานของผู้สูงอายุ วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี
Within the Temple Problems that Affects the Usability of the Elderly,
Sangkhatana Temple, Nonthaburi Province.
1

สุพัตรา ซ้วนลิ่ม
2

มนัส แก้วบูชา
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคภายในวัดที่มผี ลกับพื้นที่การใช้งานของผู้สูงอายุในวัดสังฆทาน
จ.นนทบุรี และเพื่อเสนอแนะรูปแบบแนวทางการจัดการวัดเพื่อรองรับผู้สูงอายุในวัดสังฆทาน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ การ
เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสารวจ สัมภาษณ์ และนาผลการศึกษามาวิเคราะห์เพื่อเสนอแนะรูปแบบแนวทางการจัดการวัดเพื่อ
รองรับผู้สูงอายุในวัดสังฆทาน ผลการวิจัยสรุปว่า ว่าผู้สูงอายุที่เข้ามาทากิจกรรมทางศาสนาในวัดสังฆทานนั้นสามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 2 ประเภทคือ 1.ผู้สูงอายุที่มีความสามารถในการทากิจกรรมเหมือนบุคคลทั่วไปภายในวัด และ2.ผู้สูงอายุที่
ต้องการการพึ่งพาบ้างเพื่อทากิจกรรมภายในวัด แต่ละกลุ่มมีความต้องการพื้นที่ภายในโบสถ์ ห้องน้า ทางสัญจร เรือนนอน
โรงครัว ที่รองรับการใช้งานภายในวัดตามสภาพร่างกายที่แตกต่างกัน
คำสำคัญ : ผู้สูงอายุ, วัดสังฆทาน, การใช้งาน
Abstract
This research aims to study the problems that affect the temple area of use of the elderly in
Wat Sangkhatana Temple Nonthaburi Province. The recommendation forms management approach is to
support the elderly in Wat Sangkhatana Temple. A qualitative study The data were collected by means
of interviews, surveys and studies to analyze feedback forms management approach is to support the
elderly in Wat Sangkhatana Temple. The study concluded that The elderly into a religious event in Wat
Sangkhatana Temple can be divided into two categories: 1. Elderly who have the ability to do things like
a guest in the temple. And 2. the elderly who need to rely on some activities inside the temple. Each
group needs space within the church houses a kitchen, bathroom pathways which supports the measure
under different physical conditions.
Keywords: Elderly, Wat Sangkhatana Temple, Usability
บทนา
การที่ประชาชนเข้าวัดทาบุญนั้นเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเจริญงอกงามด้านวัฒนธรรมอีกทั้งคติความเชื่อในโลกหน้า
ยังเป็นเหตุจูงใจให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดทาบุญ ซึ่งกลุ่มพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ที่ชอบเข้าวัดทาบุญนั้นเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ
นอกจากความเชื่อว่าการเข้าวัดทาบุญจะส่งผลดีกับตนเองและลูกหลานแล้วอีกสาเหตุหนึ่งคือการที่ผู้สูงอายุว่างเว้นจากการ
1

นิสิตระดับปริญญาเอกสาขาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

22

อาจารย์ที่ปรึกษาสาขาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ทางานเนื่องจากการเกษียณอายุการทางานทาให้ภาระการรับผิดชอบหรือธุรกรรมอย่างอื่นน้อยลงอีกทั้งการเข้าวัดทาบุญหรือ
การเข้าร่วมกิจกรรมถือศีลนั้นยังเป็นการเข้าร่วมสังคมพบปะเพื่อนฝูงหรือญาติมิตรก่อให้เกิดความสุขใจ ( ศศิพัฒน์ ยอดเพชร
และคณะ. 2553 ) จากการสารวจประชากรของผู้สูงอายุภายในประเทศไทยโดยสานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุสารวจว่าปี
2553-2555 อัตราผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเกือบ 200,000 คนต่อปี และโดยเฉลี่ยผู้สูงอายุจะมีอายุยืนประมาณ 70 ปี และใน
ปี 2555 ประเทศไทยมีผู้สูงอายุกว่า 8,000,000 คน ซึ่งนับได้ว่าสังคมไทยเข้าสู่ การเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้ ว (วิทยาลั ย
ประชากรศาสตร์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2555) การที่ผู้สูงอายุได้รับการเอาใจใส่ การรับฟัง การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลใน
วัยเดียวกัน หรือการใส่ใจจากลูกหลาน ผู้สูงอายุพร้อมที่จะเล่าเรื่องราวหรือแสดงออกถึงประเพณีและวัฒนธรรมที่เคยเป็นมา
ทั้งจากประสบการณ์และการบอกเล่าต่อกันมา การมีสังคมดังกล่าวส่งผลให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีความสุขและอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี
(ศศิพัฒน์ ยอดเพชร และคณะ. 2553) จากการพิจารณาเห็นว่าผู้สูงอายุเป็นประชากรหลักและเป็นผู้ที่มีจิตศรัทธา มีความ
ต้องการในการเข้าทากิจกรรมทางพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจัยความสูงอายุก่อให้เกิดโรคที่มีผลต่อร่างกาย ทาให้การรับรู้
ในการทากิจกรรมต่างๆลดน้อยลง อีกทั้งโรคที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวทาให้เกิดอุปสรรคในการเข้าถึงการทากิจกรรมต่างๆ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคภายในวัดที่มีผลกับพื้นที่การใช้งานของผู้สูงอายุในวัดสังฆทาน จ.นนทบุรี
2. เพื่อเสนอแนะรูปแบบแนวทางการจัดการวัดเพื่อรองรับผู้สูงอายุในวัดสังฆทาน จ.นนทบุรี
กรอบแนวคิด
การวิจัยนี้ใช้หลักการออกแบบและวิเคราะห์จากคู่มือปฏิบัติวิชาชีพการออกแบบสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความ
สะดวกสาหรับทุกคน (Universal Design Code of Practice) จากสมาคมสถาปนิก สยามในพระบรมราชูปถัมภ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งมีความสาคัญว่าเป็นแนวความคิดสากลที่องค์การสหประชาชาติได้พยายามเผยแพร่และส่งเสริมจากแนวความคิดเดิมเพื่อ
ครอบคลุมงานออกแบบสาหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็ก สตรีมีครรภ์ โดยการออกแบบมีขอบเขตตั้งแต่การออกแบบชุมชนเมือง
การออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบภายในและการออกแบบผลิตภัณฑ์ สิ่งแวดล้อมเหล่านี้ครอบคลุมกิจกรรมทุกประเภท
เช่นการทางาน การอยู่อาศัยเป็นต้น แนวความคิดการออกแบบสาหรับทุกคนควรได้รับความสาคัญและเห็นความสาคั ญ
โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะหรืออาคารสาธารณะ เพื่อลดพื้นที่ที่เป็นปัญหาอุปสรรคเช่นทางสัญจร ทางเท้า ทางลาด
บันได ราวจับ ห้องน้า เป็นต้น (สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์. 2552) และการวิจัยนี้ใช้ กรอบแนวคิด HAAT
Model ของ Cook and Hussey (2002) ซึ่งใช้ในการทดสอบประโยชน์ของเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก โมเดล HAAT
ประกอบด้วยปัจจัยสาคัญ 4 อย่าง คือ มนุษย์ (Human) กิจกรรม (Activity) เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก (Assistive
Technology) และบริบท (Context)
Context

ภาพที่ 1 HAAT model (Cook and Hussey. 2002. Assistive
Technologies Principles and Practice 2nd Edition. Missouri: Mosby.)

- สังคมและวัฒนธรรม -
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมีขั้นตอนการดาเนินวิจัยดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาภาคเอกสาร ศึกษาภาคเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตั้งแต่หลักการออก การจัดการ
พื้นที่ภายใน ประเพณีต่างๆที่เกิดขึ้นในวัด หลักคติและความเชื่อทางพุทธศาสนา รวมถึงความสามารถ เงื่อนไขการเข้าใช้พื้นที่
ของผู้สูงอายุและอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 2 การสารวจ ผลจากการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 นามาหาเกณฑ์การแบ่งรูปแบบ โดยเข้าสารวจภายใน
วัดในประเด็นการทาบุญและประกอบพิธีกรรมต่างๆทางศาสนา
ขั้นตอนที่ 3 การสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ โดยการแบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญเป็น 3 กลุ่มใหญ่คือ กลุ่มผู้ใช้งาน
หลัก กลุ่มผู้ใช้งานรองและกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ โดยแต่ละกลุ่มคือกลุ่มบุคคลดังนี้
- กลุ่มผู้ใช้งานหลักคือ เจ้าอาวาส กรรมการวัด เป็นต้น
- กลุ่มผู้ใช้งานรองคือ กลุ่มพุทธศาสนิกชนที่มาทาบุญตามประเพณีโดยเน้นผู้สูงอายุ
- กลุ่มผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการคือ กลุ่มอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านสถาปัตยกรรมและด้านสังคมผูส้ ูงอายุ
ผลการวิจัย
1.จากการศึกษาภาคเอกสารเห็นว่าผู้สูงอายุเป็นประชากรหลักและเป็นผู้ที่มีจิตศรัทธา มีความต้องการในการเข้าทา
กิจกรรมทางพุทธศาสนา แต่ปัจจัยความสูงอายุก่อให้เกิดโรคที่มีผลต่อร่างกาย ทาให้การสามารถในการทากิจกรรมต่างๆลด
น้อยลง อีกทั้งโรคที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวทาให้เกิดอุปสรรคในการเข้าถึงการทากิจกรรมต่างๆ จึงควรลดพื้นที่ที่เป็นปัญหา
อุปสรรคเช่นทางสัญจร ทางเท้า ทางลาด บันได ราวจับ ห้องน้า เป็นต้น (สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์. 2552)
2. จากการสารวจ วัดสังฆทาน ตั้งอยู่เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 3 บ้านบางไผ่น้อย ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี สังกัดคณะ
สงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มสภาพแวดล้อมโดยรอบล้อมไปด้วยสวนของชาวบ้าน มีปูชนียวัตถุสาคัญ คือ หลวงพ่อ
โตประดิษฐานเป็นพระประธานในอุโบสถแก้ว พื้นที่ภายในวัดสังฆทานมีส่วนพุทธาวาสและส่วนสังฆาวาส ซึ่งส่วนสังฆาวาสมี
พื้นที่ดังนี้ พื้นที่ทางเข้าและจอดรถ โรงครัวและโรงทาน อาคารประชาสัมพันธ์ อุโบสถ ลานธรรม ตลาด กลุ่มอาคารที่พัก
เนกขัมมะ เรือนไม้ สถานพยาบาลเก่า ลานพักและห้องสมุดกลางน้า
3. จากการสัมภาษณ์
ผู้วิจัยเป็นผู้สัมภาษณ์ประชากรและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญจานวน 16 คน โดยใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลด้าน
การจั ด สภาพแวดล้ อ มภายในวั ด สั งฆทานเกี่ ย วกั บ การจั ด พื้ น ที่ ต่ า งๆภายในวั ด ปั ญ หาและอุ ป สรรคที่ เ กิ ด ขึ้ น รวมทั้ ง
ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยรายละเอียดของเครื่องมือแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป
ประเภทกลุ่มของผู้ให้ข้อมูล อายุ ความบ่อยในการมาวัดสังฆทาน กิจกรรมที่ทาภายในวัด ส่วนที่ 2 ปัญหา อุปสรรคในพื้นที่
ส่วนต่างๆภายในวัดและแนวทางการแก้ปัญหา ผลการสัมภาษณ์สามารถแบ่งผู้ให้ข้อมูลสาคัญได้เป็น 3 กลุ่มคือ
1.กลุ่มผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ ซึ่งเป็นผู้หญิงจานวน 2 ท่าน
2. กลุ่มผู้ใช้งานหลักคือเจ้าหน้าที่กรรมการวัดและจิตอาสาจานวน 5 ท่านโดยเป็นผู้หญิง 4 ท่าน ผู้ชาย 1ท่าน
3.กลุ่มผู้ใช้งานรองซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนที่มาทาบุญเป็นเนกขัมมะและผู้ที่เคยบวชถือศีลแปดจานวน 9 ท่านโดย
เป็นผู้หญิง 7 ท่านผู้ชาย 2 ท่าน
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ผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้ง 16 คน ด้านข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุภายในวัดสังฆทาน
ผู้สูงอายุภายในวัดสังฆทานสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ
1. ผู้สูงอายุกลุ่มปกติทั่วไป เป็นผูส้ ูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60-75 ปี ผู้สูงอายุกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มรี ่างกายแข็งแรงมีโรคใน
ผู้สูงอายุน้อยและไม่มผี ลต่อการเคลื่อนไหว ผูส้ ูงอายุกลุม่ นี้มีทั้งเกษียรจากการทางานแล้ว และยังคงประกอบอาชีพ
อยู่ ผู้สูงอายุกลุม่ นี้ยังคงสามารถช่วยเหลือตัวเองในการทากิจกรรมต่างๆภายในวัดได้เป็นส่วนใหญ่
2. ผู้สูงอายุกลุ่มที่ต้องการการพึ่งพาบ้าง เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60-85 ปี ผู้สูงอายุกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เริ่มมีโรคใน
ผู้สูงอายุ ได้แก่ ปวดข้อเข่า ปัญหาสายตา เบาหวาน ซึ่งเป็นโรคที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวร่างกายในการทากิจกรรมต่างๆ
บ้าง ผู้สูงอายุกลุ่มนี้เริ่มต้องใช้อุปกรณ์ทางร่างกายเพื่อช่วยผ่อนแรงในการเคลื่อนไหว เช่น วีลแชร์ ไม้เท้า เป็นต้น
ตารางที่ 1 แสดงผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้ง 16 คน ด้านข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุภายในวัดสังฆทาน
ประเภทผู้สูงอายุในวัดสังฆทาน
ผู้สูงอายุกลุ่มปกติทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุภายในวัดสังฆทาน
มีอายุตั้งแต่ 60-75 ปี ผู้สูงอายุกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีร่างกายแข็งแรงมีโรคในผู้สูงอายุน้อยและ
ไม่มีผลต่อการเคลื่อนไหว ผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีทั้งเกษียรจากการทางานแล้ว และยังคงประกอบ
อาชีพอยู่ ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ยังคงสามารถช่วยเหลือตัวเองในการทากิจกรรมต่างๆภายในวัดได้
เป็นส่วนใหญ่

ผู้สูงอายุกลุ่มที่ต้องการการพึ่งพาบ้าง

มีอายุตั้งแต่ 60-85 ปี ผู้สูงอายุกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เริ่มมีโรคในผู้สูงอายุ ได้แก่ ปวดข้อเข่า
ปัญหาสายตา เบาหวาน ซึ่งเป็นโรคที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวร่างกายในการทากิจกรรม
ต่างๆบ้าง ผู้สูงอายุกลุ่มนี้เริ่มต้องใช้อุปกรณ์ทางร่างกายเพื่อช่วยผ่อนแรงในการเคลื่อนไหว
เช่น วีลแชร์ ไม้เท้า เป็นต้น

ผลการสัมภาษณ์กลุม่ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้ง 16 คน ด้านปัญหาด้านพื้นที่ภายในวัดสังฆทาน รวบรวมเป็นประเด็นไว้ในตารางดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงผลการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้ง 16 คน ด้านปัญหาด้านพื้นที่ภายในวัดสังฆทาน
พื้นที่
พื้นที่ทางเข้าและจอดรถ

พื้นที่โรงครัวและโรงทาน

-

ประเด็นและปัญหาที่พบ
ไม่มีที่จอดรถสาหรับผู้สูงอายุที่ใช้รถวีลแชร์
สภาพทางเดินบางที่มีน้าขัง
สภาพถนนและทางเดินโดยรอบยังคงมีความต่าง
ระดับ
สัดส่วนความสูงของโต๊ะและเคาน์เตอร์ไม่
เหมาะสม
ช่องทางเดินแคบ

-

พื้นที่อุโบสถแก้ว

- รถเข็นวีลแชร์ไม่สามารถเข้าถึงได้
- ไม่มีเก้าอี้หรือม้านั่งที่มีความเหมาะสมในการ
ปฏิบัติ
- ไม่มีพื้นที่ที่รองรับผู้สูงอายุที่ใช้วีลแชร์

- สังคมและวัฒนธรรม -

-

การแก้ปัญหา
มีที่จอดรถสาหรับผู้สูงอายุที่ใช้วีลแชร์
ปรับสภาพพื้นให้มีทางระบายน้า
ปรับเป็นทางลาดให้เรียบเสมอกัน
ระหว่างช่วงทางเดินมีที่นั่งพัก
ปรับขนาดความสูงเคาน์เตอร์หรือโต๊ะมี
ความสูงไม่เกิน 75 เซนติเมตร
แบ่งพื้นที่การใช้โรงครัวและโรงทานเพื่อ
ผู้สูงอายุที่ใช้วีลแชร์และแบบเดินแบบปกติ
เพิ่มขนาดทางเดินให้มีความกว้างไม่น้อย
กว่า 80 เซนติเมตร
ปรับให้มีทางลาด
มีเก้าอี้สาหรับผู้สูงอายุที่นั่งพื้นไม่ได้
มีพื้นที่สาหรับผู้สูงอายุที่ใช้วีลแชร์
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พื้นที่
พื้นที่ลานธรรม

-

พื้นที่พักเนกขัมมะ (ศาลา
ธรรมะสว่างใจ)

-

ห้องน้าสาหรับผู้สูงอายุ

-

ประเด็นและปัญหาที่พบ
เส้นทางเดินมีอุปสรรค
วีลแชร์ไม่สามารถเข้าถึงได้
ไม่มีเก้าอี้หรือม้านั่งที่มีความเหมาะสมในการ
ปฏิบัติสาหรับผู้ที่มีความสูงอายุมาก
รถเข็นวีลแชร์ไม่สามารถเข้าถึงได้
ภายในห้องน้ามีอุปสรรคสาหรับผู้ที่มีความ
สูงอายุมาก
มีห้องน้าสาหรับผู้สูงอายุแต่ไม่เพียงพอทั้งผู้หญิง
และผู้ชาย
วัสดุภายในห้องน้าไม่แข็งแรง

การแก้ปัญหา
- มีเก้าอี้ที่มีความแข็งแรงแบบม้านั่งติดตาย
สาหรับผู้สูงอายุที่นั่งพื้นไม่ได้
- มีพื้นที่สาหรับผู้สูงอายุที่ใช้วีลแชร์
- ปรับพื้นที่พักให้ผู้สูงอายุอยู่ชั้นล่าง
- มีหอ้ งน้าสาหรับผู้สูงอายุ
- เพิ่มจานวนห้องน้าสาหรับผู้สูงอายุ หรือ
ปรับปรุงห้องน้าทั้งหมดให้ผู้สูงอายุใช้งาน
ได้และใช้วัสดุภายในห้องน้าที่ดี

สรุปและอภิปรายผล
สรุปผลการศึกษาปัญหาอุปสรรคและเสนอแนะรูป แบบแนวทางการจัดการวัดภายในวัดสังฆทานของผู้สูงอายุ มี
รายละเอียดดังนี้
สรุปผลการสารวจและจัดการพื้นที่ภายในวัดสังฆทานและการสารวจการจัดการพื้นที่ผู้สูงอายุภายในวัดตัวอย่าง
สามารถสรุปเป็นประเด็นการศึกษาปัญหาและอุปสรรคภายในวัดที่มีผลกับพื้นที่การใช้งานของผู้สูงอายุได้ดังนี้ จากการเข้า
สารวจการจัดการพื้นที่ภายในวัดสังฆทานผู้วิจัยรวบรวมพื้นที่และปัญหาที่จะทาการศึกษาโดยเลือกศึกษาพื้นที่ที่มีประเด็น
น่าสนใจที่มีผลกับการใช้งานของผู้สูงอายุ 4 พื้นที่คือ 1.พื้นที่อุโบสถ (โบสถ์แก้ว) 2.พื้นที่โรงครัวและโรงทาน 3.พื้นที่อาคารที่
พักเนกขัมมะและนักบวช(ศาลาธรรมมะสว่างใจ) และ4.พื้นที่ลานปฏิบัติธรรม แต่ละพื้นที่มีปัญหาและอุปสรรคภายในวัดที่มี
ผลกับการใช้งานของผู้สูงอายุดังนี้
1.พื้นที่อุโบสถ (โบสถ์แก้ว) พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ที่เข้ามาทากิจกรรมศาสนพิธีภายในโบสถ์แก้วนั้น ทาพิธีการไหว้
พระนั่งสวดมนต์นั่งสมาธิซึ่งภายในโบสถ์แก้วไม่มีเก้าอี้สาหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการนั่ง จึงควรเพิ่มเก้าอี้ในบริเวณรอบริม
ภายในอาคารเพื่อรองรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถนั่งพื้นหรือนั่งขัดสมาธิได้ และควรเพิ่มทางลาดตรงบริเวณบันไดโดยหลีกเลี่ยง
วัสดุที่เก็บความร้อนอย่างในปัจจุบันที่เป็นแผ่นสแตนเลสเพราะผู้สูงอายุและพุทธศาสนิกชนที่เข้าไปทาศาสนกิจภายในโบสถ์
แก้วต้องถอดรองเท้าบริเวณภายนอกจึงทาให้ร้อนบริเวณฝ่าเท้าในการเดินเข้าโบสถ์ยิ่งผู้สูงอายุหรือญาติที่ต้องเข็นวีลแชร์ขึ้น
ไปภายในโบสถ์นั้นต้องใช้เวลาในการเข็นวีลแชร์จึงทาให้ร้อนมากโดยเฉพาะในเวลากลางวัน ประเด็นสุดท้ายที่ควรปรับปรุง
ภายในโบสถ์แก้วคือควรเพิ่มพื้นที่สาหรับการนั่งสมาธิของผู้ที่ใช้รถเข็นวีลแชร์ด้วยหรืออาจจัดโซนพื้นที่ที่เป็นสัดส่วนสาหรับ
ผู้ใช้วีลแชร์แต่ควรเป็นพื้นที่ที่มองเห็นพระประธานและพระบรมมาสารีริกธาตุด้วย
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ตารางที่ 3 แสดงผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคภายในพื้นที่อุโบสถ (โบสถ์แก้ว) ของผู้สูงอายุ
ปัญหาและอุปสรรค
1.ทางลาด หลีกเลี่ยงวัสดุ
ที่เก็บความร้อนอย่างใน
ปัจจุบันที่เป็นแผ่นสแตน
เลส

รูปภาพ

วิธีแก้ปัญหา
ปรับรูปแบบทางลาดและเปลี่ยนวัสดุปิดผิวโดยพรม
สังเคราะห์หรือเพิ่มแผงหลังคากันความร้อน

2. ภายในโบสถ์แก้วไม่มี
เก้าอี้สาหรับผู้สูงอายุที่มี
ปัญหาด้านการนั่ง

เพิ่มเก้าอี้ในบริเวณรอบริมภายในอาคารเพื่อรองรับ
ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถนั่งพื้นหรือนั่งขัดสมาธิได้

3. ไม่มีพื้นที่สาหรับ
ผู้สูงอายุที่ใช้วีลแชร์

เพิ่มพื้นที่สาหรับการนั่งสมาธิของผู้ที่ใช้รถเข็นวีลแชร์

2.พื้นที่โรงครัวและโรงทาน วัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเป็นวัดที่เน้นการปฏิบัติธรรมจึงทาให้มีนักบวชหรือเนกขัมมะ
เข้ามาปฏิบัติธรรมแต่ละวันเป็นจานวนมากโรงครัวจึงเป็นสถานที่สาคัญที่จะปรุงอาหารเพื่อเลี้ยงบุคคลภายในวัดรวมทั้งบุคคล
ที่มาทาบุญ ลักษณะพื้นที่โรงครัวจึงเป็นครัวขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ปรุงอาหารและต่อเนื่องด้วยพื้นที่ที่พระภิกษุและนักบวชจะเข้า
มาพิจ ารณาอาหารเพื่อ ฉันอาหารซึ่งวัด สังฆทานเป็ นวัดที่ เน้น การปฏิบัติ ธ รรมจึ งฉันอาหารเพีย ง 1 มื้อในช่วงเวลา
ประมาณ 10.30 น. ของทุกวัน ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่โรงครัวและโรงทานคือประเด็นแรกเรื่องความสะอาด
เนื่องจากโรงครัวมีขนาดใหญ่อาคารกลุ่มโรงครัวเป็นลักษณะเปิดทาให้มีการทาความสะอาดยากควรปรับปรุงให้เกิดความ
มิดชิดและทาความสะอาดง่าย ประเด็นที่สองเรื่องเส้นทางการสัญจรเพื่อพิจารณาอาหารของพระภิกษุและนักบวชนั้นไม่ ได้
แบ่งแยกทางสัญจรให้ชัดเจนทาให้เมื่อถึงเวลาพิจารณาอาหารจึงเกิดความวุ่นวาย ประเด็นที่สามคือลักษณะโต๊ะที่วางอาหาร
เพื่อให้พระภิกษุหรือนักบวชพิจารณาอาหารนั้นมีความสูงในระดับทั่วไปจึงทาให้นักบวชที่มีความสูงอายุหรือนั่งวีลแชร์ไม่
สามารถพิจารณาอาหารด้วยตนเองได้จึงควรปรับระดับเคาน์เตอร์หรือโต๊ะวางอาหารให้มีระดับที่ต่าลงเพื่อให้เหมาะสมกับคน
กลุ่มนี้ ประเด็นสุดท้ายคือพื้นที่โรงทานซึ่งเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกับพื้นที่โรงครัวควรปรับปรุงในเรื่องของความสะอาดและการ
เข้าถึงของผู้สูงอายุที่มีข้อจากัดด้านการเคลื่อนไหว

- สังคมและวัฒนธรรม -
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ตารางที่ 4 แสดงผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคภายในพื้นที่โรงครัวและโรงทานของผู้สูงอายุ
ปัญหาและอุปสรรค
รูปภาพ
วิธีแก้ปัญหา
1.บริเวณโรงครัวทาความ
ปรับปรุงให้เป็นรูปแบบปิดเกิดความมิดชิดและ
สะอาดยาก
ทาความสะอาดง่าย

2.เวลาพระภิกษุและ
นักบวชพิจารณาอาหาร
จักเกิดความวุ่นวาย

แบ่งแยกทางสัญจรให้ชัดเจน

3.เคาน์เตอร์หรือโต๊ะวาง
อาหารมีความสูงทาให้
ผู้สูงอายุที่ใช้วีลแชร์ไม่
สามารถพิจารณาตัก
อาหารได้

ปรับระดับเคาน์เตอร์หรือโต๊ะวางอาหารให้มี
ระดับที่ตาลง
่

3.พื้นที่อาคารที่พักเนกขัมมะและนักบวช การใช้งานอาคารที่พักเนกขัมมะนั้นเป็นสิ่งสาคัญมากเนื่องจากผู้สูงอายุ
และพุทธศาสนิกชนที่ต้องการถือศีลต้องมาใช้ชีวิตอยู่ในอาคารหลังนี้ จึงควรได้รับการปรับปรุงแบ่งเป็นประเด็นได้ดงั นี้ประเด็น
ที่หนึ่งทางเดินและการเข้าถึงอาคารควรปรับปรุงให้เป็นพื้นผิวที่เรียบไม่มีฝุ่นมีราวจับเป็นช่วงๆ เพื่อผ่อนกาลังของผู้สูงอายุที่มี
ปัญหาด้านการเคลื่อนไหวประเด็นที่สองพื้นที่เช่าชุดขาวหรือชุดเนกขัมมะควรอยู่บริเวณชั้นล่างไม่ควรอยู่ในบริเวณชั้นสอง
เพราะผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวหรือผู้ที่ใช้วีลแชร์ไม่สามารถขึ้นไปบริเวณชั้นสองได้ประเด็นที่สามเรือนนอนของ
ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวและใช้วีลแชร์นั้นควรอยู่บริเวณชั้นล่างควรมีประตูเปิดที่ง่ายและภายในบริเวณเรือน
นอนควรมีพื้นที่ในการจอดวีลแชร์ด้วย ประเด็นที่สี่ห้องน้าซึ่งควรมีห้องน้าสาหรับ ผู้สูงอายุที่มีความสะดวกสบายสาหรับ
ผู้สูงอายุที่ใช้วีลแชร์ควรเป็นห้องน้าที่มีขนาดใหญ่มีพื้นที่ในการอาบน้าและเข้าส้วมในห้องเดียวกันและมีสิ่งอานวยความ
สะดวกภายในห้องน้าด้วย ประเด็นที่ห้าส่วนซักผ้าซึ่งเป็นส่วน สาคัญต่อการดารงชีวิตในขณะที่เป็นนักบวชหรือเนกขัมมะ
ผู้สูงอายุที่ใช้วีลแชร์ไม่สามารถนั่งม้านั่งและซักผ้ากับกะละมังแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้จึงควรทาแทนหรือโต๊ะหรือเคาน์เตอร์
เพื่อการซักผ้าที่เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุที่นั่งวีลแชร์หรือผู้สูงอายุที่นั่งเก้าอีเพราะผู้สูงอายุกลุ่มนี้ไม่สามารถนั่งมานั่งซั กผ้า
ได้ ประเด็นที่หกส่วนตากผ้าควรมีพื้นที่ในการตากผ้าทั้งในร่มและกลางแจ้งเนื่องจากหากเกิดฝนตกจะทาให้ทุกคนต้องรีบไป
เก็บผ้าที่ตากไว้บริเวณกลางแจ้งซึ่งผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวนั้นจะไม่สามารถทาการเก็บผ้าได้อย่างรวดเร็ว
ได้ ประเด็นที่เจ็ดควรมีพื้นที่สาหรับรับน้าปานะซึ่งอาจจะเป็นเพียงน้าร้อนและน้าเย็นโดยทาเคาน์เตอร์ที่มีความเหมาะสมและ
เข้าถึงง่ายของผู้สูงอายุที่ใช้วีลแชร์
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ตารางที่ 5 แสดงผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคภายในพื้นที่อาคารที่พักเนกขัมมะและนักบวช
ปัญหาและอุปสรรค
รูปภาพ
วิธีแก้ปัญหา
1.ทางเดินเท้าไม่เรียบและมีฝุ่น
ปรับปรุงให้เป็นพื้นผิวทีเ่ รียบไม่มฝี นุ่ มีราวจับเป็น
ช่วงๆ

2.ผู้สูงอายุที่มีปญ
ั หาด้านการ
เคลื่อนไหวไม่สามารถขึ้นชั้น2
เพื่อเช่าชุดเนกขัมมะได้

ย้ายพื้นที่เช่าชุดมาอยู่ชั้นล่าง

3.ผู้สูงอายุที่มีปญ
ั หาด้านการ
เคลื่อนไหวไม่สามารถขึ้นชั้น2
เพื่อนอนได้

เรือนนอนของผู้สูงอายุที่มีปญ
ั หาด้านการเคลื่อนไหว
และใช้วีลแชร์นั้นควรอยูบ่ ริเวณชัน้ ล่าง

4. .ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการ
เคลื่อนไหวใช้ห้องน้าไม่ได้

ควรมีห้องน้าสาหรับผู้สูงอายุ

5.ผู้สูงอายุไม่สามารถนั่งม้านั่ง
และซักผ้ากับกะละมังแบบที่
เป็นอยู่ในปัจจุบันได้

โต๊ะหรือเคาน์เตอร์เพื่อการซักผ้าทีเ่ หมาะสมสาหรับ
ผู้สูงอายุ

6.ที่ตากผ้าไม่เพียงพอและไม่
เหมาะสม

ส่วนตากผ้าควรมีพื้นที่ในการตากผ้าทั้งในร่มและ
กลางแจ้ง

7.ที่สาหรับรับน้าปานะอยูไ่ กล
จากเรือนนอน

ควรมีพื้นที่สาหรับรับน้าปานะซึ่งอาจจะเป็นเพียงน้า
ร้อนและน้าเย็นโดยทาเคาน์เตอร์ที่มีความเหมาะสม

- สังคมและวัฒนธรรม -
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4.พื้นที่ลานปฏิบัติธรรม พื้นที่ลานปฏิบัติธรรมเป็นพื้นที่สาคัญของวัดสังฆทานเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีทั้งกลุ่มพระภิกษุ
สงฆ์นักบวชเนกขัมมะและประชาชนทั่วไปเข้าใช้พื้นที่ลานปฏิบัติธรรมเพื่อทากิจทางศาสนา เช่นการสวดมนต์ ฉันอาหาร
นั่งสมาธิ เดินจงกลม เป็นต้น พื้นที่เหล่านี้ควรได้รับการปรับปรุงโดยแบ่งเป็นประเด็นสาคัญดังนี้ ประเด็นที่หนึ่งควรมีสัญลักษณ์
หรื อป้ ายที่ แสดงโซนของความส าคัญของพื้นที่ที่ ชัดเจนว่ าพื้ นที่โซนไหนเป็นส่วนของพระภิ กษุ สงฆ์ โซนไหนเป็ นส่ วนของ
เนกขัมมะชายเนกขัมมะหญิงนักบวชที่ถือศีล 8 หรือผู้ที่ถือศีล 5 หรือฆราวาสทั่วไป ในบริเวณของที่นั่งนักบวชนั้นควรมีส่วนที่
นั่งพื้นที่มีเสื่อปูและมีเก้าอี้สาหรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถนั่งพื้นได้และมีพื้นที่ที่ผู้สูงอายุที่ใช้วีลแชร์สามารถใช้งานได้ บริเวณรอบ
นอกซึ่งเป็นพื้นที่ที่ให้ฆราวาสนั่งฟังธรรมและนั่งสมาธิควรปรับปรุงลักษณะเก้าอี้ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้เป็นเก้าอี้ที่มีความมั่นคง
แข็งแรงเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุสาหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวได้ประเด็นสุดท้ายเรื่องการเข้าถึงของพื้นที่ควร
ปรับปรุงพื้นที่ให้มีพื้นที่นั่งที่ราบเรียบพื้นทางเดินที่เรียบหรือใช้ทางลาดที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุ
ตารางที่ 6 แสดงผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคภายในพื้นที่ลานปฏิบัติธรรม
ปัญหาและอุปสรรค
1.ไม่มีป้ายกาหนดการแบ่ง
พื้นที่ใช้งาน

รูปภาพ

วิธีแก้ปัญหา
มีสัญลักษณ์หรือป้ายที่แสดงโซน

2.พื้นที่ที่นั่งไม่ชัดเจน และ
เก้าอี้ไม่แข็งแรง

ควรมีส่วนที่นั่งพื้นที่มีเสื่อปูและมีเก้าอี้สาหรับผู้สูงอายุที่ไม่
สามารถนั่งพื้นได้

3.พื้นที่ต่างระดับและเข้าถึง
ยาก

ปรับพื้นทางเดินให้เรียบหรือใช้ทางลาดที่ไม่เป็นอุปสรรค
ต่อผู้สูงอายุ

จากการพิจารณาเห็นว่าผู้สูงอายุเป็นประชากรหลักและเป็นผู้ที่มีจิตศรัทธา มีความต้องการในการเข้าทากิจกรรม
ทางพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจัยความสูงอายุก่อให้เกิดโรคที่มีผลต่อร่างกาย ทาให้การรับรู้ในการทากิจกรรมต่างๆ
ลดน้อยลง อีกทั้งโรคที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวทาให้เกิดอุปสรรคในการเข้าถึงการทากิจกรรมต่างๆ ผู้สูงอายุจึงควรได้รับการ
ปฏิบัติตามเวชศาสตร์ทางการแพทย์ในชีวิตประจาวันเพื่อลดการเกิดโรคอันเกี่ยวเนื่องกับการเคลื่อนไหว อีกทั้งควรได้รับ
สิ่งอานวยความสะดวกจากการเกิดโรคในผู้สูงอายุที่เป็นเงื่อนไขต่อการทากิจกรรมทางศาสนา หากผู้สูงอายุได้รับความสะดวก
ในการทากิจกรรมต่างๆทางศาสนาที่สังคมยอมรับและได้ปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาได้อย่างสมบูรณ์นั้น ผู้สูงอายุจะเกิด
ความรู้สึกภูมิใจ เกิดความเท่าเทียม ไม่รู้สึกว่าความชราทาให้เป็นภาระหรือเป็นอุปสรรคมากเกินไป (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร และ
คณะ. 2553)
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อภิปรายผลการวิจัย
ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยโดยแบ่งประเด็นเป็น 6 ประเด็นดังนี้
1). การจัดการที่จอดรถและทางสัญจร
2). การจัดการด้านพื้นที่การนั่งสมาธิ นั่งฟังธรรม นั่งสวดมนต์
3). การจัดการด้านพื้นที่การเดินจงกรม
4). การจัดการด้านพื้นที่การใช้โต๊ะ และเคาน์เตอร์
5). การจัดการการใช้พื้นที่เพื่อการนอนค้างคืนของเนกขัมมะสูงอายุ
6). การจัดการสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ
แต่ละประเด็นมีรายละเอียดดังนี้
1). การจัดการที่จอดรถและทางสัญจร
ที่ จ อดรถ จากการส ารวจพื้ น ที่ จ อดรถของวั ด สั งฆทานผลการส ารวจขั ด แย้ งกั บ การทบทวนวรรณกรรมเรื่ อ ง
กฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือทุกพลภาพและคนชรา. พ.ศ. 2548 เนื่องจาก
กฎกระทรวงระบุว่าถ้าจานวนที่จอดรถตั้งแต่ 101 คันขึ้นไปให้มีที่จอดรถสาหรับผู้ สูงอายุอย่างน้อย 2 คันและเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง
คันสาหรับทุกๆจานวนรถ 100 คันที่เพิ่มขึ้นเศษของ 100 คันถ้าเกินกว่า 50 คันให้คิดเป็น 100 คัน (กฎกระทรวงกาหนด
สิ่งอานวยความสะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือทุกพลภาพและคนชรา. 2548) ซึ่งพื้นที่จอดรถของวัดสังฆทานมีพื้ นที่ที่
สามารถจอดรถได้ประมาณ 200 คัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าควรมีพื้นที่จอดรถสาหรับผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับ กฎกระทรวง
โดยมีจานวนที่จอดรถสาหรับผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า 3 คัน
ทางสัญจร จากการสารวจทางสัญจรภายในวัดสังฆทานพบว่าภายในวัดสังฆทานมีการพัฒนาโดยสร้างพื้น ที่และ
อาคารแต่ละอาคารโดยไม่มีการจัดการเรื่องทางสัญจรเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่หรืออาคารผลการสารวจมีความขัดแย้งกับคู่มือการ
ปฏิ บั ติ วิ ชาชี พ การออกแบบสภาพแวดล้ อ มและสิ่ งอ านวยความสะดวกส าหรั บ ทุ ก คน (สมาคมสถาปนิ ก สยามในพระ
บรมราชูปถัมภ์. 2552) เนื่องจากระบุเรื่องทางสัญจรว่าในกรณีที่มีอาคารหลายอาคารอยู่ภายในบริเวณเดียวกันและมีการใช้
งานร่วมกันจะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม ต้องจัดให้มีทางสัญจรที่กว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ระหว่างอาคารและจากอาคาร
แต่ละอาคารไปยังลานจอดรถหรือทางสาธารณะ ทางสัญจรไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อ ผู้สูงอายุหรือผู้ที่ใช้วีลแชร์ ควรมีอุปกรณ์
เพื่อกันการตกและระหว่างทางสัญจรคนนี้ที่แวะพักระหว่างทางสัญจรที่สามารถจอดรถวีลแชร์หรือผู้สูงอายุได้อย่างปลอดภัย
ข้างทางด้วย จากผลการสารวจผู้วิจัยเห็นว่ายังไม่มีการกาหนดทางสัญจรเพื่อเชื่อมต่ออาคารหรือพื้นที่ ที่ใช้ร่วมกันภายในวัด
สังฆทานที่ชัดเจนซึ่งทางสัญจรภายในวัดสังฆทานนั้นควรมีความเหมาะสมและมีความสอดคล้องกับข้อกาหนดของการ
ออกแบบสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับทุกคน แต่ประเด็นทางสัญจรมีความสอดคล้องกับการออกแบบ
สภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับทุกคนเรื่องทางสัญจรภายนอกอาคารควรมีหลังคาคลุมหรือการใช้ต้นไม้
เพื่อให้ร่มเงากันแดดฝนซึ่งสอดคล้องกับผลการสารวจเรื่องทางสัญจรภายในวัดสังฆทานที่มีความร่มรื่นโดยต้นไม้ใหญ่สามารถ
ปกคลุมแดดฝนและให้ร่มเงากับทางสัญจรและพื้นที่อื่นๆ
2). การจัดการด้านพื้นที่การนั่งสมาธิ นั่งฟังธรรม นั่งสวดมนต์
พื้นที่การนั่งสมาธิ นั่งฟังธรรม นั่งสวดมนต์ จากการทบทวนวรรณกรรมจากหนังสือเรื่องหลักสูตรครูสมาธิของ
พระอาจารย์วิริยังค์ สิรินธโร (หลักสูตรครูสมาธิเล่ม1. 2556) ระบุว่าการนั่งสมาธิเป็นอิริยาบถที่เหมาะสมเป็นอิริยาบถที่ให้
ความสาเร็จได้มากกว่าอิริยาบถอื่นของการทาสมาธิ ส่วนมากรูปแบบการนั่งสมาธิที่ถือว่าพอดีและถูกต้องคือเว้นวรรคการ
นางแบบที่พระพุทธเจ้าได้สาเร็จคือ นั่งขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายวางไว้บนตัก ตั้งกายให้ตรง แล้วหลับตาแต่พอดี
ซึ่งมีความสอดคล้องกับการจัดพื้นที่สาหรับการนั่งสมาธิ นั่งฟังธรรม นั่งสวดมนต์ภายในอุโบสถแก้วและบริเวณลานธรรม แต่
การนั่งในลักษณะดังกล่าวมีความขัดแย้งกับการทบทวนวรรณกรรมเรื่องมาตรฐานขั้นต่าสาหรับที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อม
ของผู้สูงอายุ (ไตรรัตน์ จารุทัศน์ และคณะ. 2548) ซึ่งระบุว่าผู้สูงอายุควรนั่งเก้าอี้และเก้าอี้สาหรับผู้สูงอายุควรมีความสูง 0.40- สังคมและวัฒนธรรม -
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0.45 เมตร มีความแข็งแรงและสามารถทาความสะอาดง่าย มีความสุขพอดีขณะนั่งพิงพนักเก้าอี้ จะต้องวางฝ่าเท้าได้เต็มพื้น
พอดี ถ้าเก้าอี้สูงเกินไปเท้าจะลอยไม่แตะพื้นทาให้ปวดต้นขาและหลังได้ ถ้าเก้าอี้เตี้ยเกินไปจะทาให้ผู้สู งอายุนั่งลาบากและเมื่อ
นั่งแล้วสะโพกจะงอมากกว่า 90 องศา ทาให้ก้นจมอยู่บนที่นั่งทาให้ปวดเข่าสะโพกและเจ็บก้น (สมนึก กุลสถิตพร. 2549)
3). การจัดการด้านพื้นที่การเดินจงกรม
พื้นที่การเดินจงกรม จากการทบทวนวรรณกรรมจากหนังสือเรื่องหลักสูตรครูสมาธิของพระอาจารย์วิริยังค์ สิรินธโร
(หลักสูตรครูสมาธิเล่ม1. 2556) ระบุว่าการการเดินสมาธิหรือที่เรียกว่าการเดินจงกรมนั้น เป็นอีกอิริยาบถหนึ่งของการทา
สมาธิ ถือว่าเป็นอิริยาบถสาคัญส่วนหนึ่ง การทาสมาธิควรทาในสถานที่ที่สงบ สถานที่ไม่มีความวิตกกังวลซึ่งเป็นสถานที่สัปปายะ
จากการสารวจพื้นที่วัดสังฆทานมีความสอดคล้องในประเด็นพื้นที่ลานธรรมจัดว่าเป็นสัปปายสถาน คือมีความสงบ ร่มรื่น และ
เหมาะกับการทาสมาธิปฏิบัติธรรม
4). การจัดการด้านพื้นที่การใช้โต๊ะ และเคาน์เตอร์
พื้นที่การใช้โต๊ะ และเคาน์เตอร์ จากการสารวจพื้นที่ด้านการใช้โต๊ะและเคาน์เตอร์ภ ายในวัดสังฆทานพบว่าโต๊ะและ
เคาน์เตอร์ภายในโรงครัว โรงทาน ของวัดสังฆทานยังไม่รองรับการใช้งานของผู้สูงอายุที่ใช้วีลแชร์ ผลการสารวจมีความขัดแย้ง
กับการทบทวนวรรณกรรมเรื่องคู่มือการปฏิบัติวิชาชีพการออกแบบสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับทุกคน
(สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์. 2552) เนื่องจากระบุเรื่องโต๊ะและเคาน์เตอร์สาหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่ใช้วีลแชร์
ว่าควรมีความลึกของเคาน์เตอร์ที่ยื่นออกมากาหนดไว้อย่างน้อย 0.40 เมตร มีความสูงเมื่อรวมส่วนบนของเคาน์เตอร์แล้ว
0.75 เมตร มีพื้นที่บริเวณใต้เคาน์เตอร์ด้านล่างซึ่ งมีความสูงมากกว่า 0.60 เมตร และใต้เคาน์เตอร์หรือโต๊ะมีความโปร่ง
สามารถสอดตัวได้
5). การจัดการการใช้พื้นที่เพื่อการนอนค้างคืนของเนกขัมมะสูงอายุ
พื้นที่เพื่อการนอนค้างคืนของเนกขัมมะสูงอายุ จากการสารวจพื้นที่เพื่อการนอนค้างคืนของเนกขัมมะสูงอายุใน
บริเวณอาคารศาลาธรรมมะสว่างใจผลการสารวจพบว่าลักษณะการนอนอยู่บริเวณชั้น 2 ของอาคารขั้นตอนในการนอนใช้ปู
เสื่อและหมอน ซึ่งมีความสอดคล้องกับการถือศีล 8 ของเนกขัมมะหรือเนกขัมมบารมีเรื่องการถือศีลข้อที่ 8 คือการเว้นจากที่
นอนอันสูงใหญ่หรูหราฟุ่มเฟือย แต่ผลการสารวจการนอนของเนกขัมมะสูงอายุมีความขัดแย้งกับการทบทวนวรรณกรรมเรื่อง
มาตรฐานขั้นต่าสาหรับที่พักอาศั ย และสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ (ไตรรัตน์ จารุทัศน์ และคณะ. 2548) ระบุว่าการจัดที่
นอนหรือเตียงนอนของผู้สูงอายุควรอยู่ชั้นล่างของบ้านหรืออาคาร อยู่ใกล้กับห้องน้าและจัดให้มีสัญญาณฉุ กเฉินโดยมีปุ่มกด
อยู่ในระยะที่สามารถเอื้อมกดได้ง่าย เตียงควรมีความสูงประมาณ 40 - 45 เซนติเมตร ควรจัดให้เตียงนอนชิดผนังห้องนอน
โดยเว้นทางสัญจรให้อยู่ด้านยาวของเตียงนอนมีความกว้างทางสัญจรอย่างน้อย 1.50 เมตร
6). การจัดการสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ
สิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ จากการสารวจและสัมภาษณ์เรื่องอุปสรรคภายในวัดสังฆทานของผู้สูงอายุพบว่าภายใน
บริเวณวัดสังฆทานมีอุปกรณ์สิ่งอานวยความสะดวกและผู้ที่มีความรู้ด้านกายภาพของผู้สูงอายุน้อยมาก ซึ่งประเด็นด้านสิ่ง
อานวยความสะดวกต่างๆมีความขัดแย้งกับการทบทวนวรรณกรรมเรื่องทฤษฎี HAAT Model (Cook and Hussey. 2002)
ที่ระบุว่าสิ่งสาคัญอย่างหนึ่งที่ควรมีในอาคารคือปัจจัยด้านเทคโนโลยีและสิ่งอานวยความสะดวกโดยระบุว่า ควรมีปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์และการจัดหาการเลือกการฝึกอบรมต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการในการทากิจกรรมของผู้สูงอายุ
ข้อเสนอแนะ
1. ขอบเขตในการวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะในส่วนสังฆาวาส ซึ่งเป็นส่วนที่พุทธศาสนิกชนเข้าปฏิบตั ิศาสนกิจเท่านั้น ควร
ศึกษาในส่วนที่เป็นกุฏิของพระภิกษุสงฆ์สูงอายุด้วย
2. ทุกวัดควรคานึงถึงการออกแบบเพือ่ คนทั่วไป (Universal Design) เพื่อรองรับการใช้พื้นที่ที่สะดวกของผู้สูงอายุ
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การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมู่บ้าน จังหวัดปัตตานี
The Evaluation of Life Quality Development Project on Community Level,
Pattani Province
1

เสาวลักษณ์ แสนโรจน์
บทคัดย่อ

บทความชิ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมู่บ้าน จังหวัดปัตตานี (พนม.)
โดยใช้รูปแบบของซิปป์ (CIPP Model) โดยมีกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้นาสี่เสาหลัก รวมจานวน 1,200 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
แบบสอบถาม นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า การประเมิน
โครงการ พนม.จังหวัดปัตตานี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 1,045 คน คิดเป็นร้อยละ 87.1 เป็นผู้นาศาสนามาก
ที่สุด จานวน 300 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 ส่วนใหญ่อายุมากกว่า 45 ปี จานวน 651 คน คิดเป็นร้อยละ 54.3 มีวุฒิการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มากที่สุด จานวน 404 คน คิดเป็นร้อยละ 33.7และส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทางานโครงการ พนม.
มากกว่า 5 ปี ขึ้นไปจานวน 583 คน คิดเป็นร้อยละ 48.6
ความคิดเห็น ด้านบริบทโครงการในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.42 SD. เท่ากับ .73 ด้าน
ปัจจัยนาเข้า พบว่าอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.91. SD เท่ากับ .64 และด้านกระบวนการในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับมาก
โดยมีค่าเฉลี่ย 3.85 SD. เท่ากับ .69 ตลอดจนความคิดเห็นต่อการดาเนิน/กิจกรรมของโครงการในด้านของผลผลิต พบว่าส่วนใหญ่
ชุมชนมีการดาเนินงาน/กิจกรรมในด้านการประกอบอาชีพเป็นหลัก จานวน 780 คน คิดเป็นร้อยละ 65.0
คำสำคัญ: โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมู่บ้าน จังหวัดปัตตานี, บริบทโครงการ, ผู้นาสี่เสาหลัก
Abstract
This paper aims to The evaluation of Life Quality Development Project on Community Level,
Pattani Province by using CIPP Model.The sample were 1,200 People who are four pillars of leadership.
The research instrument was a questionnaire and the data were analyzed to determine the percentage,
average, standard deviation. The results showed that the majority of respondents were 1045 males,
representing a 87.1 percent, Most of them are Muslim leader. Most of 300 people are religious leaders
representing 25.0 percent. Are over the age of 45 years, 651 people, representing 54.3 percent have a
degree in secondary education. 12th grade most of the 404 people, representing 33.7 percent and most
of the work experience program (พนม.). over five years, 583 people, representing 48.6 per cent.
The whole contexts of the project were at a moderate level with an average of 3.42 SD and
equal 73. Inputs founded at a high level with an average of 3.91. SD equals 64 and the whole process
was at a high level with an average of 3.85 SD. equals 69 and comments on the actions / activities of the
project in terms of output founded that most communities have operations / activities in the field of
occupational primarily of 780 people, representing 65.0 percent.
Keywords: The Evaluation of Life Quality Development Project on Community Level, Pattani Province ,
context, the four pillars.
1

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
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บทนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ของรัฐปัตตานีตั้งแต่ในอดีต มีลักษณะพิเศษใน
ด้านการดารงชีวิตของประชาชน มีความเป็นอัตลักษณ์ทั้งในชาติพันธ์ ศาสนา และวัฒนธรรม อันมีความเชื่อ ความศรัทธา
รวมทั้งวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายซึ่งอาศัยร่วมกันในพื้นที่ (จุฑารัตน์ เอื้ออานวย, 2548)จังหวัดปัตตานี เป็นส่วนหนึ่งของ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความน่าสนใจ ทั้งเชิงประวัติศาสตร์ และเชิงภูมิศาสตร์ เป็นจังหวัดที่มีสภาพภูมิประเทศและที่ตั้ง
ได้เปรียบจังหวัดอื่นๆ กล่าวคือ ตั้งอยู่ในเขตรอยต่อที่สามารถติดต่อกับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ประกอบด้วยจังหวัด
ยะลา นราธิวาส และจังหวัดสงขลา ปัตตานีจึงเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สาคัญของชายแดนใต้มาตั้งแต่อดีต (สานักงาน
จังหวัดปัตตานี, 2557)
อย่างไรก็ตาม ภายใต้ศักยภาพและโอกาสที่ เอื้อต่อการพัฒนาของจังหวัดปัตตานีดังกล่าวยังมีปัญหาอุปสรรคที่
จาเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา เช่น ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ปัญหาความยากจน ปัญหาการว่างงาน ปัญหาความเหลื่อมล้า ปัญหาการสื่อสาร ปั ญหาการศึกษา ปัญหา
ครอบครัว นอกจากนี้ยังมีปัญหาสุขภาพอนามัย ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นฐานการผลิตภาค
เกษตรและอุตสาหกรรม สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเป็นอย่างยิ่ง
จากข้อมูลแผนพัฒนาสถิติจังหวัดปัตตานี สานักงานสถิติ แห่งชาติ ระบุ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดปัตตานีเฉลี่ยต่อ
หัว (GPP Per CapitaIncome) ต่ากว่าระดับประเทศ และต่าที่สุดของภาคใต้ โดยปี พ.ศ. 2554 จังหวัดปัตตานี มี GPP เฉลี่ย
ต่อหัว 67,492 บาท ขยายตัวร้อยละ 10.90 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2553 ต่ากว่าระดับประเทศ และระดับภาค ที่มีค่าเฉลี่ย
16,4512 บาท และ 125,270 บาท ตามลาดับดังตาราง 1
ตารางที่ 1 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคใต้/ภาคใต้/ประเทศ ณ ราคาปัจจุบัน
หน่วย : ล้านบาท
จังหวัด
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
สงขลา
สตูล
ภาคใต้ชายแดน
ภาคใต้
ประเทศ

ปี 2552
มูลค่า
ร้อยละ
36,760
6.4
36,094
-6.6
38,531
-4.4
151,755
-5.6
24,800
-0.4
287,840
-3.7
910,302
-0.5
(100)
9,590,722 -0.7

ปี 2553
มูลค่า
ร้อยละ
42,178
14.7
51,274
42.1
52,065
35.1
186,457
22.9
29,936
20.7
361,912
25.7
1,056,530
22.1
(100)
10,709,814
11.7

ที่มา : ประมวลข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูล GPP ของสานักบัญชีประชาชาติ, 2557.

ปี 2554
มูลค่า
47,423
59,554
61,250
214,799
33,951
416,997
1,187,420
(100)
11,120,518

Per Capita
ร้อยละ
12.4
16.2
17.6
15.2
13.4
15.2
12.4
3.8

67,492
120,552
77,591
145,270
114,657
110,875
125,270
164,512

จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงระดับรายได้ของประชากรในจังหวัดปัตตานีที่อยู่ในระดับต่าที่สุด หากเทียบกับ
จังหวัดอื่นในชายแดนภาคใต้ ซึ่งสอดคล้องกับ โครงการวิจัยเรื่อง ความยากจนและความไม่เท่าเทียมกันด้านรายได้ของ
ประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้: ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไปและสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ 5
จังหวัด โดยผลการศึกษา พบว่า เส้นความยากจนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลามีเส้นความยากจนสูงที่สุด คือ
1,591 (บาท/คน/เดือน) รองลงมา คือจังหวัดยะลา คือ 1,572 (บาท/คน/เดือน) ส่วนจังหวัดปัตตานีมีเส้นความยากจนต่า
ที่สุดใน 5 จังหวัด คือ 1,455 (บาท/คน/เดือน) (ประโยชน์ เจริญสุข, 2554)
- สังคมและวัฒนธรรม -
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นอกจากปัญหารายได้ต่อหัวของประชาชนในจังหวัดปัตตานีที่อยู่ในระดับต่าสุดในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว
หากพิจารณาด้านประชากรและแรงงานจะพบข้อมูลที่น่าสนใจต่อการศึ กษาคือ จากการสารวจของสานักงานสถิติแห่งชาติ ,
2555 พบว่า มีประชากรอยู่ในกาลังแรงงาน จานวน 499,060 คน มีคนว่างงาน จานวน 8,299 คิดเป็นร้อยละ 1.18 ซึ่งต่ากว่า
ในปี พ.ศ. 2551-2553 แต่สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2554 โดยมีอัตราการว่างงานสูงเป็นอันดับที่ 1 ของกลุ่มจังหวัด
และภาคใต้ ซึ่งปัญหาแรงงานที่สาคัญ คือ 1) แรงงานในพื้นที่ด้อยคุ ณภาพ 2) สภาพการจ้างงานไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
แรงงานในพื้นที่ 3) ขาดแคลนแรงงานภาคการประมง และ 4) ปัญหาต่อเนื่องจากแรงงาน ต่างด้าว ตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ข้อมูลการว่างงานของกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้
จังหวัด
อัตราการว่างงาน
2551
2552
2553
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 1.86
2.40
1.90
ปัตตานี
1.58
2.15
2.15
ยะลา
1.72
1.01
0.64
นราธิวาส
2.50
3.76
2.77
สงขลา
1.82
2.52
2.07
สตูล
1.21
1.41
1.32
ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2555

2554
1.13
0.98
0.27
1.48
0.66
0.72

2555
0.93
1.18
0.47
0.52
0.58
0.66

จากที่กล่าวมา แสดงให้เห็นว่าจังหวัดปัตตานีมีปัญหาการว่างงานสูงสุดซึ่งอาจสร้างปัญหารายได้เฉลี่ยต่อหัวระดับ
ต่าของประชาชนในจังหวัดปัตตานี และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในพื้นที่เพราะสิ่งสาคัญในการพัฒนาก็คือประชาชน หาก
พื้นฐานความเป็นอยู่ของประชาชนนั้นไม่ดี การพัฒนาพื้นที่ก็จะช้าลงไปด้วยดังนั้น ภาครัฐจาเป็นต้องให้ความสาคัญและแก้ไข
ปัญหาเหล่านี้โดยเร่งด่วน
ทั้งนี้ การดาเนินงานที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า รัฐบาลมีความพยามที่จะลดช่องว่างระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน ให้
ความสาคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในระดับหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการพนม.) ซึ่งเป็นโครงการที่ดาเนินการอย่า งต่อเนื่องตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2550 ภายใต้การกากับดูแลของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็น
อย่างดี เนื่องจากมีรูปแบบที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ผ่านการทาเวทีประชาคมหมู่บ้าน ซึ่งมี ผู้นาสี่เสาหลั ก
ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนสมาชิก อบต. ผู้นาศาสนา และปราชญ์ชาวบ้าน เป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนงาน
โครงการในระดับหมู่บ้านภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งผลลัพธ์สุดท้ายจะ
มีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น รวมทั้ง ประชาชนมี
ความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานภาครัฐก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อภาครัฐ (ศอ.บต., 2558)
ด้วยสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดปัตตานีที่ได้กล่าวมาในข้างต้นนั้น โดยเฉพาะปัญหารายได้ และ
ปัญหาการว่า งงานของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งปัญ หาเหล่านี้ส่ งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยผู้วิจัยได้ตั้ ง
ข้อสังเกตว่าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมู่บ้าน มีตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ หรือผลลัพธ์การดาเนิน
โครงการที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างอาชีพ สร้างรายได้ รวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานภาครัฐ ซึ่ง
หากผลการดาเนินโครงการเป็นไปตามที่กาหนดไว้นั้นสภาพปัญหาต่างๆ ดังกล่าวต้องยุติหรือหมดไป แต่พบว่า คุณภาพชีวิต
ของประชาชนยังไม่ดีขึ้น เป็นไปได้ว่าแนวทางการดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
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อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า การประเมินโครงการจะเป็นเครื่องมือที่จะสะท้อนให้เห็นกระบวนการทางาน ใน
ทุกๆขั้นตอนอย่างมีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด เพราะการประเมินเป็นกระบวนการสาคัญอย่างหนึ่งในระบบควบคุมการ
บริหารโครงการให้ประสบความสาเร็จ นอกจากนี้การประเมินช่วยฉายภาพให้เห็นผลกระทบของโครงการที่มีต่อบุคคล ชุมชน สังคม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะเป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจที่จะพัฒนาโครงการ แก้ไขปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนเป็นข้อมูล
ให้กับคณะผู้บริหารที่จะตัดสินใจอนุมัติหรือชะลอการดาเนินโครงการในระยะถัดไป
ทั้งนี้ ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ดาเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมู่บ้าน
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 มาอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินโครงการและสรุปผลการดาเนินงานเป็นประจาทุกปี แต่ข้อมูลผลการ
ดาเนินงานเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมที่จะบ่งชี้ความสาเร็จของโครงการ เพื่อช่วยตัดสินใจในการดาเนิน
โครงการต่อไป อาจเป็นไปได้ว่าการประเมินโครงการยังไม่ครอบคลุม ชัดเจน และเป็นระบบ
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมู่บ้าน จังหวัด
ปัตตานี ซึ่งถือเป็นเรื่องพื้นฐานที่จะต้องทาความเข้าใจเป็นการเบื้องต้นก่อนว่าแต่ละด้านของโครงการนั้นมีผลการประเมินเป็น
อย่างไร โดยผู้วิจัยเลือกใช้รูปแบบของซิปป์ (CIPP Model) ในการประเมิน เนื่องจากเป็นการประเมินโครงการทั้งระบบ ซึ่ง
ประกอบด้วย 1) ด้านบริบท 2) ปัจจัยนาเข้า 3) กระบวนการบริหารโครงการ และ 4) ผลผลิตโครงการ เพื่อนาข้อมูลที่ได้มา
สนับสนุนการนาเสนอรูปแบบการพัฒนากิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมู่บ้านที่เหมาะสม โดย
ผลการวิจัยสามารถใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนาการดาเนินงานตามแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ระดับหมู่บ้าน ในปีต่อๆไป ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้าน จังหวัดปัตตานี ตามกรอบแนวคิด CIPP
Model ซึ่งประกอบด้วย ด้านบริบท ด้านปัจจัยนาเข้าด้านกระบวนการบริหารโครงการ และด้านผลผลิตโครงการ
วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นผู้นาสี่เสาหลักของแต่ละหมู่บ้านซึ่งประกอบด้วย 1) ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน 2) ผู้แทนสมาชิก อบต.
1 คน 3) ผู้นาศาสนา 1 คน และ 4) ปราชญ์ชาวบ้าน 1 คน รวมหมู่บ้านละ 4 คน จานวน 300 หมู่บ้าน ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
จานวน 1,200คน เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบประเมินค่า (Rating Scale) การแปลผลของความคิดเห็นพิจารณาจากค่าเฉลี่ย
โดยใช้เกณฑ์ของ Best.1986 ( เกียรติยศ เอี่ยมคงเอก, 2546: 44 )โดยร่างแบบสอบถามจากการทบทวนวรรณกรรมเป็นหลัก
ซึ่งเป็นข้อคาถามเกี่ยวกับการประเมินโครงการตามรูปแบบ CIPP Model ผู้วิจัยได้ดาเนินการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้าน
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ และทาการทดลองการใช้แบบสอบถามเพื่อหาค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) กับประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล จานวน 30 ฉบับ และหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอ
นบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่น .945 จึงได้นาแบบสอบถามไปใช้จริงโดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้านจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (พนม.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ใน รูปแบบของซิปป์ (CIPP Model) คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนาเข้า ด้าน
กระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ
- สังคมและวัฒนธรรม -
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลเชิงปริมาณจากการสอบถามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูล
ทั่วไป หาค่าความถี่ (Frequency) หาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
กรอบความคิดในการวิจัย
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชาชนระดับหมู่บ้าน จังหวัด
ปัตตานี

กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน

ผลผลิตโครงการ

ด้านร่างกาย

(Product Evaluation)
ด้านการศึกษา
กระบวนการบริหารโครงการ
((Process Evaluation)
-การจัดการเชิงกลยุทธ์
-การกาหนดตัวชี้วัดการดาเนินงาน
-การควบคุมและประเมินผลโครงการ

ด้านการประกอบอาชีพ
ด้านรายได้

ปัจจัยนาเข้าโครงการ
(Input Evaluation)
- ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของโครงการ
- ความพร้อมของทรัพยากร ประกอบด้วย
บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เวลา
- ความสามารถในขั้นตอนการวางแผน
ด้านสาเหตุ กาหนดปัญหา วัตถุประสงค์
กระบวนการ และกิจกรรม

ด้านชีวิตครอบครัว
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการบริหารจัดการของภาครัฐ

บริบทโครงการ
(Context Evaluation)
- สภาวะแวดล้อมก่อนมีโครงการ
- ความจาเป็นในการจัดทาโครงการ
-ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการของทุกฝ่าย
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รูปแบบการพัฒนากิจกรรมตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับ
หมู่บ้าน จังหวัดปั ตตานี
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ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้นา 4 เสาหลัก ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนสมาชิก อบต.
ผู้นาศาสนา และปราชญ์ชาวบ้าน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 1,200 คน ได้รับคืนหลังจากเก็บข้อมูล จานวน 1,200 และได้
เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏผลดังตารางที่ 1
ตาแหน่ง/ หน้าที่ พบว่า ผู้นา 4 เสาหลักที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ มีตาแหน่ง/หน้าที่ เป็นผู้นาศาสนา จานวน
300 คน คิดเป็น ร้อยละ 25.0 รองลงมา คือ ผู้ใหญ่บ้าน จานวน 294 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 และผู้แทนสมาชิก อบต .
จานวน 288 คิดเป็นร้อยละ 24.0 ตามลาดับ
เพศ พบว่า ผู้นา 4 เสาหลักที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่คือ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 87.1 ของผู้นาทั้งหมด
อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้นา 4 เสาหลัก อยู่ในช่วงอายุ มากกว่า 45 ปี เป็นส่วนใหญ่ จานวน 651 คน คิดเป็นร้อย
ละ 54.3 รองลงมา คือช่วงอายุ 41-45 จานวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 19.4 และช่วงอายุ 36-40 ปี จานวน 183 คน คิด
เป็นร้อยละ 15.3 ตามลาดับ
วุฒิการศึกษาสูงสุด พบว่า ผู้นา 4 เสาหลัก ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่
6 จานวน 404 คน คิดเป็นร้อยละ 33.7 รองลงมา คือวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 322 คิดเป็นร้อยละ
26.8 และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 15.2 ตามลาดับ
ประสบการณ์ในการทางานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้านในจังหวัดชายแดนภาคใต้
พบว่า ผู้นา 4 เสาหลัก ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทางานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับ
หมู่บ้าน มากกว่า 5 ปีขึ้นไป จานวน 583 คน คิดเป็นร้อยละ 48.6 รองลงมา คือมีประสบการณ์ในการทางานโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมู่บ้าน 3-4 ปี จานวน 370 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 และมีประสบการณ์ในการทางานโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมู่บ้าน 1-2 ปี จานวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 15.9 ตามลาดับ
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของผู้นา 4 เสาหลักจาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่าง
ข้อมูลทั่วไป
1. ตาแหน่ง/หน้าที่
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้แทนสมาชิก อบต.
ผู้นาศาสนา
ปราชญ์ชาวบ้าน
อื่น
2. เพศ
ชาย
หญิง
3. อายุ
ต่ากว่า 25 ปี
26-30 ปี
31-35 ปี
36-40 ปี

จานวน
(N=1,200)

ร้อยละ
(100.0)

294
288
300
271
47

24.5
24.0
25.0
22.6
3.9

1,045
155

87.1
12.9

7
44
80
183

.6
3.7
6.7
15.3

- สังคมและวัฒนธรรม -
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ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของผู้นา 4 เสาหลักจาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่าง (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป
41-45 ปี
มากกว่า 45ปี
อื่นๆ
4.วุฒิการศึกษาสูงสุด
ไม่ได้เรียนหนังสือ
ประถมศึกษาปีที่6
มัธยมศึกษาปีที่3
มัธยมศึกษาปีที่6
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
อื่น
5.ประสบการณ์ ในการท างาน
โครงการ พนม.
น้อยกว่า 1 ปี
1-2 ปี
3-4 ปี
มากกว่า 5 ปี ขึ้นไป
อื่นๆ
รวม

จานวน
(N=1,200)
233
651
2

ร้อยละ
(100.0)
19.4
54.3
.2

39
322
165
404
83
182
3
2

3.3
26.8
13.8
33.7
6.9
15.2
.3
.2

53
191
370
583
3
1,200

4.4
15.9
30.8
48.6
.3
100.0

ผลการวิเคราะห์การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับหมู่บ้านจังหวัด ปัตตานีเฉพาะ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้นา 4 เสาหลักประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนสมาชิก อบต. ผู้นาศาสนา และ
ปราชญ์ชาวบ้านจานวน 1,200 คน การวิเคราะห์การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับหมู่บ้าน
จังหวัดปัตตานี ครั้งนี้ ผู้วิจัยเน้นองค์ประกอบด้านบริบทโครงการ ด้านปัจจัยนาเข้าโครงการ ด้านกระบวนการ และด้าน
ผลผลิตโครงการ ผลการวิเคราะห์ปรากฏรายละเอียดดังตารางที่ 2
เมื่อพิจารณาประเด็นในแต่ละด้าน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏรายละเอียดดังตารางที่ 2-5
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ด้านบริบทโครงการของการประเมินโครงการ พนม. ตามรายข้อ
ประเด็น/ด้าน
1. ก่อนมีโครงการพนม.ครัวเรือนประสบปัญหาความยากจน
รายได้ไม่เพียงพอกับร่ายจ่าย
2. ก่อนมีโครงการพนม.ชุมชนมีปัญหาการว่างงานหรือทางาน
ในลักษณะที่ไม่ตรงกับความสามารถของตนเอง
3. ก่อนมีโครงการพนม. คนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสาคัญ
กับการดูแลสุขภาพร่างกาย
4. ก่อนมีโครงการ พนม. คนในชุมชนส่วนใหญ่มีกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันในชุมชน
5. ก่อนมีโครงการ พนม.สมาชิกในครอบครัวขาดความรักความอบอุ่น และมี
การทะเลาะวิวาท จนนาไปสู่ปัญหาการหย่าร้าง
6. ก่อนมีโครงการ พนม.ชุมชนขาดทรัพยากรทางธรรมชาติสิ่งแวด
ล้อมเสื่อมโทรม และขาดการบริหารจัดการที่ดี
7. ก่อนมีโครงการ พนม.การกระจายสวัสดิการและบริการของภาค
รัฐไม่ครอบคลุมความต้องการของประชาชน
รวม

3.62

SD
.88

ความหมาย
มาก

3.54

.88

มาก

3.41

.93

ปานกลาง

3.45

.87

ปานกลาง

3.08

1.11

ปานกลาง

3.34

1.01

ปานกลาง

3.46

.95

ปานกลาง

3.42

.73

ปานกลาง

Χ

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้นา 4 เสาหลักที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นเกี่ยวกับประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในระดับหมู่บ้านจังหวัดปัตตานี อยู่ในระดับปานกลาง ( Χ = 3.42) เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่าการประเมิน
โครงการ พนม. ด้านบริบทโครงการ ในระดับมาก 3 ลาดับแรกคือ ก่อนมีโครงการพนม.ครัวเรือนประสบปัญหาความยากจน
รายได้ไม่เพียงพอกับร่ายจ่าย ( Χ = 3.62) รองลงมา คือ ก่อนมีโครงการ พนม.ชุมชนมีปัญหาการว่างงานหรือทางานในลักษณะ
ที่ไม่ตรงกับความสามารถของตนเอง ( Χ =3.54)และก่อนมีโครงการพนม.การกระจายสวัสดิการและบริการของภาครัฐไม่
ครอบคลุมความต้องการของประชาชน ( Χ =3.46) ส่วนการประเมินโครงการพนม. ด้านบริบทโครงการที่น้อยที่สุด คือก่อนมี
โครงการ พนม.สมาชิกในครอบครัวขาดความรักความอบอุ่น และมีการทะเลาะวิวาท จนนาไปสู่ปัญหาการหย่าร้าง ( Χ = 3.08)
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ด้านปัจจัยนาเข้าโครงการของการประเมินโครงการ พนม. จาแนกตามรายข้อ
ประเด็น/ด้าน
1. ท่านเข้าใจแผนงานและวัตถุประสงค์ของโครงการ พนม.
2. ท่านเข้าใจบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่มีต่อ โครงการ พนม.
3. ท่านสามารถปฏิบัติงานจนบรรลุเป้าหมายของโครงการ พนม.
4. โครงการ พนม.มีความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล
5. โครงการ พนม. มีความพร้อมด้านงบประมาณ
6. โครงการ พนม. มีความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์
7. ท่านสามารถบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ ในเวลาที่กาหนด
8. ท่านมีความสามารถในการวางแผนงาน
9. ท่านเข้าใจสาเหตุของปัญหาโครงการ
10. ท่านสามารถนาแผนงานที่กาหนดไปปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของโครงการ พนม.
11. ท่านสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆของโครงการ พนม.
รวม

- สังคมและวัฒนธรรม -

Χ

3.96
3.93
3.94
3.87
3.91
3.86
3.91
3.85
3.89
3.96
3.91
3.91

SD
.79
.80
.83
.81
.88
.80
.81
.81
.79
.80
.78
.64

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้นา 4 เสาหลักทีเ่ ป็นกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นเกี่ยวกับประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในระดับหมู่บ้านจังหวัดปัตตานี อยู่ในระดับมาก ( Χ =3.91) เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า การประเมิน
โครงการ พนม.ด้านปัจจัยนาเข้าโครงการ ในระดับมาก 3 ลาดับแรก คือ ท่านเข้าใจแผนงานและวัตถุประสงค์ของโครงการ
พนม. ( Χ = 3.96) รองลงมา คือ ท่านสามารถนาแผนงานที่กาหนดไปปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของโครงการ พนม.( Χ =
3.96) และท่านสามารถปฏิบัติงานจนบรรลุเป้าหมายของโครงการ พนม. ( Χ = 3.94) ส่วนการประเมินโครงการ พนม.ด้าน
ปัจจัยนาเข้าโครงการที่น้อยทีส่ ุด คือท่านมีความสามารถในการวางแผนงาน( Χ = 3.85)
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ดา้ นกระบวนการของการประเมินโครงการ พนม. จาแนกตามรายข้อ
ประเด็น/ด้าน
Χ
1. ท่านสามารถนาปัจจัยที่เกี่ยวข้องและทรัพยากรของ
3.89
โครงการพนม.ไปใช้ในการปฏิบตั ิ
2. ท่านเข้าใจกระบวนการบริหารโครงการ พนม.ในทุกขั้นตอนการดาเนินงาน
3.88
3. ท่านสามารถกาหนดกิจกรรมย่อย และตัวชี้วัดกิจกรรมของโครงการ พนม.
3.77
4. ท่านสามารถติดตาม และตรวจสอบการดาเนินโครงการ พนม.
3.91
5. ท่านมีการประยุกต์หลักการพัฒนาสู่การบริหารโครงการ พนม.
3.80
รวม
3.85

SD
.78

ความหมาย
มาก

.82
.81
.82
.81
.69

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้นา 4 เสาหลักที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นเกี่ยวกับประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในระดับหมู่บ้านจังหวัดปัตตานีอยู่ในระดับมาก ( Χ=3.85) เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า การประเมินโครงการ
พนม.ด้านกระบวนการในระดับมาก 3 ลาดับแรก คือท่านสามารถติดตาม และตรวจสอบการดาเนินโครงการ พนม. ( Χ = 3.91)
รองลงมา คือ ท่านสามารถนาปัจจัยที่เกี่ยวข้องและทรัพยากรของโครงการพนม.ไปใช้ในการปฏิบัติ Χ( = 3.89)และท่านเข้าใจ
กระบวนการบริหารโครงการ พนม.ในทุกขั้นตอนการดาเนินงาน ( Χ = 3.88) ส่วนการประเมินโครงการ พนม.ด้านกระบวนการที่
น้อยที่สุด คือท่านสามารถกาหนดกิจกรรมย่อย และตัวชี้วัดกิจกรรมของโครงการพนม. ( Χ = 3.77)
ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละของชุมชนในการดาเนิน/กิจกรรมของโครงการ พนม. ในด้านของผลผลิตโครงการ
การดาเนินงาน/กิจกรรมของโครงการ
จานวน
ร้อยละ
ด้านสุขภาพ
498
41.5
ด้านการศึกษา
456
38.0
ด้านการประกอบอาชีพ
780
65.0
ด้านรายได้
686
57.2
ด้านชีวิตครอบครัว
553
46.1
ด้านสิ่งแวดล้อม
415
34.6
ด้านการบริหารจัดการของภาครัฐ
296
24.7
รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
1,200 คน
จากตารางที่ 5 เมื่อพิจารณาผู้นา 4 เสาหลักที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการมีประสบการณ์ทางานโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้านในจังหวัดปัตตานี พบว่า ในด้านของผลผลิตโครงการ ส่วนใหญ่ชุมชนมีการดาเนินงาน/กิจกรรม
มากที่สุด คือ ด้านการประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 65.0 รองลงมา คือการดาเนินงานด้านรายได้ คิดเป็นร้อยละ 57.2และการ
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ดาเนินงานด้านชีวิตครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 46.1 ตามลาดับ ส่วนในด้านของผลผลิตโครงการที่ชุม ชนมีการดาเนินงาน/
กิจกรรมน้อยที่สุด คือ การดาเนินงาน/กิจกรรมด้านการบริหารจัดการของภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 24.7
สรุปผลและอภิปรายผล
การประเมินโครงการ พนม.จังหวัดปัตตานี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 1,045 คน คิดเป็น
ร้อยละ 87.1 เป็นผู้นาศาสนามากที่สุด จานวน 300 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 45 ปี จานวน 651 คน
คิดเป็นร้อยละ 54.3และมีวุฒิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มากที่สุด จานวน 404 คน คิดเป็นร้อยละ 33.7 ตลอดจน
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทางานโครงการ พนม. มากกว่า 5 ปี ขึ้นไปจานวน 583 คน คิดเป็นร้อยละ 48.6
ความคิดเห็นที่มีต่อการประเมินโครงการพนม. จังหวัดปัตตานีของผู้นา 4 เสาหลัก เมื่อพิจารณาประเด็นด้านบริบท
โครงการในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.42 และ S.D. เท่ากับ .73 ด้านปัจจัยนาเข้าโครงการ พบว่า
อยู่ในระดับ มาก โดยมีค่ าเฉลี่ย 3.91 และ S.D.เท่ากับ .64 ส่วนด้านกระบวนการในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.85 และ S.D.เท่ากับ .69 ตลอดจนความคิดเห็นต่อการดาเนิน/กิจกรรมของโครงการในด้านของผลผลิต พบว่าส่วน
ใหญ่ประชาชนในชุมชนมีการดาเนินงาน/กิจกรรมในด้านการประกอบอาชีพเป็นหลัก จานวน 780 คน คิดเป็นร้อยละ 65.0
ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
ด้านบริบท (Context) ผลการประเมินความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของผู้นาสี่เสาหลัก
พิจารณารายข้อพบว่า ก่อนมีโครงการก่อนมีโครงการพนม.ครัวเรือนประสบปัญหาความยากจนรายได้ไม่เพียงพอกับร่ายจ่าย
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ก่อนมีโครงการ พนม.ชุมชนมีปัญหาการว่างงานหรือทางานในลักษณะที่ไม่ตรงกับความสามารถ
ของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประโยชน์ เจริญสุข (2554)โครงการวิจัยเรื่อง ความยากจนและความไม่เท่าเทียมกัน
ด้านรายได้ของประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้: ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวน
ข้อมูลพื้นฐาน สภาพทั่วไปและสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม ของพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ 5 จังหวัด โดยผลการศึกษา
พบว่า เส้นความยากจนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลามีเส้นความยากจนสูงที่สุด คือ 1,591 (บาท/คน/เดือน)
รองลงมา คือจังหวัดยะลา คือ 1,572 (บาท/คน/เดือน) ส่วนจังหวัดปัตตานีมีเส้นความยากจนต่าที่สุดใน 5 จังหวัด คือ
1,455 (บาท/คน/เดือน) นอกจากนี้ จากการสารวจของสานักงานสถิติแห่งชาติ (2555) พบว่า มีประชากรอยู่ในกาลังแรงงาน
จานวน 499,060 คนมีคนว่างงาน จานวน 8,299 คิดเป็นร้อยละ 1.18 จังหวัดปัตตานี มีอัตราการว่างงานสูงเป็นอันดับที่ 1
ของกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคภาคใต้
ด้านปัจจัยนาเข้าโครงการ (Input) ผลการประเมินความเห็นในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก ความคิดเห็นของผู้นาสี่เสาหลัก พิจารณารายข้อพบว่า ผู้นาเข้าใจแผนงานและวัตถุประสงค์ของโครงการ พนม. มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผู้นาสามารถนาแผนงานที่กาหนดไปปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของโครงการ พนม. และ ผู้นา
สามารถปฏิบัติงานจนบรรลุเป้าหมายของโครงการ พนม.ตามลาดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าในการบริหารจัดการโครงการพนม.
จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต โดยเน้นไปที่ระดับหมู่บ้านด้วย วิธีการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยในหมู่บ้าน ในรูปแบบการทาประชาคมหมู่บ้าน เพื่อค้นหาปัญหาและความต้องการของหมู่บ้านที่แท้จริง
นาไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด ร่วมคิด ร่วมปรึกษาหารือ ร่วมปฏิบัติ และร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผล สอดคล้องกับ
กระบวนการพัฒนาสังคม 7 ขั้นตอน แบ่งได้ดังนี้ (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, 2554) ในการเตรียมความพร้อมบุคลากร
ประชาชนในเรื่ององค์ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งการเตรียมความพร้อมบุคลากร หมายถึง ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร
เกิดความรู้ความเข้าใจก่อนลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่ หรือจัดเวทีประชาคมการเตรี ยมความพร้อมประชาชน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของจันทิมา ผึ้งผัน (2555) ได้วิจัยเรื่อง การประเมินผลโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ด้าน
ปัจจัยนาเข้า มีความพร้อมของทรัพยากร เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรม การดาเนินโครงการ และการ
- สังคมและวัฒนธรรม -
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ถ่ายทอดแนวคิดเบญจวิถีสู่ประชาชนได้ดี ประชาชนสามารถเข้าใจในสิ่งที่เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดได้ และยัง สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สมบูรณ์ สุวี (2550) ศึกษาเรื่องการประเมินโครงการชมรมคุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย) ของโรงเรียนสันปาตองวิทยาคม
จังหวัดเชียงใหม่ ผลการประเมินด้านปัจจัยนาเข้าโดยภาพรวมมีความเหมาะสมระดับมาก ประเด็นที่มีความเหมาะสมในระดับ
มากและผ่านเกณฑ์การประเมินสูงสุด 3 อันดับคือ (1) อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ และการ
ดาเนินโครงการ (2) ผู้บริหารโรงเรียนให้การสนับสนุนโครงการ และ (3) สมาชิกแกนนาสามารถดาเนินโครงการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และระเบียบของชมรมได้
ด้านกระบวนการ ในการประเมินผล ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของผู้นาสี่เสาหลัก
พิจารณารายข้อพบว่า ผู้นาสามารถติดตาม และตรวจสอบการดาเนินโครงการ พนม. มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผู้นา
สามารถนาปัจจัยที่เกี่ยวข้องและทรัพยากรของโครงการพนม.ไปใช้ในการปฏิบัติ และผู้นาเข้าใจกระบวนการบริหารโครงการ
พนม.ในทุกขั้นตอนการดาเนินงาน สะท้อนให้เห็นว่า ผู้นาชุมชนให้ความสาคัญกับการติดตาม และตรวจสอบการดาเนิน
โครงการมากที่สุด อาจเป็นไปได้ว่า การติดตาม ตรวจสอบ เป็นกระบวนการสาคัญอย่างหนึ่งในระบบควบคุมการบริหาร
โครงการให้ประสบความสาเร็จ ผลการประเมินยังสอดคล้องกับ แนวคิดเกี่ยวกับงานวิจัยของมรรษมน บัวภา (2553) ศึกษา
เรื่องการประเมินผลโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษา อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษา
ด้านกระบวนการ พบว่า การดาเนินงานตามโครงการ ด้านคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และสมาชิกกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง เห็นว่ากระบวนการดาเนินงานตามโครงการ ดาเนินงานได้ดี โดยเฉพาะ ในเรื่องการอานวยการ เรื่อง
การอธิบายหรือแนะนารายละเอียดของโครงการของข้าราชการระดับอาเภอแก่ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการซึ่งโครงการ พนม.จะมี
การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนินโครงการโดยเจ้าหน้าที่ระดับอาเภอ/ตาบล โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนระดับหมู่บ้าน มีการดาเนินการมาอย่างต่อเนื่ อง จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
ซึ่งเกิดจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ที่ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ นากลยุทธ์ต่างๆ เข้ามาใช้ในกระบวนการบริหาร เพื่อให้มี
การดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาต่อยอดโครงการในพื้นที่ ที่ประสบความสาเร็จให้ขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ สามารถแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านผลผลิตในการประเมินผลพบว่า ส่วนใหญ่ประชาชนในชุมชนมีการดาเนินงาน/กิจกรรม มากที่สุด คือ ด้านการ
ประกอบอาชีพ รองลงมา คือการดาเนินงานด้านรายได้ สอดคล้องกับสภาพบริบทโครงการก่อนมีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนระดับหมู่บ้าน โดยปัญหาที่ผู้นาสี่เสาหลัก ให้ความสาคัญมากที่สุดที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
ก่อนมีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมู่บ้าน คือ ครัวเรือนประสบปัญหาความยากจนรายได้ไม่เพียงพอกับร่าย
จ่าย รองลงมา ชุมชนมีปัญหาการว่างงานหรือทางานในลักษณะที่ไม่ตรงกับความสามารถของตนเอง อีกทั้งสอดคล้องกับการ
กาหนดคานิยาม คุณภาพชีวิต ของ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (วารุณี ทองมาก, 2547)
ซึ่งกาหนดไว้ว่า คุณภาพชีวิต หรือ ความอยู่ดีมีสุข หมายถึง “การมีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งทางร่างกาย และจิตใจ มีความรู้
มีงานทาที่ทั่วถึง มีรายได้พอเพียงต่อการดารงชีพ มีครอบครัวอบอุ่นมั่นคงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ” ดังนั้นการที่ผู้นาให้
ความสาคัญกับการประกอบอาชีพมากที่สุด อาจเป็นได้ว่า บริบทจังหวัดปัตตานี ยังมีปัญหาการว่างงานค่อนข้างสูง ส่งผลต่อ
กระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน สอดคล้องกับ การสารวจของสานักงานสถิติแห่งชาติ , 2555 พบว่า จังหวัดปัตตานี มี
ประชากรอยู่ในกาลังแรงงาน จานวน 499,060 คน มีคนว่างงาน จานวน 8,299 คิดเป็นร้อยละ 1.18 ซึ่งต่ากว่าในปี พ.ศ.
2551-2553 แต่สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2554 โดยมีอัตราการว่างงานสูงเป็นอันดับที่ 1 ของกลุ่มจังหวัดและภาคใต้
ซึ่งปัญหาแรงงานที่สาคัญ คือ 1) แรงงานในพื้นที่ด้อยคุณภาพ 2) สภาพการจ้างงาน ไม่สอดคล้องกับวิถี ชีวิตของแรงงานใน
พื้นที่ 3) ขาดแคลนแรงงานภาคการประมง และ 4) ปัญหาต่อเนื่องจากแรงงานต่างด้าว
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ข้อเสนอแนะ
1. รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณ กลไกทางวิชาการให้กับชุม ชน เพื่อการถอดบทเรียนชุมชนต้นแบบ ที่ประสบ
ความสาเร็จในการดาเนินโครงการ พนม. สามารถขยายผลการเรียนรู้และการจัดการความรู้ตนเองจากการดาเนินโครงการ
ตั้งแต่กระบวนเริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ทั้งในชุมชนและเป็นแนวทางให้แก่ชุมชนอื่นๆ
2. ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาใต้ (ศอ.บต.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมด้านการประกอบ
อาชีพของคนในชุมชน โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มองค์กรชุมชน สนับสนุน สถานที่ และหาแหล่งการจาหน่ายสินค้า
ของกลุ่ม ในระดับชุมชน อาเภอ จังหวัด และสร้างเครือข่ายของการจาหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
3. ชุมชนควรให้ความสาคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วม ยึดหลักการดาเนินงานที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนเป็นสาคัญ ผ่านกระบวนการเวทีประชาคมตามแนวทางประชาธิปไตยในระดับชุมชน ในส่วนของชุมชนที่ยัง ไม่ประสบ
ผลสาเร็จ ศอ.บต. และหน่วยงานในพื้นที่ ควรเข้าไปมีส่วนในการกระตุ้นให้ผู้นาชุมชน และคนในชุมชนได้เห็นความสาคัญและ
สามารถดาเนินโครงการให้ประสบความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. ควรมีการศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) ของหมู่บ้านในพื้นที่โครงการ เพื่อนากระบวนการดังกล่าว
มาใช้เป็นต้นแบบในการดาเนินงานด้านการพัฒนาในพื้นที่อื่นๆ
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นที่รวมของความกรุณา ความช่วยเหลือ และความร่วมมืออย่างดียิ่งจากบุคคลมากมาย ผู้วิจัย
ขอกราบขอบพระคุณ ดร.ณัฏฐ์ หลักชัยกุล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้ สละเวลาอันมีค่าในการแนะนาให้ข้อคิดเห็น
รวมถึงแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ และให้กาลังใจ จนกระทั่ง วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้อย่างดี
และขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้ความรู้ และประสบการณ์การเรียนรู้ตลอดระยะเวลาของการศึกษา
ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่กรุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณแม่
ดวง แสนโรจน์ และทุกคนในครอบครัว ตลอดจน ญาติพี่น้อง เพื่อนๆพี่ๆและครอบครัว ศอ.บต. ที่คอยให้กาลังใจ และความ
ห่วงใยตลอดมา จนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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