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จุดกาเนิดและบทบาทของกลุ่มมาเฟียอิตาลีในนครนิวยอร์ก ทศวรรษ 1920 ถึง 1940
กรณีศึกษาผ่าน นวนิยายเรื่อง The Godfather
The Origin and Development of Italian Mafia in New York in 1920s to 1940s Reflected
from the Novel “The Godfather”
ศรีศักดิ์ พจน์พานิช
บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้ศึก ษาจุดก าเนิดและพัฒนาการของกลุ่มมาเฟียอิตาลีในนครนิวยอร์ ก ผ่านนวนิยายเรื่อง “The
Godfather” ผลงานของมาริโอ พูโซ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาจุดกาเนิดและบทบาทของกลุ่มมาเฟียอิตาลีในนครนิวยอร์ก
ในช่วงทศวรรษ 1920 ถึง 1940 ผ่านนวนิยายเรื่องนี้ โดยข้อมูลหลักที่ใช้ในงานวิจัยมาจากหนังสือ บทความ งานวิจัย และสื่อ
ออนไลน์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผลการศึกษาพบว่า นวนิยายเรื่องนี้ได้ใช้ตัวละครและเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในเรื่องสะท้อนถึงจุดกาเนิดและ
พัฒนาการของกลุ่มมาเฟียอิตาลีในนครนิวยอร์ก โดยแสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของมาเฟียอิตาลีในนคร
นิวยอร์กหลายปัจจัย ประการแรกคือ จากสภาวะทางการเมืองและเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ ประการที่ 2 คือ สภาพสังคม
อเมริกาที่มีปัญหาการเหยียดเชื้อชาติและผู้อพยพชาวอิตาลีส่วนใหญ่ขาดการศึกษาและประสบปัญหาว่างงาน ส่งผลให้กลุ่มคน
เหล่านี้ต้องรวมตัวกันเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนในรูปแบบของมาเฟีย ซึ่งกลุ่มมาเฟียอิตาลีกลายเป็นกลุ่มที่ มีบทบาท
ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในนิวยอร์กและสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาดังกล่าว
คำสำคัญ : The Godfather นครนิวยอร์ก กลุ่มมาเฟียอิตาลี
Abstract
This research aims to study the origin and development of Italian Mafia in New York reflected from
the novel “The Godfather” of Mario Puzo. The purposes of this research to study the origin of Italian Mafia
and the role of this group in 1920s to 1940s. This work study through books, articles, research paper with
online media in Thai and English languages.
The result indicate the actors and scene of this novel reflect on the social conditions of Italian
immigrants and mafia in New York. The two important factors created the conglomeration of the Italian
Mafia in New York, first the political and economic troubles in both countries and second the racism in
American society because most of Italian immigrant is illiterate and unemployed. As a result, those groups
became to the Italian Mafia which has expanded the influence on economic and socio-political in New
York and United States in this period
Keywords: The Godfather, New York City, Italian Mafia

- ผลงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาตรีเครือข่าย SMARTS -

755

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 8

บทนา
กลุ่ ม มาเฟี ย อิ ต าลี ใ นนครนิ ว ยอร์ ก นั บ ว่ า เป็ น หนึ่ ง ในองค์ ก รอาชญากรรมที่ ท รงอิ ท ธิ พ ลมากที่ สุ ด กลุ่ ม หนึ่ ง ใน
สหรัฐอเมริกาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1920 เป็นต้นมา ซึ่งสอดคล้องกับการอพยพของชาวอิตาลีจานวนมากมายังสหรัฐอเมริกา
ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 โดยงานเขียนเกี่ยวกับกลุ่มมาเฟียอิตาลีในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะ
ในนครนิ วยอร์ก มัก เป็น เอกสารทางราชการซึ่ งส่ วนมากเป็น เอกสารที่ เ กี่ย วกับ คดีค วามต่ าง ๆ บทความและงานเขี ย น
นอกเหนือจากนี้ก็มักจะเขียนถึงผลกระทบทางด้านลบของกลุ่มมาเฟียอิตาลีต่อการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยมี งานเขียน
เพียงไม่กี่ชิ้นที่เขียนที่เป็นการศึกษากลุ่มมาเฟียอิตาลีในมิติด้านประวัติศาสตร์และพัฒนาการของกลุ่ม นอกจากนี้ผู้ที่ศึกษางาน
ดังกล่าวมีการเขียนขึ้นในช่วงหลัง ซึ่งไม่ได้ร่วมสมัยในช่วงเวลาดังกล่าว นวนิยายเรื่อง The Godfather เขียนโดยมาริโอ พูโซ
(Mario Puzo) ใน ค.ศ.1969 แม้ว่าจะไม่ได้เป็นเอกสารทางราชการและไม่ได้เขียนขึ้นร่วมสมัย แต่ก็เป็นหนึ่งในงานเขียนไม่กี่
ชิ้นที่ถูกเขียนขึ้นโดยชาวอเมริกันเชื้อสายอิตาเลี่ยน และมีการกล่าวย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ที่เป็นจุดกาเนิดและพัฒนาการของ
กลุ่มมาเฟียอิตาลีในนครนิวยอร์ก
นวนิยายเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับหัวหน้ากลุ่มมาเฟียอิตาลีในนครนิวยอร์กที่ให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลต่าง ๆ
และพยายามประนีประนอมกับกลุ่มมาเฟียอื่น ๆ เพื่อรักษาอานาจของตน โดยมีการบรรยายถึงเหตุการณ์สาคัญ เช่น การ
ก่อตั้งกลุ่ม การขยายอิทธิพลนับตั้งแต่การออกกฎหมายห้ามผลิตและจัดจาหน่ายสุรา ไปจนถึงการทาสงครามระหว่างกลุ่มเพื่อ
ปกป้องผลประโยชน์ของตนเองและเพื่อการแก้แค้น ซึ่งเป็นนวนิยายที่ได้รับการกล่าวถึงในงานวิจัยและบทความที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มมาเฟียในสหรัฐอเมริกา แม้ว่านวนิยายเรื่อง The Godfather นี้จะเขียนขึ้นหลังการเกิดของกลุ่มมาเฟียอิตาลีในนครนิวยอร์ก
นานหลายปี แต่อย่างไรก็ตามผู้เขียนได้ถ่ายทอดเรื่องราวในนวนิยายจากประสบการณ์ของตน เนื่องจากผู้เขียนอยู่ในช่วงเวลา
และสถานที่เดียวกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แม้ว่านิยายเรื่องนี้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ลบที่ส่งผลให้เกิด อคติต่อชาวอเมริกัน
เชื้อสายอิตาเลี่ยนในประเทศ แต่ก็ได้รับการยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงจากอดีตสมาชิกของกลุ่มมาเฟียอิตาลีในนครนิวยอร์ก จึงทา
ให้ผู้วิจัยเห็นว่านวนิยายดังกล่าวสามารถนามาใช้วิเคราะห์เพื่อให้เห็นถึงจุดกาเนิดและบทบาทของกลุ่มมาเฟียอิตาลีในนคร
นิวยอร์กในช่วงเวลานั้นได้
ดังนั้นบทความวิจัยเรื่อง จุดกาเนิดและบทบาทของกลุ่มมาเฟียอิตาลีในนครนิวยอร์ก ทศวรรษ 1920 ถึง 1940
กรณีศึกษาผ่านนวนิยายเรื่อง The Godfather จึงเป็นการศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดกลุ่มมาเฟียอิตาลีในนครนิวยอร์ก และ
บทบาทของกลุ่มในช่วงทศวรรษ 1920 ถึง 1940 ผ่านนวนิยายเรื่อง The Godfather
วิธีการดาเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ (Historical Approach) ใช้ข้อมูลจากเอกสารเป็นหลักทั้งจาก
หนังสือ หนังสือพิมพ์ บทความ งานวิจัย และสื่อออนไลน์ และนาเสนอโดยการพรรณนาวิเคราะห์ โดยนานวนิยายร่วมสมัย
เรื่อง The Godfather ทั้งฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลไทยมาศึกษาและวิเคราะห์กลุ่มมาเฟียอิตาลีในนครนิวยอร์กช่วง
ทศวรรษ 1920 ถึง 1940
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาจุดกาเนิดและพัฒนาการที่ก่อให้เกิดกลุ่มมาเฟียอิตาลีในนครนิวยอร์กในช่วงทศวรรษ 1920 ถึง 1940
ผ่านนวนิยายเรื่อง The Godfather
2. เพื่อศึกษาบทบาทของกลุ่มมาเฟียอิตาลีในนครนิวยอร์กในช่วงทศวรรษ 1920 ถึง 1940 ผ่านนวนิยายเรื่อง The
Godfather
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ผลการวิจัย
นวนิยายเรื่อง The Godfather เป็นเรื่องราวของหัวหน้ากลุ่มมาเฟียอิตาลีในนครนิวยอร์กที่พยายามรักษาอานาจ
ของตน โดยการประนีประนอมกับกลุ่มมาเฟียอื่น ๆ และให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลต่าง ๆ โดยมีการบรรยายถึงเหตุการณ์
สาคัญ เช่น การก่อตั้งกลุ่ม การขยายอิทธิพลของกลุ่ม และการทาสงครามระหว่างกลุ่มเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง
ผู้เขียนคือมาริโอ พูโซ ชาวอเมริกันเชื้อสายอิตาเลี่ยน เกิดเมื่อ 15 ตุลาคม ค.ศ.1920 เขาเป็นบุตรชายของผู้อพยพชาวอิตาลีที่
อพยพมาตั้งถิ่นฐานในย่านเฮลล์สคิทเช่น (Hell’s Kitchen) ในนครนิวยอร์ก โดยได้รับแรงบันดาลใจในการเขียนนวนิยายเรื่อง
นี้มาจากเพื่อนบ้านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มมาเฟียอิตาลีในนครนิวยอร์กและจากชีวิตในวัยเด็กที่ผู้เขียนเติบโตมา 1 โดย
นวนิยายเรื่องนี้ได้ถูกนาไปสร้างภาพยนตร์ในชื่อเดียวกันใน ค.ศ.1972 ซึ่งภายหลังการตีพิมพ์ได้เกิดการกระแสวิพากษ์วิจารณ์
ในแง่ลบว่านวนิยายและภาพยนตร์ดังกล่าวส่งผลให้เกิดอคติตอ่ ชาวอเมริกันเชื้อสายอิตาเลีย่ นในสหรัฐอเมริกา แต่อย่างไรก็ตาม
งานเขียนของพูโซก็ ได้รับการกล่าวถึงอยู่หลายครั้งและได้รับการยืนยันความถูกต้องจากซัลวาทอร์ กราวาโน (Salvatore
Gravano) อดีตสมาชิกของกลุ่มมาเฟียแกมบิโน (Gambino Crime Family) หนึ่งในห้ากลุ่มมาเฟียอิตาลีในนครนิวยอร์ก จาก
บทสัมภาษณ์ของเขาในนิตยสารนิวยอร์กไทมส์ (New York Times) ซึ่งอธิบายว่านวนิยายเรื่อง The Godfather มีเค้าโครงมา
จากเรื่องที่เกิดขึ้นจริง จากประสบการณ์ที่เขาเคยพบตอนเป็นสมาชิกของกลุ่มมาเฟีย และเขาเชื่อว่ามีผู้ทรยศที่นาเรื่องราวไป
บอกเล่ากับมาริโอ พูโซ ผู้เขียน 2 และแม้ว่านวนิยายเรื่องนี้จะเขียนหลังการเกิดขึ้นของกลุ่ม มาเฟียอิตาลีในนครนิวยอร์ก แต่
อย่างไรก็ตามผู้เขียนได้เขียนขึ้นจากประสบการณ์ที่ตนได้ประสบ ทั้งประสบการณ์ตรงอย่างการใช้ชีวิตในย่านชุมชนแออัดใน
นครนิวยอร์ก และประสบการณ์ทางอ้อมอย่างการสัมภาษณ์สมาชิกหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มมาเฟียอิตาลีในนครนิวยอร์ก
จุดกาเนิดของกลุ่มมาเฟียอิตาลีในนครนิวยอร์ก
กลุ่มมาเฟียอิตาลีในนครนิวยอร์กมีจุดเริ่มต้นมาจากการอพยพของสมาชิกกลุ่มมาเฟียทางตอนใต้ของประเทศอิตาลี
โดยเฉพาะกลุ่มมาเฟียที่มาจากเกาะซิซิลที างใต้สุดของประเทศ ซึ่งการอพยพของชาวอิตาลีนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประการ
หลัก คือ สถานการณ์ภายในอิตาลีที่บีบบังคับให้ชาวอิตาลีและกลุ่มมาเฟียอิตาลีต้องอพยพออกนอกประเทศ และสถานการณ์
ในสหรัฐอเมริกาที่ดึงดูดให้ผู้อพยพชาวอิตาลีเหล่านี้เดินทางมาตั้งถิ่นฐานในประเทศ
ประเทศอิตาลีในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 เกิดการขยายตัวของช่องว่างทางรายได้ โดยมีสาเหตุสาคัญจากลักษณะ
ภูมิประเทศและภูมิอากาศของอิตาลี ซึ่งทางตอนเหนือและตอนกลางของประเทศที่มีเมืองใหญ่ต่าง ๆ กระจายตัวอยู่ เช่น กรุง
โรม (Rome), มิลาน (Milan), ตูริน (Turin) ฯลฯ โดยประชาชนมีรายได้สูงจากการประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมและ
การเงิน ส่วนทางตอนใต้แม้ว่าจะมีเมืองใหญ่อย่างเนเปิลส์ (Naples) และปาเลอร์โม (Palermo) แต่ความเจริญกลับกระจุกตัวอยู่
บริเวณพื้นที่รอบ ๆ ตัวเมือง โดยเป็นผลมาจากการที่พื้นที่ทางตอนใต้ส่วนใหญ่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงสลับภูเขา ทาให้
การคมนาคมและความเจริญเข้าถึงได้ ยาก ประชากรส่วนใหญ่มักทาเกษตรกรรมและปศุสัตว์ ซึ่งการที่บริเวณภาคใต้มีสภาพ
ภูมิอากาศแห้งแล้งกว่าทางภาคเหนือส่งผลให้ประชากรส่วนใหญ่ในชนบทมีสภาพความเป็นอยู่ยากลาบากและมีรายได้น้อยกว่า
ประชากรทางภาคเหนือมาก นอกจากนี้การห่างไกลจากศูนย์กลางการปกครองที่กรุงโรมและการคมนาคมขนส่งที่เลวร้ายยังเปิด
โอกาสให้เกิดการทุจริตคอรัปชันของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและการเกิดองค์กรอาชญากรรมหรือกลุ่มมาเฟียขึ้นในพื้นที่
การก่อตั้งกลุ่มมาเฟียทางตอนใต้ของอิตาลีโดยเฉพาะบนเกาะซิซิลีนั้น มีจุดเริ่มต้นจากการแสวงหารายได้เพื่อเลี้ยงดู
ตนเองและครอบครัว โดยเป็นการรวมกลุ่มเพื่อรีดไถและเก็บค่าคุ้มครองคนในพื้นที่ ซึ่งอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายและความ
ห่างไกลทุรกันดาร ต่อมากลุ่มมาเฟียที่เกิดขึ้นเหล่านี้ได้กลายเป็นเครื่องมือให้กับเจ้าของที่ดินในการรีดไถ่เกษตรกรและนักธุรกิจ
ในพื้นที3่ ดังจะเห็นได้จากในนวนิยาย
1

Francesca Bezzone. (2016, 9 July). The Father of The Godfather: Mario Puzo. L’Italo-Americano. (online).
Jeffrey Goldberg. (2000, January). The Lives They Lived: Mario Puzo, b. 1920; Sammy the Bull Explains How The Mob Got
Made. The New York Times Magazine. (online).
3
Kenneth St. John. (2014). Mussolini’s War on the Mafia. (online).
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“มาเฟียในซิซิลีได้กลายเป็นเครื่องมือผิดกฎหมายของคนรวย และแม้แต่พวกตารวจใน
เรื่องกฎหมายและการเมือง มันได้กลายเป็นโครงสร้างพวกทุนนิยม พวกต่อต้านคอมมิวนิสต์
พวกต่อต้านกลุ่มลิเบอรัลโดยเก็บภาษีเอาเองจากธุรกิจทุกรูปแบบไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่”4
เมื่อกลุ่มมาเฟียที่เกิดขึ้นเริ่มขยายอิทธิพลในพื้นที่ ได้ส่งผลกระทบทางด้านสังคมโดยเกษตรกรและนักธุรกิจในพื้นที่
ถูกกดดันให้เข้าร่วมกับกลุ่มมาเฟียหรือมิฉะนั้นก็ต้องย้ายออกจากพื้นที่ และการที่อัตราการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่พุ่งสูงขึ้น
จากการใช้ความรุนแรงในการรีดไถและเก็บค่าคุ้มครอง และความขัดแย้งระหว่างกลุ่มที่เกิดจากการขัดผลประโยชน์ จนนาไปสู่
การสังหารผู้คนในพื้นที่เป็นจานวนมาก 5 ส่งผลให้ประชาชนทางตอนใต้ของอิตาลีรวมไปถึงสมาชิกกลุ่มมาเฟียฝ่ายที่พ่ายแพ้
สงครามระหว่างกลุ่มต้องอพยพหนีความรุนแรงไปยังพื้นที่อื่นหรืออพยพออกนอกประเทศ ดังเช่นเหตุการณ์ในนวนิยาย
“จังหวัดนี้มีตาบลชื่อคอร์เลโอเน ซึ่งพ่อเขาใช้เป็นชื่อนามสกุลเมื่ออพยพไปอยู่ที่อเมริกา
นั้นอยู่ด้วย แต่ไม่มีญาติพี่น้องคนใดเหลืออยู่แล้ว พวกญาติที่เป็นผู้หญิงแก่ตายหมด พวกผู้ชาย
ถ้าไม่ถูกฆ่าล้างแค้นหรือไม่ก็อพยพหนีไปอยู่อเมริกาหรือบราซิลหรือจังหวัดอื่นในอิตาลี เขามารู้
ทีหลังว่าตาบลยากจนเล็ก ๆ แห่งนี้มีอัตราการฆาตกรรมสูงที่สุดในโลก”6
ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 เมื่อกลุ่มฟาสซิสต์และกลุ่มคอมมิวนิสต์เริ่มเข้ามามีบทบาททางการเมืองในอิตาลี
กลุ่มคอมมิวนิสต์ซึ่งมีฐานอิทธิพลทางตอนใต้ของประเทศได้รับการสนับสนุนจากเกษตรกรที่มีฐานะยากจน ซึ่งถูกกดขี่จาก
เจ้าของที่ดินและกลุ่มมาเฟีย ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสมาชิกกลุ่มคอมมิวนิสต์กับเจ้าของที่ดินและกลุ่มมาเฟีย ในขณะที่
กลุ่มฟาสซิสต์ที่นาโดยเบนิโต มุสโสลินี (Benito Mussolini) ได้รับการสนับสนุนจากชนชั้นกลางและชนชั้นสูงซึ่งบางส่วนเป็น
เจ้าของที่ดินทางตอนใต้ของประเทศ ให้ต่อต้านการขยายอิทธิพลของกลุ่มคอมมิวนิสต์ โดยกลุ่มฟาสซิสต์ได้ใช้กลุ่มมาเฟียใน
พื้นที่เป็นเครื่องมือในการกวาดล้างกลุ่มคอมมิวนิ สต์ที่กาลังขยายอิทธิพลอยู่ แต่เมื่อมุสโสลินีขึ้นมามีอานาจเบ็ดเสร็จใน ค.ศ.
1922 เขากลับดาเนินนโยบายกวาดล้างผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นและกลุ่มมาเฟียในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศ ซึ่งทาให้กลุ่ม
มาเฟียจานวนมากถูกจับกุมและปราบปรามอย่างรุนแรง ดังจะเห็นได้จากในนวนิยาย
“นายตารวจชั้นหัวหน้าคนที่มุสโสลินีส่งมากาจัดมาเฟียให้พ้นไปจากซิซิลี ได้สั่งให้ทลาย
กาแพงหินทั้งหมดในซิซิลีไม่ให้สูงเกินสามฟุต เพื่อว่าพวกฆาตกรจะได้ไม่มีโอกาสใช้กาแพงเป็น
จุดดักลอบสังหารเหยื่อด้วยปืนลูปารา นี่ก็ช่วยอะไรไม่ได้มาก นายตารวจคนนี้จึงแก้ปัญหาด้วย
การจับและเนรเทศผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็น มาฟิโอโซ ไปอยู่ ทัณฑนิคม”7
นายตารวจชั้นสูงที่กล่าวถึง คือ ชีแซร์ โมริ (Cesare Mori)8 หัวหน้าตารวจคนสนิทของมุสโสลินี ที่ถูกส่งมากวาดล้าง
กลุ่มมาเฟียอิตาลีและผู้ที่มีอิทธิพลในท้องถิ่นทางตอนใต้ของประเทศ โดยเฉพาะบนเกาะซิซิลีในช่วง ค.ศ.1925-19299.ตาม
นโยบายการรวมอานาจเข้าสู่ศูนย์กลางของมุสโสลินี เหตุการณ์ในครั้งนี้ส่งผลให้สมาชิกกลุ่มมาเฟียอิตาลีต้องลี้ภัยออกนอก
ประเทศไปเป็นจานวนมาก
ในส่วนของสหรัฐอเมริกา ประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงทศวรรษ 1920 เป็นช่วงที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมของประเทศอย่างก้าวกระโดด ซึ่งส่งผลให้ต้องการแรงงานราคาถูกจานวนมาก ทาให้สหรัฐอเมริกากลายเป็นจุด
ดึงดูดผู้อพยพชาวอิตาลีและสมาชิกกลุ่มมาเฟียอิตาลีที่ลี้ภัยออกนอกประเทศให้มาตั้งถิ่นฐาน สมาชิกกลุ่มมาเฟียและผู้อพยพ
4

มาริโอ พูโซ. (2556). เดอะก๊อดฟาร์เธอร์. แปลโดย ธนิต ธรรมสุคติ. หน้า 406.
Stanford University. (2017). A very brief history of Sicily. pp 18.
6
มาริโอ พูโซ. (2556). เล่มเดิม. หน้า 403-404.
7
แหล่งเดิม. หน้า 408.
8
Kenneth St. John. (2014). Mussolini’s War on the Mafia. (online).
9
Ibid.
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ชาวอิตาลีที่เข้ามาอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ต่าง ๆ อย่างนครนิวยอร์กต้องเผชิญกับความยากลาบากใน
การตั้งถิ่นฐาน เนื่องจากความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม ตลอดจนปัญหาการเหยียดเชื้อชาติจากชาวอเมริกัน โดยชาว
อิตาลีเหล่านี้มักรวมกลุ่มกันเป็นชุมชนของผู้อพยพ แต่การรวมกลุ่มเหล่านี้กลับส่งผลให้เกิดปัญหาชุมชนแออัด ซึ่งภายในชุมชน
แออัดเหล่านี้มักจะเกิดปัญหาการระบาดของโรคติดต่อ 10 เช่น ไข้หวัด และวัณโรค จากการขาดสุขอนามัยที่ดีพอและอาการ
เจ็บป่วยจากการทางานหนัก รวมไปถึงการเกิดความเจ็บป่วยทางจิตจากความเครียดในการทางานและสภาพความเป็นอยู่ที่
เลวร้าย 11 การก่อเหตุอาชญากรรม เช่น การลักเล็กขโมยน้อย การทาร้ายร่างกาย และการถูกรีดไถ่ค่าคุ้มครองจากกลุ่ม
มิจฉาชีพ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตารวจมักไม่ค่อยให้ความสนใจในการสอบสวนและดาเนินคดีนัก รวมไปถึงสภาพอากาศที่ร้อนอบ
อ้าวในช่วงฤดูร้อนและความหนาวจัดในช่วงฤดูหนาว ทาให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดเหล่านี้ต้องออกมาพบปะสังสรรค์กับ
คนในชุมชนบริเวณถนนในช่วงฤดูร้อน12 จากปัญหาต่าง ๆ ที่คนในชุมชนแออัดเหล่านี้ต้องเผชิญร่วมกันส่งผลให้คนในชุมชนมี
ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ผู้อพยพชาวอิตาลีและอดีตสมาชิกกลุ่มมาเฟียบางส่วนที่อพยพมายังสหรัฐอเมริกาต้องเผชิญกับปัญหาการว่างงาน
และความยากจน เนื่องจากเมื่อมีการอพยพจากผู้คนมากขึ้นจานวนแรงงานจึงมีมากกว่าความต้องการของตลาด และผู้อพยพ
ส่วนมากมักจะมีการศึกษาน้อย ส่งผลให้ถูกนายจ้างเอารัดเอาเปรียบ ทาให้กลุ่มคนเหล่านี้จาเป็นที่จะต้องก่ออาชญากรรมเพื่อ
หาเลี้ยงครอบครัว โดยบางส่วนก็เข้าร่วมกับกลุ่มมิจฉาชีพ (Gangster) ในเมืองที่มีอยู่ก่อนหน้า เช่น The Five Points Gang
ของชาวอิตาเลี่ยน The Eastman Gang ของชาวยิวในนครนิวยอร์ก13 และกลุ่ม Black Hand ที่มีสาขาอยู่ในนครนิวยอร์ก ชิ
คาโก และนิวออลีนส์ และบางส่วนก็จัดตั้งกลุ่มขึ้นมาใหม่ โดยกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้มีรายได้หลักจากการเก็บค่าคุ้มครองคนและ
ธุรกิจในพื้นที่ รวมถึงการจี้ ปล้น ชิงทรัพย์ และบางครั้งก็รับจ้างทาร้ายร่างกาย ซึ่งการเข้าร่วมกลุ่มมิจฉาชีพและการหารายได้
ของกลุ่มเป็นการอาศัยความสัมพันธ์ในชุมชนแออัดแทบทั้งสิ้น ดังเนื้อเรื่องในนวนิยายช่วงที่ครอบครัวของวิโต คอร์เลโอเน
(Vito Corleone) ประสบกับปัญหาทางด้านการเงิน ทาให้เขาจาเป็นจะต้องพึ่งพาคนรู้จักที่อยู่ในกลุ่มมิจฉาชีพ
“…เวลาผ่านไปสิ่งต่าง ๆ ก็ยังไม่ดีขึ้น ครอบครัวคอร์เลโอเนกินพรมสวย ๆ ไม่ได้ นี่ถ้า
ไม่ได้งานทา เมียกับลูกก็มีหวังอดตายแน่... และสองคนนี้ก็รู้ว่าเขาสิ้นหวังอยู่จึงเสนอให้เขา
มาร่วมแก๊งด้วย จนเป็นหนึ่งในทีมที่ชานาญเรื่องการจี้รถขนเครื่องแต่งตัวผ้าไหม หลังจากที่รถ
นั้นบรรทุกข้าวของเรียบร้อยจากโรงงานที่ถนนสายที่ 31 ไม่มีอะไรต้องเสี่ยง คนขับรถบรรทุก
เป็นคนมีเหตุผลที่จะรีบโดดลงไปที่ข้างถนนทันทีที่เห็นปืน ปล่อยให้คนจี้รถขับรถหนีไปถ่ายเท
ของลงโกดังของเพื่อนคนหนึ่ง สินค้าบางอย่างก็ขายให้คนขายส่งชาวอิตาเลี่ยน บางส่วนก็จะเอา
ไปขายตามบ้านชาวอิตาเลี่ยนในละแวกใกล้ ๆ กัน”14
การเข้าร่วมกลุ่มมิจฉาชีพได้กลายเป็นการเสริมสร้างฐานะทางสังคมและแสวงหารายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
โดยกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้ ได้สร้างความสัมพันธ์กับคนในชุมชนแออัด เช่น การเรียกเก็บค่าคุ้มครองธุรกิจต่าง ๆ การอานวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย และการปกปิดความผิดซึ่งกันและกัน ซึ่งได้กลายเป็น
พื้นฐานสาคัญสาหรับการจัดตั้งกลุ่มมาเฟียอิตาลีในนครนิวยอร์ก และสหรัฐอเมริกา โดยอาศัยประสบการณ์จากการเข้าเป็น
สมาชิกกลุ่มมิจฉาชีพ เช่นเดียวกับการที่หัวหน้ากลุ่มมาเฟียอย่างอัล คาโปน (Al Capone) ลัคกี้ ลูเซียโน (Lucky Luciano)

10

มาริโอ พูโซ. (2530). ชาติทระนง. แปลโดย ศศิธ. หน้า 257.
แหล่งเดิม. หน้า 188.
12
แหล่งเดิม. หน้า 12.
13
Evan Andrews. (2013, 4 June). 7 Infamous Gangs of New York. History Stories. (online).
14
มาริโอ พูโซ. (2556). เดอะก๊อดฟาร์เธอร์. แปลโดย ธนิต ธรรมสุคติ. หน้า 251-252.
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และจอห์นนี่ โตริโอ (Johnny Torrio) เคยเข้าร่วมกลุ่ม The Five Points Gang ในนครนิวยอร์กมาก่อนหน้าที่จะเป็นหัวหน้า
กลุ่มมาเฟียอิตาลีที่มีอิทธิพลอย่างมากในสหรัฐอเมริกา15
เมื่อมีการประกาศใช้กฎหมายห้ามผลิตและจัดจาหน่ายสุราใน ค.ศ.1920 ได้ส่งผลให้กลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้ได้อาศัย
ช่องโหว่ของการบังคับใช้กฎหมายในการลักลอบผลิตและจัดจาหน่ายสุรา ซึ่งสร้างรายได้ให้กับกลุ่มปริมาณมหาศาลและ
ก่อ ให้เ กิ ด พัฒ นาการจากกลุ่ มมิ จ ฉาชี พ กลายเป็น กลุ่ มมาเฟีย เชื้อ ชาติต่ า ง ๆ ซึ่ งจะเห็น ได้ จากในนวนิ ยายช่ วงการก่ อ ตั้ ง
กลุ่มมาเฟียในช่วงต้นทศวรรษ 1920
“…มันเริ่มขึ้นอย่างผิดปกติพอดูทีเดียว ในตอนนี้บริษัทน้ามันเจนโค ปูรา มีรถส่งของ 6 คันโดยผ่านทาง
เคลเมนซา วิโต คอร์เลโอเนได้รับการติดต่อจากพวกค้าเหล้าเถื่อนชาวอิตาเลี่ยนกลุ่มหนึ่งที่ต้องการลักลอบนา
แอลกอฮอล์และวิสกี้เข้ามาจากแคนาดา พวกนี้ต้องการรถบรรทุกและคนส่งของเพื่อส่งสินค้าไปทั่วเมืองนิวยอร์ก”16
กลุ่มมาเฟียที่เกิดขึ้นใหม่นี้ได้ติดสินบนเจ้าหน้าที่ตารวจและนักการเมืองในวงกว้างอย่างเป็นระบบ ซึ่งกลุ่มมาเฟียที่
ทรงอิทธิพลที่สุดในสหรัฐอเมริกาและนครนิวยอร์กในช่วงเวลานั้น คือ กลุ่มมาเฟียเชื้อสายอิตาลี17 โดยมีสาเหตุหลักจากจานวน
ผู้อพยพชาวอิตาลีที่อพยพเข้ามาเป็นจานวนมากในช่วงทศวรรษ 1880 ถึงทศวรรษที่ 192018 และความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
กลุ่มรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มมาเฟียอิตาลีกับชุมชนแออัดที่มีความใกล้ชิดกว่ากลุ่มมาเฟียเชื้อชาติ อื่น ๆ และกลุ่มมา
เฟียอิตาลียังได้ขยายอิทธิพลอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงทศวรรษ 1920 โดยอาศัยรายได้จากการลักลอบผลิตและจัดจาหน่ายสุรา
และการรับสมาชิกเพิ่ม โดยเฉพาะอดีตสมาชิกกลุ่มมาเฟียอิตาลีที่หลบหนีการกวาดล้างของมุสโสลินีในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่ง
การขยายอิทธิพลของกลุ่มมาเฟียอิตาลีกลุ่มต่าง ๆ ได้นาไปสู่การกระทบกระทั่งและความขัดแย้งระหว่างกลุ่มที่ทวีความรุนแรง
มากขึ้นเรื่อย ๆ กระทั่งเกิดเหตุการณ์สาคัญที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มมาเฟียอิตาลีในเวลาต่อมา
พัฒนาการของกลุ่มมาเฟียอิตาลี ในนครนิวยอร์ก ตั้งแต่ ค.ศ.1929-1933
การเปลี่ยนแปลงในพัฒนาการของกลุ่มมาเฟียอิตาลีเกี่ยวข้องกับ 2 เหตุการณ์สาคัญ คือ ภาวะเศรษฐกิจตกต่า
ทั่วโลก และการยกเลิกกฎหมายห้ามผลิตและจัดจาหน่ายสุรา ทาให้เกิดการแบ่งความแตกต่างของมาเฟียรุ่นเก่าและรุ่นใหม่
ก่อนเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่าทั่วโลกใน ค.ศ.1929 กลุ่มมาเฟียที่มีอิทธิพลในช่วงการประกาศใช้กฎหมายห้ามผลิตและจัด
จาหน่ายสุราใน ค.ศ.1920 ถือเป็นกลุ่มมาเฟียรุ่นเก่าที่รวมกลุ่มกันเพื่อปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยและผลประโยชน์ของ
พวกพ้องมากกว่าความต้องการในการแสวงหากาไร ในขณะที่มาเฟียรุ่นใหม่จะรวมตัวกั นเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เป็นหลัก
นอกจากนี้มาเฟียรุ่นเก่ามักปฏิบัติตามธรรมเนียมหรือการรักษาเกียรติ 19 โดยสามารถแบ่งออกเป็น 5 ข้อหลัก 20 คือ การไม่
เปิดเผยความลับ การใช้เหตุผลและการทางานเป็นทีม การให้เกียรติสุภาพสตรีและคนชรา การเป็นผู้ยืนหยัด และการมีอัตตา
รวมไปถึงการไม่แสวงหาผลประโยชน์จากการค้าประเวณี การพนัน และการค้ายาเสพติด และปกป้องเกียรติของครอบครัวด้วย
การแก้แค้นฝ่ายศัตรู ในขณะที่มาเฟียรุ่นใหม่ไม่ได้เคารพกฎกติกาดังกล่าวมากเท่าใดนัก จนท้ายที่สุดการยึดถือเกียรติตามแบบ
กลุ่มมาเฟียดั้งเดิมนั้นค่อย ๆ เลือนหายไป

15

Evan Andrews. (2013, 4 June). 7 Infamous Gangs of New York. History Stories. (online).
มาริโอ พูโซ. (2556). เล่มเดิม. หน้า 270.
17
ในช่วงทศวรรษ 1920 เฉพาะในนครนิวยอร์กเพียงแห่งเดียว ปรากฏกลุ่มมาเฟียเชื้อสายอิตาลีถึง 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโบแนนโน (Bonanno), กลุ่มโคลอมโบ
(Colombo), กลุ่มแกมบิโน (Gambino), กลุ่มจีโนเวส (Genovese) และกลุ่มลุคเชส (Lucchese).
18
Library of Congress. (2017). Italian Immigration : The Great Arrival. (online).
19
Jeffrey Goldberg. (2000, January). The Lives They Lived: Mario Puzo, b. 1920; Sammy the Bull Explains How The Mob Got
Made. The New York Times. (online).
20
ณัฐนันท์ คุณมาศ. (2546, มกราคม-มิถุนายน). มาเฟียต้นแบบในอิตาลีและอาชญากรรมจัดตั้งในสหภาพยุโรป. วารสารสังคมศาสตร์. 34(1): 461-462.
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เหตุการณ์สาคัญ 2 เหตุการณ์ ที่ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในกลุ่มมาเฟียสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้
1) การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ใน ค.ศ.1929 ส่งผลให้รายได้ของกลุ่มมาเฟียอิตาลีลดน้อยลงจากการที่ธุรกิจที่อยู่
ภายใต้การคุ้มครองของกลุ่มมาเฟียต้องปิดตัวลง ประกอบกับ การขยายตัวของกลุ่มจากการรับผู้ประสบปัญหาว่างงาน ทาให้
จานวนสมาชิกทั้งกลุ่มตนเองและกลุ่มอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น จนนาไปสู่การทาสงครามระหว่างกลุ่มเพื่อแย่งชิงผลประโยชน์และ
ทรัพยากรต่าง ๆ ที่ลดน้อยลง และส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มมาเฟียอิตาลีกลุ่มต่าง ๆ ในเวลาต่อมา
2) การยกเลิกกฎหมายห้ามการผลิตและจาหน่ายสุราใน ค.ศ.1933 ซึ่งกลุ่มมาเฟียอิตาลีรุ่นเก่าใช้การลักลอบผลิต
และจัดจาหน่ายสุราเป็นช่องทางหารายได้หลักให้กับกลุ่ม ซึ่งการยกเลิกกฎหมายได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของกลุ่ม
ดังเช่นการที่กลุ่มมาเฟียคอร์เลโอเนสังหารหัว หน้ากลุ่มมาเฟียอิตาลีกลุ่มอื่น เพื่อเข้าไปควบคุมธุรกิจการพนันทั้งหมดแทน
ในช่วง ค.ศ.1933
“การยกเลิกกฎหมายห้ามขายเหล้าทาความกระทบกระเทือนอย่างแรงให้กับอาณาจักรนี้
แต่นั่นแหละเขาเตรียมตัวระวังไว้แล้ว ในปี 1933 เขาส่งตัวแทนไปพบพี่ชายผู้ที่ควบคุมกิจกรรม
การพนันทัง้ หมดในแมนฮัตตัน... ตัวแทนของคอร์เลโอเนเสนอต่อมารานซาโนให้เป็นหุ้นส่วนเท่า ๆ
กันที่จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย... แต่มารานซาโนมองการณ์ใกล้และบอกปัดข้อเสนอของ
คอร์เลโอเนไปอย่างเหยียดหยาม”21
กลุ่มมาเฟียอิตาลีรุ่นใหม่นับตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 1920 เป็นต้นมา แตกต่างไปจากกลุ่มมาเฟียอิตาลีในอดีต
โดยได้ละทิ้งเกียรติตามแบบกลุ่มมาเฟียอิตาลีดั้งเดิม และมักจะมีจุดมุ่งหมายและวิธีการดาเนินงานเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
ให้กับตนเองและสมาชิกกลุ่ม เพื่อทดแทนรายได้ที่สูญเสียไปในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่าและการยกเลิกกฎหมายห้ามผลิต และ
จัดจาหน่ายสุรา โดยการเข้าไปประกอบธุรกิจผิดกฎหมายต่าง ๆ เช่น การเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี การพนัน
และการค้ายาเสพติด และมักเข้าไปเกี่ยวข้องควบคุมธุรกิจที่ถูกกฎหมาย โดยเข้าไปแทรกแซงการดาเนินธุรกิจเหล่านั้นด้วยการ
ผูกขาด เลี่ยงภาษี ข่มขู่ ทวงหนี้ ก่อการร้าย หรือปั่นหุ้น เพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้จานวนมหาศาล หากการดาเนินกิจกรรมดังกล่าว
ถูกขัดขวางโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ กลุ่มมาเฟียอิตาลีรุ่นใหม่ก็จะจ่ายสินบนแก่เจ้าหน้าที่บางรายเพื่อหลบเลี่ยงกฎหมาย หรือจ้าง
วานฆ่าบุคคลที่กลุ่มไม่พึงประสงค์22 ซึ่งขัดแย้งกับอุดมการณ์ของมาเฟียอิตาลีในอดีตอย่างสิ้นเชิง
กลุ่มมาเฟียอิตาลีสมัยใหม่ยังละทิ้งอุดมการณ์ดั้งเดิมอย่างการรับเฉพาะสมาชิกที่เป็นชาวซิซิเลี่ยน การทาสงคราม
เฉพาะกับกลุ่มมาเฟี ยสัญชาติอื่น และการตามล้างแค้นศัตรู อย่างไม่ลดละ 23 เช่น เดียวกับในนวนิยายที่ดอน คอร์เลโอเน
รับทอม เฮเจน (Tom Hagen) ลูกครึ่งเยอรมัน-ไอริช ดารงตาแหน่งคอลซีลโยรี (Consigliere) หรือตาแหน่งที่ปรึกษาของกลุ่ม
โดยไม่สนการวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มมาเฟียอิตาลีกลุ่มอื่นที่ยังคงยึดถือเกียรติแบบดั้งเดิม
“เมื่อเขาได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการ คอลซีลโยรี พวกซิซิเลี่ยนที่มีอานาจตระกูลอื่นพูดถึง
ตระกูลคอร์เลโอเนอย่างหมิ่น ๆ ว่า ‘แก๊งไอริช’”24
การที่ดอน คอร์เลโอเน จัดการประชุมกับหัวหน้ามาเฟียกลุ่มอื่น ๆ ตั้งสภากลุ่มมาเฟียขึ้นมาอย่างหลวม ๆ เพื่อ
จัดสรรผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มและเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม ไม่ให้ลุกลามกลายเป็นสงคราม ซึ่งจะก่อให้เกิด
ผลเสียกับทุกฝ่าย
“เขาไม่ได้ประมาทเรื่องความมีอันตรายของงานที่เขาคิดทาอยู่ ในปีแรกเขาพบปะกับ
บรรดาหัวหน้าแก๊งต่าง ๆ ในนิวยอร์ก ปูพื้นฐาน ซาวเสียงดู เสนอกลุ่มอิทธิพลบางกลุ่มขึ้นมาที่
สภาที่ก่อตั้งขึ้นกันอย่างหลวม ๆ นี้จะยอมรับนับถือ”25
21
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23
ทวีป วรดิลก. (2541). การเมืองทมิฬ ตอน : มาเฟียปล้นชาติ. หน้า 51.
24
มาริโอ พูโซ. (2556). เล่มเดิม. หน้า 76.
25
แหล่งเดิม. หน้า 280.
22
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การดาเนินงานประสานผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มมาเฟียต่าง ๆ โดยไม่ได้แบ่งแยกเชื้อชาติของดอน คอร์เลโอเนนั้น
ตรงกับกรณีของลัคกี้ ลูเซียโน26 ผู้ซึ่งกลายมาเป็นหัวหน้ากลุ่มมาเฟียอิตาลีที่มีบทบาทสาคัญในสหรัฐอเมริกา โดยเขาได้เริ่มต้น
จากการกวาดล้างหัวหน้ากลุ่มมาเฟียอิตาลีในนครนิวยอร์กคนอื่น ๆ ที่ยึดติดกับแนวคิดมาเฟียอิตาลีแบบดั้งเดิมและได้สร้าง
องค์กรอาชญากรรมแห่งชาติ (The National Crime Syndicate) ขึ้น27 เพื่อประสานผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มโดยไม่แบ่งแยก
เชื้อชาติ ผ่านการเจรจาและจัดสรรลู่ทางในการประกอบธุรกิจตามแต่ละกลุ่ม โดยกลุ่มของลัคกี้ ลูเซียโนจะเน้นไปทางธุรกิจ
ค้าประเวณีเป็นหลัก
บทบาทของกลุ่มมาเฟียอิตาลีในนครนิวยอร์กทศวรรษ 1920 ถึง 1940
นับตั้งแต่การก่อตั้งกลุ่มมาเฟียอิตาลีขึ้นมาในสหรัฐอเมริกากลุ่มมาเฟียอิตาลีได้มีบทบาทต่อการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมของสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะบทบาทต่อผู้อพยพชาวอิตาลีในเมืองใหญ่ต่าง ๆ อย่างนครนิวยอร์ก และชิคาโก ที่มีผู้อพยพ
ชาวอิตาลีอาศัยอยู่เป็นจานวนมาก อันเกิดจากการมีความสัมพันธ์ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมร่วมกันและจากการพึ่งพาอาศัย
ซึ่งกันและกันภายในชุมชนแออัด
ทางด้านสังคม บทบาทของกลุ่มมาเฟียอิตาลีเริ่มต้นจากการมีความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้อพยพชาวอิตาลี โดยการอานวย
ความสะดวกให้กับผู้อพยพชาวอิตาลีในการประกอบธุ รกิจต่าง ๆ ทั้ งธุรกิจที่ถูก กฎหมาย และธุรกิจผิดกฎหมาย ซึ่งการ
ประกอบอาชีพของผู้อพยพเหล่านี้จาเป็นที่จะต้องจ่ายค่าคุ้มครองให้กับกลุ่มมาเฟียอิตาลีในพื้นที่28 และกลุ่มมาเฟียอิตาลียังให้
ความช่วยเหลือกลุ่มผู้อพยพชาวอิตาลีที่ไม่ได้รับการศึกษาให้สามารถประกอบอาชีพเป็นแรงงานในภาคธุรกิจต่าง ๆ29 ดังเช่น
เหตุการณ์ในนวนิยายที่ดอน คอร์เลโอเน ให้ความคุ้มครองชาวอิตาเลี่ยนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงในการค้าเหล้าเถื่อน
“เขาทาตัวเองให้เป็นผู้คุ้มครองครอบครัวชาวอิตาเลี่ยนต่าง ๆ ที่ตั้งร้านขายเหล้าเล็ก ๆ
อย่างผิดกฎหมายขึ้นที่บ้านของตนเพื่อขายเหล้าวิสกี้แก้วละ 15 เซ็นต์ให้กับกรรมกรชายโสด”30
การที่กลุ่มมาเฟียอิตาลีให้ความช่วยเหลือผู้อพยพชาวอิตาลีในพื้นที่นั้น ส่งผลให้ผู้อพยพเหล่านั้นเกิดความผูกพันและ
พร้อมที่จะช่วยปกปิดการกระทาความผิดของกลุ่มมาเฟีย
ทางด้านเศรษฐกิจ การขยายอิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจของกลุ่มมาเฟียอิตาลีในเวลาต่อมาเป็นผลสืบเนื่องมาจากการ
ที่สมาชิกสหภาพแรงงานบางส่วนเคยได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มมาเฟียอิตาลีมาก่อน จึงทาให้กลุ่มมาเฟียอิตาลีสามารถเข้า
ไปมีอิทธิพลในสหภาพแรงงาน 31 เห็นได้ จากการที่ดอน คอร์ เลโอเนบีบบังคับผู้ กากับภาพยนตร์ให้ท าตามความต้องการ
โดยอาศัยสหภาพแรงงานเป็นเครื่องมือ
“…คุณ มีปั ญหากรรมกรอยู่ เพื่อ นของผมสามารถรั บ ประกั นได้อ ย่า งเต็ มที่ ว่า ความ
ยุ่งยากนั้นจะหายไป”32
กลุ่มมาเฟียอิตาลีได้เข้าไปควบคุมสหภาพแรงงานโดยอาศัยสมาชิกสหภาพที่เป็นผู้อพยพชาวอิตาลี และใช้ประโยชน์
จากสหภาพแรงงานในการบีบบังคับเจ้าของธุรกิจอื่น ๆ ให้ทาตามความต้องการของกลุ่ม
ทางด้านการเมือง ในช่วงปลายทศวรรษ 1920 เป็นต้นมา กลุ่มมาเฟียอิตาลีได้ขยายบทบาททางเศรษฐกิจจากการ
เข้าไปควบคุมแหล่งอบายมุขต่าง ๆ เช่น แหล่งค้าประเวณี แหล่งการพนัน และการค้ายาเสพติด 33 ซึ่งทาให้กลุ่มมีรายได้และ
26

The Editors of Encyclopædia Britannica. (2017). Lucky Luciano : American Crime Boss. (online).
Edna Buchanan. (1998, 7 Dec). Lucky Luciano : Criminal Mastermind. Time. (online).
28
มาริโอ พูโซ. (2530). ชาติทระนง. หน้า 304.
29
Stephen S. Hall. (1983, 15 May). Italian-Americans coming into their own. New York Times. (online).
30
มาริโอ พูโซ. (2556). เล่มเดิม. หน้า 270.
31
Dan Bryan. (2012, 8 March). The American Mafia in the Early 20th Century. (online).
32
มาริโอ พูโซ. (2556). เล่มเดิม. หน้า 79.
33
ทวีป วรดิลก. (2541). เล่มเดิม. หน้า 352.
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อิทธิพลเพิ่มมากขึ้น จนนาไปสู่การเข้าไปมีบทบาททางการเมืองในเวลาต่อมา ทาให้เกิดการติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐบาลจากการ
เข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมาย เนื่องจากธุรกิจของกลุ่มมาเฟียอิตาลีทั้งที่ถูกและผิดกฎหมายถูกจับตามองจากรัฐบาล
ซึ่งนาไปสู่การแก้ปัญหาของกลุ่มโดยการติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐบาลในวงกว้าง ทั้งตารวจ ศาล และนักการเมืองในพื้นที่ 34 เพื่อ
อานวยความสะดวกให้กับการแสวงหาผลประโยชน์ของกลุ่ม เช่นเดียวกับการที่กลุ่มมาเฟียคอร์เลโอเนได้จ่ายเงินให้ตารวจ
เจ้าหน้าที่รัฐบาล และนักการเมือง เพื่ออานวยความสะดวกให้กับธุรกิจของครอบครัว
“ระหว่างนี้ในเมื่อมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่รถบรรทุกบางคันของเขาถูกตารวจจับ เจนโคจึง
จ้างทนายความ เก่ง ๆ ไว้คนหนึ่งที่มีเส้นสายหลายคนในกรมตารวจและในวงการยุติธรรม
ระบบการจ่ายเงินติดสินบนก็ได้รับการจัดทาขึ้น”35
ในช่ ว งสงครามโลกครั้ งที่ 2 กลุ่ ม มาเฟี ย อิ ต าลี ก ลั บ ยิ่ งเพิ่ ม บทบาทมากขึ้ น จากการให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ รั ฐ บาล
สหรัฐอเมริกาซึ่งกลุ่มมาเฟียอิตาลีทั้งในนิวยอร์กและในเมืองชายฝั่งตะวันออกทั้งหมดได้รณรงค์ให้กลุ่มสหภาพแรงงานท่าเรือที่
อยู่ภายใต้อิทธิพลของมาเฟียกลุ่มต่าง ๆ ดูแลรักษาความสงบป้องกันการก่อวินาศกรรมที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งยังเข้าไปขยาย
อิทธิพลในภาคธุรกิจของประเทศในช่วงสงคราม และยังมีความร่วมมือระหว่างหัวหน้ากลุ่มมาเฟียกับกองทัพสหรัฐอเมริกา
โดยการให้ความช่วยเหลือฝ่ายสัมพันธมิตรยกพลขึ้นบกที่เกาะซิซิลีในประเทศอิตาลี เพื่อโค่นล้มอานาจของมุสโสลินีอีกด้วย 36
รวมถึงการติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อป้องกันไม่ให้สมาชิกกลุ่มถูกเกณฑ์ทหาร และการได้รับคูปองอาหารและน้ามันเชื้อเพลิง
เพิ่มขึ้น ดังจะเห็นได้จากในนวนิยายที่กลุ่มมาเฟียคอร์เลโอเนอาศัยการติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐบาลในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
เพื่อสร้างผลประโยชน์ให้กับกลุ่มของตน
“ครอบครัวคอร์เลโอเนมีส่วนได้เสียในการหาแสตมป์อาหาร แสตมป์น้ามัน และแม้แต่
การเดินทางโดยรีบด่วนให้ได้ในตลาดมืด สามารถช่วยทาสัญญาว่าจ้าง และสามารถช่วยหา
วัตถุดิบจากตลาดมืดป้อนบริษัทผลิตเครื่องแต่งกายที่ศูนย์ซึ่ งได้รับวัตถุดิบมาไม่เพียงพอเพราะ
ไม่ได้มีสัญญากับทางรัฐบาลในเรื่องนี้ เขาสามารถแม้กระทั่งจัดการให้บรรดาคนหนุ่ม ๆ ใน
องค์การของเขาที่จะต้องโดนเกณฑ์ไปรบนั้นไม่ต้องออกรบกับสงครามในต่างประเทศได้”37
การติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐบาลทั้งตารวจ ศาล และนักการเมือง ช่วยอานวยความสะดวกให้กับกลุ่มมาเฟียอิตาลีใน
การแสวงหาผลประโยชน์ทั้งจากธุรกิจที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย โดยแทบไม่มีการตรวจสอบและปราบปรามจากภาครัฐ
สรุป
การศึกษาสภาพสังคมของผู้อพยพชาวอิตาลีและกลุ่มมาเฟียอิตาลีในนครนิวยอร์ก ในช่วงทศวรรษ 1920 ถึง 1940
ผ่านนวนิยายเรื่อง The Godfather ของมาริโอ พูโซ ได้สะท้อนถึงการอพยพของชาวอิตาลีมายังนครนิวยอร์กประเทศ
สหรัฐอเมริกา และการที่ผู้อพยพบางส่วนได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้ องตลอดจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มมาเฟียอิตาลีในนคร
นิว ยอร์ ก ซึ่งเป็ นหนึ่ งในองค์ก รอาชญากรรมที่ ท รงอิ ท ธิ พลที่ สุ ดในนครนิ ว ยอร์ ก และสหรั ฐ อเมริ กาทั้ งทางด้ านการเมื อ ง
เศรษฐกิจ และสังคม โดยผ่านมุมมองของผู้เขียนซึ่งเป็นบุตรของผู้อพยพชาวอิตาลีที่มาตั้งถิ่นฐานในย่านเสื่อ มโทรมของ
นครนิวยอร์ก ซึ่งผู้เขียนมีมุมมองว่าการเกิดขึ้นของกลุ่มมาเฟียอิตาลีในสหรัฐอเมริกานั้นเกิดจากสภาวะกดดันจากปัญหาต่าง ๆ
ที่ผู้อพยพต้องเผชิญในสหรัฐอเมริกา ซึ่งแตกต่างจากมุมมองของนักเขียนคนอื่น ๆ ที่มองว่าการเกิดขึ้นของกลุ่มมาเฟียอิตาลีใน
นครนิวยอร์กและสหรัฐอเมริกาเกิดจากอดีตสมาชิกกลุ่มมาเฟียที่อพยพมาจากประเทศอิตาลีเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้หากศึกษา
34

Earl Jr. Johnson. (1962). Organized Crime: Challenge to the American Legal System. p. 412.
มาริโอ พูโซ. (2556). เล่มเดิม. หน้า 270-271.
36
ทวีป วรดิลก. (2541). เล่มเดิม. หน้า 382-384.
37
มาริโอ พูโซ. (2556). เล่มเดิม. หน้า 282.
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งานเขียนที่เกี่ย วกับกลุ่มมาเฟีย อิตาลีในสหรัฐ อเมริกาจากมุม มองของนักเขีย นชาวอเมริกัน เพิ่มเติม เช่น งานเขียนเรื่อ ง
The Wiseguy ของ Nicholas Pileggi ใน ค.ศ.1985, งานเขียนเรื่อง American Mafia : A History of Its Rise to Power
ของ Thomas Reppetto ใน ค.ศ.2004 และงานเขียนเรื่อง Five Families : The Rise, Decline, and Resurgence of
America’s most Powerful Mafia Empires ของ Selwyn Raab ใน ค.ศ.2005 เป็นต้น ก็จะทาให้สามารถวิเคราะห์ถึงจุด
กาเนิดและบทบาทของกลุ่มมาเฟียอิตาลีในนครนิวยอร์กได้ครบถ้วนมากยิ่งกว่าเดิม
เอกสารอ้างอิง
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การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางภายในประเทศจากการก่อตั้งสายการบิน
“ไทยแอร์เอเชีย” พ.ศ. 2547-2559
Format Change for Domestic Travel in Thailand from Established Airlines.
"Thai AirAsia" b.e. 2547-2559
ณัฐษพงษ์ เลิศสรรพทรัพย์
บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มุ่งศึกษาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางภายในประเทศจากการก่อตั้งสายการบินไทยแอร์เอเชีย
ตั้งแต่ พ.ศ.2547-2559 โดยศึกษาข้อมูลจากกฎหมาย หนังสือ ปริญญานิพนธ์ ข่าว และวารสาร ที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคม
ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นทางน้า ทางบกและทางอากาศ ซึ่งสามารถนามาศึกษาในการวิจัยในครั้งนี้
พบว่าการเกิดธุรกิจสายการบินต้นทุนต่าในประเทศไทยโดยเฉพาะสายการบินไทยแอร์เอเชียนั้น มีผลทาให้รูปแบบ
การเดินทางภายในประเทศไทย ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ที่ผู้โดยสารส่วนใหญ่ใช้รถไฟ รถบัส เริ่มมีความนิยมการโดยสาร
เครื่องบินของสายการบินต้นทุนต่าแทน ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางสาหรับคนในประเทศแต่เพียงเท่านั้น
ยังเป็นเหตุให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างมากมายในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศที่เติบโตขึ้นเนื่อง
ด้วยราคาค่าโดยสารของสายการบินต้นทุนต่าที่ไม่ได้สูงมาก ทาให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล ะชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่มวัยรุ่น และยังทาให้ธุรกิจต่าง ๆ เกิดขึ้นและเติบโตอย่างรวดเร็วเป็นจานวนมาก เช่น ธุรกิจโรงแรม
โฮสเทล (Hostel) เป็นต้น ทั้งยังสร้างผลกระทบให้กับภาคธุรกิจ ต่าง ๆ เช่น รถไฟ รถบัส รวมถึงสายการบินรูปแบบปกติที่
ให้บริการแบบเต็มรูปแบบ ที่เหล่าล้วนแล้วแต่ได้รับผลกระทบจากสายการบินต้นทุนต่าที่มาแย่งส่วนแบ่งผู้โดยสารในตลาดไป
นอกจากนี้สายการบินต้นทุนต่ายังมีส่วนทาให้อุตสาหกรรมการบินในประเทศไทยเติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก โดยเห็นได้จากการ
พัฒนาท่าอากาศหลาย ๆ แห่งในประเทศเพื่อการรองรับผู้โดยสารที่เพิ่มจานวนขึ้น ซึ่งสิ่งที่ตามมาอีกคือธุรกิจเกี่ยวกับสนามบิน
ที่ได้รับประโยชน์ไปด้วยเช่นกัน ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นมูลเหตุที่นาไปสู่การวิจัย เพื่อที่จะศึกษาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
เดินทางภายในประเทศไทยจากการก่อตั้งสายการบินต้นทุนต่าในประเทศไทยอย่างสายการบินไทยแอร์เอเชียนั้นเอง
คำสำคัญ: สายการบินต้นทุนต่า ไทยแอร์เอเชีย พัฒนาการสายการบิน
Abstract
This research article was aimed at studying the changes of domestic travel patterns from the
established Thai AirAsia, from 2004 to 2016 year. By studying information from the laws, books, thesis,
news and journals related to all kinds of transportation, whether by water, land and air, it can be used to
study in this research.
It was found that the low-cost airlines business in Thailand especially Thai AirAsia, as a result, the
domestic travel patterns in Thailand have changed from the original, most of the passengers are travel by
train, by bus, to the popularity travel by plane of the low-cost airlines instead, which is not just changing
travel patterns for the people in the country, also cause a change drastically in various aspects, such as
the domestic tourism is growing because of fares of the low-cost airlines is not very high, make both Thai
and foreign tourists increased, especially teenagers tourists, it also makes businesses formed and rapidly
growed, such as hostel business etc., and also make an impact to the several business sector, such as
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train, bus, including full service of normal airlines, these are all affected by low-cost airlines to compete
for a share of the passenger in the market. In addition, low-cost airlines also make the aviation industry in
growing up greatly, as seen from the development of several airport in the country, in order to accommodate
the growing number of passengers. What another follows is about airport businesses that benefit as well.
So these are the reasons that led to the research. In order to study the changes of domestic travel
patterns from the established the low-cost airlines in Thailand, this is Thai AirAsia itself.
Keywords: low-cost airlines, Thai AirAsia, Airline, Aviation Development
บทนา
รูปแบบการเดินทางภายในประเทศไทย (ก่อนการเกิดสายการบินต้นทุนต่า) นั้น มีหลายรูปแบบครอบคลุมทั้งทางบก
ทางน้า ทางอากาศ ซึ่งประเทศไทยแต่เดิมนั้นเน้นการคมนาคมทางน้าเป็นหลักเพราะมีแม่น้าลาคลองที่สะดวกแก่การคมนาคม
เป็นจานวนมาก ในขณะที่การคมนาคมทางบกในตอนนั้นยังไม่สะดวกและพาหนะยังมีข้อจากัดอย่างเกวียนที่จาเป็นต้องใช้
แรงงานสัตว์ในการชักลาก ทาให้ต้องมีการพักอยู่เป็นระยะๆ ต่อมาการคมนาคมทางบกมีความก้าวหน้าทันสมัยขึ้น คือมี
รถยนต์ และรถไฟเกิดขึ้น ทาให้การคมนาคมทางบกมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ประเทศไทยจึงมีการสร้างถนนและทาง
รถไฟ พร้อมทั้งมีการนาพาหนะเหล่านี้เข้ามาใช้ในประเทศอย่างแพร่หลาย ทาให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น
ต่อมาก็มีการนาเครื่องบินเข้ามาสาธิตการบินในประเทศไทย และมีการนาเครื่องบินมาใช้ในทางการทหารก่อนในช่วงแรก
หลังจากนั้นก็เริ่มมาเป็นการบินเพื่อพาณิชย์ขึ้น ทั้งการขนส่งสินค้า พัสดุ ผู้โดยสาร หลังจากนั้นก็มีการตั้งสายการบินขึ้นอย่าง
เต็มรูปแบบ มีทั้งที่เป็นของรัฐและเอกชน โดยเป็นสายการบินรูปแบบปกติ ที่ให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งต่อมาก็มีสายการ
บินต้นทุนต่าเกิดขึ้นครั้งแรกในไทย ทั้งนี้สายการบินไทยแอร์เอเชียก็เป็นสายการบินต้นทุนต่ารายที่สองที่ดาเนินการให้บริการ
แบบสายการบินต้นทุนต่าในไทย ซึ่งมีส่วนสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางภายในประเทศ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสายการบิน จากการก่อตั้งสายการบินไทยแอร์เอเชีย
2. เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสายการบิน จากการก่อตั้งสายการบินไทยแอร์เอเชีย
วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยโดยใช้วิธีการวิจัยทางประวัติศาสตร์ (Historical Approach) ใช้การวิเคราะห์ตีความข้อมูล
จากเอกสารเป็นหลักทั้งจากหนังสือหนังสือพิมพ์ บทความ งานวิจัย สถิติ สื่อออนไลน์และนาเสนอโดยการพรรณนาวิเคราะห์
เอกสารหลักที่ใช้เป็นหลักฐานชั้นต้นในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 ประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2559)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) สถิติผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่า เป็นต้น
และใช้เอกสารรอง ได้แก่ งานวิจัย หนังสือ และบทความวิชาการต่าง ๆ เช่น งานวิจัยเรื่อง การตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต่า เป็นต้น
ผลการวิจัย
จุดเปลี่ยนสาคัญที่ทาให้การคมนาคมทางอากาศของไทยได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นคือ การเกิดสายการบินต้นทุนต่า
ซึ่งทาให้ราคาบัตรโดยสารของเครื่องบินที่มีราคาแพงนั้นลดลง ทาให้กลุ่มลูกค้าเพิ่มมากขึ้น เพราะแต่เดิมกลุ่มลูกค้าที่โดยสาร
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เครื่องบินในประเทศไทย มักเป็นกลุ่มกระเป๋าหนักที่ต้องการความรวดเร็วและสะดวกสบาย สายการบินรูปแบบปกติ (full
service) จึงตอบโจทย์เฉพาะลูกค้ากลุ่มนี้เท่านั้น แต่สายการบินต้นทุนต่ากาลังจะทาให้รูปแบบการเดินทางในประเทศไทย
เปลี่ยนไปเมื่อการเดินทางทางอากาศ (โดยสายการบินต้นทุนต่า) ได้รับความนิยมขึ้ นเรื่อย ๆ ในประเทศไทย ซึ่งในที่นี้จะขอ
อธิบายถึงสถานการณ์ของทิศทางธุรกิจสายการบินในประเทศไทยก่อนเกิดการก่อตั้งสายการบินต้นทุนต่า รวมถึงการก่อตั้งสาย
การบินต้นทุนต่าที่จะเกิดขึ้นในเวลาต่อมา
1 ทิศทางธุรกิจสายการบินในประเทศไทย
การแข่งขันของธุรกิจสายการบินภายในประเทศไทยเริ่มคึกคักมากขึ้น เนื่องจากรัฐบาลได้เปิดน่านฟ้าเสรีให้สายการ
บินเอกชนสามารถบินทับเส้นของการบินไทย เพราะแต่เดิมเส้นทางบินภายในประเทศของไทยถูกผูกโดยสายการบินไทยมา
ตลอด และต่อมาได้ยกเลิกเพดานราคาขั้นต่า ซึ่งเดิมทีประเทศไทยเคยมีการกาหนดราคาค่าโดยสารขั้นต่าและขั้นสูง โดยขั้นต่า
จะคิดราคาเฉลี่ยต่อกิโลเมตรของสายการบินที่ราคาถูกที่สุด ส่วนราคาขั้นสูงคิดราคาเฉลี่ยต่อกิโลเมตรของสายการบินที่ราคา
แพงที่สุด ซึ่งในขณะนั้นการบินไทยเป็นสายการบินหลักในการให้บริการภายในประเทศ ความมุ่งหมายของการกาหนดราคาขั้น
ต่าก็เพื่อป้องกันการตัดราคาเพื่อมุ่งหวังทาลายคู่แข่งทางธุรกิจ เพื่อรักษาโครงสร้างราคาค่าโดยสาร และเพื่อให้สายการบิน
สามารถนาผลกาไรไปลงทุนต่อได้ ส่วนการกาหนดราคาขั้นสูงก็เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้โดยสาร เป็นการป้องกันการ
กาหนดราคาที่มุ่งหวังกาไรจนเกินไป ต่อมาเมื่อรั ฐบาลเปิดเสรีให้เอกชนเข้ามาทาการบินในประเทศได้อย่างเสรี รวมกับการ
1
ยกเลิกเพดานราคาขั้นต่า ทาให้สายการบินโดยเฉพาะสายการบินต้นทุนต่าสามารถขายบัตรโดยสารในราคาต่าลงได้ ซึ่งเมื่อ
สายการบินต่าง ๆ สามารถขายบัตรโดยสารได้ในราคาถูกลง จึงส่งผลให้เริ่มมีผู้ประกอบการธุร กิจสายการบินในประเทศไทย
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจากเดิมจะมีแต่สายการบินรูปแบบปกติที่ทาการบินในประเทศไทยได้ก็มีเพียงไม่กี่บริษัท อย่างเช่นการบินไทย
และบางกอกแอร์เวย์ ก็เริ่มมีสายการบินคู่แข่งเกิดขึ้นตามมา เช่น สายการบินแอร์อันดามัน พีบีแอร์ ภูเก็ตแอร์ เป็นต้ น
จึงก่อให้เกิดการตัดราคาบัตรโดยสารในเส้นทางบินในประเทศขึ้น (แต่ยังไม่รุนแรงเหมือนกับในช่วงที่เกิดสายการบินต้นทุนต่า
ขึ้น) โดยในกรณีของสายการบินภูเก็ตแอร์ที่เปิดบริการเมื่อ พ.ศ. 2545 ได้พยายามสร้างชื่อให้เป็นที่รู้จัก โดยการตัดราคาใน
เส้นทางกรุงเทพฯ-ภูเก็ต ซึ่งขณะนั้นราคาค่าโดยสารของสายการบินไทยอยู่ที่ระดับ 5,300 บาท (ไป-กลับ) แต่สายการบินภูเก็ต
แอร์กลับตัดราคาโดยจาหน่ายในราคาเพียงแค่ 4,840 บาท (ไป-กลับ) เท่านั้น2
ดังนั้นทิศทางของธุรกิจสายการบินในประเทศไทยเริ่มมีแนวโน้มในการแข่งขันด้านบัตรโดยสารให้มีราคาต่าลง ซึ่งนั้น
ทาให้นักธุรกิจเล็งเห็นถึงโอกาสที่จะเปิดสายการบินต้นทุนต่าในประเทศไทย เพราะสายการบินต้นทุนต่านั้นมีจุดเด่นอันสาคัญ
คือเรื่องของราคาค่าโดยสารที่ถูกอยู่แล้ว สถานการณ์อุตสาหกรรมการบินโลกในขณะนั้น เป็นช่วงที่ธุรกิจสายการบินต้นทุนต่า
เริ่มรุกคืบเข้ามาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งแต่เดิมกระจุกตัวอยู่ในภูมิภาคอเมริกาเหนือจากนั้นก็รุกเข้าสูภ่ ูมภิ าคยุโรป โดย
ในที่นี้จะกล่าวถึงการเกิดสายการบินต้นทุนต่าขึ้นในประเทศมาเลเซีย ซึ่งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่นเดียวกับ
ประเทศไทย และต่อมาได้มีบทบาทโดยการขยายธุรกิจเข้ามาในประเทศไทย ต่อมาเป็นที่รู้จัก คือ สายการบินแอร์เอเชีย
ในประเทศไทยรัฐบาลได้ผ่อนคลายกฎระเบียบด้านการบิน และเริ่มอนุญาตให้มีสายการบินอื่น ๆ สามารถทาการบิน
ภายในประเทศโดยยกเลิกการผูกขาดของสายการบินไทย ในปี 2546 รัฐบาลได้เปิดเสรีการบินในภายในประเทศ รวมกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ที่ระบุให้มีการใช้ประโยชน์จากระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างคุ้มค่า โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งคือ “สนามบิน” ซึ่งประเทศไทยมีสนามบินเป็นจานวนมากซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ โดยสนามบินสามารถช่วย
3
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้ จะเห็นว่าในช่วงนี้เองที่รัฐบาลเริ่มให้ความสนใจกับอุตสหากรรมการบิน
1

ศิริดารณี ผลวัฒน์. (2549). การตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่า. หน้า 1.
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ.์ (2547). การรุกคืบของธุรกิจสายการบินราคาต่าในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก. ส่งเสริมการลงทุน. 15 (1): หน้า 38.
3
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2545) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10.
2
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โดยในช่วงนั้นท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกาลังก่อสร้าง รัฐบาลจึงได้ปรับแก้กฎหมายเพื่อเอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจการบิ นของ
ไทย รวมทั้งต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านการบินของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิเป็นประตูสู่ภูมิภาคนั้นเอง
ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว จึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย คือ
การเกิดสายการบินต้นทุนต่าสายการบินแรกของไทยคือ สายการบิน “วันทูโก” ก่อตั้งโดยสายการบิน โอเรียนท์ไทย แอร์ไลน์
ได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ในเส้นทางกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ด้วยราคาเพียงเที่ยวละ 999 บาททุกที่นั่ง
4
เท่านั้น หลังจากเกิดสายการบินต้นทุน ต่าสายแรกนั้น การแข่งขันอันดุเดือดกาลังจะเริ่มขึ้นเมื่อมีคู่แข่งอีกรายที่จะเข้ามา
แย่งชิงผู้โดยสาร คือสายการบินไทยแอร์เอเชีย
2 กาเนิดสายการบินไทยแอร์เอเชีย
หลังจากที่สายการบินวันทูโกสายการบินต้นทุนต่าสายแรกในประเทศไทย นั้นได้สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อธุรกิจการ
บินภายในประเทศ ทาให้ผู้โดยสารชาวไทยสามารถโดยสารเครื่องบินในราคาที่ถูกกว่าเดิม จึงได้มีสายการบินต้นทุนต่าอีกราย
เกิดขึ้นโดย บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2546 ด้วยทุนจดทะเบียนจานวน 400,000,000 บาท
5
โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่สองราย ได้แก่ (1) บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จากัด ถือหุ้นร้อยละ 51 ของจานวนทุนจดทะเบียนของ
บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จากัด และ AirAsia Investment (AAI)6 ถือหุ้นร้อยละ 49 โดยในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547
สายการบินไทยแอร์เอเชียได้ดาเนินการเปิดเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ สู่เชียงใหม่ (จากนั้นตามด้วย ภูเก็ต หาดใหญ่ และ
7
ขอนแก่น) โดยใช้เครื่องบินแบบ Boeing 737-300 ที่มีจานวนในช่วงเริ่มต้นเพียง 2 ลาไว้ให้บริการ
โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อตั้งสายการบินต้นทุนต่าโดยตรง คือ พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497
8
จากประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ได้กาหนดให้ผู้ประกอบกิจการสายการบินจะต้องมีใบอนุญาตผู้ประกอบกิจการ
ค้าขายในการเดินอากาศ ซึ่งออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เป็นผู้ดาเนินการเดินอากาศ หรือได้รับสัมปทานจาก
รัฐ สาหรับการประกอบธุรกิจการขนส่งทางอากาศทุกประเภททั้งในและนอกประเทศไทย ดังนั้น การจัดตั้งสายการบินต้นทุน
ต่าในประเทศไทยจึงต้องขออนุญาตตามข้อกาหนดนี้ หลักเกณฑ์การขออนุญาตประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ
กาหนดไว้ ว่ า ผู้ ซึ่ งอนุ ญ าตประกอบกิ จ การจะเป็ น บุ ค คลธรรมดาหรื อ นิ ติ บุ ค คลต้ อ งมี สั ญ ชาติ ไ ทย มี ส านั ก งานใหญ่ ข อง
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทตั้งอยู่ในราชอาณาจักร และถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของหุ้นทั้งหมดต้องเป็นของบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลสัญชาติไทย หรือหน่วยงานรัฐ โดยในช่วง ตุลาคม พ.ศ. 2546 มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือครองหุ้นในสายการ
บินของชาวไทยกับชาวต่างชาติ โดยจากเดิมกาหนดให้ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติมีสิทธิถือครองหุ้นตามเพดานขั้นสูงสุดจากร้อยละ
30 เป็นร้อยละ 49 ซึ่งจะเอื้อประโยชน์แก่นักลงทุนต่างชาติรวมถึงสายการบินต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนจัดตั้งสายการบิน
9
ต้นทุนต่าในประเทศไทย นั้นคือสายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินต้นทุนต่าที่มีต่างชาติร่วมลงทุนจัดตั้งรายแรกของ
ประเทศไทย โดยต่างชาติถือหุ้นถึงร้อยละ 49 ซึ่งก่อนหน้านี้มีสายการบินไทย Thai Airways International ที่สายการบิน

4

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. (2548). ธุรกิจสายการบิน = Airline bussiness. หน้า 35.
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2549 ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยถือ
หุ้นในบริษัทสายการบินไทยแอร์เอเชียเพียงแห่งเดียว ชิน คอร์ปอเรชั่นคือผู้ถือหุ้นหลัก
6
AAI เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนด้วยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมี AirAsia Berhad (AAB) ถือหุ้นร้อยละ 100 ซึ่ง AirAsia
Berhad เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศมาเลเซียโดยเป็นผู้ให้บริการสายการบินแอร์เอเชียในประเทศมาเลเซีย
7
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. (2548). เล่มเดิม. หน้า 36.
8
คณะปฏิวัติ. (2515) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58.
9
อริย วิมุติสุนทร. (2552). ธุรกิจสายการบินต้นทุนต่า : ประเด็นข้อกฎหมายในการประกอบธุรกิจ. หน้า 114-120.
5
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เดินอากาศไทยร่วมก่อตั้งกับสายการบินสแกนดิเนเวียแอร์ไลน์ (SAS) โดยเป็นสายการบินแรกในประเทศไทยที่มีการร่วมทุนกับ
ต่างชาติ แต่ต่างชาติถือหุ้นเพียงร้อยละ 30 เท่านั้น
สายการบินการบินไทยแอร์เอเชียมีสโลแกนว่า “ใครๆ ก็บินได้” หรือ “Now Everyone Can Fly” ใน
ภาษาอังกฤษ ซึ่งเท่ากับเป็นการเสียดสีว่ารูปแบบการเดินทางการบินแบบเดิมในอดีตประชาชนทั่วไปไม่สามารถเดินทางโดย
เครื่องบินได้ เนื่องจากค่าโดยสารเครื่องบินนั้นมีราคาที่สูงมาก แต่ปัจจุบันเมื่อมีสายการบินไทยแอร์เอเชียทุกคนสามารเดินทาง
โดยเครื่องบินได้(ตามสโลแกน) นั้นเอง10
สิ่งที่ทาให้สายการบินไทยแอร์เอเชียมีความแตกต่าง คือ เป็นสายการบินของไทยสายการบินแรกที่มีการร่วมทุนของ
นักธุรกิจชาวไทยและชาวต่างชาติ และยังถือว่าสายการบินไทยแอร์เอเชียยังมีจุดกาเนิดมาจากอดีตนายกรัฐมนตรี พันตารวจ
โท ดร.ทักษิณ ชินวัตร ทาให้สามารถเข้ามาบุกตลาดในประเทศไทย เพราะด้วยพลังของ ทักษิณ ชินวัตร ในช่วงที่ดารงตาแหน่ง
เป็นนายกรัฐมนตรี ช่วงปี 2544-2548 ซึ่ง “ชิน คอร์ปอเรชั่น” ที่ “ทักษิณ” ก่อตั้งขึ้น เริ่มขยายอาณาจักรจากธุรกิจสื่อสาร
ไปสู่ธุรกิจอื่น ๆ ทั้งการเงิน สื่อ และการบิน โดยปี 2546 เป็นเวลา 2 ปี หลังจากทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรี ได้เคลียร์
ข้อกฎหมายให้ต่างชาติสามารถเข้ามาถือหุ้นในธุรกิจบินในประเทศไทยเพิ่มขึ้น จนเป็นที่มาของการร่วมทุนของกลุ่มชินกับ
แอร์เอเชียมาเลเซีย ตั้งไทยแอร์เอเชียในประเทศไทยได้นั้นเอง
แม้ว่าเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของสายการบินที่บินจากกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ จะเกิดเหตุการณ์เครื่องบินขัดข้อง จนต้องนา
เครื่องบินลงจอดฉุกเฉินหลังจากทะยานขึ้นท้องฟ้าได้ไม่นาน โดยสาเหตุมาจากความขัดข้องของระบบเตือนภัย แต่เมื่อนักบิน
ตรวจสอบพบปัญหาดังกล่าวนี้ก็ได้นาเครื่องลงจอดทันที ซึ่งแสดงถึงการดูแลด้านความปลอดภัยอย่างเต็มทีแก่ผู้โดยสาร
แต่กรณีนี้ก็ไม่ได้สร้างผลกระทบต่อจานวนที่นั่งในแต่ละเที่ยวบินของไทยแอร์เอเชีย โดยในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547
มีการตรวจสอบพบว่าไม่มีผู้โดยสารแสดงความประสงค์จะยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งอัตราผู้โดยสารยังคงอยู่ที่ร้อยละ 7011 ต่อจานวน
ที่นั่งในแต่ละเที่ยวบิน
3 พัฒนาการของสายการบินไทยแอร์เอเชีย
สายการบินไทยแอร์เอเชียเป็นสายการบินต้นทุนต่าที่เกิดขึ้นในยุคต้น ๆ ของประเทศไทย ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาของ
การดาเนินธุรกิจของสายการบินนี้ ก็ได้ผ่านช่วงเวลาที่ล้มลุกคลุกคลานของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่าในประเทศไทย อย่างกรณี
อุบัติเหตุของสายการบินวันทูโก เที่ยวบินที่ โอจี ที่เกิดอุบัติเหตุขณะทาการลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเ ก็ต เมื่อวันที่
16 กันยายน พ.ศ. 2550 เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตทันที 89 ราย และบาดเจ็บ 41 ราย (ต่อมาเสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย) ซึ่งทาให้
ภาพลักษณ์ความปลอดภัยของสายการบินต้นทุนต่าลดลง และเหตุการณ์นี้เองทาให้สายการบินวันทูโกถูกตรวจสอบมาตรฐาน
ของสายการบิน โดยกรมการขนส่งทางอากาศ ซึ่งปรากฏว่าสายการบินวันทูโกไม่ปฏิบัติตามคู่มือที่ได้รับความเห็นชอบจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศและไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยที่กรม
ขนส่งทางอากาศกาหนด สายการบินวันทูโกจึงถูกสั่งพักใช้ ใบรับรองผู้ดาเนินการอากาศเป็นระยะเวลา 30 วันตั้งแต่วันที่ 22
กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2551 จนในที่สุดได้สายการบินก็ต้องยุติกิจการลงในเดือน ธันวาคม พ.ศ.
255312 ถือเป็นการปิดฉากสายการบินต้นทุนต่ารายแรกของไทยไปอย่างน่าเสียดาย และด้วยเหตุนี้เ องสายการบินต้นทุนต่าใน
ไทยจึงเหลือเพียงแค่ สายการบินไทยแอร์เอเชีย และสายการบินนกแอร์ ที่ดาเนินธุรกิจแข่งขันกันอย่างดุเดือดกันต่อไป
ต่อมาวิกฤติราคาน้ามันเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้น ทาให้ราคาต้นทุนเชื้อเพลิงขยับเพิ่มเป็นร้อยละ 50-60 ซึ่งจากเดิม
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของสายการบินต่าง ๆ จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 30-40 เท่านั้น ส่งผลให้ความารถในการทากาไรของ
สายการบินลดลง โดยราคาน้ามันพุ่งจาก 40 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเมื่อปี 2548 ขึ้นมาเกือบ 150 เหรียญสหรัฐในเดือน
10

ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ.์ (2547). การรุกคืบของธุรกิจสายการบินราคาต่าในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก. ส่งเสริมการลงทุน. 15 (1) : หน้า 37.
เหตุการณ์เครื่องบินแอร์เอเชียลงจอดฉุกเฉิน. (2547). เอกสารข่าวกรมประชาสัมพันธ์. 25 (35) : หน้า 3.
12
สานักข่าวไทย. (2560). ข่าวดังข้ามเวลา : Dead Landing รันเวย์มรณะ. สถานีโทรทัศน์สีช่อง 9 อ.ส.ม.ท. 20.30-21.30
11

- ผลงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาตรีเครือข่าย SMARTS -

770

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 8

กรกฎาคม 2551 ธุรกิจสายการบินในประเทศไทยจึงได้รับผลกระทบอย่างหนัก จากราคาเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้น โดยในปี 2551
สายการบินในประเทศไทย อย่างสายการบินไทยที่ได้ประสบกับการขาดทุนเป็นจานวนเงินถึง 21,379 ล้านบาท ซึ่งเป็นจานวน
การขาดทุนที่สูงที่สุดในทศวรรต 2550 ของการบินไทย ธุรกิจสายการบินในประเทศไทยจึงต้องปรับตัวเผชิญหน้าเพื่อรับมือกับ
วิกฤติราคาน้ามันแพง โดยสายการบินรูปแบบปกติปรับตัวโดยการดึงดูดตลาด Premium ซึ่งมีกาลังซื้อสูงและเป็นตลาดที่มี
ความอ่อนไหวต่อราคาน้อยกว่า โดยมักจะเลือกใช้สายการบินจากคุณภาพของการให้บริการ สายการบินต้นทุนต่าเองก็กระทบ
ไม่น้อยไปกว่าสายการบินรูปแบบปกติแต่อย่างใด เนื่องจากมีต้นทุนเชื้อเพลิงที่ไม่ได้ต่าอีกต่อไป สายการบินต้นทุนต่าจึง
พยายามประคับประคองธุรกิจให้อยู่รอด แต่กรณีของสายการบินต้นทุนต่าไม่สามารถทาแบบสายการบินรูปแบบปกติได้
เนื่องจากมีข้อจากัดอยู่ที่การตั้งราคาบัตรโดยสารที่ไม่สูง และมีกลุ่มเป้าหมายเป็นตลาดผู้โดยสารที่ให้ความสาคัญกับราคา
มากกว่าบริการ ซึ่งเมื่อต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตน้ามันที่เพิ่มสูงขึ้น ทาให้สายการบินต้นทุนต่าจาเป็นต้องปรับขึ้นค่าธรรมเนียม
น้ามันภายใต้ข้อจากัดที่ไม่ต้องการให้ราคาบัตรโดยสารสุทธิเพิ่มสูงมากจนเกินไป หรือการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสัมภาระเพิ่มขึ้น
13
ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถรักษาอัตราค่าโดยสารไว้ให้ไม่สูงมากนัก ซึ่งธุรกิจสายการบินต้นทุนต่าเริ่มกลับมาทากาไรได้
ในช่วงให้หลังที่ราคาน้ามันลดลง โดยในปี 2559 ราคาน้ามันกลับมาอยู่ที่ 48 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ทาให้สายการบินใน
ประเทศไทยมีผลประกอบการที่สวยงามกันถ้วนหน้า (ยกเว้นการบินไทย) โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเป็นสายการบินที่ทา
กาไรได้มากที่สุดและเป็นสายการบินที่ประสบความสาเร็จมากที่สุดในประเทศไทย และด้วยภาพลักษณ์ที่ดีและการโฆษณาอัน
โดดเด่นของสายการบินนั้นเอง ทาให้หากพูดถึงสายการบินต้นทุนต่าในประเทศไทย “สายการบินไทยแอร์เอเชีย” มักจะเป็น
ตัวเลือกอันดับแรก ๆ ของผู้โดยสารที่จะใช้บริการสายการบินต้นทุนต่า
สายการบินไทยแอร์เอเชียเป็นสายการบินต้นทุนต่าที่มีเครื่องบินประจาการมากที่สุดในประเทศไทย มีมากถึง 55 ลา
ใน พ.ศ. 2560 (ไม่นับรวมกับไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์) ประกอบกับการมีเส้นทางบินที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย ทาให้
สายการบินไทยแอร์เอเชียมีตัวเลขส่วนแบ่งในตลาดผู้โดยสารเป็นอันดับต้น ๆ ตลอด จากข้อมูลในแผนภูมิเป็นข้อมูลส่วนแบ่ง
ตลาดผู้โดยสารในประเทศปี 2559 จะเห็นว่าสายการบินไทยแอร์เอเชียมีส่วนแบ่งในตลาดผู้โดยสารในประเทศมาเป็นอันดับ 1
ที่ 29.5% ตามด้วยสายการบินนกแอร์และสายการบินไทยไลออนแอร์ที่มีส่วนแบ่งในตลาดอยู่ที่ 20.3% และ 18.7% ตามลาดับ
และหากเป็นส่วนแบ่งผู้โดยสารในประเทศเฉพาะในกลุ่มสายการบินต้นทุนต่าเท่านั้น สายการบิ นไทยแอร์เอเชียก็ยัง
ครองอันดับ 1 ที่ 36.9% ซึ่งอันดับที่ 2 ก็คือสายการบินนกแอร์ ที่ 35.6% ส่วนอันดับที่ 3 คือสายการบินไทยไลออน แอร์
ซึ่งจากข้อมูลในแผนภูมิเป็นข้อมูลในปี 2558 สายการบินนี้ยังเปิดดาเนินการเพียงแค่ไม่กี่ปีเท่านั้น แต่ก้าวขึ้นมาแย่งผู้ โดยสาร
กับสายการบินต้นทุนต่ารายเดิมได้อย่างรวดเร็ว
ผู้บริหารของไทย ไลออน แอร์ ยังเปิดเผยอีกว่าการเปิดตัวของไทยไลอ้อนแอร์ที่ผ่านมา ทาให้ผู้คนในประเทศไทย
เปลี่ยนวิธีการเดินทางเป็นมาเดินทางด้วยเครื่องบินมากขึ้น ที่ผ่านมาสายการบินมีอัตราการบรรทุกผู้โดยสารถึงกว่ าร้อยละ 90
และแม้ว่าจะเพิ่มเที่ยวบินในเส้นทางต่าง ๆ มากมายนั้น อัตราการบรรทุกก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก และไม่เพียงแต่ ของสาย
การบินไทยไลออนแอร์ สายการบินคู่แข่ง ที่บินอยู่เดิม อย่างไทยแอร์เอเชียและนกแอร์ก็ยังมีความถี่ และอัตราการบรรทุกไม่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก นั้นแสดงให้เห็นว่า การที่สายการบินไทยไลออนแอร์เข้ามานั้นเป็นการเปิดตลาดกลุ่มใหม่ดึงคน
เดินทางใหม่ ๆ ที่ไม่เคยเดินทางให้มาใช้เครื่องบินมากกว่า และตลาดก็ยังมีช่องที่จะเติบโต โดยในปัจจุบัน สายการบินไทย
ไลออน แอร์ให้บริการเที่ยว บิน 39 เที่ยวบิน (ไป-กลับ) ต่อวันจากท่าอากาศยานดอนเมือง14 (ข้อมูลปี 2558)

13
14

สายการบินต้นทุนต่าปรับกลยุทธ์เพื่อให้อยู่รอด. (2551). ผู้ส่งออก. 21(503) : หน้า 30.
จักรกริช ประเสริฐวิทย์. (2558). Thai Lion air เปิดตลาดต่างประเทศ เริ่มบินสิงคโปร์. TheAero. (23) : หน้า 42-45.
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4 ผลกระทบจากสายการบินต้นทุนต่า “ไทยแอร์เอเชีย”
ประเทศไทยก็เช่นเดียวกับพื้นที่ ต่าง ๆ ทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดธุรกิจการให้บริการของสายการบิน
ต้นทุนต่า ที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางภายในประเทศเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลกระทบใน
แต่ละด้าน ดังนี้คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการท่องเที่ยว และด้านสิ่งแวดล้อม
4.1 ด้านเศรษฐกิจ
สายการบินต้นทุนต่านั้น มีส่วนช่วยกระจายความเจริญให้กับประเทศไทย เนื่องจากประชาชนในประเทศสามารถ
เดินทางภายในประเทศได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นในขณะที่ค่าโดยสารไม่ได้สงู ตามไปด้วย เมื่อการเดินทางภายในประเทศ
สะดวก เศรษฐกิจของเมืองใหญ่ ๆ ตามภูมิภาคต่าง ๆ ก็ดีขึ้นไปด้วย เช่น การตั้งศูนย์การค้า ศูนย์ประชุม ทาให้เศรษฐกิจ
บริเวณนั้นเติบโตยิ่งขึ้น มีผลให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ ลดการอพยพเข้ามาหางานทาในกรุงเทพฯ ได้อีกทางหนึ่ง อีกทั้งยัง
ก่อให้เกิดการพัฒนาเมืองขึ้น อาทิ การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน อย่างการขยายสนามบิน ปรับปรุงถนนเชื่อมสนามบิน
นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดธุรกิจอื่น ๆ ตามมา อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อื่น ๆ เช่น ตัวแทนจาหน่ายบริการทางการท่องเที่ยว บริษัทจัดนาเที่ยว และโรงแรม สามารถเสนอขายรายการนาเที่ยวห รือ
แพ็กเกจได้หลายรูปแบบในราคาที่ประหยัดหรือถูกลง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการขยายตัวของภาคธุรกิจ เพราะเมื่อนักท่องเที่ยว
สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของการเดินทาง ก็จะมีเงินในการใช้จ่ายเป็นค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าของที่ระลึก และการ
จับจ่ายใช้สอยอื่น ๆ ได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังทาให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับกระแสการเดินทางของ
กลุ่มนักท่องเที่ยวระดับกลางและระดับล่าง โดยมีแนวโน้มจะเติบโตมากขึ้น ทั้งด้านอัตราการเข้าพักเฉลี่ยและจานวนโรงแรม
นั้นเอง
4.2 ด้านสังคม
การเดินทางภายในประเทศสะดวกสบายขึ้น ประชาชนสามารถเดินทางถึงที่หมายได้ในระยะเวลาอันสั้น จึงถือเป็น
การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศอีกทางหนึ่ง ทั้งยังเป็นการเดินทางที่ปลอดภัยมากขึ้น อันเนื่องมาจากการ
เดินทางด้วยเครื่องบินนั้นเป็นการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุดมากกว่าพาหนะประเภทอื่น และเมื่อมีตัวเลื อกในการเดินทางที่มาก
ขึ้นจากการเกิดสายการบินต้นทุนต่านั้น จะส่งผลให้เกิดการแข่งขันในภาคธุรกิจการบินและภาคการขนส่งอื่น ๆ มากขึ้น ไม่ว่า
จะเป็นรถไฟ รถบัสหรือสายการบินต้นทุนต่าด้วยกันเอง ทั้งในด้านราคาค่าโดยสาร การอานวยความสะดวกเรื่องช่องทางการ
ซื้อบัตรโดยสารและช่องทางชาระเงินที่สะดวก เช่น ที่ร้านสะดวกซื้อ หรือที่ตู้ ATM เป็นต้น คุณภาพและการให้บริการ ซึ่ง
ธุรกิจต่าง ๆ ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาประสิทธิภาพให้ดีขึ้น อันจะส่งผลดีต่อผู้โดยสารได้รับการบริการที่ดี
ยิ่งขึ้นไปอีก
4.3 ด้านการท่องเที่ยว
สายการบิ นต้นทุนต่ากระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมีการเดินทางโดยเครื่องบินมากขึ้น และขยายเส้นทางท่องเที่ยวได้
กว้างขวางขึ้น ด้วยราคาบัตรโดยสารเครื่องบินที่ถูกลงอย่างมากจะเป็นตัวจูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวอื่น ๆ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต กระบี่ มากขึ้น แทนที่จะท่องเที่ยวอยู่ในกรุงเทพฯ เพียงอย่างเดียว จึงเป็นการกระจาย
นักท่องเที่ยว และทาให้สะดวกสบายในการบินตรงมากขึ้น ทั้งยังทาให้เกิดการขยายตัวของนักท่องเที่ยวกลุ่มต่าง ๆ มากขึ้น
โดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวระดับกลางและระดับล่างที่มีงบประมาณจากัดในการเดินทาง รวมทั้งทาให้มีการขยายตัวในกลุ่ม
นักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นการส่งเสริมให้เมืองหลักในประเทศไทย
เช่น เชียงใหม่ภูเก็ต รวมทั้งเมืองใหญ่อื่น ๆ เป็นศูนย์กลางทางการบิน และเป็นประตูสู่ประเทศเพื่อนบ้านอื่น ๆ ได้อีกด้วย ใน
ส่วนของนักท่องเที่ยวต่างชาติ สายการบินต้นทุนต่าสามารถเพิ่มความถี่ในการเดินทางของนักท่องเที่ยงต่างชาติมากขึ้น โดย
นักท่องเที่ยวมีโอกาสเดินทางได้บ่อยขึ้น เพราะจากเดิมอาจเดินทางมาได้เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น แต่ด้วยราคาบัตรโดยสารที่
ถูกลงทาให้นักท่องเที่ย วมีโอกาสเลือกเดินทางได้มากกว่า 1 ครั้ง ต่อปี โดยส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวมาเลเซียและสิงคโปร์
สามารถเดินทางมาประเทศไทยในช่วงสุดสัปดาห์ได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะการเดินทางเข้าภูเก็ตและเชียงใหม่ซึ่งจะทาให้ประเทศ
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ไทยมีจานวนนักท่องเที่ยวและรายได้โดยรวมมากขึ้น แต่วันพักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวสั้นลง และในทางกลับกันสายการบิน
ต้นทุนต่าไม่ได้เพียงแต่เปิดเส้นทางบินในประเทศเท่านั้น แต่มีการเปิดเส้นทางบินไปยังต่างประเทศด้วย จึงเป็นการเพิ่ม
ทางเลื อกในการเดินทางไปเที่ยวที่ม ากขึ้น แก่นัก ท่องเที่ยวชาวไทย ทาให้นักท่ องเที่ ยวไทยสามารถเดิ นท างออกไปเที่ย ว
ต่างประเทศได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น และจานวนนักท่องเที่ยวไทยไปเที่ยวต่างประเทศก็เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย
4.4 ด้านสิ่งแวดล้อม
การเกิดสายการบินต้นทุนต่า ย่อมทาให้ความหนาแน่นของจานวนเที่ยวบินในประเทศเพิ่มขึ้นตามไปด้วย มีผลทาให้
มลพิษทางเสียงซึ่งจะกระทบต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ใกล้สนามบิน ซึ่งมลพิษทางเสียงเป็นสิ่งที่อันตราย อันดับแรกมีงานวิจัยจานวน
มากที่พบว่า หากคนเราได้รับเสียงดังจากเครื่องบินมากเกินไป คือตั้งแต่ 80 เดซิเบลขึ้นไป (ระดับความดังของเสียง) จะทาให้
เกิดโรคความดันโลหิต รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงการนอนหลับ และมีผลต่อระบบย่อยอาหาร ทาให้มีความเครียดต่อจิตใจและ
ร่างกาย นอกจากนี้ผู้ที่อยู่อาศัยใกล้สนามบิน ยังอาจได้รับผลกระทบจากภาวะมลพิษทางอากาศ โดยมีงานศึกษาที่กล่าวถึง
มลพิษต่าง ๆ ที่จะพบในบริเวณรอบ ๆ สนามบิน อันเกิดจากไอเสียของเครื่องยนต์ของอากาศยาน คาร์บอนมอนนอกไซด์ และ
สารเคมีที่รั่วไหล มีรวมประมาณ 79 ชนิดตั้งแต่อาชิตัลดีไซด์ถึงยูเรีย สารมลพิษพวกนี้จะก่อให้เกิดโรคมากกว่า 39 โรค เช่น
15
โรคมะเร็ง โรคภูมิแพ้ โรคปอด โรคโลหิตจาง เป็นต้น
ยิ่งไปกว่านั้นเครื่องบินยังเป็นพาหนะที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเป็นจานวนมาก โดยสายการบินต้นทุน
ต่าที่จาเป็นต้องใช้เครื่องบินเป็นพาหนะในการให้บริการจึงมีส่วนทาให้โลกเกิดภาวะเรือนกระจก ซึ่งในอนาคตอาจทาให้
ประเทศต้องเสียงบประมาณไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมในอนาคตได้
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางจากการก่อตั้งสายการบินไทยแอร์เอเชียพบว่า สายการบินไทย
แอร์เอเชียมีส่วนสาคัญต่อการเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางภายในประเทศของไทย เพราะด้วยจุดเด่นของสายการบินต้นทุนต่า
หลายประการไม่ว่าจะเป็นด้านราคาหรือความสะดวกรวดเร็ว จึงทาให้สายการบินต้นทุนต่าเริ่มได้รับความนิยมและเป็น
ทางเลือกแรก ๆ ที่ผู้คนนึกถึงเป็นอับดับต้นๆ สายการบินไทยแอร์เอเชียจึงเป็นสายการบินต้นทุนต่ารายสาคัญรายหนึ่งที่ได้เข้า
มาดาเนินธุรกิจในประเทศไทย ที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดิน ทางของคนในประเทศไทย ซึ่งได้สร้างทั้งผลดีแก่
ภาคธุรกิจต่าง ๆ เช่น ธุรกิจโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เป็นต้น และสร้างผลเสียแก่ภาคธุรกิจต่าง ๆ เช่นธุรกิจขนส่ง
ที่มีอยู่เดิมเช่น สายการบินรูปแบบปกติหรือรถบัสประจาทาง (บขส.) เป็นต้น จากการเข้ามาแย่งส่วนแบ่ งในตลาดไป ทั้งยัง
ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจากการท่องเที่ยว ประชาชนในประเทศมีทางเลือกในการเดินทางในประเทศที่มี
คุณภาพที่ดีขึ้น แม้ไม่อาจเท่ากับสายการบินรูปแบบปกติ แต่ก็ยังดีกว่ารถบัสและรถไฟซึ่งคุณภาพในการให้บริการที่ย่าแย่และมี
ความล่าช้า ยังมีส่วนช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุอีกด้วย เนื่องจากช่วยลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางกลับภูมิลาเนาของ
คนในประเทศมาใช้การเดินทางด้วยเครื่องบินซึ่งมีความปลอดภัยมากกว่ารถยนต์ สายการบินต้นทุนต่าจึงมีส่วนช่วยอุบัติเหตุ
ทางท้องถนนของประเทศไทยได้ สายการบินต้นทุนต่ายังทาให้ผู้โ ดยสารได้ประโยชน์จากการลดราคาค่าโดยสารแข่งกันเพื่อ
แย่งลูกค้าอีกด้วย โดยรวมนั้นกล่าวได้ว่าการเกิดสายการบินต้นทุนต่า (สายการบินไทยแอร์เอเชีย) ในประเทศไทยมีผลดี
มากกว่าผลเสียในภาพรวมทั้งหมดนั้นเอง
ข้อเสนอแนะ
หากสนใจศึกษาเพิ่มเติมสามารถค้นคว้าข้อมูลตามเอกสารอ้างอิง หรือสอบถามมาที่ natsapong.his@g.swu.ac.th
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ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์. (2547). การรุกคืบของธุรกิจสายการบินราคาต่าในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก. ส่งเสริมการลงทุน,
15 (1), 38.
สายการบินต้นทุนต่าปรับกลยุทธ์เพื่อให้อยู่รอด. (2551). ผู้ส่งออก, 21 (503), 30.
เหตุการณ์เครื่องบินแอร์เอเชียลงจอดฉุกเฉิน. (2547). เอกสารข่าวกรมประชาสัมพันธ์, 25 (35), 3.
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สานักข่าวไทย. (2560, 26 มิถุนายน). ข่าวดังข้ามเวลา : Dead Landing รันเวย์มรณะ. สถานีโทรทัศน์สีช่อง 9 อ.ส.ม.ท.,
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ค่านิยมในการรักษาแบบแพทย์แผนตะวันตกของกลุ่มชนชั้นสูง ในสมัยรัชกาลที่ 5
Values of Western Medicine with Aristocracy in King Rama V.
1

กชามาส สมอร่าม
บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มุ่งศึกษาค่านิยมการรักษาแบบแพทย์แผนตะวันตกของไทย ซึ่งเริ่ม ปรากฏให้เห็นในสมัยอยุธยา
ตรงกับ แผ่นดิ นของสมเด็จ พระนารายณ์ มหาราช และปรากฏให้เ ห็นเด่น ชัดขึ้น ในสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) จากการศึกษาที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นว่า ค่านิยมในการรักษาแบบแพทย์แผนไทยที่มีมาแต่โบราณ
ถูกอิทธิพลของการแพทย์แผนตะวันตกเข้ามาลดค่านิยมในการแพทย์แผนไทยอย่างช้า ๆ และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในสังคมไทย ซึ่งเห็นได้ชัดจากกลุ่มชนชั้นสูงในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บทความเรื่องค่านิยมในการ
รักษาแบบแพทย์แผนตะวันตกของกลุ่มชนชั้นสูง ในสมัยรัชกาลที่ 5 นี้ จึงได้มีการศึกษาในบันทึกของชาวต่างชาติ พระราช
พงศาวดาร เป็น ต้ น เพื่ อน าหลั ก ฐานที่ ได้ มาวิ เ คราะห์ ถึ งปัจ จั ยในหลากหลายด้ า นที่ก ล่ าวได้ว่ า ท าให้ กลุ่ ม ชนชั้ น สูงเป็ น
ผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในวงการแพทย์ของไทย
คำสำคัญ: การแพทย์แผนตะวันตก กลุ่มชนชั้นสูง สมัยรัชกาลที่ 5
Abstract
This article studied about Values of western medicine in Thai. It appeared in Ayutthaya era, King
Narai and mostly appeared in King Chulalongkorn. As a result, Values of Thai medicine was reduce by the
western medicine and make a change in Thai social especially in aristocracy of King Chulalongkorn. In this
article was study in foreign diary, royal annals etc. to discuss the factor and prove that the values of
western medicine in aristocracy was important for the changing of Thai medicine.
Keywords: Western medicine, Aristocracy, King Chulalongkorn
บทนา
ในปัจจุบัน การรักษาทางการแพทย์ที่คุ้นชินในชีวิตประจาวันของเรา คือ การแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งเป็นการรักษาที่
รับวิทยาการจากทางตะวันตกเข้ามาปรับใช้ในสังคมไทย การแพทย์แผนตะวันตกเข้ามามีบทบาทในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน
และเริ่มปรากฏให้เห็นชัดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) โดยกลุ่มชนชั้นสูงเป็นกลุ่มที่
แสดงให้เห็นค่านิยมในการแพทย์แผนตะวันตก และผลที่เกิดขึ้นจากการรับการแพทย์แผนตะวันตกได้เป็นอย่างดี
การแพทย์แผนตะวันตก แรกเริ่มเข้ามาในสมัยอยุธยา ตรงกับแผ่นดินของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และได้ห่าง
หายไปเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 เมื่อถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) นายแพทย์บรัดเลย์
ได้นาวิทยาการทางการแพทย์แผนตะวันตกเข้ามาเผยแพร่ความรู้ ทาการรักษาต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย และเป็น
จุดเริ่มต้นให้กลุ่มชนชั้นสูงสนใจในการแพทย์แผนตะวันตก เมื่อได้รับการสนับสนุนจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
การเพิ่มความนิยมในการแพทย์แผนตะวันตกมีมากขึ้นเรื่อย ๆ และส่งผลให้ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
กลุ่มชนชั้นสูงมีค่านิยมในการรักษาด้วยการแพทย์แผนตะวันตก และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยมีกลุ่มชนชั้นสูงเป็นผู้นา
เช่น การยกเลิกวิธีการรักษาหลังจากการคลอด การตั้งโรงพยาบาลที่มีการรักษาแบบตะวันตก เป็นต้น
1

นิสิตภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ผลงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาตรีเครือข่าย SMARTS -

775

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 8

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อค่านิยมของชนชั้นสูงในสมัยรัชกาลที่ 5 ในเรื่องการแพทย์แผนตะวันตก และผลที่เกิดขึ้น
จากการรับความรู้ทางการแพทย์แบบตะวันตกของกลุ่มชนชั้นสูงในสมัยรัชกาลที่ 5
วิธีการดาเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยทาการศึกษาค่านิยมการรักษาแบบแพทย์แผนตะวันตกในกลุ่มชนชั้นสูง
สมัยรัชกาลที่ 5 โดยวิเคราะห์ปัจจัยที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นการศึกษา
ที่กลุ่มชนชั้นสูงสมัยรัชกาลที่ 5 รวมถึงชาวตะวันตกที่มีบทบาททางการแพทย์เป็นสาคัญ
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการค้นคว้าเรื่อง ค่านิยมการรักษาแบบแพทย์แผนตะวันตกของกลุ่มชนชั้นสูง
ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีดังนี้
วรรณพร บุญญาสถิตย์. (2548). การตอบโต้และตอบสนองต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงแบบตะวันตกของเจ้านาย
ฝ่ายในในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2394-พ.ศ.
2468). วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ศึกษาการ
ตอบโต้และตอบสนองต่อวัฒนธรรมตะวันตกของเจ้านายฝ่ายใน โดยศึกษาเกี่ยวกับพระราชนิยม และศึกษาการปรับตัวในด้าน
การแต่งกาย, สิ่งของ , บทบาทของเจ้านายฝ่ายใน เป็นต้น รวมถึงในเรื่องการรักษาพยาบาลของเจ้านายฝ่ายในในสมัยรัชกาลที่
4 – รัชกาลที่ 6 ซึ่งงานบทความฉบับนี้มีการศึกษาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสมัย รัชกาลที่ 5 ทาให้เป็นประโยชน์ต่อ
งานวิจัยของผู้วิจัยเป็นอย่างดี
ยุวดี ตปนียากร. (2522). วิวัฒนาการของการแพทย์ไทยตั้งแต่สมัยเริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. วิทยานิพนธ์ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยานิพนธ์
ฉบับนี้ศึกษาลักษณะการแพทย์แผนโบราณก่อนการเข้ามาของการแพทย์แบบตะวันตกในช่วงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว ศึกษาบทบาทของมิชชันนารีอเมริกันและผู้นาการแพทย์แผนตะวันตกเข้ามาในไทยในการรักษาโรค, การเผยแพร่
ความรู้ทางการแพทย์แบบตะวันตก เป็นต้น และศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านการแพทย์สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวซึ่งแบ่งออกเป็นปัจจัยต่าง ๆ เช่น การระบาดของโรค หรือ ด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น โดยขอบเขตของงานวิทยานิพนธ์
ฉบับนี้ได้ศึกษาลักษณะการแพทย์ของไทยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับงานวิจัยของผู้วิจัย แต่มี
ความแตกต่างกันตรงที่ผู้วิจัยเน้นศึกษาการแพทย์ในกลุ่มชนชั้นสูง
ผลการวิจัย
ประเทศไทยในอดี ต มี แนวทางการรั ก ษาตามแบบแพทย์แ ผนไทย โดยการแพทย์ ข องไทยมี ค วามเ ชื่ อมโยงกั บ
วัฒนธรรมและประเพณี เช่น ไสยศาสตร์ คาถาอาคม เป็นต้น สมุนไพรในท้องถิ่นมาแต่เดิมก่อนที่จะรับความรู้จาก “การแพทย์
อายุรเวท”2 ของศาสนาพราหมณ์ ฮินดู และรับความรู้การแพทย์แผนจีน ซึ่งมีการรักษาที่แตกต่างไปจากของไทยแต่เดิม
กล่าวคือ การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ไทยมีการอาศัยธาตุสมุฏฐานมาประกอบการรักษา คือ เชื่อว่าร่างกายประกอบด้วยธาตุ
4 ธาตุ ได้แก่ ดิน น้า ลม ไฟ เมื่อร่างกายเจ็บป่วยแสดงว่าธาตุทั้งสี่ในร่างกายไม่สมดุลกัน

2

การแพทย์อายุรเวท มาจากคัมภีร์อายุรเวทของอินเดีย กล่าวถึงการแพทย์แผนโบราณของอินเดีย เช่น การศัลยกรรม ศึกษาร่างกายมนุษย์
รวมถึงข้อสังเกตของโรคต่าง ๆ เช่น วัณโรคปอด ไข้จับสั่น เป็นต้น
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ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ได้มีการสร้างอโรคยศาลหรือโรงพยาบาล ปัจจุบันอโรคยศาลที่ยังเหลือและสมบูรณ์
3
ที่สุด คือ กู่บ้านเขว้า จังหวัดมหาสารคาม นอกจากการตั้งอโรคยศาลแล้ว ยังพบบันทึกการใช้สมุนไพร ส่วนใหญ่ใช้ในการปรับ
ธาตุทั้งสี่ในร่างกาย
สมัยสุโขทัยมีหลักฐานที่ทาให้ทราบถึงโรคที่เกิดขึ้นในสังคมขณะนั้น ปรากฏในไตรภูมิพระร่วง ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์
ของพระมหาธรรมราชาที่ 1 โดยพบว่ามีการเกิดโรคหิด โรคเรื้อน เกลื้อน กลาก หูด โรคง่อย มีอาการปวดเนื้อเมื่อยตน ท้องขึ้น
ท้องพอง ต้องไส้ ปวดหัว มัวตา ไข้เจ็บ 4เป็นต้น การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นนี้มีการใช้วัดเป็นสถานพยาบาลและพระสงฆ์เป็นหมอ
5
รักษาคนไข้ แสดงให้เห็นว่าในช่วงแรกพุทธศาสนามีบทบาทต่อการแพทย์ของไทยทั้งในด้านการรักษาและการศึกษาทางการ
แพทย์ ส่วนยาที่ใช้ในการรักษานั้นมีทั้งการใช้สมุนไพรและการใช้ไสยศาสตร์
เมื่อถึงในสมัยอยุธยา ความรู้ทางการแพทย์แบบไทยมีการผสมผสานกันมากขึ้นระหว่างความรู้พื้นบ้าน คาถาอาคม
ไสยศาสตร์ และการพิจารณาธาตุทั้งสี่ในร่างกาย ยารักษาและสมุนไพรเริ่มมีจานวนมากขึ้นจนเกิดแหล่งขายยา เรียกว่า
ย่านป่ายา6 มีสถานที่ผลิตยาสมุนไพรและที่เก็บยาสมุนไพรสาเร็จรูป เรียก โรงพระโอสถ ครั้นสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
จึงโปรดเกล้าฯ ให้มีการรวบรวมตารายาต่าง ๆ จากหลายแขนงเข้าไว้ด้วยกัน เรียกว่า “ตาราพระโอสถพระนารายณ์”
จากตาราพระโอสถพระนารายณ์ทาให้ทราบว่ามีวิทยาการทางการแพทย์แบบตะวันตกที่เข้ามาในไทยพร้อมกับการ
เข้ามาเผยแผ่คริสต์ศาสนาของมิชชันนารี โดยวิทยาการทางตะวันตกมีการนาเอาสารเคมีที่ได้จากธรรมชาติมาใช้เป็นตัวยา
7
นาแร่บางชนิดมาใช้รักษาพิษสัตว์ มีการจัดตั้งโรงพยาบาลอยู่บริเวณใกล้กับโบสถ์คริสต์ ให้ความรู้ทางการแพทย์แบบตะวันตก
ให้กับหมอไทยและประชาชน แต่ก็ไม่ได้รับความนิยม เนื่องจากหมอไทยและประชาชนยังคงเชื่อในตารายาที่ถ่ายทอดมาตั้งแต่
สมัยบรรพบุรุษ รวมถึงขัดกับธรรมเนียมของไทย เช่น การให้ผู้ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาล เป็นการทอดทิ้งบุคคล และแสดงถึงความ
อกตัญญู แต่อีกด้านการแพทย์แผนตะวันตกกลับได้รับการยอมรับจากสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เห็นได้จากการมีแพทย์
8
ชาวตะวันตกคือ บาทหลวงโปมาร์ต เป็นแพทย์หลวงประจาพระองค์
นอกจากในด้านยา ด้านโรคต่าง ๆ และการรักษาที่มีในขณะนั้นยังได้รับการบันทึ กจากลาลูแบร์ เอกอัครราชทูต
ฝรั่งเศส ในจดหมายเหตุพงศาวดารพระราชอาณาจักรสยาม สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งกล่าวไว้ว่า “ …หมอสยาม
ไม่พยายามที่จะศึกษาสรรพคุณของตัวยาแต่ละชนิด นอกจากจะถือเอาตามตารับที่ปู่ย่าตายายสั่งสอนกันต่อ ๆ มาเท่านั้น และ
เขาจะไม่ปรับปรุงแก้ ไขตารับนั้นแต่ประการใดเลย...”9 และข้อความอีกตอนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าในสมัยนั้นมีการเกิดโรค
ไข้หวัด ไข้พิษ โรคอมพาธ เป็นต้น เมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ตารายาต่าง ๆ ส่วนใหญ่ได้ถูกทาลายลง ความรู้การแพทย์
แผนตะวันตกสูญหายเนื่องจากชาวฝรั่งเศสถูกสมเด็จพระเพทราชาขับไล่ออกจากกรุงศรีอยุธยา เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราชได้กอบกู้บ้านเมืองและขึ้นครองราชสมบัติแล้วนั้น ได้โปรดให้ฟื้นฟูศิลปวิทยาการทุกแขนงรวมถึงในด้านการแพทย์ด้วย
จนกระทั่งเข้าสู่สมัยรัตนโกสินทร์ ได้มีการฟื้นฟูตารายาที่สูญหายไปจากที่ ต่าง ๆเพิ่มขึ้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) ได้ทรงปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ทรงให้รวบรวมและจารึกตารายาและ
10
ฤาษีดัดตนไว้บริเวณศาลาราย มีการจัดตั้งกรมหมอ และโรงพระโอสถ ต่อมาสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระองค์ทรงโปรดให้รวบรวมตารายาจากทุกแห่งหน และให้หมอหลวงตรวจสอบและบันทึกเป็นตาราหลวงสาหรับโรงพระ
โอสถ เรียก “ตาราพระโอสถ”11
3

สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. (2542). ชุดนิทรรศการการแพทย์แผนไทย. หน้า 31.
ประทีป ชุมพล. (2556). ประวัติ ปรัชญา นายแพทย์ และตารายาในแพทย์แผนไทย. หน้า 11.
5
อุไรวรรณ อมรนิมิต. (2556). การวิจัยและพัฒนาการด้านการแพทย์แผนไทย. หน้า 209.
6
ย่าน มีความหมายว่า ตลาด ในทีน่ ี้จึงหมายความได้ว่า ตลาดยา
7
เปรมา สัตยาวุฒิพงศ์. (2555). ประวัติการแพทย์แผนไทยก่อนการเข้ามาของอิทธิพลตะวันตก. หน้า 153.
8
ประทีป ชุมพล. (2555). ประวัติศาสตร์การแพทย์แผนไทย: การศึกษาจากเอกสารตารายา. หน้า 72.
9
มร. เดอะ ลาลูแบร์. (2548). จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม. แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร. หน้า 194.
10
นฤมล สินสุพรรณ. (2544). เล่มเดิม. หน้า 27.
11
ประทีป ชุมพล. (2556). เล่มเดิม. หน้า 134.
4
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ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วิทยาการทางการแพทย์แบบตะวันตกได้เข้ามาในสังคมไทย ในช่วง
แรกแพทย์ที่เข้ามาในไทย คือ นายแพทย์คาร์ล ออกูสตัส กูสลาฟ ชาวเยอรมัน และศาสตราจารย์จาคอบ ทอมลิน ชาวอังกฤษ
ซึ่งบทบาทของแพทย์ทั้งสองในไทยนั้น ทาหน้าที่เพียงการแจกจ่ายยา ก่อนจะทาการติดต่อขอมิชชันนารีมาสมทบจากสภา
คริสตจักรอเมริกันเพื่อไปดาเนินงานต่อที่ประเทศจีน และแพทย์ผู้เข้ามาสานต่องานคือ นายแพทย์เดวิด อาบี ล แต่ท่านอยู่ได้
12
ระยะเวลาไม่นานก็ได้เดินทางกลับประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากปัญหาทางด้านสุขภาพ
จนกระทั่งใน พ.ศ.2378 นายแพทย์แดน บีช บรัดเลย์ ได้เดินทางเข้ามาถึงกรุงเทพฯ การเทศนารักษาโรค และ
แจกยา ยารักษาทั้งแบบเม็ด เช่น ยาเม็ดควินินรักษาโรคไข้จับสั่ น แบบฉีด และแบบน้า มีเครื่องมือในการผ่าตัด รวมถึงการ
13
รักษาฟัน เช่น การถอนฟัน การรักษาของหมอบรัดเลย์ได้รับความนิยม และทาให้ชนชั้นนาเริ่มหันมาสนใจการรักษาแบบ
ตะวันตกของหมอบรัดเลย์ ความสนใจต่อการแพทย์แบบตะวันตกของชนชั้นนาเริ่มจากการที่พระยาศรีพิพัฒน์ เชิญตัวหมอบ
รัดเลย์ไปรักษาพวกทาสและเชลย ซึ่งป่วยด้วยโรคไข้ทรพิษ และอหิวาตกโรค ให้ชนชั้นสูงรับการรักษาแบบแพทย์แผนตะวันตก
เช่ น เจ้ า พระยาอภั ย โณฤทธิ์ เจ้ า พระยานคร และกรมขุ น อิ ศ เรศรั งสรรค์ ได้ ใ ห้ ห มอบรั ด เลย์ เ ข้ า เฝ้ า และท าการตรวจ
14
พระศรีสุริเยนทราบรมราชินี เป็นต้น
ในเวลาต่อมาได้มีการระบาดของโรคไข้ทรพิษ ซึ่งคร่าชีวิตคนไปเป็นจานวนมาก การปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษแบบจีน
จึงนากลับมาใช้อีกโดยหมอบรัดเลย์ เริ่มปลูกฝีป้องกันทรพิษในไทยจนสาเร็จ มีการผลิตพันธุ์หนองฝีใช้อย่างแพร่หลายใน
15
ประเทศ ทางด้านชนชั้นนาของไทยเองก็มีการส่งบุตรหลานให้หมอบรัดเลย์ปลูกฝีให้ เช่น เจ้าพระยาพระคลัง เจ้าพระยาศรี
16

พิพัฒน์ กรมขุนอิศเรศรังสรรค์ และบุตรธิดาของเจ้าจอมมารดาบางพระองค์ เป็นต้น
นอกจากการผลิตพันธุ์หนองฝี สิ่งสาคัญต่อวงการการแพทย์ไทย คือ การผ่าตัด การผ่าตัดครั้งแรกในไทยของหมอบ
รัดเลย์เกิดขึ้นกับชาวจีน เขาเป็นฝีโปนบริเวณเหนือคิ้วซ้าย คนไข้ได้ยินยอมให้หมอบรัดเลย์ทาการผ่าตัดและการผ่าตัดครั้งแรก
ของหมอบรัดเลย์ในสยามนี้ก็เป็นไปด้วยความสาเร็จ จนกระทั่ง ได้เกิดเหตุการณ์ที่ทาให้หมอบรัดเลย์ต้องทาการผ่าตัดอีกครั้ง
คือเกิดเหตุการณ์ดอกไม้ไฟที่บรรจุดินดาในกระบอกปืนใหญ่ ได้เกิดระเบิดทาให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจานวนมาก
17
มีพระภิกษุรูปหนึ่งกระดูกแขนแตกจึงจาเป็นต้องตัดแขนออก เพื่อทาการรักษาต่อไป
จากคุณงามความดีที่หมอบลัดเลย์ได้ช่วยเหลือชาวไทย ท่านจึงได้รับประทานรางวัลจากพระมหากษัตริย์ และนาเงิน
ส่วนหนึ่งมาจัดทาตาราสูติศาสตร์ อันมีชื่อว่า “คัมภีร์ครรภ์รักษา”18ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ซึ่งภายในหนังสือมีการกล่าวถึงอาการของโรคและวิธีรักษาทางสูติกรรม เป็นการแนะนาให้สตรีไทยเลิกการอยู่ไฟหลังคลอด
เพราะเป็นสาเหตุที่ทาให้มารดาและบุตรเสียชีวิตสูง แต่การแนะนานี้ก็ยังไม่ได้รับการตอบสนองต่อสังคมไทย หมอบรัดเลย์
นอกจากทาหน้าที่หมอในการรักษาผู้ป่วย ยังมีการสอนวิชาการแพทย์ต่อกรมหมื่นวงษาทิราชสนิท และนายโหมด อมาตยกุล
ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการตอบสนองของชนชั้นนาต่อวิชาการแพทย์ว่าเริ่มมีความสนใจและมีการตอบสนองต่อการแพทย์
แบบตะวันตกเป็นอย่างดี



ตาราพระโอสถ เป็นตาราที่สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้รวมตารายาดีๆ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย และทรงโปรดให้พระ
พงศ์อมรินทร์ พระโอรสในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ซึ่งเป็นหมอหลวงเป็นผู้เลือกตารายาดีจดเป็นตาราหลวงสาหรับโรงพระโอสถ เนื่องจากทรงเห็นว่าคัมภีร์
แพทย์ในสมัยอยุธยาและตารายาอื่น ๆ เริ่มจะสูญหาย
12
สุด แสงวิเชียร. (2528). หมอบรัดเลย์กับการนาการแพทย์แผนปัจจุบนั สู่ประเทศสยามในสมัยรัตนโกสินทร์ . ใน หมอบรัดเลย์กับสังคมไทย. หน้า 5.
13
ประสงค์ ชัยรัตน์. (2528). งานพื้นฐานของหมอบรัดเลย์. ใน หมอบรัดเลย์กับสังคมไทย. หน้า 1.
14
สุด แสงวิเชียร. (2528). เล่มเดิม. หน้า 8.
15
แหล่งเดิม. หน้า 9.
16
เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช. (2528). ประวัติหมอบรัดเลย์. ใน หมอบรัดเลย์กับสังคมไทย. หน้า 11.
17
สุด แสงวิเชียร. (2528). เล่มเดิม. หน้า 9.
18
แหล่งเดิม. หน้า 10.
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ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) นับว่าเป็นยุคแห่งการเปิดประเทศ มีการปรับปรุง
ประเทศในหลายด้าน และรับอิทธิพลทางตะวันตกมาปรับใช้ในประเทศมากขึ้น ด้านการแพทย์ในสมัยนั้น ส่วนใหญ่ชาวสยาม
นิยมรักษาในรูปแบบของการรับประทานยา และวินิจฉัยโรคโดยการสอบถามอาการเจ็บป่วยของผู้ป่วยเท่านั้น มีการระบาด
ของโรคอหิวา มีไข้มาลาเรียชุกชุม คนมักจะป่วยเป็นไข้มาลาเรียกันทุกฤดู การรักษาจึงมีการใช้ยาควินินรักษาเพียงอย่างเดียว
มีการป่วยเป็นโรคไข้จับสั่น ซึ่งชาวบ้านจะใช้ยาขาว (ภายในคือยาควินิน) ในการรักษาให้หาย มีโรคคอพอก โรคนี้แต่เดิมหมอ
19
พื้นเมืองไม่สามารถรักษาให้หาย จนกระทั่งแดเนียล แมคกิลวารีนาโปแตสเซียมไอโอไดด์มารักษาในช่วงระยะแรก และ
ได้ผลดี โรคนี้จึงค่อยทุเลาจากสังคม
แพทย์ชาวตะวันตกยังมีบทบาทในการดู แลรักษาเหล่าชนชั้นนามากขึ้น ดังเห็นได้จากบันทึกของหมอซามูเอล
เรโนลด์ เฮาส์ หรือ หมอเหา ตามที่คนไทยเรียก หมอเฮาส์เดินทางเข้ามาถึงประเทศไทยในพ.ศ.2390 ท่านดาเนินรอยตามการ
รักษาของหมอบรัดเลย์ โดยมีการใช้ยาชาในการรักษาผู้ป่วยที่โดนไม้ตาเข้าร่างกาย ลึกแปดนิ้ว โดยผลของการรักษานั้นประสบ
ความสาเร็จเป็นอย่างมาก จนทาให้หมอเฮาส์ได้รับความไว้ใจจากกลุ่มเจ้านาย และชนชั้นสูงในวัง
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงมีความรู้พื้นฐานทางการแพทย์พอสมควร และทรงมีแนวคิด
สนับสนุนการแพทย์แผนตะวันตกมากกว่าการแพทย์แผนไทย นอกจากความนิยมในการรักษาแบบแพทย์แผนตะวันตกของ
พระองค์เองแล้ว พระองค์ยังทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการเปลี่ยนแปลงทางการแพทย์โดยเฉพาะในด้านการรักษากับบุคคลอื่น เช่น
การให้หมอตะวันตกเข้าให้การรักษาพระมเหสีหรือเจ้าจอมมารดาเวลาทรงประชวร หากการรักษาของแพทย์หลวงไม่ประสบ
20
ผลสาเร็จ รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกับหมอตะวันตก เช่น การหารือกับหมออเมริกัน ในการรักษาพระองค์เจ้าชายทักษิณาวัฎ
21

พระองค์ใหญ่ในเจ้าจอมมารดาผึ้ง กับกรมหลวงพิชิตปรียากร ซึ่งป่วยเป็นโรคช่องลมหายใจห่างทั้งสองข้างหัวใจ เป็นต้น
ตัวอย่างของชนชั้นสูงที่เห็นได้ชัดในสมัยนี้ว่ามีการรับการรักษาจากหมอตะวันตก คือ การป่วยของกรมหมื่น
วิศนุนาถนภาธร และกรมหลวงวงศาธิราชสนิทขณะที่ป่วย การรักษาในขณะนั้นใช้การรักษาแบบแพทย์แผนไทย แต่เมื่อ
พระอาการหนักขึ้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงรับสั่งให้นาหมอฝรั่งมารักษา การรักษาอาการเจ็บป่วยของ
พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นมเหศวรศิวลาศโดยหมอฮูเคนสตราเดนโดยการถวายยา และได้รับการรักษาจากหมอดอกเตอร์
22
เยมกาเบลโดยการถวายยาแก้ไข้
ค่านิยมของกลุ่มชนชั้นสูงเริ่มเห็นได้ชัดในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ในทาง
การแพทย์กับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงมีความรู้ในวิทยาการตะวันตกจากการได้รับการศึกษา
และเสด็จประพาสทอดพระเนตรยังต่างประเทศด้วยพระองค์ ทาให้พระองค์ทรงไม่ได้รังเกียจการรักษาแบบตะวันตก เห็นได้
23
จากการที่พระองค์ทรงมีแพทย์ประจาพระองค์ คือ ศาสตราจารย์แพทย์เบอร์เคอร์ ชาวเยอรมัน และหมอปีเตอร์ เกาแวน
ชาวอังกฤษ โดยสถานการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงรับการรักษาแบบตะวันตก เช่น สถานการณ์ที่พระองค์ทรงพระ
24
ประชวรด้วยพระโรคธาตุพิการ ซึ่งต่อมากลายเป็นทางพระวักกะพิการ พระองค์ได้รับการรักษาจากแพทย์ตะวันตก ได้แก่
ศาสตราจารย์แพทย์เบอร์เคอร์ หมอเออเจน ไรเตอร์ และพระยาอัศวินอานวยเวช (หมอปัวซ์) รวมถึงแพทย์ไทย คือ พระยา
25
แพทย์พงศา (นาค โรจนแพทย์)

19

แดเนียล แมคกิลวารี. (2525). เมืองไทยที่ข้าพเจ้ารูจ้ ัก. หน้า 14.
มัลคอร์ม สมิธ. (2537). ราชสานักสยามในทรรศนะของหมอสมิธ. หน้า 205.
21
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. (2506). พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เล่ม 2. หน้า 1.
22
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. (2506). พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เล่ม 1. หน้า 207.
23
รอยใบลาน. (2553). เรื่อง (ไม่) ลับ...ฉบับวังหลวง. หน้า 63.
24
พระวักกะ แปลว่า ไต
25
รอยใบลาน. (2553). เล่มเดิม. หน้า 63.
20
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นอกจากนั้น ยังพบว่าเจ้ านายชนชั้น สูงมีก ารรับ การรั กษาแพทย์แ บบตะวันตก ได้แ ก่ พระองค์ เจ้าหญิงเฉิ ดโฉม
(พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงเฉิดโฉม) พระราชธิดาใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเป็น
คนไข้พิเศษของหมอยอช แมกฟาแลนด์ และพระองค์ยังทรงให้หมอยอชทาการรักษาพระนัดดาในพระองค์ 26 สมเด็จพระนาง
เจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี พระองค์ทรงรับการถวายการรักษาจากหมอยอช เช่นเดียวกันกับพระองค์เจ้าหญิงเฉิดโฉม 27
และกรมหมื่นปราบปรปักษ์ทรงโปรดให้หม่อมของตนรับการผดุงครรภ์และพยาบาลตามแบบแพทย์แผนตะวันตก โดยผู้ใ ห้การ
รักษา คือ หมอกาแวน28 รวมถึงมีการยอมรับการแพทย์แบบตะวันตกเข้าร่วมในการรักษากับแพทย์แผนไทยมากขึ้น เช่น
พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ พระองค์ทรงรับการใช้ยาแบบตะวันตกอย่างหลากหลาย
จากการรับวิทยาการการแพทย์แผนตะวันตกมาปรับใช้ในกลุ่มชนชั้นสูง ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการแพทย์
เช่น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์จัดตั้งโรงพยาบาลสาหรับประชาชน คือ โรงพยาบาล
ศิริราช ซึ่งมีการรักษาแบบผสมผสาน คือ มีการรักษาทั้งในแบบแพทย์แผนไทย และมีการรักษาแบบแพทย์แผนตะวันตก
การดาเนินการต่าง ๆ ยังได้รับความร่วมมือจากบุคคลชนชั้นสูงเป็นอย่างมาก
จัดตั้งโรงเรียนแพทยาลัย โดยมีจุดประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียนนี้ขึ้น ประการแรก คือ หาหมอสาหรับประจา
โรงพยาบาล ประการที่ส อง คื อ เพื่ อจั ดสอนหลัก สูต รการผ่า ตัด แก่ หมอไทย ซึ่งได้ หมอชาวอเมริกั น คื อ ดอกเตอร์ ยอช
แมกฟาแลนด์ ทาการสอนวิธีผ่าตัดและยาฝรั่งด้วยภาษาไทย29 ในระยะแรกการตอบรับในการเข้ามาเรียนแพทย์มีจานวนน้อย
จนกระทั่งกระทรวงต่าง ๆ รับสมัครแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และเกิดความตื่นตัวหลังจากการเกิดโรคระบาด ทาให้ประชาชน
และกลุ่มชนชั้นสูงสนใจในการศึกษาแพทย์มากยิ่งขึ้น โดยภายหลังจากการจัดตั้งโรงพยาบาลศิริราช และโรงเรียนแพทยาลัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์ตาราแพทย์สาหรับใช้ในโรงเรียนเล่มแรกในปี พ.ศ.2432 คือ
“แพทยศาสตร์สงเคราะห์” ซึ่งมีเนื้อหาทั้งการแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนตะวันตก
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงธรรมการดาเนินการเรื่องการศึกษาวัคซีน
ป้องกันไข้ทรพิษ เนื่องจากประเทศฟิลิปปินส์สามารถป้องกันไข้ทรพิษได้แล้ว เสนาบดีกระทรวงธรรมการจึงส่งคุณหมอ
ฮันส์ อดัมเซน และนายแพทย์อัทย์ หะสิตะเวช นักเรียนรุ่นแรกของโรงเรียนแพทย์ ไปศึกษาเรื่องนี้ที่ฟิลิปปินส์ เมื่อกลับมาถึง
ไทย ก็ได้ก่อตั้งศูนย์ผลิตวัคซีนขึ้นในกรุงเทพฯ ทาการเพาะเชื้อในวัว แต่ผลไม่น่าพึงพอใจ จนพ.ศ.2446 ได้ย้ายศูนย์ดังกล่าวไป
ตั้งที่นครปฐม มีการจ้างแพทย์ชาวอเมริกันจากฟิลิปปิ นส์เข้ามาดูแล และเปลี่ยนการเพาะเชื้อจากในวัว มาเป็นในควาย 30
ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และสามารถป้องกันไข้ทรพิษได้สาเร็จ
แพทย์ ต ะวั น ตกต่ า งให้ ค าแนะน าในการเลิ ก การอยู่ ไ ฟ สมเด็ จ พระนางเจ้ า เสาวภาผ่ อ งศรี พระบรมราชิ นี
จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเลิกผทมเพลิง โดยเริ่มจากในพระบรมมหาราชวัง เรื่อยไปจนถึงนอกเขตพระราชฐาน มี
การตั้งโรงเรียนผดุงครรภ์ที่ศิริราช 31 และที่เชียงใหม่32 พระองค์ทรงโปรดประทานอนุญาตให้กรมพยาบาลอ้างกระแสรับสั่ง
ชี้แจงแก่ผู้ที่จะคลอดลูกในโรงพยาบาล ว่าพระองค์ได้เคยอยู่ไฟมาก่อน และเมื่ อเปลี่ยนมาใช้การรักษาแบบตะวันตก ร่างกาย
สบายขึ้นกว่าแต่เดิม จึงทรงให้คาแนะนาให้ทาตามอย่างพระองค์ หากผู้ใดกระทาตามอย่างพระองค์จะพระราชทานเงินทาขวัญ
ลูกคนละ 4 บาท ประชาชนจึงเริ่มรักษาตามแนวทางแพทย์แผนตะวันตก และลดปริมาณการอยู่ไฟลง จนสามารถเลิกประเพณี
33
การอยู่ไฟ
26

เบอร์ธ่า เบล๊านท์ แม็คฟาร์แลนด์. (2557). ชีวิตอุทิศเพือ่ สยาม. แปลโดย คณะบุคคลวัฒนา 100. หน้า 158.
แหล่งเดิม. หน้า 159.
28
กรมพระยาดารงราชานุภาพ. (2487). นิทานที่ 12 เรือ่ ง ตั้งโรงพยาบาล. ใน นิทานโบราณคดี. หน้า 12.
29
มัลคอร์ม สมิธ. (2551). เล่มเดิม. หน้า 9.
30
เบอร์ธ่า เบล๊านท์ แม็คฟาร์แลนด์. (2557). เล่มเดิม. หน้า 152.
31
สมพร ภูติยานันต์. (2542). ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย. หน้า 25.
32
ประทีป ชุมพล. (2556). เล่มเดิม. หน้า 52.
33
กรมพระยาดารงราชานุภาพ. (2487). เล่มเดิม. หน้า 12.
27

- ผลงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาตรีเครือข่าย SMARTS -

780

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 8

34

ผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ ได้กราบบังคมทูลพระกรุณาสมเด็จพระศรีสวรินทรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
ที่จะจัดตั้งสภาการกุศล เพื่อช่วยเหลือเหล่าทหาร เมื่อความทราบถึงฝ่าละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้ าอยู่ หั ว จึ งทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ พระราชทานพระบรมราชู ปถั มภ์ และพระราชทานพระบรมราชานุ ญาตให้ จั ดตั้ ง
สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม ขึ้น ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2436 โดยมีพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระวรราชเทวี เป็นสภา
นายิ กา สมเด็ จพระนางเจ้ าสว่ างวั ฒนา พระบรมราชเทวี เป็ นสภาชนนี ท่ านผู้ หญิ งเปลี่ ยน ภาสกรวงศ์ เป็ นเลขานุ การิ ณี
35
นอกจากนั้น ยังได้เชิญพระบรมวงศ์ และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่รับตาแหน่งเพื่อเกียรติยศ และช่วยการในสภาแห่งนี้อีกด้วย
ปัจจัยที่ทาให้กลุ่มชนชั้นสูง ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีค่านิยมในการแพทย์แผนตะวันตก
ได้แก่ ประการแรก การเกิดโรคระบาด โรคระบาดที่เกิดขึ้นในสังคมไทย เช่น กาฬโรค อหิวาตกโรค ไข้ทรพิษ เป็นต้น นับว่าเป็น
โรคที่ร้ายแรง ส่งผลต่อชีวิต และกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคม การรักษาและป้องกันโรคระบาดเหล่านี้ในระยะต้น
แทบที่จะหาทางป้องกันไม่ได้ จนทาให้ประชาชนมีอัตราการเจ็บป่วย และล้มตายเป็นจานวนมาก โรคระบาดดังกล่าวได้ถูกแก้โดย
การนาวิทยาการตะวันตกเข้ามาปรับใช้กับการแพทย์ในสังคมไทยมากขึ้น และมีการนาแพทย์ตะวันตกเข้ามาในไทยเพื่อพัฒนา
และควบคุมโรคจนสามารถป้องกันโรคได้อย่างถาวร เช่น ในสมัยอยุธยา คนไข้โรคไข้ทรพิษได้รับการรักษาแบบไสยศาสตร์ และใช้
สมุนไพรประกอบการรักษา แต่ก็ไม่สามารถป้องกัน และรักษาโรคระบาดที่เกิดขึ้นได้ จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการนาเข้า
ของวัคซีนป้องกันไข้ทรพิษมาใช้ในการรักษาทาให้อัตราการเจ็บป่วย และเสียชีวิตด้วยโรคไข้ทรพิษนี้ค่อย ๆ หมดลง
ประการที่สอง ความรวดเร็ ว และสะดวกสบายในการรักษา คือ การรักษาคนไข้ ของสังคมไทยตั้งแต่ก่อนสมั ย
รัชกาลที่ 3 มีการใช้ไสยศาสตร์ในการรักษา จนกระทั่งวิทยาการการแพทย์แผนตะวันตกเข้ามา มีการรักษาด้วยการผ่าตัด เช่น
กรณีการผ่าตัดฝีของหมอบรัดเลย์ในสมัยรัชกาลที่ 3 มีการรักษาด้วยการฉีดยา ปรากฏให้เห็น ได้ในการรับการถวายฉีดยาของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นต้น
นอกจากนั้น วิธีการรักษาของแพทย์แผนตะวันตกยังสามารถลดอัตราการเจ็บป่วย และเสียชีวิตของสตรีจากการอยู่
ไฟ ซึ่งเป็นวิธีการปฏิบัติตนของสตรีหลังการคลอดบุตร การอยู่ไฟดังกล่าว สามารถทาให้สตรีได้รับการเจ็บปวดจากการนาถ่าน
มาไว้ใกล้ตัว จนเกิดอาการบวมและพุพอง และบางรายได้เกิดอาการเจ็บป่วยจนเสียชีวิต จากการเจ็บป่วย และเสียชีวิตของ
สตรีทาให้สตรีชนชั้นสูงบางส่วนเลือกที่จะรับคาแนะนาของแพทย์ชาวตะวันตกมาปฏิบัติใช้กับตนเอง
ประการที่สาม ทัศนคติ ในกลุ่มชนชั้นสู งบางพระองค์ มองว่าการแพทย์แผนตะวันตกนั้นเป็นของแปลก ทาให้การ
ยอมรับที่จะรักษาแบบแพทย์แผนตะวันตกเป็นไปโดยยาก จนกระทั่งได้รับการบีบคั้นจากสถานการณ์ที่ไม่สามารถหาทางรักษา
จากโรคที่เป็นอยู่ และเห็นตัวอย่างของบุคคลชนชั้นสูงที่อยู่ในระดับที่สูงกว่า หรือมีผู้ปฏิบัติแล้วได้ผลดี กลุ่มชนชั้นสูงบางส่วนที่
ปักใจเชื่อในการแพทย์แผนไทยจึงเปิดใจให้กับการแพทย์แผนตะวันตก ดั่งเช่น การยกเลิกการอยู่ไฟ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีความพยายามในการให้กลุ่มชนชั้นสูง คือ พระสนมของพระองค์ ทรงเลิกการอยู่ไฟ แต่กลับได้รับคา
ปฏิเสธ จนกระทั่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีได้ทรงให้
คาแนะนาในการเลิกการอยู่ไฟ และหันมารักษาด้วยการแพทย์แผนตะวันตกตามพระองค์ เหล่าสตรีจึงเริ่มปฏิบัติตาม
ประการสุดท้าย คือ การสนับสนุนจากพระมหากษัตริย์ จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทางการแพทย์ ค่านิยมของ
พระมหากษัตริย์ในการรับการแพทย์แผนตะวันตกนั้นกล่าวได้ว่ามีความเด่นชัดมากที่สุด เนื่องจากเมื่อพระองค์ทรงรับการ
รักษาแบบแพทย์แผนตะวันตก พระองค์ทรงเล็งเห็นว่าวิทยาการตะวันตกนี้ดี จึงส่งผลให้กลุ่มชนชั้นสูงคนอื่น ๆ ปฏิบัติตามท่าน
พระมหากษัตริย์ทรงมีแพทย์ประจาตัวเป็นชาวตะวันตก เช่น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีศาสตราจารย์แพทย์
เบอร์เคอร์ ชาวเยอรมัน และหมอปีเตอร์ เกาแวน เป็นแพทย์ประจาพระองค์ เป็นต้น ซึ่งผลปรากฏว่า ค่านิยมในการแพทย์
แผนตะวันตกนั้นเพิ่มมากขึ้น จนนาไปสู่การจัดตั้งโรงพยาบาล โรงเรียนแพทย์ และสิ่งอานวยความสะดวกในทางการแพทย์
หลากหลายประการ
34

ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ ทรงเป็นธิดาของนายสุจินดา (พลอย ชูโต) และคุณนิม่ ชูโต ท่านทรงมีฝมี ือในการปรุงอาหารคาวหวาน และได้แต่งตารากับข้าว
ขึ้นเป็นพระองค์แรก เจ้าพระยาภาสกรวงศ์จึงตั้งชื่อให้ว่า “ตาราแม่ครัวหัวป่าก์”
35
สภากาชาด. (2536). 100 ปี สภากาชาดไทย 2436 – 2536. หน้า 11 – 13.
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สรุปและอภิปรายผล
สังคมไทยในสมัยจารีตมีการนับถือผีสางเทวดา ทาไสยศาสตร์ และมีความเชื่อ ต่าง ๆ สิ่งดังกล่าวนี้ทาให้ฟระบบ
การแพทย์แผนไทยในสมัยจารีตมีการผูกติดกับสิ่งที่สังคมนับถือ จึงกล่าวได้ว่าสังคมไทยสมัยจารีตมีการพึ่งพิงการแพทย์แผน
ไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นผลมาจากความเชื่อที่สืบต่อกันมา จนกระทั่งความรู้ในทางการแพทย์ได้มีการพัฒนา และทาให้
สังคมไทยมีความสนใจในการแพทย์แผนตะวันตกมากขึ้น ปัจจัยที่ทาให้เกิดค่านิยมในการแพทย์แผนตะวันตกนี้ เช่น เรื่องโรค
ระบาด ความรวดเร็วและสะดวกสบายในการรักษา ทัศนคติของคนในสังคม เป็นต้น ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ทาให้การแพทย์แผน
ไทยได้รับความนิยมลดลง และเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถเห็นได้ชัดในกลุ่มชนชั้นสูงในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นกลุ่มแนว
หน้าในการขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาของประเทศ ผลจากการรับการรักษาด้วยการแพทย์แผนตะวันตกของกลุ่มชนชั้นสูง
แสดงให้เห็นได้จากการยกเลิกการรักษาแบบเก่าที่มีมานาน เช่น การอยู่ไฟ รวมถึงเรื่องยารักษาโรค คือ มีการแทนที่ยาไทย
ด้วยยาแบบตะวันตก และการรักษาที่มีรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น การใช้ยาฉีด การผ่าตัด เป็นต้น รวมถึงมีการจัดตั้ง
โรงพยาบาลต่าง ๆ จัดตั้งโรงเรียนแพทย์ เป็นต้น
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การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการวางแผนผังโรงงานอย่างมีระบบ (SLP) เพื่อปรับปรุงผังกระบวนการผลิต
กรณีศึกษา : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ข้าวกล้องงอกบ้านบึง จ.ชลบุรี
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การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทาการออกแบบการวางผังโรงสีข้าวของศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสิน ค้าเกษตร ข้าวกล้องงอกบ้านบึง จ.ชลบุรี ให้มีประสิ ทธิภาพ งานวิจัยนี้ใช้วิ ธีการเก็บ รวบรวมข้อ มูลจากการ
สัมภาษณ์จากเจ้าของศูนย์การเรียนรู้ฯ จากนั้นทาการวัดระยะทางและระยะเวลาของกระบวนการผลิตทั้งหมด 13 กิจกรรม
ก่อนนามาจัดทาแผนภูมิกระบวนการไหล เพื่อให้ทราบถึงระยะทางและระยะเวลารวมในกระบวนการผลิต การวิจัยนี้ใช้การ
วัดผลเชิงปริมาณร่วมกับการวัดผลเชิงคุณภาพ โดยการนาทฤษฎีการวางแผนผังโรงงานอย่างมีระบบ (SLP) มาประยุกต์ใช้
พร้อมทั้งพิจารณาร่วมกับข้อจากัดเชิงปฏิบัติ จากนั้นทาการสร้างผังโรงสีทางเลือกทั้งหมด 3 ผัง และนามาเปรียบเทียบเพื่อหา
แผนผังโรงสีที่มีความเหมาะสมที่สุดภายใต้ข้อจากัด
ผลการศึกษาพบว่า ผังโรงสีแบบที่ 3 สามารถลดระยะทางและระยะเวลาในการผลิตได้มากที่สุด ภายใต้ข้อจากัด คือ
เรื่องของการเข้าศึกษาดูงานในศูนย์การเรียนรู้ฯ โดยระยะทางลดลง 88.81 เปอร์เซ็นต์ และระยะเวลาลดลง 1.71 เปอร์เซ็นต์
เมื่อนาผังโรงสีทางเลือกไปเสนอแก่เจ้าของศูนย์การเรียนรู้ฯ พบว่า เจ้าของได้เลือกผังโรงสีแบบที่ 1 เนื่องจากตอบสนอง
ข้อจากัดได้มากกว่า และใช้งบประมาณในการก่อสร้างที่ถูกกว่า
คำสำคัญ: การวางผังโรงงาน ผังโรงงานทางเลือก ทฤษฎีการวางแผนผังโรงงานอย่างมีระบบ โรงสี
Abstract
The purpose of the study is to design a Rice Mill Layout of the Agricultural Productivity Enhancement
Center Brown Rice Ban Bueng Chonburi Province for greater efficiency. Data of the research was collected
by interviewing from the owner. Then, by using the data to find the distance and time of each activity was
made before creating the Flow Process Chart to know the actual distance and duration of process time.
This research makes both measurement qualitative and quantitative by applying the theory of Systematic
Layout Planning (SLP) for more efficient process, and also consider the practical limitations. Creating the
alternative 3 plans and compare them with the production plan under limitation to find the most suitable
plan.
1
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The study indicates that the 3rd alternative plant layout is the best choice suited for the
production process. This plan can reduce the distance up to 88.81% and can reduce the time 1.71%. In
terms of owner conditions, the 1st alternative plant layout of Rice Mill can serve more visitors more than
the other plans and low building cost as well.
Keywords: Plan Layout, Alternative Plan Layout, Systematic Layout Planning, Rice Mill
บทนา
ข้าวถือได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสาคัญและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาคการเกษตรของประเทศไทยมาโดยตลอด
นอกจากประเทศไทยจะมีการส่งออกข้าวเป็นอันดับต้น ๆ ของโลกแล้ว ข้าวยังเป็นอาหารหลักสาหรับการบริโภคของคนไทย
(สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร , 2559) เนื่องจากข้าวมีสารอาหารที่จาเป็นต่อร่างกาย และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ
โดยเฉพาะในข้าวกล้อง ข้าวกล้องคือ ข้าวที่ไม่ผ่านการขัดสีจะพบว่ามีคุณค่าทางอาหารสูงกว่าข้าวขาวหรือข้าวขัดสีมาก
(ละเอียด แจ่มจันทร์, 2557) อย่างไรก็ตาม คุณภาพของข้าวกล้องที่ดีนั้นขึ้นอยู่กับโรงสีข้าวที่มีคุณภาพด้วย
โรงสีข้าวทาหน้าที่แปรรูปขั้นต้นจากข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร โดยระหว่างการผลิตนั้นอาจเกิดอันตรายจากปัจจัย
ต่าง ๆ ได้ (อมรรัตน์ ถนนแก้ว, 2559) เช่น อันตรายจากการสีข้าวที่มีการปนเปื้อนสารเคมี เศษหิน เศษดิน อีกทั้งอันตรายจาก
การใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์อย่างผิดวิธี หรือการจัดวางอุปกรณ์ในที่ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอันตรายเหล่านี้ล้วนมีผลต่อความ
ปลอดภัยของผู้ผลิตและการยอมรับของผู้บริโภค การวางผังโรงสีที่ดีจะช่วยลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพของผู้บริโภคและ
สามารถสร้างความปลอดภัยให้กับคนทางานในโรงสีได้ อีกทั้งยังสามารถลดความแออัดภายในโรงสี อันจะนาไปสู่การเกิด
อุบัติเหตุและมีความยืดหยุ่นสาหรับการเปลี่ยนแปลงมากกว่า
ประโยชน์ของทฤษฎีการวางผังโรงงานอย่างมีระบบ (Systematic Layout Planning : SLP) ที่มีการมุ่งเน้นระดับ
ความสัมพันธ์ของกิจกรรมรวมไปถึงเครื่องจักรและพนักงาน โดยพิจารณาจากเครื่องจักรและกิจกรรมใดที่มีความสัมพันธ์กันมากก็
จะให้อยู่ใกล้กัน แล้วนามาวิเคราะห์สร้างแผนผังใหม่ คือ สามารถลดระยะทางในกระบวนการผลิต สามารถจัดวางพื้นที่เพื่อใช้
ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เป็นการยกระดับการให้บริการเพื่อให้เหมาะสมกับการรองรับการขยายกาลังการผลิตใน
อนาคต นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่ลูกค้า เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดียวกัน หรือ
ระบบการทางานที่ใกล้เคียงกัน อีกทั้งยังสามารถขจัดปัญหาเกี่ยวกับระบบการทางานที่มากเกินไป วัตถุดิบสามารถไหลได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสามารถเพิ่มความสะดวกสบายในการดาเนินงานได้ (Flessas and Rizzardi, 2015)
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ข้าวกล้องงอกบ้านบึง จ.ชลบุรี เป็นธุรกิจที่อยู่ในช่วงพัฒนา

กล่าวคือ เป็นธุรกิจขนาดกลางที่มีแนวโน้มในการเจริญเติบโตทางธุรกิจสูง อีกทั้งเป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้นโยบายของภาครัฐ
ในเรื่องการจัดเป็นสถานที่ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเกษตรกร ทางคณะผู้วิจัยจึงได้เลือกศึกษากระบวนการ
ทางานของศูนย์เรียนรู้ฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตให้มีความเหมาะสม อีกทั้งเกษตรกรรายอื่นที่เข้ามา
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ภายในศูนย์เรียนรู้ฯ ยังสามารถนาไปพัฒนาต่อยอดให้เหมาะสมกับธุรกิจของตนได้
จากการรวบรวมข้อมูลปัญหา ทางคณะผู้วิจัยได้เลือกแก้ ไขปัญหาที่สาคัญของศูนย์การเรียนรู้คือ การมีพื้นที่สาหรับ
การผลิตที่ไม่เหมาะสม มีปัญหาในกระบวนการดาเนินงานการผลิตทาให้ผลิตสินค้าได้ล้าช้า ปัญหาดังกล่าวส่งผลถึงการมีสินค้า
ไม่เพียงพอต่อการจัดจาหน่าย (Stock Out) ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงทาการศึกษาการวางแผนผังโรงงานอย่างมีระบบ (SLP) เพื่อ
นาไปประยุกต์ใช้กับการวางผังโรงสีข้าวของศูนย์การเรียนรู้ฯ ให้เกิดการลื่นไหลของกระบวนการผลิต สามารถช่วยประหยัดพื้นที่
ในการใช้งาน พร้อมลดระยะทางและระยะเวลาในการผลิตได้ และเพื่อการใช้งานอุปกรณ์ในโรงสีนี้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
งานวิจัย นี้มีวั ตถุ ประสงค์ เพื่ อการออกแบบผั งโรงสี ของศูนย์ เรี ยนรู้ การเพิ่ มประสิท ธิภ าพการผลิต สินค้ าเกษตร
ข้าวกล้องงอกบ้านบึง จ.ชลบุรี ให้เกิดความต่อเนื่องในกระบวนการผลิต และพื้นที่ในการดาเนินการผลิตมีความปลอดภัย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อให้ได้แผนผังโรงสีที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ข้าวกล้องงอกบ้านบึง
2. เพื่อให้ผู้ที่สนใจนาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการ และการจัดผังโรงสีนี้ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนได้อย่าง
เหมาะสม
วิธีดาเนินการวิจัย
คณะผู้วิจัยได้เลือกนาแผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ (Relation Diagram) เข้ามาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์หา
สาเหตุของปัญหา เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุและปัญหาอย่างแท้จริงของกระบวนการผลิตในขั้นตอน
ต่าง ๆ ได้
จากการวิเคราะห์หาสาเหตุและปัญหาด้วยแผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ พบว่า ปัญหาของศูนย์เรียนรู้ฯ คือการมี
อาคารโรงสีและการจัดว่าผังโรงสีที่ไม่เหมาะสม คณะผู้วิจัยจึงได้นาทฤษฎีการวางผังโรงงานอย่างมีระบบ ( Systematic
Layout Planning : SLP) เข้ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างผังโรงสีทางเลือก โดยพิจารณา 3 ขั้นตอนตามลาดับต่อไปนี้ ลาดับ
แรกคณะผู้วิจัยได้นาแผนภูมิกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์หลายชนิด (Multi-Product Process Chart) มาเป็นส่วนหนึ่งใน
กระบวนการวิเคราะห์การไหลของงาน เพื่อให้ทราบรายละเอียดของกระบวนการผลิต ในแต่ละผลิต ภัณฑ์ ลาดับที่ สอง
คณะผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์แผนภูมิความสัมพันธ์ (Relationship Chart) และแผนภาพความสัมพันธ์ (Relationship
Diagram) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องจักรหรือกิจกรรมตลอดทั้งกระบวนการผลิต และลาดับที่สาม
คณะผู้วิจัยได้สร้างแผนภาพความสัมพันธ์ของเนื้อที่ (Space Relationship Diagram) โดยใช้วิธีการหาพื้นที่จริงจากศูนย์การ
ผลิต เพื่อนาไปเปรียบเทียบกับพื้นที่ที่ต้องการใช้ในการจัดผังโรงสีรูปแบบใหม่ จากการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือที่กล่าวมา
ข้างต้น คณะผู้วิจัยได้นามาใช้ในการพิจารณาปรับปรุงรูปแบบการวางผังโรงสีอย่างเหมาะสม ภายใต้ข้อจากัดเชิงปฏิบัติของ
ศูนย์การเรียนรู้ฯ จากนั้นได้ทาการประเมินผลและเลือกผังโรงสีที่เหมาะสมที่สุดสาหรับศูนย์เรียนรู้ฯ
การวัดผลเชิงปริมาณนั้น คณะผู้วิจัยได้นาแผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process Chart) มาใช้เพื่อพิจารณา
ตัวชี้วัดด้านเวลาและระยะทางของกระบวนการผลิต ในส่วนของการวัดผลเชิงคุณภาพ ด้วยตัวชี้วัดด้านข้อจากัดและเงินลงทุน
คณะผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสอบถามจากเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ เพื่อให้ได้คาตอบที่เหมาะที่สุดจากผู้ใช้งานจริง
ผลการวิจัย
1. เก็บรวบรวมข้อมูล
งานวิจัยนี้ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อทาการประเมินผังโรงสีในปัจจุบัน และนามาวิเคราะห์แนวทางสาหรับการ
วางผังโรงสีใหม่ที่มีความเหมาะสมภายใต้ข้อจากัดต่าง ๆ โดยข้อมูลที่ทาการเก็บรวบรวมมีดังนี้
1.1. ข้อมูลผลิตภัณฑ์ อันได้แก่ ข้าวกล้องอินทรีย์ ข้าวกล้องงอก และผงข้าวกล้องงอก
1.2. ผังโรงสี ในปั จ จุบั น เพื่ อ ให้ ท ราบว่ าเครื่อ งจั กรแต่ล ะเครื่ อ งอยู่ ใ นต าแหน่ งใด จากนั้ นท าการวั ด
ระยะเวลาและระยะทาง โดยในการวัดคณะผู้วิจัยได้ทาการวัดและจับเวลาจากเส้นทางจริงและผู้ทางานจริง
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1.3. ขั้นตอนการผลิตของผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ประเภท คณะผู้วิจัยได้นามาสร้างแผนภูมิกระบวนการไหลของ
กระบวนการผลิต (Flow Process Chart) เพื่อวิเคราะห์เวลาและระยะทางในกระบวนการผลิต และแผนภูมิกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์หลายชนิด (Multi-Product Process Chart) เพื่อแสดงให้เห็นรายละเอียดของกระบวนการในแต่ละผลิตภัณฑ์
1.4. ข้อมูลเครื่องจักร การเก็บข้อมูลในขั้นตอนนี้เพื่อให้ทราบถึงจานวนเครื่องจักร วิธีการใช้งาน ขนาด
และรูปร่างของเครื่องจักร จากนั้นนามาสร้างแผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ (Relationship Chart) แผนภาพความสัมพันธ์
(Relationship Diagram) และแผนภาพความสัมพันธ์ของเนื้อที่ (Space Relationship Diagram) เพื่อใช้สาหรับวิเคราะห์
การวางผังโรงสีใหม่ตามลาดับ
1.5. ข้อจากัดเชิงปฏิบัติ การเก็บข้อมูลในขั้นตอนนี้คณะผู้วิจัยได้ทาการสอบถามจากเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ
ข้าวกล้องงอกบ้านบึง เพื่อให้ทราบข้อจากัดก่อนทาการออกแบบผังโรงสีใหม่ โดยข้อจากัด คือ การรองรับจานวนผู้ ที่เข้าฟัง
อบรมและมาศึกษาดูงานภายในโรงสีได้อย่างเพียงพอ
2. วิเคราะห์ข้อมูล
2.1. จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ในปัจจุบันศูนย์เรียนรู้ฯ มีผลิตภัณฑ์ที่ดาเนินการผลิตภายใน
โรงสี 3 ประเภท ได้แก่ ข้าวกล้องอินทรีย์ ข้าวกล้องงอก และผงข้าวกล้องงอก โดยทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์นั้ นมีกระบวนการผลิตที่
ซ้อนทับกัน และสามารถดาเนินการผลิตพร้อมกันได้ คณะผู้วิจัยสามารถวัดระยะทางและระยะเวลาในการผลิตแต่ละผลิตภัณฑ์
ก่อนปรับปรุงได้ดังนี้ ข้าวกล้องอินทรีย์ใช้ระยะทางรวมทั้งหมด 126 เมตร ใช้เวลาในการผลิตทั้งหมด 205 นาที ข้าวกล้องงอก
ใช้ระยะทางรวมทั้งหมด 411 เมตร ใช้เวลาในการผลิตทั้งหมด 5,288 นาที และผงข้าวกล้องงอกใช้ระยะทางรวมทั้งหมด
425 เมตร ใช้เวลาในการผลิตทั้งหมด 5,359 นาที
2.2. คณะผู้วิจัยได้นากระบวนการผลิตทั้ง 13 กระบวนการ ได้แก่ การเก็บข้าวในโรงงาน, การคัดแยกสิ่ง
ปนเปื้อนออกจากเมล็ดข้าว, การล้างทาความสะอาดเมล็ดข้าว, การเก็บข้าวเพื่อสร้างความชื้น, การนึ่งข้าว, นาข้าวไปตากแดด
ครั้งที่ 1, สีข้าว, นาข้าวไปตากแดดครั้งที่ 2, ตรวจสอบคุณภาพ, การคั่วข้าว, การบดข้าว, การบรรจุหีบห่อ และการจัดเก็บ
สินค้า จากแผนภูมิกระบวนการไหลของกระบวนการผลิต (Flow Process Chart) มาจัดทาภาพแผนภูมิความสัมพันธ์
กระบวนการผลิต (Relationship Chart) ของโรงสีกรณีศึกษา ดังภาพที่ 1 เพื่อให้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างเครือ่ งจักรชัดเจน
มากยิ่งขึ้นว่า เครื่องจักรหรือกิจกรรมใดควรอยู่ใกล้ กัน ก่ อนจะน าไปใช้สร้างทางเลือกในการออกแบบผังโรงสีให้ มีความ
เหมาะสมในการจัดวางเครื่องจักร ลดระยะทางในการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ สร้างความสะดวกให้แก่ผู้ผลิตและผู้ซื้อได้ และ
ตอบสนองต่อข้อจากัดของเจ้าของโรงสีได้มากที่สุด
โดยภาพแผนภูมิความสัมพันธ์กระบวนการผลิตดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กันของแต่ละ
กิจกรรมทั้ง 13 กิจกรรม ของกระบวนการผลิต โดยช่องด้านหน้าจะใส่ชื่อกิจกรรมที่มีการใช้เครื่องจักร และกาหนดค่าระดับ
ความสัมพันธ์ของกิจกรรมจากมากไปน้อยโดยใช้ตัวอักษรเป็น A, E, I, O, U และ X ใส่ในช่องว่างเพื่อบอกความสัมพันธ์ของ
เครื่องจักรแต่ละเครื่องในการผลิต โดย A หมายถึง เครื่องจักรมีความสัมพันธ์กันมากที่สุด เนื่องจากมีการทางานตอเนื่องกัน
และมีพื้นที่การทางานเดียวกัน E หมายถึง เครื่องจักรมีความสัมพันธ์กันมาก เนื่องจากมีการทางานต่อเนื่องกัน I หมายถึง
เครื่องจักรมีความสัมพันธ์กัน O หมายถึง เครื่องจักรมีความสัมพันธ์กันน้อย U หมายถึง เครื่องจักรไม่มีความสัมพันธ์กัน และ
X หมายถึงเครื่องจักรไม่ควรอยู่ติดกัน
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ภาพที่ 1 : แผนภูมคิ วามสัมพันธ์กระบวนการผลิต
ที่มา: คณะผู้วิจัย (2561)
จากภาพแผนภูมิความสัมพันธ์ข้างต้น คณะผู้วิจัยสามารถเขียนแผนภาพความสัมพันธ์ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของแต่
ละกิจกรรม โดยใช้เส้นแทนระดับความสัมพันธ์ของแต่ละกิจกรรม ได้ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 : แผนภาพความสัมพันธ์ที่แสดงถึงความสัมพันธ์แต่ละกิจกรรม
ที่มา: คณะผู้วิจัย (2561)
จากแผนภาพความสัมพันธ์ในภาพที่ 2 สามารถอธิบายความหมายของเส้นเชื่อมโยง ได้ดังตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1: แสดงความหมายของเส้นเชื่อมโยงบนแผนภาพความสัมพันธ์ ที่มา: คณะผู้วิจัย (2561)
ค่า
ความสัมพันธ์
คะแนน
จานวนเส้น
A
มีความสัมพันธ์กันมากที่สุด
4
E
มีความสัมพันธ์กันมาก
3
I
มีความสัมพันธ์กัน
2
O
มีความสัมพันธ์กันน้อย
1
U
ไม่มีความสัมพันธ์กัน
0
X
ไม่ควรนามาใกล้กัน
-1
จากแผนภาพความสัมพันธ์ในภาพที่ 2 สามารถแสดงความสัมพันธ์ของกิจกรรม โดยมีสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องดังนี้
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ตารางที่ 2 : แสดงสัญลักษณ์ของกิจกรรมบนแผนภาพความสัมพันธ์
ที่มา: สุภาภรณ์ สุวรรณรังษี และเดชา พวงดาวเรือง (2555)
สัญลักษณ์

ชื่อเรียก
คาจากัดความ
Operation
 แทนการทางาน ขั้นตอนสาคัญในกระบวนการผลิต
การปฏิบัติงาน
Inspection
 แทนการตรวจสอบเป็นการทากิจกรรมที่ไม่ได้ผลงานเพิ่มขึ้นแต่ทาให้ทราบว่า
การตรวจสอบ
สิ่งที่ทาลงไปแล้วดีหรือไม่ดี
Transportation  แทนการเคลือ่ นที่ กิจกรรมที่ทาให้วัตถุเคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
การเคลื่อนย้าย
Delay
 แทนการล่าช้าหรือการรอคอยของกิจกรรมในขั้นตอนการผลิต เกิดขึ้นเมื่อ
การคอย
กิจกรรมการผลิตไม่สามารถให้ดาเนินงานต่อไป
Storage
 แทนการเก็บรักษาดูแลชิ้นงานอย่างถาวรและไม่อาจเคลื่อนย้ายก่อนได้รับ
การเก็บ
อนุญาต

ขั้นตอนต่อไป คณะผู้วิจัยได้สร้างแผนภาพความสัมพันธ์ของเนื้อที่ (Space Relationship Diagram) เพื่อทาการ
เปรี ย บเที ย บเนื้ อ ที่ ปั จ จุ บั น ในโรงสี กั บ เนื้ อ ที่ ส าหรั บ วางเครื่ อ งจั ก รในการจั ด ผั ง เพื่ อ ให้ ท ราบถึ งขนาดของเนื้ อ ที่ ส าหรั บ
กระบวนการผลิต อันจะนาไปสู่การใช้พื้นที่ที่เหมาะสมสาหรับการจัดวางผังโรงสีแบบใหม่ ได้ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 : แสดงผลความสัมพันธ์ของเนื้อที่ ที่มา: คณะผู้วิจัย (2561)
แผนก
1. จัดเก็บข้าว
2. เครื่องคัดเมล็ดข้าว
3. ทาความสะอาดข้าว
4. สร้างความชื้น
5. นึ่งและคั่วข้าว
6. ตากแดดข้าว
7. สีข้าว
8. ตรวจสอบ
9. บดผงข้าว
10. บรรจุหีบห่อ
11. เก็บสินค้าสาเร็จรูป
รวม

ความต้องการเนื้อที่
(m²)
8.5
1.5
1.5
2
3.5
14
4.5
1.5
0.5
0.5
0.5
38.5

พื้นที่จริง
(m²)
9
1
1
1.44
2.56
13.5
3.75
1
0.16
0.07
0.06
33.32
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3. การออกแบบผังโรงสี
การออกแบบผังโรงสี ทางคณะผู้วิจัยได้ออกแบบการวางผังการผลิตของโรงสีออกเป็น 3 รูปแบบ โดยในแต่ละผัง
จะใช้ตัวเลขในการแสดงตาแหน่งของเครื่องจักรหรือกิจกรรม ซึ่งสามารถอธิบายความหมายของตัวเลขทุกผังได้ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 : แสดงความหมายของตัวเลขบนผังโรงสีทั้ง 3 ผัง ที่มา: คณะผู้วิจัย (2561)
เลข
1
2
3
4
5
6
7
8

ความหมาย
เครื่องคัดทาความสะอาดเมล็ดข้าว
เครื่องสีข้าว
เครื่องบดผงข้าว
แช่ข้าว และทาความสะอาดข้าว
เก็บข้าวเพื่อสร้างความชื้น
พื้นที่สาหรับคั่วข้าว และนึ่งข้าว
พื้นที่สาหรับตรวจสอบคุณภาพข้าว
พื้นที่สาหรับวางสินค้าสาเสร็จรูป พร้อมเครื่องบรรจุหีบห่อสุญญากาศ

ในส่วนของตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดของผังโรงสี จะแสดงตัวชี้วัด 2 ตัว คือ ระยะทางและ
เวลาของก่อนปรับปรุงและหลังการปรับปรุงผังโรงสีของแต่ละในสายการผลิต รวมถึงแสดงผลการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของ
เปอร์เซ็นต์ ระหว่างก่อนปรับปรุงและหลังการปรับปรุงผังโรงสี ดังนี้
ผังโรงสีแบบที่ 1

ภาพที่ 3 รูปแบบการวางผังโรงสีแบบที่ 1
ที่มา: คณะผู้วิจัย (2561)
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ตารางที่ 5 : แสดงการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดของผังโรงสีแบบที่ 1 ที่มา: คณะผู้วิจัย (2561)
ข้าวกล้องอินทรีย์
ข้าวกล้องงอก
ก่อน
หลัง
การ
ก่อน
หลัง
ปรับปรุง ปรับปรุง เปลี่ยน ปรับปรุง ปรับปรุง
แปลง
ระยะทาง
126
103.50 22%
411
230.50
ระยะเวลา 250
185
35% 5,288 5,249.30

การ
เปลี่ยน
แปลง
78%
74%

ผงข้าวกล้องงอก
ก่อน
หลัง
การ
ปรับปรุง ปรับปรุง เปลี่ยน
แปลง
452
251
80%
5,359 5,327.30 1%

จากตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบระยะทางและระยะเวลาก่อนและหลังการปรับปรุงการจัดผังโรงสีแบบที่ 1 โดย
ผลลัพธ์หลังการปรับปรุง คือ กระบวนการผลิตข้าวกล้องอินทรีย์ ใช้ระยะทางลดลง 22.50 เมตร ระยะเวลาที่ลดลง 65 นาที
กระบวนการผลิตข้าวกล้องงอก ใช้ระยะทางลดลง 180 เมตร ระยะเวลาที่ลดลง 38.70 นาที กระบวนการผลิตผงข้าวกล้อง
งอก ใช้ ร ะยะทางลดลง 201 เมตร ระยะเวลาที่ ล ดลง 31.70 นาที จากการน าระยะทางและระยะเวลาที่ ล ดลงของ
ทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ มาหาค่าการเปลี่ยนแปลงรวมในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์ พบว่า ผังโรงสีในแบบที่ 1 สามารถลดระยะทางลงได้
69.06 เปอร์เซ็นต์ และสามารถลดระยะเวลาลงได้ 1.26 เปอร์เซ็นต์
ผังโรงสีแบบที่ 2

ภาพที่ 4 รูปแบบการวางผังโรงสีแบบที่ 2
ที่มา: คณะผู้วิจัย (2561)
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ตารางที่ 6 : แสดงการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดของผังโรงสีแบบที่ 2 ที่มา: คณะผู้วจิ ัย (2561)
ข้าวกล้องอินทรีย์
ข้าวกล้องงอก
ผงข้าวกล้องงอก
ก่อน
หลัง
การ
ก่อน
หลัง
การ
ก่อน
หลัง
การ
ปรับปรุง ปรับปรุง เปลี่ยน ปรับปรุง ปรับปรุง เปลี่ยน ปรับปรุง ปรับปรุง เปลี่ยน
แปลง
แปลง
แปลง
ระยะทาง
126
101.50 22%
411
221.50
78%
452
230
80%
ระยะเวลา 250
182.30 35% 5,288
5,240
74%
5,359 5,303.30 1%
จากตารางที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบระยะทางและระยะเวลาก่อนและหลังการปรับปรุงการจัดผังโรงสีแบบที่ 2 โดย
ผลลัพธ์หลังการปรับปรุงคือกระบวนการผลิตข้าวกล้องอินทรีย์ ใช้ระยะทางลดลง 24.50 เมตร ระยะเวลาที่ลดลง 67.70 นาที
กระบวนการผลิตข้าวกล้องงอก ใช้ระยะทางลดลง 199.50 เมตร ระยะเวลาที่ลดลง 48 นาที กระบวนการผลิตผงข้าวกล้อง
งอก ใช้ ร ะยะทางลดลง 222 เมตร ระยะเวลาที่ ล ดลง 55.70 นาที จากการน าระยะทางและระยะเวลาที่ ล ดลงของ
ทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ มาหาค่าการเปลี่ยนแปลงรวมในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์ พบว่า ผังโรงสีในแบบที่ 2 สามารถลดระยะทางลงได้
78.84 เปอร์เซ็นต์ และสามารถลดระยะเวลาลงได้ 1.60 เปอร์เซ็นต์
ผังโรงสีแบบที่ 3

ภาพที่ 5 รูปแบบการวางผังโรงสีแบบที่ 3
ที่มา: คณะผู้วิจัย (2561)
ตารางที่ 7 : แสดงการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดของผังโรงสีแบบที่ 3 ที่มา: คณะผู้วิจัย (2561)
ข้าวกล้องอินทรีย์
ข้าวกล้องงอก
ผงข้าวกล้องงอก
ก่อน
หลัง
การ
ก่อน
หลัง
การ
ก่อน
หลัง
การ
ปรับปรุง ปรับปรุง เปลี่ยน ปรับปรุง ปรับปรุง เปลี่ยน ปรับปรุง ปรับปรุง เปลี่ยน
แปลง
แปลง
แปลง
ระยะทาง 126.00 96.70 30% 411.00 210.70 95%
452
221.70 104%
ระยะเวลา 250.00 179.00 40% 5288.00 5234.30 1%
5359 5300.30 1%
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จากตารางที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบระยะทางและระยะเวลาก่อนและหลังการปรับปรุงการจัดผังโรงสีแบบที่ 3 โดย
ผลลัพธ์หลังการปรับปรุงคือกระบวนการผลิตข้าวกล้องอินทรีย์ ใช้ระยะทางลดลง 29.30 เมตร ระยะเวลาที่ลดลง 71 นาที
กระบวนการผลิตข้าวกล้องงอก ใช้ระยะทางลดลง 200.30 เมตร ระยะเวลาที่ลดลง 53.70 นาที กระบวนการผลิตผงข้าวกล้อง
งอก ใช้ ระยะทางลดลง 240.30 เมตร ระยะเวลาที่ล ดลง 58.70 นาที จากการนาระยะทางและระยะเวลาที่ล ดลงของ
ทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ มาหาค่าการเปลี่ยนแปลงรวมในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์ พบว่า ผังโรงสีในแบบที่ 3 สามารถลดระยะทางลงได้
88.81 เปอร์เซ็นต์ และสามารถลดระยะเวลาลงได้ 1.71 เปอร์เซ็นต์
จากตารางที่ 5 , 6 และ 7 แสดงผลการเปรียบเทียบเชิงปริมาณจากตัวชี้วัดด้านระยะทางและเวลาในกระบวนการ
ผลิตทั้ง 3 กระบวนการผลิต จากการเปรียบเทียบทั้ง 3 ตารางพบว่า หลังการปรับปรุงโดยการจัดผังโรงสีในแบบที่ 3 สามารถ
ลดระยะทาง และระยะเวลาในกระบวนการผลิตทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ได้มากที่สุด รองลงมาคือการปรับปรุงโดยการจัดผังโรงสีใน
แบบที่ 2 และสุดท้ายคือหลังการปรับปรุงโดยการจัดผังโรงสีในแบบที่ 1
ตารางที่ 8 : แสดงความแตกต่างระหว่างตัวชี้วัดของอาคารโรงสีทั้ง 3 แบบ ที่มา: คณะผู้วิจัย (2561)
ค่าก่อสร้างอาคาร ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561
พื้นที่สาหรับผลิต
พื้นที่สาหรับรองรับผู้เข้าศึกษาดูงาน ค่าก่อสร้างอาคาร
(ตารางเมตร)
(ตารางเมตร)
(บาท)
อาคารแบบที่ 1
55
161
199,634
อาคารแบบที่ 2
78
144
203,467
อาคารแบบที่ 3
84
132
338,419
จากตารางที่ 8 แสดงผลลัพธ์การเปรียบเทียบเชิงปริมาณจากตัวชี้วัดด้านการใช้พื้นที่ และค่าก่อสร้างอาคารจาก
ตารางพบว่า อาคารโรงสีในแบบที่ 1 สามารถตอบสนองในเรื่องจานวนคนที่เข้ามาศึกษาดูงานได้มากกว่า มีค่าก่อสร้างที่ต่ากว่า
แบบที่ 2 และ 3 แต่ไม่สามารถตอบสนองเรื่องการจัดเก็บวัตถุดิบ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ได้อย่างสมบูรณ์ อาคารโรงสีในแบบ
ที่ 2 สามารถตอบสนองในเรื่องจานวนคนที่เข้ามาศึกษาดูงานได้น้อยกว่าแบบที่ 1 แต่มากกว่าแบบที่ 3 เช่นเดียวกับค่าก่อสร้าง
ที่สูงกว่าแบบที่ 1 แต่ต่ากว่าแบบที่ 3 สามารถตอบสนองเรื่องการจัดเก็บวัตถุ ดิบ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ได้อย่างสมบูรณ์ แต่
อาจมีปัญหาในเรื่องของการเพิ่มจานวนเครื่องจักรในอนาคต ในส่วนของอาคารโรงสีในแบบที่ 3 นั้นถึงแม้จะมีค่าก่อสร้างที่สูง
และสามารถตอบสนองในเรื่องของจานวนคนที่เข้ามาศึกษาดูงานได้น้อยกว่า แต่สามารถรองรับการขยายสายการผลิตใ น
อนาคตได้มากกว่า
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาผังโรงสีแบบเดิมของศูนย์เรียนรู้ฯ พบว่า ผังโรงสีแบบเดิมนั้นมีระยะทางในการขนย้ายที่มากส่งผลให้
ใช้ระยะเวลาในการผลิตมาก อันเนื่องมาจากการจัดผังการผลิตที่ไม่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรัญญา สาสมจิตต์
(2559) ในประเด็นที่ว่าระยะทางการขนย้ายและการจัดผังการผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลถึงระยะเวลาในกระบวนการผลิต
และกระบวนการไหลของการผลิตที่ไม่สม่าเสมอ ซึ่งตรงกับงานวิจัยของ Buchari et al. (2018) ที่พบว่า ปัญหาเกี่ยวกับความ
ไม่สมดุลในสายการผลิต เกิดจากปัญหาในเรื่องรูปแบบการไหลของกระบวนการผลิต มีการย้อนกลับของกระบวนการผลิต
ส่งผลให้มีระยะเวลาและระยะทางในการผลิตที่มาก คณะผู้วิจัยจึงได้เลือกการจัดผังอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ทฤษฎีการวาง
ผังโรงงานอย่างมีระบบ (Systematic Layout Planning: SLP) เข้ามาเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาและออกแบบผังโรงสีของ
ศูนย์เรียนรู้ฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและสามารถใช้พื้นที่ของศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้อย่างเป็นประโยชน์สูงสุด
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คณะผู้วิจัยจึงได้ทาการออกแบบผังใหม่ ทั้งหมด 3 แบบ โดยผังโรงสีแบบที่ 1 เป็นการประยุกต์ใช้รูปแบบการไหล
แบบเส้นตรงร่วมกับการกาหนดตาแหน่งที่ตั้งเครื่องจักรตามแผนภาพความสัมพันธ์ เนื่องจากมีกระบวนการผลิตที่ไม่ซับซ้อน
และอาคารโรงสีรูปแบบที่ 1 มีพื้นในแนวยาว สอดคล้องกับ ประจวบ กล่อมจิตร (2555) ที่กล่าวว่า การไหลแบบเส้นตรงนั้นใช้
กับกระบวนการผลิตที่ไม่มีความซับซ้อนในการผลิตมากหรือกระบวนการผลิตสั้น ๆ และพื้นที่อาคารภายในโรงงานต้องมีความ
ยาวเพียงพอ ส่วนในผังโรงสีแบบที่ 2 เป็นการประยุกต์ใช้รูปแบบการไหลแบบตัวยูร่วมกับการกาหนดตาแหน่งที่ตั้งเครื่องจักร
ตามแผนภาพความสัมพันธ์ โดยอาคารโรงสีรูปแบบที่ 2 มีพื้นที่จากัด จึงทาให้มีพื้นที่สาหรับการผลิตน้อย โรงสีรูปแบบนี้จึง
เหมาะสมกับรูปแบบการไหลแบบตัวยู ซึ่งสอดคล้องกับ ยุทธณรงค์ จงจันทร์ , ณฐา คุปตัษเฐียร และยอดนภา เกษเมือง
(2554) ที่พบว่า การวางผังโรงงานโดยกาหนดให้เครื่องจักรใกล้กันและเป็นรูปตัวยู จะช่ว ยลดระยะทางในการไหลของวัสดุให้
น้อยลง และในผังโรงสีแบบที่ 3 เป็นการวางตาแหน่งที่ตั้งเครื่องจักรตามแผนภาพความสัมพันธ์ เนื่องจากไม่มีข้อจากัดในเรื่อง
ของรู ปแบบอาคารโรงสี ซึ่งสอดคล้อ งกับ เมธิ ศ า จุ้งลก (2555) ที่ กล่ า วว่ า แผนภูมิ ดังกล่ าวจะบอกถึงความส าคั ญของ
ความสัมพันธ์ส่งผลให้สามารถเข้าใจในความสัมพันธ์ของกิจกรรมได้มากขึ้น แผนภูมินี้แสดงให้เห็นได้ว่ากิจกรรมใดบ้างควรอยู่
ใกล้กัน หรือห่างกันโดยการกาหนดคะแนนเพื่อแสดงระดับความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมนั้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับ สมศักดิ์
ตรีสัตย์ (2559) ที่กล่าวว่า แม้แผนภูมิความสัมพันธ์เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในทางปฏิบัติมากกว่าวิธีการอื่น ๆ อีกทั้งยังเป็น
เครื่องมือที่เป็นประโยชน์สาหรับการวางแผนผังโรงงาน แต่ในขณะเดียวกันก็ควรมีเหตุผลสนับสนุนถึงระดับความสัมพันธ์นั้น
จากผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณพบว่า ผังโรงสีแบบที่ 3 มีระยะเวลาและระยะทางที่สั้นกว่าผังโรงสีแบบที่ 1 และ
แบบที่ 2 โดยในโรงสีรูป แบบที่ 3 นั้นสามารถเคลื่อนย้ายพื้นที่การจัดวางเครื่องจักรได้ตรงกับการวิเคราะห์จากแผนภู มิ
ความสัมพันธ์มากที่สุด จึงทาให้สามารถลดระยะทางและระยะเวลาได้มาก ทางคณะผู้วิจัยมีความเห็นว่าควรเลือกผั งโรงสีแบบ
ที่ 3 ในการปรับปรุงผังของศูนย์เรียนรู้ฯ
จากผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยการนาผังโรงสีทางเลือกไปเสนอแก่เจ้าของศูนย์การเรียนรู้ฯ พบว่า เจ้าของได้
เลือกผังโรงสีแบบที่ 1 เนื่องจากตอบสนองข้อจากัดได้มากกว่า และใช้งบประมาณในการก่อสร้างที่ถูกกว่า อย่างไรก็ตาม
หากสมมุติให้เจ้าของศูนย์การเรียนรู้ฯ ไม่มีข้อจากัดในเรื่องงบประมาณในการก่อสร้าง เจ้าของศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้เลือกการ
ปรับปรุงตามรูปแบบที่ 3 เนื่องจากมีแผนการที่จะเพิ่มสายการผลิตในอนาคต และในส่วนข้อจากัดเรื่องผู้ที่เข้าศึกษาดูงานนั้น
เจ้าของอาจมีการสร้างพื้นที่สาหรับรองรับผู้เข้าศึกษาดูงานเพิ่มได้
ข้อเสนอแนะ
1. เนื่องจากศูนย์การเรียนรู้ฯ มีตู้คอนเทรนเนอร์เก่าอยู่เป็นจานวนมาก ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงได้เสนอให้มีการนาตู้คอน
เทรนเนอร์มาพัฒนาเป็นศูนย์จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ซึ่งในอนาคตเจ้าของศูนย์การเรียนรู้ฯ สามารถพัฒนาและขายร่วมกับสินค้า
ประเภทอื่นได้ในกรณีที่มีการขยายสายการผลิต นอกจากนี้ ตู้คอนเทรนเนอร์ที่เหลือยังสามารถนามาพัฒนาเป็นอย่างอื่นได้อีก
เช่น ห้องสาหรับรับรองผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงาน ในกรณีที่มีจานวนคนมาน้อย หรือในกรณีที่โรงสีมีพื้นที่ไม่เพียงพอสา หรับการ
รองรับผู้ที่เข้าศึกษาดูงาน
2. ในแต่ละสถานีของกิจกรรม (Workstation) ควรมีป้ายบอกชื่อกิจกรรมหรือชื่อเครื่องจักรสาหรับผู้เข้ามาศึกษาดู
งาน เพื่อให้เข้าใจกระบวนการผลิตในโรงสีนี้ได้ง่ายขึ้น
3. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของหลักการ 5 ส. ควบคู่ไปกับการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการวางแผนผังโรงงานอย่างมี
ระบบ (SLP) ภายในศูนย์เรียนรู้ฯ เพื่ออานวยความสะดวกในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์รวมถึงการใช้งานเครื่องจักรและอุปกรณ์
ภายในโรงสี
4. ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยสามารถใช้ทฤษฎีอื่นที่นอกเหนือจากทฤษฎีการวางผังโรงงานอย่างมีระบบ (SLP) ได้
5. การวัดผลของทฤษฎีการวางผังโรงงานอย่างมีระบบนั้นสามารถใช้ตัวชี้วัดด้านอื่นได้ โดยการพิจารณาตามความ
เหมาะสมของสถานที่กรณีศึกษา เช่น ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักร, กาลังการผลิตหลังการปรับปรุง และการลดความ
สูญเปล่าในกระบวนการผลิต เป็นต้น
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ภาพตัวแทนของซุนยัตเซ็นในมุมมองของรัฐบาลสยาม
ในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2446-2453
The Representation of Sun Yat-sen on Government of Siam’s Perspective during the
Late Reign of King Chulalongkorn, 1903-1910
วัฒนา กีรติชาญเดชา1
บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับภาพตัวแทนของซุนยัตเซ็นที่รัฐบาลสยามนิยามขึ้นในการเดินทางเข้ามาสยาม
ครั้งแรกของซุนยัตเซ็นใน พ.ศ. 2446 จนกระทั่งการสิ้นสุดรัชกาลที่ 5 ใน พ.ศ. 2453 มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ให้เห็นถึง
ภาพตัวแทนและการนิยามความหมายต่อซุนยัตเซ็ นจากมุมมองของรัฐบาลสยามและอุดมการณ์เบื้องหลังของรัฐบาลสยามที่
ก่อให้เกิดภาพตัวแทนดังกล่าวขึ้น โดยใช้ทฤษฎีภาพตัวแทน (Representation) และมีคาถามวิจัยคือรัฐบาลสยามมีภาพ
ตัวแทนต่อซุนยัตเซ็นอย่างไร โดยได้รับอิทธิพลจากอุดมการณ์หรือบริบททางการเมืองใด รวมถึงส่งผลต่อการสร้างความเป็นอื่น
ต่อชาวจีนโพ้นทะเลในสยามอย่างไร การวิจัยนี้เป็นการศึกษาโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ตัวบทจากเอกสารของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
กับซุนยัตเซ็นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผ่านการใช้ทฤษฎีภาพตัวแทนเพื่อแสดงให้เห็นกระบวนการ
สร้า งภาพตั วแทนและผลลั พธ์ ของภาพตัว แทนที่รั ฐบาลสยามสร้ างขึ้น ที่สื่ อความหมายผ่ านทางภาษาในรูป ของคาและ
วลี รวมทั้งผ่านทางนโยบายและหลักปฏิบัติ โดยอาศัยการศึกษาจากเอกสารกระทรวงต่างประเทศ รัชกาลที่ 5 ต.21/10
จีน ซัน ยัด เซน จากสานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ผลวิจั ยพบว่ารัฐบาลสยามให้นิยามซุนยัตเซ็นว่าเป็น “ริฟอเมอร์” ซึ่งใน
หลักการแบ่งประเภทบุคคลของรัฐถือว่าเป็นบุคคลที่ไม่พึงประสงค์และสร้างความเป็นอื่นออกจากชาวจีนโพ้นทะเลทั่วไปที่เข้า
มาพึ่ ง พระบรมโพธิ ส มภาร เนื่ อ งจากอุ ด มการณ์ ส าธารณรั ฐ นิ ย มของซุ น ยั ต เซ็ น ไม่ ส อดรั บ หรื อ ให้ ประโยชน์ กั บ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ของรัฐบาลสยาม จึงเป็นที่ไม่ไว้วางใจว่าจะก่อความวุ่นวายทางการเมืองในพระราชอาณาจักร เมื่อบริบท
ทางการเมืองในสยามเปลี่ยนไปจากชาตินิยมจีนโพ้นทะเลในสยามที่เบ่งบานขึ้น การที่ชาวจีนโพ้นทะเลในสยามสนับสนุน
กิจกรรมทางการเมืองของซุนยัตเซ็นส่งผลต่อภาพตัวแทนของซุนยัตเซ็นให้กลายเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของรัฐ ทาให้ทัศนะ
ของรัฐบาลสยามต่อชาวจีนโพ้นทะเลในสยามเปลี่ยนแปลงไป นาไปสู่การสร้าง “ความเป็นอื่น” ต่อความเป็นจีนในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
คำสำคัญ: ความเป็นอื่น ชาวจีนโพ้นทะเล ซุนยัตเซ็น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาพตัวแทน
Abstract
This Article studied about the representation of Sun Yat-sen, which was represented or stand for by
the Government of Siam, from the Sun Yat-sen’s first travel in 1903 to Siam until the end of King
Chulalongkorn’s Reign at 1910. This study aimed to analyze the perspective of Siamese government to find
origins of meaning and ideology behind the representation, with representation theory. The research
question of this study are how did the government of Siam stand for Sun Yat-sen, with any ideology and
political context? and how did his representation affect to overseas Chinese in Siam? This study is research
based on the analysis of text on government document that related to Sun Yat-sen during the reign of King
1
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Chulalongkorn. Using representation theory to represent the process of creating representations and results
of representations created by the Siamese government, which communicated through language in the
form of words and phrases, including political policy and practice. From Ro.5 To.21/10 Chinese Sun Yat-sen
[ร.5 ต.21/10 จีน ซัน ยัด เซน] in National Archives of Thailand. The result found that the Siamese government
defined Sun Yat-sen as “Reformer”, by using the classification of persons based on political ideology and
movement. Thus, Sun Yat-sen to be an unwanted person and he was segregated from the Chinese who
came to rely on the King, because Sun Yat-sen's Republican ideology didn’t match or benefit the
absolute monarchy of the Siamese government, may lead to turmoil the kingdom. When the political
contexts of Siam have been changed, with the Chinese Nationalism in Siam was blooming. The overseas
Chinese in Siam supported the Sun Yat-sen's political activities, which was influenced Sun Yat-sen's
representation as political threat to the state, and challenged the ideology of absolute monarchy which
was the heart of the Siamese government. The perspective of the Siamese government to the overseas
Chinese in Siam was changed, and lead to the creation of "the Other within" to the overseas Chinese in
Siam during the reign of King Vajiravudh.
Keywords: Otherness, Overseas Chinese, Sun Yat-sen, King Chulalongkorn, Representation
บทนา
ซุนยัตเซ็น (Sun Yat-sen) เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะบิดาแห่งจีนสมัยใหม่ (The Father of Modern
China) ได้รับการยกย่องจากสาธารณรัฐจีนว่าเป็น “บิดาแห่งสาธารณรัฐจีน” (Father of the Nation) และ “ผู้บุกเบิกการ
ปฏิวัติประชาธิปไตย” (Forerunner of the Revolution) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน (Ergenc, 2011) การเคลื่อนไหวทาง
การเมืองในชุมชนชาวจีนโพ้นทะเลนับตั้งแต่ ค.ศ. 1896 นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศจีนจากระบอบ
ราชาธิปไตยภายใต้การปกครองของราชวงศ์ชิงให้เป็นการปกครองรูปแบบสมัยใหม่ภายใต้ระบอบสาธารณรัฐโดยใน ค.ศ. 1911
อย่างไรก็ตาม ความเคลื่อนไหวของซุนยัตเซ็นในชุมชนชาวจีนโพ้นทะเลประเทศต่าง ๆ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ในภูมิภาคเอเชียอย่างมีนัยยะสาคัญ ท่ามกลางสภาวะทางการเมืองที่รัฐชาติสมัยใหม่ยัง มีที่ดินแดนและพลเมืองของรัฐที่มี
สถานะคลุมเครือ ดังเช่นในสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นก้าวแรกของรัฐชาติไทยสมัยใหม่
ผ่านการปฏิรูปประเทศที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่ปลายทศวรรษ 2410 การเคลื่อนไหวของซุนยัตเซ็นในสยามส่งผลกระทบต่อความ
รับรู้และความไม่มั่นคงทางการเมืองต่ออุดมการณ์ทางการเมืองสามัญชน และชาวจีนโพ้นทะเลในสยาม
ซุนยัตเซ็นเดินทางเข้ามาในสยามครั้งแรกใน พ.ศ. 2446 เพื่อติดต่อผู้นาชาวจีนโพ้นทะเลในสยามให้สนับสนุนการ
เคลื่อนไหวต่อต้านราชวงศ์ชิงในประเทศจีน นับเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลสยามได้รู้จักกับซุนยัตเซ็น และใน พ.ศ. 2451 ที่ซุนยัตเซ็น
เคลื่อนไหวทางการเมืองในหมู่ชาวจีนโพ้นทะเลโดยเปิดเผย นาไปสู่การขับซุนยัตเซ็นออกนอกประเทศ ท่าทีของรัฐบาลสยามไม่
พึงใจต่อการเดินทางเข้ามาของซุนยัตเซ็นนัก ภายในคณะรัฐบาลสยามใช้คาเรียกเพื่อบ่งบอกและขยายสถานะของซุนยัตเซ็นว่า
“ริฟอเมอร์จีน” (Reformer) การใช้คาดังกล่าวไม่ได้เจาะจงแต่เพียงซุนยัตเซ็นเพียงบุคคลเดียว แต่ก็นับว่าบุคคลที่เคลื่อนไหว
ทางการเมืองจีนก็นับว่าเป็น “ริฟอเมอร์” ด้วยกันหมดโดยไม่แบ่งฝ่าย (Murashima, 2013)
คาว่า “ริฟอเมอร์” จึงใช้ขยายถึงคนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมืองที่มีอุดมการณ์ตรงข้ามกับสมบูรณาญาสิทธิราชย์
(Absolute Monarchy) และให้ความหมายเป็นภัยคุกคามต่ออุดมการณ์ดังกล่าวที่หล่อเลี้ยงความมั่นคงของรัฐบาลสยาม การ
กระทาดังกล่าวเป็นหลักการของรัฐในการจาแนกบุคคลตามบทบาททางการเมือง โดยแยกซุนยัตเซ็นให้เป็นอื่นจากชาวจีนใน
พระบรมโพธิสมภาร เกษียร เตชะพีระ (2537, น. 105) ชี้ให้เห็นว่าความเป็นจีนของชาวจีนในสยามที่รัฐบาลมองไม่ได้อยู่บน
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ร่างกายชาวจีน เช่น หางเปีย เป็นต้น แต่เป็นกรอบความคิดของรัฐ โดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงต้อนรับชาวจีนเป็นคนชาติหนึ่งในบังคับของพระองค์ แต่ในกรณีของซุนยัตเซ็น
รัฐบาลสยามมีมุมมองต่างออกไป
บทความชิ้นนี้ต้องการวิเคราะห์ให้เห็นถึงภาพตัวแทนและการนิยามความหมายต่อซุนยัตเซ็นจากมุมมองของรัฐบาล
สยามและอุ ด มการณ์ เ บื้ อ งหลั ง ของรั ฐ บาลสยามที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ภาพตั ว แทนดั ง กล่ า วขึ้ น โดยใช้ ท ฤษฎี ภ าพตั ว แทน
(Representation) เพื่อแสดงให้เห็นกระบวนการสร้างภาพตัวแทนและผลลัพธ์ของภาพตัวแทนที่รัฐบาลสยามสร้างขึ้น ที่สื่อ
ความหมายผ่านทางภาษาในรูปของคาและวลี รวมทั้งผ่านทางนโยบายและหลักปฏิบัติ โดยอาศัยการศึกษาจากเอกสาร
กระทรวงต่างประเทศ รัชกาลที่ 5 ต.21/10 จีน ซัน ยัด เซน จากสานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ อันเป็นหมวดเอกสารที่ระบุถึง
กิจกรรมของรัฐบาลสยามที่มีต่อความเคลื่อนไหวของซุนยัตเซ็นเป็นสาคัญ
บทความนี้จะนาเสนอโดยมีประเด็นการศึกษาดังนี้ คือ 1.การวิเคราะห์ภาพตัวแทนของซุนยัตเซ็นที่รัฐบาลสยาม
นิยามให้ โดยพิจารณาจากคาว่า “ริฟอเมอร์” ซึ่งถูกนามาใช้กับซุนยัตเซ็นว่าเป็นลักษณะและมีความหมายในมุมมองของ
รัฐบาลสยามอย่างไร 2.อิทธิพลจากบริบทและอุดมการณ์สมบูรณาญาสิทธิราชย์ของรัฐบาลสยามที่เป็นแนวคิด (Concept) ต่อ
การสร้างภาพตัวแทนของซุนยัตเซ็น 3.การกระทาของรัฐบาลสยามที่แสดงออกมาผ่านทางนโยบายและปฏิบัติการทางการเมือง
ต่อบุคคลที่มีภาพตัวแทน “ริฟอเมอร์” ร่วมกัน โดยใช้กรณีของข่าวลือว่าคังโหย่วเว่ย (Kang You-wei) จะเข้ามาในสยามใน
พ.ศ. 2443 เพื่อสะท้อนความนึกคิดของรัฐบาลสยามที่มี ต่อภาพตัวแทนดังกล่าว และ 4.ภัยต่อความในภาพตัวแทนของ
ซุนยัตเซ็นที่เกิดจากบริบททางการเมืองที่เปลี่ยนไป นาไปสู่การสร้างความเป็นอื่น (Otherness) ต่อความเป็นจีนในภาพรวม
ของรัฐบาลสยามในเวลาต่อมา
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษาภาพตัวแทนและการนิยามความหมายต่อ ซุนยัตเซ็นจากมุมมองของรัฐบาลสยามและอุดมการณ์เบื้องหลัง
ของรัฐบาลสยามที่ก่อให้เกิดภาพตัวแทนดังกล่าวขึ้น
2. ศึกษาภาพตัวแทนของซุนยัตเซ็นที่ส่งผลต่อการสร้างความเป็นอื่นต่อชาวจีนโพ้นทะเลในสยามของรัฐบาลสยาม
กรอบแนวคิดที่ใช้ในวิจัย
การศึกษานี้ใช้ทฤษฎีภาพตัวแทนเป็นกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย โดยสจ๊วต ฮอลล์ (Hall, 1997) ได้ให้ความหมาย
ของภาพตัวแทนไว้ว่าเป็นปฏิบัติการทางภาษาที่มีภาษาเป็นสื่อกลางในการแลกความหมายที่เข้าใจกันได้ในกลุ่มวัฒนธรรมหนึ่ง
โดยภาษาจะทาหน้าที่แทนที่ความคิด (Concept) ที่อยู่ภายในระบบความคิดออกสู่ผู้รับสารผ่านระบบสัญญะ (Sign System)
ในรูปของความหมายที่แฝงอยู่ในภาษา เช่น เสียง อักษร ท่าทาง การแต่งตัว เป็นต้น ซึ่งเป็นเพียงมายาคติ แต่การแลกเปลี่ยน
ความหมายภายใต้ระบบภาพตัวแทนจะใช้การตบแต่งความจริงบางอย่างให้โดดเด่นขึ้นและลดทอนบางอย่างลง ซึ่งภาพตัว
แทนที่เกิดขึ้นเป็นอานาจของผู้ที่สร้างภาพตัวแทนกาหนดทั้งสิ้น
วิธีการดาเนินการวิจัย
ใช้การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ อาศัยการค้นคว้าจากหลักฐานเอกสารชั้นต้นทั้งที่ตีพิมพ์
และยังไม่ได้ตีพิมพ์เช่น หนังสือตอบโต้ของทางราชการ รายงาน บทความหนังสือพิมพ์และบทพระราชนิพนธ์ในช่วงเวลานั้น
ตลอดจนพระราชบัญญัติและระเบียบข้อบังคับ ต่าง ๆ ฯลฯ เพื่อศึกษาถึงการรับรู้และกระบวนการภาพลักษณ์ของซุนยัตเซ็น
ตลอดจนให้ภาพบริบทแวดล้อมและเหตุการณ์สาคัญในช่วงเวลานั้น รวมถึงหลักฐานเอกสารชั้นรอง ได้แก่ หนังสือ วา รสาร
และวิทยานิพนธ์ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ในการอ้างอิงทฤษฎี ข้อเสนอและผลการค้นคว้าในหัวเรื่องการศึกษาที่
เกี่ยวข้อง
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ผลการวิจัย
ความรับรู้ของรัฐบาลสยามต่อการเดินทางมาของซุนยัตเซ็น
ใน “กิจกรรมทางการเมืองของชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย (ค.ศ.1906-1939)” ของ เซี่ยกวง (2546, น. 8)
ระบุว่าซุนยัตเซ็นเดินทางมาสยาม 4 ครั้ง ได้แก่ พ.ศ. 2446, 2448, 2450 และ 2451 (ตามปฏิทินเดิม) โดยใช้หลักฐานจาก
เอกสารชั้นรองและหนังสือพิมพ์ภาษาจีนในประเทศไทยสมัยหลังแล้ว แต่การค้นคว้าถึงการมาของซุนยัตเซ็นมีความขัดแย้งกับ
หลักฐานชั้นต้นที่เป็นเอกสารของรัฐบาลสยามสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ระบุว่าซุนยัตเซ็นมาเพียงสองครั้งเท่านั้น
สิ่งที่ปรากฏในหลักฐานชั้นต้นในรูปของเอกสารราชการนั้น ระบุถึงการเดินทางเข้ามาสยามของซุนยัตเซ็นในช่วงเวลา
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2446 และเดือนธันวาคม พ.ศ. 2451 รวมถึงยังปรากฏบทสัมภาษณ์ซุนยัตเซ็นของพระยาศรีสหเทพ
(เส็ง วิริยศิริ) ปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทย ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพในวันที่
5 ธันวาคม ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2451) ไว้ว่า “ข้าพระพุทธเจ้าได้ถามจีนซันยัตเซนว่าเข้าได้เคยเข้ามากรุงเทพ ฯ บ้างแล้วหรือยัง
จีนซันยัตเซนตอบว่าได้เคยมาครั้งหนึ่งประมาณ 5 ปีมาแล้ว...(หมายถึง พ.ศ. 2446 วงเล็บโดยผู้เขียน)” (สจช. ร.5 ต.21/10)
บทสัมภาษณ์ดังกล่าวขัดแย้งกับข้อมูลที่ปรากฏในงานวิจัยของเซี่ยกวงว่า ในการเดินทางมาสยามครั้งที่ 2 ในค.ศ.
1906 (พ.ศ. 2448) รัฐบาลสยามส่งเจ้าหน้าที่ตารวจมาจับกุมซุนยัตเซ็น (เซี่ยกวง, 2546, น. 8) ซึ่งไม่ปรากฏในบทสัมภาษณ์
ของซุนยัตเซ็น และไม่มีบันทึกเอกสารจากทางราชการไทยที่ระบุถึงการเดินทางในครั้งนี้อยู่เลย
นอกจากนี้ ในความรับรู้ของชาวจีนในสยามที่เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกั บซุนยัตเซ็น ก็กล่าวถึงว่ามา
สยาม 2 ครั้ง ยังปรากฏขึ้นอีกในสาเนาคาให้การจีนซิ่นต่อเจ้าหน้าที่รัฐกรณีถูกจับกุมเนื่องจากติดอาวุธเดินทางไปยังตอนใต้ของ
ประเทศจีน ลงวันที่ 28 มิถุนายน ร.ศ. 129 (พ.ศ. 2453) สะท้อนให้เห็นการรับรู้เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาของซุนยัตเซ็นใน
สยามของชาวจีนในสยามว่า
“ส่วนซุนยักเซ็นนั้นบางคนเรียกว่าซุ่นหวุ่น เดิมเปนเศรษฐีอยู่ที่เมืองกวางตุ้งซึ่งต้องหนี
มา บัดนี้พักอยู่ตามเมืองฝรั่ง แต่ยังเปนหัวหน้าคิดการเรื่องนี้อยู่ ได้เคยเข้ามาที่กรุงเทพ ฯ 2
ครั้ง ครั้งหลังเมื่อปี 127 มาอยู่ที่โรงพิมพ์จีนโนประมาณเดือนเศษ และได้ไปเล็กเชอร์ที่สโมสร
จีนหลายคืน บัดนี้ซุนยักเซ็นออกไปอยู่ที่เมืองสิงคโปร์” (สจช. ร.5 ต.21/22)
จากข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารราชการซึ่งอยู่ในช่วงเวลาร่วมสมัยที่ซุนยัตเซ็นเดินทางเข้ามาในสยาม ชี้ให้เห็นว่า
รัฐบาลสยามมีความรับรู้ต่อการเข้ามาในสยามเพียง 2 ครั้งเท่านั้น
ในเอกสารเอกสารกระทรวงต่างประเทศรัชกาลที่ 5 ต.21/10 จีน ซัน ยัด เซนที่ใช้เป็นเอกสารหลักของการศึกษานี้
เป็นบันทึกและหนังสือโต้ตอบของทางการสยามเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ถึงวัตถุประสงค์การเดินทางเข้ามา
ในสยามและแนวคิดทางการเมืองของซุนยัตเซ็นใน พ.ศ. 2446 และ 2451 โดยใน พ.ศ. 2446 ซุนยัตเซ็นมาพานักอยู่ในโรงแรม
โฮเทล เดอ ลา เปซ์ (Hotel de la paix) ในกรุงเทพมหานคร โดยมีจุดประสงค์เพื่อติดต่อกับชาวจีนผู้มีอิทธิพลในกรุงเทพฯ
ได้แก่ หลวงอุดรภั ณฑ์พาณิชย์ (เต็ง โสภโณดร) พระอนุวัฒน์ราชนิยม (ยี่กอฮง หรือ ฮง เตชะวณิช) และอึ้ง ล่าซา จาก
คาแนะนาของชาร์ลส์ อาร์ดูแอง (Charles Hardouin) ผู้ช่วยข้าหลวงใหญ่ฝรั่งเศสประจาอินโดจีนของฝรั่งเศสและอดีตกงสุล
ฝรั่งเศสประจากรุงเทพฯ (Murashima, 2013, p. 154-157) แต่กลับไม่ประสบผลสาเร็จนักเพราะขาดแรงสนับสนุนจากชาว
จีนโพ้นทะเลในสยามที่ไม่สนใจการเมืองเท่าใดนัก และได้กล่าวถึงซุนยัตเซ็นอีกครั้งในการเดินทางมาสยามใน พ.ศ. 2451
ภายหลังจากชาตินิยมจีนในสยามเฟื่องฟู กล่าวถึงการปราศรัยวิจารณ์ถึงการปกครองชาวจีนในสยาม ทาให้รัฐบาลสยามเกิด
ความไม่พอใจ และต้องการเอาผิดเพื่อขับไล่ซุนยัตเซ็นออกนอกประเทศไป (สจช. ร.5 ต.21/10)
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ริฟอเมอร์จีน: ความหมายของภาพตัวแทนของซุนยัตเซ็น
ในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2446-2453 เป็นช่วงเวลาที่ภายในประเทศจีนเกิด
ความวุ่นวายของกลุ่มนิยมสาธารณรัฐ (Republican) ที่เคลื่อนไหวเพื่อล้มล้างราชวงศ์ ทาให้มีการเดินทางเพื่อเคลื่อนไหวทาง
การเมืองของผู้นาฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลจีนดังเช่น ซุนยัตเซ็น เป็นต้น ในชุมชนชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงสยาม
ด้วยจนได้รับการยกย่องว่าเป็นมารดาแห่งการปฏิวัติจีน (วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ , 2557, น. 74) ซึ่งในท้ายที่สุดความเคลื่อนไหว
ของซุนยัตเซ็นประสบความสาเร็จในต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในขณะเดียวกันสถานการณ์ในสยามที่
รัฐบาลสยามพยายามปฏิรูปประเทศให้สอดรับกับบริบทโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 19 และสถาปนาพระราชอานาจของรัฐบาลให้
มีเสถียรภาพภายใต้ระบอบรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (สมเกียรติ วันทะนะ, 2525, น. 24) อย่างไรก็ตาม ปฏิกิริยาของชาวจีน
โพ้นทะเลที่เข้ามามีบทบาททางการเมืองของสามัญชน รวมถึงอุดมการณ์สาธารณรัฐที่มาพร้อมกับซุนยัตเซ็น สั่นคลอนความ
มั่นคงในความรู้สึกของรัฐบาล นามาสู่การสร้างความเป็นอื่นต่อชาวจีนในเวลาต่อมา
การเดินทางมาสยามครั้งแรกของซุนยัตเซ็นใน พ.ศ. 2446 (สจช. ร.5 ต.21/10) นับว่าเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลสยาม
รู้จักกับซุนยัตเซ็น นักเคลื่อนไหวทางการเมืองจีน ที่รัฐบาลสยามไม่มีข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับตัวของซุนยัตเซ็นเลย พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทราบถึงการมีอยู่ของซุนยัตเซ็นในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2446 ภายหลังจากล่วงเลยไปแล้ว
ประมาณ 15-20 วันนับตั้งแต่ซุนยัตเซ็นพานักอยู่ในประเทศสยาม (สจช. ร.5 ต.21/10) พระองค์ทรงมีพระบรมราชโองการให้
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวงนครบาล เป็นผู้สืบสวนเรื่องการมีอยู่ของซุนยัตเซ็น ตามหนังสือ
กราบบังคมทูลของกรมพระนเรศวรฤทธิ์ลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2446 ว่า “ด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทาน
พระราชหัตถเลขาลงวันที่ 3 มิถุนายน ให้ข้าพระพุทธเจ้าสืบสวนในเรื่องจีนพวกริ-ฟอเมอร์คนหนึ่ง” (สจช. ร.5 ต.21/10)
จากพระราชหัตถเลขาชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลสยามต้องการทราบว่าบุคคลนี้เป็นใคร มาเพื่อการอันใด และประเมินความ
เป็นภัยต่อราชอาณาจักร โดยได้ให้ความหมายต่อซุนยัตเซ็นว่า “ริ-ฟอเมอร์” “รีฟอเมอร์” หรือ “ผู้คิดจัดการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองใหม่” การให้นิยามนี้ต่อซุนยัตเซ็นก็เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารภายในรัฐบาลและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และเป็นการจัด
หมวดหมู่ลักษณะบุคคลในมุมของรัฐ
ความหมายของ Reformer ในพุทธทศวรรษ 2440-50 หรือคริสต์ทศวรรษ 1900 ตามพจนานุกรม An EnglishSiamese Dictionary ของ S.G. McFarland (1903, p. 538) พิมพ์และแก้ไขเพิ่มเนื้อหาครั้งที่ 4 ตีพิมพ์ใน พ.ศ. 2446 ให้
ความหมายเป็นภาษาไทยของคาว่า Reformer ว่า “ผู้คิดตั้งธรรมเนียมใหม่ ” รวมทั้งคาที่มีความหมายใกล้เคียงกัน เช่น
Reform และ Reformation ก็ให้ความหมายว่า “เปลี่ยนแปลงใหม่ หรือ การละทิ้งความประพฤติชั่ว”
ความหมายของ Reformer ในคริสต์ทศวรรษที่ 1900 เป็นคาที่ใช้โดยทั่วไปเรียกขานถึงบุคคลที่กระทาการเพื่อให้
เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมในโลกตะวันตก ในขณะเดียวกันคาๆ นี้ก็ถูกใช้กับซุนยัตเซ็นด้วยซึ่งพบใน
หนังสือพิมพ์ The Singapore Free Press and Mercantile Advertiser ฉบับวันที่ 2 สิงหาคม ค.ศ. 1900 โดยพาดหัวข่าว
ว่า The Reformer Sun Yat sen: Some of His Movement ซึ่งคัดลอกมาจากหนังสือพิมพ์ The China Mail ฉบับวันที่
24 กรกฎาคม ค.ศ. 1900 ชนชั้นนาภายในรัฐบาลสยามย่อมรับข่าวสารทางหนังสือพิมพ์เป็นหลักทั้ง จากหนังสือพิมพ์ใน
ประเทศ เช่น หนังสือพิมพ์รายวันสยามออปเซอร์เวอร์ (The Siam Observer Newspaper) หรือจากหนังสือพิมพ์
ภาษาต่างประเทศ นามาสู่การใช้คาว่า “ริฟอเมอร์” ซึ่งเป็นรูปแบบของการทับศัพท์
อย่างไรก็ตาม ในความหมายแฝงของรัฐบาลสยาม หมวดหมู่ลักษณะบุคคลในความหมายของ “ริฟอเมอร์” ถูกจัดให้
เป็นกลุ่มบุคคลที่รัฐบาลไม่พึงประสงค์ ซึ่งแม้ว่าริฟอเมอร์ เช่น ซุนยัตเซ็น เป็นต้น แตกต่างจากชาวจีนที่ลี้ภัยหนีร้อนมาพึ่งเย็นที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราโชบายที่เปิดรับชาวจีนที่อพยพมาจากประเทศจีน เนื่องจากความ
ต้องการแรงงานของรัฐในอัตราสูงเพื่อแทนที่แรงงานไพร่เกณฑ์ที่ไม่ค่อยเต็มใจทา เช่น การขุดคลอง เป็นต้น (เดวิด เค วัยอาจ,
2556, น. 381) กระนั้นก็ตาม รัฐบาลสยามไม่ได้ให้ความหมายเช่นเดียวกับชาวจี นทั่วไปที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารด้วย
ความเป็นอื่นบางอย่าง สิ่งที่ริฟอเมอร์นาเข้ามาในพระราชอาณาจักรที่ทาให้รัฐบาลสยามต้องเฝ้าระวัง คือ อุดมการณ์การเมือง
แปลกปลอม
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อุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงระหว่างสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของรัฐบาลสยามและสาธารณรัฐนิยม
ของซุนยัตเซ็น ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเป็นสิ่งแปลกปลอมที่ไม่พึงประสงค์ ที่อาจชี้นาพสกนิกรและชาวจีนในสยามในทางที่ไม่ถูกไม่
ควรที่ทาให้รัฐบาลสยามต้องเสียประโยชน์ (เอื้อมพร ศรสุวรรณ, 2550, น. 111)
การปะทะกันระหว่าง “สาธารณรัฐนิยม” ของซุนยัตเซ็น กับ “สมบูรณาญาสิทธิราชย์” ของรัฐบาลสยาม
ด้วยพระบรมราโชบายทางการเมืองในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชนิยมในการปกครอง
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยพระมหากษัตริย์ทรงมีอานาจสูงสุดในการปกครอง และไม่มีระบอบการปกครองใดจะ
เหมาะสมต่อประเทศสยามยิ่งไปกว่าระบอบสมบู รณาญาสิทธิราชย์แล้ว พระราชหัตถเลขาของพระองค์ที่ทรงตอบโต้ต่อคา
กราบบังคมทูลของคณะปฏิรูป ร.ศ. 103 สะท้อนให้เห็นพระราชดาริทางการเมืองของพระองค์ในต้นรัชกาล
“เราก็มีความปรารถนาแรงกล้าที่จะได้จัดการนั้น ให้สาเร็จตลอดไป ได้ไม่ต้องมีความห่วงระแวง
อย่างหนึ่งอย่างใด ว่าเราจะเป็นผู้ขัดขวางในการซึ่งจะเสียอานาจ ซึ่งเรียกว่า “แอบโซลูด” เป็นต้นนั้นเลย
เพราะเราได้เคยทดลองรู้มาแล้ว ตั้งแต่เวลาเป็นตุ๊กตา ซึ่งไม่มีอานาจอันใดเลยทีเดียวนอกจากชื่อ จนถึงเวลาที่
มีอานาจขึ้นมาโดยลาดับ จนเต็มบริบูรณ์ในบัดนี้ ในเวลาที่อานาจน้อยปานนั้น ได้ความลาบากอย่างไร แลใน
เวลาที่มีอานาจมากเพียงนี้ ได้ความลาบากอย่างไร เรารู้ดีจาได้ดี เพราะที่จาได้อยู่อย่างนี้ เหตุไรเล่าเราจึงจะ
ไม่ มี ค วามปรารถนาอ านาจปานกลาง ซึ่ งจะเป็ น ความสุ ข แก่ ตั ว เรา แลจะเป็ น การมั่ น คงถาวรของพระ
ราชอาณาจักร” (ชัยอนันต์ สมุทวณิช และ ขัตติยา กรรณสูต, 2518, น. 76-77)
ด้วยสถานการณ์ในต้นรัชสมัยของพระองค์ที่ประสบความยากลาบากทางการเมือง จากอานาจทางการเมืองของขุน
นางตระกูลบุนนาคและกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญที่มีมากในเวลานั้น ขณะเดียวกัน พระองค์ต้องทรงอยู่ภายใต้การกากับ
ดูแลของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ทาให้ พระราชอานาจของพระองค์ทรงถูกควบคุม ในช่วงเวลา
เดียวกันนั้นอิทธิพลของชาติมหาอานาจตะวันตกได้แผ่ปกคลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และถึงแม้ว่าสยามดารงคงเอก
ราชไว้แต่ก็ถูกคุกคามจากมหาอานาจตะวันตก เช่น อังกฤษ และ ฝรั่งเศส อยู่เสมอ บริบททางการเมืองดังกล่าวย่อมประกอบ
สร้างพระราชดาริทางการเมืองในพระองค์ตลอดจนความคิดของชนชั้นนาในรัฐบาลสยามที่ต้องการสถาปนาอานาจการ
ปกครองอันสมบูรณ์เบ็ดเสร็จ ซึ่งพระราชดาริทางการเมืองดังกล่าวทาให้พระราชประสงค์ในพระราชอานาจทางการเมืองอย่าง
แท้จริงให้แก่พระองค์ ซึ่งพระราชดารินี้ดารงอยู่ตลอดรัชสมัยของพระองค์
แนวคิดของอุดมการณ์รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ได้รับการจรรโลงอยู่เสมอ คือ การที่พระมหากษัตริย์มีพระราช
อานาจสูงสุดทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติแต่เพียงพระองค์เดียว ประชากรของรัฐภายใต้อุดมการณ์ดังกล่าวถูกวางไว้ในฐานะ
ของการเป็นผู้ใต้ปกครองเท่านั้น ไม่สามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองได้ การเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่งที่เรียกร้องให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการปกครอง หรือลดทอนอานาจไปจากสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นลัทธิ
การเมืองใดก็ตาม เช่น ประชาธิปไตย สาธารณรัฐ ฯลฯ ย่อมเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมและขัดแย้งกับอุดมการณ์ของรัฐ และเป็น
ผลให้รัฐต้องจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งกับความเคลื่อนไหวดังกล่าวให้สงบราบคาบไป รวมถึงตอกย้าอุดมการณ์การเป็นผู้มี
อานาจสูงสุดของพระมหากษัตริย์ และราษฎรก็ควรที่จะจงรักภักดีไปด้วย (Kesboonchoo Mead, 2009) ลักษณาการ
ดังกล่าวคือนิยามของ “ความเป็นไทย” ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สายชล สัตยานุรักษ์ (2548,
น. 4) ชี้ให้เห็นว่าพระองค์ทรงนิยามไปที่การสร้างความหมายใหม่แก่พระราชพิธี ต่าง ๆ และการสร้างสัญลักษณ์ที่ทาให้
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์กลางของรัฐที่มีพระราชอานาจสูงสุด มีเจ้านาย ข้าราชการระดับต่าง ๆ และราษฎรทุกชนชาติ ที่
ชีวิตขึ้นอยู่กับพระบรมเดชานุภาพ ปัญญาธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ผลลัพธ์ของความเป็นไทยคือการสร้าง
พลเมืองที่พึงประสงค์ของรัฐ ขับเคลื่อนรัฐนาวาภายใต้การบัญชาของพระมหากษัตริย์ไปสู่ความเจริญยิ่งใหญ่และสงบสุข
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การเคลื่อนไหวทางการเมืองและอุดมการณ์สาธารณรัฐของซุนยัตเซ็นก่อให้เกิดชาตินิยมทางไกลต่อประเทศจีนในหมู่
ชาวจีนโพ้นทะเลในสยาม ซึ่งถือเป็นประชากรกลุ่มน้อยที่มีจานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมณฑลกรุงเทพฯ ที่มีชาวจีนโพ้น
ทะเลอาศัยอยู่หนาแน่น มียอดแสดงจานวนพลเมืองใน พ.ศ. 2451 (ร.ศ.128) จากสามะโนครัวว่าจาแนกจีน 197,918 คนจาก
จานวนประชากรชายหญิงทั้งหมด 867,431 คน หรือประมาณ 1 ใน 4 ของประชากรในมณฑลกรุงเทพฯ ทั้งหมด (พลกูล อังกิ
นันทน์, 2514, น. 31) ในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทศวรรษ 2450 ชาตินิยมจีนส่งผลต่อ
ระเบียบการปกครองชาวจีนของรัฐบาล รัฐบาลสยามต้องพบกับการปราศรัยของกลุ่มซุนยัตเซ็นที่ใช้ถ้อยคารุนแรงต่อว่าการ
ปกครองชาวจีนรัฐบาลของรัฐบาลในการเดินทางมาสยามใน พ.ศ. 2451 การนัดหยุดงานของชาวจีนใน พ.ศ. 2453 ที่ส่งผลต่อ
เศรษฐกิจภายใน การส่งเงินเพื่อสนับสนุนความเคลื่อนไหวทางการเมืองในประเทศจีน และชาวจีนติดอาวุธเดินทางไปยัง
ประเทศจีนที่ถูกจับกุมทางตอนเหนือของประเทศใน พ.ศ. 2453 เป็นต้น รวมทั้งยังเป็นสิ่งที่ท้าทายสมบูรณาญาสิทธิราขย์ไทย
ในลักษณะที่ไม่เคยพบมาก่อน ผลของอุดมการณ์สาธารณรัฐและชาตินิ ยมจีนทาลายระเบียบและความสงบเรียบร้อยในพระ
ราชอาณาเขต ย่อมบั่นทอนต่อเอกภาพและความจงรักภักดีต่อรัฐบาล ซึ่งในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวและต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ชาวจีนแสดงออกถึงความต้องการเป็นคนในบังคับจีนและ
ต่อต้านอานาจปกครองของรัฐบาลสยาม อันเป็นผลมาจากอุดมการณ์ชาตินิยมจีน (สจช. ร.6 น.25/14) ปัญหาทางการเมืองคือ
มุมมองสาคัญที่รัฐบาลสยามใช้สร้าง “ความเป็นอื่น” ต่อชาวจีนโดยใช้หลักเกณฑ์ของผลประโยชน์ที่รัฐบาลได้รับ ซึ่งถูกใช้ใน
การให้ความหมายและเป็นหลักการของรัฐในการจาแนกบุคคล ในการอธิบายผ่านภาพตัวแทนของซุนยัตเซ็นและการนิยามต่อ
ชาวจีนที่เคลื่อนไหวทางการเมืองคนอื่น ๆ ที่ในช่วงเวลาก่อนหน้าการเคลื่อนไหวของซุนยัตเซ็นในสยาม ความเป็นอื่นที่แยกชาว
จีนที่ไม่พึงประสงค์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ การแบ่งแยกในรูปของอั้งยี่ ชาวจีนนอกบังคับ และ
ชาวจีนเข้ารีต เป็นต้น รัฐบาลสยามจะไม่ให้ความสนใจหากไม่ทาลายความสงบเรียบร้อยของสังคมและอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของรัฐบาล อันเป็นผลประโยชน์รูปแบบหนึ่งของรัฐบาลสยามในฐานะผู้ปกครองโดยตรง ดังที่ปรากฏในกรณีการเลี้ยง
อั้งยี่ของรัฐบาลในทศวรรษ 2410-2430 (ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล, 2524, น. 224-227) ชาวจีนที่ไม่พึงประสงค์และแสดงท่าที
ขัดแย้งต่ออุดมการณ์รัฐบาลจะถูกสร้างความเป็นอื่นเพื่อแยกออกจากชาวจีนในบังคับภายใต้พระบรมโพธิสมภาร จนกระทั่ง
เมื่อชาตินิยมจีนเบ่งบานเต็มที่ในชาวจีนโพ้นทะเลในสยาม ความเป็นจีนโดยเหมารวมจึงกลายเป็นความเป็นอื่นในทัศนะของรัฐ
ตามบริบททางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป
ท่าทีของรัฐบาลสยามต่อบุคคลที่ถูกขานว่า “ริฟอเมอร์”: กรณีของคังโหย่วเหวย
เนื่องจากในเอกสารกระทรวงต่างประเทศรัชกาลที่ 5 ต.21/10 จีน ซัน ยัด เซน จากสานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ไม่พบพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่แสดงพระราชดาริเกี่ยวกับกรณีของซุนยัตเซ็นโดยตรง
ปรากฏเพียงหนังสือกราบบังคมทูลจากพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการระดับเจ้ากรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสืบหารายงาน
ข้อมูลของซุนยัตเซ็น จึงไม่ทราบว่าพระองค์ทรงมีพระราชดาริต่อซุนยัตเซ็นอย่างไรบ้าง อย่างไรก็ตามก็มีกรณีที่ใกล้เคียงกันใน
พ.ศ. 2443 ซึ่งห่างจากการเดินทางเข้ามาของซุนยัตเซ็นครั้งแรกเป็นเวลา 3 ปี คือ ข่ าวลือเกี่ยวกับคังโหย่วเหวย ซึ่งถูกรัฐบาล
สยามระบุว่าเป็น “ริฟอเมอร์” ผู้หนึ่งที่มีแนวโน้มว่าจะเดินทางเข้ามาในประเทศสยาม ซึ่งมีพระราชหัตถเลขาที่ชี้ให้เห็นถึง
พระราชดาริต่อบุคคลที่ถูกจัดว่าเป็นริฟอเมอร์ได้อย่างชัดเจน
“ด้วยได้เห็นหนังสือพิมพ์สยามออฟเซอเวอร์วันนี้ลงว่า กังยุไวออกจากฮ่องกงจะไป
สิงคโปร์ ซึ่งฉันสงไสยว่าน่าจะเลยไถลเข้ามากรุงเทพ ฯ ซึ่งเราตั้งใจว่าจะไม่ให้ยอมมา...ถ้าหาก
ว่าจะเข้ามาก็จะต้องควบคุมแลขับส่งให้ออกจากเมืองเรา ขอให้เธอตระเตรียมไว้ สั่งถึงกรม
หลวงดารงฉบับ 1 ว่าได้เหนหนังสือพิมพ์กล่าวเช่นนี้ บางทีจะเข้ามาอยู่ในอาณาเขตรของเราที่มี
จีนมากๆ เช่น เมืองภูเก็จเปนต้น ควรจะบอกให้ข้าหลวงเทศาภิบาลคอยรวังอย่าให้เข้ามาอยู่ใน
เขตรศานได้ ถ้ามาอยู่ก็จะไม่มีคุณอนันต์มีแต่โทษฝ่ายเดียว” (สจช. ร.5 ต.21/6)
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ข่าวลือเรื่องที่คังโหย่วเว่ยเดินทางมาถึงสิงคโปร์และอาจเดินทางเข้ามาในพระราชอาณาจักร ได้รับความสนใจมากใน
หมู่คณะรัฐบาลสยาม ซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการทรงมีพระหัตถเลขาถึงเอ เอช เรเบน (A.H.
Rasburia) (รักษาการแทน) ผู้ว่าการแทนกงศุลเยเนราลสยามเมืองสิงคโปร์ (Acting Consul General for Siam Singapore
ภาษาอังกฤษใช้ตามต้นฉบับ-ผู้เขียน) ว่า
“แลตามการที่สืบสวนเข้ามานี้ ข้าพเจ้าเห็นเปนประโยชน์บ้างในการที่อ่านหนังสือพิมพ์
ในเรื่องคนผู้นี้...เพราะว่าถึงโดยจะไม่ได้มีทางพระราชสาพันธไมตรีในรหว่างกรุงสยามและ
กรุงจีนก็ดี ที่เราจะรับรองเขาเข้าในไว้ในเมืองนี้นั้นไม่ได้ในทางราชการนั้น เราก็ได้หลีกเลี่ยงเสีย
จากคนชนิดนี้แลที่ให้ได้รับความรบกวนราคาน เลยแลเราก็ได้ตั้งใจที่จะทาดังนี้ต่อไปด้วย”
(สจช. ร.5 ต.21/6)
พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระหัตถเลขาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ เสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีของคังโหย่วเหวย นักเคลื่อนไหวกิจกรรม
ทางการเมืองจีนที่นิยมระบอบราชาธิปไตย ซึ่งรัฐบาลสยามนับว่าเป็น “ริฟอเมอร์” หรือตามคาที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการทรงใช้ในเอกสารดังกล่าวว่า “หัวน่าแลเปนผู้คิดเปลี่ยนแปลงธรรมเนียมราชการของกรุงจีน ”
ซึ่งถอดคาแปลจากคาว่า “The late leader and reformer of China” (สจช. ร.5 ต.21/6) ซึ่งพระองค์ทรงมองว่าคังโหย่ว
เหวยเป็นบุคคลไม่พึงประสงค์ที่อาจจะนาเอาอุดมการณ์แปลกปลอมมาเผยแพร่ในหมู่ชาวจีนจนเกิดเสียการปกครองชาวจีน
ของรัฐบาลสยามได้ อันเนื่องจากบทบาททางการเมืองของคังโหย่วเหวยเอง
จากกรณีดังกล่าว เห็นได้ว่ารัฐบาลสยามให้ความสาคัญต่อบุคคลที่มีลักษณะอย่าง “ริฟอเมอร์” อย่างเช่น คังโหย่วเหวย
และซุ นยั ตเซ็ น เป็ น ต้ น ท่ าที ที่ รั ฐบาลสยามแสดงออกต่ อริ ฟอเมอร์ เป็ นไปในทางที่ ไม่ ไว้ วางใจและกี ดกั นไม่ ให้ เข้ ามาใน
พระราชอาณาจักร บุคคลลักษณะดังกล่าวรัฐบาลสยามให้นิยามในความหมายแฝงว่าเป็นบุคคลไม่พึงประสงค์ที่อาจจะสร้างความ
วุ่นวายในพระราชอาณาจักร อุดมการณ์ทางการเมืองที่ตรงกันข้ามกับรัฐบาลคือสิ่งสาคัญที่รัฐบาลสยามมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อ
ความมั่ นคง อุดมการณ์ทางการเมืองที่ไม่ ลงรอยกับอุ ดมการณ์เหมาะสมของรัฐบาลสยาม อาจจะท าให้พสกนิกรในประเทศ
สมาทานความคิดดังกล่าวและปลีกห่างจากความถูกต้องดีงามตามระบอบที่รัฐบาลต้องการให้เป็น นาไปสู่การเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐ
และภัยต่อความมั่นคง
อันตรายในภาพตัวแทนที่เปลี่ยนแปลงไป: ซุนยัตเซ็นในฐานะภัยคุกคามในปลายรัชสมัย
ความหมายในภาพตัวแทนของริฟอเมอร์ที่ถูกนิยามกับซุนยัตเซ็นเป็นลักษณะของบุคคลที่ไม่พึงปรารถนานัก และ
มีความแตกต่างจากชาวจีนที่มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารหรือทากิจการสร้างเนื้อตัวดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น แต่รัฐบาลสยามก็ไม่ได้
ตระหนักภัยอันตรายว่าจะสามารถสั่นคลอนระบอบการปกครองแต่อย่างใด ในการเดินทางมาสยามครั้งแรกของซุนยัตเซ็นใน
พ.ศ. 2446 ซุนยัตเซ็นไม่ได้รับการตอบรับจากชาวจีนในสยามมากนัก ตามที่ปรากฏในคาให้การของพ่อค้าชาวจีนจากการ
สืบสวนของพระยาอินทราธิบดีสีหราชรองเมืองว่า “จะไม่ให้เงินหรือช่วยอันใดเลย เพราะทราบไม่ได้ว่าเปนคนชนิดไร พวกไหน
แลอยู่แห่งใดจริง กับทั้งการที่ว่าจะจัดธรรมเนียมการปกครองใหม่นั้น พวกนายห้างทั้งหลายไม่เชื่อ แลไม่เหนว่าเปนการสาคัญ
หรือจะสาเหร็จได้ เข้าใจว่าเปนความหลอกลวงเอาเงินกันเท่านั้น ” (สจช. ร.5 ต.21/10) แต่กระนั้นรัฐบาลสยามก็ให้ความ
สนใจต่อซุนยัตเซ็นมาโดยตลอดจากอุดมการณ์ทางการเมืองที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่สนับสนุนระบอบราชาธิปไตย
แต่ไม่ใช่กับการเดินทางมาสยามใน พ.ศ. 2451 ที่ซุนยัตเซ็นเดินทางมาพร้อมกับหูฮั่นหมิน (Hu Hanmin) หูอี้เซิง
(Hu Yisheng) เหอเค่อฟู (He Kefu) และลู่จ้งซาน (Lu Zhongshan) โดยมีชาวจีนนับร้อยรวมถึงพ่อค้าได้จัดงานต้อนรับอาคันตุกะ
ที่สโมสรจีนกรุงเทพฯ การเดินทางมาเป็นคณะเช่นนี้นับว่าซุนยัตเซ็นมีความมั่นใจในแรงสนับสนุนของชาวจีนในสยามและต้องการ
ทาให้ กรุ งเทพฯเป็นฐานการปฏิ วัติ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งสาคัญนอกเหนื อไปจากสิ งคโปร์ โดยซุ นยั ตเซ็นและคณะ
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เคลื่อนไหวในประเทศสยามด้วยการปราศรัยเพื่อเผยแพร่อุดมการณ์และขอเรี่ยรายจากชาวจีนในสยาม (จี. วิลเลียม สกินเนอร์,
2548, น. 159)
นอกจากการสนับสนุนอย่างล้นหลามแตกต่างจากครั้งก่อนแล้ว ยังมีการกล่าวคาปราศรัยของหูฮั่นหมินที่มีเนื้อหา
โจมตีการปกครองชาวจีนของรัฐบาลโดยมีใจความว่า
“ได้ทราบจากท่านผู้หนึ่งได้เล่าให้ฟังว่า หนังสือพิมพ์สยามออฟเซอเวอร์ ได้ลงข่าวเรื่อง
จีนที่เข้ามาอยู่ในประเทศสยามนี้ ได้รับความลาบากเหลือเกินเช่นกับชาติที่ต่าที่สุด ทั้งรัฐบาลก็
ไม่ใคร่เอาใจใส่เหมือนกับคนต่างประเทศ เมื่อพวกจีนเกิดเหตุอะไรขึ้นพวกไทยได้ใช้อานาจเตะ
ถีบเปนตน ซ้าบอกว่าต้องใช้อานาจชนิดนี้จึงจะพอกับพวกจีน...พวกเราที่มาอยู่เมืองไทย มิเปน
ชาติต่าทั้งนั้นหรือ เราจึงได้ใช้อานาจชนิดนี้ต่อพวกเรา พวกเราควรจะต้องเอาใจใส่บ้างในการที่
เขาใช้อานาจชนิดนี้” (สจช. ร.5 ต.21/10)
คาปราศรัยดังกล่าวพาดพิงถึงการปกครองชาวจีนของรัฐบาลสยามในเชิงของการกดขี่ข่มเหง สร้างความไม่พอใจต่อ
รัฐบาลสยาม และตอบโต้การกระทาดังกล่าวของซุนยัตเซ็นโดยทันที ซึ่งเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) มีความเห็นว่า “ดอกเตอร์
ซุนยัดเซียนกับพวกตั้งต้นไม่ดีเสียแล้ว เพี ยงเท่าที่พูดนี้ก็พอจะยกเหตุไล่ออกจากพระนครได้แล้ว...ควรให้ออกไปเสียดีกว่า
พระราชกระแสร์ก็ได้พระราชทานไว้แล้ว เพราะฉนั้นข้าพระพุทธเจ้าได้มีคาสั่ง ให้มิศเตอร์ลอซัน (Eric St. J. Lawson) ผู้บังคับ
การกองตระเวร จัดการให้ดอกเตอร์ซุนยัดเซียนกับพวกที่มาอีก 3 คน ออกไปจากพระนครด้วยแล้ว” (สจช. ร.5 ต.21/10)
การเคลื่อนไหวในสยามครั้งสุดท้ายใน พ.ศ. 2451 ที่มีการมีองค์กรชาวจีนสนับสนุนความเคลื่อนไหวของซุนยัตเซ็นและ
การตอบรับของชาวจีนในสยามอย่างเกินความคาดหมายของรัฐบาลสยาม ทั้งจากชาวจีนผู้มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจและสังคมและ
ชาวจีนรากหญ้า ซึ่งปรากฏในการร่วมลงทุนก่อตั้งธนาคารจีน-ไทยของเจ้าของโรงสีและพ่อค้าใน พ.ศ. 2451 (สกินเนอร์, 2548,
น. 160) และการเข้าร่วมขบวนการจีนตัดเปียใน พ.ศ. 2453 อันเนื่องมาจากชาวจีนในสยามมีความตระหนักถึงชาตินิยมจีน
และต้องการให้ความช่วยเหลือการเคลื่อนไหวของซุนยัตเซ็นโดยคาดหวังว่าเขาจะเป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศจีนให้เป็นไป
ในทางที่ดีขึ้น (สจช. ร.6 น.25/14) แต่ในขณะเดียวกัน รัฐบาลสยามมองซุนยัตเซ็นว่าเป็นผู้มีความคิดประทุษร้ายต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์จีนและผู้สร้างความวุ่นวายและการจลาจล (สจช. ร.5 ต.21/10)
ในเหตุการณ์จับกุมจีนตัดเปียที่ภาคเหนือของประเทศใน พ.ศ. 2453 มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มเก็กเหม็ง (หมายถึง
กลุ่มนิยมสาธารณรัฐจีน-ผู้เขียน) เคลื่อนไหวอยู่ในภาคเหนือของสยาม ซึ่งมีการแจ้งว่าพบชาวจีนแคะตัดเปีย สวมเสื้อแบบฝรั่ง
พร้อมพกพาอาวุธสงคราม เครื่องแบบทหาร และเครื่องกระสุนเป็นจานวนมาก รวมไปถึงแม่พิมพ์ที่มีคาเชิญชวนโค่นล้มระบอบ
ราชาธิปไตยในประเทศจีน โดยมีจานวน 18 คนที่เมืองแพร่ และอีก 30 คนที่อุตรดิตถ์ โดยมีเป้าหมายว่าจะเดินทางต่อไปทาง
เวียดนาม เข้าสู่ทางตอนใต้ของมณฑลหยุนนาน สมทบกับทหารเก็กเหม็งในประเทศจีน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงแสดงความไม่สบายพระราชหฤทัยเกี่ยวกับจีนเก็กเหม็งเหล่านี้ว่า “ถ้าหากว่าพลาดฤๅไม่สาเร็จ ในความคิดทั้งสอง
อย่างนี้ก็คงจะคิดการก่อตั้งสมักพรรคพวกเปนก๊กเปนเหล่าขึ้นในเมืองเรา ขัดแขงต่อการบังคับบัญชาปกครอง” (สจช. ร.5 ต.
21/22)
เหตุการณ์นี้ทาให้รัฐบาลสยามตื่นตัวต่อภัยของเก็กเหม็ง มีการสืบสวนอย่างกว้างขวางจนพบความเกี่ยวข้องกับ
ซุนยัตเซ็นว่า เขาได้ส่งชาวจีนคนหนึ่งชื่อว่าลิ้มฮ่อยซันเข้ามาชักชวนคนจีนในสยามเข้าร่วมการก่อการ และสามารถสืบสวน
ต่อไปจึงพบว่ามีความเคลื่อนไหวของเก็กเหม็งแฝงอยู่ในท้องถิ่นภูมิภาคต่าง ๆ ตามตลาด ห้องอ่านหนังสือ และบริษัทเอกชนใน
ภาคเหนือและภาคใต้ ทาให้ซุนยัตเซ็นและเก็กเหม็งจึงเป็นภัยต่อความสงบของสยามที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ (เอื้อมพร ศรสุวรรณ,
(2548), น. 111)
การที่พสกนิกรภายใต้การปกครองของรัฐบาลสยามเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมือง ดังเช่นชาวจีนโพ้นทะเลที่แสดงท่าที
สนั บ สนุ น ต่ อ การเคลื่ อ นไหวทางการเมื อ งของซุ น ยั ต เซ็ น ย่ อ มเกิ ด เป็ น ความไม่ ไ ว้ ว างใจต่ อ รั ฐ บาลสยาม ด้ ว ยระบอบ
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สมบูรณาญาสิทธิราชย์ของสยามมีมุมมองต่อการเมืองการปกครองว่าเป็นพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ผู้ซึ่งมีอานาจสูง
สุดแต่เพียงผู้เดียว ประชาชนผู้พึ่งร่มพระบรมโพธิสมภารไม่ว่าชาติใดๆ ย่อมประพฤติตนเป็นผู้จงรักภักดีต่อประมุขของรัฐอย่าง
เข้มข้น การเคลื่อนไหวทางการเมืองใดๆ ของประชาชนในการปกครองของรัฐบาลสยามย่อมขัดต่ออุดมการณ์ทางการเมืองของ
รัฐบาล ประพฤติไม่บังควรต่อประมุขของรัฐ และถูกมองว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่ไม่พึงประสงค์สาหรับรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแสดงพระบรมราโชบายเกี่ยวกับซุนยัตเซ็นและชาวจีนที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
ในฐานะฝ่ายตรงข้ามโดยมีใจความว่ า “...อิ นเตอเรส (Interest-ผู้เขียน) ของเราตรงกันข้ามกับพวกจี นที่จะมาเพาะให้เกิ ด
โปลิติกัลปาตี้ (Political Party-ผู้เขียน) ขึ้น เราควรจะคอยมองอยู่ ให้เสมอ ถ้ามีช่องที่จะทาลายโปลิติกัลปาตีข้างจีนได้เมื่อไรเรา
ต้องทาลาย” (สจช. ร.5 น.8.7/8)
ซุน ยั ต เซ็ น ภายหลั งการเดิน ทางมาสยามเมื่ อ พ.ศ. 2453 ถู ก มองว่ า เป็ น ภั ยที่ อั น ตรายอย่า งยิ่ งยวดต่ อระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์สยาม เนื่องจากซุนยัตเซ็นถือเป็นภาพตัวแทนแรก ๆ ของอุดมการณ์ที่คุกคามการปกครองในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่สยามได้เผชิญหน้า และมีความเป็นภัยมากขึ้นเรื่อย ๆ จากการสนับสนุนของประชาชนในการปกครอง
ในรัชสมัยต่อมาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ทรงรับรู้ถึงอันตรายจากอุดมการณ์ของซุนยัตเซ็น
ในช่วงต้นรัชกาล จากชัยชนะของซุนยัตเซ็นในการเปลี่ยนแปลงการปกครองจีน จากชาวจีนในสยามที่แสดงความยินดีต่อ
เหตุการณ์ในประเทศจีน และคณะ ร.ศ. 130 ซึ่งเป็นกลุ่มข้าราชการทหารที่ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดของซุนยัตเซ็น (พลกูล
อังกินันทน์, 2514, น. 72) ด้วยอิทธิพลแวดล้อมดังกล่าว ส่งผลให้พระบรมราโชบายของพระองค์จึงมีการสร้าง “ความเป็นอื่น”
ต่อชาวจีน ซึ่งพระองค์ทรงเคลื่อนไหวในนามปากกา “อัศวพาหุ” ในบทความตาหนิชาวจีนและวิพากษ์วิจารณ์การเมืองจีน
หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจีนที่จบสิ้นไปแล้ว แต่ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อการเมืองภายในสยาม เพื่อสนับสนุนอุดมการณ์
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์และพระราชอานาจของพระองค์ โดยทักษ์ เฉลิมเตียรณ (2558) ชี้ให้เห็นถึงภาวะที่รัฐไทย
เปลี่ยนนโยบายคุ้มครองชาวจีนให้เป็นคนอื่นที่เป็นอันตรายอยู่ภายในซึ่งแตกต่างจากคนไทย/ชาติไทย พระองค์ใช้ความ
แตกต่างดังกล่าวสร้างชาตินิยมไทยและอัตลักษณ์ไทยให้เป็นรูปธรรมขึ้นมา ที่สะท้อนผ่านพระราชนิพนธ์ในพระองค์ ซึ่งย่อม
เป็นผลพวงของภาพตัวแทนของซุนยัตเซ็นในรัชกาลที่ 5 ในฐานะของปัจจัยหนึ่งด้วย
บทสรุป
ซุนยัตเซ็นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถูกแทนที่ด้วยคาว่า ริฟอเมอร์ หรือ ผู้เปลี่ยนแปลง
ธรรมเนียมการปกครอง เป็นการนิยามความหมายให้กับซุนยัตเซ็นที่เป็นบุคคลซึ่งรัฐบาลสยามไม่รู้จัก หรือมีข้อมูลที่มากมายนัก
อย่างไรก็ตาม ริฟอเมอร์ในมุมมองของรัฐบาลสยามคือบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ เนื่องจากบุคคลที่ถูกระบุว่าริฟอเมอร์นี้ มีความ
แตกต่างจากชาวต่างชาติที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร คือ การเข้ามาในพระราชอาณาจักรพร้อมกับ อุด มการณ์ทาง
การเมืองที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งในรูปแบบของราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญและสาธารณรัฐ ไม่สอดคล้องกับกรอบแนวคิด
“ความเป็นไทย” ที่ชนชั้นนาสยามวางไว้ให้แก่พลเมืองในประเทศ ซุนยัตเซ็นในมุมมองของรัฐบาลสยามเวลานี้ จึงเป็นบุคคลที่
ไม่พึงประสงค์ที่อาจนาแนวคิดทางการเมืองมาเผยแพร่ให้เกิดความวุ่นวายได้ แต่ไม่ได้ดูเป็ นอันตรายเท่าใดนัก แต่เมื่อการเดิน
ทางเข้ามาสยามของซุนยัตเซ็นใน พ.ศ. 2451 พร้อมกับความสนใจของชาวจีนจานวนมากในกรุงเทพฯ ทาให้รัฐบาลสยามเริ่ม
ตระหนักว่าซุนยัตเซ็นอาจเป็นสาเหตุให้ชาวจีนแข็งขืนต่อการปกครองของรัฐบาลสยาม และนาเอาลัทธิการเมืองดังกล่าวมา
เผยแพร่ต่อพสกนิกรให้เสียการปกครอง ในช่วงปลายรัชกาล การจับกุมชาวจีนตัดเปียพกพาอาวุธสงครามในภาคเหนือของ
สยามใน พ.ศ. 2453 ซึ่งระบุว่าเป็นพวกเก็กเหม็ง หรือพวกเดียวกันกับซุนยัตเซ็น ทาให้เกิดการสืบสวนเรื่องเก็กเหม็งอย่าง
กว้างขวาง และ พบว่าในท้องถิ่นต่าง ๆ มีการเคลื่อนไหวของฝ่ายจีนนิยมสาธารณรัฐที่มีซุนยัตเซ็นเป็นผู้นา เหตุการณ์นี้ทาให้
รัฐบาลสยามมองว่าซุนยัตเซ็นเป็นภัยต่อความมั่นคงพระราชอาณาจักร.
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ภาพสะท้อนสภาพสังคมไทยช่วง พ.ศ.2489-2509 ผ่านวรรณกรรมประเภทร้อยกรองของ จิตร ภูมิศักดิ์
Reflection of Thai Society since 1946-1966 C.E. through Poetry literatures of Chit Phumisak
1

กีรติ เกตุรัตนมาลี
บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับภาพสะท้อนสภาพสังคมไทยช่วง พ.ศ.2489-2509 ผ่านวรรณกรรมประเภทร้อย
กรองของ จิตร ภูมิศักดิ์ ซึ่งเน้นการศึกษาวรรณกรรมที่สะท้อนสภาพของสังคมไทยในแง่มุมทางด้านประวัติศาสตร์ โดยผู้ศึกษา
ได้นางานวรรณกรรมร้อยกรองของ จิตร ภูมิศักดิ์ มานาเสนอเนื่องจากงานวรรณกรรมประเภทร้อยกรองของ จิตร ภูมิศักดิ์
เป็นผลงานที่มีความโดดเด่นและสามารถบ่งบอกถึงสภาพของสังคมไทยในช่วง พ.ศ.2489-2509 ได้เป็นอย่างดี โดยงาน
วรรณกรรมร้อยกรองที่ จิตร ภูมิศักดิ์ ประพันธ์ขึ้น ส่วนใหญ่มีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสะท้ อนสภาพอันเลวร้าย
ของสังคม งานประพันธ์ส่วนใหญ่จึงเน้นไปที่การบรรยายถึงสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย เช่น ปัญหาความไม่เท่า
เทียมกันระหว่างชนชั้น การวิพากษ์วิจารณ์ผู้มีอานาจในการปกครอง ปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาเรื่องค่านิยมในสังคมไทยที่ไม่
ถูกต้องที่สืบต่อกันมาอย่างช้านาน การนางานวรรณกรรมร้อยกรองของ จิตร ภูมิศักดิ์ มาทาการศึกษาจะทาให้ทราบถึงสภาพ
ไทยสังคมในช่วง พ.ศ.2489-2509 ซึ่งเป็นช่วงที่ จิตร ภูมิศักดิ์ มีชีวิตอยู่ได้ดียิ่งขึ้น
คำสำคัญ: จิตร ภูมิศักดิ์ พ.ศ.2489-2509 ภาพสะท้อนสภาพสังคมไทย วรรณกรรมร้อยกรอง
Abstract
This study was aimed at the reflection of Thai society since 1946-1966 by researching from poetry
literatures of Chit Phumisak. It focuses on literary studies that reflect the state of Thai society in terms of
history. The researcher presented the poetry literatures of Chit Phumisak because all of the Chit
Phumisak’s poetry literatures are influential works and also indicate the condition of Thai society in the
period since 1946 – 1966 obviously. Moreover, Chit Phumisak’s poetry literatures were mainly intended to
serve as a tool to reflect the worst conditions of society. So most of the works focus on description about
the problem that happen in Thai society such as the trouble about the class between the aristocracy and
labourer, criticisms about the authority, economic problems, and the incorrect social value that had been
inherited. Consequently, to study about Chit Phimisak’s literatures will understand about the state of
society in Thailand since 1946-1966 certainly that Chit Phumisak still alive at that time.
Keywords: Chit Phumisak, 1946-1966 AD, Reflections on Thai society, Poetry Literature
บทนา
บทความนี้ได้นางานวรรณกรรมประเภทร้อยกรองของ จิตร ภูมิศักดิ์ มาศึกษาและอธิบาย เนื่องจากงานวรรณกรรม
ประเภทร้อยกรองของ จิตร ภูมิศักดิ์ เป็นผลงานที่มีความโดดเด่นและทรงคุณค่า ทั้งในด้านเนื้อหาที่สามารถบ่งบอกถึงสภาพ
ความเป็นจริงของสังคมได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงรูปแบบการประพันธ์มีการใช้ภาษาอย่างงดงาม ชวนให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์และ
ความรู้สึกคล้อยตาม ด้วยเหตุนี้จึงทาให้งานวรรณกรรมประเภทร้อยกรองของ จิตร ภูมิศักดิ์ มีความโดดเด่น และสมควรที่จะ
นามาศึกษาในฐานะภาพสะท้อนสภาพสังคม
1

นิสิตภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
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จิตร ภูมิศักดิ์ ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับการสร้างงานวรรณกรรม ซึ่งปรากฏในหนังสือ ศิลปเพื่อชีวิต ศิลปเพื่อประชาชน
โดยมีใจความสาคัญว่า วรรณกรรมที่สร้างขึ้นนั้นต้องมีหน้าที่เพื่ออธิบายถึง “ลักษณะอันอัปลักษณ์ของมนุษย์ที่เป็นอยู่จริง ต้อง
ถ่ายทอดที่มาและความอัปลักษณ์แห่งชีวิต ให้วิธีแก้ไขเปลี่ยนแปลงความอัปลักษณ์แห่งชีวิตให้กลับกลายเป็นความดีงาม
ตลอดจนแสดงตัวอย่างอันเปิดจ้าของชีวิตใหม่ที่จะมาถึง”2 ซึ่งจากทัศนะข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความคิด และจุดประสงค์ในการ
สร้างผลงานของ จิตร ภูมิศักดิ์ ที่ต้องการสะท้อนสภาพของสังคม และต้องการให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาถึงสภาพของสังคมไทยช่วง พ.ศ.2489-2509 โดยศึกษาผ่านทางวรรณกรรมประเภทร้อยกรองของ จิตร
ภูมิศักดิ์
ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาภาพสะท้อนสภาพสังคมไทยช่วง พ.ศ.2489-2509 โดย ทาการศึกษา
ผ่านวรรณกรรมประเภทร้อยกรองของ จิตร ภูมิศักดิ์ โดยศึกษาในประเด็นของภาพสะท้อ นสภาพสังคมไทยจากวรรณกรรม
ประเภทร้อยกรองของ จิตร ภูมิศักดิ์ โดยสาเหตุที่กาหนดช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ.2489-2509 มาใช้เป็นขอบเขตในการศึกษา
เนื่องจากช่วง พ.ศ.2489 เป็นช่วงเวลาที่ จิตร ภูมิศักดิ์ ประพันธ์ผลงานร้อยกรองขึ้นเป็นบทแรก เรื่อยไปจนกระทั่ง พ.ศ.2509
ซึ่งเป็นปีที่ จิตร ภูมิศักดิ์ เสียชีวิต
วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ (Historical Approach) ใช้การวิเคราะห์ตีความข้อมูลจาก
เอกสารเป็นหลัก ทั้งจากหนังสือซึ่งเป็น หนังสือที่รวบรวมงานวรรณกรรมร้อยกรองทั้งหมดที่ จิตร ภูมิศักดิ์ ประพันธ์ขึ้ น
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ งานวิจัย และบทความ ที่มีความเกี่ยวข้องกับสภาพสังคมไทยด้านต่าง ๆ ในช่วง
พ.ศ.2489-2509 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้วิจัยได้กาหนดเป็นขอบเขตในการศึกษา และนาเสนอโดยการพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัย
จิตร ภูมิศักดิ์ เกิดเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2473 ที่อาเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี เนื่องจากบิดาของ จิตร
ภูมิศักดิ์ มีอาชีพรับราชการทาให้ต้องโยกย้ายเพื่อไปรับราชการยังจังหวัด ต่าง ๆ อยู่บ่อยครั้ง ด้วยเหตุนี้จึงทาให้ จิตร ภูมิศักดิ์
ได้รับการศึกษาในแต่ละช่วงวัยจากหลายสถานที่ เพราะต้องย้ายติดตามบิดาของตนไปด้วยเสมอ ใน พ.ศ.2484 บิดาของ จิตร
ภูมิศักดิ์ ได้รับคาสั่งให้ย้ายไปปฏิบัติราชการที่ “จังหวัดพระตะบอง”3 จิตร ภูมิศักดิ์ จึงได้ย้ายติดตามบิดาของตน และได้เข้า
รับการศึกษาที่โรงเรียนในจังหวัดพระตะบอง ซึ่งในช่วงเวลานี้เองทาให้ จิตร ภูมิศักดิ์ ได้มีโอกาสศึกษาทั้งภาษาฝรั่งเศสและ
ภาษาเขมร โดยเฉพาะภาษาเขมรที่ จิตร ภูมิศักดิ์ นั้นได้ศึกษาอย่างแตกฉาน จนสามารถพูด อ่าน และเขียน ได้อย่างเชี่ยวชาญ
ในขณะที่ จิตร ภูมิศักดิ์ อาศัยอยู่ที่จังหวัดพระตระบองนั้น บิดาและมารดาของ จิตร ภูมิศักดิ์ เกิดมีปัญหาในการใช้ชีวิตคู่
ร่วมกันจนเป็นเหตุให้ต้องหย่าร้างและเลิกรากันไปในที่สุด หลังจากนั้น จิตร ภูมิศักดิ์ และพี่สาวจึงได้รับการเลี้ยงดูและส่งเสีย
4
ให้ได้รับการศึกษาจากมารดาสืบต่อมา
2

ทีปกร. (2515). ศิลปเพื่อชีวิต ศิลปเพื่อประชาชน. หน้า 88.
จังหวัดพระตะบองในขณะนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากในพ.ศ. 2484 หลังสิ้นสุดกรณีพิพาทอินโดจีน ไทย-ฝรั่งเศส เป็นผลให้ประเทศไทย
ได้รับดินแดนส่วนที่เรียกว่าเขมรส่วนในและลาวฝั่งขวาของแม่น้าโขงคืน ทางการจึงได้ประกาศจัดตั้งเขตปกครองดังกล่าวขึ้นเป็นจังหวัด ได้แก่
จังหวัดพระตะบอง จังหวัดพิบูลสงคราม จังหวัดนครจัมปาศักดิ์ และจังหวัดลานช้าง.
4
สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ. (2557). บทนา จิตร ภูมิศักดิ์ : ความทรงจาและคนรุน่ ใหม่. ใน จิตร ภูมิศักดิ์ ความทรงจาและคนรุ่นใหม่. หน้า 3.
3
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ขณะที่ จิตร ภูมิศักดิ์ กาลังศึกษาอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในชั้นปีที่ 3 นั้น ได้เกิดเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นกรณี
โด่งดังคือ “กรณีโยนบก” โดยในขณะนั้น จิตร ภูมิศักดิ์ ได้รับตาแหน่งเป็นสาราณียกรของสโมสรนิสิต มีหน้าที่รับผิดชอบการ
จัดทาหนังสือ 23 ตุลา ซึ่งถือเป็นหนังสือประจาปีของจุฬา เพื่อแจกจ่ายให้แก่นิสิตในมหาวิทยาลัย เมื่อเรียบเรียงหนังสือ
ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย ได้มีการนาต้นฉบับของหนังสือดังกล่าวส่งให้โรงพิมพ์เพื่อทาการตีพิมพ์ แต่ปรากฏว่าเมื่อโรงพิมพ์รับ
เนื้อหาต้นฉบับไปและทาการตรวจสอบแล้ว โรงพิมพ์กลับ เอาต้นฉบับดังกล่าวส่งให้กับตารวจ เพราะโรงพิมพ์พบว่าเนื้อหาใน
หนังสือนั้นบางส่วนมีลักษณะฝักใฝ่ไปในแนวทางคอมมิวนิสต์ เมื่อตารวจทาการตรวจสอบแล้วจึงทาการสั่งอายัดหนังสือ
ดังกล่าว โดยสาเหตุที่ทาให้หนังสือเล่มดังกล่าวถูกระงับคือ บทความชื่อยาวเรื่อง “พุทธปรัชญาแก้ส ภาพสังคมตรงกิเลส
วัตถุนิยมไดอะเลคติคแก้สภาพสังคมที่ตัวสังคมเอง และแก้ด้วยการปฏิวัติมิใช่การปฏิรูปของสิทธารถ ปรัชญาวัตถุนิยมไดอะเล็ก
ติดกับปรัชญาของสิทธารถผิดกันอย่างฉกรรจ์ก็ตรงนี้ ” โดยใช้นามปากกาว่า นาครทาส โดยมีอยู่ตอนหนึ่งในวรรณกรรมได้
5
กล่าววิจารณ์พระภิกษุที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีกลอนอีกบทชื่อ “เธอคือหญิงรับจ้างแท้ใช่แม่คน” โดยบท
ประพันธ์ดังกล่าวมีเนื้อหาวิพากษ์วิจารณ์ผู้หญิงที่มีลูกเพราะความอยากเกิดนึกสนุกทางเพศ ครั้นพอตั้งครรภ์ก็ไปทาแท้ง
โดยจากประพันธ์ดังกล่าวทั้งสองบทที่ถูกประพันธ์ขึ้ นโดย จิตร ภูมิศักดิ์ ทาให้กลุ่มนักศึกษาที่มีความเห็นต่างเกิด
ความไม่พอใจและได้บุกจับตัว จิตร ภูมิศักดิ์ เพื่อโยนบก ซึ่งถือเป็นกรณีที่มีความโด่งดัง แต่เมื่อเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุม
ระดับมหาวิทยาลัยแล้ว สภามหาวิทยาลัยกลับมีมติตดั สินไม่ลงโทษผู้ที่จับ จิตร ภูมิศักดิ์ โยนบก แต่กลับตัดสินให้ จิตร ภูมิศักดิ์
ต้องพักการเรียนเป็นระยะเวลา 1 ปี แต่เนื่องจากการลงโทษเกิดขึ้นระหว่างกลางปีการศึกษา จึงทาให้ จิตร ภูมิศักดิ์ โดนพัก
6
การเรียนไปเกือบ 2 ปี โดยให้เหตุผลว่าจิตร ภูมิศักดิ์ มีความโน้มเอียงไปในแนวทางคอมมิวนิสต์ ในระหว่างที่พักการเรียนนั้น
จิตร ภูมิศักดิ์ ได้ไปทางานที่หนังสือพิมพ์ไทยใหม่ และได้เริ่มผลิตผลงานต่าง ๆ โดยเฉพาะงานวรรณกรรมประเภทร้อยกรอง
วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2501 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ก่อรัฐประหารขึ้น และในวัดถัดมา จิตร ภูมิศักดิ์ ถูกจับกุมตัว
ทันทีด้วยข้อหาการกระทาอันเป็น คอมมิวนิสต์ ซึ่งการจับกุมครั้งนี้ถื อเป็นส่วนหนึ่งของการกวาดล้างใหญ่ปัญญาชนฝ่า ย
ก้าวหน้า โดย จิตร ภูมิศักดิ์ ถูกคุมขังโดยไม่มีการไต่สวนคดี จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2507 จึงได้รับการปล่อยตัวเพราะ
7
ศาลสั่งยกฟ้อง ในระหว่างที่อยู่ในคุกนั้นถือเป็นช่วงเวลาที่ จิตร ภูมิศักดิ์ ประพันธ์ผลงานเป็นจานวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่มีเนื้อหา
สะท้อนสภาพสังคม การถูกกดขี่จากชนชั้นปกครอง และปลุกเร้าในการต่อสู้กับอานาจเผด็จการ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2508
จิตร ภูมิศักดิ์ ได้เดินทางไปสู่ภาคอีสาน เพื่อเข้าร่วมการต่อสู้ด้วยอาวุธกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย จนกระทั่งวันที่ 5
8
พฤษภาคม พ.ศ.2509 จิตร ภูมิศักดิ์ ถูกล้อมยิงเสียชีวิต ที่บ้านหนองกุง อาเภอวาริชภมิ จังหวัดสกลนคร
หลังจาก จิตร ภูมิศักดิ์ เสียชีวิต งานประพันธ์ของเขาได้หมดบทบาทลงไปจากสังคมชั่วขณะหนึ่ง เนื่องจาก การศึกษา
แนวคิดทางการเมืองตลอดจนการศึกษาผลงานต่าง ๆถูกรัฐบาลปิดกั้น ซึ่งการตื่นตัวทางการศึกษางานวรรณกรรมของ จิตร ภูมิศักดิ์
อีกครั้งหลังจากการเกิดเหตุการณ์วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 มีนักวิชาการชาวต่างชาติ เคร็ก เจ. เรย์โนลดส์ ได้ให้ทัศนะไว้ว่า
“จิตรนั้นเป็นผู้มีการก่อเกิดสองครั้ง ครั้งแรกเขาเกิดและดับไปตามวิถีของผู้ต่อสู้เพื่อสิทธิประชาธิปไตยในระบอบเผด็จการ ครั้งที่
สองเป็นการก่อเกิดแห่งตานาน จิตร ภูมิศักดิ์ นับเป้นตานานที่ได้กล่ าวขานมาจนถึงในปัจจุบัน วันเกิดครั้งที่สองนี้ อุบัติขึ้นใน
วันที่คนไทยลืมได้ยากคือ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516”9 ซึ่ง เคร็ก เจ. เรย์โนลดส์ ได้พยายามที่จะสื่อให้ผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์
เกี่ยวกับ จิตร ภูมิศักดิ์ ได้เห็นว่า การศึกษาเกี่ยวกับชีวิตและผลงานของ จิตร ภูมิศักดิ์ นั้นไม่ได้เกิดขึ้นทันทีหลังจากที่ จิตร ภูมิศักดิ์
เสียชีวิต แต่ถูกนามาศึกษาอีกครั้งหลังจากเกิดเหตุการณ์วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่บริบททางการเมืองไทย
เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นผลจากการหมดอานาจของรัฐบาลเผด็จการ เป็นผลให้นิสิตนักศึกษามีเสรีภาพทางความคิดมากขึ้น
ทาให้บรรดานิสิตนักศึกษาเกิดพยายามในการศึกษาวรรณกรรมและแนวคิดที่แปลกใหม่
5

แหล่งเดิม. หน้า 4.
ธนาพล อิ๋วสกุล และคณะ. (2547, พฤษภาคม). ชีวิตและผลงาน จิตร ภูมิศักดิ.์ ศิลปวัฒนธรรม, 25(7), 102-119.
7
สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ. (2557). เล่มเดิม. หน้า 6.
8
แหล่งเดิม. หน้า 6.
9
เคร็ก เจ. เรย์โนลดส์. (2534). คานาฉบับภาษาไทย. ใน ความคิดแหวกแนวของไทย จิตร ภูมิศักดิ์ และโฉมหน้าศักดินาไทยในปัจจุบนั .
แปลโดย อัญชลี สุ สายัณห์. หน้า (9).
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จิตร ภูมิศักดิ์ ประพันธ์ผลงานขึ้นเป็นจานวนมาก โดยจากการศึกษาและวิเคราะห์ถึงภูมิหลังและแนวความคิดของ
จิตร ภูมิศักดิ์ ที่ได้กล่าวไปแล้วในข้างต้นแล้วนั้น สามารถวิเคราะห์ถึงปัจจัย ต่าง ๆที่ส่งต่อผลการสร้างงานวรรณกรรมของ
จิตร ภูมิศักดิ์ โดยแบ่งออกเป็นประการต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้
ประการแรก ภูมิหลังทางการศึกษาของ จิตร ภูมิศักดิ์ การที่ จิตร ภูมิศักดิ์ มีโอกาสไปเรียนอยู่ที่โรงเรียนมัธยมใน
จังหวัดพระตะบอง ทาให้ จิตร ภูมิศักดิ์ ได้มีโอกาสศึกษาทั้งภาษาฝรั่งเศส และภาษาเขมร โดยเฉพาะภาษาเขมรที่ จิตร ภูมิศักดิ์
ศึกษาจนแตกฉานและเชี่ยวชาญ และจากการไปศึกษาอยู่ที่จังหวัดพระตะบองนี้เอง ทาให้ จิตร ภูมิศักดิ์ ได้เรียนรู้ถึงความ
แตกต่างและหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ที่มีการผสมผสานของวัฒนธรรมและชนชาติ ต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้จึงทาให้
จิตร ภูมิศักดิ์ เกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาเกี่ยวกับความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งต่อมา จิตร ภูมิศักดิ์ ได้สร้าง
เป็นงานวิชาการ เช่น เรื่อง ข้อเท็จจริงว่าด้วยชนชาติขอม ตานานแห่งนครวัด เป็นต้น
ประการที่ ส อง ครอบครั ว ของ จิ ต ร ภู มิ ศั ก ดิ์ โดยครอบครั ว มี ส่ ว นหล่ อ หลอมต่ อ การศึ ก ษาและการสร้ า งงาน
วรรณกรรมของ จิตร ภูมิศักดิ์ เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะความรักและความผูกพันของ จิตร ภูมิศักดิ์ ที่มีต่อมารดา เนื่องจากแต่
เดิมบิดาของ จิตร ภูมิศักดิ์ มีอาชีพรับราชการ ทาให้ จิตร ภู มิศักดิ์ มีพื้นฐานทางครอบครัวที่ดี ต่อมาเมื่อบิดาและมารดาแยก
ทางกัน ทาให้ครอบครัวของ จิตร ภูมิศักดิ์ ต้องประสบกับความยากลาบากมากขึ้น โดยมารดาของ จิตร ภูมิศักดิ์ มีหน้าที่ใน
การหาเงินเพื่อส่งให้ จิตร ภูมิศักดิ์ และพี่สาว เรียนหนังสือ เมื่อ จิตร ภูมิศักดิ์ ได้ เห็นความทุกข์ยากของแม่ในประการนี้แล้ว
จิตร ภูมิศักดิ์ จึงเกิดความรักต่อมารดามาก จนเป็นแรงบันดาลใจให้ จิตร ภูมิศักดิ์ ได้แปลผลงานวรรณกรรมชิ้นหนึ่งที่มีชื่อเรื่อง
ว่า “แม่” ซึ่งแต่งขึ้นโดย แม็กซิม กอร์กี นักประพันธ์ชาวรัสเซีย
ประการที่สาม ความสนใจงานเขียนแนวสังคมนิยม และอิทธิพลของแนวคิดมาร์กซ์ ปัจจัยดังกล่าวถือเป็นปัจจัยที่
สาคัญที่ส่งผลต่อการสร้างงานวรรณกรรมของ จิตร ภูมิศักดิ์ เป็นอย่างยิ่ง โดยเป็นที่ทราบกันดีว่าจิตร ภูมิศักดิ์ เป็นบุคคลที่มี
ความสนใจการศึกษาประวัติศาสตร์ในตระกูลของมาร์กซ์ จากความสนใจดังกล่าวทาให้ทัศนะของ จิตร ภูมิศักดิ์ ที่มีต่อ
สังคมไทยเป็นไปในรูปแบบของการที่ประชาชนในสังคมถูกกดขี่จากผู้ที่มีอานาจ และประชาชนต้องประสบกับปัญหาความ
เดือดร้อนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบต่าง ๆ การสร้างงานวรรณกรรมของ จิตร ภูมิศักดิ์ จึงถือเป็นเครื่องมือ หนึ่งที่ช่วยในการ
ถ่ายทอดทัศนะของเขาที่มีต่อสังคมไทย
ประการที่สี่ มุมมองของ จิตร ภูมิศักดิ์ ที่มีต่อสังคมไทยของ โดย จิตร ภูมิศักดิ์ มองว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่มีความ
เสื่อมโทรมและสมควรที่จะได้รับการแก้แข้ปรับปรุง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความไม่เท่าเทียมกันระหว่างชนชั้น ค่านิยมที่สืบต่อกันมา
อย่างช้านานในสังคมไทย และอานาจการปกครองที่เป็นเผด็จการ ด้วยมุมมองที่มีต่อสิ่ง ต่าง ๆ เหล่านี้ ทาให้ จิตร ภูมิศักดิ์
ได้หยิบเรื่องราวต่าง ๆ มาประพันธ์เป็นผลงานวรรณกรรมประเภทร้อยกรอง เพื่อวิพากษ์วิจารณ์เสียดสีสิ่งที่ไม่ถูกต้องเหล่านั้น
ประการที่ห้า บุคคลต่าง ๆ ในสังคมที่มีส่วนหล่อหลอมทาให้ จิตร ภูมิศักดิ์ รู้สึกว่าเขากลายเป็นผู้ที่มีความแปลกแยก
เริ่มตั้งแต่ตอนที่ จิตร ภูมิศักดิ์ ย้ายมาจากจังหวัดพระตะบองเพื่อเข้ามาเรียนที่กรุงเทพใหม่ ๆ จิตร ภูมิศักดิ์ ถูกอาจารย์คนหนึ่ง
เหน็บแนมว่าเป็นพวกเขมร ต่อมาเมื่อ จิตร ภูมิศักดิ์ ได้เข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยขณะศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 จิตร ภูมิศักดิ์
ถูกจับโยนบกจากเพื่อนักศึกษา เพียงเพราะ จิตร ภูมิศักดิ์ เป็นผู้ที่มีความเห็นต่าง จากเหตุการณ์ที่ จิตร ภูมิศักดิ์ ได้ประสบพบ
เจอดังกล่าวอาจจะมีส่วนที่ส่งผลให้ จิตร ภูมิศักดิ์ เกิดแนวคิดในการตระหนักถึงคุณค่าและความเท่าเทียมกันของความเป็น
มนุษย์มากขึ้น ดังปรากฏให้เห็นในงานวรรณกรรมประเภทร้อยกรองของ จิตร ภูมิศักดิ์ ที่ได้ประพันธ์ขึ้นหลายชิ้น โดยมีสาระ
เกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมและความไม่เสมอภาคกันในสังคม เช่น มึงก็ช้างและกูก็ช้างบผิดสกนธ์ วาสนาตัวเดียวเจียวทาเข็ญ
ความคานึงถึงเสรีภาพ เป็นต้น
ประการที่หก การที่ จิตร ภูมิศักดิ์ ถูกจับกุมในข้อหาการกระทาอันเป็นคอมมิวนิสต์ และต้องติดคุกอยู่เป็นระยะเวลา
ถึงเกือบ 7 ปี ภายใต้อานาจของความเป็นเผด็จการทหาร จากความทุกข์ดังกล่าวที่ต้องพบเจอทาให้ จิตร ภูมิศักดิ์ เกิดมุมมอง
ที่เกลียดชังความเป็นเผด็จการ เกิดความรูสึกปรารถนาที่จะใช้ชีวิตอย่างมีเสรีภาพ โดยระหว่างอยู่ในคุก จิตร ภูมิศักดิ์ ได้แต่ง
วรรณกรรมประเภทร้อยกรองขึ้นเป็นจานวนมาก เช่น ความหวังยังไม่สิ้น แสงดาวแห่งศรัทธา เป็นต้น ซึ่งบทประพันธ์เหล่านี้
ล้วนเป็นบทกวีที่ปลุกเร้าให้มีกาลังใจในการต่อสูก้ ับความอยุตธิ รรม ที่ตนเองและผู้ที่มีอุดมการณ์เดียวกันต้องประสบในขณะนั้น
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โดยปัจจัยต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ถือเป็นปัจจัยสาคัญที่มีสว่ นหล่อหลอมให้ จิตร ภูมิศักดิ์ เกิดแนวคิดและทัศนะ
ที่มีต่อสังคม จนนาไปสู่การสร้างงานวรรณกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะงานวรรณกรรมประเภทร้อยกรองที่ จิตร ภูมิศักดิ์ ได้
ประพันธ์ขึ้นขึ้นเป็นจานวนมาก เพื่อใช้งานวรรณกรรมเหล่านั้นเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับความอยุติธรรม และสะท้อนสภาพ
ปัญหาต่าง ๆในสังคมไทย เพื่อให้ผู้ที่ได้อ่านงานวรรณกรรมเกิดความตระหนักคิดและนาไปสู่การแก้ไขไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น
จากการศึกษางานวรรณกรรมประเภทร้อยกรองของ จิตร ภูมิศักดิ์ พบว่ามีจานวนทั้งสิ้น 132 บท โดยมีจุดประสงค์ใน
การประพันธ์เพื่อถ่ายทอดถึงสภาพความเป็นจริงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม แต่เนื่องจากงานวรรณกรรมร้อยกรองที่ จิตร ภูมิศักดิ์
ประพันธ์ขึ้นนั้นมีเป็นจานวนมาก ผู้ศึกษาจึงคัดเลือกวรรณกรรมประเภทร้อยกรองของ จิตร ภูมิศักดิ์ ที่เห็นว่าสามารถสะท้อน
สภาพสั ง คมไทยช่ ว ง พ.ศ.2489-2509 ได้ อ ย่ า งชั ด เจนมาวิ เ คราะห์ แ ละอธิ บ ายควบคู่ ไ ปกั บ บริ บ ททางประวั ติ ศ าสตร์
โดยแบ่งเป็นภาพสะท้อนสภาพสังคมไทยด้านต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้
1.ด้านสังคม
1.1 สะท้อนสภาพชีวิตของคนในชนบท และชาวนา
จากการศึกษาบริบททางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชาวนาพบว่า ในช่วงภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง
บ้านเมืองอยู่ในสภาวะปลอดจากสงคราม การบุกเบิกที่ดินทานาเกิดการขยายวงกว้างมากขึ้น จากเดิมที่ชาวนาเคยตั้งรกราก
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู่ในบริเวณแถบลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา ซึ่งมีสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะแก่การทานาเพราะเป็นพื้นที่ที่อยู่
บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้า มีความอุดมสมบูรณ์ แต่เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีพื้นที่อยู่จานวนจากัด มีผู้ที่เข้ามาจับจองพื้นที่เป็น
จานวนมาก จึงไม่เพียงพอต่อการความต้องการของเกษตรกร ด้วยเหตุนี้จึงทาให้เกิดการขยายพื้นที่ทานาไปสู่บริเวณที่ห่างออกไป
จากที่ราบลุ่มแม่น้า และเขตที่ราบสูง ซึ่งแหล่งที่ใหญ่ที่สุดที่มีการอพยพไปคือที่ราบสูงโคราช ครอบคลุมบริเวณพื้นที่เกือบ 1 ใน 3
ของประเทศ10 ประกอบกับหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง ข้าวไทยส่งออกไปไปสู่ตลาดต่างประเทศได้เป็นจานวนมาก
รัฐบาลในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม จึงมีการออกนโยบายเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรเพาะปลูกข้าว เพื่อให้จานวนผลผลิต
ตอบสนองต่อความต้องการในการการส่งออก ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงกระตุ้นให้คนหันมาประกอบอาชีพทานาปลูกข้าวจานวนมากขึ้น
ในจานวนของชาวนาที่อพยพเพื่อไปทานาแถบภาคอีสานนั้น มีบางส่วนที่เป็นชาวนาที่ไม่มีที่ดินทากินเป็นของตนเอง
แต่เดิมประกอบอาชีพเป็นแรงงานรับจ้างไร้ที่ดิน ซึ่งอพยพจากพื้นที่แถบอื่นซึ่งเต็มไปด้วยผู้คนที่ยากจนอยู่แล้ว ทาให้ไม่
สามารถหางานทาได้ โดยการอพยพจะมีคนกลางพาพวกเขาใส่ท้ายรถกระบะหรือมีเอเยนต์พาคนเหล่านั้นมาทาการเกษตรในที่
ที่นายทุนได้จับจองไว้ โดยพวกนายทุนจะลงทุนเช่ารถแทรกเตอร์ ช่วยเตรียมที่ดิน และให้สินเชื่อเพื่อการเพาะปลูก แล้ว
จากนั้นจึงบังคับซื้อผลผลิต11 และนอกจากนี้ยังมีผู้ที่มีที่ดินเป็นของตนเองแต่เดิมอยู่แล้ว แต่ขาดทุนทรัพย์ จึงต้องกู้ยืมเงินจาก
นายทุนเพื่อนาไปใช้ในการทานา เมื่อไม่สามารถหาเงินไปใช้หนี้ที่กู้ยืมได้ จึงจาต้องเสียที่ดินของตนให้แก่นายทุนไปในที่สุด
ซึ่งจะเห็นได้ว่าชาวนานั้นต้องประสบกับปัญหาการเอารัดเอาเปรียบจากนายทุนในทุ กรูปแบบ โดยความทุกข์และสภาพชีวิต
ของชาวนานั้น จิตร ภูมิศักดิ์ ได้บรรยายไว้ในวรรณกรรมร้อยกรองที่เขาได้ประพันธ์ขึ้น โดยมีเนื้อความบางส่วน ดังต่อไปนี้
“ชาวนาจน
ชีวิตนี้ที่นาสักฝ่ามือ
กระท่อมจากฟากฝาหลังคาคร่า
แต่ทวดย่าตาปู่เขาสู้ทน
โอ้ความจนข้นแค้นแสนสาหัส
เพียงเงินร้อยน้อยค่า...อา บ่เคย

เขาดิ้นรนยับย่อยอยู่น้อยหรือ
ไม่มีโฉนดนาสมค่าคน
เมื่อฟ้าฉ่ากายก็ชุ่มไม่คุ้มฝน
ไม่หลุดพ้นแอกหนักและปลักเลย
เพียรประหยัดเพียงจะบ้านิจจาเอ๋ย
12
ได้งอกเงยเก็บออมไว้ดอมดม...”

10

คริส เบเกอร์ และผาสุก พงษ์ไพจิตร. (2557). ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย. หน้า 219.
แหล่งเดิม. หน้า 219.
12
จิตร ภูมิศักดิ์. (2551). โคลงสรรเสริญเกรียติกรุงเทพมหานครยุคไทยพัฒนา. ใน คนยังคงยืนเด่นโดยท้าทาย. หน้า 240.
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จิตร ภูมิศักดิ์ ได้ประพันธ์บทร้อยกรอง โคลงสรรเสริญเกียรติยุคกรุงเทพยุคไทยพัฒนา ขึ้น ใน พ.ศ.2507 โดยใช้
นามปากกาว่า กวีการเมือง ซึ่งบทร้อยกรองดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงสถานภาพของชาวนา ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในการถือครอง
ที่ดินทากิน ต้องตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบพวกนายทุน เพราะชาวนาต้องเช่าที่ดินในการเพาะปลูก รวมไปถึงการซื้อสินค้าที่ใช้ใน
การทาเกษตรกรรมจากนายทุน ซึ่งมุ่งแต่จะเอากาไรและเอารัดเอาเปรียบเสมอ ทาให้ชาวนาต้องประสบกับภาวะขาดทุน
1.2 สะท้อนสภาพชีวิตของคนในเมือง
จากการศึกษาบริบททางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพชีวิตของคนในเมืองพบว่า จากการการฟื้นตัวและการขยาย
ตัวของระบบเศรษฐกิจไทยที่มีมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ พ.ศ.2493 ที่ประเทศไทยสามารถส่งออกสินค้าบางชนิดได้เป็นจานวน
มาก เช่น ข้าว ดีบุก และยางพารา การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในลักษณะนี้ทาให้ “ชนชั้นกลางกลุ่มใหม่” ที่เกิดขึ้นหลังจาก
การทาสนธิสัญญาเบาว์ริ่งเพิ่มจานวนมากขึ้นอย่างรวดเร็วยิ่งกว่าในอดีต พร้อมกันนั้นคนกลุ่มนี้ยังมีรสนิยมใหม่ ๆ หลายประการ
ที่ทาให้สังคมไทยในช่วงทศวรรษ 2490 เกิดความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากซึ่งส่งผลต่อสภาพสังคมเมืองในเวลาต่อมา13
การขยายตัวของชนชั้นกลางส่งผลให้วัฒนธรรมของชนชั้นกลางก่อตัวขึ้นอย่างเด่นชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมือง
ซึ่งการขยายตัวของชนชั้นกลางนี้สัมพันธ์โดยตรงกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ คนชั้นกลางระดับกลางและระดับล่างกลายเป็น
ส่วนสาคัญของสังคมกรุงเทพ ซึ่งมีรายได้และศักยภาพในการทาการจับจ่ายใช้สอยเพื่อการดารงชีวิต กาลังซื้อของคนกลุ่มนี้จึง
ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของตลาดในการผลิต และเป็นปัจจัยสาคัญที่กระตุ้นให้เกิดการแพร่หลายของวัฒนธรรมความ
บันเทิงรูปแบบใหม่ ๆ ตลาดความบันเทิงในกรุงเทพจึงเกิดขยายตัวอย่างรวดเร็ว คนกรุงเทพมีความนิยมดูมหรสพเพิ่มมากขึ้น
โดยในช่วงปลายทศวรรษ 2490 ภาพยนตร์กลายเป็นความบันเทิงและเป็นที่นิยมของคนกรุงเทพฯ 14 มีสถานบริการความ
บัน เทิ ง ต่า ง ๆ เกิ ด ขึ้ น เป็น จ านวนมากเพื่อ ตอบสนองความต้ อ งการของคนเมื อ งกรุง ประกอบกั บ วั ฒนธรรมตะวั น ตกที่
แพร่กระจายมาสู่ประเทศไทยพร้อมกับการเข้ามาของจักรวรรดินิยม ทาให้สภาพชีวิตของคนในกรุงเทพโดยเฉพาะชนชั้นกลาง
ใช้ชีวิตกันอย่างฟุ้งเฟ้อ เนื่องจากมีสิ่งบันเทิง ต่าง ๆ คอยดึงดูดยั่วยุการจับจ่ายใช้สอย เห็นได้จากวรรณกรรมร้อยกรองที่ จิตร
ภูมิศักดิ์ ประพันธ์ขึ้น ที่มีการบรรยายถึงสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมเมือง โดยมีเนื้อหาบางส่วนดังต่อไปนี้
“มีนางโทรศัพท์เนื้อ
แม่ม่ายผัวเผลอบาน
มีเรือเร่สาราญ
แสนแสบแสบกามบ้า
บริการอาบน้านวด
สาวหนุ่มนวดกันกระสัน

นวลหวาน
แบะค้า
เริงสวาท
กลิ่นคลุ้งคาวคลอง
เนืองนันต์
แสบไส้...”15

จิตร ภูมิศักดิ์ ประพันธ์บทร้อยกรอง จิ้งเหลนกรุง ขึ้นใน พ.ศ.2507 โดยใช้นามปากกา กวีการเมืองซึ่งจากบทร้อย
กรองแสดงให้เห็นถึงการหลั่งไหลเข้ามาของวัฒนธรรมตกวันตก สภาพสังคมและค่านิยมของคนในสังคมขณะนั้นที่ตกอยู่ภายใต้
อิทธิพลของจักรวรรดินิยมและวัฒนธรรมของต่างชาติ
2. ด้านการเมืองการปกครอง
2.1 สภาพการเมืองการปกครอง
จากการศึ ก ษาบริ บ ททางประวั ติ ศ าสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สภาพการเมื อ งการปกครองพบว่ า การกลั บ มาเป็ น
นายกรัฐมนตรีอีกครั้งของจอมพลป.พิบูลสงครามใน พ.ศ.2491 จนถึง พ.ศ.2500 ได้หันเหนโยบายไปสู่การร่วมต่อต้านลัทธิ
13

สายชล สัตยานุรกั ษ์. (2558). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการการวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่: ประวัติศาสตร์สังคมไทย. หน้า 802.
สายชล สัตยานุรกั ษ์. (2558). เล่มเดิม. หน้า 805.
15
จิตร ภูมิศักดิ์. (2551). คาวกลางคืน. ใน คนยังคงยืนเด่นโดยท้าทาย. หน้า 280.
14
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คอมมิวนิสต์กับประเทศทุนนิยมตะวันตกเพื่อแลกเปลี่ยนกับความร่วมมือทางทหารและเศรษฐกิจรวมทั้งการแลกเปลี่ยนข่าว
กรองความเคลื่อนไหวของคอมมิวนิสต์ และมีการอนุญาตให้อเมริกาเข้ามาก่อตั้งฐานทัพในประเทศไทยใน พ .ศ.2493 ซึ่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและไทย มีสาเหตุมาจากทั้งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการเมือง เนื่องจากความหวั่นวิตกของ
อเมริกาต่อการขยายตัวของคอมมิวนิสต์16 ทาให้นับจากนั้นอเมริกาเข้ามามีบทบาทต่อสภาพการเมืองการปกครองของไทยเป็น
อย่างมาก ซึ่ง จิตร ภูมิศักดิ์ บรรยายถึงการคุกคามของอเมริกาเอาไว้ว่า
“เฉดหัวแยงกี้ออกไป
พ้นนี้มีแต่ต้องทุกข์

ทวยไทยจึงจะอยู่สุข
เข็ญขุกทั่วหน้าตาปี”17

จิตร ภู มิ ศั กดิ์ ได้ ประพั นธ์ บทร้ อยกรอง เฉดหั วแยงกี้ออกไป ขึ้น ใน พ.ศ. 2499 โดยใช้ นามปากกาว่า อิ ฐ ซึ่ งมี
จุดประสงค์เพื่อบรรยายให้เห็นถึงการคุกคามของจักรวรรดินิ ยมอเมริกา ซึ่งเริ่มเข้ามาแทรกแซงกิจการเมืองการปกครองของ
ประเทศไทยนับตั้งแต่ พ.ศ.2493
ต่อมาเมื่อ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขึ้นดารงตาแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี ใน พ.ศ.2500 นั้น มีการดาเนินนโยบายใน
กวาดล้างปราบปรามคอมมิวนิสต์ และผู้ที่มีความเห็นต่างทางการเมืองอย่างจึงทาให้มีการจับกุมผู้ที่มีแนวโน้มที่มีการกระทาอัน
เป็นไปแนวทางคอมมิวนิสต์จานวนมาก และนอกจากนี้ยังมีการใช้อานาจรัฐธรรมนูญในการควบคุมหรือปิดกั้นผู้ที่มีความเห็นต่าง
ทางการเมือง โดย จิตร ภูมิศักดิ์ ได้ประพันธ์วรรณกรรมร้อยกรองที่สะท้อนสภาพการเมืองการปกครองของไทยในขณะนั้นเอาไว้ว่า
“…เสียงคนนั้นถูกกลืน
ปืนเงียบลงสิ้นควัน
สูเอยอย่าสาออย
ฆ่าคนเหมือนยักษ์มาร

เพราะเสียงปืนคารามลั่น
จึงเสียงคนก้องกังวาน
ตะบอยพ้ออายชาวบ้าน
18
ทั้งป้ายสียังขี้แย…”

นอกจากนี้ จิตร ภูมิศักดิ์ ยังประพันธ์บทร้อยกรองที่กล่าวถึงการควบคุมสื่อสิ่งพิมพ์ของรัฐบาล และนักหนังสือพิมพ์ที่
ยอมจานนต่อความกดดันในการนาเสนอข่าว ในสมัยรัฐบาล จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เอาไว้ว่า
“…อนึ่งเพื่อนหนังสือพิมพ์ อีกหลายคนที่เอออวย
ขายแรงเพราะเงินรวย
จะพลอยชั่วเสียชาติคน
อย่าขายเลยวิญญาณ
ยอมซมซานกับความจน
19
ปลีกตัวจากพาลชน
มายืนหยัดให้ลือใจ…”
จิตร ภูมิศักดิ์ ได้ประพันธ์บทร้อยกรอง คาเตือนจากเพื่อนเก่า ขึ้น ใน พ.ศ.2507 โดยใช้นามปากกว่า เพื่อนเก่า ซึ่งมี
จุดประสงค์ในการประพันธ์เพื่อบรรยายถึงสภาพบ้านเมืองที่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของอานาจเผด็จการในสมัยจอมพล
สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และการถูกปิดกั้นในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน รวมไปถึงการควบคุมสื่อสิ่งพิมพ์และถูกปิดกั้นการ
นาเสนอข่าวสารโดยรัฐบาล
3. ด้านเศรษฐกิจ
3.1 สภาพเศรษฐกิจ
จากการศึกษาบริบททางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพเศรษฐกิจไทยพบว่าเศรษฐกิจไทยช่วงหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 มีปัญหาเรื่องราคาข้าวของราคาแพง ประกอบกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น ซึ่งถึงแม้ไทยจะส่งออกข้าวและสินค้าอื่น ๆ ได้เป็น
จ านวนมาก แต่ รั ฐบาลมี การใช้ นโยบายเก็ บภาษี ข้ าวส่ งออก มี การใช้ ระบบโควตาและอั ตราส ารองข้ าว เพื่ อกดราคาข้ าว
16

ทักษ์ เฉลิมเตียรณ. (2552). การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ. หน้า 129.
จิตร ภูมิศักดิ์. (2551). เฉดหัวแยงกี้ออกไป ใน ถึงร้อยดาวพราวพรายกระจายแสง. หน้า 95.
18
จิตร ภูมิศักดิ์. (2551). คาเตือนจากเพือ่ นเก่า. ใน คนยังคงยืนเด่นโดยท้าทาย. หน้า 253.
19
แหล่งเดิม.
17
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ภายในประเทศให้มีราคาต่ากว่าราคาในตลาดโลก ทาให้แรงงานได้รับผลตอบแทนในอัตราต่า และจากการลดราคาขายข้าวใน
ประเทศให้ต่าลงเช่นนี้ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ชาวนาส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นเกษตรกรที่มีความรู้ความสามารถ
และมีทุนที่จะพัฒนาการเกษตรของตนให้เจริญก้าวหน้าได้ ต้นทุนการผลิตที่ต้องใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง มีราคาสูงขึ้น ขณะที่ชาวนา
20
ขายพืชผลได้ในราคาที่ต่า โดย จิตร ภูมิศักดิ์ ได้ประพันธ์บทร้อยกรองเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจที่ชาวนาต้องประสบเอาไว้ว่า
“แรงงาน
สู้ไถหว่านสิเป็น “ดอก” ออกไสว
เป็น “ดอกเบี้ย” เลียล้างอยู่กลางใจ
ใช่ “ดอกไม้” หมอลาแทบสาลัก
โอ้ชีวิตคิดน่าน้าตาร่วง
ที่คอหน่วงดอกเบี้ยแทบเปลี่ยนหัก
บนหลังอา...ค่าเช่า น่าเศร้านัก
ภาษีชัก คนกลางเชือด เลือดหลั่งริน”21
จิตร ภูมิศักดิ์ ประพันธ์บทร้อยกรอง เสียงแผ่นดิน ขึ้น ใน พ.ศ.2508 โดยใช้นามปากกาว่า กวีศรีสยาม ซึ่งบท
ประพันธ์แสดงให้เห็นถึงการที่ชาวนาต้องถูกเอารัดเอาเปรียบทั้งจากการเก็บภาษีจากรัฐบาล และต้องโดนเอารัดเอาเปรียบจาก
พ่อค้าที่รับซื้อผลผลิตในราคาต่า แต่ต้นทุนการผลิตกับอยู่ในอัตราสูง
4. ด้านการศึกษา
4.1 ชี้ให้เห็นถึงความสาคัญของการศึกษา
จากการศึกษาบริบททางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษาในประเทศไทยพบว่าความเปลี่ยนแปลงที่
สาคัญอีกประการหนึ่งในยุคเศรษฐกิจพัฒนาคือทาให้เกิดการขยายของการศึกษาในทุกระดับโดยรัฐบาลได้ส่งเสริมให้คนทั่วไป
เข้าสู่ระบบการศึกษาแผนใหม่ เพื่อป้อนเข้าสู่ระบบราชการและภาคอุตสาหกรรมและบริการต่าง ๆ ที่ขยายตัวมากขึ้นซึ่งเป็น
การพัฒนาการศึกษาเพื่อให้มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจรัฐบาลได้มีการปรับปรุงการศึกษา
เบื้องต้นทั้งในด้านการขยายสถานศึกษาการเพิ่มอุปกรณ์การเรียนการสอนและการจัดฝึกอบรมครูทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคนอกจากนี้ยังมีนโยบายที่สาคัญได้แก่การขยายระบบการศึกษาภาคบังคับออกไปจนถึงชั้นประถมปีที่ 7 โดยในปีพ.ศ.
2509 จานวนนักเรียนประถมศึกษาภาคบังคับคือชั้นประถมปีที่ 1 ถึงประถมปีที่ 7 มีทั้งสิ้น 4,768,000 คนในจานวนนี้เป็น
นักเรียนประถมศึกษาตอนต้นประมาณ 4,231,000 คน22
การขยายการศึกษาของรัฐบาลเพื่อที่จะสร้างแรงงานตอบสนองความต้องการของระบบราชการและภาคธุรกิจ ส่งผล
ให้คนจานวนมากได้ก้าวเข้าสู่ “ยุคสมัยของความหวัง” โดยชนชั้นกลางในกรุงเทพ และต่างจังหวัด เลือกที่จะลงทุนด้วยการส่ง
บุตรหลานเข้าเรียนหนังสือ23 จากการขยายตัวทางการศึกษานี้ส่งผลให้มีเยาวชนเข้ารับการศึกษาเป็นจานวนมาก จิตร ภูมิศักดิ์
จึงได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับการศึกษาเอาไว้ว่า
“เรียนใช่เพื่อตนเองโหน่งเหน่งไป
เพื่อรับใช้มวลมหาประชาชน”24
จิตร ภูมิศักดิ์ ได้ประพันธ์บทร้อยกรอง เรียนเพื่อใช่ตนเองโหน่งเหน่งไป ขึ้น ใน พ.ศ.2500 โดยใช้นามปากกาว่า ศรี
นาคร ซึ่งมีจุดประสงค์ในการประพันธ์ร้อยกรองบทดังกล่าวเพื่อชี้ให้นักเรียนและนักศึกษาเห็นว่าการศึกษาเล่าเรียนนั้นไม่ใช่
การศึกษาเพื่อนาความรู้มาใช้กอบโกยและหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองฝ่ายเดียวเท่านั้น แต่การศึกษาที่มีคุณค่าและเกิด
ประโยชน์นั้น คือการนาความรู้ที่ได้ศึกษามานั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม
20

ธเนศ ศรีวิชัยลาพันธ์. (2554). เศรษฐกิจไทย. หน้า 26.
จิตร ภูมิศักดิ์. (2551). เสียงแผ่นดิน. ใน คนยังคงยืนเด่นโดยท้าทาย. หน้า 332.
22
สายชล สัตยานุรกั ษ์. (2556). เล่มเดิม. หน้า 846.
23
แหล่งเดิม. หน้า 847.
24
จิตร ภูมิศักดิ์. (2551). เรียนใช่เพือ่ ตนเองโหน่งเหน่งไป. ใน ถึงร้อยดาวพราวพรายกระจายแสง. หน้า 117.
21
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5. ด้านศาสนาและความเชื่อ
5.1 วิจารณ์ศาสนาความเชื่อ และค่านิยมในสังคม
จากการศึกษาบริบททางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ความเชื่อ และค่านิยมในสังคมในประเทศไทยพบว่า
ศาสนาพุทธมีอิทธิพลต่อความเชื่อของคนในสังคมเป็นอย่างมาก โดยนับตั้งแต่อดีตมีการสร้างวัดวาอารามขึ้นเป็นจานวนมาก
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคติความเชื่อของพระพุทธศาสนาฝังลึกอยู่กับความคิดและความเชื่อของคนในสังคมไทย รวมไปถึงความเชื่อ
ตั้งแต่โบราณที่คนไทยมีต่อพุทธศาสนาเป็นไปในรูปแบบของความเชื่อที่งมงาย เชื่อในเรื่ องของการทาบุญเพื่อตนเองจะได้เกิด
มามีชีวิตที่ดีในชาติหน้า จิตร ภูมิศักดิ์ ได้ประพันธ์บทร้อยกรองที่ชี้ให้เห็นถึงการทาบุญที่เกิดประโยชน์เป็นการทาบุญแท้ๆ
ไม่ใช่การทาบุญตามจารีตสังคมในรูปแบบเดิมๆ โดยมีเนื้อความบางส่วนว่า
“ทาบุญ
ทาอย่างไรคือทาบุญนะคุณเออ
การฆ่าไก่ไปวัดจัดเป็นบุญ
ศีลปาณาห้ามฆ่าสัตว์ถนัดใจ
…การทาบุญที่แท้แน่ที่สุด
คือช่วยเหลือเกื้อกูลหนุนกันไป
สร้างบ่อน้าทาสะพานการกุศล
เพื่อมวลชนทั่วทั่วไปได้พึ่งพา

ชวนคุณช่วยกันคิดสักนิดเหนอ
ผมคนเซ่อต้องถามเรื่อยเปื่อยไป
จริงเรอ...คุณ ผมชักงงออกสงสัย
ไง๋ฆ่าไก่ตัวเบ้อเร่อเฮ้อนิจจา…
คือทาดีแก่มนุษย์ทั้งน้อยใหญ่
คือปลดให้เขาพ้นทุกข์ที่รุกรน...
สร้างถนนบารุงด้านการศึกษา
จักได้บุญเสียยิ่งกว่าพร่าสวดมนต์... ”25

จิตร ภูมิศักดิ์ ได้ประพันธ์บทร้อยกรอง การทาบุญเพื่อตัวกูดูชอบกล ขึ้น ใน พ.ศ.2500 โดยใช้นามปากกว่า ขวัญนรา
ซึ่งจากบทประพันธ์ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า จิตร ภูมิศักดิ์ ไม่ได้มีความต้องการที่จะโจมตีสถาบันศาสนาโดยตรง หากแต่มี
จุดประสงค์ในการประพันธ์บทร้อยกรองดังกล่าวขึ้นเพื่อตั้งข้อสังเกต และมีความต้องการให้คนในสังคมหันมามองการทาบุญใน
รูปแบบที่เป็นบุญแท้ๆ ไม่ใช่การทาบุญที่เป็นรูปแบบจารีตหรือประเพณีของสังคมไทยที่สืบต่อกันมาอย่างช้านาน การที่ขุนนาง
นิยมสร้างวัดเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเป็นผลให้มีวัดวาอารามเกิดขึ้นเป็นจานวนมาก หรือแม้กระทั่งการทาบุญเพื่อหวังว่าชาติ
หน้าจะได้เกิดมามีชีวิตที่ดี ซึ่งนั่นไม่ใช่การทาบุญที่ดี แต่การทาบุญที่ดีคือการทาบุญโดยจิตใจของการให้อย่างบริสุทธิ์
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษางานวรรณกรรมร้อยกรองของ จิตร ภูมิศักดิ์ อาจจะกล่าวได้ว่า ในงานวรรณกรรมร้อยกรองแทบทุกบท
ที่ จิตร ภูมิศักดิ์ ได้ประพันธ์ขึ้น ได้แสดงให้เห็นถึงสภาพอันเลวร้ายของสังคม ความต้องการในการเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่
ทิศทางที่ดีขึ้น ตลอดจนการแต่งวรรณกรรมร้อยกรองเพื่อให้กาลังใจแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในสังคม โดยสาเหตุของการ
ประพันธ์วรรณกรรมมาจากปัจจัย ต่าง ๆหลายประการ ที่ทาให้ จิตร ภูมิศักดิ์ มีมุมมองต่อสังคมไทยในลักษณะของการเป็น
สังคมที่ไม่มีความเท่าเทียมกัน ทั้งจากการที่ จิตร ภูมิศักดิ์ ถูกจับกุมในข้อหาการกระทาอันเป็นคอมมิวนิสต์ ทั้งจากครอบครัว
ของ จิตร ภูมิศักดิ์ ที่มารดาต้องเลี้ยงดู จิตร ภูมิศักดิ์ มาด้วยความยากลาบาก และประกอบกับความสนใจในงานเขียนแนว
สังคมนิยม จึงนาไปสู่การสร้างงานวรรณกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะงานวรรณกรรมประเภทร้อยกรองที่ จิตร ภูมิศักดิ์ ได้ประพันธ์
ขึ้นเป็นจานวนมาก เพื่อใช้งานวรรณกรรมเหล่านั้นเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับความอยุติธรรม และสะท้อนสภาพปัญหาต่าง ๆ
ในสังคมไทย เพื่อให้ผู้ที่ได้อ่านงานวรรณกรรมเกิดความตระหนักคิดและนาไปสู่การแก้ไขไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น
ซึ่งจากผลการศึกษาวิจัยได้แสดงให้เห็นถึงภาพสะท้อนสภาพสังคมไทยช่วง พ.ศ.2489-2509 ผ่านทางการศึกษางาน
วรรณกรรมประเภทร้อยกรองของ จิตร ภูมิศักดิ์ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพของสังคมไทยด้านต่าง ๆ คือ

25

จิตร ภูมิศักดิ์. (2551). การทาบุญเพือ่ ตัวกูดูชอบกล. ใน ถึงร้อยกาวพราวพรายกระจายแสง. หน้า 133-134.
- ผลงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาตรีเครือข่าย SMARTS -

815

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 8

ด้านสังคม พบว่าในส่วนของสภาพชีวิตของคนในชนบท และชาวนา มีคุณภาพชีวิตอย่างยากลาบาก โดยคนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพทานาเพื่อหาเลี้ยงชีพ แต่ต้องประสบกับปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบจาก
บรรดานายทุน เป็นต้น ในส่วนของสภาพชีวิตของคนในเมือง พบว่าชีวิตของคนในเมืองส่วนใหญ่มีความเปลี่ยนแปลงไปอัน
เนื่องมาจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวมากขึ้น และการเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติโดยเฉพาะวัฒนธรรมอเมริกัน ซึ่งทาให้ชนชั้น
กลางที่อาศัยอยู่ในเมืองมีความสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างชาติที่แพร่กระจายเข้ามาสู่ประเทศไทยมากขึ้น
ด้านการเมืองการปกครอง พบว่าการแพร่กระจายเข้ามาของลัทธิคอมมิวนิสต์สู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ส่งผลให้อเมริกาเข้ามาแทรกแทรงการบริหารงานทางด้านการเมืองภายในประเทศไทย ส่งผลให้เศรษฐกิจและการเมืองไทยตก
อยู่ภายใต้อานาจและอิทธิพลของอเมริกา และนอกจากนี้จากการทารัฐบาลของ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ใน พ.ศ.2500 ทาให้
บ้านเมืองเข้าสู่สภาวะของความเป็นเผด็จการ เป็นผลให้คนในสังคมไทยถูกปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น และสิทธิ เสรีภาพ ใน
การแสดงความคิดเห็นน้อยลง
ด้านเศรษฐกิจเศรษฐกิจ พบว่าช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีปัญหาเรื่องราคาข้าวของราคาแพง ประกอบกับ ค่า
ครองชีพที่สูงขึ้น ซึ่งถึงแม้ไทยจะส่งออกข้าวและสินค้าอื่น ๆ ได้เป็นจานวนมาก แต่รัฐบาลมีการใช้นโยบายเก็บภาษีข้าวส่งออก
มีการใช้ระบบโควตาและอัตราสารองข้าว เพื่อกดราคาข้าวภายในประเทศให้มีราคาต่ากว่าราคาในตลาดโลก ทาให้ชาวนา
ได้รับผลตอบแทนในอัตราต่า ซึ่งทาให้สภาพชีวิตของชาวนามีความยากลาบากเช่นเดิม
ด้านการศึกษา พบว่าจากระบบเศรษฐกิจที่เกิดการขยายตัว ทาให้รัฐบาลมีนโยบายเพื่อสนับสนุนการศึกษาของ
เยาวชน เพื่อผลิตบุคลากรให้รองรับระบบเศรษฐกิจที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นผลให้มีผู้ที่เข้ารับการศึกษาเพิ่มขึ้นเป็นจานวน
มาก โดยใน พ.ศ. 2509 จานวนนักเรียนประถมศึกษาภาคบังคับคือชั้นประถมปีที่ 1 ถึงประถมปีที่ 7 มีทั้งสิ้น 4,768,000 คน
ในจานวนนี้เป็นนักเรียนประถมศึกษาตอนต้นประมาณ 4,231,000 คน26
ด้านศาสนาและความเชื่อ พบว่าศาสนาพุทธมีอิทธิพลต่อความเชื่อของคนในสังคมเป็นอย่างมาก นับตั้งแต่อดีตมีการ
สร้างวัดวาอารามขึ้นเป็นจานวนมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคติความเชื่อของพระพุทธศาสนาที่ฝังลึกอยู่กับความคิดและความเชื่อ
ของคนในสังคมไทย รวมไปถึงความเชื่อตั้งแต่โบราณที่คนไทยมีต่อพุทธศาสนาเป็นไปในรูปแบบของความเชื่อที่งมงาย เชื่อใน
เรื่องของการทาบุญเพื่อตนเองจะได้เกิดมามีชีวิตที่ดีในชาติหน้า
ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากงานวรรณกรรมประเภทร้อยกรองที่ จิตร ภูมิศักดิ์ ได้ประพันธ์ขึ้นนั้นมีเป็นจานวนมาก และในที่นี้ยังมีงาน
วรรณกรรมร้ อ ยกรองที่ จิ ต ร ภู มิ ศั ก ดิ์ ประพั น ธ์ ขึ้ น อี ก หลายผลงาน ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ถู ก น ามาศึ ก ษาวิ เ ครา ะห์ ใ นแง่ มุ ม ทาง
ประวัติศาสตร์ ซึ่งถ้าหากมีการศึกษางานวรรณกรรมประเภทร้อยกรองของ จิตร ภูมิศักดิ์ เพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่ได้นามาศึกษา
และวิเคราะห์แล้วนั้น อาจจะทาให้ค้นพบประเด็นความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ อาทิเช่น สภาพสังคม สภาพการเมืองการ
ปกครอง ในช่วงเวลาที่ จิตร ภูมิศักดิ์ มีชีวิตอยู่ ซึ่งเป็นสิ่งที่นอกเหนือไปจากที่งานนี้ได้ศึกษาไว้ และนอกจากนี้ยังมีนักวิชาการ
ท่านหนึ่ง คือ เคร็ก เจ. เรย์โนลดส์ ได้เขียนหนังสือที่อธิบายเกี่ยวกับชีวิตและผลงาน ที่เกี่ยวข้องกับ จิตร ภูมิศักดิ์ ซึ่งถ้านางาน
ของ เคร็ก เจ. เรย์โนลดส์ มาศึกษาวิเคราะห์ร่วมกับการศึกษางานวรรณกรรมร้อยกรองของ จิตร ภูมิศักดิ์ อย่างละเอียดถี่ถ้วน
แล้ว อาจจะทาให้ได้มุมมองใหม่ ๆ เกี่ยวกับการศึกษางานวรรณกรรมประเภทร้อยกรองของ จิตร ภูมิศักดิ์
นอกเหนือจากงานวิจัยเรื่องนี้ที่มุ่งเน้นศึกษางานวรรณกรรมประเภทร้อยกรองของ จิตร ภูมิศักดิ์ โดยอาศัยการศึกษา
ทางด้านประวัติศาสตร์แล้วนั้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่าควรมีการศึกษาเกี่ยวกับงานวรรณกรรมร้อยกรองของ จิตร ภูมิศักดิ์ ในด้าน
อื่น ๆ เพิ่มเติม โดยเฉพาะการศึกษาทางด้านภาษาศาสตร์ เนื่องจากผู้วิจัยพบว่างานวรรณกรรมร้อยกรองที่ จิตร ภูมิศักดิ์
ได้ ป ระพั น ธ์ ขึ้ น นั้ น จิ ต ร ภู มิ ศั ก ดิ์ มี ก ารใช้ รู ป แบบภาษา และกลวิ ธี อ ย่ างหลากหลายในการประพั น ธ์ ผ ลงาน ท าให้ งาน
26

สายชล สัตยานุรกั ษ์. (2556). เล่มเดิม. หน้า 846.
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วรรณกรรมร้อยกรองที่ จิตร ภูมิศักดิ์ ได้ประพันธ์ขึ้นมีความโดดเด่น และน่าสนใจ ซึ่งการศึกษาทางด้านภาษาศาสตร์นั้นจะเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษางานวรรณกรรมร้อยกรองของ จิตร ภูมิศักดิ์ ในศาสตร์ด้านอื่น ๆ อีกหลายแขนง เนื่องจากสามารถนามา
เชี่ยมโยงกันได้ โดยเฉพาะถ้านาการศึกษาทางด้านภาษาศาสตร์และประวัติศาสตร์มาบูรณาการควบคู่ไปกับการศึกษางาน
วรรณกรรมร้อยกรองของ จิตร ภูมิศักดิ์ แล้วนั้น จะทาให้พรมแดนความรู้เรื่องนี้ขยายมากขึ้น
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การเข้าถึงระบบไร้เงินสดของผู้บริโภคย่านอโศกมนตรี กรณีศึกษา True Money Wallet
A Personal Accessibility of Cashless Society in Asoke Montri Road:
A Case Study of True Money Wallet
สิทธิพัฒน์ เปี่ยมใจสว่าง1
พราวพิศุษฏ์ ศิริสุทธิ์1
นภัสวี ตานีเทพ1
ภัทรธิดา สามัคคี1
สาวิตรี หล้าเรือง1
สาวิตรี วรรณะ1
บทคัดย่อ
ปัจจุบันประเทศไทยกาลังพัฒนาสู่แนวคิดของประเทศไทย 4.0 ซึ่งต้องการที่จะเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจให้เป็นระบบ
เศรษฐกิจที่มีมูลค่าหรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม หนึ่งในเป้าหมายคือแรงผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมใช้
เงินสดในรูปแบบของสังคมไร้เงินสดดังนั้นนักวิจัยจึงมีความสนใจในงานวิจัยนี้
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ ประการที่หนึ่งเพื่อหาพื้นที่บริการร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven บนถนนอโศกมนตรี
ประการที่สองเพื่อศึกษาลักษณะเฉพาะของผู้ใช้ในร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven บนถนนอโศกมนตรี ประการที่สามศึกษารูปแบบ
การใช้งานในระบบ True Money Wallet การวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือหลักในการเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่างเป็น
ผู้ใช้บริการร้านสะดวกซื้อ 7–Eleven ที่ใช้และไม่ใช้แอปพลิเคชั่น True Money Wallet จานวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมู ลได้แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิ ติโดยใช้โปรแกรม SPSS
(Statistical Package for the Social Sciences)
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เนื่องจากเพศหญิงมีการรับรู้
ข่าวสารมากกว่าเพศชาย จึงทาให้เพศหญิงมีการเข้ามาใช้บริการร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven มากกว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 16-21 ปี ซึ่งมีอาชีพเป็น นิสิต นักศึกษา โดยสาเหตุที่เลือกใช้เพราะไม่ต้องพกเงินสด และสาขาที่มีผู้เข้าใช้งานมาก
ที่สุด คือ สาขาประสานมิตร(ตึกไข่ดาว)
คำสำคัญ: การเข้าถึง สังคมไร้เงินสด ทรูมันนี่วอลเล็ท
Abstract
Presently, Thailand is transforming into Thailand 4.0, the new strategy of Thailand’s economy.
This new economic strategy focusing on an innovation, a value-based economy, which will driving the
breakthough an economic Thailand. The one goal is turing a traditional economy into the cashless
society. The objectives of this study consist of 1) to identify the convenience stores, named 7-Eleven,
located in Asoke Montri Road. 2) to study the characteristics of customers in 7-Eleven convenience store
in Asoke Montri Road. 3) to study the patterns of users who using the True Money Wallet application as
usual. Tool for field data collection is the questionnaire. The samples site were random selected at 400,
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combinated with the people who are use True Money Wallet application and the people who did not use.
The statistics analysis were successed by SPSS (Statistical Package for Social Sciences) including percentage,
mean, and standard deviation (SD).
Results presented the majority gender of users is female. Because the female are more attracting
by information or promotion than male. The popular aging of users are ranging from 16-21 years, most of
them declared as the students because it is convenien for them, do not to carry cash and safe. The most
popular branch is located in Srinakarinwirot University, named Prasarnmit Branch.
Keywords: Asoke Montri Road, Cashless Society, True Money Wallet
บทนา
ปัจจุบันประเทศไทยกาลังพัฒนาเข้าสู่ระบบแนวคิดประเทศไทย 4.0 ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value–Based Economyหรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กล่าวคือ ในปัจจุบัน เรายังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจ
แบบทามากได้น้อยซึ่งเราต้องการปรับเปลี่ยนเป็นทาน้อยได้มาก นั่นหมายถึงการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน
3 มิติสาคัญคือ 1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” 2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 3. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิต
สินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น ซึ่งหนึ่งในเป้าหมาย คือการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่สังคมการใช้เงินสด
ในรูปแบบของ สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) คือ ลดการใช้เงินสดที่อยู่ในรูปแบบของธนบัตรและเหรียญ มาสู่การใช้เงิน
สดในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น จึงทาให้เกิดแผนกลยุทธ์ระบบการชาระเงิน พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559 ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย มีเป้าหมายให้ระบบการการชาระเงินเป็นส่วนสาคัญในการช่วยสนับสนุนการทากิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ภาครัฐและเอกชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มช่องทางการชาระเงินที่มีศักยภาพสูง และนามาพิจารณาในการส่งเสริมคือ
ช่องทางผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile payment) เนื่อ งจากเป็นช่องทางการแพร่หลาย มีการกระจายตัวไปยังกลุ่ ม
ผู้ใช้บริการได้ และจากผลการศึกษาในหลายประเทศ พบว่าบริการ Mobile payment ได้รับความนิยมอย่างมากในการช่วย
สนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการการชาระเงินมากขึ้นทาให้สถาบันการเงินต่าง ๆ เล็งเห็นถึง ความสาคัญของระบบ
สังคมแบบไร้เงินสด สาหรับการใช้บริการ TrueMoney Wallet เป็นหนึ่งในเครือข่ายสังคมไร้เงินสด โดยจัดเป็นนวัตกรรมหนึ่ง
ที่กาลังเริ่มมีการใช้งานมากขึ้น TrueMoney Wallet เป็นแอปพลิเคชันบนมือถือที่ช่วยให้การ ใช้ชีวิตของคนในสังคม มีความ
สะดวกและง่ายขึ้น ทั้งการให้บริการเรื่องจ่ายบิล เติมเงิน โอนเงิน เราสามารถทาได้ครบและจบในแอปพลิเคชันเดียว
ถนนอโศกมนตรี ( Asok Montri Road) เป็นถนนสายสั้น ๆ ในกรุงเทพมหานคร มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร
มีจุดเริ่มต้นที่แยกอโศกมนตรีซึ่งเป็นจุดตัดระหว่างถนนสุขุมวิทกับถนนรัชดาภิเษก มุ่งไปทางทิศเหนือในพื้นที่แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา ไปสิ้นสุดที่แยกอโศก-เพชรบุรีซึ่งเป็นจุดตัดกับถนนเพชรบุรี ถนนอโศกมนตรีเดิมมีชื่ อเรียกว่า "ซอยสุขุมวิท
21 (ซอยอโศก)" และ "ถนนอโศก" โดยกรุงเทพมหานครได้เปลี่ยนชื่อเป็น ถนนอโศกมนตรี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2547
ตามข้อเสนอของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งในปัจจุบันถนนอโศกมนตรีเป็นถนนที่สาคัญเส้นหนึ่ง เนื่องจากเป็น ย่าน
ธุรกิจ สถานที่ท่องเที่ยว สถานศึกษา ที่มีผู้คนหลากหลายอาชีพเข้ามาใช้บริการในย่านนี้ และยังมีระบบขนส่งที่สามารถเดิน
ทางเข้ามาในย่านนี้ได้อย่างสะดวกสบาย
จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา “TrueMoney Wallet” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะหาพื้นที่
บริการ ลักษณะผู้ใช้งานในร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven รวมไปถึงทิศทางในการใช้งานในรูปแบบไร้เงินสดที่เข้ามาใช้งานในพื้นที่
ศึกษาในพื้นที่ถนนอโศกมนตรี เพื่อตอบโจทย์ว่าสังคมในประเทศไทยจะเปลีย่ นแปลงให้เป็นไปในระบบสังคมไร้เงินสดได้หรือไม่
โดยศึกษาพื้นที่บริการร้านสะดวกซื้อ 7 – Eleven บนถนนอโศกมนตรี
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อหาพื้นที่บริการร้านสะดวกซื้อ 7 – Eleven บนถนนอโศกมนตรี
2. เพื่อศึกษาลักษณะผู้ใช้งานในร้านสะดวกซื้อ 7 - Eleven บนถนนอโศกมนตรี
3. เพื่อศึกษารูปแบบการใช้งานในระบบไร้เงินสด (True Money Wallet)
สมมุติฐานของการวิจัย
1. ผู้ใช้งานมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ ที่อยู่ แตกต่างกัน
มีพฤติกรรมการใช้งานที่ต่างกัน
2. ทัศนคติที่มีต่อระบบ True Money Wallet มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้งานของผู้บริโภค
3. ทัศนคติที่มีต่อการส่งเสริมการใช้งานระบบ มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้งานระบบ True Money
Wallet
4. ผู้ใช้งานมีความคิดเห็นต่อการเลือกใช้งานระบบ True Money Wallet ต่างกัน
5. ผู้ใช้งานมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการใช้งานของระบบ True Money Wallet ต่างกัน
6. ผู้ใช้งานมีพฤติกรรมการใช้งานของระบบ True Money Wallet ต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ปัจจัยที่มีผลต่อผู้ใช้งานในระบบสังคมไร้เงินสด กรณีศึกษา TrueMoney Wallet ได้แก่ ที่ตั้ง ประชากร
พฤติกรรม ร้านสะดวกซื้อ7- Eleven โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถานที่ทางาน เป็นต้น
2. กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่มาใช้งานในร้านสะดวกซื้อ7- Eleven ในบริเวณ
ถนนอโศกมนตรี
3. ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย
การศึกษานี้ เป็นการศึกษาการเข้าถึงระบบไร้เงินสดของผู้บริโภคย่านอโศกมนตรี กรณีศึกษา True Money Wallet
การที่ผู้ใช้งานได้ใช้งาน true money wallet ในพื้นที่บริเวณถนนอโศกมนตรี ตัวแปรต้นปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ที่
นามาเป็นเกณฑ์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ ที่อยู่ และสาหรับตัวแปรตามได้แก่ ผู้ใช้งาน สาเหตุในกา รเลือกใช้7-11
สาขานี้ ประเภทการใช้งาน ความถี่ในการใช้งานต่อสัปดาห์ ประเภทของการเติมเงิน ความถี่ในการเติมเงินต่อสัปดาห์ จานวน
เงินในการเติมต่อครั้ง
วิธีดาเนินการวิจัย
1. กาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
การกาหนดประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ ส าหรั บ งานวิ จั ย นี้ คื อ กลุ่ ม บุ ค คลทั่ ว ไปที่ มี ก ารใช้ ร ะบบสั งคมไรเงิ น สดแบบ
TrueMoney Wallet ในร้านสะดวกซื้อ 7 – Eleven บนถนนอโศกมนตรี
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การกาหนดกลุ่มตัวอย่าง
เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นขนาดตัวอย่าง
สามารถคานวณได้จาก สูตร ไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran กาหนดระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับ
ค่าความคลาดเคลื่อน ร้อยละ 5 ซึ่งสูตรที่ใช้ในการคานวณครั้งนี้ คือ
สูตร n = (P(1-〖P)Z〗^2 )/E^2
ดังนั้น จะใช้ขนาดตัวอย่างจะใช้ตัวอย่างอย่างน้อย 384 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ โดยมีความ
ผิดพลาด ไม่เกิน ร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประมวลผล และการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง ซึ่งถือได้ว่าผ่านเกณฑ์ที่เงื่อนไขกาหนด คือ ไม่น้อยกว่า 384 ตัวอย่าง
1.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้จะทาการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีเก็บตัวอย่างจากประชากรที่อยู่ในบริเวณถนนอโศกมนตรีโดย
มีจุดเริ่มต้นที่แยกอโศกมนตรีซึ่งเป็นจุดตัดระหว่างถนนสุขุม วิทกับถนนรัชดาภิเษก มุ่งไปทางทิศเหนือในพื้นที่แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา ข้ามคลองแสนแสบ เข้าพื้นที่แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี ไปสิ้นสุดที่แยกอโศก-เพชรบุรี และเก็บตัวอย่างโดย
แบ่งเป็น 3 ช่วงเวลาคือ
เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่คนมีการเดินทางเข้ามาในบริเวณถนนอโศกมนตรีนี้ ซึ่งเป็นย่านธุรกิจที่สาคัญย่าน
หนึ่ง โดยเหตุผลที่เลือกเก็บตัวอย่างใน 3 ช่วงเวลานี้ เพราะช่วงเช้า ช่วงกลางวัน และช่วงเย็น เป็นช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่มีการ
เดินทางเข้ามาเรียน ทางาน และมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในบริเวณนี้ แล้วมีการเข้ามาใช้บริการร้านสะดวกซื้อ 7–Eleven
ที่ตั้งอยู่บนถนนอโศกมนตรี ซึ่งจะเก็บจานวนกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง โดยใช้เวลาในการเก็บกลุ่มตัวอย่างจานวน 7 วัน
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
2.1 ศึกษาข้อมูลจากตารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2.2 ปรับปรุงดัดแปลงแบบสอบถาม ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในงานวิจัย
2.3 นาแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาในการทาวิ จัย เพื่อทาการตรวจสอบข้อมูล
ความถูกต้องของเนื้อหาและเสนอเพิ่มเติม ก่อนการนาไปสอบถามกลุ่มตัวอย่าง
2.4 ขอบเขตของแบบสอบถามจะเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานระบบสังคมไร้เงินสด กรณีศึกษา TrueMoney
Wallet ของบุคคลทั่วไปมีการเข้ามาใช้บริการร้านสะดวกซื้อ 7 – Eleven ที่ตั้งอยู่บนถนนอโศกมนตรี เขตวัฒนา จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 จัดทาการแบ่งขนาดร้านสะดวกซื้อ 7–eleven เพื่อทาการแบ่งจานวนแบบสอบถามในการเก็บข้อมูล
3.2 ดาเนินการเก็บข้อมูลบริเวณร้านสะดวกซื้อ 7–eleven ณ ถนนอโศกมนตรี
3.3 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
3.4 วิเคราะห์ข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 เมื่อรวบรวมแบบสอบถามตามความต้องการแล้ว คณะผู้วิจัยได้ทาการตรวจสอบความถูกต้อง และความ
สมบูรณ์แบบของแบบสอบถาม
4.2 นาข้อมูลสถิติมาประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS (Statistical Package for Social Sciences) และนา
ข้อมูลทางพื้นที่มาประมวลผลด้วยโปรแกรม Arcmap
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4.3 ทาการวิเคราะห์ข้อมูล
4.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
4.5 เปรียบเทียบกับลักษณะการใช้พื้นที่จากการแปลภาพถ่ายโดยโปรแกรม Arcmap
ผลการวิจัย
ผลการวิ จัยพบว่า กลุ่มผู้ต อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เ ป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เนื่ องจากเพศหญิงมี การรับ รู้
ข่าวสารมากกว่าเพศชาย จึงทาให้เพศหญิงมีการเข้ามาใช้บริการร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven มากกว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มี อายุ
ระหว่าง 16-21 ปี ซึ่งมีอาชีพเป็น นิสิต นักศึกษา โดยสาเหตุที่ เลือกใช้เพราะไม่ต้องพกเงินสด และสาขาที่มีผู้เข้าใช้งาน มาก
ที่สุด คือ สาขาประสานมิตร(ตึกไข่ดาว)
ตารางที่ 1 : แสดงการเข้าถึงร้าน 7-Eleven ในระยะ 800 เมตร ที่มา : โปรแกรม ArcGis
จากรูปแสดงการเข้าถึงร้าน 7-Eleven ในระยะทาง 800 เมตร เนือ่ งจากการศึกษาพบว่าระยะทางเฉลี่ยที่คน
กรุงเทพฯ พร้อมที่จะเดินเท้าไปยังสถานที่ต่าง ๆ อยู่ที่ประมาณ 10 นาทีหรือประมาณ 800 เมตร

ภาพที่ 1 แสดงการเข้าถึงร้าน 7-Eleven ในระยะ 800 เมตร ที่มา: โปรแกรม ArcGis
ตารางที่ 2 : แสดงจานวนเงินที่เติมเข้าระบบต่อครั้งของผู้ใช้งาน True Money Wallet ที่มา: จากการเก็บแบบสอบถาม
ตอนที่ 2
x
2.1 ต่ากว่า 100 บาท
3.5
2.2 100-500 บาท
58.5
2.3 1001-2000 บาท
3.0
2.4 2001-4000 บาท
1.0
2.5 มากกว่า 4000 บาท
0.8
รวม
66.8
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จากตารางที่ 2 พบว่า จากผู้ที่ตอบแบบสอบถาม 308 คน คิดเป็นร้อยละ 77.0 จานวนเงินที่ผู้ใช้งานเติมเข้าระบบต่อ
ครั้ง มากที่สุดคือ 100-500 บาท จานวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 58.5 รองลงมา 501-1,000 บาท จานวน 41 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.3 น้อยกว่า 100 บาท จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 1,001-2,000 บาท จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0
2,001-4,000 บาท จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 และมากกว่า 4,001 บาท จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 ตามลาดับ

ภาพที่ 2 แสดงจานวนเงินที่เติมเข้าระบบต่อครั้งของผู้ใช้งาน True Money Wallet
ที่มา: จากการตอบแบบสอบถามและโปรแกรม ArcGis
ตารางที่ 3 : แสดงอายุของผู้ใช้งาน True Money Wallet ที่มา: จากการเก็บแบบสอบถาม
ตอนที่ 3
x
3.1 ต่ากว่า 15 ปี
3.0
3.2 16-21 ปี
8.3
3.3 22-27 ปี
5.5
3.4 28-33 ปี
5.0
3.5 34-40 ปี
3.0
3.6 มากกว่า 40 ปี
1.0
รวม
25.8
จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ที่เลือกใช้งานในระบบ True Money Wallet ส่วนใหญ่มีอายุ 16-21 ปี จานวน 33 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.3 รองลงมามีอายุ 22-27 ปี จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 มีอายุ 28-33 ปี จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0
มีอายุ 34-40 ปี จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 มีอายุต่ากว่า 15 ปี จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3 และมีอายุมากกว่า 40 ปี
จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามลาดับ
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ภาพที่ 3 แสดอายุของผู้ใช้งาน True Money Wallet
ที่มา: จากการตอบแบบสอบถามและโปรแกรม ArcGis
ตารางที่ 4 : แสดงสาเหตุในการเลือกใช้งาน True Money Wallet ที่มา: จากการเก็บแบบสอบถาม
ตอนที่ 4
x
4.1 สมัครใหม่ได้เงินคืน
22.0
4.2 ไม่มีค่าธรรมเนียม
31.0
4.3 โปรโมชั่นน่าสนใจ
28.0
4.4 ไม่ต้องใช้เงินสด
29.3
4.5 โอนเงิน
16.3
4.6 อื่น ๆ
5.5
รวม
25.8
จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ที่เลือกใช้งานในระบบ True Money Wallet ส่วนใหญ่เพราะไม่มีค่าธรรมเนียมในการใช้
งานมีจานวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 สาเหตุรองคือไม่ต้องใช้เงินสด มีจานวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 โปรโมชั่น
น่าสนใจ จานวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 สมัครใหม่ได้เงินคืน มีจานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 โอนเงิน มีจานวน
65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 และอื่น ๆ จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 ตามลาดับ
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ภาพที่ 4 แสดงสาเหตุในการเลือกใช้งาน True Money Wallet
ที่มา: จากการตอบแบบสอบถามและโปรแกรม ArcGis
ตารางที่ 5 : แสดงความถี่ของผู้ใช้งาน True Money Wallet ที่มา: จากการเก็บแบบสอบถาม
ตอนที่ 5
x
5.1 1-3 ครั้ง/สัปดาห์
57.3
5.2 4-6 ครั้ง/สัปดาห์
14.0
5.3 7-9 ครั้ง/สัปดาห์
3.3
5.4 มากกว่า 9 ครั้ง/สัปดาห์
2.5
รวม
77.0
จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ที่เลือกใช้งานในระบบ True Money Wallet ส่วนใหญ่มีการใช้งาน 1-3 ครั้ง/สัปดาห์
จานวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 57.3 รองลงมามีการใช้งาน 4-6 ครั้ง/สัปดาห์ จานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 มีการใช้
งาน 7-9 ครั้ง/สัปดาห์ จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 มีการใช้งานมากกว่า 9 ครั้ง/สัปดาห์ จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ
2.5 ตามลาดับ
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ภาพที่ 5 แสดงความถี่ของผู้ใช้งาน True Money Wallet
ทีม่ า: จากการตอบแบบสอบถามและโปรแกรม ArcGis
ตารางที่ 6 : แสดงอาชีพของผู้ใช้งาน True Money Wallet ที่มา: จากการเก็บแบบสอบถาม
ตอนที่ 6 อาชีพของผู้ใช้งาน
x
2.1 นักเรียน / นิสิต / นักศึกษา
36.3
2.2 ค้าขาย
4.3
2.3 รับจ้าง
13.8
2.4 พ่อบ้าน / แม่บ้าน
1.8
2.5 ธุรกิจส่วนตัว
8.3
2.6 รัฐวิสาหกิจ / ข้าราชการ
9.0
2.7 อาชีพอิสระ
3.5
2.8 อื่น ๆ
0.3
รวม
77.0
จากตารางที่ 6 พบว่า อาชีพของผู้ใช้ True Money Wallet จากผู้ที่ตอบแบบสอบถาม 308 คน คิดเป็นร้อยละ
77.0 มากที่สุด คือ นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา จานวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.3 รองลงมา จานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ
13.8 มีอาชีพรับจ้าง จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 มีอาชีพรัฐวิสาหกิจ / ข้าราชการ จานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 มี
อาชีพธุรกิจส่วนตัว จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 มีอาชีพค้าขาย จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 มีอาชีพพ่อบ้าน /
แม่บ้าน และอาชีพอื่น ๆ จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ตามลาดับ โดยผู้ใช้งานระบบ True Money Wallet จากผู้ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรียน / นิสิต / นักศึกษา
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ภาพที่ 6 แสดงอาชีพของผู้ใช้งาน True Money Wallet
ที่มา: จากการตอบแบบสอบถามและโปรแกรม ArcGis
ตารางที่ 7 : แสดงรายได้ของผู้ใช้งาน True Money Wallet ที่มา: จากการเก็บแบบสอบถาม
ตอนที่ 7 รายได้ของผู้ใช้งาน
x
3.1 ต่ากว่า 5000 บาท
9.5
3.2 50001-10000 บาท
20.8
3.3 10001-15000 บาท
17
3.4 15001-20000 บาท
16.5
3.5 20001-30000 บาท
6.8 6.0
3.6 30001-50000 บาท
รวม
76.6
จากตารางที่ 7 พบว่า ผู้ที่เลือกใช้งานในระบบ True Money Wallet ส่วนใหญ่มีรายได้ จานวน 5,001-10,000
บาท จานวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 รองลงมามีรายได้ 10,001-15,000 บาท จานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17 มีรายได้
15,001-20,000 บาท จานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 มีรายได้น้อยกว่า 5,000 บาท จานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5
มีรายได้ 20,001-30,000 บาท จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 และมีรายได้ 30,001-50,000 บาท จานวน 24 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.0 ตามลาดับ
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ภาพที่ 7 แสดงรายได้ของผู้ใช้งาน True Money Wallet ที่มา: จากการตอบแบบสอบถามและโปรแกรม ArcGis
ตารางที่ 8 : แสดงเพศของผู้ใช้งาน True Money Wallet ที่มา: จากการเก็บแบบสอบถาม
ตอนที่ 8 เพศของผู้ใช้งาน
x
2.1 ชาย
31.5
2.2 หญิง
45.5
รวม
77.0
จากตารางที่ 8 พบว่า เพศของผู้ใช้ True Money Wallet จากผู้ที่ตอบแบบสอบถาม 308 คน คิดเป็นร้อยละ 77.0
มากที่สุด คือ เพศหญิง จานวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 รองลงมา คือเพศชาย จานวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5
ตามลาดับ โดยผู้ใช้งานระบบ True Money Wallet จากผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีเพศหญิง

ภาพที่ 8 แสดงเพศของผู้ใช้งาน True Money Wallet ที่มา: จากการตอบแบบสอบถามและโปรแกรม ArcGis
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ตารางที่ 9 : แสดงแผนที่ประเภทการเติมเงินของผู้ใช้งาน True Money Wallet ที่มา: จากการเก็บแบบสอบถาม
ตอนที่ 9 ประเภทการเติมเงินของผู้ใช้งาน
x
1.1 ผูกบัญชีธนาคาร
29.5
1.2 เติมเงินในร้านค้า
54.5
1.3 ตู้ TrueMoney
6.5
1.4 ตู้ ATM
11.3
1.5 ร้าน True Shop
1.8
1.6 internet Banking
9.3
1.7 Airpay
1.5
1.8 ร้าน CP Mart
0.5
1.9 ตู้บุญเติม
9.3
1.10 อื่น ๆ
0.5
รวม
124.7
จากตารางที่ 9 พบว่า มีประเภทการเติมเงิน ในระบบ True Money Wallet จากผู้ที่ตอบแบบสอบถาม มากที่สุด
คือ ร้าน 7-Eleven จานวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 รองลงมาเป็นผูกบัญชีธนาคาร จานวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5
ตู้ ATM จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3 Internet Banking และตู้บุญเติม จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 ตู้เติม
เงินทรูมันนี่ จานวน 26 คิดเป็นร้อยละ 6.5 True shop จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 AirPay Counter จานวน 6 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.5 ร้าน Cp Freshmart และอื่น ๆ จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามลาดับ โดยผู้ใ ช้งานระบบ True
Money Wallet จากผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เลือกเติมเงินในร้าน 7-Eleven

ภาพที่ 9 แสดงแผนทีป่ ระเภทการเติมเงินของผู้ใช้งาน True Money Wallet
ที่มา: จากการเก็บแบบสอบถาม
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ตารางที่ 10 : แสดงแผนที่ประเภทการใช้งาน True Money Wallet ที่มา: จากการเก็บแบบสอบถาม
ตอนที่ 10 ประเภทการใช้งาน
x
1.1 ซื้อสินค้า
44.5
1.2 อินเตอร์เน็ตทรู
22.8
1.3 ค่าโทรศัพท์
18.8
1.4 จ่ายบิล
30.8
1.5 บริจาค
7.0
1.6 สินเชื่อ / ลิสซิ่ง
1.3
1.7 ทรูออนไลน์
15.8
1.8 บัตรทางด่วน Easypass
4.0
1.9 ค่าน้า/ค่าไฟ
16.3
1.10 ค่าบัตรเครดิต
7.8
1.11 ประกันภัย
3.3
1.12 อื่น ๆ
2.0
รวม
174.4
จากตารางที่ 10 พบว่า ประเภทการใช้งาน ในระบบ True Money Wallet จากผู้ที่ตอบแบบสอบถาม มากที่สุด คือ
ซื้อสินค้าภายใน 7-Eleven จานวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 44.5 รองลงมาเป็นจ่ายบิล จานวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5
เติมเน็ตของทรูมูฟ จานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8 เติมเงินของทรูมูฟ จานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 ค่าน้า/ค่าไฟ
จานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 ทรูออนไลน์( True Vision/เกมส์) จานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 ค่ าบัตรเครดิต
จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 เติมเงิน Eassy Pass จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 ชาระเบี้ยประกันภัย จานวน 13
คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 อื่น ๆ จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 และการเช่าซื้อและลิสซิ่ง จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3
ตามลาดับ

ภาพที่ 10 แผนที่แสดงประเภทการใช้งาน True Money Wallet ที่มา: จากการเก็บแบบสอบถาม
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ตารางที่ 11 : แสดงแผนที่ผู้ใช้งานและไม่ใช้งาน True Money Wallet ที่มา: จากการเก็บแบบสอบถาม
ตอนที่ 1 ผู้ใช้งานและไม่ใช้งาน
x
1.1 ผู้ใช้งาน
77.0
1.2ผู้ไม่ใช้งาน
23.0
รวม
100.0
จากตารางที่ 11 พบว่า มีผู้ที่เลือกใช้ระบบ True Money Wallet จานวน 308 คน คิดเป็นร้อยละ 77.0 ผู้ที่ไม่
เลือกใช้งาน จานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0

ภาพที่ 11 แผนที่แสดงผู้ใช้งานและไม่ใช้งาน True Money Wallet ที่มา: จากการเก็บแบบสอบถาม
ตารางที่ 12 : แสดงแผนที่เหตุผลในการเลือกใช้ 7-Eleven โดยชาระสินค้าผ่านทาง True Money Wallet
ที่มา: จากการตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 12 เหตุผลในการเลือกใช้ 7-Eleven สาขานี้
x
1.1 ใกล้สถานศึกษา
51.5
1.2 ทางผ่าน
30.8
1.3 ใกล้ระบบขนส่ง
10.5
1.4 อื่น ๆ
6.3
รวม
99.1
จากตารางที่ 12 พบว่า เหตุผลในการเลือกใช้ 7-Eleven โดยชาระผ่าน True Money Wallet มากที่สุด คือ ไม่มี
ค่าธรรมเนียมในการใช้งาน มีจานวน 124 คน คิดเป็น 40.3% รองลงมา ไม่ต้องพกเงินสดเป็นจานวนมาก มีจานวน 117 คน
คิดเป็น 38.0% และ มีโปรโมชั่น โบนัส มากกว่าปกติ มีจานวน 112 คน คิดเป็น 36.4%
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ภาพที่ 12 : แผนที่แสดงเหตุผลในการเลือกใช้ 7-Eleven โดยชาระสินค้าผ่านทาง True Money Wallet
ที่มา: จากการตอบแบสอบถาม
สรุปและอภิปรายผล
จากการสรุป ผลการวิจัย เรื่ อง “การเข้ าถึงระบบไร้เงิ นสดของผู้บ ริโภคย่า นอโศกมนตรี กรณี ศึกษา TrueMoney
Wallet” สามารถนามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. การหาพื้นที่บริการร้านสะดวกซื้อ 7–Eleven บนถนนอโศกมนตรี โดยกาหนดระยะทางการเข้าถึง 800 เมตร ทาให้
ทราบว่าผู้ใช้งานจากการตอบแบบสอบถาม 308 คน สาขาที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด คือ สาขาประสานมิตร (ตึกไข่ดาว) มีจานวน
106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 และส่วนใหญ่มีอาชีพ นิสิต นักศึกษา จานวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.3 เนื่องจากสาขานี้อยู่
ในพื้นที่ของสถานศึกษาจึงทาให้ผู้ใช้งานระบบ TrueMoney Wallet มีอาชีพเป็นนิสิต นักศึกษา
2. จากการตอบแบบสอบถามมีผู้ใช้งานระบบ True Money Wallet ในร้านสะดวกซื้อ 7–Eleven บนถนนอโศกมนตรี
จานวน 308 คน คิดเป็นร้อยละ 77.0 และพบว่ามีผู้ใช้งานที่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เป็นเพศหญิงจานวน 182 คนคิด
เป็นร้อยละ 45.5 เป็นเพศชาย จานวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 และพบว่ามีผู้ไม่ใช้งานเป็นเพศชาย จานวน 39 คน คิด
เป็นร้อยละ 9.8 เป็นเพศหญิง จานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชาย เนื่องจากเพศหญิงมีการรับรู้ข่าวสารมากกว่าเพศชาย จึงทาให้เพศหญิงมีการใช้งานระบบ True Money Wallet ในร้าน
สะดวกซื้อ 7–Eleven มากกว่า โดยส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 16–21 ปี ซึ่งมีอาชีพเป็น นักเรียน นิสิต นักศึกษา จานวน 145 คน
คิดเป็นร้อยละ 36.3 รองลงมามีอาชีพรับจ้าง จานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8
โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท จานวน 83 คนคิดเป็นร้อยละ 20.8 ซึ่งทาให้เห็นถึงพื้นที่
ที่ผู้ใช้งานเข้ามาใช้บริการในร้านสะดวกซื้อ 7 – Eleven
3. จากการศึกษารูปแบบการใช้งานพบว่า สาเหตุที่เลือกใช้มากที่สุด คือ ไม่ต้องใช้เงินสด ประเภทการใช้งานมากที่สุด
คือ ซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven เหตุผลการเลือกใช้บริการร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven โดยชาระค่าบริการผ่าน True
Money Wallet มากที่สุด คือ ใกล้สถานศึกษา ดังนั้นกลุ่มผู้ใช้งานส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุ 16-21 ปี จานวนเงินที่เติมเข้า
ระบบต่อครั้งของผู้ใช้งานมากที่สุด คือ 100-500 บาท จากผู้ที่มีรายได้ระหว่าง 5,001-10,000 บาท ซึ่งจานวนเงินที่เติมเข้า
ระบบต่อครั้งของผู้ใช้งานเทียบเป็นร้อยละ 5 จากรายได้ของผู้เติมเงินโดยประมาณ โดยประเภทของการเติมเงินมากที่สุด คือ
เติมเงินในร้านสะดวกซื้อ 7–Eleven เนื่องจากสะดวกและอยู่ในพื้นที่ให้บริการ
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ข้อเสนอแนะ
1. เนื่องจากการวิจัยโดยใช้แบบสอบถามอาจจะมีข้อจากัดด้านรายละเอียดของผลการวิจัย ดังนั้น ควรมีการศึกษา
เชิงคุณภาพ ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ได้ทราบถึงทัศนะคติในด้านต่าง ๆของผู้ใช้บริการ
2. ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษากลุ่มตัวอย่างอื่น ที่นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร เช่น ปริมณฑล หรือ
ต่างจังหวัด เป็นต้น
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้เสร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากกลุ่มวิจัยได้รับความกรุณาและความช่วยเหลือจากบุคคลหลายท่าน
ขอขอบพระคุณอาจารย์สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล และ อาจารย์ชมชนก อรุณปลอด อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ท่านได้ให้
คาแนะนาและข้อคิดเห็น ต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการทาวิจัย อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ทางานวิจัย ตลอดจนอาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ช่วยให้คาแนะนาต่าง ๆ ทาให้งานวิจัยนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในการทาวิจัยครั้งนี้
กลุ่มวิจัยขอขอบพระคุณบรรดาผู้ที่ช่วยให้ข้อมูลในงานวิจัยนี้ และผู้ที่เป็นกาลังใช้ให้กับกลุ่มวิจัยทุกท่าน
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พื้นที่เสี่ยงเกิดโรคจากฝุ่นละอองขนาด 10 PM ในกรณีศกึ ษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
Find the Areas Risking to be Infected from Diseases Occurred
from PM10 Dust in Bangkok
กานต์ ยศตระกูล
ธัญพร สุดสุภาพ
พิชญาภัค ผั้งประเสริฐศิลป์
พิชัยยุทธ แก้วจันทร์หล้า
ภัศรา ทองเสทื้อน
ศรัณย์ ปัญญาศรีวินิจ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาพื้นที่เสี่ยงเกิดโรคจากฝุ่นละอองขนาด 10 ไมครอน (PM10) ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร โดยมีการรวบรวมปัจจัยทางสภาพภูมิอากาศเข้ามาเกี่ยวข้อง ได้แก่ อุณหภูมิ ปริมาณฝน ความเร็วลมและ
ทิศทางลม ซึ่งเป็นข้อมูลสถิติในปี พ.ศ. 2558 จากการศึกษานั้นปัจจัยดังกล่าวนั้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวฝุ่นละอองขนาด 10
ไมครอน ซึ่งการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงการเกิดโรคจากฝุน่ ละอองขนาด 10 ไมครอน ทาการวิเคราะห์โดยการ Interpolation เพื่อ
ประมาณค่าจุดโดยรอบสถานีตรวจวัดจากข้อมูลสถิติ
ผลการวิจัยพบว่าพื้นที่เสี่ยงมากที่สุด ได้แก่ บางส่วนของเขตบางบอน เขตบางขุนเทียน เขตบางกะปิ สะพานสู ง ดิน
แดง คลองเตย ลาดพร้าว บึงกุ่ม ดุสิต พญาไทยานนาวา ป้อมปราบฯ สัมพันธวงศ์บางคอแหลม และเกือบทั้งหมดของพื้นที่เขต
สาทร บางรัก ปทุมวัน จตุจักร หลักสี่ ดอนเมือง พื้นที่เสี่ยงมาก ได้แก่ พื้นที่เขตทวีวัฒนา หนองแขม ตลิ่งชัน บางกอกน้อย
บางพลัด บางกอกใหญ่ คลองสาน วัฒนา บางซื่อ บางนา สายไหม คลองสามวามีนบุรี คันนายาว ลาดกระบัง หนองจอก และ
บางส่วนของเขตลาดพร้าว พญาไท ดินแดง ห้วยขวาง บางบอน บางขุนเทียน ทุ่งครุ
คำสำคัญ: ฝุ่นขนาด10PM การหาพื้นที่เสี่ยง โรค
Abstract
The objectives of this research were study was to determine the risk area disease from dust 10 PM
(PM10) in the area in Bangkok. The gathering climate factors are involved, including temperature, precipitation,
wind speed and wind direction. The statistical data from a study in 2558 that such factors are associated dust
particles 10 microns in size, which analyzed the risk of disease from dust particles 10 microns then analyzed
by. Interpolation To estimate the ambient monitoring stations of statistical information.
The results showed that the most vulnerable areas, including some of the 24, Bang khun thian
District, designated Bang Kapi, high bridge project, the land owner. Khet Dusit, Yan Nawa Pom Prap Bang
Kho Laem and almost all of the area Sathorn, Bangrak, Pathum Wan, Chatuchak, Lak siiand Don Mueang,
risk areas, such as area Thawi watthana District, reform Taling Chan , Bangkok Noi, Bang phlat, Bangkok Yai
Khlong San, Wattana Bang Sue. Bang na, Sai Mai, min Buri. Nong Chok and some of the solo Ladprao, Din
Daeng, Huai khwang, Bang Bon, Bang Khun thian.
Keywords: Dust 10 PM, Risk area, Disease
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บทนา
ปัจจุบันผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นทั่วโลก จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ทาให้เกิดโรค
เกี่ยวกับทางเดินหายใจนั้น มีผลมาจากปัจจัยของฝุ่นละอองและมลพิษต่าง ๆ ซึ่งหมายความว่าบริเวณพื้นที่ที่มีฝุ่น ละอองมาก
จะส่งผลให้มีความเสี่ยงในการเกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โดยฝุ่นละอองนั้นเกิดจากแหล่งกาเนิดต่าง ๆ เช่น โรงงาน
อุตสาหกรรม การจราจร หรือการเผาที่ก่อให้เกิดฝุ่นควันต่าง ๆ ทั้งนี้ทิศทางของฝุ่นละอองที่กระจายออกไปก็จะขึ้นอยู่กับ
สภาพภู มิ อ ากาศของบริ เ วณนั้ น ด้ ว ยเช่ น กั น ซึ่ งงานวิจั ย นี้ ต้ อ งการศึ กษาพื้ น ที่ เ สี่ ย งการเกิ ด โรคทางเดิ นหายใจ โดยการ
ประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์ในการหาพื้นที่เสี่ยงการเกิดโรคจากข้อมูลแหล่งกาเนิดมลพิษและปัจจัยทางภูมิอากาศ ในเขต
พื้นที่การศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อหาปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ PM10
2. เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนบริหารจัดการคุณภาพอากาศให้มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อจัดทาแผนที่พื้นที่เสี่ยงโรคทางเดินหายใจด้วบระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
สมมุติฐานของการวิจัย
1. ปัจจัยภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกับ PM10 ได้แก่ แหล่งกาเนิดและปริมาณน้าฝน
2. ปัจจัยที่ทาให้มีค่า PM10 เกินมาตรฐานมาจากการจราจรที่หนาแน่น และการก่อสร้างอาคาร
3. ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนเนช่วงที่มีค่า PM10 น้อย
ขอบเขตของการวิจัย
1. พื้นที่กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ฝุ่นละอองขนาด 10 PM ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เฉลี่ยรายเดือน ปี พ.ศ.2559
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กรอบความคิดที่ใช้วิจัย
ประชาชนป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจ เพิ่มขึ้น
กรุงเทพมหานคร จัดเป็นเมืองที่มีปัญหามลพิษทางอากาศ
จากสถิติคณ
ุ ภาพอากาศต่ากว่าเกณฑ์ ในปี 2558

ฝุ่นละอองขนาด 10 PM

ปัจจัยทางภูมิอากาศ
-

แหล่งกาเนิด

-

การจราจร
สิ่งก่อสร้าง

ลม
ฝน
ความชื้น
ความเร็วลม
ทิศทางลม

รวบรวมข้อมูลปัจจัยเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่
(Spatial Analysis)
แสดงความสัมพันธ์และคาดการณ์ปริมาณฝุ่นได้รบั
อิทธิพลจากปัจจัยภูมิอากาศ
(Geostatistical Analysist)
ข้อมูลที่คาดการณ์ไดั เทียบเกณฑ์กับมาตราฐานฝุ่น
ละอองจากรมควบคุมมลพิษ เพื่อจัดทาแผนที่พื้นที่เสีย่ ง
ทางเดินโรคหายใจในกรุงเทพ
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาการกระจายตัวของฝุ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ArcGIS
10.3.1) ด้วยการประมาณค่า Interpolation จากสถานีตรวจวัดอากาศด้วยสถิติแบบ Kriging เพื่อหาความหนาแน่นของฝุ่นใน
กับปัจจัยภูมิอากาศ ได้แก่ ความเร็วลม อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ของแต่ละเดือน แล้วนาข้อมูลในแต่ละเดือน 12 เดือน
นามาซ้อนทับข้อมูล (Overlay) เพื่อจะเป็นแผนที่ความเสี่ยงที่เกิดฝุ่น 10PM เกินค่ามาตรฐานในกรุงเทพมหานคร
1.1 แผนที่แสดงความเร็วลมในกรุงเทพมหานคร ที่ได้จากการทา Interpolation แบบ Krigging จาก
การศึกษาพบว่า พื้นที่บริเวณที่มีความเร็วลมแรงจะส่งผลให้มีปริมาณฝุ่นละอองที่น้อย หมายความว่าปัจจัยความเร็วลม
แปรผกผันกับปริมาณฝุ่นละออง (ภาพที่ 1.1)
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ภาพที่ 1.1 แผนที่แสดงความเร็วลมในกรุงเทพมหานครในเดือนมกราคม – เดือนธันวาคม
1.2 แผนที่แสดงอุณหภูมิในกรุงเทพมหานครที่ได้จากการทา Interpolation แบบ Krigging จากการศึกษา
พบว่า พื้นที่บริเวณที่มีอุณหภูมิสูงจะส่งผลให้มีปริมาณฝุ่นละอองที่มาก หมายความว่าปัจจัยความเร็วลมแปรผันตรงกับปริมาณ
ฝุ่นละออง (ภาพที่ 1.2)

ภาพที่ 1.2 แผนที่แสดงอุณหภูมิในกรุงเทพมหานครในเดือนมกราคม – เดือนธันวาคม
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1.3 แผนที่แสดงปริมาณฝนในกรุงเทพมหานครที่ได้จากการทา Interpolation แบบ Krigging จาก
การศึกษาพบว่า พื้นที่บริเวณที่มีปริมาณฝนมากจะส่งผลให้มีปริมาณฝุ่นละอองที่น้อย หมายความว่าปัจจัยความเร็วลม
แปรผกผันตรงกับปริมาณฝุ่นละออง (ภาพที่ 1.3)

ภาพที่ 1.3 แผนที่แสดงปริมาณฝนในกรุงเทพมหานครในเดือนมกราคม – เดือนธันวาคม
2. ศึกษาทิศทางของลมในแต่ละเดือนของปี พ.ศ. 2559 โดยการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ArcGIS
10.3.1) โดยการทา Wind Map เพื่อวิเคราะห์ทิศทางของกระแสลม และหาความสัมพันธุ์กับความหนาแน่นของฝุ่นในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 1.4 แผนที่แสดงทิศทางลมในกรุงเทพมหานคร
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3. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล นาแผนที่ที่ได้จากโปรแกรม ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ArcGIS 10.3.1) มา
วิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงเกิดโรคจากฝุ่นละอองขนาด 10 PM

ภาพที่ 1.5 แผนที่แหล่งกาเนิดฝุ่นละอองในกรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัย
จากการศึกษาหาพื้นที่เสี่ยงเกิดโรคจากฝุ่นละอองขนาด 10 ไมครอน พบว่า สามารถแบ่งได้ 4 ความเสี่ยงดังนี้
1) พื้นที่เสี่ยงน้อยคิดเป็นพื้นที่ 28.52 ตารางกิโลเมตร ของกรุงเทพมหานคร หรือ 2.12% จอมทอง บางขุนเทียน
บางแค ภาษีเจริญ ราษฎร์บูรณะ วังทองหลาง ลาดพร้าว
2) พื้นที่เสี่ยงปานกลาง คิดเป็นพื้น ที่ 173.33 ตารางกิโลเมตร ของกรุงเทพมหานคร หรือ 11.04% อยู่ในเขต
บางส่วนของ ทุ่งครุ พระโขนง สวนหลวง ห้วยขวาง ดินแดง พญาไท วังทองหลาง ลาดพร้าว บางกะปิ บึงกุ่ม บางแค ภาษี
เจริญ บางบอน จอมท้อง บางกอกใหญ่
3) พื้นที่เสี่ยงมากคิดเป็นพื้นที่ 1184.975 ตารางกิโลเมตร ของกรุงเทพมหานคร หรือ 75.52% อยู่ในพื้นที่เขตทวี
วัฒนา หนองแขม ตลิ่งชัน บางคอแหลม บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ พระนคร บางพลัด ดุสิต บางซื่อ วัฒนา บางนา ประเวศ
ลาดกระบัง สะพานสูง มีนบุรี หนอกจอก คลองสามวา บางเขน สายไหม คันนายาว บึงกุ่ม และบางส่วนของเขตบางขุนเทียน
ทุ่งครุ บางบอน บางแค ภาษีเจริญ ราษฎร์บูรณะยานนาวา ธนบุรี สัมพันธวงศ์ บางพลัด บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ คลองเตย
พญาไท จตุจักร ดินแดง ห้วยขวาง ลาดพร้าว บึงกุ่ม สวนหลวง
4) พื้นที่เสี่ยงมากที่สุด คิดเป็นพื้นที่ 177.653 ตารางกิโลเมตร ของกรุงเทพมหานครหรือ 11.32%อยู่ในพื้นที่เขต
ดอนเมือง หลักสี่ บางรัก ปทุมวัน สาทร จตุจักร บางส่วนของเขตลาดพร้าว พญาไท บางซื่อ ดินแดง บางกะปิ บึงกุ่ม สะพาน
สูง ดุสิต ป้อมปราบศัตรูพ่าย บางคอแหลม ยานนาวา คลองเตย คลองสาน สัมพันธวงศ์ บางขุนเทียน บางบอน
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ภาพที่ 1.6 แผนที่เสียงต่อการเกิดโรคจากฝุ่นละอองขนาด 10 ไมครอน
สรุปผลและอภิปรายผล
จากการศึกษาการหาพื้นที่เสีย่ งการเกิดโรคทางเดินหายใจพบว่า พื้นที่ที่มีอุณหภูมสิ ูง ปริมาณฝนน้อยและความเร็ว
ลมต่าจะส่งผลให้มีปริมาณฝุ่นละอองที่มาก ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางเดินหายใจมากทีส่ ุด และในพื้นที่ที่มีอุณหภูมติ ่า ปริมาณ
ฝนมากและความเร็วลมแรงจะส่งผลให้มีปริมาณฝุ่นละอองที่น้อย ซึง่ เสี่ยงต่อการเกิดโรคทางเดินหายใจน้อยที่สุด
ข้อเสนอแนะ
1) จากผลการวิจยั สามารถเป็นแนวทางในการลดปริมาณของฝุ่นได้
2) จากผลการวิจยั สะท้อนให้เห็นถึงปริมาณมลพิษที่มากขึ้นในกรุงเทพมหานคร เป็นผลมาจากการจัดการที่ไม่ได้
ประสิทธิภาพ
3) จากผลการวิจยั สะท้อนให้รัฐบาลออกนโยบายเพื่อจูงใจให้คนรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้จัดทาวิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร.สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยที่ได้ให้ความ
ช่วยเหลือและคาแนะนา อีกทั้งเสียสละเวลาในการให้คาปรึกษา ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดและข้อบกพร่องของ
งานวิจัย ซึ่งมีประโยชน์ในการทางานวิจัยฉบับนี้ คณะผู้จัดทาวิจัยตระหนักถึงความตั้งใจและความทุ่มเทของอาจารย์ ที่ทาให้
วิจัยฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี คณะผู้จัดทาวิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
คณะผู้จัดทาขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ในภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทุกท่านที่เพิ่มประสบการณ์ความรู้ คาแนะนาในการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับ งานวิจัย และความห่วงใย ความช่วยเหลือ
ตลอดการทางานวิจัยในเรื่องต่าง ๆ แก่คณะผู้วิจัยด้วยดีเสมอมา
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คณะผู้จัดทาวิจัยขอกราบขอบพระคุณ กรมอุตุนิยมวิทยา ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลด้านทิศทางลม และ
ข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการทาวิจัยครั้งนี้
คณะผู้จัดทาวิจัยขอกราบขอบพระคุณ กรมควบคุมมลพิษ ที่กรุณาเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทางานวิจัย
ซึ่งคณะผู้จัดทาได้ใช้ข้อมูลด้านที่ตั้งและสถิติฝุ่นละอองขนาด 10 ไมครอน ในแต่ละเดือนของปี พ.ศ.2559 ที่กรมควบคุมมลพิษ
ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ทาให้งานวิจัยในครั้งนี้มีข้อมูลในการดาเนินการที่น่าเชื่อถือมากขึ้น
ผู้จัดทาวิจัยหวังว่า งานวิจัยฉบับนี้จะสามารถสร้างประโยชน์ไม่มากก็น้อย จึงขอมอบส่วนดีทั้งหมดนี้ ให้แก่เหล่า
คณาจารย์ที่ได้ประสิทธิวิชาจนทาให้ผลงานวิจัย เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และขอมอบความกตัญญูกตเวทีตาคุณแด่ บิดา
มารดา ที่เป็นกาลังใจที่สาคัญที่ดีเสมอมา รวมไปถึงผู้มีพระคุณทุกท่าน ขอขอบคุณเพื่อนๆทั้งในกลุ่มวิจัยและนอกกลุ่มวิจัยที่
แลกเปลี่ยนความรู้ และให้คาแนะนาดี ๆ สุดท้ายนี้คณะผู้จัดทาวิจัยยินดีรับฟังคาแนะนาจากทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษา เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัย
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การหาย่านบริการของตลาดนัดรถไฟรัชดา
Service Area Discover of Ratchada Train Night Market
1

กิตติศักดิ์ กิตตินิรนาท
2
ชนิตา บุญมี
3
ชานนท์ มานิตานนท์
4
บุญตา บุตทชน
5
สุขสวัสดิ์ สนอง
6
อรวรรณ ภู่สอน
7
ศรินดา เวชกิจ
บทคัดย่อ

ตลาดนัดรถไฟรัชดาเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าและบริการที่หลากหลาย ทั้งอุปโภคบริโภค และบริการต่าง ๆถึงแม้
ตลาดนัดแห่งนี้จะมีเนื้อที่ให้บริการไม่มากนักแต่กลับมีคนมาใช้บริการหนาแน่นในทุกๆวัน ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการศึกษาใน
ครั้งนี้ เพื่อหาปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อการเลือกเดินทางมาใช้บริการตลาดนัดรถไฟรัชดา เพื่อหาขอบเขตการให้บริการ
ตลาดนัดรถไฟรัชดา และเพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้งตลาดนัดแห่งใหม่
สาหรับขอบเขตของการวิจัยกาหนดพื้นที่ศึกษาโดยเลือกพื้นที่บริเวณตลาดนัดรถไฟรัชดา ซึ่งมีขนาดพื้น ที่ 22,285
ตารางเมตร โดยการเก็บแบบสอบถามจานวน 400 ชุด ในบริเวณทางเข้าออกของตลาดนัดเพื่อหาเพศ ช่วงอายุของคนที่มาใช้
บริการและปัจจัยหลักที่ทาให้คนมาใช้บริการตลาดนัดรถไฟรัชดา และใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์มาเป็นเครื่องมือในการสร้าง
แผนที่เพื่อหาความถี่ของจานวนคนที่เดินทางมาจากแต่ละพื้นที่และ การหาขอบเขตการให้บริการของตลาดนัดรถไฟรัชดา
จากการวิจัยสรุปได้ว่าคนที่มาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี และปัจจัยหลักที่ทาให้คนมา
ใช้บริการตลาดนัดรถไฟรัชดาคือมีสินค้าและบริการที่หลากหลาย ระยะทางที่ไกลที่สุ ดของผู้มาใช้บริการที่เดินทางมาคือ 23
กิโลเมตร จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และจานวนผู้มาใช้บริการมากที่สุดจากจุดเริ่มต้น
เดียวกัน จานวน 8 คน จากทั้งหมด 3 จุดที่มากที่สุด คือ จากถนนอโศกมนตรี ซอยนาทอง7 และซอยชานเมือง8
Abstract
The Ratchada Train Night Market is a collection's market including consumer goods and services.
Even the market offers small space, but there is a lot amount of people to use every day. Therefore, the
purpose of this study is to determine the physical factors that affect the choice of a trip or the way come
to Ratchada Train Night Market and to find out the scope and to guide you to the new location of the
market.
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For the scope of research, we set the area of study by selecting the area of the market which is
22,285 square meters, by colleting the 400 survey series. In the entrance and exit area of the market to
find out the age of the person using the services and the main factors that have been used to provide a
person come to the market. And use the ArcMap program as a tool to create a map to find out how
often of people traveling from each area and to find the scope of service area for the market.
Based on the research, most of them are in the age of 21-30 years, and the main factors that
people come to this market because of the many goods and various services. The longest distance of the
passenger route 23 km. From King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang And the maximum
number of service customer from the same starting point is 8 people from all 3 points, most of which are
from Asokemontri Road, Soi Nathong 7 and Soi Chanmueng 8.
บทนา
ในการศึก ษาวิจั ยครั้งนี้ ตลาดนัด หมายถึ งสถานที่ ทางกายภาพซึ่งมีลั กษณะเปิ ดโล่งที่ทุ กคนมารวมตัว กัน เพื่ อ
แลกเปลี่ยนหรือซื้อสินค้ารวมไปถึงเป็นสถานที่นัดพบปะพูดคุ ยสังสรรค์กัน ตลาดนัดกลางคืน หรือ ไนท์ มาร์เก็ต แหล่ ง
ท่องเที่ยวหรือสถานที่สาหรับใช้พักผ่อนจับจ่ายสินค้าต่าง ๆ ของทั้งคนไทย และชาวต่างชาติ โดยตลาดนัดกลางคืนเริ่มแรกนั้น
คือ ตลาดนัดไฟฉาย ที่ตั้งอยู่เยาวราช และต่อมาได้มีการตั้งตลาดนัดกลางคืนที่อื่น ๆ อีก อาทิ ตลาดนัดรถไฟรัชดา ตลาดนัด
รถไฟศรีน คริ นทร์ ตลาดนัด จตุ จัก ร และตลาดนัด เรี ยบทางด่ วนรามอิ นทรา ซึ่ งตลาดนัด กลางคืน เป็ นตลาดนั ดที่ รองรั บ
นักท่องเที่ยวและมีเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปี ตลาดนัดรถไฟในช่วงเริ่มต้นนั้นเติบโตได้ภายในเวลาอันรวดเร็วเนื่องจากเป็นตลาดที่มี
สไตล์ตอบสนองต่อความต้องการผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก ปัจจุบันตลาดนัดรถไฟมี 2 สาขา คือ ตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์
และตลาดนัดรถไฟรัชดา โดยตลาดนัด 2 แห่งนี้เป็นตลาดนัดกลางคืน ตลาดนัดรถไฟรัชดา อยู่ที่ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เปิดเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นตลาดที่มีพื้นที่ขนาดกลาง มีสิ นค้าและบริการที่มีมาตรฐาน เปิดบริการทุกวันตั้งแต่
เวลา 17.00 น. ถึง 01.00 น. มีสินค้าหลากหลาย อาทิ อาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้า และของใช้เบ็ดเตล็ด ตลาดนัดรถไฟรัชดาเป็น
ตลาดนัดที่มีพื้นที่ค่อนข้างจากัดแต่กลับมีผู้คนเลือกมาใช้บริการอย่างหนาแน่นในเกือบทุกๆ วัน ทางผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่
จะศึกษาถึงปัจจัยทางกายภาพของตลาดนัดรถไฟที่ส่งผลให้ผู้คนเลือกมาใช้บริการตลาดนัดรถไฟรัชดา รวมไปถึงย่านการ
ให้บริการของตลาดนัดรถไฟรัชดา
การใช้เครื่องมือ ArcMap เพื่อศึกษาหาขอบเขตการให้บริการของตลาดนัดรถไฟนั้นผู้ศึกษาได้นาข้อมูลมาจากการ
เก็บแบบสอบถามของผู้ที่มาใช้บริการตลาดนัดรถไฟรัชดาเป็นเวลา 1 สัปดาห์ และนาวิธีการทางสถิติมาวิเคราะห์หาปัจจัยทาง
กายภาพของตลาดนัดรถไฟรัชดาที่ส่งผลให้ผู้คนเลือกมาใช้บริการ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อหาปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อการเลือกเดินทางมาใช้บริการตลาดนัดรถไฟรัชดา
2. เพื่อหาขอบเขตการให้บริการของตลาดนัดรถไฟรัชดา
3. เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกจัดตั้งตลาดนัดแห่งใหม่
สมมุติฐานของการวิจัย
1. ปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อการเลือกเดินทางมาใช้บริการตลาดนัดรถไฟรัชดาคือ ใกล้ที่พัก
2. ขอบเขตการให้บริการของตลาดนัดรถไฟรัชดาแปรผันตรงกับการเดินทางและประเภทของการเดินทางที่สะดวก
3. งานวิจัยนี้อาจสามารถนาปัจจัยทางกายภาพที่ดีที่สุดมาช่วยในการเลือกตั้งตลาดแห่งใหม่ได้
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ขอบเขตของการวิจัย
ตลาดนัดรถไฟรัชดา เลขที่ 99 ซอย รัชดาภิเษก 6 แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานครมีพื้นที่ทั้งหมด
22,285 ตารางเมตร
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การหาย่านบริการของตลาดนัดรถไฟรัชดา”

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)
ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. อาชีพ
4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
องค์ประกอบการใช้บริการตลาดนัดรถไฟรัชดา
1. วิธีการเดินทางมาตลาดนัดรถไฟรัชดาเป็นประจา
2. ส่วนใหญ่มาใช้บริการตลาดนัดรถไฟรัชดาวันไหน
บ้าง
3. ช่วงเวลาที่มาใช้บริการ
4. ความถี่ที่มาใช้บริการตลาดนัดรถไฟรัชดา
5. ระยะเวลาที่ใช้บริการตลาดนัดรถไฟรัชดา
6. ปัจจัยสาคัญที่จูงใจให้มาใช้บริการ
7. วัตถุประสงค์หลักในการมาใช้บริการตลาดนัด
รถไฟรัชดา
8. สินค้าและบริการที่ใช้เป็นประจา
9. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการใช้บริการตลาดนัดรถไฟ
รัชดาในแต่ละครั้ง

ตัวแปรตาม (Dependent Variables)

ขอบเขตการให้บริการและปัจจัยทาง
กายภาพที่ส่งผลให้ผู้บริโภคเลือก
เดินทางมาตลาดนัดรถไฟรัชดา

วิธีดาเนินการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินตามขั้นตอน ดังนี้
1. การกาหนดกลุ่มตัวอย่างและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
การกาหนดกลุ่มตัวอย่าง
การกาหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ที่เดินทางมาใช้บริการตลาดนัดรถไฟรัชดาโดยจะ
กาหนดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ที่มาใช้บริการตลาดนัดรถไฟรัชดา โดยจะต้องมีพื้นที่อาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบขนาดประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงใช้สูตรของคอซแรน (Cochran, 1997)
- ผลงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาตรีเครือข่าย SMARTS -

846

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 8

𝑍2
𝑛=
4𝑒 2
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
p = สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร ในกรณีไม่ทราบสัดส่วนของประชากร p = 0.5
e = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดขึ้นได้
Z = ค่า Z ที่ระดับความเชื่อมั่นหรือระดับนัยสาคัญ (ระดับความเชื่อมั่น 95% หรือระดับนัยสาคัญ 0.05 มี
ค่า Z = 1.95)
(1.95)2
𝑛 =
4(0.5)2
= 384.16
ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักท่องเที่ยวจานวน 385 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบตาม
ความสะดวก (Convenience Sampling)
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้เครื่องมือ แบบสอบถามผู้มาใช้บริการตลาดนัดรถไฟรัชดา
โดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่1 ปัจจัยทั่วไปที่เกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ ประกอบด้วย เพศ
อายุ อาชีพ จุดเริ่มต้นเดินทางมามาตลาดนัด และรายได้
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้ตลาดนัดรถไฟรัชดาฯ โดยจะแบ่งเป็น 9 หัวข้อหลักๆ ดังนี้
1.) วิธีการเดินทางมาตลาดนัดรถไฟรัชดา
1. ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางมาตลาดนัด
2. การเดินทางมาตลาดนัดรถไฟได้มีการเปลี่ยนประเภทการเดินทางหรือไม่
2.) วันที่มาใช้บริการเป็นส่วนใหญ่
3.) ช่วงเวลาที่มาใช้บริการ
4.) ความถี่ที่มาใช้บริการตลาดนัดรถไฟรัชดา
5.) ระยะเวลาที่ใช้บริการตลาดนัดรถไฟรัชดา
6.) ปัจจัยสาคัญที่จูงใจให้มาใช้บริการ
7.) วัตถุประสงค์หลักในการมาใช้บริการตลาดนัดรถไฟรัชดา
8.) สินค้าและบริการที่ใช้เป็นประจา
9.) ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการใช้บริการตลาดนัดรถไฟรัชดาในแต่ละครั้ง
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ
การสร้างเครื่องมือซึ่งเป็นแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อให้ได้เครื่องมือที่มีคุณภาพ และสมบูรณ์ผู้วิจัยมี
ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม ดังนี้
1. การศึกษาค้นคว้าเอกสาร บทความ งานวิจัย และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้บริการตลาดนัดใน
ประเทศไทย เพื่อนามาพิจารณากาหนดเป็นกรอบในการสร้างแบบสอบถาม
2. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการให้บริการของตลาด และ ย่านบริการของตลาด รวมไปถึงการศึกษา
เส้นทางคมนาคมในกรุงเทพมหานคร
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3. ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถาม เพื่อใช้ในการวิจัย และสรุปแนวคิดในการวิจัย
4. สร้างเครื่องมือตามความมุ่งหมายของการวิจัย โดยใช้คาถามแบบสอบถามข้อมูลเบื้องต้นในการมาใช้บริการ
5. นาแบบสอบถามที่สร้างเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา และตรวจสอบ เพื่อปรับปรุงและแก้ไขก่อนนาไปทดลองใช้
6. นาแบบสอบถามที่สมบูรณ์ไปใช้ในการทาวิจัย
วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นาเครื่องมือ คือ แบบสอบถามซึ่งถูกตรวจสอบและแก้ไขโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจและ
แก้ไขความสมบูรณ์ของเนื้อหา
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ซึ่งได้มาจากการลงเก็บแบบสอบถามและสังเกตการณ์ในพื้นที่ที่ศึกษา ตลาดนัด
รถไฟรัชดา ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง โดยการสังเกตการณ์ในด้านกายภาพต่าง ๆ ได้แก่ การสารวจเส้นทาง
การเข้า-ออกตลาดนัดรถไฟรัชดา คุณลักษณะของทรัพยากรการท่องเที่ยว โครงสร้างสาธารณูปโภค และการให้บริการต่าง ๆ
แก่ผู้ที่มาใช้บริการ รวมถึงข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามผู้ที่มาใช้บริการตลาดนัดรถไฟรัชดา
4.การจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จัดทาข้อมูลโดยดาเนินการตามลาดับ ดังนี้
1. การตรวจสอบข้อมูล(Check) ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขแบบสอบถาม โดยแยกคาถามที่ไม่สมบูรณ์ออก
2. นาแบบสอบถามที่เก็บข้อมูลมาตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล
3. นาแบบสอบถามที่ตรวจสอบความสมบูรณ์แล้วมาลงแบบสาหรับการประมวลผลข้อมูลโดยคอมพิวเตอร์
4. นาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมการวิเคราะห์สถิติสาเร็จรูปและโปรแกรม ArcMap
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS (Statistics Package for the Social Sciences) โดยทาการ
วิเคราะห์หาความถี่ของข้อมูลและความสัมพันธ์ของข้อมูลจากแบบสอบถาม
1.1 การหาความถี่ของข้อมูล
1.2 การหาความสัมพันธ์ของข้อมูลจะใช้คาสั่ง Crosstab คือ การทาตารางไขว้เพื่อต้องการเปรียบเทียบ
ลักษณะการกระจายของข้อมูลสัดส่วนตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป หรือเป็นการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปร (Nominal
Scale) ดังนั้นข้อมูลที่ควรนามาทาตารางไขว้ควรเป็น Categories data
2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม ArcMap โดยจะทาการวิเคราะห์เพื่อ หาขอบเขตการให้บริการของตลาด
นัดรถไฟรัชดาจากข้อมูลของแบบสอบถาม
2.1 สร้างขอบเขตพื้นที่ศึกษากรุงเทพมหานครและตลาดนัดรถไฟรัชดา
2.2 นาข้อมูลสถานที่ทผี่ ู้ใช้บริการตลาดนัดรถไฟรัชดามากาหนดตาแหน่งในพื้นที่ศึกษา
2.3 ใช้คาสั่ง Sightline เพื่อหาระยะทางจากจุดเริม่ ต้นมายังตลาดนัดรถไฟรัชดา และทาแผนที่ Flowline
ของเส้นที่ได้เพื่อแสดงความถี่ในแต่ละจุด
2.4 ใช้คาสั่ง Multiple Ring Buffer เพื่อหาขอบเขตของตลาดนัดรถไฟรัชดา
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ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามแสดงให้เห็นว่า ผูม้ าใช้บริการตลาดนัด
รถไฟรัชดาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 30.5 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 69.5
ผู้มาใช้บริการตลาดนัดรถไฟรัชดาส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 21 – 30 รองลงมาได้แก่ช่วงอายุที่น้อยกว่า 20 ช่วงอายุ
31 – 40 ปี ช่วงอายุ 41 – 50 ปี และช่วงอายุที่มากกว่า 51 ปี
ผู้มาใช้บริการตลาดนัดรถไฟรัชดาเป็นกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาเป็นกลุม่ พนักงาน
บริษัทเอกชน กลุ่มข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ เจ้าของธุรกิจ
อาชีพอิสระ อาชีพค้าขาย พ่อบ้านและแม่บ้าน และอาชีพอื่น ๆ
ผู้มาใช้บริการตลาดนัดรถไฟรัชดาส่วนใหญ่เดินทางมาจากที่อยู่อาศัย รองลงมาเดินทางมาจากโรงเรียนและ
สถานศึกษา เดินทางมาจากที่ทางาน และเดินทางมาจากที่อื่น ๆ (ห้างสรรพสินค้า ตลาด) เป็นต้น
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการมาใช้บริการของตลาดนัดรถไฟรัชดา
แสดงให้เห็นได้ว่าผู้มาใช้บริการตลาดนัดรถไฟรัชดา ส่วนใหญ่จะใช้บริการประเภทการเดินทางสาธารณะด้วย
รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) รองลงมาเป็นการเดินด้วยเท้า รถยนต์ส่วนบุคคล รถประจาทาง Taxi/Grab/Uber วินมอเตอร์ไซต์ และ
การเดินทางแบบอื่น ๆ โดยผู้มาใช้บริการตลาดนัดรถไฟรัชดา ส่วนใหญ่ใช้เวลาเดินทางมายังตลาดอยู่ในช่วง 0 – 15 นาที
รองลงมาคือ 16 – 30 นาที 31 – 60 นาที และใช้เวลามากกว่า 1 ชั่วโมง
โดยระยะเวลาที่สั้นที่สุด คือใช้เวลาในการเดินทาง 2 นาที และระยะเวลาที่นานที่สุดที่ใช้ในการเดินทางมา คือ 2
ชั่วโมง ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จากกลุ่มตัวอย่างที่เดินทางมายังตลาดนัดรถไฟรัชดาไม่มีการเปลี่ยนประเภทการเดินทาง คิดเป็น
ร้อยละ 85.0 และมีการเปลี่ยนประเภทการเดินทาง คิดเป็นร้อยละ 15.0
วันที่มีผู้คนมาใช้บริการตลาดนัดรถไฟรัชดามากที่สุดคือ วันศุกร์ คิดเป็นร้อยละ 28.8 รองลงมาเป็นวันเสาร์ วันอาทิตย์
วันพฤหัสบดี วันพุธ วันอังคาร และวันจันทร์ ช่วงเวลาที่ผู้คนมามากที่สุดคือ ช่วง 19.00-20.00 น. รองลงมาคือ ช่วง 17.0019.00 น. และช่วงเวลา 21.00-23.00 น. หนึ่งสัปดาห์ส่วนใหญ่ผู้มาใช้บริการตลาดนัดรถไฟจะใช้บริการ 1 ครั้งต่อสัปดาห์มาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46 ใช้บริการ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 32.3 ใช้บริการ 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ใช้เวลาในการเดินใน
ตลาดรถไฟรัชดามากที่สุด คือ 2 ชม. คิดเป็นร้อยละ 36.8 รองลงมา 1 ชม. มากกว่า 2 ชม. และน้อยกว่า 1 ชม. ตามลาดับ
โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการมาใช้บริ การตลาดนัดรถไฟรัชดาคือ มารับประทานอาหาร คิดเป็นร้อยละ 41.8
รองลงมามาเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการ เดินเล่นเฉย ๆ ถ่ายรูป หรือ เช็คอิน พบปะสังสรรค์กับเพื่อน และมาดื่มเครื่องดื่ม
(ประเภทแอลกอฮอล์) เห็นได้ว่าปัจจัยหลักที่ทาให้ผู้คนมาใช้บริการตลาดนัดรถไฟรัชดามากที่สุด คือ สินค้าหลากหลาย คิดเป็น
ร้อยละ 29 รองลงมาเดินทางสะดวก ใกล้ที่พัก/ที่ทางาน/โรงเรียน ราคาไม่แพง เหมาะสม สินค้ามีความแปลกใหม่ความคิด
สร้างสรรค์ สินค้ามีคุณภาพ และมีที่จอดรถเพียงพอ ซึ่งส่วนใหญ่เดินทางมาเลือกซื้อสินค้าและใช้บริการประเภทอาหารและ
เครื่องดื่มเป็นหลัก คิดเป็นร้อยละ 58.7 รองลงมาคือซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เลือกซื้อของใช้เบ็ดเตล็ด ของตกแต่งบ้าน ทาเล็บ
และใช้บริการร้านตัดผมและอื่น ๆ ตามลาดับ
ตอนที่ 3 ผลการวิเคระห์ความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนบุคคลต่อการมาใช้บริการตลาดนัดรถไฟรัชดา
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนบุคคลช่วงหนึ่งสัปดาห์
สรุปได้ว่าเพศชายและเพศหญิง ช่วงอายุที่มาใช้บริการตลาดนัดรถไฟรัชดามากที่สุดคือ 21-30 ปี ปัจจัยสาคัญ
ที่ทาให้ผู้คนมาใช้บริการตลาดนัดรถไฟทั้งเพศชายและเพศหญิงคือ สินค้าหลากหลาย วัตถุประสงค์หลักที่มาใช้บริการตลาดนัด
รถไฟรัชดา คือ เดินเล่นเฉย ๆ ถ่ายรูป หรือ เช็คอิน สินค้าและบริการที่มาใช้บริการตลาดนัดไฟรัชดา คือ อาหาร / เครื่องดื่ม
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ซึ่งมีความถี่ต่อสัปดาห์ที่มาใช้บริการตลาดนัดรถไฟรัชดา ทั้งเพศชายและเพศหญิง คือ 1 ครั้ง/สัปดาห์ และส่วนใหญ่เดินทางมา
จากที่อยูอ่ าศัย วิธีการเดินทางมาตลาดนัดรถไฟรัชดาส่วน ใหญ่จะเลือกเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) และส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มอาชีพที่มาใช้บริการตลาดนัดรถไฟรัชดามากที่สุดคือ อาชีพนักเรียนและนักศึกษา
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์หาขอบเขตการให้บริการของตลาดนัดรถไฟรัชดา
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สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาพบว่า
ผู้มาใช้บริการตลาดนัดรถไฟรัชดา เป็นเพศหญิงอยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี ซึ่งอยู่ในกลุ่มอาชีพนักเรียน นักศึกษา และ
กลุ่มวัยทางาน เดินทางมาจากที่พักอาศัย โดยวิธีการเดินทางส่วนใหญ่เลือกใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) วันที่มีผู้มาใช้
บริการตลาดนัดรถไฟรัชดามากที่สุดคือวันศุกร์สุดสัปดาห์ มาใช้บริการในช่วงเวลา 19.00-21.00 น. ใช้เวลาในการเดินเลือกซื้อ
สินค้าและบริการประมาณ 1 ชม. ซึ่งผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่จะมาใช้บริการตลาดนัดรถไฟรัชดาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ปัจจัยหลักที่
ทาให้ผู้คนมาใช้บริการตลาดนัดรถไฟคือ มีสินค้าหลากหลาย และผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่มารับประทานอาหาร สินค้าและ
บริการที่ผู้มาใช้บริการตลาดนัดรถไฟรัชดาส่วนใหญ่จะเป็นอาหารและเครื่องดื่ม
ขอบเขตการให้บริการของตลาดนัดรถไฟโดย 1.แบ่งเป็นแต่ละวัน ได้แก่ วันจันทร์มีระยะทางที่ไกลที่สุดจากตลาดนัด
รถไฟรัชดาประมาณ 10 กิโลเมตรโดยมาจากซอยเพชรเกษม 2/1 และจุดที่มีความถี่ของจานวนผู้มาใช้บริการมากที่สุดคือ ถนน
อโศกมนตรี จานวน 8 คน วันอังคารมีระยะทางที่ไกลที่สุดจากตลาดนัดรถไฟรัชดาประมาณ 23 กิโลเมตรโดยมาจากสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และจุ ดที่มีความถี่ของจานวนผู้มาใช้บริการมากที่สุดคือ ถนนรัชดา จานวน
5คน วันพุธมีระยะทางที่ไกลที่สุดจากตลาดนัดรถไฟรัชดาประมาณ 15 กิโลเมตรโดยมาจากพหลโยธิน52 และจุดที่มีความถี่
ของจานวนผู้มาใช้บริการมากที่สุดคือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จานวน 6 คนวันพฤหัสบดีมีร ะยะทางที่ไกลที่สุดจาก
ตลาดนัดรถไฟรัชดาประมาณ 16 กิโลเมตรโดยมาจากหมู่บ้านเมืองทองธานีโครงการป๊อปปูล่าคอนโด ถนนป๊อปปูล่า 5 และ
จุดที่มีความถี่ของจานวนผู้มาใช้บริการมากที่สุดคือ ชานเมือง8 จานวน 8 คน วันจันทร์มีระยะทางที่ไกลที่สุดจากตลาดนัด
รถไฟรัชดาประมาณ 10 กิ โลเมตรโดยมาจากซอยเพชรเกษ2/1 และจุดที่มีความถี่ของจานวนผู้มาใช้บริการมากที่สุดคือ
ถนนอโศกมนตรี จานวน 8 คน วันศุกร์มีระยะทางที่ไกลที่สุดจากตลาดนัดรถไฟรัชดาประมาณ 17 กิโลเมตรโดยมาจาก
ลาดกระบัง 64 และจุดที่มีความถี่ของจานวนผู้มาใช้บริการมากที่สุดคือ รัชดาซอย7 จานวน 5 คน วันเสาร์มีระยะทางที่ไกล
ที่สุดจากตลาดนัดรถไฟรัชดาประมาณ 21 กิโลเมตรโดยมาจากบางใหญ่ซิตี้ ซอย7 และจุดที่มีความถี่ของจานวนผู้มาใช้บริการ
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มากที่สุดคือ ซอยนาทอง7 จานวน 8 คน วันอาทิตย์มีระยะทางที่ไกลที่สุดจากตลาดนัดรถไฟรัชดาประมาณ 12 กิโลเมตร โดยมาจาก
รามอินทรา 60 และจุดที่มีความถี่ของจานวนผู้มาใช้บริการมากที่สุดคือ สุขุมวิท11 และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จานวน
4 คน 2.แบ่งเป็นวันธรรมดา (วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี) มีระยะทางที่ไกลที่สุดจากตลาดนัดรถไฟรัชดาประมาณ 23 กิโลเมตร
โดยมาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและจุดที่มีความถี่ของจานวนผู้มาใช้บริการมากที่สุดคือ
ถนนอโศกมนตรีและซอยชานเมือง8 จานวน 8 คน 3.แบ่งเป็นวันหยุด(วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์) มีระยะทางที่ไกลที่สุดจากตลาด
นัดรถไฟรัชดาประมาณ 21 กิโลเมตร โดยมาจากบางใหญ่ซิตี้ซอย 7 และจุดที่มีความถี่ของจานวนผู้มาใช้บริการมากที่สุดคือ
ซอยนาทอง 7 จานวน 8 คน 4.แบบทุกวัน(วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์)มีระยะทางที่ไกลที่สุดจากตลาดนัดรถไฟรัชดาประมาณ
23 กิโลเมตร โดยมาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและจุดที่ มีความถี่ของจานวนผู้มาใช้บริการ
มากที่สุดคือ ถนนอโศกมนตรีและซอยชานเมือง 8 และนาทอง 7 จานวน 8 คน
ข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้มีข้อจากัดคือ ไม่สามารถเก็บแบบสอบถามในตลาดนัดรถไฟรัชดาได้ เนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตให้
ใช้พื้นที่
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คุณภาพการให้บริการสานักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม
Service Quality of Nakhon Pathom Provincial Land Office
พุธิตา ยี่ประชา1
มนูญ จันทร์สมบูรณ์2
บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเรื่องคุณภาพการให้บริการสานักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์
ศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการสานักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม และเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการสานักงานที่ดิน
จังหวัด นครปฐมตามความคิ ด เห็ น ของประชาชน ผู้รั บ บริก ารจ าแนกตามปั จ จัย ส่ วนบุ ค คล กลุ่ ม ตั วอย่ างคื อ ประชาชน
ผู้รับบริการจากสานักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม จานวน 395 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนกระจายตามลักษณะ
งานที่ให้บริการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิ จัย พบว่ า 1) ระดับ คุณ ภาพการให้ บริ การส านัก งานที่ ดิน จังหวั ดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ใ นระดั บ ดี
ประกอบด้วย ความน่าเชื่อถือของคุณภาพการให้บริการ การให้ความมั่นใจต่อคุณภาพการให้บริการ ลักษณะทางกายภาพของ
การให้บริการ การดูแลเอาใจใส่ และการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 2) ประชาชนผู้รับบริการที่มีเพศ สถานภาพ
ประเภทบริการที่ใช้ต่างกัน มีความเห็นต่อคุณภาพการให้บริการสานักงานที่ดินจังหวัดนครปฐมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนผู้รับบริการที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีความเห็นต่ อคุณภาพการให้บริการ
ไม่แตกต่างกัน
คำสำคัญ: คุณภาพการให้บริการ สานักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม
Abstract
This article is a part of the research on “Service quality of Nakhon Pathom Provincial Land Office”.
The objectives are to: 1) study level of the service quality provided at Nakhon Pathom Provincial Land Office
and 2) compare the service recipients’ opinion towards service quality as classified by personal factors. The
research sample was 395 service recipients derived by proportional stratified random sampling as distributed
by description of job services. The research instrument was a questionnaire constructed by the researcher.
Data were analyzed with percentage, mean, standard deviation, t-test and one-way analysis of variance.
The findings of this research were as follows: 1) Overall the level of service quality at Nakhon
Pathom Provincial Land Office was at a high level. These aspects were reliability of service quality, service
quality’s assurance, physical environment of service, empathy and responsiveness to the needs of service
recipients. and 2) The service recipients with differences in gender, status and service type reception had
different opinions towards service quality with statistical significance level at .05, whereas there were no
differences in those as classified by age, educational level, occupation, and monthly income.
Keywords: Service Quality, Nakhon Pathom Provincial Land Office
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นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อาจารย์ ประจาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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บทนา
การปฏิรูประบบราชการมีจุดมุ่งหมายที่สาคัญอย่างหนึ่งคือ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน โดยมีความ
เป็นมาเริ่มตั้งแต่การออกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติ ราชการเพื่อประชาชนของรัฐ พ.ศ. 2532 ซึ่งใช้บังคับ
วันที่ 12 เมษายน 2532 ต่อมา ได้มีพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 70 ได้ระบุชัดเจนว่า “ข้าราชการมีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน” มาตรา 75 ระบุว่า“รัฐต้องดูแลให้มีการจัดระบบงาน
ราชการและงานของรัฐอย่างอื่นให้มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน” และในปี พ.ศ. 2546 ได้มี
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีบังคับใช้ ซึ่งแสดงถึงความสาคัญของการบริหารงาน
และการให้บริการของภาคราชการที่จะต้องให้ความสาคัญแก่การบริการประชาชน (กรมที่ดิน, 2548, หน้า 7)
สานักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สังกัดกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยราชการในส่วนภูมิภาค ได้ปฏิบัติงาน
โดยยึดหลักและแนวทางนโยบายของกรมที่ดิน โดยมุ่งเน้นการให้บริการด้านงานที่ดิน ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม มีจิตบริการ
ยึดมั่นในจริยธรรม ตอบสนองความต้องการของประชาชน (กรมที่ดิน, 2553, หน้า 6) โดยเฉพาะการให้บริการ การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ จะต้องปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการเกิดความ
พึงพอใจ และประทับใจต่อการให้บริการ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้รับบริการ จากการรายงานผลการวิเคราะห์
ประมวลเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์ของกรมที่ดินประจาปีงบประมาณ 2556 ตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0501.3/ว 30602
ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 (กรมที่ดิน, 2556) ปรากฏว่าสานักงานที่ดินจังหวัดนครปฐมมีเรื่องร้องเรื่องร้องทุกข์ การ
ประพฤติปฏิบัติงานในการให้บริการของเจ้าหน้าที่อยู่ในอันดับ 2 ของเขตตรวจราชการที่ 3 จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็น
ถึงปัญหาในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อประชาชนผู้รับบริการ ประกอบกับรายงานการประมวลแบบสารวจความพึง
พอใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการงานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมทุกประเภทของสานักงานที่ดินจังหวัด
นครปฐมประจาปีงบประมาณ 2556 (สานักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม, 2556) พบว่า ผู้รับบริการไม่พึงพอใจการปฏิบัติงานใน
การให้บริการของเจ้าหน้าที่สานักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม มีการเลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริการไม่เท่าเทียมเสมอภาคกันให้ข้อมูล
เกี่ยวกับระเบียบและขั้นตอนในการให้บริการไม่ชัดเจน เจ้าหน้าที่บริการล่าช้าและไม่มีเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์มีไว้บริการแก่
ผู้รับบริการ เจ้าหน้าผู้ให้บริการพูดจาไม่ไพเราะ ไม่ยิ้มแย้ม สถานที่จอดรถมีไม่เพียงพอ สถานที่คับแคบที่นั่งรอรับบริการของ
ประชาชนมีไม่เพียงพอ ทาให้เกิดความไม่สะดวกและแออัด รวมทั้งต้องปรับปรุงห้องสุขาให้เพียงพอสาหรับผู้รับบริการ จาก
ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สานักงานที่ดินจังหวัดนครปฐมยังมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพการ
ให้บริการประชาชน
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาคุณภาพการให้บริการสานักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม และเปรียบเทียบ
คุณภาพการให้บริการสานักงานที่ดินจังหวัดนครปฐมตามความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการสานักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม
2. เพื่ อศึ กษาเปรี ยบเที ยบคุ ณภาพการให้ บริ การส านั กงานที่ ดิ นจั งหวั ดนครปฐมตามความเห็ นของประชาชน
ผู้รับบริการ จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ประเภทบริการที่ใช้
ขอบเขตเนื้อหาของการวิจัย
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ก าหนดขอบเขตเนื้ อ หาลั ก ษณะงานบริ ก ารของส านั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด นครปฐม
ประกอบด้วย งานทะเบียนและงานรังวัด และขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับการวัดคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ความ
น่าเชื่อถือ การตอบสนอง การให้ความมั่นใจ การดูแลเอาใจใส่ และ ลักษณะทางกายภาพ
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กรอบความคิดที่ใช้ในการวิจัย
จากการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณภาพของ Parasuraman, Zeithaml & Berry (1985: 41-40 อ้างถึงใน ธัญญาลักษ์
ศรีพลาย, 2554: 47-52) ผู้วิจัยจึงนามาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล
คุณภาพการให้บริการสานักงานที่ดิน
1. เพศ
จังหวัดนครปฐม
2. อายุ
1. ความน่าเชื่อถือ
3. สถานภาพ
2. การตอบสนอง
4. ระดับการศึกษา
3. การให้ความมั่นใจ
5. อาชีพ
4. การดูแลเอาใจใส่
6. รายได้
5. ลักษณะทางกายภาพ
7. ประเภทบริการที่ใช้
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนผู้รับบริการงานทะเบียนและงานรังวัด สานักงานที่ดิน
จังหวัดนครปฐม เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี จานวน 29,672 ราย ประกอบด้วยดังนี้ งานทะเบียน 27,744 ราย และงานรังวัด 1,928
ราย (สานักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม, พ.ศ. 2554 - 2556)
1. 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้สูตรของ Yamane (1973 อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2548, หน้า
47) คานวณขนาดกลุ
่มตัวอย่าง ได้จานวน 395 คน แล้วนามาสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนกระจายตามลักษณะงานที่ให้บริการ
- 2. วิธีการศึกษาและสถิติที่ใช้ในการวิจัย
2.1 วิธีการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย
2.2 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบที และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจัย
1. ระดับคุณภาพการให้บริการสานักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 3.79, S.D. =.87)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลาดับ จากมากไปหาน้อย พบว่า ความน่าเชื่อถือมีค่าระดับคุณภาพการให้บริการเฉลี่ยมาก
ที่สุด (  = 3.85, S.D. = .83) รองลงมาคือ การให้ความมั่นใจ มีค่าระดับคุณภาพการให้บริการ เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  =
3.84, S.D. = .88) ลักษณะทางกายภาพ มีค่าระดับคุณภาพการให้บริการเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 3.76, S.D. = .87)
การดูแลเอาใจใส่ มีค่าระดับคุณภาพการให้บริการเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 3.75, S.D. = .87) และการตอบสนอง มีค่าระดับ
คุณภาพการให้บริการเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 3.74, S.D. = .92)
2. การเปรียบเทียบภาพการให้บริการสานักงานที่ดินจังหวัด นครปฐมตามความเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้รับบริการที่มีเพศ สถานภาพและประเภทที่ใช้บริการต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพ
การให้ บ ริ ก ารที่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ส่ ว นผู้ รั บ บริ ก ารที่ มี อ ายุ ระดั บ การศึ ก ษา อาชี พ
รายได้ต่างกันมีความคิดเห็นต่อระดับคุณภาพ การให้บริการสานักงานที่ดินจังหวัดนครปฐมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
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อภิปรายผลการวิจัย
คุณภาพการให้บริการสานักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่าระดับคุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยเสนอการอภิปรายเป็นรายด้าน ดังนี้
1. ความน่าเชื่อถือ พบว่ามีระดับคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ นิภาพร
นินเนินนนท์ (2556) ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเป็นบุคคลที่มีความรู้และมีประสบการณ์ในการทางานเกี่ยวกับ
การทาธุรกรรมที่ดินรวมทั้งกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการตรวจสอบเอกสารทุกขั้นตอนในการให้บริการอย่างละเอียด
เพราะการทาธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินส่งผลกระทบต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและอาจส่งผลต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ จึงอาจทาให้
ระดับคุณภาพการให้บริการ ด้านความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับมาก
2. การให้ ค วามมั่ น ใจ พบว่ า มี ร ะดั บ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารอยู่ ใ นระดั บ มาก ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ กษาของ
ธัญญาลักษณ์ ศรีพลาย (2554) ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความรู้ ความสามารถมีทักษะความชานาญในการ
ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ ให้บริการด้วยความ
เสมอภาค ทาให้การบริการเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎระเบียบและกฎหมาย ไม่เกิดผลเสียหายต่อผู้รับบริการแต่อย่างใด
ไม่เกิดปัญหาฟ้องร้องกันกับคู่กรณีของผู้รับบริการ จึงอาจทาให้ระดับคุณภาพการให้บริการด้านการให้ความมั่นใจอยู่ใน
ระดับมาก
3. ลัก ษณะทางกายภาพ พบว่า มี ร ะดั บ คุณ ภาพการให้ บ ริก ารอยู่ ใ นระดับ มากซึ่ งสอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาของ
สุดาทิพย์ สุดหล้า (2555) ทั้งนี้ เนื่องมาจาก สานักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม มีการจัดสิ่งอานวยความสะดวก ทั้งด้านการ
ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมภายใน ภายนอก อาคารสานักงาน เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการได้รับความสะดวกสบาย จึงอาจทา
ให้ระดับคุณภาพการให้บริการด้านลักษณะทางกายภาพอยู่ในระดับมาก
4. การดูแลเอาใจใส่ พบว่ามีระดับคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ จิราวรรณ
ประสงสิน (2555) ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสานักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม มีกิริยา มารยาทสุภาพ อ่อนน้อม
พูดจาไพเราะมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้รับบริการ ทาให้ผู้รับบริการรู้สึกได้ว่าได้รับการเอาใจใส่จากเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี จึงอาจ
ทาให้ระดับคุณภาพการให้บริการด้านการดูแลเอาใจใส่อยู่ในระดับมาก
5. การตอบสนอง พบว่ามีระดับคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ชไมพร
น้อยศรี (2551) ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก เจ้าหน้าที่มีการให้บริการตามลาดับก่อน-หลัง ยึดหลักการให้บริการด้วยความเสมอภาค
มีการให้บริการภายในเวลาที่กาหนด ให้บริการอย่างเต็มกาลังความสามารถ จึงอาจทาให้ระดับคุณภาพการให้บริการด้านการ
ตอบสนอง อยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
สานักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม ควรปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มี
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเพื่อเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ ข้อกฎหมาย กฎระเบียบ และจิตสานึกในการให้บริการโดย
คานึงถึงผลประโยชน์ของผู้รับบริการ จัดให้มีการประชุมในฝ่ายของเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ ซักซ้อมทาความเข้าใจ หารือข้อ
ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานและหาวิธีการแก้ไขปัญหา มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ในการปฏิบัติงานรวมกันมี
การสอนงานและแลกเปลี่ยนความรู้อย่างต่อเนื่อง มีการปิดประกาศ กระบวนการ ลาดับขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน
ตลอดจนการจัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นคาร้องติดต่อการทาธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินและพัฒนารูปแบบการทางานโดยนา
เทคโนโลยีที่สมัยมาใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็วลดขั้นตอนในการ
ทางานและควรเพิ่มช่องทางด่วนสาหรับผู้มีเวลาน้อยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
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การพัฒนาเครื่องดื่มสมุนไพรเป็นเครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอล์ (Mocktail):
กรณีศึกษาชุมชนวัดกลางคูเวียง อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
The Development of Non-alcoholic Beverage (Mocktails) from Herbal Drinks:
A Case Study of Wat Klang Khu Wiang Community Sumpatuan Sub-district,
Nakhom Chai Si District Nakhon Pathom Provice
กรรณิการ์ สระทองแดง1
ธัญญารัตน์ จันอินทร์1
เสกสรร แก้วจันทร์1
2
ถิรนันท์ ประทุม
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสูตรเครื่องดื่มจากสมุนไพรเป็นเครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอล์ (Mocktail)
จากชุมชนวัดกลางคูเวียง โดยงานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวิธีการศึกษาเป็นการเก็บขอมูลแบบปฐมภูมิ (Primary
Data) และแบบทุติยภูมิ (Secondly Data) กลุ่มเป้าหมายทีใช้ในการสัมภาษณ์ได้แก่ ท่านเจ้าอาวาสวัดกลางคูเวียง ผู้นาชุมชน
ผู้ประกอบการร้านค้า และคนในพื้นที่ชุมชนหมู่ที่1บ้านใต้ โดยมีจานวน 27ท่าน และการทาแบบสัมภาษณ์ประเมินเครื่องดื่มจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 3ท่าน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-Depth interview) และแบบสังเกต (Observation) ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหาตามประเด็น
(Content Analysis) นาผลที่ได้มาเสนอแบบอธิบายความ และเรียงตามประเด็นการศึกษา และวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาสูตรเครื่องดื่มสมุนไพรเป็นเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (Mocktail) สามารถสร้าง
เครื่องดื่ม “ขี้เหล็กเซ็นนา (Chi Lek Senna)” ได้โดยเครื่องดื่มมีสว่ นผสมของใบขี้เหล็ก น้าผึ้ง และน้ามะนาวผลิตโดยใช้วิธีการ
ต้มซึ่งเป็นการผลิตและแปรรูปของชาวบ้านซึ่งเครื่องดื่มนี้มสี รรพคุณช่วยในการลดน้าตาลในเลือด แก้อาการท้องผูกและช่วยทา
ให้ผ่อนคลาย ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของชุมชนวัดกลางคูเวียงที่มีชื่อเสียงในเรื่องยาสมุนไพร
คำสำคัญ: การท่องเที่ยวชุมชน การแปรรูปสมุนไพร เครื่องดื่มม๊อคเทล ชุมชนวัดกลางคูเวียง
Abstract
The objectives of this study were to develop non-alcoholic beverage (Mocktail) from herbal drinks.
This study was a qualitative research with primary and secondary data collection. The subjects in this study
included an abbot of Wat Klang Khu Wiang, community leaders, merchants and people in Moo 1 Baan Tai
community in total of 27 people. The interview was performed by 3 experts with the purposive sampling
method. The tools used in this study were in-depth interview and observation forms. The data was analyzed
using content analysis and the results were presented using descriptive presentation according to research
topics and objectives.
1
2

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อาจารย์ประจาสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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The results showed that: For the development of mocktail from herbal drinks, the researchers
succeed in developing “Senna Mocktail”(Acacla Mocktail)which was a mixture of Senna or Acacle leaves,
honey and lemon juice. This mocktail was prepared by boiling which is the production and processing
method normally used by local people. This mocktail help in reducing blood sugar, relieve constipation
and relaxing. This is consistent with the identity of Wat Klang Khu Wiang community that is famous for
herbal medicine.
Keywords: Community-based tourism, herbs processing, Mocktail, Beverages Wat Klang Khu Wiang community
บทนา
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพราะการท่องเที่ยว
นั้นสามารถนารายได้เข้าสู่ประเทศปีละหลายแสนล้านบาท อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่จะทวีความสาคัญมากขึ้นในอนาคต นอกจากนี้
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังมีบทบาทช่วยกระตุ้นให้มี การนาเอาทรัพยากรในประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง
ซึ่งในปัจจุบันรูปแบบการท่องเที่ยวได้มีการปรับเปลี่ยนไปหลายแนวทาง นอกเหนือจากการท่องเที่ยวตามประเพณีนิยมที่ทากัน
มายาวนานตามแหล่งท่องเที่ยวที่รู้จักกันดี ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นการท่องเที่ยวทางเลื อกที่จาเพาะมากขึ้น หนึ่งในรูปแบบ
การท่องเที่ยวที่ปรับเปลี่ยนไปและนักท่องเที่ยวให้ความนิยมมากยิ่งขึ้นก็คือ การท่องเที่ยวชุมชนตลาดน้า ซึ่งในปัจจุบันการ
ท่องเที่ยวตลาดน้าเป็นหนึ่งในการท่องเที่ยวทางเลือก ที่มีกิจกรรมหลายรูปแบบที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ และหันมา ให้
ความสาคัญของทรัพยากรทางธรรมชาติมากยิ่งขึ้น และยังมีการท่องเที่ยวชุมชนเป็นรูปแบบของการท่องเที่ยว ที่คานึงถึงความ
ยังยืน สิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรมโดยมีการกาหนดทิศทาง การจัดการของคนในชุมชน (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา ,2548)
การท่องเที่ยวชุมชน เป็นการท่องเที่ย วที่ชุมชนเป็นผู้กาหนดกระบวนการทิศทาง และรูปแบบการท่องเที่ยวของ
ตนเอง โดยชาวบ้านทุกคนเป็นเจ้าของทรัพยากรการท่องเที่ยวนั้น ๆ และมีส่วนได้ส่วนเสียที่เกิดจากการท่องเที่ยว ซึ่งการ
ท่องเที่ยวที่จัดโดยชุมชนนั้นมีจุดขายที่หลากหลาย ทั้งธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต การอนุรักษ์ รวมทั้งมีการ
พั ฒ นารู ป แบบเพื่ อ สร้ า งความยั่ งยื น สู่ ค นรุ่ น หลั งและเกิ ด ประโยชน์ ต่ อ ท้ อ งถิ่ น อย่ า งแท้ จ ริ ง (นริ น ทร์ สั งข์ รั ก ษา ,2543)
การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการทาให้คนต่างถิ่นมีปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดประสบการณ์
ซึ่งกันและกัน ปัจจุบันหลายจังหวัดได้มีการมีการพัฒนาแต่ละชุมชนในจังหวัดของตนให้เป็นชุมชนที่น่าเข้ามาท่องเที่ยว
โดยจุดเด่นของการท่องเที่ยวชุมชนก็คือเรื่องของทรัพยากรที่สามารถนามาจาหน่าย นามาให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ นามาแปร
รูปเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน จังหวัดนครปฐม เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบเที่ยวชม
วิถีชีวิตในชนบทชุมชนตลาดน้าเพราะจังหวัดนครปฐมมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การพัฒนา จากเว็บไซต์
ไทยตาบล (http://www.thaitambon.com, สืบค้นเมื่อ 17 ตุลาคม 2560)
จังหวัดนครปฐม เป็นอีกหนึ่งจังหวัดหนึ่งที่มีเสน่ห์และมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง ซึ่งจะเน้นในเรื่องของธรรมชาติ
และวิ ถี ชีวิ ต ความเป็ น อยู่ ที่ มี ค วามผู ก พั น กั บ สายน้ า จั งหวั ด นครปฐมเป็ น เมื อ งที่ มี ค วามส าคั ญ ทั้ งในด้ า นประวั ติ ศ าสตร์
ศิลปวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติและที่โดดเด่นคือวิถีชีวิตแบบไทยดั้งเดิมนครปฐม มีทรัพยากรการท่องเที่ยว
มากมายหลายแบบที่มีเอกลักษณ์ดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอยากไปสัมผัส จึงเป็นจังหวัดท่องเที่ยว
ที่สาคัญอีกจังหวัดหนึ่งในภูมิภาคและมีนักท่องเที่ยวนิยมไปมากในปัจจุบัน ซึ่งจังหวัดนครปฐมมีแม่น้านครชัยศรีหรือแม่น้าท่า
จีนไหลผ่าน จึงทาให้ชาวบ้านมีวิถีชีวิตและการดารงชีวิตใกล้ชิดกับสายน้า ซึ่งเป็นเสน่ห์และสิ่งดึงดูดใจสาหรับนักท่องเที่ยว
ที่ต้องการใกล้ชิดกับธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม (โสภณ สุขสาอาง, 2554)
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ชุมชนวัดกลางคูเวียง ตั้งอยู่ที่ตาบลสัมปทวน อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมเป็นชุมชนขนาดเล็ก ที่ติดกับแม่
น้าท่าจีน มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ภูมิอากาศดีภายบริเวณวัดกลางคูเวียงก็ยังมีตลาดน้าวัดกลางคูเวียงที่เป็นจุดเด่นที่อยู่ในชุมชน
ที่วางระบบการค้าแบบภู มิปัญญาแบบไทย มีการจาหน่ายอาหารผลไม้นานาชนิด มีการแสดงพิเศษและการแสดงโชว์ ต่าง ๆ
ที่น่าสนใจหมุนเวียนกันไปทุกสัปดาห์ นอกจากนั้นยังมีการบริการเรือชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้าท่าจีน ชมวีถีชีวิตชุมชนและวัด
ต่าง ๆ ตลาดน้าวัดกลางคูเวียงนับว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่เหมาะแก่การมาพักผ่อนหย่อนใจสาหรับคู่รักและครอบครัวอีกด้วย
ตลาดน้าวัดกลางคูเวียงเป็นตลาดน้าที่รวบรวมความคิดสร้างสรรค์ มีความละเอียดอ่อน ตลาดน้าแห่งนี้ได้ราษฎรในบริเวณ
ใกล้เคียงวัด ให้มีอาชีพเสริมในวันหยุด ทาให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เป็นผลให้สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้นเพราะเศรษฐกิจคือ ปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญ นอกจากนี้ บริเวณชุมชน
วัดกลางคูเวียงยังมีสวนพฤกษาชาติ และสวนสมุนไพรขนาดเล็กมีสมุนไพรหลายชนิดที่น่าสนใจ ซึ่งสมุนไพรเหล่านี้สามารถ
นามาทาเป็นยารักษาโรคต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นจุดหนึ่งในการทากิจกรรมท่องเที่ยว (อารยา อินคชสาร, 2554 )
จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ชุมชนวัดกลางคูเวียงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าในเรื่องของความเป็น
ธรรมชาติเหมาะที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว แต่ปัจจุบันจานวนนักท่ องเที่ยวได้ลดน้อยลงเรื่อย ๆจึงเป็นปัญหาในเรื่องของการ
กระจายรายได้สู่ชุมชนและผู้ประกอบการ เราพบเห็นว่ายังมีสิ่งที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมได้มากขึ้นกว่า
ปัจจุบัน ปัญหาเหล่านี้จึงเป็นประเด็นในผู้วิจัยนาสิ่งที่มีในชุมชนมาประยุกต์ใช้และพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะภายใน
ชุมชนตลาดน้ายังมีสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
คณะผู้วิ จั ยจึ งสนใจที่จ ะศึก ษาเรื่ อ งการพั ฒ นาเครื่ อ งดื่ม สมุน ไพรให้ เป็ น เครื่ องดื่ มไม่ มี แอลกอฮอล์ ( Mocktail)
จากกรณีศึกษาชุมชนวัดกลางคูเวียง ตาบลสัมปทวน อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งก่อให้เกิดผลดีกับชุมชนวัดกลางคู
เวียงและผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานที่แห่งนี้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระจายรายได้ให้กับผู้ประกอบการและสร้าง
ความเป็นเอกลักษณ์ให้กับชุมชนวัดกลางคูเวียง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาสูตรเครื่องดื่มจากสมุนไพรเป็นเครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอล์ จากบริเวณชุมชนวัดกลางคูเวียง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สามารถพัฒนาและแปรรูปสมุนไพรที่มีอยู่ในพื้นที่ชุมชนวัดกลางคูเวียงให้เป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์(Mocktail)
ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านพื้นที่ ชุมชนวัดกลางคูเวียงหมู่ที่ 1 ตาบลสัมปทวน อาเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม
2. ขอบเขตด้านการศึกษา ศึกษาเรื่องสมุนไพรสรรพคุณและกระบวนการแปรรูปในรูปแบบของคนในชุมชน
3. ขอบเขตด้านประชากร เจ้าอาวาสวัดกลางคูเวียง1ท่าน ผู้นาชุมชน 1ท่าน ผู้ประกอบการร้านค้าและคนในชุมชน
25 ท่าน จากการสารวจในการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรและกระบวนการวิธีการแปรรูปในแบบของชาวบ้าน ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเครื่องดื่ม 3 ท่าน จากการประเมินคุณภาพเครื่องดื่มประเภท (Mocktail)
4. ขอบเขตด้านเวลา (เดือนสิงหาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561)
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กรอบความคิดที่ใช้วิจัย
ศึกษาบริบทและสมุนไพรในพื้นที่

ศึกษากระบวนการผลิตและแปรรูปสมุนไพร

กลุ่มเป้าหมาย
- เจ้าอาวาสวัดกลางคูเวียง
- ผู้นาชุมชน
- ผู้ประกอบการร้านค้า
- คนในพื้นที่ชุมชน

 แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้องการบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม
 แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้องการแปรรูป
สมุนไพร
 แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้องเกี่ยวกับ
พฤติกรรมผู้บริโภค

คิดสูตรเครื่องดื่มสมุนไพรที่ไม่มี
แอลกอฮอล์ (Mocktail)

การประเมินคุณภาพ

- การจูงใจ (ด้านรสชาติและความสะอาด)
- ด้านการรับรู้ (ด้านสีสันและกลิ่น)
- ด้านการเรียนรู้ (ด้านความคิดสร้างสรรค์)

วิเคราะห์ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เครื่องดื่ม

- ความเชื่อถือ (ด้านประโยชน์และสรรพคุณ)
- ทัศนคติ

การพัฒนาเครื่องดืม่ สมุนไพรเป็นเครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอล์ ( Mocktail)
กรณีศึกษา: ชุมชนวัดกลางคูเวียง อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
วิธีดาเนินการวิจัย
ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ โดยมีการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับชุมชนตลาดน้าวัดกลางคูเวียง โดยการศึกษาจากเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศึกษาจากอินเตอร์เน็ต หนังสือจากห้องสมุดโดยการรวมประวัติชุมชนตลาดน้าวัดกลางคูเวียง กิจกรรม
ที่น่าสนใจ เพื่อนาข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์ และหาสาเหตุปัญหา แนวทางการดาเนินการแก้ปัญหาในชุมชนตลาดน้าวัดกลางคู
เวียงและ ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ โดยดาเนินการแก้ปัญหาในชุมชนตลาดน้าวัดกลางคูเวียงมีการศึกษาและสารวจจากสถานที่จริง
คื อ ชุ ม ชนวั ด กลางคู เ วี ย งเพื่ อ รวบรวมข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ จากบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง คื อ เจ้ า อาวาสวั ด กลางคู เ วี ย ง ผู้ ใ หญ่ บ้ า น
ผู้ประกอบการร้านค้าและคนในพื้นที่ชุมชน โดยการสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ในพื้นที่
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นงานวิ จั ย ได้ แ ก่ แบบสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก , แบบสั ง เกต และการตรวจสอบข้ อ มู ล แบบสามเส้ า
การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์และการสังเกต จะถูกนามาตรวจสอบความครบถ้วนและความ
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ถูกต้องของข้อมูล วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จัดหมวดหมู่ของข้อมูลตามประเด็นที่ศึกษา สรุป และตีความ
(Conclusion and Interpretation) ทาการสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลในภาพรวม ภายใต้ขั้นตอนของการศึกษา
และวัตถุประสงค์ของการวิจัย และทาการนาเสนอผลการศึกษาเชิงพรรณนา (Description)
ผลการวิจัย
สมุนไพรและสรรพคุณ สมุนไพรในชุมชนวัดกลางคูเวียงที่เด่นๆมี 6ชนิด ประกอบด้วย ขี้เหล็ก มะขามป้อม ไพล คูณ
หรือราชพฤกษ์ เตยหอม และทองพันชั่ง แต่ที่จะพบมากในพื้นที่และเป็นที่รู้จักของชาวบ้านก็จะมี 4ชนิด โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ขี้เหล็กเป็นสมุนไพรที่มีมากในพื้นที่ชุมชนวัดกลางคูเวียงโดยมีลักษณะเด่นคือเป็นไม้ยืนต้นสูงประมาณ 5-15 เมตร
โดยเป็ นพื ชตระกู ลที่ คล้ ายคลึงกับ ต้นคู ณ มีด อกเป็น ช่อ สีเ หลือ งมี การแผ่กิ่งแตกแขนงออกไป รสชาติ ขมเป็น เอกลั กษณ์
มีสรรพคุณเป็นยาและเป็นทั้งพิษถ้ารั บประทานในประมาณที่มากก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายแต่ถ้ารับประทานในปริมาณ
ที่พอเหมาะจะเป็นยาระบายอ่อนๆช่วยให้หลับสบายเหมาะแก่การพักผ่อนและยังช่วยในเรื่องการลดปริมาณน้าตาลในเลือด
เหมาะสาหรับการรับประทานเพื่อป้องกันโรคเบาหวานเป็นอย่างยิ่ง
2. มะขามป้อมเป็นสมุนไพรที่มีมากรองมาจากขี้เหล็กที่มีในพื้นที่ชุมชนวัดกลางคูเวียงโดยมีลักษณะเด่นคือจะเป็นลูก
กลมๆมีสีเขียวๆ แต่ถ้ามันแก่ก็จะเป็นสีเขียวเข้มๆ รสชาติจะเปรี้ยวเป็นเอกลักษณ์ มีสรรพคุณเป็นยาแก้ไอ รับประทาน
เพื่อความสดชื่น แก้กระหาย
3. ต้นไพลเป็นสมุนไพรที่มีในพื้นที่ชุมชนวัดกลางคูเวียงแต่ไม่เยอะโดยมีลักษณะเด่นคือจะเป็นพืชล้มลุก มีเหง้ามันอยู่
ใต้ดินเปลือกข้างนอกจะมีสีน้าตาล มีสรรพคุณก็จะช่วยขับโลหิตได้ แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
4. เตยหอมเป็นสมุนไพรที่มีอยู่เป็นจุดๆในพื้นที่ชุมชนวัดกลางคูเวียงโดยมีลักษณะเด่นคือจะเป็นพุ่ มๆ มีลาต้นเป็น
เหง้าอยู่ใต้ผิวดิน มีกลิ่นหอม ใบเตยส่วนใหญ่เขาก็จะเอามาต้มเป็นน้าดื่มช่วยดับกระหาย ช่วยแก้ในเรื่องอาการอ่อนเพลีย
ของร่างกาย
สมุนไพรที่กล่าวมาทั้ง 4 ชนิดมีเอกลักษณ์และสรรพคุณทางยามากมายหลายประการจึงเป็นจุดเด่นและเป็นที่
น่าสนใจ
กระบวนการผลิตและแปรรูปในแบบของคนในชุมชน กระบวนการผลิตและแปรรูปของคนในชุมชนวัดกลางคูเวียง
มี 2 ชนิด ประกอบด้วย การต้มและการตากแห้งแต่ที่ชาวบ้านใช้บ่อยๆก็เป็นการต้ม ข้อดีในการประกอบอาหารประเภทต้ม
1. การต้มสามารถกาจัดสารพิษที่มาจากธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น(สารกาจัดศัตรูพืช) ได้อย่างแน่นอน เนื่องจาก
การต้มส่วนมากจะใช้วิธีการต้มที่น้าเดือดจัดๆ เมื่อนาวัตถุดิบลงไปแล้ว สารพิษต่าง ๆเมื่อโดนน้าร้อนแล้วก็จะเกิดการสลายตัว
และตายทันที
2. การต้ม สามารถช่วยในการแก้ปัญหาท้องอืด ท้องเฟ้อ ได้อีกด้วย เนื่องจาก การต้มเป็นการทาให้วัตถุดิบที่มา
ต้มนั้น เปื่อย นิ่ม ถ้าต้มเป็นเวลานานก็จะเละ ทาให้ง่ายต่อการรับประทานอาหาร ไม่ต้องกลัวว่าจะเคี้ยวไม่ละเอียด หมด
ปัญหาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ได้อย่างแน่นอน
อภิปรายผล
1. พัฒนาสูตรเครื่องดื่มจากสมุนไพรเป็นเครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอล์ (Mocktail) จากชุมชนวัดกลางคูเวียง
จากกระบวนการการประเมินพัฒนาสูตรเครื่องดื่มและกระบวนการปรับปรุงสูตรเครื่องดื่มสมุนไพรประเภทไม่มี
แอลกอฮอล์ (Mocktail) ของผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องดื่มทั้ง 3ท่าน มีความคิ ดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า เครื่องดื่มขี้เหล็ก
Senna ควรปรับปรุงในเรื่องสีสัน กลิ่นและรสชาติโดย ด้านสีสันควรมีสีที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นให้เหมาะสมสาหรับการนามาบริโภค
ซึ่งสอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ได้กล่าวไว้ว่า การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้ บริโภคเพื่อทราบถึง
ลักษณะ ความต้องการของผู้บริโภคด้านต่าง ๆ และเพื่อที่จะจัดส่วนผสมทางการตลาดต่าง ๆ กระตุ้นและสนองความต้องการ
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ของผู้ซื้อที่เป็นเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ และจากคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องดื่ม
มีความเห็นที่เป็นไปทิศทางเดียวกันว่า การพัฒนาเครื่องดื่มสมุนไพร สิ่งที่ต้องคานึงถึงและรักษาไว้ก็คือสรรพคุณของสมุนไพรที่
มีอยู่ในเครื่องดื่ม ซึ่งมีความคิดเห็นสอดคล้องกับ จิตระพี บัวผัน (2548) ที่กล่าวถึงความสาคัญของสมุนไพรในด้านการแพทย์
สาธารณสุขไว้ว่า ในสภาวะแผนปัจจุบั นมีราคาแพงและการบริการทางด้านสาธารณสุขที่รัฐจัดให้ได้แก่ ประชาชนยังเป็นไป
อย่างไม่เสมอภาค แพทย์ส่วนใหญ่ไม่อยากออกไปอยู่ตามชนบท ประกอบกับค่ารักษาพยาบาลด้วยวิธีการแพทย์แผนปัจจุบัน
อยู่ในอัตราที่สูงเกินกว่าที่ประชาชนส่วนใหญ่จะรับได้ โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ห่างไกลจากคมนาคม ดังนั้นการนาพืชสมุนไพร
ที่มีอยู่ตามธรรมชาติโดยทั่วไป มาใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบัน เฉพาะอาการเจ็บป่วยธรรมดาที่ไม่ร้ายแรงหรือการรักษาพยาบาล
เบื้องต้นไปก่อนไปพบแพทย์ จึงนับว่าเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยลดภาวการณ์ขาดแคลนแพทย์ได้ระดับหนึ่ง การใช้ยาสมุนไพรที่หา
ง่ายในท้องถิ่นจะสามารถช่วยประชาชนให้พึ่งตนเองได้ในยามเจ็บป่วย อีกทั้งยาจากสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคอย่าง
ได้ผล พืชสมุนไพรนอกจากจะใช้รักษาได้แล้วยังอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่จาเป็นต่อร่างกายซึ่งจะส่งผลถึงสุขอนามัย
ของประชาชนโดยส่วนร่วมได้ดีขึ้น อีกด้วยซึ่งในการพัฒนาเครื่องดื่มขี้เหล็ก Senna ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค มีรสชาติที่ดี
และยังคงรัก ษาไว้ซึ่ งสรรพคุ ณของสมุนไพรที่ ช่ว ยบารุงร่ างกาย ผู้วิ จัยจึ งน าสิ่งที่มีป ระโยชน์อีก ชนิด เข้า มาเป็น ส่วนผสม
ซึ่งสามารถให้ความหวานแทนน้าตาลได้ โดยไม่ทาให้เครื่องดื่มเสียรสชาติและสรรพคุณสิ่งนั้นคือ น้าผึ้ง ซึ่งน้าผึ้งมีประโยชน์
สามารถใช้เป็นยา หรือผสมกับสารอื่นตามตาหรับยาเพื่อบาบัดโรค และบารุงร่างกาย ซึ่งคล้ายคลึงกับ สุจิตรา กลิ่นเกสร
(2548) ที่กล่าวไว้ว่า ผลิตผลธรรมชาติที่ได้จากพืช สัตว์ และแร่ธาตุ ที่ใช้เป็น ยา หรือผสมกับสารอื่นตามตารับยาเพื่อบาบัด
โรค บารุงร่างกาย หรือใช้เป็นยาเช่น กระเทียม น้าผึ้ง รากดิน(ใส้เดือน)
ข้อเสนอแนะ
ควรศึกษาสมุนไพรชนิดอื่นที่สามารถนามาแปรรูปเป็นเครื่องดื่มได้ เพื่อให้เกิดความแปลกใหม่แก่ชุมชน
ควรศึกษาเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เครื่องดื่มเกิดความน่าสนใจมี
ความแปลกใหม่ และมีความสอดคล้องกับชุมชน
ควรศึกษาพื้นที่ใกล้เคียงว่ามีสิ่งใดที่น่าสนใจ เพื่อที่จะนาข้อมูลไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับชุมชน
เอกสารอ้างอิง
จิตระพี บัวผัน. (2548). เรียนรู้เรื่องสมุนไพร. กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก.
นรินทร์ สังข์รักษา และนงลักษณ์ จันทาภากุล. (2543). "แนวทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
ตลาดบางหลวง ตาบลบางหลวง อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม" . นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร.
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. (2548). อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปรีดารัตน์ รัตนาคม และคณะ. (2554). "การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปและบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งเสริม
อาชีพชุมชน".ปริญญานิพนธ์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
รุ่งทิวา ทองสอง. (2551). "แนวทางการแปรรูปสมุนไพรให้เป็นสินค้าของชุมชนบ้านโพธิ์พัฒนา ตาบลคณฑี อาเภอเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร" วิทยานิพนธ์. กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร.
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2541ข). การบริหารตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ:ธีระฟิล์มและไซเท็ก จากัด.
สุจิตรา กลิ่นเกษร. (2548). สมุนไพรในสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ฉบับการเรียนรู้ . กรุงเทพฯ: อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน).
โสภณ สุขสาอาง. (2554). "แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม กรณีศึกษาตลาดน้าวัดกลางคูเวียง
ตาบลสัมปทวน อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม".วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต . นครปฐม: มหาวิทยาลัย
ศิลปากร.
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แนวทางการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัดธรรมปัญญารามบางม่วง
ตาบลบางช้าง อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
Guidelines for the Development of Cultural Tourism Activities of Wat Dhamma
Panyaram Bang Muang, Bang Chang Subdistrict, Sampran District,
Nakhon Pathom Province
ชนะภัย ดาวเรือง1
นลินีย์ พัสรี1
เสาวลักษณ์ นาคใจเสือ1
ประพนธ์ เล็กสุมา2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาบริบทและศักยภาพของวัดธรรมปัญญารามบางม่วง ตาบลบางช้าง
อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 2) เพื่อศึกษารูปแบบกิจกรรมของวัดธรรมปัญญารามบางม่วง ตาบลบางช้าง อาเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม และ 3) เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดธรรมปัญญารามบาง
ม่วง ตาบลบางช้าง อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก จากกลุ่มผู้นาชุมชน
เจ้าอาวาสและพระลูกวัด ชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนบางม่วง ผู้ประกอบการร้านค้ า และนักท่องเที่ยว รวมทั้งหมดจานวน 25 คน
จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ตามประเด็น (Content Analysis) และนาผลที่ได้มาเสนอแบบอธิบายความ ตาม
ประเด็นการศึกษา ผลการศึกษา พบว่า วัดธรรมปัญญารามบางม่วง เป็นพื้นที่ราบลุ่มติดกับแม่น้าท่าจีน ชุมชนที่มีวิ ถีชีวิต
รูปแบบไทยจีนริมแม่น้า มีอาชีพการทาแปลงผักลอยน้า รวมไปถึงเลี้ยงปลาในกระชัง โดยวัดธรรมปัญญารามบางม่วงมี
ทรัพยากรการท่องเที่ยวได้แก่ พระยูไลไภชัษยคุรุพุทธเจ้า พระแม่กวนอิมปางเสวยสุข โรงเจเฮงเส็งตั๊ว และหลวงพ่อทันใจ โดย
กิจกรรมท่องเที่ยวที่สาคัญ ได้แก่ 1) สักการะพระยูไลไภชัษยคุรุพุทธเจ้า 2) สักการะพระแม่กวนอิมปางเสวยสุข 3) สักการะ
หลวงพ่อทันใจ ซึ่งแนวทางการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประกอบไปด้วย 5 ด้าน คือ 1) แนวทางการ
พัฒนาองค์ประกอบด้านพื้นที่ เป็นแนวทางการพัฒนาในด้านสถานที่ 2) การพัฒนาองค์ประกอบด้านบุคลากร เป็นการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักท่องเที่ยว 3) การพัฒนาองค์ประกอบด้านความน่าสนใจของ
กิจกรรม เป็นการพัฒนากิจกรรมที่มีอยู่ให้น่าสนใจมากขึ้น 4) การเพิ่มกิจกรรม และ 5) การสร้างเส้นทางกิจกรรม
คำสำคัญ: การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กิจกรรมการท่องเที่ยว วัดธรรมปัญญารามบางม่วง
Abstract
The objectives of this study were: 1) to study the context and potential of Wat Dhamma
Panyaram Bang Muang, Bang Chang subdistrict, Sampran district, Nakhon Pathom province; 2) to study the
activity pattern of Wat Dhamma Panyaram Bang Muang, Bang Chang subdistrict, Sampran district, Nakhon
Pathom province and 3) to study the development of cultural tourism activities of Wat Dhamma
Panyaram Bang Muang, Bang Chang subdistrict, Sampran district, Nakhon Pathom province. The data
1
2

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อาจารย์ ดร. ประจาสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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collection was performed by using in-depth interviews with community leader, abbot and monks, people
in Bang Muang community, merchants and tourists in total of 25 people. After that the data was analyzed
using content analysis and the results were presented using descriptive presentation according to research
topics and objectives.The results showed that Wat Dhamma Panyaram Bang Muang was the lowland
adjacent to Tha Chin River. The tourist attractions in this community consisted of Phra Yulai Bhaisatchaya
Kuru Buddha, Phra Mae Quan Yin in blessed sleep posture, Heng Seng Tua vegetarian house and Luang
Phor Tanjai. People in this community had Thai-Chinese riverside lifestyle. Their occupations were floating
vegetable and caged fish farmers. The important tourism activities included worship of Phra Yulai
Bhaisatchaya Kuru Buddha, Phra Mae Quan Yin in blessed sleep posture and Luang Phor Tanjai. The
guidelines for the development of cultural tourism activities consisted of 3 aspects which included: 1)
area development, the development guideline for locations and tourist attractions; 2) personnel
development, the guideline for developing knowledge and ability of personnel to knowledge to tourists
and 3) the development of activity attractiveness, the development and improvement of the existing
activities into more interesting activities. 4) Add Activities and 5) Create Activities route.
Keywords: Cultural tourism, Tourism activities, Wat Dhamma Panyaram Bang Muang
บทนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยการ
ท่องเที่ยวนั้นสามารถนารายได้เข้าสู่ประเทศปีละหลายแสนล้านบาท อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่จะทวีความสาคัญมากขึ้นในอนาคต
นอกจากนั้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยังมีบทบาทช่วยกระตุ้นให้มีการนาเอาทรัพยากรภายในประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง
กว้างขวาง ซึ่งในปัจจุบันรูปแบบการท่องเที่ยวได้มีการปรับเปลี่ยนไปหลายแนวทาง นอกเหนือจากการท่องเที่ยวตามประเพณี
นิยมที่ทากันมายาวนานตามแหล่งท่องเที่ยวที่รู้จักกันดี ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนมาเป็นการท่องเที่ยวทางเลือกที่เฉพาะมากขึ้น
หนึ่งในรูปแบบการท่องเที่ยวที่ปรับเปลี่ยนไปและนักท่องเที่ยวให้ความนิยมมากยิ่งขึ้นก็คือ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งใน
ปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และเกี่ยวเนื่องไปถึงกิจกรรมหลายรูปแบบ อีกทั้งยังเป็น
ตัวกระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจอีกด้วย (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548)
การท่อ งเที่ ยวเชิงวัฒ นธรรมเป็ นการท่ องเที่ย วศึก ษาหาความรู้ ในพื้ นที่ หรือ บริ เวณที่มี คุณ ลักษณะที่สาคัญ ทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีการบอกเล่าเรื่องราวในการพัฒนาทางสังคมและมนุษย์ผ่านทางประวัติศาสตร์อันเป็นผล
เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม องค์ความรู้ และการให้คุณค่าของสังคม โดยสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าหรือสภาพแวดล้อมอย่าง
ธรรมชาติ สามารถแสดงออกให้เห็นถึงความสวยงามและประโยชน์ที่ได้รับจากธรรมชาติ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดี สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม หรือขนบธรรมเนียมในชุมชน ซึ่งในแต่
ละพื้นที่มีวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันออกไป โดยจังหวัดนครปฐมเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีความโดดเด่นในเรื่องของ
วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของกลุ่มประชากรในจังหวัดนครปฐม (ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว, 2554)
จังหวัดนครปฐมมีประวัติ ความเป็นมายาวนานในแผ่ นดิน สุวรรณภู มิ จากหลัก ฐานทางประวัติ ศาสตร์ กล่า วว่ า
นครปฐมเป็นแหล่งเผยแพร่อารยธรรมทางพุทธศาสนา โดยปัจจุบันจังหวัดนครปฐมมีจานวนวัดมากกว่า 220 วัด มีวัดที่โดด
เด่นทางสถาปัตยกรรมเช่น วัดพระปฐมเจดีย์ และในอาเภอสามพรานยังมีวัดที่โดดเด่นและมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับถือของ
บุคคลทั่วไปมากมายเช่น วัดไร่ขิง วัดเชิงเลน วัดบางช้างเหนือ และวัดธรรมปัญญารามบางม่วง ซึ่งวัดธรรมปัญญารามบางม่วง
มีกิจกรรมทางพุทธศาสนาเช่น การนั่งสมาธิวิปัสสนา ทาบุญตักบาตร ฟังเทศน์ฟังธรรม ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมหนึ่งของ
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การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก่อให้เกิ ดความสงบทางกายและทางใจ รวมถึงนามาซึ่งความเป็นสิริมงคลสู่ชีวิต อีกทั้งยังช่วยสืบ
ทอดศาสนาให้คงอยู่สืบไป (พรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ์, 2559)
วัดธรรมปัญญารามบางม่วง เป็นวัดที่มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว มีกิจกรรมทางศาสนา มีปูชนียวัตถุที่มี
คุณค่าที่เหมาะแก่การไปศึกษา และเที่ยวชมเพื่อผ่อนคลายทางจิตใจ เช่น การเดินเที่ยวชมวิหารพระโพธิสัตว์กวนอิม สักการะ
องค์พระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้า ทาบุญสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา เป็นต้น แต่วัดธรรมปัญญารามบางม่วง ยังขาดจุดเด่นและ
ความน่าสนใจของกิจกรรม รวมถึงขาดความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ ทาให้ไม่สามารถ
ดึงดูดและเกิดแรงจูงใจในการเข้ามาท่องเที่ยวและร่วมกิจกรรมกับทางวัด
จากเหตุ ผลดั งกล่าวข้างต้น ทาให้ผู้วิ จัยมี ความสนใจในการพัฒนากิจ กรรมการท่ องเที่ย วเชิ งวัฒ นธรรม เพื่ อให้
นักท่องเที่ยวได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทากิจกรรมร่วมกับทางวัดธรรมปัญญาราม โดยใช้กิจกรรมที่มีอยู่ในวัดมาเป็นตัวดึง
นักท่องเที่ยวให้เกิดความน่าสนใจ ได้เข้ามาสักการะขอพรองค์พระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้า เดินเที่ยวชมวิหารพระโพธิสัตว์
กวนอิม เพื่อให้มีการถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านรูปแบบกิจกรรม ที่มีภายในวัดธรรมปัญญารามแห่งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาทางด้าน
การท่องเที่ยวในรูแบบกิจกรรมอีกด้วย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบริบทและศักยภาพของวัดธรรมปัญญารามบางม่วง ตาบลบางช้าง อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
2. เพื่อศึกษารูปแบบกิจกรรมของวัดธรรมปัญญารามบางม่วง ตาบลบางช้าง อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดธรรมปัญญารามบางม่วง ตาบลบางช้าง
อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยดาเนินการศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องโดยใช้แนวคิดศักยภาพทางการ
ท่องเที่ยวมาเป็นแนวทางในการศึกษาข้อมูลบริบททางการท่องเที่ยวของพื้นที่ และใช้แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวในการศึกษารูปแบบกิจกรรมของวัดธรรมปัญญารามบางม่วง รวมถึงใช้แนวคิ ดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการสังเคราะห์แนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดธรรมปัญญา
รามบางม่วง
2. ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้วิจัยกาหนดผู้ให้ข้อมูลหลักคือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวั ฒนธรรม
ของวัดธรรมปัญญารามบางม่วง รวมทั้งหมด 25 คน ประกอบด้วยกลุ่มผู้นาชุมชนจานวน 2 คน กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัด
ธรรมปัญญารามบางม่วงจานวน 4 คน กลุ่มปราชญ์ชุมชนและคนในชุมชนจานวน 10 คน ผู้ประกอบการในพื้นที่ จานวน 4
คน และนักท่องเที่ยวจานวน 5 คน
3. ขอบเขตด้านเวลา ผู้วิจัยกาหนดระยะเวลาในการวิจัยตั้งแต่เดือนสิงหาคม – เดือนเมษายน พ.ศ.2561
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กรอบความคิดที่ใช้วิจัย
บริบทพื้นที่ชุมชนวัดรามปัญญารามบางม่วง
- ประวัติความเป็นมา
- เอกลักษณ์ของชุมชน
- ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวในพื้นที่
- รูปแบบการท่องเที่ยว
- ปัจจัยทางการท่องเที่ยว

บริบทพื้นที่ชุมชนวัดรามปัญญารามบางม่วง
- ประวัติความเป็นมา
- เอกลักษณ์ของชุมชน
- ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวในพื้นที่
- รูปแบบการท่องเที่ยว
- ปัจจัยทางการท่องเที่ยว

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัดรามปัญญารามบางม่วง
- กลุ่มผู้นาชุมชน
- กลุ่มปราชญ์และคนในชุมชน
- กลุ่มผู้ประกอบการ
- กลุ่มผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องกับวัดปัญญารามบางม่วง
- กลุ่มนักท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดธรรมปัญญารามบางม่วง

วิธีดาเนินการวิจัย
1. การศึกษาบริบททางการท่องเที่ยวของวัดธรรมปัญญารามบางม่วง ตาบลบางช้าง อาเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐมด้วยการวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก
1.1 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยการศึกษาข้อมูลระดับทุติยภูมิจา ก
หลากหลายแหล่ง โดยประกอบด้วยขั้นตอน การรวบรวมเอกสาร การคัดเลือกเอกสาร และการวิเคราะห์เอกสาร เพื่อให้ได้
แบบสัมภาษณ์
1.2 นาแบบสัมภาษณ์ที่ได้จากขั้นตอนที่ 1.1 นาไปสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยววัด
ธรรมปัญญารามบางม่วง ตาบลบางช้าง อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย กลุ่มผู้นาชุมชนจานวน 2 คน กลุ่มผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับวัดธรรมปัญญารามบางม่วงจานวน 4 คน กลุ่มปราชญ์ชุมชนและคนในชุมชนจานวน 10 คน ผู้ประกอบการ
ในพื้นที่ จานวน 4 คน และนักท่องเที่ยวจานวน 5 คน รวมทั้งหมด 25 คน ตามประเด็นที่สั งเคราะห์ได้จากการวิจัยเอกสาร
คือข้อมูลบริบทพื้นที่ทางการท่องเที่ยวของวัดธรรมปัญญารามบางม่วง ตาบลบางช้าง อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ใน
ด้านของประวัติความเป็นมา และทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
1.3 นาข้อมูลที่ ได้ไปตรวจสอบข้อมูลด้ วยวิธีก ารตรวจสอบข้อ มูลแบบสามเส้า (Triangulation) ด้วยการ
ตรวจสอบแหล่งข้อมูล การตรวจสอบด้านผู้วิจัย และการตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี
2. การศึกษารูปแบบกิจกรรมของวัดธรรมปัญญารามบางม่วง ตาบลบางช้าง อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูท้ ี่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับวัดธรรมปัญญารามบางม่วง ตาบลบางช้าง อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ประกอบด้วยกลุ่มผู้นาชุมชนจานวน 2 คน กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัดธรรมปัญญารามบางม่วงจานวน 4 คน กลุ่มปราชญ์
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ชุมชนและคนในชุมชนจานวน 10 คน ผู้ประกอบการในพื้นที่ จานวน 4 คน และนักท่องเที่ยวจานวน 5 คน รวมทั้งหมด 25
คนตามประเด็นที่สังเคราะห์ได้จากการวิจัยเอกสาร คือ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3. การสังเคราะห์แนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดธรรมปัญญารามบางม่วง ตาบลบาง
ช้าง อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ประกอบด้วย การจัดหมวดหมุ่ตาม
ประเด็นที่ศึกษา จากนั้นทาการสรุปและตีความ และสังเคราะห์แนวการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัด
ธรรมปัญญารามบางม่วงที่มีเอกลักษณ์
ผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาพบว่ า วั ด ธรรมปั ญ ญารามบางม่ ว ง เป็ น วัด มหายานแห่งแรกและวั ดเดี ย วในจั งหวั ด นค รปฐม มี
วัฒนธรรมแบบผสมผสานทั้งไทย จีน ญวน ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้าท่าจีน บรรยากาศบริเวณวัดมีความร่มรื่นเย็นสบายเหมาะแก่
การเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยว ภายในวัดยังมีทั้งองค์พระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้า เจ้าแม่กวนอิม
ปางเสวยสุข ที่สามารถให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมและสักการะกราบไหว้ขอพร โดยทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของวัด
รามปัญญาบางม่วงสามารถแบ่งได้ 2 ประเภทคือ ทรัพยากรทางธรรมชาติ และทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยทรัพยากรทาง
ธรรมชาติที่สาคัญคือแม่น้าท่าจีน ซึ่งเป็นแม่น้าที่แยกตัวออกจากแม่น้าเจ้าพระยาไหลผ่านจังหวัดชัยนาท จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัด นครปฐม จังหวัดสมุ ทรสาคร ก่อ นจะไหลออกสู่อ่าวไทยที่ต าบลบางหญ้า แพรก อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวั ด
สมุ ท รสาคร แม่ น้ าท่ า จี น แห่ งนี้ ยั งเป็ น แหล่ ง ที่ ใ ช้ ใ นการเกษตรของชาวบ้ า น เช่ น การใช้ ส าหรั บ การเกษตร การใช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน การใช้สาหรับการเลี้ยงปลา และการขนส่งทางน้า เป็นต้น ในส่วนของทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นประกอบด้วย
1) พระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้า เป็นองค์พระประธานสายนิกายมหายาน หล่อด้วยเนื้อเงินยวง มีลักษณะสูงและขนาดใหญ่โดยมี
ความสูงจากฐานถึงพระเกตุประมาณ 7 เมตร ประดิษฐานในวิหารชั่วคราว และได้มีการอัญเชิญพระบรมสาริกธาตุ มาบรรจุไว้
ในองค์พระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้า รูปของพระองค์นั่งอยู่ในท่านั่งสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายถือหม้อยาสมุนไพร การมาสักการบูชาจะ
ช่วยในเรื่องของการรักษาอาการป่วยทางกายและจิตใจ ช่วยให้การรักษาโรคประสบความสาเร็จ 2) พระแม่กวนอิมปางเสวยสุข
เป็นปางที่มีอิริยาบถลักษณะผ่อนคลายมีขนาดความยาวประมาณ 2 เมตร หล่อด้วยทองเหลืองปิดทองคาแท้ทั้งองค์อยู่ในมหา
วิหารองค์จาลอง ขนาดความยาว 21 เมตร สูง 15 เมตร ประดิษฐานเหนือวิหารพระโพธิสัตว์บาเพ็ญ อยู่ท่ามกลางธรรมชาติริม
ฝั่งแม่น้าท่าจีน ซึ่งเป็นที่เคารพและพึ่งพาทางใจของคนที่มากราบไหวบูชา โดยพระแม่กวนอิมปางเสวยสุขเป็นตัวแทนแห่ง
ความเมตตา กรุณา มีความเชื่อสาหรับผู้มาสักการะในเรื่องของการงานที่ดี สุขภาพที่แข็งแรง และการขอเรื่องของบุตร
ในส่วนของกิจกรรมการท่องเที่ยวประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลักที่สาคัญได้แก่ 1) การกราบนมัสการพระยูไลไภษัชย
คุรุพุทธเจ้า ซึ่งเป็นบรมครูการแพทย์หรือเทพเจ้าหมอยา การกราบไหว้นิยมนาสมุนไพร ใบยา ผักสด และผลไม้นามาถวาย
โดยมีความเชื่อในเรื่องของการหายจากอาการป่วย ทาให้การรักษาโรคประสบความสาเร็จ 2) การกราบนมัสการพระแม่
กวนอิมปางเสวยสุข ซึ่งเป็นพระแม่แห่งการให้พรและให้อภัย เชื่อว่าการมากราบไหวสักการบูชาจะช่วยให้ประสบความสาเร็จ
ในหน้าที่การงาน การดาเนินชีวิตราบรื่น โดยนักท่องเที่ยวนิยมนาดอกไม้ และผลไม้มาถวาย เพื่อความเป็นสิริมงคล 3) การ
กราบนมัสการหลวงพ่อทันใจ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการขอพร มีความเชื่อว่าผู้ที่มากราบนมัสการและขอพร
จะช่ วยให้ส าเร็จ สมความต้ อ งการ โดยที่ ม าของชื่อ หลวงพ่ อทั น ใจนั้ น เดิ มที นิ ยมสร้ างในวั ด ที่ส าคั ญทางภาคเหนื อ โดย
พระพุทธรูปที่เรียกว่า “พระเจ้าทันใจ” ซึ่งหมายถึง พระพุทธรูปที่ใช้เวลาสร้างได้สาเร็จภายใน 1 วัน ในการกราบนมัสการ
นั้นนักท่องเที่ยวนิยมใช้ดอกมะลิในการถวายเพื่อแก้บน
จากการสังเคราะห์แนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดธรรมปัญญารามบางม่วง ตาบล
บางช้าง อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย 5 แนวทางคือ 1) การพัฒนาองค์ประกอบด้านสถานที่การจัด
กิจกรรม 2) การพัฒนาองค์ประกอบด้านบุคลากร 3) การพัฒนาองค์ประกอบด้านความน่าสนใจของกิจกรรม 4) การเพิ่ม
กิจกรรม และ 5) การเชื่อมโยงกิจกรรม สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 1
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การพัฒนาด้ าน
บุคลากร

การพัฒนาด้ าน
ความน่าสนใจ
กิจกรรม

การสร้ าง
เส้ นทางกิจกรรม

แนวทางการ
พัฒนากิจกรรม
การท่องเที่ยว

การพัฒนาด้ าน
สถานที่

การเพิ่ม
กิจกรรม

ภาพที่ 1 โมเดลแนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดธรรมปัญญารามบางม่วง
ตาบลบางช้าง อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
จากแผนภาพที่ 1 โมเดลแนวทางการพัฒ นากิจกรรมการท่อ งเที่ ยวเชิ งวั ฒนธรรมวั ดธรรมปั ญญารามบางม่ว ง
สามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้
1. การพัฒนาด้านสถานที่การจัดกิจกรรม เป็นการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับการจุดธูปเทียน ปรับเปลี่ยน
ป้ายบทสวดให้มีขนาดใหญ่ชัดเจนมากขึ้นและการขยายพื้นที่เพื่อเข้าถึงองค์พระพุทธรูป รวมทั้งการปรับทัศนียภาพโดยการ
เพิ่มความร่มรื่นด้วยต้นไม้ อีกทั้งการเพิ่มที่นั่งสาธารณะบริเวณน้าพุ สาหรับเป็นจุดพักผ่อนที่ได้รับความสดชื่น เพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวที่มีจานวนมาก
2. การพัฒนาด้านบุคลากร เป็นการเพิ่มความรู้ทางด้านการท่องเที่ยวให้กับบุคลากรในพื้นที่ ในเรื่องของประวัติ
ความเป็นมา ความสาคัญขององค์พระพุทธรูป ความน่าสนใจของกิจกรรมและทักษะการให้บริการทางด้านการท่องเที่ยว
รวมถึงความชานาญในการดูแลรักษาองค์พระพุทธรูปต่าง ๆ ภายในวัด
3. การพัฒนาด้านความน่าสนใจของกิจกรรม เป็นการนาเสนอเอกลักษณ์ที่มีความชัดเจนในแต่ละกิจกรรม
4. การเพิ่มกิจกรรม เป็นการเพิ่มกิจกรรมที่มีความน่าสนใจเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยว เช่น กิ จกรรมการ
ช่วยเหลือผู้อื่นที่เป็นรูปธรรม กิจกรรมการผูกผ้าแดงเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต กิจกรรมการทาทาน
5. การสร้างเส้นทางกิจกรรมให้กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัดรามปัญญาบางม่วงสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 3 การสร้างเส้นทางกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัดรามปัญญาบางม่วง
จากภาพที่ 2 สามารถแสดงรายละเอียดแต่ละจุดกิจกรรมได้ดังนี้ 1) การกราบนมัสการพระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้า
สวดมนต์ขอพรเกี่ยวกับการรักษาโรค 2) วิหารหลวงพ่อทันใจ สวดมนต์ขอพรเกี่ยวกับหน้าที่การงาน การทามาค้าขาย เสริม
ดวงชะตาความรุ่งเรือง เสี่ยงเซียมซีทานายโชคชะตาความสาเร็จ 3) ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเบาหวาน เรียนรู้ทาความเข้าใจ
เกี่ยวกั บโรคเบาหวาน ปรึก ษาปัญหา สอบถามยารักษาด้วยสมุ นไพร และป้อ งกันโรคเบาหวานพร้อมผู้ใ ห้คาแนะนา 4)
โรงเรียนสอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษโรงเรียนสอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษ สอนโดยผู้ฝึกสอนชาวต่างชาติ 5) ห้องสุขา มี
เพียงพอต่อนักท่องเที่ยว จานวน 30 ห้อง 6) วิหารพระแม่กวนอิมปางเสวยสุข ทาบุญถวายดอกบัวสีชมพู สวดมนต์ขอพร เพื่อ
เพื่อเป็นสิริมงคลต่อชีวิต 7) น้าตกจาลอง จุดที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจใต้ความร่มรื่น และความเย็นสบาย 8) ร้านกาแฟ ที่พัก
สาหรับนักท่องเที่ยวชื่นชอบในรสชาติของกาแฟ 9) ร้านขายสมุนไพร ร้านยาสมุนไพร สเปย์สมุนไพร และของทั่วไป 10) โรง
ทาน เป็นโรงทานที่ทางวัดได้จัดเตรียมอาหารเจ ให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในวัด 11) โรงเจเฮงเส็งตั๊ว หรือโรงเจบางม่วง
โรงเจเก่าแก่ มีอายุมากกว่า100ปี ปัจจุบันเปิดให้เข้าชม กราบไหว้เทพเจ้าโชคลาภ 12) ศาลาริมน้า ศาลาที่ พักผ่อนคลายริมน้า
พร้อมกับที่ทาบุญให้อาหารปลา 13) ศาลเทพเจ้ามังกรเขียว ศาลที่กราบไหว้ขอพรเทพเจ้ามังกรเขียว และเสี่ยงติ้วเพื่อขอ
โชคลาภ ความสาเร็จ หน้าที่การงาน และเงินทอง 14) ที่จอดรถภายในวัด วันจันทร์ถึงวันศุกร์ สามารถได้ จานวน 10 คัน ส่วน
วันเสาร์และวันอาทิตย์ สามารถจอดได้ 5 คัน 15) ที่จอดรถหลังวัด สามารถจอดได้ ประมาณ 20 คัน 16) ซุ้มประตูที่ 1 เป็น
ซุ้มประตูทางเข้าด้านหน้าวัด 17) ซุ้มประตูที่ 2 เป็นประตูทางเข้าด้านหลังวัด
สรุปและอภิปรายผล
วัดธรรมปัญญารามบางม่วง เป็นพื้นที่ราบลุ่มติดกับแม่น้าท่าจีน ชุมชนที่มีวิถีชีวิตรูปแบบไทยจีนริมแม่น้า มีอาชีพ
การทาแปลงผักลอยน้า รวมไปถึงเลี้ยงปลาในกระชัง โดยวัดธรรมปัญญารามบางม่วงมีทรัพยากรการท่องเที่ยวแบ่งได้ 2
รูปแบบ คือ ทรัพยากรทางธรรมชาติ และทรัพยากรที่ มนุษย์สร้างขึ้น โดยทรัพยากรทางธรรมชาติที่สาคัญได้แก่แม่น้าท่าจีน
และทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นได้แก่ พระยูไลไภชัษยคุรุพุทธเจ้า พระแม่กวนอิมปางเสวยสุข โรงเจเฮงเส็งตั๊ว และหลวงพ่อ
ทันใจ ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของนักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่ ซึ่งการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมของวัดปัญญารามบางม่วงถือเป็น
การท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว สอดคล้องกับ Smith (2009, 39-43) ที่ได้เสนอว่าการ
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ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและสอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในปัจจุบันที่
ต้องการความดั้งเดิม และความเป็นของแท้จากชุมชนท้องถิ่น ซึ่งวัฒนธรรมถือเป็นจุดดึงดูดทางการท่องเที่ยวนามาซึ่งรายได้
ให้กับประเทศที่มีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง
สาหรับ กิจกรรมท่องเที่ยวที่สาคั ญของวั ดปัญญารามบางม่ว ง ได้ แก่ 1) สักการะพระยูไลไภชัษยคุ รุพุทธเจ้า 2)
สักการะพระแม่กวนอิมปางเสวยสุข และ 3) สักการะหลวงพ่อทันใจ ซึ่งถือเป็นจุดเด่นทางการท่องเที่ยวของวัดปัญญารามบาง
ม่วง ที่สร้างความสุขทางใจให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา (2557) ที่เสนอว่ากิจกรรมการ
ท่องเที่ยวถือเป็นจุดดึงดูดให้เกิดความน่าสนใจการท่องเที่ยวในพื้นที่นั้นๆ การทากิจกรรมทาให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์
และความประทับใจ
และแนวทางการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประกอบไปด้วย 5 ด้าน คือ 1) แนวทางการ
พัฒนาองค์ประกอบด้านพื้นที่ สอดคล้องกับงานวิจัยของวิภาวรรณ ปิ่นแก้ว (2551) ที่เสนอว่าการพัฒนาการแหล่งท่องเที่ยว
ทางด้ า นวั ฒ นธรรมควรให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาด้ า นพื้ น ที่ ภู มิ ทั ศ น์ และความเหมาะสมกั บ พื้ น ที่ 2) การพั ฒ นา
องค์ประกอบด้านบุคลากร เป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักท่องเที่ยว 3) การ
พัฒนาองค์ประกอบด้านความน่าสนใจของกิจกรรม เป็นการพัฒนากิจกรรมที่มีอยู่ให้น่าสนใจมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของอริศรา ห้องทรัพย์และกลุพิชญ์ โภไคยอุดม (2558) ที่เสนอว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวที่สาคัญประกอบด้วย การพัฒนา
ด้านสิ่งดึงดูดใจในแหล่งท่องเที่ยว การบริหารจัดการ สิ่งอานวยความสะดวก และการให้บริการเสิม 4) การเพิ่มกิจกรรม และ
5) การสร้างเส้นทางกิจกรรม
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งถัดไป
1. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัดปัญญารามบางม่วง ยังขาดมัคคุเทศก์น้อยท้องถิ่นสาหรับการนาเที่ยว ซึ่งทางวัด
และทางชุมชนมีความต้องการให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยว ดังนั้น งานวิจัยครั้งถัดไปควรศึกษาการพัฒนา
มัคคุเทศก์น้อยสาหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัดปัญญารามบางม่วง
2. วัดปัญญารามบางม่วงถือเป็นจุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวในพื้นที่ แต่ยังขาดการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไปยังพื้นที่
บริเวณใกล้เคียง ดังนั้นงานวิจัยครั้งถัดไปควรศึกษาเกี่ยวกับการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม
3. วัดปัญญารามบางม่วงถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ แต่ยังขาดการทาการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น
งานวิจัยครั้งถัดไปควรศึกษารูปแบบการตลาดเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัดปัญญารามบางม่วง
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