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 รมยสาร เป็นวารสารวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ-

บุรีรัมย์ มีกำาหนดออกปีละ 3 ฉบับ เดือนมกราคม – เมษายน, เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม และเดือน

กันยายน – ธันวาคม โดยมิได้วางจำาหน่าย มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับ ภาษา 

วรรณกรรม ชาติพันธุ์ บรรณารักษ์ ดนตรี นาฏศิลป์ กฎหมาย การพัฒนาสังคม การศึกษา การเมือง 

วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม และสนับสนุนให้นักวิชาการทั่วไปได้มีพื้นที่ในการเผย

แพร่ผลงานและองค์ความรู้ใหม่ๆ

 บทความทางวิชาการทุกเรื่องในวารสารเล่มนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา

ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยสองท่าน ทั้งนี้ ข้อคิดเห็นในบทความต่างๆ ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของ
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บทบรรณาธิการ

 วารสารวิชาการ รมยสาร ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 3 (เดือนกันยายน-ธันวาคม) ยังคงก้าวเดินอย่างมุ่งม่ัน เป็นสะพานเช่ือมต่อ

ระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่าน เพ่ือการเผยแพร่บทความอันสะท้อนถึงองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 26 บทความในเล่ม เกิดจากผู้เขียนจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ รวม 10 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย์ 

 ในเล่มน้ี มีความพิเศษกว่าฉบับอ่ืนๆ เน่ืองจาก ได้เผยแพร่บทความเกียรติยศรับเชิญจาก ศาตราจารย์ ดร. เกรียงศักด์ิ 

เจริญวงศ์ศักดิ์ เรื่อง 8E โมเดล : นวัตกรรมประสิทธิสภาพการบริหารจัดการองค์กรยุคสมัยใหม่ (8E Model : Modern 

Organization Management Innovation) โดยเน้ือหาในบทความได้แสดงนวัตกรรมอันเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ สำาหรับการ

บริหารจัดการองค์กรไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ท่ามกลางกระแสโลกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลข่าวสารความรู้และเทคโนโลยี ซึ่ง

วิถีบริหารจัดการแบบเดิมมิอาจแก้ปัญหาในปัจจุบันได้แล้ว 

 นวตักรรมดงักลา่วเรยีกวา่ 8E โมเดล ประกอบดว้ย 1) ประสทิธภิาพ (Efficiency) 2) ประสิทธกิาร (Excellence) 

3) ประสิทธิผล (Effectiveness) 4) ประสิทธิคุณ (Esteemed–Valuableness) 5) ประสิทธิสาร (Esthetic–Worthiness) 

6) ประสิทธิคูณ (Exponentiality) 7) ประสิทธิเขต (Externality) และ 8) ประสิทธิกาล (Eschatonicity) ขอร้อยเรียงเป็น

คำากลอน ดังน้ี

 ประสิทธิภาพ  จัดปัจจัยอย่างคุ้มค่า

 ประสิทธิการ  พัฒนาเป็นเลิศยิ่ง

 ประสิทธิผล  ตรงดัชนีชี้อ้างอิง

 ประสิทธิคุณ  ค่าแท้จริงผลผลิบาน

 ประสิทธิสาร  เลอค่าไม่สิ้นสุด

 ประสิทธิคูณ  กระบวนยุทธ์สู่มาตรฐาน

 ประสิทธิเขต  หลอมพลังบูรณางาน

 ประสิทธิกาล  มั่งคั่งอยู่ยั่งยืน

 หวังว่า บทความในวารสารเล่มนี้ คงช่วยขยายมุมมอง และความคิดต่างๆ ยังผู้อ่าน และผู้สนใจตามสมควร 

อันจะนำาสู่การพัฒนางานวิชาการเพื่อคุณภาพตนและของสังคมต่อไป 

บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ

 บรรณาธิการ
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บทคัดย่อ
 บทความดังกล่าวน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการนำาเสนอแนวคิดนวัตกรรมการบริหารจัดการองค์กรยุคสมัยใหม่ที่
เรียกว่า ยุทธศาสตร์การบริหารประสิทธิสภาพ 8 E โมเดล ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 ประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ประสิทธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ประสิทธิผล ยุทธศาสตร์ที่ 4 ประสิทธิคุณ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ประสิทธิสาร ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ประสิทธิคูณ ยุทธศาสตร์ที่ 7 ประสิทธิเขต และยุทธศาสตร์ที่ 8 ประสิทธิกาล อันเป็นยุทธศาสตร์สำาคัญที่จะช่วยให้การ
บริหารจัดการองค์กรเกิดประสิทธิสภาพ สร้างให้เกิดผลลัพธ์อันทรงคุณค่า และทำาให้เกิดความคงทน ยั่งยืน ทะลุมิติข้าม
กาลเวลา ยทุธศาสตรก์ารบรหิารประสทิธสิภาพ 8 E โมเดลเป็นแนวคดิและกระบวนทศันใ์หมท่ี่สามารถนำามาประยกุตใ์ชไ้ด้
กับการบริหารจัดการองค์กรทุกประเภททั้งองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาสังคม และองค์กรทุก
ระดับตั้งแต่ระดับย่อย อาทิ ครอบครัว จนถึงระดับใหญ่ อาทิ องค์กรระดับประเทศ องค์กรระดับนานาชาติ เป็นประโยชน์
ตอ่การบริหารจัดการองคก์รภายใตบ้รบิทการเปลีย่นแปลงของโลกยคุสมยัปจัจบุนัทีน่บัวนัจะทวคีวามสลบัซบัซ้อนมากขึน้
และสภาพอนาคตที่ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน
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8 E โมเดล*: นวัตกรรมประสิทธิสภาพการบริหารจัดการองค์กรยุคสมัยใหม่
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Abstract
 The purpose of this article was to 
articulate the concept of modern organization 
management innovation entitled “8E Management
Strategy Model” or “8 E Model” including 
1) Efficiency 2) Excellence 3) Effectiveness 
4) Esteemed–Valuableness 5) Esthetic–Worthiness 
6) Exponentiality 7) Externality and 8) Eschatonicity. 
This model will help organization to improve efficacy,
build worthy outcomes, generate durability and 
permanency and penetrate through time. The 8E 
Model was a new concept and paradigm which 
can apply with every type of organization, including 
public organizations, private enterprises and civil 
society organizations, and every level of organization
from a sub-level organization (e.g. family etc.) to a 
large level organization (e.g. national organization, 
international and global organization etc.). The 
application of this model will benefit via organization
management especially under a context of current 
rapid global change that bring about much increase 
in complexity, and will assist organizations in facing 
uncertainty of the future. 

Keywords: 8 E Model, Management, Strategies

บทนำา
 การบริหารจัดการ (Management) มีบทบาท
สำาคัญต่อการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของสังคมมนุษย์
มาตลอดทุกยุคทุกสมัย เริ่มตั้งแต่การอยู่รวมกันเป็นสังคม
ขนาดเล็กที่มีโครงสร้างแบบไม่เป็นทางการ การบริหาร
จัดการยังไม่มีความสลับซับซ้อนมากนัก อาทิ สังคมเร่ร่อน 
(Nomadic Society) สังคมยุคเกษตรกรรม (Agricultural
Society) จนกระทัง่เกดิการปฏวิตัอิตุสาหกรรม (Industrial 
Revolution) ซึง่นำาสงัคมกา้วเขา้สูย่คุสงัคมยคุอตุสาหกรรม 
(Industrial Society) มีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ
แบบพึ่งพาเกษตรกรรมมาเป็นเศรษฐกิจแบบพ่ึงพา

อตุสาหกรรมทีมุ่ง่ปรมิาณการผลิตจำานวนมาก มกีารพฒันา
โครงสรา้งองคก์รแบบเปน็ทางการและมกีารบรหิารจดัการ
ที่สลับซับซ้อนมากขึ้น
 ปัจจุบันโลกทั้งโลกกำาลังขับเคลื่อนเปลี่ยนผ่าน
จากยุคสังคมข้อมูลข่าวสาร (Information Society) เข้า
สู่ยุคสังคมความรู้ (Knowledge Society) ที่มีความรู้ 
เทคโนโลย ีและนวตักรรมระดบัสงู เปน็เครือ่งมอืขบัเคลือ่น
การพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  ของประเทศ  (เกรียงศักดิ์ 
เจริญวงศ์ศักดิ์, 2555: 13-36) มีการคิดค้นสร้างสรรค์
นวัตกรรมในทุกระดับของสังคม ประเทศที่มีความสามารถ
ปรับตัวได้ก่อนย่อมสามารถขี่ยอดคลื่นเป็นผู้นำาการ
เปลีย่นแปลง อาท ิญีปุ่น่ (Japan) เกาหลใีต ้(South Korea) 
สิงคโปร์ (Singapore) เป็นต้น 
 การบรหิารจดัการองคก์รและสงัคมประเทศชาติ
ในยุคสังคมความรู้แตกต่างจากยุคอดีตที่ผ่านมา ด้วยความ
จำากัดทางด้านทรัพยากร การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี
และสภาพการแข่งขัน และการต้องเผชิญกับสถานการณ์
ความท้าทาย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อันส่ง
ผลกระทบต่อความสามารถอยู่รอด แข่งขันได้ ขององค์กร 
จำาเป็นที่องค์กรต้องปรับแนวคิดและกระบวนทัศน์ใหม่ให้
สามารถรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวนี้ที่เกิดขึ้น
 ผลกระทบจากคล่ืนการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน
ทำาให้องค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
จำานวนมากในปัจจุบันเริ่มมีการปรับตัวนำาแนวคิดการ
บริหารจัดการสมัยใหม่ (Modern Management) เข้ามา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรมากขึ้น อาทิ การ
บริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) การบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) การบริหาร
การเปลี่ยนแปลง (Change Management) เป็นต้น 
 นวัตกรรมการบริหารจัดการองค์กรยุคสมัย
ใหม่: ยุทธศาสตร์การบริหารประสิทธิสภาพ 8 E โมเดล
 ด้วยบริบทการเปล่ียนแปลงของโลกยุคสมัย
ปัจจุบันที่นับวันจะทวีความสลับซับซ้อนมากขึ้นและสภาพ
ของอนาคตที่ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน การบริหาร
จัดการองค์กรทุกประเภททั้งองค์กรภาครัฐ องค์กรภาค
เอกชน และองค์กรภาคประชาสังคม และองค์กรทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับย่อย อาทิ ครอบครัว จนถึงระดับใหญ่ อาทิ 
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องคก์รระดบัประเทศ องคก์รระดับนานาชาต ิใหเ้กิดผลลพัธ์
ที่ยั่งยืนจำาเป็นต้องปรับกระบวนทัศน์และแนวคิดใหม่ ต้อง
คดินอกกรอบมติเิดมิและมองทะลขุา้มมติขิองกาลเวลา เพือ่
จะทำาใหก้ารดำาเนนิงานขององคก์รเกิดประสทิธสิภาพ สรา้ง
ให้เกิดผลลัพธ์อันทรงคุณค่า และเกิดผลคงทนยั่งยืน
 ยุทธศาสตร์การบริหารประสิทธิสภาพ 8 E 
โมเดล เป็นกรอบคิดให้ผู้บริหารองค์กรทุกระดับนำาไปปรับ
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร โดยยุทธศาสตร์ดัง
กล่าวนี้เกิดมาจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ สังเกต สนทนา
กับผู้รู้ และประสบการณ์การบริหารองค์กรเป็นระยะเวลา
ยาวนาน ตกผลึกจนเป็นความคิดยุทธศาสตร์การบริหาร
ประสิทธิสภาพ 8 E โมเดล ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ประสิทธิภาพ (Efficiency)
 ประสทิธิภาพคอื การบรหิารจัดการปจัจยันำาเขา้ 
(Input) อาทิ คน ทุน เวลา วัสดุอุปกรณ์ ให้มีประสิทธิภาพ
สงูสดุ ใช้ปจัจยันำาเขา้นอ้ยทีส่ดุ แตเ่กดิประโยชนค์ุม้ค่าสงูสดุ 
การบรหิารจดัการโดยใช้ยทุธศาสตรป์ระสทิธภิาพจะช่วยลด
ความสญูเปลา่ของทรัพยากร ตน้ทนุ และเวลา ทำาใหอ้งคก์ร
ไดร้บัผลลพัธก์ลบัคนือยา่งเตม็เม็ดเตม็หนว่ย เปน็ประโยชน์
ต่อองค์กรในกรณีที่ต้องอยู่ในสภาวะของการแข่งขันและ
ต้องเผชิญกับความจำากัดทางด้านทรัพยากร 
 การขาดประสิทธิภาพการบริหารจัดการจะส่ง
ผลลดทอนผลสำาเร็จขององค์กร อาทิ การบริหารจัดการ
งบประมาณทางการศึกษาของประเทศไทย ที่ผ่านมารัฐ
จดัสรรงบประมาณใหก้บักระทรวงศกึษาธกิารจดัอยูอ่นัดบั
ต้น ๆ เมื่อเทียบกับประเทศต่าง ๆ ในโลก แต่การศึกษา
ของประเทศยังประสบปัญหาความด้อยคุณภาพอยู่มาก
ทุกระดับ ตั้งแต่การศึกษาระดับขั้นพื้นฐานจนถึงการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา เป็นต้น
 องค์กรทุกประเภทและทุกระดับ ท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม สามารถนำายุทธศาสตร์
ประสทิธภิาพมาประยกุตใ์ชใ้นการดำาเนนิงานไดห้ลากหลาย
รูปแบบ อาทิ การวางแผนและพัฒนารูปแบบใหม่ในการ
ใช้ทรัพยากรร่วมระหว่างแผนกหรือองค์กร การร่วมลงทุน
ระหวา่งหนว่ยงานหรอืองคก์ร การชีจ้ดุยทุธศาสตรห์รอืการ
มีจุดเน้นท่ีชัดเจน บริหารจัดการทุ่มทรัพยากรถูกที่ ให้นำ้า
หนักอย่างถูกต้องเหมาะสม (Dr. Dan Can Do Strategy 

Law (Strategy + Priority + Focus)) การจดัจา้งภายนอก 
(Outsource) ในส่วนงานที่มิใช่ความถนัดหรือหน้าที่หลัก
ขององค์กร เป็นต้น
 ตัวอย่างการแก้ปัญหาการขาดแคลนครู มีครู
สอนไม่ครบชั้นเรียนและไม่ตรงวิชาเอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โรงเรยีนขนาดเล็กทีก่ระจายอยูต่ามพืน้ทีต่า่ง ๆ  ทัว่ประเทศ
ในปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อาจแสวงหาทางออกของปัญหาด้วยการแปลงโรงเรียนรัฐ
ทุกโรงให้เอกชนบริหารจัดการ ด้วยว่าเอกชนมีความคล่อง
ตวัมากกวา่รฐัและผกูอยูก่บัการแข่งขนั อนัจะสง่ผลชว่ยยก
ระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศอีกทางหนึ่ง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ประสิทธิการ (Excellence)
 ประสิทธิการคือ การมีกระบวนการที่ดีเลิศ ทำา
ทุกขั้นตอนดีท่ีสุด ตามมาตรฐาน และความถูกต้องตาม
หลักสากล นำาส่วนที่ดีที่สุดของสากลมาเป็นต้นแบบในการ
พัฒนาองค์กร 
 การบริหารจัดการโดยใช้ยุทธศาสตร์ประสิทธิ
การจะช่วยให้องค์กรไม่ต้องลองผิดลองถูกเริ่มต้นจากศูนย์ 
แต่สามารถนำาต้นแบบสากลมาเรียนรู้ พัฒนาต่อยอด สร้าง
ประโยชน์ให้แก่องค์กร 
 ตัวอย่างนโยบายมหาวิทยาลัยระดับโลกของ
สิงคโปร์ในปี ค.ศ. 1998 ที่ประกาศจะเชิญมหาวิทยาลัย
ระดับโลกอย่างน้อย 10 แห่งมาเปิดวิทยาเขตหรือเป็น
พนัธมติรกบัมหาวทิยาลยัทอ้งถิน่ของสงิคโปรเ์ปดิหลกัสตูร
พิเศษในสิงคโปร์ อาทิ สถาบันบริหารธุรกิจ INSEAD มหา
วิทยาลัยจอนส์ฮอปกินส์ (John Hopkins University) 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจชิคาโก (Chicago School of 
Business) วิทยาลัยบริหารธุรกิจวอร์ตันของเพนซิลเวเนีย 
(Pennsylvania’s Wharton School of Business) สถาบัน
เทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ หรือเอ็มไอที (Massachusetts
Institute of Technology หรือ MIT) เป็นต้น ภายหลังต่อ
มามหาวทิยาลยัเหล่านีไ้ดร้บัการเชิญจากรฐับาลสงิคโปรใ์ห้
เขา้ร่วมโปรแกรมมหาวทิยาลัยระดบัโลกของสิงคโปร ์(Mok, 
2006: 54) อนัสง่ผลชว่ยเสรมิสรา้งประสบการณก์ารศกึษา
ระดับโลกให้แก่มหาวิทยาลัยของสิงคโปร์และทำาให้การ
ศึกษาของมหาวิทยาลัยของสิงคโปร์มีความแข็งแกร่งมาก
ยิ่งขึ้น เป็นต้น 
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 ยุทธศาสตร์ประสิทธิการสะท้อนความเป็นจริง
ที่ว่าวิทยาการองค์ความรู้ต่าง ๆ ต่อยอดกันทั้งโลก องค์กร
ทุกประเภทและทุกระดับ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม สามารถนำายุทธศาสตร์ประสิทธิการดังกล่าว
นีม้าประยกุตใ์ชใ้นการดำาเนนิงาน อนัจะสง่ผลชว่ยยกระดบั
คณุภาพมาตรฐานขององคก์รใหเ้ทยีบเคยีงมาตรฐานสากล
มากขึน้อกีทางหนึง่ อาท ิการใชด้ชันชีีวั้ดมาตรฐานสากล คัด
เลอืกจากเกณฑท์ีด่ทีีส่ดุ มาเปน็ตวัเทยีบเคยีงพฒันาองคก์ร
ในทุกเรื่อง การขับเคลื่อนสถาบันการศึกษาทุกแห่งให้เข้าสู่
บรรยากาศการจัดอันดับระดับสากล เป็นต้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ประสิทธิผล (Effectiveness)
 ประสทิธผิลคอื การได้ผลผลติตามเปา้หมายทีต้ั่ง
ไว ้มตีวัชีว้ดั (Indicators) หรือ ดชัน ี(Index) กำากบัทีช่ดัเจน 
ตัวชี้วัดจะเป็นตัวสรุปสภาวะขององค์กรให้สามารถเข้าใจ
ได้ง่าย เปรียบเทียบได้ และวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม ทำาให้
องค์กรรู้สถานะที่แท้จริงเมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์หรือเป้า
หมายขององค์กร ช่วยให้การประเมินและตัดสินใจทำาได้
รวดเร็ว นำาสู่การแก้ปัญหาและปรับปรุงพัฒนาได้ตรงจุด 
(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2557: 143-144)
 การบรหิารจดัการโดยใชย้ทุธศาสตรป์ระสทิธผิล
จะช่วยให้องค์กรได้ผลผลิตตามเป้าหมายท่ีต้องการ การ
ดำาเนินงานมีเครื่องมือเชิงปริมาณและคุณภาพช่วยสะท้อน
สถานะขององค์กรและผลของการปฏิบัติงาน 
 ในภาคปฏิบัติ องค์กรทุกประเภทและทุกระดับ 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม สามารถนำา
ยทุธศาสตร์ประสิทธผิลมาประยกุตใ์ช้ในการดำาเนนิงาน อัน
จะส่งผลช่วยให้องค์กรได้ผลผลิตตามเป้าหมายท่ีต้องการ 
อาทิ การพัฒนาให้มีตัวชี้วัดกำากับการทำางานทุกเรื่องเทียบ
กับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรในเร่ืองนั้นและ
มีการประเมินผลเป็นรายไตรมาสอย่างต่อเนื่อง การจัด
ทำาดัชนีความอยู่ดีมีสุขแห่งชาติ (National Well-Being 
Index) กำากับการทำางานของประเทศทุกเรื่องและทุก
กระทรวง ทบวง กรม มีการผสมให้นำ้าหนักถ่วงดุลตัวบ่งชี้
ประมาณ 4,000 ตัว ครอบคลุมทุกงานการพัฒนาประเทศ
อย่างครบถ้วน (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2557: 146) อัน
จะส่งผลช่วยให้การบริหารจัดการประเทศสามารถวัดผล
ความสำาเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ประสิทธิคุณ (Esteemed–Valuable-
ness)
 ประสิทธิคุณคือ การบริหารจัดการผลลัพธ์หรือ
ความสำาเรจ็ของการดำาเนนิงานทีข่บัเคลือ่นดว้ยระบบคุณคา่
ที่ถูกต้องหรือคุณค่าที่แท้จริง 
 การบริหารจัดการองค์กรต้องมิเพียงมุ่งวัดผล
ผลิต แต่ต้องมุ่งวัดผลลัพธ์ และผลลัพธ์ดังกล่าวนั้นต้องมี
คุณค่าแท้จริง อาทิ การปฏิรูประบบการศึกษาของประเทศ
ต้องมุ่งเน้นเชิงคุณภาพและไม่เพียงในเชิงปริมาณ ด้วยว่า
อดีตที่ผ่านมาโลกการบริหารมักมุ่งเน้นผลผลิตเชิงปริมาณ
เป็นสำาคัญ ซึ่งแม้จะทำาให้มีจำานวนเด็กนักเรียนเข้าถึงการ
ศึกษาเพิ่มมากขึ้น แต่เชิงคุณภาพยังประสบปัญหาอยู่มาก
ทุกระดับ 
 การบริหารจัดการโดยใช้ยุทธศาสตร์ประสิทธิ
คุณจะเป็นประโยชน์ทำาให้องค์กรได้ผลลัพธ์หรือความ
สำาเร็จของการดำาเนินงานท่ีแท้จริง เป็นความสำาเร็จที่เป็น
ประโยชน์ต่อองค์กร ขับเคล่ือนนำาพาองค์กรให้บรรลุสู่เป้า
หมายที่ต้องการ 
 องค์กรทุกประเภทและทุกระดับสามารถนำา
ยุทธศาสตร์ประสิทธิคุณมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ
การดำาเนินงาน อาทิ การพัฒนาระบบการให้ผลตอบแทน
ครูผูกติดกับผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน ยึดหลักทำาดีได้ดี ชีวิต
จริงไม่เสียดทานกับระบบ ครูต้องไม่เพียงสอนครบตาม
ช่ัวโมง แต่ต้องสร้างให้เกิดผลลัพธ์หรือมีผลสัมฤทธ์ิที่ดีเกิด
ขึ้นในตัวผู้เรียน การพิจารณาให้ผลตอบแทนครูแต่ละคน
ไม่เท่ากัน แม้จะอยู่ระดับเดียวกัน อันจะช่วยกระตุ้นให้เกิด
บรรยากาศการแขง่ขนั ดงึดดูคนเกง่เปน็คร ูการพฒันากลไก
การประเมนิการศกึษาทัง้ระบบทกุระดบัใหม้คีวามเชือ่มโยง
กับมิติการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศ 
เป็นต้น 
ยทุธศาสตรท์ี ่5 : ประสทิธสิาร (Esthetic–Worthiness)
 ประสิทธิสารคือ การบริหารบนแก่นสารเลอค่า
ทา่มกลางคุณค่าทีม่อียู ่เลือกทำาส่ิงทีม่คุีณค่าสูงสุดบนเกณฑ์
โจทย์เจาะจงและมีคุณค่าสูงสุดกว่าคุณค่าใดและเกินกว่า
ที่จะสามารถประมาณมูลค่าหรือคุณค่าได้ เรียกว่า เป็นสิ่ง
ที่ “เลอค่า” อาทิ การบริหารจัดการองค์กรโดยมีจิตสำานึก
และความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น



ROMMAYASAN 25Vol. 14, No. 3 (September-December) 2016

 การบริหารจดัการโดยใชย้ทุธศาสตรป์ระสทิธสิาร
จะทำาให้องค์กรมิเพียงมุ่งทำาสิ่งที่มีมูลค่าและคุณค่าเท่านั้น 
แต่จะเลือกทำาสิ่งที่เลอค่าสูงสุด ด้วยว่าส่ิงท่ีมีมูลค่าอาจ
ไม่มีคุณค่า ตรงกันข้ามสิ่งที่มีคุณค่าสูงอาจเป็นสิ่งที่มีมูลค่า
น้อย แต่สิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดหรือสิ่งที่ “เลอค่า” ย่อมก่อให้
เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมส่วนรวม 
 องคก์รทกุประเภทและทกุระดบั ทัง้ภาครฐั ภาค
เอกชน และภาคประชาสังคม สามารถนำายุทธศาสตร์ประ
สิทธิสารมาประยุกต์ใช้ในการดำาเนินงานได้หลากหลายรูป
แบบ อาทิ การกำาหนดให้การมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม การเมืองของประเทศ และการพัฒนาชีวิตความเป็น
อยู่ของประชาชนในพื้นท่ีเป็นดัชนีชี้วัดความสำาเร็จอย่าง
หนึง่ขององคก์ร การคดัเลอืกบคุลากรเข้ามาทำางานการเมอืง
ในตำาแหนง่ตา่ง ๆ  มเิพียงพจิารณาจากความรู ้ความสามารถ 
แตพ่จิารณาประวติัการทำาดเีพ่ือสงัคมทีส่ะทอ้นและเปน็ตวั
ชี้วัดที่เป็นรูปธรรมว่า เป็นผู้มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ 
และมีความตั้งใจจริงท่ีจะเข้ามาทำางานเพื่อประโยชน์ของ
บ้านเมือง (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2553: 66) เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ประสิทธิคูณ (Exponentiality)
 ประสิทธิคูณคือ การบริหารจัดการสร้างให้เกิด
ผลกระทบ (Impact) วงกว้าง วงแล้ว วงเล่า ขยายวงออก
ไป เป็นการทวีคูณยกกำาลังผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เลอค่า
อย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
 การบริหารจัดการโดยใช้ยุทธศาสตร์ประสิทธิ
คูณจะสนับสนุนส่งเสริมให้ประเทศชาติและสังคมส่วนรวม
ได้รับประโยชน์ เป็นการกระจายผลลัพธ์ที่เลอค่าอย่างไม่มี
ที่สิ้นสุด 
 ตวัอยา่งแนวทางการนำายทุธศาสตร์ประสทิธคิณู
มาประยุกต์ใช้ในการดำาเนินงานขององค์กร อาทิ การสร้าง
ให้เกิดสถาบันการศึกษาต้นแบบประเภทละ 1 แห่ง เริ่ม
ตั้งแต่ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถมศึกษา 
โรงเรยีนมธัยมศกึษา สถาบันอาชวีศกึษา และมหาวทิยาลยั 
พัฒนาให้มีคุณภาพเป็นเลิศในทุกด้าน สำาหรับเป็นต้นแบบ
ใหก้บัสถาบนัการศกึษาอืน่ อนัเปน็แนวทางสำาคญัทีจ่ะชว่ย
ยกระดบัคณุภาพการศกึษาของประเทศอกีทางหนึง่ เปน็ตน้
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ประสิทธิเขต (Externality)
 ประสิทธิเขตคือ การประสานพลังเชิงบูรณาการ
ผลกระทบให้ไปสู่ผลปรากฏนอกกรอบมิติเดิม ทั้งมิติเชิง

พื้นที่ภูมิศาสตร์และมิติเชิงประเด็น มิติใดมิติหนึ่งหรือทั้ง
สองมิติ
 การบริหารจัดการโดยใช้ยุทธศาสตร์ประสิทธิ
เขตจะทำาใหอ้งค์กรเกดิการขยายขอบเขตผลกระทบวงกวา้ง
ออกนอกกรอบมิติเดิมไปยังพื้นที่ใหม่ เกิดการพัฒนาเจริญ
ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น 
 การนำายุทธศาสตร์ประสิทธิเขตมาประยุกต์ใช้
ในการดำาเนินงานขององค์กรจะสร้างให้เกิดผลลัพธ์ความ
แตกต่าง อาทิ การพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรให้เป็น
แบบออนไลน์ (Online) ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เชื่อมต่อกับ
กลุ่มเป้าหมายทั่วโลก การพัฒนาสู่องค์กร 2 ภาษาที่มีการ
ใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษเปน็ภาษากลางในการตดิต่อ
สือ่สารระหวา่งกนั เพือ่เตรยีมบคุลากรขององคก์รใหพ้รอ้ม
สำาหรับการทำางานข้ามวัฒนธรรมในบริบทที่ทั้งโลกมีการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างไร้รอยต่อมากขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : ประสิทธิกาล (Eschatonicity)
 ประสิทธิกาลคือ การบริหารจัดการที่เน้นความ
คงทน ผลที่ย่ังยืน ทะลุมิติข้ามกาลเวลา เป็นการคำานึงถึง
อนาคตและผลที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว
การบริหารจัดการโดยใช้ยุทธศาสตร์ประสิทธิกาลจะทำาให้
องค์กรมิเพียงมุ่งหวังผลที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าระยะสั้น แต่
จะคำานึงถึงผลระยะยาวเป็นสำาคัญ 
 องคก์รทกุประเภทและทกุระดบั ทัง้ภาครฐั ภาค
เอกชน และภาคประชาสังคม สามารถนำายุทธศาสตร์ประ
สทิธกิาลมาประยกุตใ์ชใ้นการดำาเนนิงาน อาท ิการรเิริม่ใหม้ี
กองทนุพฒันาสถานศกึษา เปน็เงนิทนุก้นถุงสะสมสำาหรบัใช้
ในการพัฒนาสถานศึกษา การพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ (Learning Organization) ให้การเรียนรู้เป็นสิ่ง
ทั่วไปสำาหรับบุคลากรในองค์กร เปิดโอกาสให้บุคลากรใน
องค์กรมเีวลาหรือช่องทางการพบปะสังสรรค์พดูคุยระหว่าง
กนั ทัง้แบบเปน็ทางการและไมเ่ปน็ทางการ เพือ่แลกเปล่ียน
เรียนรู้จากซึ่งกันและกัน เป็นต้น
 การนำายุทธศาสตร์การบริหารประสิทธิสภาพ 8 
E โมเดลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรจะช่วยให้องค์กร
สามารถสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างอย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผล และเกิดความคงทน ถาวร เป็นประโยชน์ช่วย
ใหก้ารขบัเคล่ือนองค์กรเกดิความเจรญิกา้วหนา้อยา่งยัง่ยนื
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บทสรุป
 กล่าวโดยสรุปก็คือ ยุทธศาสตร์การบริหารประ
สิทธิสภาพ 8 E โมเดล อันประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประสิทธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 
3 ประสิทธิผล ยุทธศาสตร์ที่ 4 ประสิทธิคุณ ยุทธศาสตร์ที่ 
5 ประสิทธิสาร ยุทธศาสตร์ที่ 6 ประสิทธิคูณ ยุทธศาสตร์
ที่ 7 ประสิทธิเขต และยุทธศาสตร์ที่ 8 ประสิทธิกาล เป็น
นวัตกรรมการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ท่ีมิเพียงให้
ความสำาคญักับการเพิม่ขีดความสามารถทางการแขง่ขนัของ
องคก์รเทา่นัน้ แตย่งัคำานงึถงึประโยชนท์ีจ่ะเกดิแกป่ระเทศ
ชาติสังคมส่วนรวม รวมถึงความคงทน ผลที่ยั่งยืน ทะลุมิติ
ข้ามกาลเวลาด้วยเช่นเดียวกัน
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บทคัดย่อ
 หนังสือสำาหรับเด็กเป็นพื้นที่ของ “สารทางอุดมการณ์” ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการปลูกฝัง ขัดเกลา หล่อหลอม 
กระทั่งสร้างตัวตนของเด็กได้อย่างแนบเนียนและเป็นธรรมชาติ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีทางภาษาและ
อดุมการณใ์นหนงัสอื “เมือ่คณุตาคณุยายยงัเดก็” ตามแนววาทกรรมวเิคราะหเ์ชงิวพิากษ์เผยใหเ้หน็อดุมการณเ์กีย่วกบัความ
สัมพันธ์เชิงอำานาจระหว่าง “ความเป็นชาย - ความเป็นหญิง” ซึ่งผู้มีอำานาจในสังคมกลุ่มหนึ่งได้ใช้ “ภาษา” เป็นเครื่องมือ
ประกอบสร้าง ตอกยำ้า และผลิตซำ้าอุดมการณ์เพื่อปลูกฝังหรือควบคุมความคิดของเด็กและสังคมผ่านวาทกรรม อันนำาไปสู่
ความสัมพันธ์เชิงอำานาจ ความเหลื่อมลำ้า และความไม่เท่าเทียมในสังคม

คำาสำาคัญ: ความเป็นชาย, ความเป็นหญิง, วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์, อุดมการณ์, อำานาจ

Abstract
 Children’s books can be a place where “ideologies” were embedded and a subtle influence 
on the ways in which children were taught, trained and disciplined. A critical discourse analysis of the 
“Muea khunta Khunyai Yang Dek” book series revealed gender ideologies in terms of power relations 
between masculinity and femininity. The study argued that “language” has been used as an instrument 
by a group of the powerful in the society to construct, emphasize and reproduce the ideologies that 
have been instilled into children and society. This leads to an asymmetrical power relation and social 
inequality.

Keywords: Masculinity, Femininity, Critical Discourse Analysis, Ideology, Power

ความสัมพันธ์เชิงอำานาจระหว่างความเป็นชาย–ความเป็นหญิง 
ในหนังสือชุด “เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก”

Power Relations between Masculinity and Femininity in the Book Series
“Muea Khunta Khunyai Yang Dek”
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บทนำา
 หนงัสอืสำาหรบัเดก็เปน็วาทกรรมหนึง่ทีม่อีทิธพิล
ตอ่กระบวนการปลกูฝงั ขัดเกลา หลอ่หลอม กระท่ังสรา้งตวั
ตนของเด็กได้อย่างแนบเนียนและเป็นธรรมชาติ เนื่องจาก
สังคมรับรู้หรือเชื่อว่าหนังสือสำาหรับเด็กเป็นหนังสือที่มุ่ง
ให้ความรู้ ความเพลิดเพลิน เพิ่มพูนทักษะและสร้างนิสัย
รักการอ่าน บางครั้งอาจสอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมหรือแบบอย่างที่ดีงาม ดังนั้นสังคมจึงอาจไม่ทัน
ตระหนกัรู้วา่แทจ้ริงแลว้หนงัสอืสำาหรบัเดก็ไดท้ำาหนา้ทีเ่ปน็ 
“สารทางอุดมการณ์” ท่ีผู้ผลิตวาทกรรมซ่ึงก็คือผู้ใหญ่ท่ีมี
อำานาจในสงัคมกลุม่หนึง่ไดป้ระกอบสรา้ง ตอกยำา้ และผลติ
ซำา้อดุมการณบ์างประการเพือ่ปลกูฝงัหรอืควบคมุความคดิ
ของเดก็และสงัคมผา่นวาทกรรมอนัก่อใหเ้กดิความสัมพนัธ์
เชิงอำานาจระหว่างผู้ใหญ่ - เด็ก ความสัมพันธ์เชิงอำานาจ
ระหว่างผู้ชาย - ผู้หญิง และความสัมพันธ์เชิงอำานาจของคู่
ความสมัพันธอ์ืน่ๆ รวมท้ังการเอือ้ประโยชนห์รอืการได-้เสยี
ประโยชนข์องคนบางกลุม่ อนันำาไปสูค่วามเหลือ่มลำา้ ความ
ไม่เท่าเทียมในสังคมได้
 ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา “อุดมการณ์” 
ในหนังสือสำาหรับเด็ก กรณีศึกษาในงานวิจัยนี้จะศึกษา
จากหนังสือชุด “เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก” เนื่องจากเป็น
หนังสือท่ีเข้าถึงและได้รับความนิยมทั้งจากเด็กและผู้คน
หลายช่วงวัยในสังคมไทยมานานกว่า 40 ปี ท้ังยังมีความ
น่าสนใจอีกหลายประการ กล่าวคือ ประการแรก ในแง่ของ
การผลิตตัวบท ผู้แต่ง ทิพย์วาณี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เป็น
ผู้สันทัดการเขียนเรื่องสำาหรับเด็ก และเคยได้รับรางวัลของ
คณะกรรมการประกวดแต่งหนังสือสำาหรับเด็กในปีหนังสือ
ระหว่างชาติครั้งแรก พ.ศ. 2515 (International Year 
1972) ดังนั้นย่อมทำาให้ “เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก” เป็น
หนังสือที่สามารถเข้าถึงเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
คุณค่ารอบด้าน ทั้งด้านภาษา วรรณศิลป์ และสังคม 
 ประการทีส่อง ในแงข่องการผลติและผลติซำา้ตวั
บท “เมือ่คณุตาคณุยายยงัเดก็” ตพีมิพค์รัง้แรกในนติยสาร
สตรสีารภาคพิเศษสำาหรบัเด็ก เมือ่ป ีพ.ศ. 2515 ตอ่มามกีาร
รวมเลม่เปน็คร้ังแรกเมือ่ป ีพ.ศ. 2518 และตพีมิพซ์ำา้ตอ่เนือ่ง
อีกหลายครั้ง กระทั่งปัจจุบันตีพิมพ์รวมเล่มเป็นหนังสือชุด 
4 เล่ม เล่ม 1 ตีพิมพ์ซำ้ามากถึง 28 ครั้ง เล่ม 2 พิมพ์ซำ้า 18 
ครั้งเล่ม 3 พิมพ์ซำ้า 12 ครั้ง และเล่ม 4 พิมพ์ซำ้า 10 ครั้ง

 ประการที่สาม ในแง่ของการกระจายตัวบท 
จากการผลิตและผลิตซำ้าตัวบทที่ผ่านมากล่าวได้ว่า “เมื่อ
คุณตาคุณยายยังเด็ก” เป็นหนังสือที่สามารถเข้าถึงและ
แพร่กระจายในสังคมวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นการกระจายตัว
บทผ่านส่ือนิตยสารหรือในรูปแบบของหนังสือชุดซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงความนิยมของผู้บริโภคเป็นจำานวนมาก ที่สำาคัญ
กระทรวงศึกษาธิการได้กำาหนดให้ “เมื่อคุณตาคุณยายยัง
เด็ก” เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาตามหลักสูตรมัธยมศึกษา 
พ.ศ. 2521 และยังคงใช้อย่างต่อเนื่องเรื่อยมาอีกหลาย
หลักสูตร ดังนั้นเด็กทุกคนที่เข้าศึกษาในระบบการศึกษา
ภาคบงัคับจงึ “จำาเปน็” ตอ้งผ่านการบริโภคตวับทนีจ้ากรุน่
สู่รุ่น “เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก” จึงเป็นหนังสือที่สามารถ
เขา้ถึงและแพรก่ระจายในสงัคมอยา่งกวา้งขวาง อกีทัง้การที่
กระทรวงศกึษาธกิารไดค้ดัเลือกและกำาหนดใหใ้ช ้“เมือ่คุณ
ตาคณุยายยงัเดก็” เปน็หนงัสอือา่นนอกเวลานัน้ยอ่มแสดง
วา่หนงัสอืดงักล่าวมอีดุมการณท์ีส่อดรบักบับรบิททางสังคม
และรัฐบาล
 ประการสุดท้าย “เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก” 
ได้รับการประเมินค่าและตัดสินจากสังคมซึ่งเป็นกลุ่มคน
ที่มีอำานาจในสังคมว่าเป็นหนังสือดี อาทิได้รับรางวัลดีเด่น
ในการประกวดหนังสืองานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ เป็น 1 
ในหนังสือดีสำาหรับเด็ก 500 เล่ม ปี พ.ศ. 2542 (สมาพันธ์
องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน โครงการคัดสรร
หนังสือดีสำาหรับเด็กและเยาวชน) เป็น 1 ในหนังสือ 101 
เล่มในดวงใจนักเขียนและนักอ่าน ปี พ.ศ. 2554 (แผนงาน
สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ สสส.) และเป็น 1 ในหนังสือดี 100 
เล่มเพือ่พฒันาเดก็และเยาวชนไทยป ีพ.ศ. 2555 (สำานกังาน
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน สสค.)
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยเห็นว่าหนังสือ
ชุด “เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก” นี้น่าจะเป็นพื้นที่หนึ่งของ 
“สารทางอุดมการณ์” ที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการปลูกฝัง 
ขัดเกลา และหล่อหลอมเด็กและสังคมไทยอย่างไรก็ตาม 
งานวิจัยนี้จะศึกษาเฉพาะประเด็น “อุดมการณ์เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์เชิงอำานาจระหว่างความเป็นชาย - ความเป็น
หญงิ” ตามแนวคิดวาทกรรมวเิคราะห์เชิงวพิากษเ์พือ่เผยให้
เหน็อดุมการณใ์นวาทกรรมท่ียงัคงถกูผลติซำา้และไหลเวยีน
อยู่ในสังคมไทย
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วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์
 “วาทกรรม หมายถึง ระบบและกระบวนการใน
การสร้าง/ผลิต(constitute) เอกลักษณ์ (identity) และ
ความหมายความ (significance) ให้กับสรรพสิ่งต่างๆ ใน
สังคมที่ห่อหุ้มเราอยู่ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ความจริง อำานาจ 
หรือตัวตนของเราเอง”

(Foucault 1970, อ้างใน ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 
2542: 3-4)

 วาทกรรมคือวิถีปฏิบัติหรือกระบวนการในการ
สรา้ง “ความหมาย” ให้แกส่ิง่ตา่งๆ อยา่งเปน็ระบบ (ณฐัพร
พานโพธิท์อง, 2556: 6) ซึง่มลีกัษณะเปน็ชดุความคิดทีแ่ฝง
เรน้ดว้ยอำานาจและอดุมการณข์องสงัคมผา่นชว่งเวลาหนึง่ๆ 
(Foucault, 1970;  ไชยรัตน์  เจริญสินโอฬาร,  2542 
อา้งใน กฤษดาวรรณ หงศล์ดารมภ ์และจันทมิา เอียมานนท์,
2549: 8) 
 การศกึษาวาทกรรมวเิคราะหเ์ชิงวิพากษเ์ปน็การ
วิเคราะห์วาทกรรมโดยมุ่งศึกษาวิถีการใช้อำานาจทางสังคม
ในทางทีผ่ดิ การครอบงำา และความไมเ่ทา่เทยีมกนัทีถ่กูตอก
ยำา้และผลติซำา้ผา่นตวับท วาทกรรมวเิคราะหเ์ชงิวพิากษจ์งึ
เป็นแนวทางการวิจัยเพื่อเผยให้เห็นความไม่เท่าเทียมกัน
ในสังคม และต่อต้านความไม่เท่าเทียมน้ัน (Fairclough, 
1995: 132-133; van Dijk, 2003: 352)
แนวคิดเกี่ยวกับ “อุดมการณ์”
 วาทกรรมมีหน้าที่ด้านอุดมการณ์ เป็นพื้นที่
ประกอบสร้างและสื่ออุดมการณ์ (ณัฐพร พานโพธ์ิทอง, 
2556: 12) อดุมการณต์รงกบัคำาวา่ Ideology มคีวามหมาย
ออกเป็น 2 กลุ่มความหมาย คือ
 1. อุดมการณ์ในความหมายท่ีเป็นกลาง หมายถึง
ชุดความคิดที่สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบซ่ึงคนในสังคม
หนึ่งๆ ถือปฏิบัติ
 2. อุดมการณ์ในความหมายเชิงวิพากษ์ หมาย
ถึง ชุดความคิดที่สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบซึ่งคนในสังคม
หนึ่งๆ ถือปฏิบัติ ชุดความคิดดังกล่าวมักมีลักษณะของ
การเอ้ือประโยชน์ให้แก่คนบางกลุ่ม (Kress, 1985: 29; 
Blommaert, 2005) อาทิ อุดมการณ์ของมาร์กซ์ หมายถึง
ชุดความคิดที่ชนชั้นปกครองใช้เป็นเครื่องมือครอบงำาและ
ควบคมุชนชัน้ทีต่ำา่กวา่เพือ่ผลประโยชนข์องตน การครอบงำา
ทางอุดมการณ์นี้ทำาให้ชนชั้นถูกปกครองตกอยู่ใต้อำานาจ

และถูกกดขี่โดยไม่ตระหนักรู้หรือมองเห็นอุดมการณ์ที่ตน
ถูกครอบงำาอยู่ 
 ฟาน ไดค์ (van Dijk, 1997; 1998) และแฟร์
คลัฟ (Fairclough, 2003 : 218 quoted in Wodak and 
Meyer, 2009: 9) กล่าวถึงความหมายของอุดมการณ์ใน
เชิงวิพากษ์ว่าอุดมการณ์คือชุดความรู้ ความคิด ความเช่ือ 
คา่นยิมทีส่มาชิกในสงัคมยอมรบัและถอืปฏบิติัรว่มกนั เปน็
เสมือนบรรทัดฐานที่ใช้ตัดสินว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด ประเมิน
ค่าว่าสิ่งใดดี สิ่งใดเลว เป็นเครื่องช้ีนำา กำาหนดความคิด 
ความเชื่อ พฤติกรรมการกระทำาและสถานภาพของคนใน
สังคม ทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ใช้สถาปนาอำานาจ สร้างความ
ไม่เท่าเทียม และเอื้อประโยชน์ให้แก่คนบางกลุ่มด้วย 
แนวคิดเกี่ยวกับ “อำานาจ”
 “อำานาจ” เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ อำานาจ
จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีคู่ความสัมพันธ์ในลักษณะที่ฝ่ายหนึ่ง
สามารถควบคุมอีกฝ่ายหนึ่งให้ทำาตามที่ตนต้องการ ฝ่ายที่
มีอำานาจมากกว่าสามารถจำากัดเสรีภาพการกระทำา และ/
หรอืมอีทิธิพลตอ่ความคดิหรอืทศันคตขิองอกีฝา่ยหนึง่ ทัง้นี ้
ความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่ในลักษณะไม่สมมาตร (asymmetrical
relation) กล่าวคือ ฝ่ายที่มีอำานาจมากกว่าจะควบคุมอีก
ฝ่ายหนึ่งและจะไม่เกิดกรณีกลับกัน
 อำานาจในสงัคมประชาธปิไตยปจัจบุนัเปน็อำานาจ
ทีม่าจากการยนิยอมพรอ้มใจมากกวา่การบงัคบัหรอืใชก้ำาลงั 
อำานาจสัมพันธ์กับวาทกรรม ผู้ที่มีอำานาจและต้องการใช้
อำานาจหรือรักษาอำานาจไว้ก็ต้องควบคุมวาทกรรมเป็น
อันดับแรก (van Dijk, 2008: 10, ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 
2556 : 20) 
 ผู้วิจัยจะศึกษาวิจัย “ความเป็นชาย ความเป็น
หญิง” ในหนังสือชุด “เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก” ตาม
แนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เพื่อเผยให้เห็น
อุดมการณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงอำานาจระหว่าง
ผู้ชาย-ผูห้ญงิทีถ่กูประกอบสรา้งผา่นตวับท ทัง้นีจ้ะเนน้การ
วิเคราะห์ตัวบทเป็นหลัก

ขอบเขตการวิจัย
 หนังสือชุด “เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก” 4 เล่ม 
ของ ทิพย์วาณี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ได้แก่
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 - เมือ่คณุตาคณุยายยงัเดก็ เลม่ 1 ฉบบัพมิพ์รวม
เล่มครั้งที่ 28 พ.ศ. 2556 จำานวน 40 เรื่อง
 - เมือ่คณุตาคณุยายยงัเดก็ เลม่ 2 ฉบบัพมิพ์รวม
เล่มครั้งที่ 18 พ.ศ. 2554 จำานวน 40 เรื่อง
 - เมือ่คณุตาคณุยายยงัเดก็ เลม่ 3 ฉบบัพมิพ์รวม
เล่มครั้งที่ 12 พ.ศ. 2554 จำานวน 40 เรื่อง
 - เมือ่คณุตาคณุยายยงัเดก็ เลม่ 4 ฉบบัพมิพ์รวม
เล่มครั้งที่ 10 พ.ศ. 2552 จำานวน 39 เรื่อง

ผลการวิจัย
 ผลการวิเคราะห์พบว่าอุดมการณ์เก่ียวกับความ
สัมพันธ์เชิงอำานาจระหว่างความเป็นชาย - ความเป็นหญิง 
คือ “ผู้ชายมีอำานาจเหนือกว่าผู้หญิง” ล้วนเป็นผลทาง
อุดมการณ์อันเกิดจากการสอนสั่ง ถ่ายทอด และปลูกฝัง
จากผู้ใหญ่หรือผู้อาวุโสซึ่งมีสถานภาพ อำานาจ ความรู้และ
ประสบการณส์งูกวา่เดก็หรอืผูอ้าวโุสนอ้ยกวา่ประกอบดว้ย
ชุดความคิดย่อย ดังนี้
 ชุดความคิดย่อยท่ี 1ผู้ชายไม่ต้องรับผิดชอบ
ต่อหนา้ทีบ่างอยา่งท่ีสงัคมถอืวา่เป็นหนา้ทีข่องผูห้ญงิ แม้
ผู้ชายจะเป็นผู้สร้างความเสียหาย 
 ตัวอย่าง 1
 เด็กผู้ชายอย่างคุณตาไม่ต้องถูกใช้ให้ปะเสื่อ
หรอก แต่เด็กผู้หญิงอย่างคุณยายต้องโดนใช้ให้ปะ ทั้งๆ ที่
ไม่ได้เป็นผู้ทำาขาด ... แทนที่จะได้ไปเล่นสนุกๆ ต้องมานั่ง
ปะเสื่อ ผู้ (ใหญ่) ว่าเป็นหน้าที่ของลูกผู้หญิง
 (ตอน “เสื่อสาด” เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก 

เล่ม 3 หน้า 154)

 ตัวอย่าง 2
 มุง้ขาดพ่ีเล้ียงแต่กอ่นกป็ะซ่อมแซมให ้ตอ่โตข้ึนๆ 
ให้ปะ ซ่อมเอง ไม่ทำาจะถูกตี เพราะเป็นลูกผู้หญิง ผู้ชาย
สบายไม่ต้องทำา ทั้งๆ ที่เป็นตัวการวิ่งโถมใส่จึงทำาให้ขาด
แผลใหญ่

(ตอน “มุ้ง” เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก เล่ม 4 หน้า 38 - 39)

 จากตัวอย่าง (1)-(2) ปรากฏการใช้กลวิธีทาง
ภาษาหลายกลวิธีร่วมกัน ได้แก่ การใช้คำาศัพท์ “เด็กผู้ชาย
อย่างคุณตา”, “เด็กผู้หญิงอย่างคุณยาย” แสดงการแบ่ง
แยกกลุ่มผู้ชายกับผู้หญิงออกจากกันแม้จะกล่าวถึงการทำา
กรยิา “ปะเสือ่” อยา่งเดยีวกนั แต่ “เดก็ผูช้ายอยา่งคณุตา”

จะปรากฏร่วมกับคำาปฏิเสธ “ไม่” ร่วมกับคำาแสดงทัศน
ภาวะ “ตอ้ง” เพือ่บอกปฏิเสธการทำากรยิานัน้ ขณะที ่“เดก็
ผู้หญิงอย่างคุณยาย” จะ “ต้อง” ทำากรยิา “ปะเสือ่” แม้จะ
ไม่ไดเ้ปน็ผูท้ำาเส่ือขาด ดงัปรากฏการเชือ่มโยงความแบบขดั
แยง้ “...ทัง้ๆ ทีไ่มไ่ดเ้ปน็ผู้ทำาขาด” นอกจากนีก้ารกลา่วอา้ง
คำาพูดของผู้ใหญ่ว่า “เป็นหน้าที่ลูกผู้หญิง” ยังสื่อและตอก
ยำ้าความคิดว่าการปะเสื่อซึ่งอาจรวมไปถึงหน้าที่เกี่ยวกับ
การงานภายในบา้นเปน็หนา้ทีข่องผูห้ญงิ เปน็ลกัษณะทีผ่กู
ติดกับความเป็นผู้หญิงโดยธรรมชาติ 
 ข้อสังเกตที่น่าสนใจจะเห็นว่า การใช้โครงสร้าง
ประโยคกรรม “...ถกู...”, “...โดน...” เพือ่เนน้ตวัผู้ถกูกระทำา
ซึ่งก็คือ “เด็กผู้ชายอย่างคุณตา”, “เด็กผู้หญิงอย่างคุณ
ยาย” สือ่ใหเ้หน็อดุมการณเ์กีย่วกบัความสมัพนัธเ์ชงิอำานาจ
ระหวา่งผูใ้หญ ่- เดก็มอีทิธพิลหรอืเปน็ตวักำาหนดอุดมการณ์
เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงอำานาจระหว่างผู้ชาย - ผู้หญิงอีก
ชั้นหนึ่ง 
 ชุดความคิดย่อยที่ 2 ผู้ชายมีอิสระเสรีภาพใน
การใช้ชีวิต ขณะที่ผู้หญิงถูกจำากัดกรอบ
 ตัวอย่าง 3
 เด็กผู้ชายนอนดิ้น นอนละเมอไม่มีใครดุว่า 
ยกเว้นนอนตื่นสายหรือนอนขี้เซา ก็มักจะถูกดุถูกว่า แต่
เด็กผู้หญิงนั้นพอโตสัก 10 ขวบ จะนอนดิ้น นอนกินเมือง 
นอนขีเ้ซา หรอืนอนกดัฟนักรอดๆ อยา่งเดก็ผูช้ายไมไ่ดต้อ้ง
นอนเรียบร้อย จนคุณยายคิดว่าเกิดมาเป็นเด็กผู้หญิงนี้ช่าง
ลำาบากจริงๆ
(ตอน “การนอน” เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก เล่ม 4 หน้า 106)

 ตัวอย่าง 4
 เปน็อนัวา่เดก็ผู้หญิงจะนอนกอดหมอนอยา่งเด็ก
ผู้ชายไม่ได้ เด็กผู้ชายอย่างคุณตาสบายจะนอนกอดก่าย
หมอนอยา่งไรๆ กไ็ด ้ไมถ่กูหา้มเลย ยกเวน้แตจ่ะขา้มหมอน
หนนุหวัไมไ่ด ้เหยยีบหรอืนัง่บนหมอนกไ็มไ่ด ้ถอืว่าเปน็ของ
สูงใช้หนุนหัวได้อย่างเดียว เพราะหมอน “เป็นที่กราบพระ
ตอนสวดมนต์ก่อนนอน” นั่นเอง

(ตอน “หมอน” เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก เล่ม 1 หน้า 32)

 จากตัวอย่าง (3) การใช้คำาศัพท์บรรยาย
พฤติกรรมการนอนของเด็กผู้ชาย ทั้ง “นอนดิ้น”, “นอน
ละเมอ” เป็นสิ่งที่ทำาได้ ไม่ถูกลงโทษดุว่า “แต่” ซึ่งเป็นคำา
เช่ือมแสดงความขัดแย้งเพื่อบอกเง่ือนไข “ยกเว้น” ไว้คือ 
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หาก “นอนตื่นสาย”, “นอนขี้เซา” ก็จะถูกดุ ขณะที่เด็กผู้
หญิงอายุ 10 ขวบขึ้นไปจะ “นอนดิ้น”, “นอนกินเมือง”, 
“นอนขี้เซา”, “นอนกัดฟันกรอดๆ” เหมือนเด็กผู้ชายไม่ได้ 
จะต้อง “นอนเรียบร้อย” เท่านั้น และเมื่อประกอบกับการ
ใช้คำาศัพท์บรรยายความรู้สึกนึกคิดของคุณยาย “คุณยาย
คดิวา่เกดิมาเปน็เดก็ผูห้ญิงนีช่้างลำาบากจรงิๆ” ช่วยตอกยำา้
ความด้อยอำานาจของผู้หญิงเช่นเดียวกับตัวอย่าง (4) “เป็น
อนัวา่” เพือ่สรปุความคดิวา่ “เดก็ผูห้ญงิจะนอนกอดหมอน
อย่างเด็กผู้ชายไม่ได้” 
 อยา่งไรกต็าม แมเ้ดก็ผูช้ายจะสามารถทำาสิง่ตา่งๆ 
ได้ตามความพึงพอใจ มีอิสระเสรีมากกว่าเด็กผู้หญิง แต่ก็
ถูกจำากัดภายใต้กรอบหรือเงื่อนไขของผู้ใหญ่เท่านั้น หาก
แต่เป็นกรอบที่ “หลวม” หรือ “กว้าง”กว่ากรอบของเด็ก
ผู้หญิง
 ตัวอย่าง 5
 บางวันที่มีฤกษ์ดี ก็มีขบวนแห่ขันหมากไปหมั้น
หรือแต่งงานเจ้าสาว ซึ่งน่าดูและสนุกเหมือนกัน เพราะ
มีการโห่รับกันด้วย ทำาให้เด็กๆ ท่ียืนดูอยู่ข้างถนนพลอย
ผสมโรงโห่สนุกสนานไปกับเขาด้วย คุณตาก็ยังเคยโห่ตาม
ไปด้วย แต่คุณยายไม่ได้รับอนุญาตให้ทำาตาม เพราะเป็น
เด็กผู้หญิงต้องสำารวมกิริยา 

(ตอน “ดูแห่” เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก เล่ม 2 หน้า 110)

 จากการวเิคราะหก์ลุม่ข้อมลูปรากฏวา่พฤตกิรรม
หรือกจิกรรมหลายๆ อยา่งผูช้ายสามารถทำาได ้แตผู่ห้ญงิจะ
ทำาไม่ได้นั้นมักปรากฏซำ้าๆ ผ่านกลวิธีทางภาษาต่างๆ ดัง
อธิบายในตัวอย่างข้างต้น นอกจากนี้บางครั้งอาจปรากฏ
การเชื่อมโยงความแบบเป็นเหตุเป็นผล เช่น “คุณยายไม่
ได้รับอนุญาตให้ทำาตาม เพราะเป็นเด็กผู้หญิงต้องสำารวม
กิริยา” ในตัวอย่าง (5) การให้เหตุผลเช่นนี้เป็นการกำากับ
ความคิดว่าสิ่งนั้นเป็นจริงตามธรรมชาติที่ผูกติดมากับเพศ
สภาวะของผู้ชาย-ผู้หญิง
 ชุดความคิดย่อยที่ 3 ผู้ชายมีบทบาทหน้าที่
สำาคญักวา่ผูห้ญิง พืน้ทีน่อกบ้านเปน็พืน้ทีข่องผู้ชาย ขณะ
ที่ผู้หญิงถูกจำากัดพื้นที่ภายในบ้าน
 ตัวอย่าง 6
 ฝา่ยผูช้ายนัน้ไดเ้ขา้ราชการ ...แตก่ม็บีางคนท่ีเป็น
พอ่คา้เหมอืนกนั จะอา่นหนงัสอืออกหรอืไมก่ต็ามยดึอาชพี
เปน็พอ่คา้เหมอืนกนั แตค้่าแตกตา่งกบัผูห้ญงิ ผูห้ญิงคา้ขาย

ในตลาดหรือในบริเวณตำาบลใกล้บ้าน เย็นขายหมดหาบก็
กลับบ้านไปเลี้ยงลูก ทำากับข้าวทำางานบ้านต่อไป แปลว่า
ไม่ไปค้าขายไกลๆ เอาใกล้ๆ บ้านเท่านั้น เพราะห่วงลูกเต้า
และบ้านเป็นสำาคัญ
 สว่นพอ่คา้ผูช้ายนัน้คา้แบบทางไกล คอืรบัสนิคา้
ใส่เรือสี่แจวบ้าง เรือลำาใหญ่ๆ ใส่สินค้าทีละมากๆ แจวไป
ขายไกลๆ คนละจังหวัด ... และขากลับก็ไม่กลับเรือเปล่า 
พบอะไรพอทีจ่ะคิดวา่มกีำาไร กซ็ือ้ใส่เรอืมาขายตอนขากลับ 
ไมป่ลอ่ยใหเ้รอืเปลา่ๆ และไปซือ้ขายจงัหวดัตา่งๆ เพือ่ใหไ้ด้
ลูกค้าใหม่ๆ สินค้าใหม่ๆ ด้วย
(ตอน “พ่อค้า” เม่ือคุณตาคุณยายยังเด็ก เล่ม 3 หน้า 157 - 158)

 จากตัวอย่าง (6) กล่าวถึงอาชีพของผู้ชายและ
ผู้หญิงในสังคมไทย ผู้ชายนิยมรับราชการเพราะจะเป็นที่
นบัหนา้ถอืตา เปน็อาชพีท่ีนา่ยกยอ่ง สว่นผูห้ญงิไมม่โีอกาส
ได้รับราชการ จึงมักประกอบอาชีพค้าขาย จะเห็นว่าการ
เชื่อมโยงความแบบขัดแย้ง “ฝ่ายผู้ชายนั้นได้เข้าราชการ...
แต่ก็มีบางคนที่เป็นพ่อค้าเหมือนกัน...แต่ค้าแตกต่างกับผู้
หญิง” เพื่อสื่อความคิดว่าผู้ชายที่ไม่ได้รับราชการ แม้จะ
ตอ้งประกอบอาชพีค้าขายเหมอืนผูห้ญงิซึง่ถอืวา่เป็นอาชีพ
ที่มีเกียรติน้อยกว่า แต่การค้าขายของผู้ชายก็มีเกียรติกว่า
และแตกต่างจากการค้าขายของผู้หญิง ดังปรากฏคำาศัพท์
บรรยายลักษณะอาชีพของผู้ชายและผู้หญิงแสดงให้เห็น
ว่าผู้หญิงค้าขายได้เพียงสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เพียงบริเวณใกล้ๆ 
บา้นเทา่นัน้ ขณะทีผู่ช้ายสามารถออกไปคา้ขายไดไ้กลๆ ได้
กำาไรมากกวา่ สือ่ความคดิเรือ่งพืน้ทีน่อกบา้น-ในบา้น กลา่ว
คอืพืน้ทีน่อกบ้านเปน็พืน้ท่ีของผูช้าย ขณะทีผู่ห้ญงิถกูจำากดั
พื้นที่ภายในบ้าน
 นอกจากนี้ยังปรากฏการเช่ือมโยงความแสดง
ความเป็นเหตุเป็นผล “เพราะเป็นผู้ที่ชอบงานอิสระและ
ชอบท่องเที่ยวและผจญภัยนิดๆ หน่อยด้วย” 
 ชุดความคิดย่อยที่ 4 ผู้ชายมีอำานาจในการ
เลือกคู่ครอง ขณะที่ผู้หญิงเป็นฝ่ายรอและถูกเลือก
 ตัวอย่าง 7
 ได้เคยเล่าหลายครั้งแล้วว่า เมื่อสมัยก่อน ลูก
ผู้หญิงทุกคนต้องมีเสน่ห์ปลายจวัก คือลูกผู้หญิงทุกคนต้อง
ทำากับข้าวหรือขนมให้เก่ง จะได้มีผู้ชายดีๆ มาสู่ขอ หรือมี
ค่าตัวดี ได้สินสอดทองหม้ันแพงๆ ...ค่าตัวของลูกผู้หญิงก็
อยู่ที่ฝีมือปรุงอาหารทำาขนมนี่เอง
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(ตอน “อาหารสีสวย” เม่ือคุณตาคุณยายยังเด็ก เล่ม 3 หน้า 163)

 จากตวัอยา่ง (7) การใชอ้นพุากยบ์อกเวลา “เมือ่
สมัยก่อน” สื่อความได้ว่าความคิดนี้เป็นความคิดเมื่อครั้ง
อดีต ปัจจุบันอาจยังคงเป็นหรือไม่เป็นเช่นนั้นแล้วก็ได้ว่า 
“ลูกผู้หญิงทุกคนต้องมีเสน่ห์ปลายจวัก...จะได้มีผู้ชายดีๆ 
มาสู่ขอ หรือมีค่าตัวดี ได้สินสอดทองหม้ันแพงๆ “ ซ่ึงมี
มูลบทแนะความว่าผู้ชายมีอำานาจเหนือกว่าผู้หญิง ผู้ชาย
เปน็ฝา่ยเลอืกผูห้ญงิ หากผูห้ญงิตอ้งการถกูเลอืกกจ็ะตอ้งมี
เสนห่ป์ลายจวกั นอกจากนี ้“คา่ตวัของลกูผูห้ญงิกอ็ยูท่ีฝ่มืีอ
ปรงุอาหารทำาขนมนีเ่อง” ยงัสือ่ความคดิวา่ผูห้ญงิเปน็เพยีง
สินค้าที่ถูกผู้ชายประเมินราคา เช่นเดียวกับตัวอย่าง (8)
 ตัวอย่าง 8
 ถ้าเป็นผู้หญิงสาวมีสายสร้อยทอง ก็ถือว่าเป็น
คนไม่ตัวเปล่า มีทรัพย์สมบัติติดตัวมาบ้าง ผู้ชายจะมาขอ
แตง่งานกต็อ้งมสีนิสอดมาใหม้ากหนอ่ย เพราะถอืวา่ผูห้ญงิ
นั้นมีของติดตัว จึงมีค่าตัวสูงกว่าผู้หญิงตัวเปล่า

(ตอน “เคร่ืองทอง” เม่ือคุณตาคุณยายยังเด็ก เล่ม 3 หน้า 46)

 ตัวอย่าง 9
 คุณแม่เห็นหูมุ้งมีหลายสีก็จะมาดุอีกว่า “แม่ทำา
หูมุ้งด้วยผ้าทนๆ ดีแล้วนะ ถ้ามันขาดก็เอามาเปลี่ยนใหม่ซี 
แม่ตัดริมผ้าสำาลีไว้ให้ผูกหูมุ้งโดยเฉพาะเลยนะ เปลี่ยนเสีย
ใหม่ ใครเขามาเห็นหูมุ้งหลายสีอย่างนี้ มันส่อนิสัยสุกเอา
เผากิน มือห่างตีนห่าง เป็นลูกผู้หญิงไม่มีใครเขามาขอเป็น
ลูกสะใภ้หรอก”

(ตอน “มุ้ง” เม่ือคุณตาคุณยายยังเด็ก เล่ม 4 หน้า 39 - 40)

 จากตัวอย่าง (9) การกล่าวอ้างคำาพูดของคุณแม่
เพื่อดุลูก “...ใครเขามาเห็นหูมุ้งหลายสีอย่างนี้ มันส่อนิสัย
สกุเอาเผากนิ มอืหา่งตีนหา่ง” เปน็การกลา่วอา้งคำาพดูแบบ
สหบทอยา่งหนึง่โดยการแทรกสำานวนสภุาษติไทยเขา้มาใน
ตัวบท อีกทั้ง “เป็นลูกผู้หญิงไม่มีใครเขามาขอเป็นลูกสะใภ้
หรอก” ยังมีมูลบทแนะความว่าผู้หญิงต้องเป็นฝ่ายรอและ
ถูกผู้ชายเลือก
 อยา่งไรกต็าม แมข้อ้มลูทัง้หมดจะกลา่วถงึความ
สมัพนัธเ์ชงิอำานาจระหวา่งผูช้าย - ผู้หญงิในลกัษณะท่ีผูช้าย
มอีำานาจเหนอืกวา่ผูห้ญงิ แต่กป็รากฏวา่มกีารกล่าวถึง “การ
มีโอกาสเท่าเทียมผู้ชาย”อยู่บ้างเพียง 1-2 ตัวอย่างเท่านั้น 

 ตัวอย่าง 10
 ต่อมาก็มีโรงเรียนนางพยาบาล โรงเรียนฝึกหัด
ครูผู้หญิงอีกด้วย นักเรียนหญิงจึงได้รับการบรรจุเป็น
ข้าราชการครู เป็นนางพยาบาล เป็นครูใหญ่โรงเรียนสตรี
ในกรงุเทพฯ และตา่งจงัหวดั และบางบรษัิทเริม่รบัพนกังาน
หญิงที่รู้ภาษาฝรั่งดีอีกด้วย จึงนับเป็นการเริ่มต้นของอาชีพ
ผู้หญิงใหม่เท่าผู้ชายในยุคนั้น

(ตอน “เข้าทำางาน” เม่ือคุณตาคุณยายยังเด็ก เล่ม 3 หน้า 178)

 จากตัวอย่าง (10) “การเริ่มต้นของอาชีพผู้หญิง
ใหม่เท่าผู้ชายในยุคนั้น” คำากริยาบอกการเปล่ียนสภาพ 
“เริ่มต้น” มีมูลบทแนะความว่าเดิมผู้หญิงกับผู้ชายมีอาชีพ
ทีไ่มเ่ทา่เทยีมกนั แตไ่ดม้กีารเปลีย่นแปลงเกิดขึน้ ผูห้ญงิเริม่
มีอาชีพใหม่เท่าเทียมกับผู้ชาย”

สรุปและอภิปรายผล
 ผลการวิเคราะห์ตัวบทเผยให้เห็นว่า “ภาษา” 
เปน็เครือ่งมอืสำาคัญทีผู้่ผลิตวาทกรรมใช้ประกอบสรา้งตอก
ยำ้า และผลิตซำ้าอุดมการณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงอำานาจ
ระหว่าง”ผู้ชาย-ผู้หญิง” หรือก็คือ “ความเป็นชาย-ความ
เป็นหญิง” ผ่านหนังสือสำาหรับเด็กชุด “เมื่อคุณตาคุณยาย
ยงัเดก็”ทัง้การสร้างเรือ่งเล่าซ่ึงเปน็กลวธิทีางภาษาระดับตวั
บทที่สื่ออุดมการณ์ได้ทั้งในลักษณะที่เป็น”ความจริง” เช่น 
การบรรยายเหตุการณ์ การบรรยายการกระทำาหรือสภาพ
ของตัวละครหรือลักษณะที่เป็น “ความคิด” ผ่านคำาพูด
หรอืความรูสึ้กนกึคิดของตวัละคร อดุมการณจึ์งถกูถ่ายทอด
ผ่านตัวละครได้อย่างแนบเนียน ลักษณะของ “ความจริง” 
และ “ความคิด” ที่เรื่องเล่าสร้างขึ้นทำาให้ผู้อ่านอาจไม่ทัน
ตระหนกัรู ้ตัง้คำาถาม หรอืคดิตา่งไปจากสิง่ทีต่วับทเลอืกนำา
เสนอ ส่วนกลวิธีทางภาษาในตัวบทปรากฏทั้งสิ้น 10 กลวิธี 
ไดแ้ก ่การใชค้ำาศพัท ์การใชค้ำาแสดงทศันภาวะ การใชมู้ลบท 
การกล่าวอ้างการใช้สหบท การใช้โครงสร้างประโยคกรรม 
การใช้โครงสร้างประโยคคำาสั่ง การใช้โครงสร้างประโยค
เงื่อนไข การเชื่อมโยงความแบบเป็นเหตุเป็นผล และการ
เชื่อมโยงความแบบขัดแย้ง
 ความสัมพันธ์เชิงอำานาจระหว่างผู้ชาย - ผู้หญิง
เป็นอุดมการณ์ในลักษณะท่ีผู้ชายมีอำานาจเหนือกว่าผู้หญิง
ทุกประการ ประกอบด้วยชุดความคิดย่อยดังต่อไปนี้
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 ชุดความคิดย่อยที่ 1 ผู้ชายไม่ต้องรับผิดชอบต่อ
หน้าทีบ่างอย่างทีส่งัคมถือวา่เปน็หน้าทีข่องผูห้ญงิ แมผู้ช้าย
จะเป็นผู้สร้างความเสียหาย 
 ชดุความคดิยอ่ยที ่2 ผูช้ายมอีสิระเสรภีาพในการ
ใช้ชีวิต ขณะที่ผู้หญิงถูกจำากัดกรอบ
 ชดุความคดิยอ่ยที ่3 ผูช้ายมบีทบาทหนา้ทีส่ำาคัญ
กวา่ผูห้ญงิ พืน้ทีน่อกบา้นเปน็พืน้ท่ีของผูช้าย ขณะทีผู่ห้ญงิ
ถูกจำากัดพื้นที่ภายในบ้าน
 ชุดความคิดย่อยที่ 4 ผู้ชายมีอำานาจในการเลือก
คู่ครอง ขณะที่ผู้หญิงเป็นฝ่ายรอและถูกเลือก
 นอกจากนี ้การวเิคราะหว์ถิปีฏบิตัทิางวาทกรรม
เผยให้เห็นว่าผู้มีอำานาจในสังคมกลุ่มหนึ่ง ได้แก่ 1) ผู้เขียน
เป็นนักเขียนที่ได้รับความนิยมและยอมรับจากสังคมเป็นผู้
ผลิตตัวบทในขั้นแรก 2) กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้เลือก
และกำาหนดให้หนังสือชุดน้ีเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาตาม
หลักสูตรการศึกษาภาคบังคับจึงถือเป็นผู้ผลิตตัวบทในข้ัน
ที่สอง และ 3) สำานักพิมพ์และผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ผลิตและกระจายตัวบทไปยังผู้บริโภคตัวบท ได้แก่ เด็ก
อายุระหว่าง 12-18 ปีท่ีอยู่ในระบบการศึกษาภาคบังคับ
ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของตัวบท และผู้อ่านท่ัวไป อย่างไร
ก็ตาม การตีความของผู้บริโภคตัวบทขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ 
ทั้งจากตัวผู้บริโภคและปัจจัยแวดล้อม เช่น ภาพในความ
คิด (mental model) เกิดจากการประมวลความรู้ใหม่ 
ประสบการณ์ที่ผ่านมา ความรู้ของแต่ละคน และข้อมูล
ที่มีสมาชิกในสังคมมีร่วมกัน  (van Dijk  อ้างใน  ณัฐพร 
พานโพธิ์ทอง, 2556: 48) ด้วยเหตุน้ีผู้บริโภคแต่ละคนจึง
อาจตีความตัวบทและถูกครอบงำาทางความคิดในระดับที่
แตกต่างกัน

 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาวิถีปฏิบัติทาง
สังคมและวัฒนธรรมปรากฏว่าวาทกรรมหรือตัวบทได้ถูก
ประกอบสร้างผ่านการเลือกใช้ “ภาษา” เพื่อแสดงหรือ
ปดิบงัอดุมการณบ์างอยา่งทีส่อดคล้องกบัผลประโยชนข์อง
ผู้มีอำานาจในสังคมบางกลุ่ม รวมทั้งเพ่ือธำารงรักษาอำานาจ
นั้น วาทกรรมจึงมีอิทธิพลต่อสังคม ขณะเดียวกันสังคมก็
มีอิทธิพลต่อวาทกรรมดังจะเห็นได้จากผลการวิเคราะห์
อุดมการณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงอำานาจที่ปรากฏในตัว
บทล้วนเป็นอุดมการณ์ที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ที่มีอยู่
เดิมและยังคงไหลเวียนในสังคม ได้แก่แนวคิดเรื่องระบบ
อาวุโส (seniority system) แนวคิดเรื่องระบบชายเป็น
ใหญ ่(patriarchy) และแนวคิดเรือ่งลักษณะสังคมแบบรวม
หมู่ (collectivism society)
 ดังนั้น หนังสือชุด “เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก” 
จึงเป็นพื้นที่หนึ่งของ “สารทางอุดมการณ์”เกี่ยวกับความ
สมัพันธเ์ชงิอำานาจระหวา่งความเป็นชายและความเปน็หญงิ
ในลักษณะที่ “ผู้ชายมีอำานาจเหนือกว่าผู้หญิง” อุดมการณ์
นี้ยังคงถูกตอกยำ้า ผลิตซำ้าและไหลเวียนอยู่ในสังคมไทย
ซ่ึงมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการปลูกฝัง ขัดเกลา หล่อหลอม
และควบคุมเด็กรวมถึงสมาชิกอื่นๆ ในสังคมอันธำารงรักษา
ความสัมพันธ์เชิงอำานาจ การเอื้อประโยชน์หรือการได้-เสีย
ประโยชน์ของคนบางกลุ่ม ความเหล่ือมลำ้า ความไม่เท่า
เทียมในสังคมต่อไป
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บทคัดย่อ
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการขับเคลื่อนทางสังคมวัฒนธรรมในเพลงสร้างชาติลาว การวิจัย
ในครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการรวบรวมและศึกษาเพลงลาว ศึกษาประวัติศาสตร์
ลาว วิเคราะห์การขับเคลื่อนทางสังคมวัฒนธรรมเชิงการเชิงการเมืองการปกครองในเพลงสร้างชาติลาว โดยวิธีพรรณนา
วิเคราะห์ (Descriptive Analysis) โดยใช้ทฤษฎีโครงสร้าง–หน้าที่ (Structural-functional Theory) ผลการศึกษา 
พบว่า บทเพลงสร้างชาติมีเนื้อหาการขับเคลื่อนทางสังคมวัฒนธรรมเชิงการเมืองการปกครองของเพลงสร้างชาติลาว 
จำานวนทั้ง 27 เพลง อันเกี่ยวกับเหตุการณ์การต่อสู้จากการรุกรานของศัตรูทั้งฝรั่งเศส อเมริกา และการเปลี่ยนแปลง
การเมืองการปกครองและสังคม จากระบอบประชาธิปไตยมาเป็นมาระบอบประชาธิปไตยประชาชนหรือแบบสังคมนิยม 
ภายใต้การนำาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว เนื้อหาเพลงยังมีลักษณะปลุกใจให้ลุกขึ้นมาต่อสู้ เกิดความรักและสามัคค ี
สร้างชาติดังคำาขวัญว่า สันติภาพ เอกราช ประชาธิปไตย เอกภาพ วัฒนาถาวร ส่งผลให้ประเทศมีความสงบสุข เจริญ
รุ่งเรือง จากเพลงสร้างชาติลาว จำานวนทั้ง 27 เพลง ผู้วิจัยได้เลือกมายกตัวอย่าง จำานวน 6 เพลง ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การขับเคลื่อนทางสังคมวัฒนธรรมเชิงการเมืองการปกครองอย่างชัดเจนได้แก่ เพลงป่าไม้สดชื่น เพลงแดนแห่งอิสระ 
เพลงฮักเมืองลาว สายใจลาว-เวียด เพลงเมืองลาวใหม่มั่นยืน และเพลงสามัคคี 3 ชาติอินโดจีน พบว่าเนื้อหาของบทเพลง
แสดงออกถึงความรักชาติ การปลุกจิตสำานึกความสามัคคีของคนลาวทั้งชาติให้รักบ้านเกิดเมืองนอน รักเชื้อเผ่าพันธุ์ 
และความองอาจลุกขึ้นมาต่อสู้กอบกู้ความเป็นเอกราช เสรีภาพ ขับไล่พวกศัตรูที่รุกราน

คำาสำาคัญ: สังคมวัฒนธรรม, การเมือง, การปกครอง, ลาว, เพลงสร้างชาติ

Abstract
 This research article aimed to study the socio cultural dynamic in Laos national inspiration 
songs. The qualitative research was adopted to gather and study about Laos songs, Laos history and 
to analyze socio cultural dynamic found in the songs using descriptive analysis based on structural
-functional theory. The result of the study showed that there were 27 songs that have lyrics related 
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to socio cultural dynamic showing situation of 
fighting of Laos against the invasion of French 
and American, the transition of politic and social 
from democratic into citizenship democratic or 
socialism by Lao People’s Revolutionary Party. 
Moreover, the songs was about cheering the 
people to have love and unity and to build the 
nation as in the slogan “Peace, Independence, 
Democratic, Unity and Permanent” resulting the 
peace and prosperity of the nation. The researcher
selected 6 out of 27 songs that showed obvious
contents related to socio cultural in politic aspect
including Pamai Sotchuen (Fresh Forest), Daen 
Itsara (Independent Land), Hak Mueang Lao 
(Love Laos), Sai-chai Lao- Viet (Laos –Vietnam 
Relationship), Lao Mai Man Yuen (Permanent 
New Laos), and Samakkhee Sam Chat Indo-chin 
(Three Indo-china Nation Unity). It was found that 
the lyrics of the songs presented about nation 
loving, love nation cheering, own race loving and 
bravado to reestablish its sovereignty, freedom, 
fighting against the invasion of the enemies. 

Keywords: Socio–cultural, political aspect, Laos, 
inspiration songs 

บทนำา
 ความเป็นชาติลาวหรือวัฒนธรรมของชาวลาว
ยังสะท้อนผ่านประเพณีต่าง ๆ ที่สืบทอดกันมาอย่างช้า
นาน นอกเหนือจากประเพณีแล้วยังมีเพลงที่ถือเป็นศิลป
วัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่สืบสานส่งมาถึงลูกหลาน เพลงยัง
มีบทบาทสำาคัญมายาวนานครั้งสมัยประวัติศาสตร์เป็น
สื่อกลางในการติดต่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจของ
คนในชาติ เพลงยังเป็นภาพสะท้อนการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองแต่ละยุคสมัยได้อย่างดี ประเทศลาวเป็นประเทศ
หนึ่งที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน ได้ตกเป็น
เมืองขึ้นของจักรวรรดิผู้รุกราน ประชาชนลาวได้ลุกขึ้น
มาต่อสู้การรุกรานของต่างชาติเพื่อปกปักรักษาประเทศ

ชาติ (บัวแก้ว จะเลินลังสี, 2536: 5) ได้กล่าวว่าการ
ต่อสู้อันองอาจ เพื่อภารกิจปลดปล่อยชาตินั้น พรรค
ประชาชนปฏิวัติลาวได้ยึดมั่นตามแนวทางการเมือง ภาพ
การต่อสู้ทางการเมือง วัฒนธรรม และสังคม สิ่งสำาคัญ
พรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้นำาเรื่องสั้น นวนิยาย บท
กวี บทเพลง และบทขับลำาต่างๆ เพื่อเป็นการปลุกระดม
ประชาชนให้รับรู้และเข้าใจถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตสังคมลาวสมัยนั้น ซึ่งแสดงออกจากความคิดเห็น
ของเจ้าสุพานุวง ท่านได้ให้ความสำาคัญของวรรณคดี และ
หน้าที่ของนักเขียนนักแต่งเพลงว่า แนวทางของศิลปกรรม
ปฏิวัติต้องมีลักษณะชาติ ลักษณะพรรค และลักษณะ
ประชาชน ส่วนหน้าที่ของนักแต่งเพลงต้องมีนำ้าใจปฏิวัติ 
รักประชาชน มีความโกรธมาก มีอุดมการณ์อันยอดยิ่ง 
(ปอแสงคำา วงดาลา และคณะ, 2009: 596-600) ที่ปรากฏ
ในบทเพลงให้เห็นเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างชัดเจน
 เพลงหรือบทเพลงถือเป็นการบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงจากยุคสู่ยุคและเห็นเรื่องราวจากสังคม
วัฒนธรรมของลาว เพลงลาวเป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนความ
เป็นชาติลาวในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดี (บุนทะนอง 
ซมไซผน, 2553: 58-66) ได้แบ่งเพลงลาว ออกเป็น 3 
ยุค ได้แก่ ยุคกำาเนิด ยุคปลดปล่อย และยุคเปิดกว้าง โดย
เฉพาะเพลงลาวยุคกำาเนิด ถือว่าเป็นยุคที่สำาคัญที่แสดง
ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของบทเพลงต่อการสร้างชาติของ
ชาวลาว เนื่องจากเป็นยุคที่ลาวอยู่ภายใต้อาณานิคมของ
ประเทศฝรั่งเศส หรือ ช่วง คริสต์ทศวรรษ 1940 ซึ่งเป็น
ช่วงที่นักแต่งเพลงลาวถูกผ่อนปรนให้สามารถแต่งเพลง
ชาติและเพลงปลุกจิตสำานึกความรักชาติได้ เนื่องจาก
เป็นช่วงฝรั่งเศสเตรียมสงครามต้านญี่ปุ่น ขณะที่เพลง
ลาวในยุคปลดปล่อยเป็นช่วงที่ชนชาติลาวเป็นอิสระจาก
การปกครองของประเทศตะวันตกจะมีลักษณะเป็นเพลง
ปฏิวัติ ชนชาติลาวอยู่ในกระแสของความรักชาติอย่าง
เข้มข้น มีแนวคิดการต่อสู้ และกระแสการรวมจิตใจ
เป็นหนึ่งเดียวของคนในชาติ ดังนั้นเพลงปฏิวัติจึงได้รับ
ความนิยมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุคของการต่อสู้จนกระทั่ง
ประเทศชาติได้รับอิสระ นอกจากนั้นยังพบเหตุการณ์
ต่างๆ ที่ปรากฏในเนื้อหาเพลงสร้างชาติลาว สิ่งสำาคัญคือ
ภาษา ภาษายังมีบทบาทความสำาคัญอย่างยิ่งต่อคนในชาต ิ
เพราะภาษามีอิทธิพลในการรักษาความเป็นชาติ ภาษาทำา
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หน้าที่สื่อความหมาย แสดงอารมณ์ และยังทำาหน้าที่ใน
การช่วยบันทึกความจริงที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ของ
ชนชาติลาวได้อย่างดี สามารถถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไป
สู่คนอีกรุ่นหนึ่งให้เกิดความรักและหวงแหนประเทศชาติ
ของตน
 จากความเป็นมาของเพลงสร้างชาติลาวดัง
กล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นถึงเนื้อเพลงที่เกี่ยวข้องกับ
พลวัตทางสังคมวัฒนธรรมเชิงการเมืองการปกครอง ซึ่ง
สะท้อนการสร้างชาติลาวในแต่ละยุคสมัยที่น่าสนใจศึกษา
อย่างยิ่ง ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการขับเคลื่อนหรือพลวัตเชิง
การเมืองการปกครองในบทเพลงสร้างชาติลาวอย่างลึกซึ้ง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่อศึกษาการขับเคลื่อนทางสังคมวัฒนธรรม
เชิงการเมืองการปกครองในเพลงสร้างชาติลาว 

ขอบเขตของการวิจัย
 ผู้วิจัยศึกษาเฉพาะบทเพลงสร้างชาติลาวที่
มีเนื้อหาเกี่ยวการขับเคลื่อนทางสังคมวัฒนธรรมเชิง
การเมืองการปกครองในเพลงสร้างชาติลาว จำานวน 27 
เพลง

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) มีวิธีการดำาเนินการวิจัยดังนี้
 1. รวบรวมเพลงลาว
 2. ศึ กษา เอกสารและงานวิ จั ย เ กี่ ย วกั บ
ประวัติศาสตร์ลาว
 3. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
เพลง
 4. วิเคราะห์การขับเคลื่อนทางสังคมวัฒนธรรม
เชิงการเชิงการเมืองการปกครองในเพลงสร้างชาติลาว 
โดยใช้ทฤษฎีโครงสร้าง–หน้าที่ (Structural-functional 
Theory)
 5. สรุปผลและอภิปรายผล
 6. นำาเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห ์
(Analytical Description)

ความสำาคัญของการวิจัย
 ทำาให้ทราบการขับเคลื่อนทางสังคมวัฒนธรรม
เชิงการเมืองการปกครองในเพลงสร้างชาติลาว
นิยามศัพท์เฉพาะ
 พลวัต หมายถึง การขับเคลื่อนและการปรับ
เปลี่ยน
 สังคมวัฒนธรรม หมายถึง วิถีการดำารงชีวิตของ
ชุมชน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองให้แก่
สังคมโดยยึดแนวทางการปกครอง
 การเมอืงปกครอง หมายถงึ กฎ กตกิาของสงัคม
ในการบริหารกิจการบ้านเมืองเพื่อให้เกิดความสุขความ
เจริญ
 เพลงสร้างชาติลาว หมายถึง เพลงที่มีเนื้อหา
ส่งเสริมความสุขความเจริญให้แก่สังคม

ผลการวิจัย
 ในการศกึษาการขบัเคลือ่นทางสงัคมวฒันธรรม
เชิงการเมืองการปกครองในเพลงสร้างชาติลาว จากการ
วิเคราะห์เพลงสร้างชาติลาวที่มีเนื้อหาการขับเคลื่อน
ทางสังคมวัฒนธรรมเชิงการเมืองการปกครอง พบเพลง
จำานวน27 เพลง ได้แก่ เพลงชีวิตใหม่ เพลงเมืองลาวใหม่
มั่นยืน เพลงสายใจลาว-เวียด เพลงชมเชยชัยชนะนำ้าบาก 
เพลงพบกันในสันติพาบ เพลงแดนอิสระ เพลงดวงจำาปา 
เพลงป่าไม้สดชื่น เพลงเมืองลาวใหม่มั่นยืน เพลงมิตรภาพ
ลาว-ไทย เพลงสามัคคี 3 ชาติ อินดูจีน เพลงฮักเมืองลาว 
เพลงบ่อลืมเวียงจันทน์ เพลงอยากให้โลกนี้มีแต่ฮอยยิ้ม 
เพลงเวียงจันทน์ขวัญใจ เพลงเวียงไซเมืองงาม เพลงทะ
หาพันทะ เพลงอาลัยรัก เพลงสวรรค์บ้านเฮา เพลงจดจำา
บุญคุณพรรค เพลงแม่หญิงลาวก้าวหน้าขึ้น เพลงสาวเชียง
ขวางทั้งงามทั้งเก่ง เพลงดาวล้อมเดือน เพลงเผ่าลาวเอย 
เพลงเสียงแคนลาว เพลงไตดำาลำาพัน เพลงสาวเชียงขวาง
ทั้งงามทั้งเก่ง จากเพลงดังกล่าว ได้นำามายกตัวอย่างใน
บทความนี้ จำานวน 6 เพลง ได้แก่ เพลงป่าไม้สดชื่น เพลง
แดนแห่งอิสระ เพลงฮักเมืองลาว เพลงสายใจลาว-เวียด 
เพลงเมืองลาวใหม่มั่นยืน และเพลงสามัคคี 3 ชาติอินดู
จนี ซึง่มเีนือ้หาเกีย่วกบัการขบัเคลือ่นทางสงัคมวฒันธรรม
เชิงการเมืองการปกครองอย่างชัดเจน กล่าวคือเนื้อหาของ
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บทเพลงยังแสดงออกถึงความรักชาติ และรื้อฟื้นปฏิวัติ 
เพลงสร้างชาติได้ปลุกความสามัคคีของคนลาวทั้งชาติ
ให้รักบ้านเกิดเมืองนอน รักเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ และความ
องอาจลุกขึ้นมาต่อสู้กอบกู้ความเป็นเอกราช เสรีภาพ ขับ
ไล่พวกศัตรูที่รุกราน จากที่ผู้วิจัยได้ศึกษายังพบว่ามีพลวัต
ทางสังคมวัฒนธรรมเชิงการเมืองในบทเพลงสร้างชาติลาว 
จากตัวอย่างเพลงดังนี้

 ตัวอย่าง
 เบิกบานสดใสงามวิไลโอ้ป่าไม้เมืองลาว
 ชูช่อแตกหน่อออกจาว
 เดี๋ยวนี้เมืองลาวสิ้นศึกสงคราม
 ควันมืดระเบิดนาปาน
 จะบ่เผาผลาญเจ้าอีกต่อไป
 ย้อนมีการนำาส่องใส
 ย้อนมีการนำาส่องใส
 ภูผาป่าไม้จึงเขียวสดงดงาม
 เจ้าจะเป็นระนาดปี่แคน
 เสบฟ้อนลาวแพนแอ้นอ่อนฟ้อนรำา
 ซมเซย ซมเซย ซัยซนะ
 สันติภาพคืนมาพงพนาทั่วด้าวได้เปลี่ยนสี….
     (เพลงป่าไม้สดชื่น)

 ในเนื้อหาของเพลงป่าไม้สดชื่น   แต่งโดย 
ส.สี เมืองซอง ได้แสดงถึงความยินดีของประชาชน
ลาว เปรียบกับต้นไม้ในป่าก็แตกหน่อผลิใบมีแต่ความ
สดชื่น สวยงาม การได้ชัยชนะของชนชาติลาวที่ผ่านพ้น
เหตุการณ์สงคราม และการต่อสู้ที่ยาวนาน สะท้อนให้
เห็นการต่อสู้ของประชาชนลาวกับอเมริกา เครื่องบิน
รบของอเมริกาได้ทิ้งระเบิด ทำาลายพี่น้องประชาชนลาว
ต้องเสียชีวิตจำานวนมาก ส่งผลต่อการขับเคลื่อนและปรับ
เปลี่ยนทางการเมืองการปกครองของลาว เนื้อเพลงนี้ยัง
ได้ขับร้องเพื่อปลุกใจให้พี่น้องลาวมีพลังร่วมต่อสู้เอาชนะ
อเมริกา จนประชาชนลาวได้รับความสงบสุข ร่มเย็น เพลง
ป่าไม้สดชื่น ผู้แต่งได้นำาเหตุการณ์จริงมาแต่งเพลงให้เห็น
ถึงหดหู่ใจกับเหตุการณ์ในยุคสังคมนิยมหัวเลี้ยวหัวต่อ ดัง
ที่ (สุเนตร โพธิสาร, 2558 : 564-570) กล่าวถึงเหตุการณ์

การต่อสู้ของลาวกับสหรัฐอเมริกา เกิดการทิ้งระเบิดของ
เครื่องบินอเมริกา ทำาให้ป่าไม้ถูกเผาไหม้ทำาลายจำานวน
มาก คนลาวเกิดความรู้สึกหดหู่ใจในเหตุการณ์นี้ จนใน
ที่สุดการต่อสู้ที่ได้รับชัยชนะเปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีความ
สดชื่น ลมพัดกิ่งไม้ คืนสันติภาพและคืนความความสงบ
ร่มเย็นให้กับประชาชนพี่น้องลาวและประเทศชาติ

 ตัวอย่าง 
 “แผ่นดินถิ่นลาว  ประเทศของลาว
ประซาซนลาว สร้างมาหลายปี
อุดมและฮั่งมี  เป็นสง่าราศี
มีภูผาและป่าไม้  สวยสดงดงามออนซอน
นี้เป็นบ่อน  เลี้ยงซีพซาวลาว
ซาวลาวฮักเมืองลาว  เปรียบดั่งแก้วในตา”

(เพลงฮักเมืองลาว) 

 เพลงฮักเมืองลาว แต่งโดย สีชนะ สีสาน ได้
กล่าวถึงความรักชาติบ้านเกิดเมืองนอน เพลงฮักเมืองลาว
ยังได้กล่าวถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
ในมาตุภูมิของชาติ จึง “เปรียบดั่งแก้วในตา” เปรียบ
ความรักชาติบ้านเมืองของตนเหมือนนัยน์ตา ดวงตา ที่มี
ความสำาคัญมาก และได้สะท้อนให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยน
การเมืองการปกครองภายใต้การนำาของพรรคประชาชน
ปฏิวัติลาว และประชาชนลาวปลุกให้ลุกขึ้นต่อสู้ศัตรูไม่
ยอมให้ชาติอื่นเข้ามาทำาลายได้ รักษาชาติไว้ให้มีความเป็น
เอกราช และเอกภาพ ให้เคียงคู่กับปวงชนลาว
 ตัวอย่าง 
 .....ชนชาดทังมวน  มีสิดเสลี
 ฮ่วมสามักคี  เป็นพี่น้องเดียว 
 ต่อสู้เด็ดเดี่ยว  ส้างชีวิดใหม่
 เมกมืดผ่านไป  สีสดใสเข้ามาแทนที่
 ดินแดนแห่งนี้  สุดที่ลำ้าค่า
 เลือดนักลบ  ได้ทาแดงทั่วแห่งหน
 เสียสะละสู้ชน  ผาบแพ้ไพลี
 เขดปดป่อยนี้  จะฮักสาสักสี
 แผ่ลัดสะหมี  ไปทั่วแผ่นดินลาว

(เพลง แดนแห่งอิสระ)
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 จากเนื้อเพลงแดนแห่งอิสระหรือเพลงแดนแห่ง
อิดสะหละ แต่งโดย สีสะนะ สี่สาน ได้เล่าถึงเรื่องราวของ
ชนชาติลาว พี่น้องชาวลาวร่วมกันต่อสู้ด้วยความสามัคคี
เพื่อสร้างชีวิตใหม่ ฝ่าฟันความทุกข์จากการสู้รบจนได้รับ
ชัยชนะ ดินแดนแห่งนี้ สุดที่ลำ้าค่า ในเนื้อเพลงคือ เขตปลด
ปล่อยเป็นที่ตั้งของฐานปฏิวัติ เรียกว่า เขตแนวลาวอิสระ 
เป็นเขตที่ประชาชนลาวมีสิทธิเสรีภาพ มีความรักความ
สามัคคี ร่วมกันต่อสู้อย่างเด็ดเดี่ยว เขตปลดปล่อยจึงเป็น
ดินแดนที่มีค่าที่นักรบปฏิวัติลาวได้ต่อสู้ เสียสละเลือดเนื้อ 
เพื่อรักษาศักดิ์ศรี และให้แผ่รัศมีชัยชนะไปทั่วแผ่นดินลาว 
สะท้อนให้เห็นเหตุการณ์การต่อสู้ของประชาชน นักรบ
ของลาว ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครอง
ของชาติลาวครั้งใหญ่ที่ทำาให้มีความเกิดความสงบสุข มี
ชีวิตใหม่ในประเทศชาติของตน

 ตัวอย่าง   
.....สองชาดลาว-เวียดนาม ฮ่วมดับสูน...สัดตูตัวเดียว
เสียงเพื่อนไชโย ฟดสะหนั้น...พวกเฮาสะหลองไช
โอ....งามแท้เด สายใจลาว-เวียดนาม
ดั่งดวงจำาปา และบัวหลวงพวมบานชื่น
เปียบอ้ายน้อง เปีดฮ่วมท้องพ่อแม่เดียวกัน
ฮักแพงกัน  เป็นตายด้วยกัน
สุกด้วยกัน  และทุกด้วยกัน
สายใจ ลาว-เวียดนาม
     (เพลงสายใจลาว-เวียด)

 เพลงสายใจลาว-เวียด แต่งโดย หุมพัน รัดตะ
นะวง เนื้อหาได้กล่าวถึงการต่อสู้กับศัตรู ทั้งประเทศลาว
กับเวียดนามร่วมแรงร่วมใจต่อสู้จนได้รับชัยชนะ การต่อสู้
ด้วยความรักและสามัคคี ความสัมพันธ์พี่น้องของลาว
กับเวียดนาม ได้เปรียบความสัมพันธ์เวียดนาม เหมือน
ดวงตา และแขนขา ดังเนื้อหาตอนนี้ว่า......เปียบสอง
หน่วยตา สองแขนขา คนผู้เดียว ลาว-เวียดนามเพื่อน
แพง พวมจับปืนยืนอยู่เคียงกัน เพื่อนอยู่เบื้องนั้น เฮา...
อยู่เบื้องนี้ ประเทศลาวเปรียบดังดอกจำาปา เวียดนาม
เปรียบดังดอกบัวหลวง ที่เต็มไปด้วยความสวยงาม เบ่ง
บาน เปรียบดังพี่น้องท้องเดียวกัน รักกัน เป็นตายแทน
กัน ร่วมทุกข์และสุขด้วยกัน นอกจากนี้เพลงสายใจลาว-

เวียดได้ใช้ประกอบการเต้นบาสโลบ ในงานแต่งงานหรือ
งานดองของคนลาว ถือเป็นการฉลองความสามัคคีของ
มิตรภาพระหว่างลาว-เวียดนาม ซึ่งแสดงออกถึงความ
เบิกบาน ม่วนชื่น หวนคิดถึง และรำาลึก ทั้งเกิดความความ
ซาบซึ้ง เกิดความสมัครสมานสามัคคี มีความสุขเมื่อได้ฟัง
เพลงสายใจลาว-เวียด จากเนื้อเพลงสะท้อนให้เห็นการ
ขับเคลื่อนทางสังคมวัฒนธรรมเชิงการเมืองการปกครอง
ของชาติลาว โดยเฉพาะด้านการเมืองมีความเกี่ยวพัน
กันระหว่างลาวและเวียดนามที่ร่วมกันทำาสงครามกู้ชาติ
มายาว การร่วมต่อสู้ของชาติลาวและเวียดนาม ความ
สัมพันธ์อันแน่นแฟ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากการร่วม
รบเพื่อเรียกร้องเอกราชจากฝรั่งเศสในช่วงระหว่างปี ค.ศ 
1945-1975 (ดารารัตน์ เมตตาริกานน, 2557 : 24) กล่าว
ถึงความสัมพันธ์ลาว-เวียดนามช่วงก่อน ค.ศ.1975 จนถึง
ปัจจุบัน เนื่องจากสายสัมพันธ์ของพรรคประชาชนปฏิวัติ
ลาวและพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามมีมายาวนาน หากแต่
ทั้งสองชาติมีประวัติศาสตร์ร่วมกันอันเป็นผลมาจากการ
ตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ทำาให้ประวัติศาสตร์ของ
ชาติลาว-เวียดนามต้องมาเกี่ยวพันกันและปรากฏในเนื้อ
เพลงสายใจลาว-เวียด ปัจจุบันเวียดนามยังสนับสนุนและ
ช่วยเหลือชาติลาวให้มีการพัฒนาและเกิดความเจริญมาก
ยิ่งขึ้น

 ตัวอย่าง
 ปฏิวัติส่องแสงแจ้งส่องทั่วเมืองลาว
 ชาวลาวเฮาเข้มแข็งทั้งกายใจ
 เดินก้าวขึ้นไปตามทางใหญ่ไพศาล
 โอ.....ชาติลาว คนลาว ทั่วแดนด้าว แสนสุขซื่นใจ
 ชาติลาวได้เกิดใหม่ บ้านเมืองเฮาพ้นภัย
 จะก้าวไปสู่วัฒนาถาวร ประเทศสาธารณรัฐ
 ประชาธิปัตย์ประชาชนลาว มิ่งขวัญของชนชาดลาว
 จงมั่นยืน จงมั่นยืนเรื่อยๆ ไป
 อำานาจใหม่ ประซาซนปฏิวัติลาว
     (เพลงเมืองลาวใหม่มั่นยืน)
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 เพลงเมอืงลาวใหมม่ัน่ยนื แต่งโดยบวัเงนิ ซาพวูง
ผู้แต่งได้ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับความสำาเร็จในการ
ปฏิวัติสังคมในประเทศลาว เกิดจากความเข้มแข็งทั้งกาย
และใจที่พี่น้องร่วมใจกันสร้างชาติลาวให้เกิดเปลี่ยนแปลง
ทั้งวิถีชีวิตของคนลาวให้เกิดความสุขใจ บ้านเมืองเกิด
ความความเจริญ ประชาชนมีชีวิตใหม่ มีระบอบการ
ปกครองแบบสาธารณรัฐประชาธิปไตยจะนำาไปสู่สังคม
ที่มีความเจริญยั่งยืน วัฒนาถาวร โดยการนำาของพรรค
ประชาชนปฏิวัติลาว ทำาให้ประเทศชาติพ้นภัย เจริญ
รุ่งเรืองต่อไป จากเนื้อหาเพลงส่งผลต่อการขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมทั้งด้านความเป็นอยู่ของ
คนลาว การเมืองการปกครอง ซึ่งเหตุการณ์สำาคัญของการ
เปลี่ยนแปลงการเมืองปกครองและสังคมในลาว (อ้างแล้ว,
2558: 618) ได้กล่าวว่าในวันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ. 1975 
ที่ประชุมใหญ่ได้ปิดลงด้วยผลสำาเร็จอันสง่างาม ท่ามกลาง
บรรยากาศแห่งความยินดี อย่างเต็มอกเต็มใจของปวง
ชนลาวทั้งชาติและประชาชนทั้งประเทศพี่น้องและ
ประเทศเพื่อนมิตรทั่วโลก เหตุการณ์ประวัติศาสตร์นั้น
เป็นเครื่องหมายแห่งการสิ้นสุดลงอย่างมีความชัยและ
สมบูรณ์ของการปฏิวัติชาติ ประชาธิปไตยในประเทศลาว
และได้เปิดระยะขยายตัวใหม่ให้มีความรุ่งเรืองสดใสที่สุด
ในประวัติศาสตร์ของชาติลาว และเป็นช่วงที่ประชาชน
บรรดาเผ่าลาว เป็นเจ้าของประเทศชาติ เป็นเจ้าของ
ชะตากรรมของตนอย่างแท้จริง และก้าวขึ้นสู่เส้นทาง
อันสว่างไสวของลัทธิสังคมนิยม ภายใต้การนำาของพรรค
ประชาชนปฏิวัติลาวอย่างภาคภูมิใจ
 ตัวอย่าง 
 ลาวเวียดนามกัมพูชาสามชาติเฮา
 ฮ่วมมือกันเข้าใต้ฮ่มธงปฏิวัติ
 เพื่อกำาจัดอเมริกาและพวกหมาพาลขายชาติ
 ให้อเมริกา
 สามชาติเวียด ลาว ขะแม พวกมันเข่นฆ่าเผาผลาญ
 เลือดไหลนองลงแม่นำ้าโขงอย่างซำ้าอุรา
 ลุกขึ้นแก้แค้นให้ประชาสามชาติเฮานี้
 เฮาสามัคคีเฮาพร้อมกันตีเพื่อ ชาติปลดปล่อย
 เถิงซาดเฮาน้อย สู้บ่ถอยจนได้รับซัย
 เวียด ลาว ขะแม เฮาเอยจงฮีบมาสามัคคีให้แน่น
 เพื่อล้างแค้นโจรอเมริกาให้ดับสูญ.............

 .....เฮาพร้อมกันตีขับไล่มันหนีจากอินดูจีน
 สามถิ่นดินนี้ ให้ได้มีอธิปไตย
 มาไวไว ไวไวพวกเฮาก้าวขึ้นไป
 นำาธงชัยให้แน่น บ่หวาดแค้นต่อสิ่งใดเพื่อชิงชัย

 (เพลงสามัคคี 3 ชาติอินโดจีน) 

 จากเพลงสามัคคี 3 ชาติอินโดจีน เนื้อร้องโดย 
ปะเสิด สีซานน ได้เสนอเนื้อหาเพลงเกี่ยวกับการร่วมกัน
ต่อสู้ขับไล่ฝรั่งเศส และอเมริกา ทั้งลาวเวียดนาม และ
กัมพูชา ลาวได้ปลุกระดมให้ประชาชานลาว เวียดนาม 
และกัมพูชา ร่วมใจกันสามัคคีต่อสู้ขับไล่ศัตรู จนได้รับ
ชัยชนะ การต่อสู้ในครั้งนั้นเกิดจากการเจ็บแค้นที่มีต่อ
อเมริกาที่เข่นฆ่าคน การร่วมมือกัน เพื่อต้องการปลด
ปล่อยประเทศจากการปกครองของอเมริกา ซึ่งเกิด
เหตุการณ์ในยุคสังคมนิยมหัวเลี้ยวหัวต่อ (อ้างแล้ว, 2558 
: 587) ได้กล่าวว่า ประชาชนสามชาติอินโดจีนได้ร่วม
กันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการโจมตีขับไล่พวก
ล่าเมืองขึ้นฝรั่งเศสให้ปราชัย ความสามัคคีต่อสู้ระหว่าง
ประชาชนสามชาติอินโดจีน เป็นการแสดงถึงความเชื่อ
มั่นต่อ นำ้าใจแห่งมิตรภาพในฐานะพี่น้องและความผูกพัน 
สนับสนุนซึ่งกันและกันในการต่อสู้ศัตรูเดียวกันเพื่อปกปัก
รักษาและก่อสร้างชาติ จากเนื้อหาเพลงสามชาติอินโดจีน 
ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองให้มี
อธิปไตยทั้ง 3 ประเทศ การต่อสู้ในครั้งนี้เป็นการร่วมแรง
ร่วมใจขับไล่ศัตรูต่างชาติ จนได้รับชัยชนะอย่างภาคภูมิใจ

สรุปผลจากการวิจัย
 จากการศึกษาการขับ เคลื่ อนทางสั งคม
วัฒนธรรมเชิงการเมืองการปกครองในเพลงสร้างชาติ
ลาว พบว่า บทเพลงสร้างชาติลาว จำานวนทั้ง 27 เพลง 
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการขับเคลื่อนทางสังคมวัฒนธรรม
เชิงการเมืองการปกครอง เนื่องจากประเทศลาวหรือ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีเหตุการณ์การ
ต่อสู้จากการรุกรานของศัตรูทั้งฝรั่งเศส อเมริกา และการ
เปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองและสังคม จากระบอบ
ประชาธิปไตยมาเป็นมาระบอบประชาธิปไตยประชาชน
หรือแบบสังคมนิยม ภายใต้การนำาของพรรคประชาชน
ปฏิวัติลาว เนื้อหาเพลงยังมีลักษณะปลุกใจให้ลุกขึ้นมา
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ต่อสู้ เกิดความรักและความสามัคคี สร้างชาติดังคำาขวัญ
ว่า สันติภาพ เอกราช ประชาธิปไตย เอกภาพ วัฒนาถาวร 
ส่งผลให้ประเทศมีความสงบสุข  เจริญรุ่งเรือง  พบว่า
บทเพลงสร้างชาติลาว ที่มีเนื้อหาการขับเคลื่อนทางสังคม
วัฒนธรรมเชิงการเมืองการปกครองของเพลงสร้างชาติ
ลาว จำานวนทั้ง 27 เพลง อันเกี่ยวกับเหตุการณ์การต่อสู้
จากการรุกรานของศัตรูทั้งฝรั่งเศส อเมริกา และการ
เปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองและสังคม จากระบอบ
ประชาธิปไตยมาเป็นมาระบอบประชาธิปไตยประชาชน
หรือแบบสังคมนิยม ภายใต้การนำาของพรรคประชาชน
ปฏิวัติลาว เนื้อหาเพลงยังมีลักษณะปลุกใจให้ลุกขึ้นมา
ต่อสู้ เกิดความรักและสามัคคี สร้างชาติดังคำาขวัญว่า 
สันติภาพ เอกราช ประชาธิปไตย เอกภาพ วัฒนาถาวร 
ส่งผลให้ประเทศมีความสงบสุข เจริญรุ่งเรือง จากเพลง
สร้างชาติลาว จำานวนทั้ง 27 เพลง ผู้วิจัยได้เลือกมายก
ตัวอย่าง จำานวน 6 เพลง ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการขับ
เคลื่อนทางสังคมวัฒนธรรมเชิงการเมืองการปกครอง
อย่างชัดเจนได้แก่ เพลงป่าไม้สดชื่น เพลงแดนแห่งอิสระ 
เพลงฮักเมืองลาว สายใจลาว-เวียด เพลงเมืองลาวใหม่มั่น
ยืน และเพลงสามัคคี 3 ชาติอินโดจีน พบว่าเนื้อหาของ
บทเพลงแสดงออกถงึความรกัชาต ิการปลกุจติสำานกึความ
สามัคคีของคนลาวทั้งชาติให้รักบ้านเกิดเมืองนอน รักเชื้อ
ชาติเผ่าพันธุ์ และความองอาจลุกขึ้นมาต่อสู้กอบกู้ความ
เป็นเอกราช เสรีภาพ ขับไล่พวกศัตรูที่รุกราน 

อภิปรายผลการวิจัย
 จากข้อค้นพบในงานวิจัยนี้ ที่พบว่าเนื้อหาของ
บทเพลงเกี่ยวกับการขับเคลื่อนทางสังคมวัฒนธรรมเชิง
การเมืองการปกครองในเพลงสร้างชาติลาว จำานวนทั้ง 
27 เพลง มีเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์การต่อสู้จากการ
รุกรานของศัตรูทั้งฝรั่งเศส อเมริกา และการเปลี่ยนแปลง
การเมืองการปกครองและสังคมจากระบอบประชาธิปไตย
มาเป็นมาระบอบประชาธิปไตยประชาชนหรือแบบ
สังคมนิยม ภายใต้การนำาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว
นั้น พบว่ามีความสอดคล้องกับข้อค้นพบของ (กิตยุตม์ 
กิตติธรสกุล, 2551: บทคัดย่อ) ที่พบว่าการสำานึกชาติลาว
ในเพลงปฏิวัติมีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางการ
เมืองของลาว ที่สะท้อนถึงความคิดในเรื่องชาติและบริบท

ของสังคมลาวในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างดี เพลงปฏิวัติยุค
ต่อต้านฝรั่งเศส เน้นเรื่องศัตรูของชาติในการสร้างสำานึก
ชาติศัตรูในบทเพลง คือ ฝรั่งเศสมีจุดประสงค์ต้องการ
ปลุกระดมให้ประชาชนร่วมกันต่อสู้
 นอกจากนี้ตัวอย่างเพลงสร้างชาติลาวที่ผู้วิจัย
ยกตัวอย่างมาจำานวน 6 เพลง ที่พบว่ามีเนื้อหาเกี่ยว
กับการขับเคลื่อนทางสังคมวัฒนธรรมเชิงการเมืองการ
ปกครองอย่างชัดเจน กล่าวคือ มีการแสดงออกถึงความ
รักชาติ การปลุกจิตสำานึกความสามัคคีของคนลาวทั้งชาติ
ให้รักบ้านเกิดเมืองนอน รักเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ และความ
องอาจลุกขึ้นมาต่อสู้กอบกู้ความเป็นเอกราช เสรีภาพ 
ขับไล่พวกศัตรูที่รุกรานนั้น พบว่ามีความสอดคล้องกับข้อ
ค้นพบของ (ประยูร ลิ้มสุข, 2555: 192) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
เนื้อหาและความหมายเกี่ยวกับเพลงปฏิวัติที่พบว่าเนื้อหา
เพลงได้แสดงถึงแนวคิด อุดมการณ์ ความรักความสามัคคี
กัน ศิลปวัฒนธรรม สภาพสังคมการเมืองและวิถีการต่อสู ้
โดยการนำาของพรรคประชาธิปไตยประชาชนลาว จน
ได้รับชัยชนะ และได้รับเอกรา มีการปกครองเป็นแบบ
สังคมนิยม 

ข้อเสนอแนะ
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยเพลงลาวทั้ง เพลงลาว
เดิม เพลงลาวสะไหม เพลงบ้านนา เพลงปฏิวัติ เพลง
ลาวใหม่ ในด้านสังคมวัฒนธรรม แต่ละด้าน และศึกษา
ลักษณะการรวมกลุ่ม ศาสนาประเพณีพิธีกรรม อาชีพการ
งาน และนิเวศวัฒนธรรม
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยลักษณะการเปรียบ
เทียบบทเพลงไทยและบทเพลงลาว เพื่อศึกษาลักษณะ
ความสัมพันธ์ทางด้านสังคมวัฒนธรรมของไทย-ลาว
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บทคัดย่อ
 บทความนีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่วเิคราะหอั์ตลกัษณก์ารสรา้งสรรคช์ือ่เรือ่งในวรรณกรรมเรือ่งส้ันของทศันาวด ีขอ้มลู
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ รวมเรื่องสั้นของทัศนาวดี 7 ชุด จำานวน 63 เรื่อง ผลการวิเคราะห์พบว่า การตั้งชื่อเรื่องสั้น 
ผู้ประพันธ์ได้ยึดหลักเกณฑ์การตั้งชื่อเรื่อง แบ่งออกเป็น 5 ประเภทคือ ตั้งชื่อจากตัวละครสำาคัญ, ตั้งชื่อจากแก่นเรื่อง, 
ตั้งชื่อจากเหตุการณ์สำาคัญ, ตั้งชื่อจากพฤติกรรมของตัวละคร และตั้งชื่อจากคำาคม บทเพลง ส่วนใหญ่ผู้ประพันธ์มักเลือก
ใช้วิธีการตั้งชื่อเรื่องโดยอาศัยเหตุการณ์สำาคัญในเรื่องมาสรุปเป็นชื่อเร่ือง ซึ่งนอกจากจะเน้นเลือกสรรคำาที่กระชับมีความ
หมายชัดเจนเข้ากับเรื่องแล้ว ยังให้ความสำาคัญกับนำ้าเสียงของคำาที่นำามาตั้งชื่อเรื่องด้วยด้วย

คำาสำาคัญ: อัตลักษณ์การสร้างสรรค์, วรรณกรรมเรื่องสั้น, ทัศนาวดี

Abstract
 This article aimed to analyze the identity on title creation in short stories of Thassanawadee. 
Data used for the analysis included the seven sets of short story series with 63 stories written by 
Thassanawadee. The results of the analysis indicated that in naming the titles of the stories, the author
used the criteria of title creation which was divided into 5 categories; naming the titles from main 
characters, naming the titles from the main themes, naming the titles of from important reasons, naming 
the titles from characters’ behaviors, and naming the titles from proverbs and songs. In this regard, the 
characters’ behaviors, and naming the titles from proverbs and songs. In this regard, the author mostly 
tended to create the titles of the stories by using the main events in the stories to conclude as the 
titles of the stories concerned which was not only the choice of concise and meaning words which were 
suitable to the stories, but also giving the importance to the tone of words which were used as the titles. 

Keywords: Identity creation, Short Story, Thasanawadee

อัตลักษณ์การสร้างสรรค์ชื่อเรื่องในวรรณกรรมเรื่องสั้นของทัศนาวดี
Identity on Title Creation in Short Stories of Thassanawadee

สุทัศน์ วงศ์กระบากถาวร 1/ วรวรรธน์ ศรียาภัย 2/ บุญยงค์ เกศเทศ 3

Suthas Vongkrabakthaworn / Worawat Sriyaphai / Boonyong Ketthet

1, 2 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Program in Thai Language, School of Liberal Arts, University of Phayao

3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Program in Thai Language, Faculty of Humanities and Social Sciences, Rajabhat Maharakham University

4



44 ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม) 2559รมยสาร

บทนำา
 ในการสร้างสรรค์วรรณกรรมบันเทิงคดีทุก
ประเภทไม่วา่จะเปน็นวนยิาย บทละคร เรือ่งสัน้ลว้นมโีครง
เรื่อง แก่นเรื่อง ตัวละคร มุมมอง ฉาก-บรรยากาศ และลีลา
การใช้ภาษาเป็นองค์ประกอบสำาคัญ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่
ผู้เขียนจะละเลยเสียมิได้ก็คือหัวข้อเรื่องหรือช่ือเรื่อง ซ่ึง
เป็นสิ่งแรกที่ปรากฏแก่สายตาผู้อ่าน แม้ว่าในบางครั้งนัก
วิชาการด้านวรรณกรรมท่ีเน้นการมองตัวบทหรือเนื้อหา
เปน็หลกัอาจไมจ่ดัชือ่เรือ่งอยูใ่นองคป์ระกอบกต็ามท ีแตช่ือ่
เรื่องถือว่ามีส่วนสำาคัญเก่ียวโยงกับเน้ือหาและองค์ประกอ
บอื่นๆ การตั้งชื่อเรื่องจึงถือว่าเป็นอัตลักษณ์อย่างหนึ่งของ
ผู้แต่ง ชื่อเรื่องที่ดีจะเรียกความสนใจจากคนอ่านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่วนใหญ่มักเป็นถ้อยคำาท่ีถือเป็นศูนย์กลาง
ของเรือ่ง เรือ่งราวจะขยายออกจากความหมายของชือ่เรือ่ง
นั้นไปทุกทิศทาง ครอบคลุมองค์ประกอบที่กล่าวมาไว้ใน
กรอบอันเดียวกัน และนอกจากเสียงและความหมายแล้ว 
ยังปรากฏ “นำ้าเสียง” อันชี้ทางอารมณ์ของเรื่องซุกซ่อน
และเดินทางติดไปกับเสียงน้ันด้วย ดังน้ันการศึกษาเก่ียว
กบักลวธิกีารต้ังช่ือเรือ่งในเรือ่งสัน้ ทำาใหไ้ดรู้แ้ละเขา้ใจแบบ
วิธีการ แนวคิดของนักเขียนเก่ียวกับการตั้งช่ือเร่ือง นับว่า
เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทั้งด้านการศึกษา วิเคราะห์วิจารณ์ 
หรือเป็นแนวทางในการเขียนเรื่องสั้น ตลอดจนงานเขียน
ประเภทบันเทิงคดีอื่นๆ บทความน้ีมุ่งศึกษาอัตลักษณ์การ
สร้างสรรค์ชื่อเรื่องในวรรณกรรมเรื่องสั้นของทัศนาวดี ใน
ด้านที่มาของการตั้งชื่อเรื่องสั้น โดยจัดแบ่งออกเป็น 5 
ประเภท คอื 1) ตัง้ชือ่จากตวัละครสำาคญั 2) ตัง้ชือ่จากแกน่
เรื่อง 3) ตั้งชื่อจากเหตุการณ์สำาคัญ 4) ตั้งชื่อจากพฤติกรรม
ของตัวละคร และ 5) ตั้งชื่อจากคำาคม บทเพลง

ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์
 ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการวเิคราะหค์รัง้นี ้ไดแ้ก ่ช่ือเรือ่งซึง่
ปรากฏในรวมเรือ่งสัน้ของทศันาวด ีจำานวน 7 ชดุ ประกอบ
ด้วยเรื่องสั้น จำานวน 63 เรื่อง มีดังนี้
 1. ในโลกแคบ เรื่องที่นำามาวิเคราะห์คือ พี่ชาย
คนที่สี่, เร่ืองเล่าจากชายขี้เมา, ไทกินบี, เรื่องเล็กๆ ของ
เด็กๆ, ผู้พิทักษ์, พุทโธ่เอ๋ย, ในโลกแคบ, อ้อมอกอันอุกอั่ง 
และมือปืน

 2. ความลับที่ซาปา เรื่องที่นำามาวิเคราะห์คือ 
ควายใบไม้กับวันสุดท้ายของเลิม, สัมพันธภาพ, ความลับ
ที่ซาปา, เยียวบง, หยาดเหงื่อของแม่ และแจกันที่ว่างเปล่า
 3. โลกใบเก่ายังเศร้าเหมือนเดิม เรื่องที่นำามา
วิเคราะห์คือกำาแพง, ตะแบกบานแล้วร่วง, ที่นี่มีแม่ให้เช่า, 
เทยีนดบั ณ หว้ยแถลง, ผู้ช่วยคร,ู เรือ่งเล่าบนหนา้กระดาษ, 
พ่อตายตั้งแต่ยังไม่ส้ินลม, โลกใบเก่ายังเศร้าเหมือนเดิม, 
โศกนาฏกรรมบนลานแล้ง, ปลอ่ยเกาะ และรมิฝ่ังโปโตแมค็
 4. นางฟ้าในดวงจันทร์ เรื่องที่นำามาวิเคราะห์
คือ สมรภูมิชีวิต, นางฟ้าในดวงจันทร์, นุดสะหวัน, เมือง
ไมยราบ, บ่าเอยองเอย, ความหวังของซับ, บรรณาการ, 
สายใย และสุดทางที่บางกอก
 5. หมู่บ้านแอโรบิก เรื่องที่นำามาวิเคราะห์คือ 
เควง้, มาดามเขยีว: นางฟา้ของแฟรงค,์ เหตกุารณป์กต,ิ กิก๊
ของลุงยน, หมู่บ้านแอโรบิก, สมภารระดับ 8, ในกรอบเขต
โทษ และผู้รับร่าง
 6. หวังว่าประชาชนคงเข้าใจ เรื่องที่นำามา
วิเคราะห์คือ จึงเรียนมาเพื่อทราบ, ข้างหอนาฬิกา, จาก
ดอนลำาดวนถึงสวนอัมพร, นางละคร, นอนสาหล่า, เสื่อม, 
ทศนิยมไม่รู้จบ, เสาหลัก, เจ้า(หน้า)ที่, บ่ม และหวังว่า
ประชาชนคงเข้าใจ
 7. ฟาตีมะห์: หญิงสาวผู้มองเห็นลม เรื่องที่นำา
มาวิเคราะห์คือ มื้อเย็นของคนยาก, ไฟต์บังคับ, ผู้รอคอย, 
ความลับของหลวงเพื่อน, ถนนชีวิต, ฟาตีมะห์: หญิงสาว
ผู้มองเห็นลม, เรื่องของหมา, เขตชุมชน..ลดความเลว และ 
สภาเหล้าขาว

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิเคราะห์
 ชื่อเรื่องถือเป็นส่วนแรกของเรื่อง การตั้งชื่อเรื่อง
นั้นอาจอยู่ในลักษณะของคำาหรือกลุ่มคำาก็ได้ แต่ไม่ควรยืด
ยาวเกินไปเพราะจะยากต่อการจดจำา การตั้งชื่อเรื่องที่ดีจะ
เรียกร้องความสนใจจากผู้อ่านได้มาก และใคร่ติดตามตัว
เนือ้หาของเรือ่งตอ่ไป ดงันัน้ช่ือเรือ่งจงึเปรยีบเสมอืน “ปา้ย
บอกทาง” แต่มีความพิเศษมากกว่านั้น กล่าวคือ ถ้อยคำา
ตอ้งมคีวามแหลมคม ซกุซอ่นเนือ้หา นา่คดิ ให้เปน็ดัง่ไฟฉาย
ส่องไปยังตัวเรื่อง ซึ่ง เปลื้อง ณ นคร (2535: 155) กล่าวถึง
หลักการตั้งชื่อเรื่องไว้ 3 ข้อคือ ตั้งโดยใช้ชื่อตัวละครสำาคัญ 
ตั้งโดยขมวดปมของเนื้อเรื่อง และตั้งโดยประสงค์จะแสดง
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คติหรือความคิดเห็น ส่วนพิมาน แจ่มจรัส (2556: 294) 
กล่าวถึงการตั้งชื่อเรื่อง สรุปได้ 7 ลักษณะ คือ ตั้งชื่อตาม
ตัวละครสำาคัญ ตั้งชื่อตามฉากของเรื่อง ตั้งตามเหตุการณ์
สำาคัญ ตั้งตามชื่อสัตว์ท่ีมีบทบาทสำาคัญ ตั้งตามแบบแผน
ของเรื่อง ตั้งตามสีสันของเรื่อง และตั้งชื่อด้วยการเร้าใจ
 สำาหรับอัตลักษณ์ด้านการตั้งช่ือเรื่องในงานวิจัย
ครัง้นี ้ผูว้จัิยไดจั้ดแบง่ประเภทการตัง้ช่ือเรือ่งสัน้ออกเปน็ 5 
ประเภทคือ 1) ตั้งชื่อจากตัวละครสำาคัญ 2) ตั้งชื่อจากแก่น
เรื่อง 3) ตั้งชื่อจากเหตุการณ์สำาคัญ 4) ตั้งชื่อจากพฤติกรรม
ของตัวละคร และ 5) ตั้งชื่อจากคำาคม บทเพลง
 อตัลกัษณก์ารสรา้งสรรคช์ือ่เรือ่งในวรรณกรรม
เรื่องสั้นของทัศนาวดี
 การศึกษาอัตลักษณ์ด้านการตั้งช่ือเรื่องในการ
สร้างสรรค์วรรณกรรมเรื่องสั้นของทัศนาวดี จากกลุ่ม
ตัวอย่างจำานวน 63 เรื่อง ปรากฏว่า ทัศนาวดีตั้งชื่อเรื่อง
สั้นจากทุกประเภทที่กล่าวมา เรียงจากมากไปหาน้อย คือ 
ตั้งชื่อจากเหตุการณ์สำาคัญ, ตั้งชื่อจากแก่นเรื่อง, ตั้งชื่อจาก
พฤติกรรมของตัวละคร, ตั้งชื่อจากคำาคม บทเพลง และตั้ง
ชื่อจากตัวละครสำาคัญ ดังนี้
 1. ตั้งชื่อจากเหตุการณ์สำาคัญ
 ตั้งชื่อจากเหตุการณ์สำาคัญหมายถึง การตั้งช่ือ
เรื่องสั้นโดยยึดเอาเหตุการณ์สำาคัญที่มีผลต่อเรื่องมากที่สุด 
มาประมวลเป็นชื่อเรื่อง ปรากฏมากที่สุด จำานวน 23 เรื่อง 
แบง่เปน็ 3 ลกัษณะ คอื ตัง้ชือ่จากเหตกุารณส์ำาคญัตอนตน้
เรื่อง จำานวน 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่องเล่าบนหน้ากระดาษ ไฟต์
บังคับ และสภาเหล้าขาว ตั้งชื่อจากเหตุการณ์สำาคัญตอน
กลางเรื่อง จำานวน 12 เรื่อง ได้แก่ เรื่องเล่าจากชายขี้เมา
เรื่องเล็กๆ ของเด็กๆ ความลับที่ซาปา พ่อตายตั้งแต่ยังไม่
สิ้นลม ริมฝั่งโปโตแม็ค สมรภูมิชีวิต เมืองไมยราบ กิ๊กของ
ลุงยน หมู่บ้านแอโรบิก ความลับของหลวงเพื่อน เรื่องของ
หมา และเขตชุมชน..ลดความเลว ตั้งชื่อจากเหตุการณ์
สำาคัญตอนจบเรื่อง จำานวน 8 เรื่อง ได้แก่ ควายใบไม้กับ
วนัสดุทา้ยของเลมิ แจกนัทีว่า่งเปลา่ เทียนดับ ณ หว้ยแถลง 
โศกนาฏกรรมบนลานแล้ง เหตุการณ์ปกติ ข้างหอนาฬิกา 
และมื้อเย็นของคนยาก
  1.1 ตัง้ชือ่จากเหตกุารณส์ำาคญัตอนตน้เรือ่ง
หมายถึง การใช้ข้อความตอนต้นเรื่องหรือตอนเปิดเรื่องมา
เป็นขอ้พจิารณาในการตัง้ชือ่เรือ่ง อาจเปน็การเลา่เรือ่งโดย

ทั่วไป หรือแสดงให้เห็นฉากเหตุการณ์สำาคัญก็ได้ปรากฏ
จำานวน 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่องเล่าบนหน้ากระดาษ ไฟต์บังคับ 
และสภาเหล้าขาว นำาเสนอตัวอย่าง ดังนี้
 ตวัอยา่งเรือ่งส้ัน “เร่ืองเล่าบนหนา้กระดาษ” ใน
รวมเรื่องสั้น “โลกใบเก่ายังเศร้าเหมือนเดิม” ผู้เขียนเปิด
เรื่องด้วยรูปแบบของ “จดหมาย” ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวชีวิต
ของตัวละครเอกที่เขียนถึงหญิงสาวคนรัก เล่าผ่านสายตา
ของคนกวาดขยะทีอ่า่นจดหมายฉบบันัน้ ดงับทตดัตอนจาก
ข้อความในเรื่องที่ว่า
“..แก้วตาครับ..
 คิดอยู่นานเกือบสัปดาห์กว่าจะตัดสินใจเขียน
จดหมายฉบบันี ้ความลำาบากใจอยูท่ีว่า่ เราไดจ้ากกนัมานาน
เหลือเกิน ภายหลังที่เราต่างออกจากบ้านเกิด จนบัดนี้พี่ยัง
ไม่รู้เลยว่า บ้านใหม่ของแก้วอยู่ที่แห่งใด...” (2547: 75)
 เรือ่งสัน้ “ไฟตบ์งัคบั” ในรวมเรือ่งสัน้ “ฟาตมีะห์: 
หญงิสาวผูม้องเหน็ลม” เปน็ตวัอยา่งอกีเร่ืองหนึง่ทีต้ั่งชือ่โดย
ใช้เหตุการณ์ตอนต้นเรื่องท่ีตัวละครตกอยู่ในสถานการณ์
โดนบีบบังคับเมื่อถูกเพื่อนผลักขึ้นไปยืนประกบคู่มวยดัง
ดังบทตัดตอนจากข้อความในเรื่องที่ว่า
 “...กลุ่มที่ยืนออกันอยู่เบื้องล่างส่งเสียงกันเซ็ง
แซ่พร้อมปรบมือดังซวดๆด้วยความพอใจ เร่งเร้าให้คณะ
กรรมการรวบรัดการประกบมวยคู่สุดท้าย แต่เสียงดีอก
ดใีจดงักลา่วกลบัเปน็เคา้ลางแหง่ความหายนะ เสมอืนภตูผี
ปศิาจกำาลงัรอ้งเรยีกหาดวงวญิญาณของผม...” (2557: 29)
 1.2 ตัง้ชือ่จากเหตกุารณส์ำาคญัตอนกลางเรือ่ง 
หมายถงึ การใชเ้หตกุารณช์ว่งกลางของเรือ่งมาประมวลเปน็
ชื่อเรื่อง ส่วนมากจะเป็นสถานการณ์ที่ตัวละครกำาลังเผชิญ
ปัญหาหรือกำาลังหาวิธีการแก้ไขปัญหาน้ันปรากฏจำานวน 
12 เรื่องได้แก่ เรื่องเล่าจากชายขี้เมา, เรื่องเล็กๆ ของเด็กๆ, 
ความลบัทีซ่าปา, พอ่ตายตัง้แตย่งัไม่สิน้ลม, รมิฝัง่โปโตแมค็, 
สมรภูมชิวีติ, เมอืงไมยราบ, กิก๊ของลุงยน, หมูบ่า้นแอโรบกิ, 
ความลับของหลวงเพื่อน, เรื่องของหมา และเขตชุมชน..
ลดความเลว นำาเสนอตัวอย่าง ดังนี้
 ตัวอย่างจากเร่ืองส้ัน “สมรภูมิชีวิต” ในรวมเร่ืองส้ัน
“นางฟ้าในดวงจันทร์” ที่กล่าวถึงการมายืนเร่ขายตัวของ
หญิงสาวริมถนนใต้ต้นไม้ในยามคำ่าคืน สถานที่แห่งนี้จึง
เปรียบเสมือน “เวทีชีวิต” ของหล่อนดังบทตัดตอนจาก
ข้อความในเรื่องที่ว่า
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 “...ริมถนน หนุ่มกลัดมันกลุ่มแล้วกลุ่มเล่าแวะ
เวียนเข้ามา เพื่อนหล่อนหายไปทีละคนๆ รวมทั้งสองคนที่
ร่วมห้องพักซึ่งตามหลังมาก็จากไปแล้ว
 หลอ่นถอนใจเบาๆ การปลกีมายนืคนเดยีวในวนั
นีอ้าจทำาให้หล่อนไดท้ำางานชา้กวา่คนอืน่ๆ หรอืหากโชครา้ย
ก็คงต้องกลับมือเปล่า...” (2550: 13)
 เรื่องสั้น “กิ๊กของลุงยน” ในรวมเร่ืองสั้น 
“หมู่บ้านแอโรบิก” เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ใช้ฉากเหตุการณ์
สำาคญัในตอนกลางเรือ่งมาตัง้ชือ่ ตวัอยา่งบทพรรณนาเกีย่ว
กบัพฤตกิรรมทางเพศของลงุยน ตวัละครเอกดงับทตดัตอน
จากข้อความในเรื่องที่ว่า
 “...ยน ปลัดอาย บอกว่า สาวแก่แม่ม่ายใน
หมู่บ้านเสร็จแกไปแล้วมากกว่าสิบราย ต่างกรรมต่างวาระ 
ม่านรูดที่กระจัดกระจายกันอยู่รอบตัวเมือง แกเคยไปใช้
บริการมาแล้วทั้งนั้น บ้างอาศัยผัวเผลอ บ้างอยากลอง บ้าง
เมาแล้วคึก พอโดนแกหยอดคำาหวานหน่อยก็เคลิ้มคล้อย
ตาม...” (2551: 70)
  1.3 ตัง้ชือ่จากเหตกุารณส์ำาคญัตอนจบเรือ่ง
หมายถึง การใช้ฉาก เหตุการณ์ตอนท้ายเรื่องหรือตอนจบ
เรื่องมาเป็นชื่อเรื่อง
 ตัวอย่างจากเรื่องสั้น “สุดทางท่ีบางกอก” ใน
รวมเรื่องสั้น “นางฟ้าในดวงจันทร์” ที่กล่าวถึงฉากสนาม
บินนอยไบที่ตัวละครกำาลังเดินทางออกจากเวียดนามเพื่อ
กลับสู่มาตุภูมิของตัวละครเอก ดังบทตัดตอนจากข้อความ
ในเรื่องที่ว่า
 “...เครื่องบินกำาลังเคลื่อนออกจากรันเวย์ นอก
หน้าต่างสายฝนยังคงพร่างพรมลงมาไม่หยุดหย่อน คำาพูด
สุดท้ายของหล่อนยังคงก้องสะท้านในความรู้สึก... ลาก่อน
นอยไบ...แล้วเราจะพบกันอีก – แน่นอน...” (2551: 110)
เรื่องสั้น “ข้างหอนาฬิกา” ในรวมเรื่องสั้น “หวังว่า
ประชาชนคงเข้าใจ” กล่าวถึงฉากสำาคัญในตอนท้ายเรื่องที่
ลูกสาวและหนุ่มคนรักเมาเหล้าจากผับแห่งหน่ึง ขับรถมา
ชนแม่ตัวเองซึ่งนั่งขายผักอยู่ข้างหอนาฬิกา ดังบทตัดตอน
จากข้อความในเรื่องที่ว่า
 “...รา่งของนางแถไถไปกับพืน้ กอ่นกระแทกกับ
ตน้มะขาม นอนแนน่ิง่ เลอืดทะลกัออกมาจากปาก จมกูเปน็
ลิม่ๆ เพือ่นพอ่คา้แมค่า้กรกูนัเขา้มา สกัครูใ่ครคนหนึง่จงึอุม้
ร่างนางขึ้น...” (2554: 47)

 2. ตั้งชื่อจากแก่นเรื่อง
 ตั้งชื่อจากแก่นเรื่องหมายถึงการกำาหนดชื่อเรื่อง
จากสาระสำาคัญของเรื่องที่ผู้เขียนต้องการนำาเสนอต่อผู้
อ่าน โดยปกติการตั้งชื่อเรื่องด้วยการยึดแก่นเรื่องนี้ มักไม่
ปรากฏข้อความหรือชื่อนั้นโดยตรงหากแต่เป็นถ้อยคำาสรุป
ที่สามารถคาดเดาหรือคิดขยายความไปถึงรายละเอียด
ของเรื่องโดยรวมได้ ในกลุ่มตัวอย่างทั้ง 63 เรื่อง ปรากฏ
อัตลักษณ์การตั้งชื่อเรื่องจากแก่นของเรื่องจำานวน 13 เรื่อง 
ได้แก่ ผู้พิทักษ์, อ้อมอกอันอุกอั่ง, สัมพันธภาพ, หยาดเหงื่อ
ของแม่, กำาแพง, โลกใบเก่ายังเศร้าเหมือนเดิม, สายใย, ใน
กรอบเขตโทษ, จากดอนลำาดวนถึงสวนอัมพร, ทศนิยมไม่รู้จบ,
เสาหลัก, บ่ม และผู้รอยคอย
 ตัวอย่างเรื่องสั้น “ผู้พิทักษ์” ในรวมเรื่องสั้น 
“ในโลกแคบ” เป็นการตั้งชื่อเรื่องจากการสรุปเร่ืองราว
เหตุการณ์ทั้งหมดที่ผู้เขียนนำาเสนอเก่ียวกับความเชื่อด้าน
ไสยศาสตร์ของฝ่ายหนึ่งที่อีกฝ่ายได้พิสูจน์ถึงความจริง 
ดังบทตัดตอนจากข้อความในเรื่องที่ว่า
 “...ทิ้งลงไป พ่อใหญ่ปู่กินเหล้าแล้วต้องสูบบุหรี่ 
ท่านจะคอยพิทักษ์รักษาเราให้อยู่รอดปลอดภัย” ทิดทรง
เผด็จการด้วยเสียงอันดัง... (2545: 79)
 เรื่องสั้น “กำาแพง” ในรวมเรื่องสั้น “โลกใบเก่า
ยงัเศรา้เหมอืนเดมิ” ผู้เขยีนตัง้ชือ่โดยสรปุจากความขดัแยง้
ทางความคดิในการดำาเนนิชวีติทีแ่ตกต่างกนัของหนุม่สาวคู่
หนึง่ทีเ่ปรยีบเสมอืน “กำาแพง” ขวางก้ันไมใ่ห้สมหวัง ดงับท
ตัดตอนข้อความในเรื่องที่ว่า
 “...ว่าไปแล้ว ดูเหมือนไม่มีปัญหาอันใดเลยที่ครู
บ้านนอกอย่างผมจะร่วมหอลงโรงกับหญิงสาวปริญญาตรี
ที่ทำางานในบริษัทใหญ่โต โดยภาพรวมแล้วเรื่องมันควรจะ
ราบรื่น หล่อนเองก็เป็นคนดีมีความรับผิดชอบ ทุกอย่างดู
เหมาะสมกลมกลืน แต่มีอย่างเดียวท่ีเป็นปัญหาใหญ่ก็คือ 
ความคิดและข้อตกลงเราหลังแต่งาน...” (2547: 15)
 3. ตั้งชื่อจากพฤติกรรมของตัวละคร
 ตั้งช่ือจากพฤติกรรมของตัวละครหมายถึง การ
กำาหนดชือ่เรือ่งโดยยดึเอาบทบาทหรอืการแสดงพฤตกิรรม
ของตัวละครเป็นหลัก โดยพฤติกรรมที่ว่านั้นมีความสำาคัญ
อย่างยิ่งต่อเร่ือง ซ่ึงช่ือเรื่องที่ได้มาน้ัน มักสรุปโดยวิธีใช้
คำาแทนหรือเปรียบเทียบการกระทำาของตัวละครดังกล่าว 
ปรากฏจำานวน 10 เรือ่ง ไดแ้ก ่ในโลกแคบ, ทีน่ี.่.มแีมใ่หเ้ชา่, 
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ผู้ช่วยครู, บรรณาการ, เคว้ง, สมภารระดับ 8, ผู้รับร่าง, 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ, เสื่อม และถนนชีวิต
 ตัวอย่างเรื่องสั้น “ในโลกแคบ” ในรวมเรื่อง
สั้น “ในโลกแคบ” แสดงให้เห็นถึงช่ือเรื่องท่ีบอกถึงความ 
“แปลกแยก” กบัเพือ่นรว่มวชิาชพี ขดัแยง้กบัระบบราชการ
ทีค่นสว่นใหญมุ่ง่แสวงหาผลประโยชน ์อำานาจ เงนิตราและ
ตำาแหนง่ จงึเปรียบเหมอืนวา่ตวัละครเอง “โดดเดีย่ว” อยูใ่น
อุดมการณ์และโลกของตนเอง ดังบทตัดตอนจากข้อความ
ในเรื่องที่ว่า
 “...เวร...โลกของผมคับแคบลงทุกที ดูมันจะ
เหลือพื้นที่เพียงห้องนอนแคบๆ บนบ้านพักครูเท่านั้น
 เพือ่นรว่มอาชพีมกัจะมองผมเหมอืนกบัวา่ พวก
เขาได้เจอะเจอตัวประหลาด เวลาพบปะหรือประชุมกลุ่ม 
พวกเขามักจะหันมามองและซุบซิบ...” (2545: 105-106)
เรื่องสั้น “ผู้ช่วยครู” ในรวมเรื่องสั้น “โลกใบเก่ายังเศร้า
เหมอืนเดมิ” เปน็เรือ่งสัน้อกีเรือ่งหนึง่ทีผู่เ้ขียนใช้พฤตกิรรม
ของตัวละครเอกคือ “ยายจันดา” ท่ีมาคอยเฝ้าหลานชาย
ในห้องเรียนมาเป็นชื่อเรื่อง ดังบทตัดตอนจากข้อความใน
เรื่องที่ว่า
 “...เหตุการณ์ต่างๆภายในโรงเรียนดำาเนินไปด้วยดี
ยายจันดาได้กลายเป็นส่วนหน่ึงของโรงเรียนไปแล้ว โดย
เฉพาะสำาหรับชั้นปอหนึ่ง ช่วงเวลาที่นั่งเฝ้าหลานนั้น แกได้
สงัเกต ศกึษาเรยีนรู้วธิสีอนตา่งๆ จากครปูระจำาชัน้ และคอย
จดจำารายละเอียดของการเรียนการสอน จนแกค่อยๆ เกิด
ความรูส้กึซมึซบั และคดิวา่แกเองกส็ามารถสอนเดก็ปอหนึง่
ได้เช่นกัน...” (2547: 65-66)
 เร่ืองส้ัน “บรรณาการ” ในรวมเร่ืองส้ัน “นางฟ้าใน
ดวงจันทร์” การต้ังช่ือเร่ืองเกิดจากพฤติกรรมของตัวละครท่ี
เป็นอาจารย์ ซ่ึงแสดงออกมาในลักษณะเรียกร้องทรัพย์ส่ิงของ
จากลูกศิษย์ ดังบทตัดตอนจากข้อความในเร่ืองท่ีว่า
 “...อาจารย์คนที่ว่านี้เป็นเหมือนมหาชีวิตของ
หล่อนเลยก็ว่าได้ พี่ทองมีเล่าว่าคราวก่อนเมื่อกลับลาวแก
ขอตามไปดว้ย อ้างวา่เพือ่ไปดศูลิปะการสร้างวัดซึง่เปน็เรือ่ง
หลกัในงานวจิยัของหลอ่น หลอ่นตอ้งออกคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
และตลอดระยะเวลาสองสัปดาห์ที่แกอยู่เวียงจันทน์ พี่ทอง
มีดูแลแกเสียยิ่งกว่าพ่อ ใส่ใจมากกว่าสามี...เมื่อถึงวันกลับ
ของอาจารย์ พี่ทองมียังสรรหาของฝากสารพัดจนล้นไม้ล้น
มือ...” (2550: 82)

 4. ตั้งชื่อจากคำาคม บทเพลง
 การตั้งช่ือจากคำาคม บทเพลงหมายถึง การใช้
คำาหรือข้อความซึ่งเป็นที่รู้จักกันมาตั้งเป็นชื่อเรื่อง อาจอยู่
ในลักษณะของ วาทกรรม สำานวน คำาคม หรือถ้อยคำาใน
บทเพลง บทประพันธ์ ร้อยกรองต่างๆก็ได้ การตั้งชื่อแบบ
นี้ ปรากฏในเรื่องสั้น จำานวน 9 เรื่อง ได้แก่ ไทกินบี, พุทโธ่
เอ๋ย, มือปืน, เยียวบง, ตะแบกบานแล้วร่วง, ปล่อยเกาะ, 
บ่าเอย องเอย, นางละคร และหวังว่าประชาชนคงเข้าใจ
 ตัวอย่างจากเรื่องสั้น “ไทกินบี” ในรวมเรื่องสั้น 
“ในโลกแคบ” ผูเ้ขยีนไดใ้ชค้ำาวา่ “ไทกนิบ”ี (ไทกนิบ ีเปน็คำา
ขู่เด็กซุกซน งอแง “ไท” หมายถึงคนแปลกหน้า คนต่างถิ่น 
คนทีน่า่กลวั “บ”ี หมายถงึ ด-ีอวยัวะภายในของคนและสตัว ์
(ภาษาถิ่นอีสาน) “ไทกินบี” จึงมีความหมายคล้ายกับซีอุย
นัน่เอง) อนัเปน็คำาสำานวนทอ้งถิน่มาตัง้ชือ่เรือ่ง เพือ่สะทอ้น
ใหเ้หน็เรือ่งราวทีค่นในพืน้ทีถ่กูรงัแกจากคนตา่งถิน่ในหลาก
หลายลักษณะ ไมว่า่จะเปน็ความรกัของหนุม่สาว คนตา่งถิน่
ที่มาหลอกไปทำางานต่างประเทศ นักการเมืองแปลกหน้า 
เป็นต้น ดังบทตัดตอนจากข้อความในเรื่องที่ว่า
 “...ต่อเมื่อเวลาเนิ่นนานออกไปหลายปี แม่คง
ปฏเิสธไมล่งวา่ไทกนิบนีัน้มอียูจ่รงิ ครอบครวัของเราประสบ
ชะตากรรมอันเป็นบทเรียนราคาแพงที่ไม่อาจลบเลือนจาก
ความทรงจำาได้เลย...
 จะอะไรเสียอีกเล่า...ก็ไอ้คนแปลกหน้าที่มาป่าว
ประกาศหาคนไปทำางานไต้หวันนั่นไง...” (2545: 48)
 เรื่องสั้น “ตะแบกบานแล้วร่วง” ในรวมเรื่องสั้น
ชุด “โลกใบเก่ายังเศร้าเหมือนเดิม” ผู้เขียนนำาเอาข้อความ
ในบทเพลง “เหมอืนขา้วคอยเคยีว” ทอ่นหนึง่มาตัง้เปน็ชือ่
เรือ่ง แสดงใหเ้หน็เนือ้หาของเรือ่งท่ีกล่าวถงึชะตากรรมของ
หญิงสาวคนหนึ่งที่เปล่ียนไปตามสภาพสังขารวารวัย อีก
ทั้งเส้นทางชีวิตที่ตกตำ่าเพราะการกระทำาของตนเอง ดังบท
ตัดตอนจากข้อความในเรื่องที่ว่า
 “...ตะแบกบานแล้วร่วง...สีม่วงที่พี่ชื่นชม...หรีด
หริ่งระงม...พี่ปล่อยน้องให้ตรมคนเดียว...
 เพลงเก่าเศร้าซึ้งลอยขึ้นบันไดมา...ภาพเด็กสาว
ผมเปียซ้อนทับกับหน้าตาดำาปี๋ของหญิงขี้เมาดูรางเลือน...
ขณะที่ภาพนักร้องสาวร่างเปล่าเปลือยที่ผมกกกอดไว้แนบ
อกเมื่อสองเดือนก่อนแจ่มชัดขึ้นทุกที...” (2547: 35-36)
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 เรื่องสั้นชื่อ “บ่าเอย องเอย” ในรวมเรื่องสั้น 
“นางฟ้าในดวงจันทร์”  ผู้เขียนตั้งชื่อเรื่องตามคำาพูดของ 
“ขอทาน” ชาวเวียดนามที่เป็นคำาขึ้นต้นบทร้องสั้น ๆ  เพื่อ
ขอเงิน เป็นการเรียกร้องความสงสาร ซึ่งสอดคล้องกับ
เน้ือหาของเรื่องที่กล่าวถึงชีวิตของเด็กน้อยขอทานชื่อ 
“จาง” ดังบทตัดตอนจากข้อความในเรื่องที่ว่า
 “...บ่าเอย องเอย ๆ ...งานของจางเริ่มขึ้นอีกครั้ง
ไม่มีอะไรยุ่งยาก แค่คำาพูดดังซำ้าๆ ซากๆ เดินไปเรื่อย มือถือ
น้อนเก่าๆส่ายไปมาเพื่อขอเศษเงิน มันดูง่ายและน่าคุ้นเคย
เสียจนความรู้สึกตายด้าน แต่บางครั้งจางก็เบ่ือหน่ายกับ
การสัน่เสยีงและป้ันสีหนา้ทา่ทางเพือ่ดงึดดูความสงสาร...” 
(2550: 68)

 5. ตั้งชื่อจากตัวละครสำาคัญ
 การตัง้ชือ่จากตวัละครสำาคญัหมายถงึ การตัง้ชือ่
เรื่องสั้นที่ยึดเอา “ตัวละครสำาคัญ” หรือตัวละครเอกเป็น
หลักในการขมวดเรื่องราว ปรากฏจำานวน 8 เรื่อง แบ่งออก
เป็น 2 ลักษณะคือ การใช้ชื่อโดยตรง และการใช้ชื่อโดยนัย
นำาเสนอตัวอย่าง ดังนี้
 5.1 การใชช้ือ่โดยตรง หมายถงึ การใชช่ื้อของตัว
ละครมาตั้งเป็นชื่อเรื่อง อาจปรากฏในรูปชื่อตัวละครอย่าง
เดียวหรือมีคำาอื่นประกอบเพื่อสื่อถึงแนวทางของการนำา
เสนอเนื้อหาก็ได้ ข้อมูลที่ปรากฏมีจำานวน 4 เรื่องคือ นุดสะ
หวัน, ความหวังของซับ, มาดามเขียว : นางฟ้าของแฟรงค์ 
และฟาตีมะห์: หญิงสาวผู้มองเห็นลม
 ตัวอย่างจากเรื่องสั้น “นุดสะหวัน” ในรวมเรื่อง
สั้น “นางฟ้าในดวงจันทร์” ชื่อเรื่องมาจากชื่อตัวละครเอก 
ซึ่งถือเป็นจุดรวมของเรื่อง เพราะเป็นเรื่องปัญหา “รักสาม
เส้า” หนึ่งหญิงสองชาย อีกทั้งการเขียนตามแบบอักขรวิธี
ของภาษาลาวก็สามารถเรียกความสนใจได้ ผู้เขียนจึงใช้ชื่อ
นี้เป็นชื่อเรื่อง ดังบทตัดตอนจากข้อความในเรื่องที่ว่า
 “...เปน็ธรรมดาทีกุ่หลาบงามอยา่งนดุสะหวนัจะ
มชีายหมายปองหลายคน แตท่า่ทขีองเธอดจูะใหค้วามสนทิ
สนมกับจันสะหมอนและพอลซำาร ีมากเป็นพเิศษ...” (2550 
: 35)
 เรื่องสั้น “มาดามเขียว : นางฟ้าของแฟรงค์” ใน
รวมเรือ่งสัน้ “หมูบ้่านแอโรบกิ” เปน็อกีหนึง่ตัวอย่างทีแ่สดง
ให้เห็นการใช้ชื่อตัวละครโดยตรงมาตั้งเป็นช่ือเรื่อง ซ่ึงบ่ง

บอกถึงแนวเรื่องได้เป็นอย่างดี ดังบทตัดตอนจากข้อความ
ในเรือ่งทีก่ล่าวถงึความเปล่ียนแปลงในชีวติของตวัละครเอก
ว่า
 “...บดันีอ้เีขยีวไมใ่ชน่างประแดะอกีตอ่ไป แตม่นั
เป็นนางไอ่คำาที่ควรคู่ยิ่งกับผาแดง เทพบุตรผมทอง วิศวกร
หนุ่มผู้แสนใจดี...อีเขียว...อีสางเขียว...นางประแดะ...กลาย
เป็นอดีตไปแล้ว จากนี้ไปมีแต่ “มาดามเขียว”...นางฟ้าของ
แฟรงค์...” (2551: 38)
 5.2 การใช้ชื่อโดยนัย หมายถึง การตั้งชื่อเรื่อง
สั้นโดยยึดความหมายหรือสถานภาพ ของตัวละคร ปรากฏ
จำานวน 4 เรื่องคือ พี่ชายคนที่สี่ นางฟ้าในดวงจันทร์ นาง
ละคร และเจ้า (หน้า) ที่
 ตัวอย่างจากเรื่องสั้น “นางฟ้าในดวงจันทร์” ใน
รวมเรื่องสั้น “นางฟ้าในดวงจันทร์” ผู้เขียนตั้งชื่อเรื่องจาก
ความหมายของชื่อตัวละครคือ “งา” ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความสวยงามของหญิงสาว ดังบทตัดตอนจากข้อความใน
เรื่องที่ว่า
 “...งา – เป็นชื่อของสาวสวยคนนี้ ผมถามถึง
ความหมาย เธอเงยหน้าพลางชี้มือไปยังจันทร์เต็มดวงท่ี
กำาลังลอยอยู่ในโค้งฟ้า ไกด์หนุ่มอธิบายว่า งาเป็นช่ือของ
นางฟ้าตนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในดวงจันทร์...” (2550: 26)
 เรื่องสั้นชื่อ “นางละคร” ในรวมเรื่องสั้น “หวัง
วา่ประชาชนคงเขา้ใจ” ผูเ้ขยีนตัง้ชือ่เรือ่งสัน้จากสถานภาพ
ด้านหน้าที่การงานของตัวละคร และยังแฝงนัยยะเกี่ยวกับ
การดำาเนินเรื่องไว้ด้วย เช่น การแสดง “ละคร” ของดารา
สาวเพื่อสร้างภาพให้ตนเองดูดี ดังบทตัดตอนจากข้อความ
ในเรื่องที่ว่า
 “...สองมือที่เคยหวดซ้ายป่ายขวาเม่ือวันก่อน 
บัดนี้ค่อยๆเลื่อนมาประกบติดแน่นในท่าพนม แล้วค้อมหัว
กราบลงแทบตัก
 ในเหลีย่มมมุทีบ่ดบงัอยูน่ัน้...ดาราสาวจุดยิม้ขึน้
อย่างเหี้ยมเกรียม
 ...เชอะ..แค่นีก้ส้ิ็นเรือ่ง..หล่อนคำารามในลำาคอ ไอ้
พวกสื่อมันจะแน่สักแค่ไหนกันนักเชียว...” (2554: 80)



ROMMAYASAN 49Vol. 14, No. 3 (September-December) 2016

บทสรุป
 อัตลักษณ์ด้านการตั้งชื่อเรื่องในการสร้างสรรค์
วรรณกรรมเรื่องสั้นของทัศนาวดี จากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 
63 เรื่องที่นำามาศึกษาพบว่าปรากฏการตั้งชื่อเร่ืองอยู่ 5 
ประเภท คือ ตั้งชื่อจากเหตุการณ์สำาคัญจำานวน 23 เร่ือง 
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สะดุดใจ กระตุ้นความรู้สึกให้อ่านอ่านอยากติดตามเนื้อหา
ภายใน ในบทความนี้เป็นท่ีน่าสังเกตว่าผู้ประพันธ์ยึดเอา
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Abstract
  The objective of recent study was to investigate how the complex onsets in Khmer loan-
words in Thai were simplified. The data of the study were collected from the previous studies on 
Khmer loanwords in Thai. Only the words contained with complex onsets in the sequence of stop 
and obstruent (stop_obs) were selected and they are still in use in the present Thai. The result of the 
study was found that 27 complex onsets in the sequence of stop & obs were attested with Khmer 
loanwords in Thai and they were simplified. The strategies of simplification were segment deletion, 
segment insertion or featural change. Thai grammar prefers the segment insertion, by /a/ epenthesis, 
to the featural change and the segment deletion. The unaspirated stops in the first position, from 
the featural change, surfaced as aspirated stop in some words. The solving by segment deletion 
was not popular to Thai grammar. Most of complex onsets were not systematically simplified. The 
complex onset pd, for example, had surfaced as many alternated form, pha-d, pra-d, or ra-d. The 
findings could help language learners find their way to understand Khmer language, especially in 
pronunciation of Khmer words.

Keywords: simplification, complex onsets, Khmer loanwords, obstruent.

บทคัดย่อ
 บทความนี้มีจุดมุ่งหมายในการนำาเสนอการศึกษาประเด็น “การปรับเปลี่ยนของพยัญชนะควบกลำ้าในรูปแบบ
พยัญชนะเสียงหยุดกับพยัญชนะเสียงอ็อบสตรูอันต์ ในคำายืมภาษาเขมรในภาษาไทย” โดยศึกษาจากข้อมูลคำาควบกลำ้า
ภาษาเขมรที่ใช้ในภาษาไทยที่มีผู้ได้รวบรวมไว้เป็นผลงานวิชาการในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา และเป็นคำาศัพท์ที่ยังใช้ใน
ภาษาไทยปัจจุบัน ผลการศึกษาพบว่า พยัญชนะควบกลำ้าในรูปแบบพยัญชนะเสียงหยุดกับพยัญชนะ เสียงอ็อบสตรูอันต ์
จำานวน 27 คู่ ได้ถูกยืมเข้ามาในภาษาไทย และได้เกิดการปรับเปลี่ยนเป็นจากคำาเดิมที่ใช้ในภาษาเขมร โดยกระบวนการ
ในการปรับเปลี่ยนที่ปรากฏคือ การแทรกหน่วยเสียงสระ a การปรับเปลี่ยนลักษณะเด่นจำาแนก และการลบหน่วยเสียง 
พยัญชนะสิถิลในตำาแหน่งแรกของควบกลำ้าได้ปรับเป็นพยัญชนะธนิตในบางคำา ลักษณะการปรับเปลี่ยนที่มักจะไม่ค่อย
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พบในไวยากรณ์ภาษาไทยคือ การลบหน่วยเสียง ลักษณะการปรับเปลี่ยนพยัญชนะควบกลำ้าในแต่ละคำานั้นเกิดขึ้นได้
หลายรูปแบบไม่ได้เป็นระบบตายตัว กล่าวคือ พยัญชนะควบกลำ้าหนึ่งเสียงสามารถปรับเปลี่ยนไปได้หลายเสียง เช่น
การปรับเปลี่ยนเป็นพยัญชนะ pd พบการปรับเปลี่ยนเป็น pha, pra หรือ ra ข้อค้นพบดังกล่าว เป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งต่อการเรียนการสอนคำายืมภาษาเขมรในภาษาไทย และทำาให้เข้าใจกระบวนการปรับเปลี่ยนเสียงพยัญชนะควบกลำ้า
ในคำายืมภาษาเขมรในภาษาไทยได้ดียิ่งขึ้น

Introduction
 The results of long-time contact between Khmer and Thai are found in both societies. A 
part from its language, Thai culture has many distinctive features, but a significant part of it, including
statecraft and the Hindu-inspired royal cult, along with much of its art, architecture, music and 
dance, has been adapted from Khmer prototypes following the decline of Angkor in the fifteen 
century. The Thai script and a portion of its vocabulary have also borrowed from the Khmer. It has 
thus come as no surprise to find that in Bangkok there is a massive scale model of Angkor Wat right 
next to the Temple of Emerald Buddha – the Thai kingdom’s Royal Chapel and one of its holiest 
sites (Michael. 2003: 37).
  The motivation of the influence might begin firstly at about the 10th century, starting from 
Khmer to Thai, then from Thai to Khmer around the 16th century (Pou. 2003: 259). 

Figure 1: Comparative chart of Kambojā and Siam (Adapted from Pou. 2003: 259)
  
  From a linguistic contact, thousands of Khmer words were borrowed and around hundreds 
of Thai words were also borrowed into Khmer language. The large numbers of the loanwords, Khmer 
words which were borrowed by Thai and vice-versa indicated the good neighborly relations between 
two natives (Varasarin, 1984: 22; Sonnang. 2010). 
  Khmer loanwords in Thai have become its prominence since more than five decades ago. 
The themes of the previous studies were significantly on: 1) the description on the influx of Khmer 
words into Thai language, 2) Categorizing the loanwords according to language usage, and 3) some 
history backgrounds between Khmer and Thai. In later times, the scope of the studies moved to a 
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1 In this paper, the word “consonant cluster” refers to “complex onsets.”

further step of linguistics: phonology and morphology (Varasarin, 1984; Huffman. 1986; Premin. 1996; 
Sonnang. 2010) in which the investigation was to the phonological adaptation.
 In terms of phonological change, Uraisi (1984: 70-71) claims that the changing took place 
in loanword could be from the difficulty of articulation in the recipient language. It may briefly be 
in four phonological aspects: 
  1. Initial consonant cluster initiated by fricative /s-/, /as s /, /sk/, /st/, /sd/, /sp/, /sb/,
/sl/, /sn/, /s /, /s /, /sm/ sj/sv/sr etc. These clusters1 / in the borrowing process, could be inserted
by /a/, as in: 
 

  2. The / / which always occurs the consonant cluster initiated by dental consonant /l-/
will be replaced by /a/ in Thai language. For example:
 

  3. Consonant cluster begins in aspirated consonant or consonant cluster followed by 
fricative /h/, 1). the /a/ will be added or 2). the affricative /h/ will be replaced by /r/ followed by /a/. 

 

 Varasarin’s work could be considered as the first study, which provided a broad picture of 
loanword adaptation. Throughout her whole work, the author tried to explain the phonetic changes 
within the loanwords basing on generative phonology.

Methodology
  From the merit of the previous work, the recent study was extended to more deeply into 
phonetic adaptation to investigate how complex onsets were treated in the environment of Thai 
grammar. However, the scope of the study was limited to the simplification of complex onsets in the 
sequence of Stop_Obstruent (hereafter, stop_obs). The study did not put any further investigations 
or discussions on the origins of the words, since the issue had been studied more enough in the 
previous work (Kanchana. 1959; Banjob. 1983; Varasarin. 1984; Kantanyu. 2000 and others). 
  The data were collected from previous studies. Of about 2,000 Khmer loanwords in Thai, 
the tokens were limited only the words with complex onsets in the sequence of obs_obs. Thus, 
about 110 words were selected and they are still in use or known by the present Thai. 
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  Khmer Thai Gloss 
 (a)  /sŋoun/  ស្ងួន /sa ŋuan/ สงวน to care for 

 
  2. The /ǝ/ which always occurs the consonant cluster initiated by dental consonant /l-/ 
will be replaced by /a/ in Thai language. For example: 

  Khmer Thai Gloss 
 (a)  /lǝɁα:/ ល្អ /la Ɂɔ:/ ลออ good, nice 
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fricative /h/, 1). the /a/ will be added or  2). the affricative /h/ will be replaced by /r/ followed by 
/a/.  
 

  Khmer Thai Gloss 
 (a)  /khca:j/ ខ្ចា យ /kha ca:j/  ขจาย to scatter 

   /kra ca:j/   กระจาย  
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  Each word was transcribed by the International Phonetic Alphabet (IPA) following by Khmer 
orthography in Khmer dictionary by the Phnom Penh-based Institute of Buddhist (1967) (hereafter 
IB), and, as the loanword form, Thai orthography basing on Thai dictionary by the Bangkok-based 
Royal Institute of Thailand (1999) (hereafter RIT).

Khmer and Thai Phonotactics
  Since the topic is around the phonological theme, some relevant issues should be addressed 
to pave way for the following analysis in the next section. 
  Languages differ in the dimension of complexity of syllable margins (Kager, 1999: 95). In 
native Thai words, the complex onset, which is a kind of syllable margins, is very limited. Since the 
syllable structure of a language may be more complex than the other, syllable structure adjustments
need to be made within loanword adaptation. From this restriction, some complex onsets have been 
modified or adapted. The segment deletion, segment insertion, and featural changes are simple 
examples of this adaptation. That is, some clusters were broken up via epenthesis or the like and 
some cluster components were deleted, so as to conform to phonotactics of the recipient language.
  Thai has a much simpler syllable structure than Khmer. There are approximately 80-88 initial 
consonant clusters (complex onsets) in Khmer, but only 11 in Thai. The richness of complex onsets 
in Khmer, comparing with Thai, is a hard work for the Thai grammar to adapt those absent complex 
onsets to fit the Thai syllable pattern. From wordlist, there are approximately 60 clusters attested 
with Khmer loanwords in Thai. From first glance, a few of these segments might be unchanged and 
many of those encountered the adaptation.  
  In the phonological inventory, Khmer has 17 consonant phonemes and Thai has 21 consonant
phonemes, table 1 and 2 respectively.
 
  Bilabial Alveolar Palatal Velar Glottal

Plosive  p b  t d  c  k

Nasal  m  n   

Fricative   s h

Trill  r

Lateral App.  l

Approximant (App.)   w   j  

 Table 1. Khmer Consonant Phonemes (Adapted from Prom Moal, 2006: 29)
  
  From the work of Huffman (1986), the consonant f is included. However, this consonant is 
not widely known by Khmer language speakers. Only elites and some educated people, especially 
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ones who could speak English and French, are similar to this consonant. So in this paper the f is 
absent from the table of Khmer consonant. To suggest, the presence of f, g and z in Khmer, may 
keep a room for future study.

Consonant Labial
Labial 

dental
Alveolar Palatal Velar Glottal

Pl. Unas. Voiced  p  t c  k  

Pl. Asp. Voiceless  ph  th ch  kh

Pl. Voiced  b  d

Nasal  m  n
 

Liquid  l

Lateral  r

Fricative  f  s  h

Approximant  w  j  (w)
(Remark: Pl. = Plosive, Unas. = Unaspirated, Asp. = Aspirated)

Table 2. Thai Consonant Phonemes (Adapted from Kanchana, 2551: 147)

  While in Thai language, each aspirated consonant is considered as a phoneme, this kind of 
consonant in Khmer language is considered as a combination of two consonant phonemes, plosive 
and fricative. Beside the minimal pair analysis, Khmer has its especial property of word formation via 
affixation to identify some segment. From this processing, an infix could break aspirated consonant 
in Khmer. Thus aspirated consonant in Khmer is not a phoneme (Henderson, 1952: 162 cf. Jacob, 
1993 : 47; Varasarin, 1984: 46; Prakorb, 1987; Karnchana, 1981: 56; Prum Moal. 2006: 30).
  In terms of syllable margins, each consonant of the two languages could stand in simplex 
onset position. But in the complex onset, Thai permits two consonants in this position, where the first 
consonant must be an obstruent and followed by one of /l r w/. Table 3 illustrates this possibility.

2 A few word begin with cluster thr, as: thr t s di: ทฤษฏี ‘theory’, can thra: จันทรา ‘moon’, รุทระ rut thraɁ น่ากลัวยิ่งนัก 

(RIT. 1999 : 960). However, Li (1977 : 4) does not cite this cluster.
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first consonant must be an obstruent and followed by one of /l r w/. Table 3 illustrates this 
possibility. 

                  Ci 
  Cm p ph t th k kh 

l pl phl -- -- kl khl 
r pr phr tr thr5 kr khr 
w -- -- -- -- kw khw 

Table 3. Thai Onset Clusters (adapted from Panlay. 1997 cf. Rungruang. 2008 : 63) 
 

  From table 3, Thai complex onsets are strictly only 12. They must be rising in sonority. The 
sonority hierarchy, ranking the segments from least to most sonorous, is as follows: stop + glide; 
stop + liquid and fricative + liquid (Barbara. 2000 : 217). 
  Khmer complex onsets are approximately 80-88 in which around 32 constituted by 
obstruent + obstruent sequence (schematically obs_obs). Table 4 illustrated this combination. 
 

Ci         Cm p b t d c k Ɂ s h 
p - - + + + + + + + 

b - - - - - - - - - 

t + + - - - + + - + 

d - - - - - - - - - 

c + + - + - + + - + 

k + + + + - - + + + 

Ɂ - - - - - - - - - 

Table 4. Stop + Obstruent 
 

  From table 4, the complex onsets in the sequence of the stop_obs are 25 clusters. Among 
these sequences four consonants, b d h Ɂ, are not found in the first position in the sequence. 
From the database, all complex onsets of stop_obs were attested with Khmer loanwords in Thai. 
They were simplified, since, as primary hypothesis, they are not allowed in Thai phonotactics. Then, 
how have they been simplified or adapted?  

4. The simplification of stop_obstruent 
  The following discussions will be on the simplification of 1). p + t, d, c, k, Ɂ;  2). c + p, b, 
d, k; 3). t + p, b, k; 4). k + p, b, t, d, Ɂ; and 5). s + p, b, t, d, k, Ɂ. However, according to the 

                                                           
5 A few word begin with cluster thr, as: thrɯt sadi: ทฤษฏี ‘theory’, can thra:  จันทรา ‘moon’, รุทระ  

rut thraɁ น่ากลัวยิ่งนัก (RIT. 1999 : 960). However, Li (1977 : 4) does not cite this cluster. 
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  From table 3, Thai complex onsets are strictly only 12. They must be rising in sonority. The 
sonority hierarchy, ranking the segments from least to most sonorous, is as follows: stop + glide; 
stop + liquid and fricative + liquid (Barbara. 2000: 217).
  Khmer complex onsets are approximately 80-88 in which around 32 constituted by obstruent 
+ obstruent sequence (schematically obs_obs). Table 4 illustrated this combination.

Table 4. Stop + Obstruent

  From table 4, the complex onsets in the sequence of the stop_obs are 25 clusters. Among 
these sequences four consonants, /b/, /d/, /h/, / /, are not found in the first position in the sequence. 
From the database, all complex onsets of stop_obs were attested with Khmer loanwords in Thai. 
They were simplified, since, as primary hypothesis, they are not allowed in Thai phonotactics. Then, 
how have they been simplified or adapted? 

The simplification of stop_obstruent
  The following discussions will be on the simplification of 1). /p + t/, /d/, /c/, /k/, / /; 
2). /c + p/, /b/, /d/, /k/; 3). /t + p/, /b/, /k/; 4). /k + p/, /b/, /t/, /d/, / /; and 5). /s + p/, /b/, /t/, /d/, 
/k/, / /. However, according to the limitation of the length of the paper, not all kinds of all sequences
are discussed, only some brief points of adaptation will be dealt. Both terms, adaptation and 
simplification, are used interchangeably in this study.
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 The p_obs
  The sequence of p_obs in Khmer language are /pt/, /pd/, /pc/, /pk/, /p /, /ps/, and /ph/. 
They were attested with Khmer loanwords in Thai, as shown in (1):

  From (1), the pd was adapted by inserting two segments, -ra-. Other simplified form of pd 
shows in example (2).

  The pd in (2) was adapted to pha d. Thus, two adapted forms, the insertion of epenthesis 
and featural change, of pd were used. All Khmer words in (2) are monosyllabic. They have been 
adapted into bi-syllable word. Each word had been separated into two syllables by a vowel 
epenthesis [a] and plosive p of initial segment formerly was unaspirated became an aspirated.
 The mapping of p  ph could be illustrated as followings schemata: 

 
  
  There are two assumptions in the output form: 1). the unaspirated stop p mapped to the 
aspirated stop ph or it could be said that [-asp] mapped [+asp]. 2). the insertion of [a] epenthesis 
causes the change of the feature of stop, p.

3 In this study, the first syllable in Thai words with [a] epenthesis is transcribed without “or”, since the present of these 

 tone in the first syllable has no contrast. For example, prà d :m and pra d :m conveys the same meaning of “to start, 

 to begin”
4 Old Thai.
5 In Khmer Dictionary (1967), this word is not found. It is usually used as unofficial word. Literarily, the word is prα do:  

 c i.e. not pdo:c. If it was the form in the ancient time, then modified to prα do:c in the modern Khmer, hence Thai, 

 in hypotheses, borrowed this word from modern Khmer. 
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limitation of the length of the paper, not all kinds of all sequences are discussed, only some brief 
points of adaptation will be dealt. Both terms, adaptation and simplification, are used 
interchangeably in this study.  
 
4.1 The p_obs 
 
  The sequence of p_obs in Khmer language are pt, pd, pc, pk, pɁ, ps, and ph. They were 
attested with Khmer loanwords in Thai, as shown in (1): 
 

  Khmer  Thai  Gloss 

(1)  a.  pdaǝm ផ្ដើម pra dǝ:m6 ประเดิม to start, begin 

 b.  pdœŋ ប្តឹង pra diaŋ  ประเดียง7 to complaint 

 c.  pdo:c8 ប្តូច pra du t  ประดุจ to compare 
 

  From (1), the pd was adapted by inserting two segments, -ra-. Other simplified form of pd 
shows in example (2). 

  
 Khmer  Thai  Gloss 

(2)  a.  pdœŋ ប្តឹង pha diaŋ เผดียง to complaint 
 

  The pd in (2) was adapted to pha d. Thus, two adapted forms, the insertion of epenthesis 
and featural change, of pd were used. All Khmer words in (2) are monosyllabic. They have been 
adapted into bi-syllable word. Each word had been separated into two syllables by a vowel 
epenthesis [a] and plosive p of initial segment formerly was unaspirated became an aspirated. 
 The mapping of p   ph could be illustrated as followings schemata:  
 

  Input            p        d  or   p       d 
 
   

  Output   p h a  d   ph  a  d 
    

                                                           
6 In this study, the first syllable in Thai words with [a] epenthesis is transcribed without    or   , since the present of 

these tone in the first syllable has no contrast. For example, pra  dǝ:m and pra dǝ:m conveys the same meaning 
of “to start, to begin” 

7 Old Thai. 
8 In Khmer Dictionary (1967), this word is not found. It is usually used as unofficial word. Literarily, the word is prα 

do:c i.e. not pdo:c. If it was the form in the ancient time, then modified to prα do:c in the modern Khmer, hence 
Thai, in hypotheses, borrowed this word from modern Khmer.     
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  Another solving of pd could be found, as shown in (3):

  
  In (3), the /p/ in /pd/ surfaced as r. From (1)-(3), the p_d sequence underwent in three 
alternative forms: the insertion of [a], /h/, /r/ and the changing from /p/ to /r/. 
  The former is that the /p/ in /pd/ surfaces as /ph/, then from /ph/ to /r/. This second step 
may occur within Thai language. The second assumption is that p in pd took the change directly to 
/r/. 
  The relation between Khmer and Thai has not just begun one or two centuries, but it has 
been started nearly a thousand years ago. Khmer loanwords that come into Thai at time of contact 
might not stay the same form as seen in the present time. Headley (1998 : 21) proposes that 
loanword is a fossil of the language. This prediction could be wrong to the Khmer loanwords in Thai 
or may be to other loanwords of the world, since the words borrowed are in use in the present 
time. Thus, they may be adapted within the language. This leads to the change, phonetically change. 
  The /p/ to /ph/ mapping could be the best way for the first assumption. Best way to make 
sure this prediction is from RIT (1999). Although some words have labeled as an old word7 , it could 
give some guide on this issue. From this cue, pd has been mostly mapped as pha d. Thus we could 
predict that pd from above examples could be adapted as pha d, then this sequence had been 
changed to ra d in the latter time within the Thai language. However, the result of this investigation 
reveals that there is no other form, i.e. pha d, of pd found in RIT. Consequently, we could assume 
that the mapping pd to rd might be from the Khmer directly. Firstly, we could put our attention on 
the available form of rd in Thai phonotactics. Although a number of Thai words in the form of ra_d 
are foreign loanwords, it could help us to the assumption that this syllable pattern is permitted in 
Thai phonotactics. Items in (4), for example, could be used to support this claim. 

6 The word pdom is derived from dom meaning ‘to unite, to group; collective’ (BI. 1967 : 316). In this case the prefix 

 p meaning ‘to cause’ is added to the root word dom.
7 คำาโบราณ
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  There are two assumptions in the output form: 1). the unaspirated stop p mapped to the 
aspirated stop ph or it could be said that [-asp] mapped [+asp]. 2). the insertion of [a] epenthesis 
causes the change of the feature of stop, p. 
  Another solving of pd could be found, as shown in (3): 
 

   Khmer  Thai  Gloss 
(3)  a.  pdom9 ត្ត ុំ ra dum ระดม to assemble 

   
  In (3), the p in pd surfaced as r. From (1)-(3), the p_d sequence underwent in three 
alternative forms: the insertion of [a], h, r and the changing from p to r.  
  The former is that the p in pd surfaces as ph, then from ph to r. This second step may 
occur within Thai language. The second assumption is that p in pd took the change directly to r.  
  The relation between Khmer and Thai has not just begun one or two centuries, but it has 
been started nearly a thousand years ago. Khmer loanwords that come into Thai at time of contact 
might not stay the same form as seen in the present time. Headley (1998 : 21) proposes that 
loanword is a fossil of the language. This prediction could be wrong to the Khmer loanwords in Thai 
or may be to other loanwords of the world, since the words borrowed are in use in the present 
time. Thus, they may be adapted within the language. This leads to the change, phonetically 
change.  
  The p to ph mapping could be the best way for the first assumption. Best way to make 
sure this prediction is from RIT (1999). Although some words have labeled as an old word10, it could 
give some guide on this issue. From this cue, pd has been mostly mapped as pha d. Thus we 
could predict that pd from above examples could be adapted as pha d, then this sequence had 
been changed to ra d in the latter time within the Thai language. However, the result of this 
investigation reveals that there is no other form, i.e. pha d, of pd found in RIT. Consequently, we 
could assume that the mapping pd to rd might be from the Khmer directly. Firstly, we could put 
our attention on the available form of rd in Thai phonotactics. Although a number of Thai words in 
the form of ra_d are foreign loanwords, it could help us to the assumption that this syllable 
pattern is permitted in Thai phonotactics. Items in (4), for example, could be used to support this 
claim.  

  Thai Gloss 
(4)  (a).  ra da p ระดับ level, grade 

                                                           
9 The word pdom is derived from dom meaning ‘to unite, to group; collective’ (BI. 1967 : 316). In this case the prefix p 

meaning ‘to cause’ is added to the root word dom. 
10 ค าโบราณ 
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 (b).  ra diaŋ ระเดยีง rope for clinging monk’s robe  
 (c).  ra du: ระด ู menses 

  However, the ra from items in (4) has not been from pd. In this case, the obstruent p of 
the pd lost its feature as obstruent to sonorant.  
 
  The schemata of rdom  ra dom are as follows: 
 
   Input  p     d     o   m 

  
   Output  r a   d     o   m 
 
  The r could not directly precede the voice stop d. Hence, the grammar needs the 
epenthesis /a/ comes in between. 
 
4.2 The c + obs 
 
  The sequence of c_obs  was attested with a number of Khmer loanwords in Thai. From 
loanword database, the sequence of c + obs which came with Khmer loanwords are cp, cb, cd, ck, 
and ch, as shown in (5). 
 

  Khmer  Thai  Gloss 

(5)  a.  chpɯn  ឆ្ពិន ta phian ตะเพียน  kind of fish11 

 b.  chpuoh ផ ព្ ោះ cha phɔɁ เฉพาะ toward, specify 

 c.  chkαok ផ ោ្ ក ta ko k ตะโกก kind of fish 

 d.  chdαo ផ ដ្  cha do: ชะโด kind of fish12 

 e.  cbap ចាប់្ cha bap ฉบับ law, rule 

 f.  cbah ចាស់្ cha mat ชะมัด clear; extreme 
 

  From (5), Thai grammar solved the illegal forms of c_b by separating via /a/ epenthesis. 
The c_b sequence was broken by an epenthesis [a] and the stop c surfaced as ch, see (5b, 5d-5e), 
and stop c surfaced as t, see in (5a, 5c). That is, the non-aspirated stop was changed to aspirated 
stop. 
 
 
                                                           
11 Puntius sp. 
12 Kind of large fish (Ophicephalus micropeltes (ophicephalidae). 
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  The schemata of rdom  ra dom are as follows:

 

  The r could not directly precede the voice stop d. Hence, the grammar needs the epenthesis 
/a/ comes in between.

 The c + obs
  The sequence of c_obs was attested with a number of Khmer loanwords in Thai. From 
loanword database, the sequence of c + obs which came with Khmer loanwords are cp, cb, cd, ck, 
and ch, as shown in (5).

  From (5), Thai grammar solved the illegal forms of c_b by separating via /a/ epenthesis. The 
c_b sequence was broken by an epenthesis [a] and the stop c surfaced as ch, see (5b, 5d-5e), and 
stop c surfaced as t, see in (5a, 5c). That is, the non-aspirated stop was changed to aspirated stop.

  Input  a. c b  b. c b
  Output   ch a b   ch a b
  
  Besides the /c/ to /ch/ mapping in /cb/, another adapted form of /c/ is /t/, see (5b and 5d). 
This mapping is different from /c/ to /ch/, since c and t are stop but different in place of articulation. 
  To sum, cb was simplified by segment insertion and featural change, a epenthesis and /c/ 
to /ch/ or /c/ to /r/, respectively, /c/  /ch/ , /c/  /t/.

8 Puntius sp.
9 Kind of large fish (Ophicephalus micropeltes (ophicephalidae).
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 (b).  ra diaŋ ระเดยีง rope for clinging monk’s robe  
 (c).  ra du: ระด ู menses 

  However, the ra from items in (4) has not been from pd. In this case, the obstruent p of 
the pd lost its feature as obstruent to sonorant.  
 
  The schemata of rdom  ra dom are as follows: 
 
   Input  p     d     o   m 

  
   Output  r a   d     o   m 
 
  The r could not directly precede the voice stop d. Hence, the grammar needs the 
epenthesis /a/ comes in between. 
 
4.2 The c + obs 
 
  The sequence of c_obs  was attested with a number of Khmer loanwords in Thai. From 
loanword database, the sequence of c + obs which came with Khmer loanwords are cp, cb, cd, ck, 
and ch, as shown in (5). 
 

  Khmer  Thai  Gloss 

(5)  a.  chpɯn  ឆ្ពិន ta phian ตะเพียน  kind of fish11 

 b.  chpuoh ផ ព្ ោះ cha phɔɁ เฉพาะ toward, specify 

 c.  chkαok ផ ោ្ ក ta ko k ตะโกก kind of fish 

 d.  chdαo ផ ដ្  cha do: ชะโด kind of fish12 

 e.  cbap ចាប់្ cha bap ฉบับ law, rule 

 f.  cbah ចាស់្ cha mat ชะมัด clear; extreme 
 

  From (5), Thai grammar solved the illegal forms of c_b by separating via /a/ epenthesis. 
The c_b sequence was broken by an epenthesis [a] and the stop c surfaced as ch, see (5b, 5d-5e), 
and stop c surfaced as t, see in (5a, 5c). That is, the non-aspirated stop was changed to aspirated 
stop. 
 
 
                                                           
11 Puntius sp. 
12 Kind of large fish (Ophicephalus micropeltes (ophicephalidae). 
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 The t + p, b, k, h
  The t in Khmer could be preceded some other obstruent consonants to form the complex 
onset. The sequence of t_obs in Khmer language are tp, tb, tk, and th. They had attested with Khmer 
loanwords in Thai, as shown in (6):

  From (6), stop t mapped to th (6d), r (6t). The t_obs was separated by [a] epenthesis. Thus, 
t_obs  ta_obs, tha_obs.

 The /k/ + /p/, /b/, /c/, /t/, /d/, / /, /s/, /h/
  From selecting loanwords, the sequence of /k + obs/ which had attested with Khmer 
loanwords are /kp/, /kb/, /kc/, /kt/, /kd/, /k /, /ks/, /kh/. The following discussions investigate some 
adaptation that took place in some of /k + obs/. 
  The adaptation of Complex Onset /khc-/  /kh-/

  The adaptation of Complex Onset /kht-/

10 No longer used in Modern Khmer. The word was derived from a verb ter (present Khmer េដរ) by inserting an infix -p-, 

 thus tpir or thpir, referred to what were listed together in a long list (Uraisi. 1987: 168).
11 Dipterocarpus intricatus Dyer “Dipterocapaceael.”
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  Input  a. c b   b. c b 
  Output     ch  a  b      ch a  b 
   
  Besides the c to ch mapping in cb, another adapted form of c is t, see (5b and 5d). This 
mapping is different from c to ch, since c and t are stop but different in place of articulation.  
  To sum, cb was simplified by segment insertion and featural change, a epenthesis and c to 
ch or c to r, respectively, c  ch , c  t. 
 
4.3 The  t + p, b, k, h 
 
  The t in Khmer could be preceded some other obstruent consonants to form the complex 
onset. The sequence of t_obs in Khmer language are tp, tb, tk, and th. They had attested with 
Khmer loanwords in Thai, as shown in (6): 
 
 

  Khmer  Thai  Gloss 
(6)  a.  thpi:13 ថ្ពើរ tha bian  ทะเบียน enrollment 
 b.  thkaǝŋ ផថ្ោើង tha kǝ:ŋ เถกิง excellent, noble 
 c.  tbɛŋ ត្បែង ta bɛ:ŋ ตะแบง kind of tree14 
 d.  tbo:ŋ បែូង tha buaŋ ทบวง head 
 e.  thɛm ត្ថ្ម thɛ:m แถม to add 
 f.  rea:t tba:t រាបបាប ra ba:t ระบาด to spread 

 

  From (6), stop t mapped to th (6d), r (6t). The t_obs was separated by [a] epenthesis. Thus, 
t_obs  ta_obs, tha_obs. 
 
4.4 The  k + p, b, c, t, d, Ɂ, s, h 
 
  From selecting loanwords, the sequence of k + obs which had attested with Khmer 
loanwords are  kp, kb, kc, kt, kd, kɁ, ks, kh. The following discussions investigate some adaptation 
that took place in some of k + obs.  
  The adaptation of Complex Onset khc-  kh- 
 

                                                           
13 No longer used in Modern Khmer. The word was derived from a verb ter (present Khmer ផេរ) by inserting an infix -

p-, thus tpir or thpir, referred to what were listed together in a long list (Uraisi. 1987 : 168). 
14 Dipterocarpus intricatus Dyer “Dipterocapaceael.” 
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/kht-/  /kr-/

/kht-/  /s-/

  Khmer and Thai have borrowed heavy words from India, Pali and Sanskrit. Phonetically, 
Pali and Sanskrit have some phonological differences in some words, namely kh and /s/. 

 

  From point of view, we will not put our consideration to this difference. We would draw 
some attention this variation between Khmer and Thai. The above phenomenon doesn't only take 
place in Pali - Sanskrit, but it's also found in Khmer loanwords in Thai.

 

  From (9), /kh/ and /t/ mapped to /s/ and /th/ respectively. However, we will address the 
alternation within kh to /s/. 

11 
 

 

  Khmer Thai Gloss 
(7)  

(a).  khca:j  ខ្ចា យ 
kha ca:j ขจาย 
kha ja:j ขยาย 

to scatter 

 (b).  khcα: khca:j ខ្ារខ្ចា យ kha cɔ:n kha ca:j ขจรขจาย spread 
 (c).  khcej  ខ្ាើ kha ci: ขจ ี young, new 

 

  The adaptation of Complex Onset kht- 
 

kht-  kr- 
 

  Khmer  Thai  Gloss 
(8)  a.  khtɔp  ខ្ទប់្ kra tho p กระทบ to crash against  to effect 

 b.  khtɯm ខ្ទឹម kra thiam  กระเทียม onion, garlic 

 c.  khtɔ:m  ខ្ទម kra thɔ m กระท่อม hut, cotound 

 d.  khti:ŋ  ខ្ទើង kra thiŋ กระทิง wild cow 

 e.  khteah  ខ្ទោះ kra thaɁ กระทะ frying pan 

 f.  khtɔp  ខ្ទប់្ kra tho p กระทบ to crash against  to effect 
 

kht-  s- 
 

  Khmer and Thai have borrowed heavy words from India, Pali and Sanskrit. Phonetically, Pali 
and Sanskrit have some phonological differences in some words, namely kh and s.  
   kh    s 

   សិ្ក្ខា   sek kha: សិ្កា sek sa: 

   ភិកាត  phik kho ភិកសត  phi so   
   រក្ខា   ra kha:  រកា  rak sa:  
  From point of view, we will not put our consideration to this difference. We would draw 
some attention this variation between Khmer and Thai. The above phenomenon doesn't only take 
place in Pali - Sanskrit, but it's also found in Khmer loanwords in Thai. 
   

  Khmer Thai Gloss 
(9)  a.  khtɔ:  ខ្ទរ sa thɔ :n  สะท้อน resound 

 b.  khtea:  ខ្ចទ រ sa tha:n  สะท้าน to shiver,  
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The adaptation of Complex Onset /kd-/
  The sequence of kd mapped to many forms as follows:
/kd/  /kr/

  Complex onset of items in (12) is a sequence of voiceless obstruent + voiced obstruent, 
/kd/, is forbidden in Thai. Thai phonotactics blocked this sequence from coming to the language, so 
/kd/ underwent the adaptation. The strategy that Thai might have employed to solve is to epenthesis.
In this case, from (12), the k in the sequence of k_d has mapped to kra d. The schemata of kra da:n 
are as follows:
  

  From the scheme, kd has been broken up by ra insertion. In terms of syllable, one syllable 
in Khmer altered to two syllables in Thai, since there are two nuclei in this new form, the a of kra 
and the a: of da:13. That is Khmer one-syllable word had changed into Thai two-syllable word. The 
sequence of stop k and liquid r (kr cluster) is legal in Thai. The insertion of ra violates the faithfulness 
constraint. The constraint states that there is not inserted any segment in the output.

  The adaptation of Complex Onset /kb-/
 /kb-/  /kh-/

12 In modern Khmer, the underlying form of r does not occur in the surface from, it is deleted. In here we do not discuss 

about this.
13 Owing to our discussion here focuses only on the complex onset, the alternation from open syllable -da: to close 

syllable -da:n is beyond our scope.
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  From (9), kh and t mapped to s and th respectively. However, we will address the 
alternation within kh to s.  
 
The adaptation of Complex Onset kd- 
 
  The sequence of kd mapped to many forms as follows: 
kd  kr 

  Khmer Thai Gloss 
(10)  a.  kda:  ក្ខដ រ kra da:n กระดาน board, plank 
 b.  kdαoŋ  ផក្ខដ ង kra do:ŋ กระโดง sail 
 c.  kdαɁ  កដក់ kra dɔɁ  กระเดาะ to click with tongue 

  
  Complex onset of items in (12) is a sequence of voiceless obstruent + voiced obstruent, 
kd, is forbidden in Thai. Thai phonotactics blocked this sequence from coming to the language, so 
kd underwent the adaptation. The strategy that Thai might have employed to solve is to 
epenthesis. In this case, from (12), the k in the sequence of k_d has mapped to kra d. The 
schemata of kra da:n are as follows: 
    Input  k          d    a:   r15 

 
    Output  k  r  a    d   a:   n 
  
   From the scheme, kd has been broken up by ra insertion. In terms of syllable, one syllable 
in Khmer altered to two syllables in Thai, since there are two nuclei in this new form, the a of kra 
and the a: of da:16. That is Khmer one-syllable word had changed into Thai two-syllable word. The 
sequence of stop k and liquid r (kr cluster) is legal in Thai. The insertion of ra violates the 
faithfulness constraint. The constraint states that there is not inserted any segment in the output. 
 
  The adaptation of Complex Onset kb- 
  kb-  kh- 

   Khmer Thai Gloss 
(11)  a.  kbo:  កែូរ kha bu:n ขบูร artistic decoration 

   

                                                           
15 In modern Khmer, the underlying form of r does not occur in the surface from, it is deleted. In here we do not 

discuss about this. 
16 Owing to our discussion here focuses only on the complex onset, the alternation from open syllable -da: to close 

syllable -da:n is beyond our scope.  
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  The word ขบูร is found in Thai dictionary (1999: 168). However, it is not generally known 
by Thai speakers. The sequence of /kb/ is a combination which absent in Thai phonotactics. It was 
broken by epenthesis a and the segment /k /was changed to /kh/ or it could be said the [-aspirated] 
mapped to [+aspirated]. 
kb-  kr-

  Now let’s consider the alternation of kb. Item in (11) illustrates this alternation.

  In a similar vein, /kb/ had mapped as the /kd/ was. It altered to kra d. That is it took ra 
epenthesis. 

/k /-  /k-/ , /kr-/
 

 
 It is like a test to find the best form of the word. The word /ka :cm/ was adapted as many 
forms, กะออม น. ภาชนะสานด้วยไม้ไผ่ ยาชัน รูปคล้ายกระบุง ไม่มีคอใช้ใส่นำ้า, กระออม, กัลออม, หรือ กะละออม 
ก็ว่า (RIT. 1999 : 100). Finally, two forms had been selected, /ka :m/ and /kra :m/. However, its 
usage is narrow. That is, a few Thai speakers know this word. 

The /s + p/, /b/, /t/, /d/, /k/, / /
  From selecting loanwords, the sequence of /s + obs/ which had attested with Khmer 
loanwords are /sp/, /sb/, /st/, /sd/, /sk/, /s /.
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  The word ขบูร is found in Thai dictionary (1999 : 168). However, it is not generally known by 
Thai speakers. The sequence of kb is a combination which absent in Thai phonotactics. It was 
broken by epenthesis a and the segment k was changed to kh or it could be said the [-aspirated] 
mapped to [+aspirated].  
 
kb-  kr- 

 

  Now let’s consider the alternation of kb. Item in (11) illustrates this alternation. 
 

  Khmer Thai Gloss 
(12)  a.  kben  កែនិ kra be:n กระเบน hem of the sampot 
 b.  kbo:  កែូរ kra buan กระบวน artistic decoration 
 c.  kbaŋ  កាុំង kra baŋ  กระบัง diadem, shield 

  In a similar vein, kb had mapped as the kd was. It altered to kra d. That is it took ra 
epenthesis.  
 
kɁ-  k- , kr- 
  

  Khmer Thai Gloss 
(13)  a.  kɁα:m  កអម ka Ɂɔ:m กะออม clay pot 

    or kra Ɂɔ:m กระออม  
  It is like a test to find the best form of the word. The word ka Ɂɔ:m was adapted as many 
forms, กะออม น. ภาชนะสานด้วยไมไ้ผ่ ยาชัน รูปคล้ายกระบุง ไมม่ีคอใช้ใส่น้ า, กระออม, กัลออม, หรือ กะละออม ก็
ว่า (RIT. 1999 : 100). Finally, two forms had been selected,  ka Ɂɔ:m and kra Ɂɔ:m. However, its 
usage is narrow. That is, a few Thai speakers know this word.  
 
4.5 The  s + p, b, t, d, k, Ɂ 
 
  From selecting loanwords, the sequence of s + obs which had attested with Khmer 
loanwords are  sp, sb, st, sd, sk, sɁ. 
 
  Khmer  Thai  Gloss 
(14)  a.  sbaj ស្ស្ែ sa baj สไบ cheesecloth 

 b.  spea:n ស្ពព ន sa pha:n  สะพาน bridge 
 c.  sdɛŋ ត្ស្តង sa dɛ:ŋ แสดง to manifest, perform 
 d.  skat ស្ពោ ប់ sa kat สกัด to intercept, obstruct 

13 
 

 

  The word ขบูร is found in Thai dictionary (1999 : 168). However, it is not generally known by 
Thai speakers. The sequence of kb is a combination which absent in Thai phonotactics. It was 
broken by epenthesis a and the segment k was changed to kh or it could be said the [-aspirated] 
mapped to [+aspirated].  
 
kb-  kr- 

 

  Now let’s consider the alternation of kb. Item in (11) illustrates this alternation. 
 

  Khmer Thai Gloss 
(12)  a.  kben  កែនិ kra be:n กระเบน hem of the sampot 
 b.  kbo:  កែូរ kra buan กระบวน artistic decoration 
 c.  kbaŋ  កាុំង kra baŋ  กระบัง diadem, shield 

  In a similar vein, kb had mapped as the kd was. It altered to kra d. That is it took ra 
epenthesis.  
 
kɁ-  k- , kr- 
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 e.  sɁa:t ស្ពអ ប sa Ɂa:t สะอาด clean, neat, proper 
 f.  sɁoh ស្អតោះ ra ɁuɁ ระอุ hot and oppressive 

 
   The adaptation to the sequence of s + obs is the insertion, the changing of the feature of 
consonants. As things happened to the other sequence, the insertion is always an epenthesis a. 
From (15), all words were broken by epenthesis a. For featural change, the s in (15f) had changed to 
[r], fricative – trill. 
     

CONCLUSION 
 
  One of the reasons of simplification of stop_obs sequence in Khmer loanwords in Thai 
might be from its absence in Thai phonotactics. Within the Thai context, they were simplified in all 
words. Thai grammar had to work hard with these sequences. To solve these strange forms, Thai 
grammar chooses the strategy of segment insertion, featural change, and segment deletion. The 
epenthesis, [a], was the most favor over featural change. The insertion of segment in some 
sequences caused some first segment of complex onset alter its feature. Many Khmer first 
consonant in stop_obs is unaspirated stop. They were adapted to an aspirated one in the context 
of loan form. However, the solution on these means did not generally or systematically take place 
with a kind of sequence.  
  The result of the present study is different from the previous studies. In terms of 
consonant cluster or complex onset, Varasarin (1984) put investigation on only the consonant 
cluster initiated with s.  This study gives further step to the stop_obs sequence. The simplification 
of this sequence was not systematically done. That is each sequence was not adapted into only 
form, but different forms. Furthermore, the epenthesis [a] was not only strategy of complex onset.   
 
Suggestions 
 

1. In terms of complex onset, Khmer loanwords in Thai were not limited in only the sequence of 
obs_obs, there are still rooms for further researches, as obs_sonorant, sonorant_obstruent, 
and sonorant_sonorant.  

2. In this article, the study was shed the light on how obs_obs was adapted in the environment 
of Thai grammar within the general framework of phonetic adaptation. Thus, in the coming 
research should be extended by using any specific theory for picturing on how adaptation was 
and other aspects of the loanword. 

3. Thai is a tonal language. Further studies should put the investigation on how the language put 
the tone to the foreign words, loanwords?  
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 1. In terms of complex onset, Khmer loanwords in Thai were not limited in only the sequence 
of obs_obs, there are still rooms for further researches, as obs_sonorant, sonorant_obstruent, and 
sonorant_sonorant. 
 2. In this article, the study was shed the light on how obs_obs was adapted in the environment
of Thai grammar within the general framework of phonetic adaptation. Thus, in the coming research 
should be extended by using any specific theory for picturing on how adaptation was and other 
aspects of the loanword.
 3. Thai is a tonal language. Further studies should put the investigation on how the language 
put the tone to the foreign words, loanwords?
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บทคัดย่อ
 บทความนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของการศกึษาวจิยัเรือ่งคำาประสมในภาษาไทยและภาษาจนีทีม่คีำาวา่“หนา้”โดยบทความ
นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหมายเปรียบของคำาว่า “หน้า” ที่เป็นส่วนประกอบของคำาประสมในภาษาไทยและภาษา
จีน และเปรียบเทียบมโนทัศน์จากความหมายเปรียบของคำาว่า “หน้า” ที่เป็นส่วนประกอบของคำาประสมในภาษาไทยและ
ภาษาจีน ผลการศึกษาพบว่า ในภาษาไทยและภาษาจีน ได้นำาคำาว่า “หน้า” ที่เป็นคำาเรียกชื่ออวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกาย
มาประกอบกบัคำาอืน่เปน็คำาประสม ทำาใหค้ำาวา่ “หนา้” เกดิการขยายความหมายจากสิง่ท่ีแสดงความหมายเปน็รปูธรรมไป
เปน็ความหมายนามธรรมตามลำาดบัดงันี ้1) หนา้เปน็คนและเรือ่งทีเ่กีย่วกบัคน 2) หนา้เปน็พืน้ที ่และ 3) หนา้เปน็เวลา สว่น
ความแตกต่างทางระบบความคิดของคนไทยกับคนจีนคือ คนไทยมองว่า หน้าเป็นพื้นผิวของสรรพสิ่งที่มองเห็นด้านชัดเจน 
หนา้เปน็เวลาในอนาคต สว่นคนจนีมองวา่ “脸” (liǎn) ‘หนา้’ เปน็พืน้ผวิของสรรพสิง่ทีม่องเหน็ดา้นชัดเจน เปน็ระยะเวลา 
และ “面” (miàn) ‘หน้า’ เป็นพื้นผิวของสรรพสิ่งที่มีทั้งมองเห็นด้านชัดเจนกับมองเห็นด้านไม่ชัดเจน เป็นเวลาในอนาคต

คำาสำาคัญ: ความหมายเปรียบ คำาประสม มโนทัศน์ทางภาษา

Abstract
 This article was a part of the comparative study of compound word “face” both in Thai and 
Chinese. The article aimed to study the metaphorical meaning of the word “face” in the compound 
words in Thai and Chinese and to compare concept the metaphorical meaning of the word “face” in 
the compound words in Thai and Chinese. From the study, Thai and Chinese used the word “face” 
as names for parts of the body and another words synthesis of a compound word, thus the word 
“face”was expanding the meaning from concrete to abstract as follows: 1) face can imply human and 
their qualification; 2) face can imply area; 3) face can imply time. However, Thai and Chinese people saw 
differently in some particular meanings. While the Thai people considered face as the surface of things 
which was clearly visible and the time in future. The Chinese people considered it as the surface of 

6
ความหมายเปรียบของคำาว่า “หน้า” ในคำาประสมในภาษาไทยและภาษาจีน

Metaphorical Meaning of The Word “Face” in the Compound Words 
in Thai and Chinese

เสี่ยว หยูน หยาง 1/ เมธาวี ยุทธพงษ์ธาดา 2/ โกวิทย์ พิมพวง 3

XiaoYun Yang / Mathawee Yuttapongtada / Kowit Pimpuang

1, 2, 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Program in Thai Language, Faculty of Humanities, Kasetsart University
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things which was clearly visible or unclearly visible 
and the time in future or period time. 

Keywords: metaphor, compound words, concept 
of language

บทนำา
 ภาษาเป็นเคร่ืองมือท่ีมนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อใช้
ในการส่ือสารในชีวิตประจำาวันและมีอิทธิพลต่อความคิด
ของมนุษย์เป็นอย่างมาก ผู้วิจัยสังเกตว่า คนไทยและคน
จีนมองว่า หน้าเป็นอวัยวะสำาคัญส่วนหน่ึงท่ีอยู่ในระดับสูง
ของร่างกาย มักได้รับการตกแต่งเป็นพิเศษ ในภาษาไทย
และภาษาจีน ได้นำาคำาว่า “หน้า” มาประกอบกับคำาอื่น
เป็นคำาประสมทำาให้ความหมายของคำาว่า “หน้า” เกิดการ
ขยายความหมาย ตวัอยา่งในภาษาไทยมคีำาวา่ หนา้เกา่ หนา้
ใหม่ มีความหมายเปรียบถึง คน คำาว่า ขายหน้า ข้ามหน้า 
มีความหมายเปรียบถึงเกียรติศักดิ์ของคน คำาว่า ปีหน้า วัน
หน้า มีความหมายเปรียบถึง เวลา เป็นต้น ส่วนคำาว่า“脸” 
(liǎn) ‘หน้า’ หรือคำาว่า “面” (miàn) ‘หน้า’ ในภาษาจีน
ได้นำาคำาว่า “脸” (liǎn) ‘หน้า’ หรือคำาว่า “面” (miàn) 
‘หน้า’ ประกอบกับคำาอื่นเป็นคำาประสม ทำาให้ความหมาย
ของคำาว่า “脸” (liǎn) ‘หน้า’ หรือคำาว่า “面” (miàn) 
‘หน้า’ เกิดการขยายความหมายเช่นกัน เช่น “半熟脸” 
(bànshóuliǎn) มีความหมายเปรียบถึง คนท่ีเพิ่งเคยเห็น 
(半 (bàn) หมายถึง ครึ่ง, 熟 (shóu) หมายถึง สุก, 脸 
(liǎn) หมายถึง หน้า) “脸面” (liǎnmiàn) มีความหมาย
เปรียบถึง เกียรติศักดิ์ของคน (脸 (liǎn) หมายถึง หน้า, 面 
(miàn) หมายถึง หน้า) “被面” (bèimiàn) ‘หน้าผ้าห่ม’ 
มีความหมายเปรียบถึง พื้นที่ เป็นต้น
 จากที่กล่าวมา แสดงให้เห็นว่า คำาว่า “หน้า” ที่
เป็นส่วนประกอบของคำาประสมในภาษาไทยและภาษาจีน
เหล่านี ้มคีวามหมายเชงิเปรยีบเทยีบ กลา่วคือ คำาวา่ “หนา้” 
ในภาษาไทยและภาษาจนีไมไ่ดห้มายถึงอวยัวะรา่งกายของ

มนุษย์เท่าน้ัน แต่จะเกิดการเปล่ียนแปลงทางความหมาย
เมื่อประกอบกับคำาอื่นเป็นคำาประสม ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจ
ศกึษาความหมายเปรยีบของคำาประสมทีม่คีำาวา่ “หนา้” ใน
ภาษาไทยและภาษาจีนวา่ มคีวามเหมอืนและความแตกตา่ง
กนัอยา่งไร โดยผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวคดิของ พระยาอนุมานราชธน 
(2522) อัญชลี สิงห์น้อย (2548) Goatly Andrew (1997) 
และ Jean Aithison (2012) ในการวิเคราะห์

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพ่ือศึกษาความหมายเปรียบของคำาว่า “หน้า” 
ที่เป็นส่วนประกอบของประสมในภาษาไทยและภาษาจีน
 2. เพื่อเปรียบเทียบมโนทัศน์จากความหมาย
เปรียบของคำาว่า “หน้า” ที่เป็นส่วนประกอบของประสม
ในภาษาไทยและภาษาจีน

วิธีดำาเนินการวิจัย
 1. การเก็บข้อมูลภาษาไทย ผู้วิจัยได้รวบรวม
ข้อมูลคำาประสมภาษาไทยที่มีคำาว่า “หน้า” เป็นส่วน
ประกอบจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 
2554 จำานวนทั้งสิ้น 230 คำา
 2. การเกบ็ขอ้มลูภาษาจีนนัน้ เนือ่งจากในภาษา
จนีมคีำา 2 คำา คือ คำาวา่“脸”(liǎn) และ คำาวา่ “面” (miàn) 
ซ่ึงหมายถึง “หน้า” ในภาษาไทย ดังน้ันผู้วิจัยได้รวบรวม
ขอ้มลูคำาประสมภาษาจนีทีม่คีำาวา่ “脸” (liǎn) ‘หนา้’ และ 
คำาว่า “面 1” (miàn) ‘หน้า’ จากพจนานุกรม《现代汉

语词典》《xiàndàihànyǔcídiǎn》ซึง่เปน็พจนานุกรม
มาตรฐานท่ีใช้ในประเทศจีน จำานวนท้ังส้ิน 222 คำา
 3. ทั้งนี้คำาประสมที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ มีคำา
ประสมบางคำาอาจถูกตีความว่าเป็นสำานวน แต่เนื่องจาก
ผู้วิ จัยใช้พจนานุกรมในการเก็บข้อมูล ดังนั้น หาก
พจนานุกรมไม่ได้ระบุว่าคำานั้นเป็นสำานวนและเข้าเกณฑ์
การเป็นคำาประสมของงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะถือว่า คำานั้น
เป็นคำาประสม

1 คำาว่า “面” (miàn) ‘หน้า’ ในภาษาจีนมีความหมายประจำารูป 2 ความหมาย คือ ส่วนของศีรษะตั้งแต่หน้าผากลงมาจดคาง และแป้งหมี่หรือแป้ง

ที่ทำาจากข้าวสาลี ความหมายทั้งสองนี้ เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่าไม่มีความสัมพันธ์กัน เป็นความบังเอิญที่มีรูปภาษาเหมือนกันถือว่าเป็นการพ้องรูป
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 4. ศึกษาความหมายเปรียบของคำาว่า “หน้า” 
ในคำาประสมในภาษาไทยและภาษาจีนจากพจนานุกรม
ทั้งสองภาษาข้างต้นโดยวิเคราะห์ตามแนวคิดของ พระยา
อนุมานราชธน (2522) อัญชลี สิงห์น้อย (2548) Goatly 
Andrew (1997) และ Jean Aithison (2012) ซึ่งแนวคิด
ของ พระยาอนุมานราชธน และ อัญชลี สิงห์น้อย คือ 
ความหมายเปรียบสามารถเกิดขึ้นในระดับคำาประสม ส่วน
แนวคิดของ Goatly และ Jean Aithison แสดงให้เห็นว่า 
ความหมายเปรียบของคลังศัพท์แบบคำาประสมที่บรรจุใน
พจนานุกรมนั้น สามารถสะท้อนระบบความคิดของมนุษย์
จากการสร้างคำาใหม่ได้

ผลการวิจัย
 ความหมายเปรียบ (metaphor) ไม่ใช่เครื่องมือ
ทางภาษาหรือรูปภาษาท่ีแสดงจินตภาพหรอืวรรณศลิป ์แต่
เปน็เรือ่งทีอ่ยูใ่นชวีติประจำาวนัของมนษุย ์เปน็กระบวนการ
ทีมี่อทิธพิลตอ่ระบบความคดิและการกระทำาของมนษุย ์โดย
ถา่ยโอนจากสิง่หนึง่ทีม่คีวามหมายประจำารปูในภาษาและมี
ลักษณะเป็นรูปธรรมไปยังอีกสิ่งหน่ึงท่ีมีความหมายเปรียบ
และมีลักษณะเป็นนามธรรมกว่าเพื่อให้มนุษย์ได้เข้าใจสิ่ง
ใหมท่ีม่คีวามหมายใหมง่า่ยข้ึน (Lakoff & Johnson, 1980 
: 3-6) จากการศึกษาวิเคราะห์ความหมายเปรียบของคำาว่า 
“หนา้” ทีเ่ปน็สว่นประกอบของคำาประสมในภาษาไทยและ
ภาษาจนี ผูวิ้จยัพบวา่ คำาว่า “หนา้” ในภาษาไทยและภาษา
จนีเมือ่ประกอบกบัคำาอ่ืนเปน็คำาประสมทำาใหเ้กดิการขยาย
ความหมายของคำาว่า “หน้า” ทั้งในภาษาไทยและภาษา
จีน จากความหมายของคำาว่า “หน้า” ในพจนานุกรมฉบับ
ราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2554 กบัพจนานกุรม《现代汉

语词典》สรปุไดว้า่ “หนา้” หมายถงึ สว่นหนา้ของศรีษะ
ตั้งแต่หน้าผากลงมาจดคาง ซ่ึงเม่ือวิเคราะห์องค์ประกอบ
ทางความหมายของคำาว่า “หน้า” โดยใช้แนวคิดของ เพียร
ศิริ วงศ์วิภานนท์ (2525: 304-305) สามารถแสดงได้ดังนี้

หน้า
[อวัยวะร่างกาย]

[ตั้งแต่หน้าผากลงมาจดคาง]
 [ส่วนสำาคัญ]

[เห็นก่อนส่วนอื่น]
[ลักษณะแบน]

เม่ือพิจารณาองค์ประกอบย่อยทางความหมายของคำาว่า 
“หนา้” จะเหน็ไดว้า่องคป์ระกอบย่อยทางความหมายเหล่า
นัน้เอือ้ตอ่การนำาไปใชใ้นวเิคราะห์ความหมายเปรยีบของคำา
ว่า “หน้า” ที่เป็นส่วนประกอบของคำาประสมในภาษาไทย
และภาษาจีน ดังต่อไปนี้
 1. ความหมายเปรยีบของคำาวา่ “หนา้” ทีเ่ปน็
ส่วนประกอบของคำาประสมในภาษาไทย
  1.1 “หน้า” เป็นคนและเรื่องที่เกี่ยวกับคน
   1.1.1 “หน้า” เป็นคน
   สนิท สมัครการ (2518: 496) ได้กล่าว
ถึงเรื่อง “หน้า” ในสังคมไทยไว้ว่า หน้าเป็นอวัยวะส่วนสูง
ของร่างกาย แมว้า่จะไม่ศกัดิสิ์ทธิเ์ทา่สว่นหวั แตก่ถ็อืวา่เปน็ 
“ตัวแทน” ของบุคคลแต่ละคน
   ตวัอยา่ง คำาวา่ หนา้เกา่ หมายถงึ ทีเ่คยเหน็
หรือรู้จักกันมาเป็นเวลานานจนคุ้นตา (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2554: 1287) ความหมายของคำาว่า เกา่ รวมกบัความหมาย
ของคำาว่า “หน้า” ที่เป็น “ตัวแทน” ของบุคคลแต่ละคน 
ทำาให้คำาว่า “หน้า” มีความหมายเปรียบเป็น คนที่เคยเห็น
   ตัวอย่าง คำาว่า หน้าใหม่ หมายถึง ที่เพิ่ง
เคยเห็นหรือรู้จักกัน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 1291) 
ความหมายของคำาว่า ใหม่ รวมกับความหมายของคำาว่า 
“หน้า” ที่เป็น “ตัวแทน” ของบุคคลแต่ละคน ทำาให้คำาว่า 
“หน้า” มีความหมายเปรียบเป็น คนที่เพิ่งรู้จักกัน
   1.1.2 “หน้า” เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคน
   เรื่องท่ีเกี่ยวกับคน คือ สิ่งที่แสดงถึง
คุณลักษณะของคน ได้แก่ ลักษณะนิสัยของคน ความรู้สึก
ของคน เกยีรตศิกัดิ ์ชือ่เสยีงของคน เหลา่นีล้ว้นแตเ่กีย่วกบั
คนทั้งสิ้น
      1.1.2.1 “หนา้” เปน็ลกัษณะนสัิย
ของคน
      ตัวอย่าง คำาว่า หน้าด้าน หมายถึง
มีสีหน้าไม่สลดทั้งที่ควรจะอายแต่ก็ไม่อาย โดยปริยาย
หมายความว่า ไ ม่มีความรู้สึกอายในสิ่ งที่ควรอาย 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 1288) ความหมายของคำาว่า 
ด้าน รวมกับองค์ประกอบทางความหมาย[อวัยวะร่างกาย] 
[เห็นก่อนส่วนอื่น] ของคำาว่า “หน้า” ทำาให้คำาว่า “หน้า” 
มีความหมายเปรียบเป็น ลักษณะนิสัยของคนที่ไม่รู้จักอาย 
เปรียบเหมือนใบหน้าของคน มีความกระด้าง กระทบให้
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เจ็บไม่ได้ง่ายๆ
      ตัวอย่าง คำาว่ า  หน้าตัวเมีย 
หมายถึง ลักษณะหน้าตาท่าทางคล้ายผู้หญิงโดยปริยาย
หมายความว่า ใจเสาะขี้ขลาด ไม่กล้าสู้ (มักพูดเป็นเชิง
เหยียดหยามผู้ชาย) (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 1288) 
ความหมายของคำาว่า ตวัเมยี รวมกบัองคป์ระกอบทางความ
หมาย [อวยัวะร่างกาย] [เหน็กอ่นส่วนอืน่] ของคำาวา่ “หนา้” 
ทำาให้คำาว่า “หน้า” มีความหมายเปรียบเป็น ลักษณะนิสัย
ของผูช้ายทีข่ีข้ลาด มกัจะใชเ้ชิงเหยยีดหยามผูช้ายทีอ่อ่นแอ
เหมือนผู้หญิง ไม่กล้าสู้ 
      1.1.2.2 “หน้า” เป็นความรู้สึก
ของคน
      ตั ว อ ย่ า ง  คำ า ว่ า  ห น้ า ขึ ง 
หมายถึง หน้าซึ่งแสดงว่าโกรธหรือไม่พอใจอย่างมาก
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 1287) ความหมายของคำาว่า 
ขึง รวมกับองค์ประกอบทางความหมาย [อวัยวะร่างกาย] 
[เห็นก่อนส่วนอื่น] ของคำาว่า “หน้า” ทำาให้คำาว่า “หน้า” มี
ความหมายเปรยีบถงึ ความรูส้กึโกรธของคน เปรยีบเหมอืน
ผู้ที่อยู่ในสภาพอารมณ์โกรธจนกล้ามเนื้อของใบหน้าบูดบึ้ง
ไม่ยิ้มแย้มมีลักษณะเหมือนเชือกตึง
      ตวัอยา่ง คำาวา่ หนา้บาน หมายถงึ
ทำาหนา้แสดงอาการดใีจ (ราชบณัฑติยสถาน, 2554: 1289) 
ความหมายของคำาว่า บาน รวมกับองค์ประกอบทางความ
หมาย [อวยัวะร่างกาย] [เหน็กอ่นส่วนอืน่] ของคำาวา่ “หนา้” 
ทำาให้คำาว่า “หน้า” มีความหมายเปรียบถึง ความรู้สึกดีใจ
ของคน เปรียบเหมอืนผูท้ีอ่ยูใ่นสภาพความรูส้กึดใีจ มคีวาม
สุข ใบหน้าของคนมักจะดูสดใสและมีรอยยิ้มอยู่ตลอด
เหมือนดอกไม้ที่เบ่งบาน
      1.1.2.3 “หน้า” เป็นเกียรติศักดิ์ 
ชื่อเสียงของคน
      ตัวอย่าง คำาว่า กู้หน้า หมายถึง 
ช่วยทำาให้ชื่อเสียงคงดีอยู่ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 139) 
ความหมายของคำาว่า กู้ รวมกับองค์ประกอบทางความ
หมาย [ส่วนสำาคัญ] [เห็นก่อนส่วนอื่น] ของ คำาว่า “หน้า” 
ทำาใหค้ำาวา่ “หนา้” มคีวามหมายเปรยีบถึง รกัษาเกยีรตศิกัดิ์
ของคน เปรียบเหมือนใบหน้าของคนที่ต้องการการยอมรับ
ชื่นชมจากผู้อื่นคนยอมเสียเงินทองเพื่อตกแต่งใบหน้าของ
ตนเองให้ดูสวยงาม

      ตัวอย่าง คำาว่า ขายหน้า หมายถึง
อับอาย (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 190) ความหมาย
ของคำาว่า ขาย รวมกับองค์ประกอบทางความหมาย [ส่วน
สำาคัญ] [เห็นก่อนส่วนอื่น] ของคำาว่า “หน้า” ทำาให้คำาว่า 
“หน้า” มีความหมายเปรียบถึง เสียเกียรติศักดิ์ ชื่อเสียง
ของคน เปรียบเหมือนใบหน้าของคนถูกเอาไปแลกเปลี่ยน
กับสิ่งอื่นจนเสียหาย
 1.2 หน้า เป็น พื้นที่
  1.2.1 ความสัมพันธ์ทางด้านพื้นที่ระหว่าง
สรรพสิ่งกับมนุษย์
  คนไทยมกัจะใชใ้บหนา้ของตน ซึง่เปน็อวยัวะ
ที่เห็นได้ก่อนของร่างกายมาเป็นแนวทางพื้นฐานในการ
แสดงความสมัพนัธ์ทางพืน้ที ่กลา่วอกีนยัหนึง่ก็คอื ใชอ้วยัวะ
ใบหน้าของคนในการบอกตำาแหน่งของสรรพส่ิงต่างๆ ใน
โลก (อุทุมพร มีเจริญ, 2542: 196)
  ตัวอย่าง คำาว่า ปาดหน้า หมายถึง แซงตัด
หน้า (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 741) ความหมายของ
คำาว่า ปาด รวมกับองค์ประกอบทางความหมาย [อวัยวะ
ร่างกาย] [ตั้งแต่หน้าผากลงมาจดคาง] [เห็นก่อนส่วนอื่น] 
ของคำาว่า “หน้า” ทำาให้คำาว่า “หน้า” มีความหมายเปรียบ
ถงึ ตำาแหนง่ทีเ่หน็ไดก้อ่น เปรยีบเหมอืนการตัดตำาแหนง่เดมิ
อย่างรวดเร็ว ทำาให้เกิดตำาแหน่งใหม่อีกตำาแหน่งหนึ่ง โดย
ใช้อวัยวะใบหน้าของคนเป็นส่วนที่เห็นก่อน นำาไปเปรียบ
ตำาแหนง่ใหมท่ีม่องเหน็ไดก้อ่น ซึง่เปน็ตำาแหนง่ทีอ่ยูข่า้งหนา้
ของคน
  ตัวอย่าง คำาว่า วังหน้า หมายถึง วังที่
ประทับของพระมหาอุปราช มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา 
เรียกในราชการว่า พระราชวังบวรสถานมงคล ตั้งอยู่
ด้านหน้า พระราชวังหลวงหรือพระบรมมหาราชวัง 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 1102) ความหมายของคำาว่า 
วัง รวมกับองค์ประกอบทางความหมาย [อวัยวะร่างกาย] 
[ตั้งแต่หน้าผากลงมาจดคาง] [เห็นก่อนส่วนอื่น] ของคำา
ว่า “หน้า” ทำาให้คำาว่า “หน้า” มีความหมายเปรียบถึง 
ตำาแหนง่ของพระราชวงับวรสถานมงคล ตัง้อยูด่า้นหนา้ของ
พระราชวังหลวงหรือพระบรมมหาราชวัง เป็นตำาแหน่งที่
เหน็ไดก้อ่น โดยใชอ้วยัวะใบหนา้ของคนเปน็สว่นทีเ่หน็กอ่น 
นำาไปเปรยีบตำาแหนง่ทีม่องเหน็ไดก้อ่น ซึง่เปน็ตำาแหนง่ของ
พระราชวังบวรสถานมงคล
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  1.2.2 ความสัมพันธ์ทางด้านพื้นที่ระหว่าง
สรรพสิ่ง 2 สิ่งขึ้นไป
  คนไทยไมใ่ชอ้วยัวะใบหนา้ของคนในการบอก
ตำาแหน่งของสรรพสิ่งต่างๆ แต่มีการกำาหนดด้านต่างๆ ให้
กับสรรพสิ่ง เปรียบเหมือนกับสิ่งน้ันมีใบหน้าท่ีมีลักษณะ
แบนเช่นเดียวกับคน
  จากข้อมูลความหมายเปรียบของคำาว่า 
“หนา้”ในภาษาไทย ผูว้จิยัพบวา่ “หนา้”เปน็พืน้ทีใ่นภาษา
ไทย ไดใ้ชล้กัษณะของสรรพสิง่ทีม่องเหน็ดา้นชดัเจนในการ
บอกตำาแหน่งของสรรพสิ่งที่แน่นอน
  ตัวอย่าง คำาว่า หน้าปัด หมายถึง แผ่นท่ีมี
ตวัเลข (ราชบณัฑติยสถาน, 2554: 1289)ความหมายของคำา
วา่ ปดั รวมกบัองคป์ระกอบทางความหมาย[อวยัวะร่างกาย] 
[ลักษณะแบน] [เห็นก่อนส่วนอื่น] ของคำาว่า “หน้า” ทำาให้
คำาว่า “หน้า” มีความหมายเปรียบถึง พื้นที่ของแผ่นที่มี
ตัวเลข โดยใช้อวัยวะใบหน้าของคนเป็นส่วนท่ีมีลักษณะ
แบนของร่างกาย นำาไปเปรียบพื้นราบของแผ่นที่มีลักษณะ
แบนและมองเห็นด้านที่ชัดเจน
  ตัวอย่าง คำาว่า หน้าอัด หมายถึง หน้าตรง 
หน้าเต็ม หน้าตรงแบน (ใช้แก่รูปวาด รูปถ่าย หรือเหรียญ) 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 1291) ความหมายของคำาว่า 
อัด รวมกับองค์ประกอบทางความหมาย [อวัยวะร่างกาย] 
[ลักษณะแบน] [เห็นก่อนส่วนอื่น] ของคำาว่า “หน้า” ทำาให้
คำาว่า “หน้า” มีความหมายเปรียบถึง พื้นที่ของรูปวาด รูป
ถ่าย หรือเหรียญ โดยใช้อวัยวะใบหน้าของคนเป็นส่วนที่มี
ลักษณะแบนของร่างกาย นำาไปเปรียบพื้นราบของรูปวาด 
รูปถ่าย ที่มีลักษณะแบนและมองเห็นด้านที่ชัดเจน
 1.3 “หน้า” เป็นเวลา
 เวลาเป็นสิ่งที่มีค่าต่อชีวิตของมนุษย์ทุกคน และ
มีความหมายเป็นความหมายเปรียบในเชิงนามธรรมที่ไม่
สามารถมองเหน็ได ้เราจึงต้องนำาสิง่ทีม่คีวามสำาคญัมากเชน่
กันมาใช้ในการเปรียบเทียบ เวลา
 จากข้อมูลความหมายเปรียบของคำาว่า “หน้า” 
ในภาษาไทย ผู้วิจัยพบว่า “หน้า” เป็น เวลาในภาษาไทย 
เป็นการบอกตำาแหน่งของเวลาในอนาคต
 ตัวอย่าง คำาว่า วันหน้า หมายถึง วันที่จะมาถึง
ข้างหน้า (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 1105) ความหมาย
ของคำาวา่ วนั รวมกบัองคป์ระกอบทางความหมาย [อวยัวะ

ร่างกาย] [ตั้งแต่หน้าผากลงมาจดคาง] [เห็นก่อนส่วนอื่น] 
ของคำาว่า “หน้า” ทำาให้คำาว่า “หน้า” มีความหมายเปรียบ
ถงึ เวลาในอนาคต เหมอืนกบัหนา้เปน็อวยัวะทีอ่ยูด่า้นหนา้
ของร่างกาย เมื่อมนุษย์มองไปทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ทำาให้
สามารถมองเห็นที่ที่อยู่ไกลออกไปจากร่างกายของมนุษย์ 
ซึ่งเป็นที่ที่มนุษย์ยังไปไม่ถึง เปรียบเหมือนกับ เวลาที่ยังไป
ไม่ถึง
 ตวัอยา่ง คำาวา่ ภายหนา้ หมายถงึ ขา้งหนา้ ต่อไป 
อนาคตกาล (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 868) ความหมาย
ของคำาวา่ ภาย รวมกบัองคป์ระกอบทางความหมาย [อวัยวะ
ร่างกาย] [ตั้งแต่หน้าผากลงมาจดคาง] [เห็นก่อนส่วนอื่น] 
ของคำาว่า “หน้า”ทำาให้คำาว่า “หน้า” มีความหมายเปรียบ
ถึง เวลาในอนาคต
 นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังพบว่า “หน้า” เป็นเวลาใน
ภาษาไทย มีแนวทางพื้นฐานมาจากความสัมพันธ์ทางด้าน
พื้นที่ โดยใช้คำาว่า “หน้า”ที่มีควาหมายเปรียบแสดงการ
บอกตำาแหนง่ทีอ่ยูด่า้นหนา้ นำาไปเปน็แนวทางในการแสดง
ความหมายบอกเวลาในอนาคต
 ตัวอย่าง คำาว่า เฉพาะหน้า หมายถึง ที่
เกิดขึ้นในขณะน้ันๆ และจะต้องรีบแก้ไขให้ทันท่วงที 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 351) ความหมายของคำาว่า
เฉพาะ รวมกับองค์ประกอบทางความหมาย [อวัยวะ
ร่างกาย] [ตั้งแต่หน้าผากลงมาจดคาง] [เห็นก่อนส่วนอื่น] 
ของคำาว่า “หน้า” ทำาให้คำาว่า “หน้า” มีความหมายเปรียบ
ถงึ เวลา ซึง่เปน็เวลาทีเ่จาะจงในขณะทีป่ญัหาเกดิขึน้ โดยใช้
คำาว่า “หน้า” ที่มีความหมายเปรียบแสดงถึง ตำาแหน่งอยู่ที่
ขา้งหนา้มาเป็นแนวทางในการแสดงความคิดเรือ่งของเวลา 
 2. ความหมายเปรยีบของคำาวา่ “หนา้” ทีเ่ปน็
ส่วนประกอบของคำาประสมในภาษาจีน
 ในภาษาจนีมคีำา 2 คำา คอื คำาวา่ “脸” (liǎn) และ
คำาวา่ “面” (miàn) ซึง่หมายถงึ “หนา้” ในภาษาไทยความ
หมายเดมิของคำาวา่ “脸” (liǎn) ‘หนา้’ คือ ส่วนของกระดกู
โหนกแก้มทั้งสองข้าง ต่อมาขยายความรวมถึงใบหน้าทั้ง
หน้า และยังหมายถึงด้านหน้ากับด้านนอกของวัตถุ และ
ขยายความในเชิงนามธรรม หมายถึง ศักดิ์ศรีหน้าตา ส่วน
ความหมายเดิมของคำาว่า “面” (miàn) ‘หน้า’ คือใบหน้า
คน เมื่อใช้เป็นคำากริยา หมายถึงต่อหน้า ขยายความรวมถึง
ดา้นแตล่ะดา้นของวตัถ ุดา้นนอกของสิง่ของ และใชเ้ปน็คำา
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ลักษณนามของสิ่งของที่เป็นแผ่นเป็นผืน คำาว่า“脸” (liǎn) 
‘หนา้’ เปน็ภาษาพูดมากกว่า สว่นคำาวา่“面” (miàn) ‘หนา้’ 
เป็นภาษาหนังสือ ส่วนมากนำามาใช้ในงานวรรณคดี
 2.1 ความหมายเปรียบของคำาว่า “脸” (liǎn) 
‘หน้า’ ที่เป็นส่วนประกอบของคำาประสมในภาษาจีน
  2.1.1 “脸” (liǎn) ‘หน้า’ เป็นคนและเรื่อง
ที่เกี่ยวกับคน
   2.1.1.1 “脸” (liǎn) ‘หน้า’ เป็นคน
   ตัวอย่าง คำาว่า 半熟脸 (bànshóuliǎn) 
หมายถงึ ทีเ่พิง่เคยเหน็หรอืรูจั้กกนั (现代汉语词典, 2005 
: 38) ความหมายของคำาว่า 半 (bàn) ‘ครึ่ง’ 熟 (shóu) 
‘สุก’ รวมกับความหมายของคำาว่า “脸” (liǎn) ‘หน้า’ ที่
เปน็ “ตวัแทน” ของบคุคลแตล่ะคน ทำาใหค้ำาวา่ “脸” (liǎn) 
‘หน้า’ มีความหมายเปรียบเป็น คนที่เพิ่งเคยเห็นหรือรู้จัก
กัน เปรียบเหมือนการทำาอาหารใช้เวลานานไม่พอจึงทำาให้
กับข้าวสุกครึ่งไม่สุกครึ่ง
   ตัวอย่าง คำาว่า 露脸 (lòuliǎn) หมาย
ถึง ปรากฏตัว (ส่วนมากใช้สำาหรับปรากฏตัวในงานสังคม) 
(现代汉语词典, 2005: 884) ความหมายของคำาว่า 
露 (lòu) ‘โผล่’ รวมกับความหมายของคำาว่า “脸” (liǎn) 
‘หน้า’ ที่เป็น “ตัวแทน” ของบุคคลแต่ละคน ทำาให้คำาว่า
“脸” (liǎn) ‘หน้า’ มีความหมายเปรียบเป็น ผู้ที่แสดงออก
สู่สายตาผู้อื่น 
   2.1.1.2 “脸” (liǎn) ‘หน้า’ เป็นเรื่องที่
เกี่ยวกับคน
   “脸” (liǎn) ‘หน้า’ เป็นลักษณะนิสัย
ของคน
   ตัวอย่าง คำาว่า 脸皮厚 (liǎnpíhòu) 
หมายถงึ ไมม่คีวามรูส้กึอายในสิง่ทีค่วรอาย (现代汉语词

典, 2005: 848) ความหมายของคำาวา่ 皮 (pí) ‘ผิวหนงั’ 厚 
(hòu) ‘หนา’ รวมกับองค์ประกอบทางความหมาย[อวัยวะ
ร่างกาย] [เห็นก่อนส่วนอื่น] ของคำาว่า “脸” (liǎn) ‘หน้า’ 
ทำาให้คำาว่า “脸” (liǎn) ‘หน้า’ มีความหมายเปรียบเป็น
ลกัษณะนสัิยของคนทีไ่มรู่จ้กัอาย เปรยีบเหมอืนใบหน้าของ
คน มีความหนากระทบแรงก็ไม่รู้สึกเจ็บได้ง่ายๆ
   ตัวอย่าง คำาว่า 老脸 (lǎoliǎn) หมายถึง
ไมม่คีวามรูส้กึอายในส่ิงทีค่วรอาย (现代汉语词典, 2005: 

819) ความหมายของคำาวา่ 老 (lǎo) ‘อายมุาก’ รวมกับองค์
ประกอบทางความหมาย[อวัยวะร่างกาย] [เห็นก่อนส่วน
อื่น] ของคำาว่า “脸” (liǎn) ‘หน้า’ ทำาให้คำาว่า “脸” (liǎn) 
‘หน้า’ มีความหมายเปรียบเป็นลักษณะนิสัยของคนที่ไม่รู้
จักอาย เปรียบเหมือนใบหน้าของคนมีผิวหน้าหนาเหมือน
คนแก่ เวลากระทบใบหน้าก็ไม่รู้สึกเจ็บได้ง่ายๆ เช่นกัน
   “脸” (liǎn) ‘หน้า’ เป็นความรู้สึกของคน
   ตัวอย่าง คำาว่า 绷脸 (běngliǎn) หมายถึง
หน้าซ่ึงแสดงว่าโกรธหรือไม่พอใจอย่างมาก (现代汉语

词典, 2005: 67) ความหมายของคำาว่า 绷 (běng) ‘ขึง’ 
รวมกบัองคป์ระกอบทางความหมาย [อวยัวะรา่งกาย] [เหน็
ก่อนส่วนอื่น] ของคำาว่า “脸” (liǎn) ‘หน้า’ ทำาให้คำาว่า
“脸” (liǎn) ‘หน้า’ มีความหมายเปรียบเป็น ความรู้สึก
โกรธของคน เปรียบเหมือนผู้ที่อยู่ในสภาพอารมณ์โกรธ
จนกล้ามเนื้อของใบหน้าบูดบึ้งไม่ยิ้มแย้มมีลักษณะเหมือน
เชือกตึง
   ตัวอย่าง คำาว่า 变脸 (biànliǎn) หมายถึง 
แสดงทา่ทางโกรธไมพ่อใจอยา่กระทนัหัน (现代汉语词典, 
2005: 83) ความหมายของคำาว่า 变 (biàn) ‘เปลี่ยน’ รวม
กบัองคป์ระกอบทางความหมาย [อวยัวะรา่งกาย] [เหน็ก่อน
ส่วนอื่น] ของคำาว่า “脸” (liǎn) ‘หน้า’ ทำาให้คำาว่า
“脸” (liǎn) ‘หน้า’ มีความหมายเปรียบเป็น ความรู้สึก
โกรธของคน เปรียบเหมือนอากาศบนท้องฟ้าเปลี่ยนอย่าง
กระทันหันจนทำาให้คนเตรียมตัวไม่ทัน
   “脸” (liǎn) ‘หน้า’ เป็นเกียรติศักดิ์ 
ชื่อเสียงของคน
   ตัวอย่าง คำาว่า 丢脸 (diūliǎn) หมายถึง 
เสียเกียรติศักดิ์ ชื่อเสียง (现代汉语词典, 2005: 323) 
ความหมายของคำาวา่ 丢 (diū) ‘หาย’ รวมกบัองค์ประกอบ
ทางความหมาย [ส่วนสำาคัญ] [เหน็กอ่นส่วนอืน่] ของคำาวา่ “
脸” (liǎn) ‘หน้า’ ทำาให้คำาว่า “脸” (liǎn) ‘หน้า’ มีความ
หมายเปรียบถึงการเสียเกียรติศักดิ์ช่ือเสียงของคน เปรียบ
เหมือนสิ่งที่มีค่าหายไปจากตัวจนหาไม่เจอ
   ตัวอย่าง คำาว่า 顾脸 (gùliǎn) หมายถึง 
ระวังไม่ยอมให้เสียเกียรติศักดิ์ ชื่อเสียง (现代汉语词典, 
2005 : 494) ความหมายของคำาว่า顾 (gù) ‘คำานึง’ รวม
กับองค์ประกอบทางความหมาย [ส่วนสำาคัญ] [เห็นก่อน
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ส่วนอื่น] ของคำาว่า “脸” (liǎn) ‘หน้า’ ทำาให้คำาว่า “脸” 
(liǎn) ‘หน้า’ มีความหมายเปรียบถึง รักษาเกียรติศักดิ์ ชื่อ
เสียงของคน เปรียบเหมือนใบหน้าของคนเป็นการยอมรับ
ชื่นชมจากผู้อื่น ทุกคนย่อมหาทุกวิธีทางมาป้องกันรักษาไว้ 
ไม่ให้ใบหน้าได้รับความเสียหาย
   2.1.2 “脸” (liǎn) ‘หน้า’ เป็น พื้นที่
จากการศึกษาความหมายเปรียบของคำาว่า “脸” (liǎn) 
‘หน้า’ ที่เป็นส่วนประกอบของ คำาประสมในภาษาจีน ผู้
วิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ทางด้านพื้นที่มีระหว่างสรรพสิ่ง 
2 สิ่งขึ้นไปอย่างเดียว
   คนจีนไดก้ำาหนดดา้นตา่งๆ ใหก้บัสรรพสิง่ 
เปรียบเหมือนกับสิ่งน้ันมีใบหน้าที่มีลักษณะแบนเช่นเดียว
กับคน และใช้ลักษณะของสรรพสิ่งที่มองเห็นด้านชัดเจน
ในการบอกตำาแหน่งของสรรพสิ่งที่แน่นอน
   ตัวอย่าง คำาว่า鞋脸 (xiéliǎn) หมาย
ถึง ด้านบนและด้านหน้าของรองเท้า (现代汉语词典, 
2005: 1508) ความหมายของคำาวา่鞋 (xié) ‘รองเทา้’ รวม
กบัองคป์ระกอบทางความหมาย [อวยัวะรา่งกาย] [ลกัษณะ
แบน] [เห็นก่อนส่วนอื่น] ของคำาว่า “脸” (liǎn) ‘หน้า’ 
ทำาให้คำาว่า “脸” (liǎn) ‘หน้า’ มีความหมายเปรียบเป็น 
พืน้ทีด่า้นบนและด้านหนา้ของรองเทา้ โดยใชอ้วยัวะใบหนา้
ของคนเป็นส่วนที่มีลักษณะแบนของร่างกาย นำาไปเปรียบ
พื้นราบด้านบนและด้านหน้าของรองเท้าที่มีลักษณะแบน
และมองเห็นด้านที่ชัดเจน
   ตัวอย่าง คำาว่า后脸(hòuliǎn) หมายถึง 
ด้านหลังของบุคคลหรือสิ่งของ (现代汉语词典, 2005: 
570) ความหมายของคำาว่า 后 (hòu) ‘หลัง (เทศะ)’ รวม
กบัองคป์ระกอบทางความหมาย [อวยัวะรา่งกาย] [ลกัษณะ
แบน] [เห็นก่อนส่วนอื่น] ของคำาว่า “脸” (liǎn) ‘หน้า’ 
ทำาให้คำาว่า “脸” (liǎn) ‘หน้า’ มีความหมายเปรียบเป็น 
พื้นที่ด้านหลังของบุคคลหรือสิ่งของ โดยใช้อวัยวะใบหน้า
ของคนเป็นส่วนที่มีลักษณะแบนของร่างกาย นำาไปเปรียบ
พืน้ราบดา้นหลงัของบคุคลหรอืสิง่ของทีม่ลีกัษณะแบนและ
มองเห็นด้านที่ชัดเจน
   2.1.3 “脸” (liǎn) ‘หน้า’ เป็น เวลา
จากขอ้มลูความหมายเปรยีบของคำาวา่ “脸” (liǎn) ‘หน้า’ 
ทีเ่ปน็สว่นประกอบของ คำาประสมในภาษาจนี ผูว้จิยัพบวา่ 

“脸” (liǎn) ‘หน้า’ เป็น เวลา ในภาษาจีน เป็นการบอก
ตำาแหน่งของระยะเวลา
   ตัวอย่าง คำาว่า转脸 (zhuǎnliǎn) หมาย
ถงึ ชว่งเวลาพรบิตาเดยีว (现代汉语词典, 2005: 1789) 
ความหมายของคำาว่า转 (zhuǎn)‘หมุน’ รวมกับองค์
ประกอบทางความหมาย [อวัยวะร่างกาย] [ตั้งแต่หน้าผา
กลงมาจดคาง] [เห็นก่อนส่วนอื่น] ของคำาว่า “脸” (liǎn) 
‘หนา้’ ทำาให้คำาวา่ “脸” (liǎn) ‘หนา้’ มคีวามหมายเปรยีบ
ถงึเวลาชว่งพรบิตาเดียว เนือ่งจากคนจนีมองวา่เวลาเปน็ส่ิง
ทีม่คีา่และวิง่อยา่งรวดเรว็ เมือ่มนษุยห์มนุหนา้มองไปทางใด
ทางหนึ่งใช้เวลาแค่เสี้ยววินาทีเดียวเปรียบเหมือนกับระยะ
เวลาสั้นๆ
   2.2 ความหมายเปรียบของคำาว่า “面” 
(miàn) ‘หน้า’ ที่เป็นส่วนประกอบของคำาประสมใน
ภาษาจีน
    2.2.1 “面” (miàn) ‘หน้า’ เป็นคน
และเรื่องที่เกี่ยวกับคน
     2.2.1.1 “面” (miàn) ‘หน้า’ เป็นคน
ตัวอย่าง คำาว่า面生(miànshēng) หมายถึง ที่เพิ่งเคยเห็น
หรือรู้จักกัน (现代汉语词典, 2005:946) ความหมาย
ของคำาว่า生 (shēng) ‘ดิบ’ รวมกับความหมายของคำาว่า 
“面” (miàn) ‘หน้า’ ที่เป็น “ตัวแทน” ของบุคคลแต่ละ
คนทำาให้คำาว่า “面” (miàn) ‘หน้า’ มีความหมายเปรียบ
เปน็คนทีเ่พิง่เคยเหน็หรอืรูจ้กักันเปรยีบเหมอืนของกนิทีส่ด
หรือยังไม่สุกพอเช่นกัน
   ตัวอย่าง คำาว่า面熟 (miànshú) หมาย
ถึง คนที่เคยเห็นหรือรู้จักกัน (现代汉语词典, 2005 : 
947) ความหมายของคำาว่า熟 (shú) ‘สุก’ รวมกับความ
หมายของคำาว่า “面” (miàn) ‘หน้า’ ที่เป็น “ตัวแทน” 
ของบุคคลแต่ละคนทำาให้คำาว่า “面” (miàn) ‘หน้า’ มี
ความหมายเปรียบเปน็คนทีเ่คยเหน็หรอืรูจ้กักนัมาเป็นเวลา
นานจนคุ้นตา เปรียบเหมือนของกินได้ผ่านขั้นตอนการทำา
หลายขั้นตอนจึงสุกเช่นกัน
    2.2.1.2 “面” (miàn) ‘หน้า’ เป็น
เรื่องที่เกี่ยวกับคน
   “面” (miàn) ‘หน้า’ เป็นลักษณะนิสัย
ของคน
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   ตัวอย่าง คำาว่า 手面 (shǒumiàn) หมายถึง
การใชเ้งนิ (มากหรอืนอ้ย) (现代汉语词典, 2005: 1255) 
ความหมายของคำาวา่ 手 (shǒu) ‘มอื’ รวมกบัองคป์ระกอบ
ทางความหมาย [อวัยวะรา่งกาย] [เหน็กอ่นสว่นอืน่] ของคำา
ว่า“面” (miàn) ‘หน้า’ ทำาให้คำาว่า “面” (miàn) ‘หน้า’ 
มคีวามหมายเปรยีบเปน็ ลกัษณะนสิยัของคนในการใชจ้า่ย
เงินทอง
   ตัวอย่าง คำาว่า 负面 (fùmiàn) หมายถึง 
ดา้นทีไ่มด่หีรอืดา้นทีท่อ้แท ้(现代汉语词典, 2005: 426) 
ความหมายของคำาวา่负 (fù) ‘ลบ’ รวมกบัองคป์ระกอบทาง
ความหมาย [อวัยวะร่างกาย] [เห็นก่อนส่วนอื่น] ของคำาว่า 
“面” (miàn) ‘หน้า’ ทำาให้คำาว่า “面” (miàn) ‘หน้า’ 
มีความหมายเปรียบเป็น ลักษณะนิสัยของคนที่ชอบคิด
ในทางลบ
   “面” (miàn) ‘หน้า’ เป็นเกียรติศักด์ิ 
ชื่อเสียงของคน
   ตัวอย่าง คำาว่า 面目 (miànmù) หมายถึง
เกยีรตศิกัดิ ์ชือ่เสยีง (现代汉语词典, 2005: 946) ความ
หมายของคำาว่า目 (mù) ‘ตา’ รวมกับองค์ประกอบทาง
ความหมาย [ส่วนสำาคัญ] [เห็นก่อนส่วนอื่น] ของคำาว่า
“面” (miàn) ‘หน้า’ ทำาให้คำาว่า “面” (miàn) ‘หน้า’ 
มีความหมายเปรียบถึง เกียรติศักดิ์ ชื่อเสียงของคน
   ตัวอย่าง คำาว่า 栽面 (zāimiàn) หมายถึง 
เสียเกียรติศักดิ์ ชื่อเสียง (现代汉语词典, 2005: 1693) 
ความหมายของคำาว่า栽 (zāi) ‘ล้ม’ รวมกับองค์ประกอบ
ทางความหมาย [ส่วนสำาคัญ] [เห็นก่อนส่วนอื่น] ของคำาว่า 
“面” (miàn) ‘หน้า’ ทำาให้คำาว่า “面” (miàn) ‘หน้า’ 
มีความหมายเปรียบถึง เสียเกียรติศักดิ์ ช่ือเสียงของคน 
เปรียบเหมือน ใบหน้าของคนล้มบนพื้นจนเจ็บเป็นแผล
  2.2.2 “面” (miàn) ‘หน้า’ เป็น พื้นที่
  จากการศึกษาความหมายเปรียบของคำาว่า
“面” (miàn) ‘หน้า’ ที่เป็นส่วนประกอบของคำาประสมใน
ภาษาจนี ผูว้จิยัพบวา่ ความสมัพนัธท์างดา้นพืน้ทีม่รีะหวา่ง
สรรพสิ่งกับมนุษย์ และระหว่างสรรพสิ่ง 2 สิ่งข้ึนไปเช่น
เดียวกับภาษาไทย
   2.2.2.1 ความสัมพันธ์ทางด้านพื้นท่ี
ระหว่างสรรพสิ่งกับมนุษย์
   คนจนีไดใ้ชใ้บหนา้ของตน ซึง่เปน็อวยัวะที่

เหน็ไดก้อ่นของรา่งกายมาเปน็แนวทางพ้ืนฐานในการแสดง
ความสัมพันธ์ทางพื้นที่ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ใช้อวัยวะ
ใบหน้าของคนในการบอกตำาแหน่งของสรรพสิ่งต่างๆ 
ในโลก
   ตัวอย่าง คำาว่า 北面 (běimiàn) หมาย
ถึง ด้านเหนือ (现代汉语词典, 2005: 57) ความหมาย
ของคำาว่า 北 (běi) ‘เหนือ’ รวมกับองค์ประกอบทางความ
หมาย [อวัยวะร่างกาย] [ตั้งแต่หน้าผากลงมาจดคาง] [เห็น
ก่อนส่วนอื่น] ของคำาว่า “面” (miàn) ‘หน้า’ ทำาให้คำาว่า
“面” (miàn) ‘หนา้’ มคีวามหมายเปรยีบหมายถงึ ตำาแหนง่
ทางด้านเหนือโดยใช้อวัยวะใบหน้าของคนเป็นส่วนที่เห็น
ก่อนนำาไปเปรียบตำาแหน่งของทางเหนือที่มองเห็นได้ก่อน 
ซึ่งเป็นตำาแหน่งที่อยู่ก่อนร่างกายของคน
   ตัวอย่าง คำาว่า 侧面 (cèmiàn) หมายถึง 
ด้านข้าง (现代汉语词典, 2005: 137) ความหมายของ
คำาว่า 侧 (cè) ‘ข้าง’ รวมกับองค์ประกอบทางความหมาย 
[อวัยวะร่างกาย] [ตั้งแต่หน้าผากลงมาจดคาง] [เห็นก่อน
สว่นอืน่] ของคำาวา่ “面” (miàn) ‘หนา้’ ทำาใหค้ำาวา่ “面” 
(miàn) ‘หน้า’ มีความหมายเปรียบหมายถึง ตำาแหน่งทาง
ดา้นขา้งโดยใชอ้วัยวะใบหนา้ของคนเปน็สว่นทีเ่หน็ก่อน นำา
ไปเปรียบตำาแหน่งของทางข้างๆ ที่มองเห็นได้ก่อนซึ่งเป็น
ตำาแหน่งที่อยู่ก่อนร่างกายของคน
   2.2.2.2 ความสัมพันธ์ทางด้านพื้นที่
ระหว่างสรรพสิ่ง 2 สิ่งขึ้นไป 
   คนจนีไมไ่ดใ้ช้อวยัวะใบหนา้ของคนในการ
บอกตำาแหนง่ของสรรพสิง่ตา่งๆ แตม่กีารกำาหนดดา้นตา่งๆ 
ให้กับสรรพส่ิงเปรียบเหมือนกับส่ิงน้ันมีใบหน้าที่มีลักษณะ
แบนเช่นเดียวกับคน
   จากข้อมูลความหมายเปรียบของคำาว่า
“面” (miàn) ‘หน้า’ ในภาษาจีน ผู้วิจัยพบว่า “面” 
(miàn) ‘หนา้’ เปน็พืน้ทีใ่นภาษาจนี ไดใ้ชลั้กษณะของสรรพ
สิ่งที่มีท้ังมองเห็นด้านชัดเจนกับมองเห็นด้านไม่ชัดเจนใน
การบอกตำาแหน่งของสรรพสิ่ง

   2.2.2.3 ใช้ลักษณะของสรรพสิ่งที่มอง
เห็นด้านชัดเจนในการบอกตำาแหน่งของสรรพสิ่ง
   ตวัอยา่ง คำาวา่ 面砖 (miànzhuān) หมาย
ถึง อิฐที่ทำาจากดินเผา บางประเภทมีลายดอกไม้ตกแต่งให้
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สวยงามส่วนใหญ่นำามาใช้สร้างเป็นกำาแพง (现代汉语

词典, 2005: 1788) ความหมายของคำาว่า砖 (zhuān) 
‘อฐิ’ รวมกบัองคป์ระกอบทางความหมาย [อวยัวะรา่งกาย] 
[ลักษณะแบน] [เห็นก่อนส่วนอื่น] ของคำาว่า “面” (miàn) 
‘หนา้’ ทำาใหค้ำาวา่ “面”(miàn) ‘หนา้’ มคีวามหมายเปรยีบ
ถึง พื้นที่ของอิฐ โดยใช้อวัยวะใบหน้าของคนเป็นส่วนท่ีมี
ลักษณะแบนของร่างกาย นำาไปเปรียบพื้นราบของอิฐท่ีมี
ลักษณะแบนและมองเห็นด้านที่ชัดเจน
   ตัวอย่าง คำาว่า 地面 (dìmiàn) หมาย
ถึง พื้นดิน (现代汉语词典, 2005: 297) ความหมาย
ของคำาว่า地 (dì) ‘ที่ดิน’ รวมกับองค์ประกอบทางความ
หมาย [อวัยวะร่างกาย] [ลักษณะแบน] [เห็นก่อนส่วนอื่น] 
ของคำาว่า “面” (miàn)‘หน้า’ ทำาให้คำาว่า “面” (miàn) 
‘หนา้’ มคีวามหมายเปรยีบถงึพืน้ผวิของทีด่นิโดยใชอ้วยัวะ
ใบหน้าของคนเป็นส่วนที่มีลักษณะแบนของร่างกาย นำาไป
เปรยีบพืน้ราบของพืน้ดนิทีมี่ลกัษณะแบนและมองเหน็ดา้น
ที่ชัดเจน
   2.2.2.4 ใช้ลักษณะของสรรพสิ่งที่มอง
เห็นด้านไม่ชัดเจนในการบอกตำาแหน่งของสรรพสิ่ง
   ตัวอย่าง คำาว่า球面 (qiúmiàn) หมายถึง 
พื้นผิวของปริมาตรทรงกลม (现代汉语词典, 2005: 
1123) ความหมายของคำาว่า 球 (qiú) ‘ปริมาตรทรง
กลม’ รวมกบัองคป์ระกอบทางความหมาย [อวยัวะรา่งกาย] 
[ลักษณะแบน] [เห็นก่อนส่วนอื่น] ของคำาว่า “面” (miàn) 
‘หน้า’ ทำาให้คำาว่า “面” (miàn) ‘หน้า’ มีความหมาย
เปรียบถึงพื้นผิวของปริมาตรทรงกลมโดยใช้อวัยวะใบหน้า
ของคนเป็นส่วนที่มีลักษณะแบนของร่างกาย นำาไปเปรียบ
พื้นผิวของปริมาตรทรงกลมท่ีมีลักษณะแบนและมองเห็น
ด้านที่ไม่ชัดเจน
  2.2.3 “面” (miàn) ‘หน้า’ เป็น เวลา
  จากขอ้มลูความหมายเปรยีบของคำาวา่ “面” 
(miàn) ‘หน้า’ ที่เป็นส่วนประกอบของ คำาประสมในภาษา
จีน ผู้วิจัยพบว่า “面” (miàn) ‘หน้า’ เป็น เวลา ในภาษา
จีนเป็นการบอกตำาแหน่งของเวลาในอนาคต
  ตวัอยา่ง คำาว่า 下面 (xiàmiàn) หมายถงึ ภาย
หลัง ต่อไป (现代汉语词典, 2005: 570) ความหมาย
ของคำาว่า 下 (xià) ‘ล่าง’ รวมกับองค์ประกอบทางความ
หมาย [อวัยวะร่างกาย] [ตั้งแต่หน้าผากลงมาจดคาง] [เห็น

ก่อนส่วนอื่น] ของคำาว่า “面” (miàn) ‘หน้า’ ทำาให้คำาว่า“
面” (miàn) ‘หน้า’ มีความหมายเปรียบถึงเวลาในอนาคต
เหมือนกับหน้าเป็นอวัยวะที่อยู่ด้านหน้าของร่างกาย เมื่อ
มนุษย์มองไปทางใดทางหนึ่งทำาให้สามารถมองเห็นที่ที่อยู่
ไกลออกไปจากร่างกายของมนุษย์ ซึ่งเป็นที่ที่มนุษย์ยังไป
ไมถ่งึเปรยีบเหมอืนกบัเวลาทีย่งัไปไมถ่งึเป็นเวลาในอนาคต
  นอกจากน้ี ผู้วิจัยยังพบว่า “面” (miàn) 
‘หน้า’ เป็นเวลาในภาษาจีนมีแนวทางพื้นฐานมาจากความ
สัมพันธ์ทางด้านพื้นที่โดยใช้คำาว่า “面” (miàn) ‘หน้า’ ที่
มคีวาหมายเปรยีบแสดงการบอกตำาแหนง่ทีอ่ยูด่า้นหนา้นำา
ไปเปน็แนวทางในการแสดงความหมายบอกเวลาในอนาคต
  ตัวอย่าง คำาว่า 面临 (miànlín) หมายถึง 
เผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆ (现代汉语词典, 
2005 : 946) ความหมายของคำาว่า临 (lín) ‘ชิด’ รวม
กับองค์ประกอบทางความหมาย [อวัยวะร่างกาย] [ตั้งแต่
หน้าผากลงมาจดคาง] [เห็นก่อนส่วนอื่น] ของคำาว่า “面” 
(miàn) ‘หน้า’ ทำาให้คำาว่า “面” (miàn) ‘หน้า’ มีความ
หมายเปรยีบเปน็ เวลา ซึง่เปน็เวลาทีเ่จาะจงในขณะทีป่ญัหา
เกิดขึ้น โดยใช้คำาว่า “面”(miàn) ‘หน้า’ ที่มีความหมาย
เปรียบแสดงถึง ตำาแหน่งอยู่ที่ข้างหน้ามาเป็นแนวทางใน
การแสดงความคิดเรื่องของเวลา 
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สรุปและอภิปรายผล
 อัญชลี สิงห์น้อย (2557: 10) ได้กล่าวว่า การ
ศึกษาเรื่องมโนทัศน์ซ่ึงเป็นการศึกษาวัฒนธรรมโดยการ
วิเคราะห์ผ่านทางภาษานั้น สามารถทำาได้โดยการศึกษาคำา
ต่างๆ ในแต่ละวัฒนธรรม Frake (1961 อ้างถึงใน อัญชลี 
สงิหน้์อย, 2557: 10) มองวา่ การทีเ่ราศกึษาคำาในวฒันธรรม
ใดๆ ก็ตามนอกจากการเกบ็ข้อมลูภาษาเพือ่ทีเ่ราจะไดท้ราบ
ความหมายของคำานั้นโดยเทียบกับภาษาของเราแล้ว เรา
ยังสามารถทราบถึงการมีหรือไม่มีของสิ่งต่างๆ ในแต่ละ
วัฒนธรรมได้เพราะคำาเหล่าน้ันจะเป็นตัวบอกให้เราทราบ
ว่า คนในแต่ละวัฒนธรรมมองเห็นความสำาคัญและเข้าใจ
สิ่งต่างๆ รอบตัวอย่างไร
 จากการศึกษาวิเคราะห์ความหมายเปรียบของ
คำาว่า “หน้า” ที่เป็นส่วนประกอบของคำาประสมในภาษา
ไทยและภาษาจนีท่ีกลา่วมาในข้างตน้ แสดงให้เหน็วา่ความ
หมายเปรียบของคำาว่า “หน้า” ท่ีเป็นส่วนประกอบของ
ประสมในภาษาไทยและภาษาจีนมีความเหมือนและความ
แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้

ความหมายเปรียบ
“หน้า”

ภาษาไทย

“脸” (liǎn) 
‘หน้า’ 

ในภาษาจีน

“面” (miàn) 
‘หน้า’

ในภาษาจีน

หน้าเป็นคนและ
เรื่องที่เกี่ยวกับคน

หน้าเป็นคน √ √ √

หน้าเป็นลักษณะนิสัยของคน √ √ √

หน้าเป็นความรู้สึกของคน √ √ ×

หน้าเป็นเกียรติศักดิ์ ชื่อเสียงของคน √ √ √

หน้าเป็นพื้นที่ ระหว่างสรรพสิ่งกับมนุษย์ √ × √

ระหว่างสรรพสิ่ง 2 สิ่งขึ้นไปแบบ
สรรพสิ่งที่มองเห็นด้านชัดเจน

√ √ √

ระหว่างสรรพสิ่ง 2 สิ่งขึ้นไปแบบ
สรรพสิ่งที่มองเห็นด้านไม่ชัดเจน

× × √

หน้าเป็นเวลา เวลาอนาคต √ × √

ระยะเวลา × √ ×

แนวทางพื้นฐานมาจากความสัมพันธ์
ทางด้านพื้นที่

√ × √

ความหมายเปรียบของคำาว่า “หน้า” ในคำาประสมในภาษา
ไทยและภาษาจีนเหมือนกัน ดังนี้
 1. ความหมายเปรียบของคำาวา่ “หนา้” ในภาษา
ไทยและภาษาจนี แสดงใหเ้หน็มโนทัศนข์องคนไทยและคน
จีนว่า หน้า เป็นคนและเรื่องที่เกี่ยวกับคนได้แก่ ลักษณะ
นิสัย และเกียรติศักดิ์ ชื่อเสียงของคน
 2. ความหมายเปรียบของคำาว่า “หน้า” ใน
ภาษาไทยและภาษาจีน แสดงให้เห็นถึง ความสัมพันธ์ทาง
ด้านพื้นที่ระหว่างสรรพสิ่งกับมนุษย์ โดยใช้อวัยวะใบหน้า
ของคนเป็นจุดกลางในการบอกตำาแหน่งของสรรพสิ่ง และ
ความสมัพนัธท์างด้านพืน้ทีร่ะหวา่งสรรพสิง่ 2 สิง่ขึน้ไป โดย
กำาหนดด้านต่างๆ ให้กับสรรพสิ่งเหมือนกับสิ่งนั้นมีใบหน้า
ที่มีลักษณะแบนเช่นเดียวกับคนและกำาหนดตำาแหน่งที่
แน่นอนของสรรพส่ิงโดยพิจารณาจากด้านที่เห็นได้ชัดเจน
และรูปทรงแบนของสรรพสิ่ง
 3. ความหมายเปรียบของคำาว่า “หน้า” ใน
ภาษาไทยและภาษาจีนแสดงให้เห็นว่า หน้า เป็นเวลาซึ่ง
เป็นเวลาในอนาคต และเวลาในทั้งภาษาไทยและภาษาจีน

ตารางแสดงเปรียบเทียบความหมายเปรียบของคำาว่า “หน้า” ในคำาประสมในภาษาไทยและภาษาจีน
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มีแนวทางพื้นฐานมาจากความสัมพันธ์ทางด้านพื้นที่โดยใช้
คำาว่า “หน้า” ที่มีควาหมายเปรียบแสดงการบอกตำาแหน่ง
ที่อยู่ด้านหน้า นำาไปเป็นแนวทางในการแสดงความหมาย
บอกเวลาในอนาคต
 คำาว่า เฉพาะหน้า ในภาษาไทยกับ คำาว่า 面临 
(miànlín) ‘ชิดหน้า’ ในภาษาจีนทั้งสองคำามีความหมาย
เปรียบถึง เวลา ซึ่งเป็นเวลาท่ีเจาะจงในขณะท่ีปัญหาเกิด
ขึ้นเช่นกัน แสดงให้เห็นว่า เวลาในภาษาไทยและภาษาจีน 
มีแนวทางพื้นฐานมาจากความสัมพันธ์ทางด้านพื้นท่ี โดย
ใชอ้วยัวะใบหนา้ของคนท่ีมคีวาหมายเปรยีบแสดงการบอก
ตำาแหนง่ทีอ่ยูด้่านหนา้ นำาไปเปน็แนวทางในการแสดงความ
คดิเร่ืองของเวลาเชน่กัน ดงันัน้ การขยายความหมายของคำา
ว่า “หน้า” ทั้งในภาษาไทยและภาษาจีน มีลักษณะที่สอด
ค้ลองกับแนวคิดของ Heine, Claudi and Hunnemeyer 
(1991) โดยการขยายความหมายจากสิง่ทีแ่สดงความหมาย
จากรปูธรรมไปเปน็ความหมายนามธรรม เรยีงลำาดบัไดด้งันี ้
มนุษย์ > วัตถุ > กิจกรรม > พื้นที่ > เวลา > คุณสมบัติ 
กล่าวก็คือ เวลามีแนวทางพื้นฐานมาจากความสัมพันธ์ทาง
ดา้นพืน้ที ่อาจเนือ่งจากวา่ เวลา เปน็สิง่ทีน่ามธรรมกวา่พ้ืนที่
ส่วนความแตกต่างของ มโนทัศน์ของคำาว่า “หน้า” ในคำา
ประสมระหว่างภาษาไทยกับภาษาจีน มีดังนี้
 1. ความหมายเปรียบของคำาวา่ “หนา้” ในภาษา
ไทยและภาษาจีนที่มีมโนทัศน์ว่า หน้า เป็นคนและเรื่องที่
เกี่ยวกับคน คำาว่า“หน้า”ในภาษาไทยกับคำาว่า“脸”(liǎn) 
‘หน้า’ ในภาษาจีนมีความหมายเปรียบถึงความรู้สึกของ
คน แตค่ำาวา่ “面” (miàn) ‘หนา้’ ในภาษาจนีไมไ่ดม้คีวาม
หมายเปรียบถึงความรู้สึกของคน
 2. ความหมายเปรียบของคำาว่า “หน้า” ใน
ภาษาไทยและภาษาจีนท่ีมีมโนทัศน์ว่า หน้า เป็นพื้นท่ีคำา
ว่า “หน้า” ในภาษาไทยกับคำาว่า “面” (miàn) ‘หน้า’ ใน
ภาษาจนีมคีวามหมายเปรียบถงึ ความสมัพนัธท์างด้านพืน้ที่
ระหว่างสรรพสิ่งกับมนุษย์แต่คำาว่า “脸” (liǎn) ‘หน้า’ ใน
ภาษาจนีไมไ่ดม้คีวามหมายเปรยีบถงึ พืน้ทีร่ะหวา่งสรรพสิง่
กับมนุษย์
 3. ความหมายเปรียบของคำาวา่ “หนา้” ในภาษา
ไทยและภาษาจีนที่มีมโนทัศน์ว่า หน้า เป็นพื้นที่ คำาว่า 
“หน้า” ในภาษาไทยกับคำาว่า“脸” (liǎn) ‘หน้า’ ในภาษา
จีนไม่ได้มีความหมายเปรียบถึงความสัมพันธ์ทางด้านพื้นที่

สรรพส่ิง 2 ส่ิงขึน้ไปโดยลกัษณะของสรรพส่ิงทีม่องเหน็ดา้น
ไมช่ดัเจนแต่คำาวา่ “面” (miàn) ‘หนา้’ ในภาษาจนี มคีวาม
หมายเปรียบถึงความสัมพันธ์ทางด้านพื้นที่ระหว่างสรรพ
ส่ิง 2 ส่ิงขึ้นไปโดยใช้ลักษณะของสรรพส่ิงทั้งมองเห็นด้าน
ชัดเจนกับมองเห็นด้านไม่ชัดเจนในการบอกตำาแหน่งของ
สรรพสิ่ง
 4. ความหมายเปรียบของคำาว่า “หน้า” ใน
ภาษาไทยและภาษาจีนที่มีมโนทัศน์ว่า หน้า เป็น เวลา คำา
ว่า “หน้า” ในภาษาไทยกับคำาว่า “面” (miàn) ‘หน้า’ ใน
ภาษาจีน มีความหมายเปรียบถึง เวลาในอนาคต ส่วนคำา
ว่า “脸” (liǎn) ‘หน้า’ ในภาษาจีนไม่มีความหมายเปรียบ
ถึงเวลาในอนาคตแต่มีความหมายเปรียบถึงช่วงระยะเวลา
สั้นๆ ซึ่งคำาว่า “หน้า” ในภาษาไทยกับคำาว่า “面” (miàn) 
‘หน้า’ ในภาษาจีน ไม่มีความเปรียบลักษณะนี้
 5. ความหมายเปรียบของคำาว่า “หน้า” ใน
ภาษาไทยและภาษาจีนที่มีมโนทัศน์ว่า หน้า เป็น เวลา คำา
ว่า “หน้า” ในภาษาไทยกับคำาว่า “面”(miàn) ‘หน้า’ ใน
ภาษาจีน มีความหมายแสดงถึง เวลา มีแนวทางพื้นฐานมา
จากความสัมพันธ์ทางด้านพื้นที่ โดยใช้คำาว่า “หน้า” ที่มีค
วาหมายเปรียบแสดงการบอกตำาแหน่งที่อยู่ด้านหน้านำาไป
เป็นแนวทางในการแสดงความหมายบอกเวลาในอนาคต
แต่คำาว่า “脸” (liǎn) ‘หน้า’ ในภาษาจีนไม่มีความหมาย
แสดงความเปรียบลักษณะนี้
 นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังพบว่า คำาประสมที่ประกอบ
ดว้ยคำาทีเ่หมอืนกนัในภาษาไทยและภาษาจนีมคีวามหมาย
เหมือนกัน เช่น ในภาษาไทยมีคำาว่า หน้าขึง หมายถึง หน้า
ซึง่แสดงวา่โกรธหรอืไมพ่อใจอยา่งมาก เชน่เดยีวกับในภาษา
จีนมีคำาว่า 绷脸 běngliǎn (绷 (běng): ขึง脸 (liǎn): 
หน้า) ซึ่งมีความหมายเหมือนกันภาษาไทย ในภาษาไทยมี
คำาวา่ หนา้ทอ้ง หมายถงึ สว่นหนา้ของทอ้ง ตัง้แตล่ิน้ปีจ่นถงึ
บรเิวณตน้ขา เช่นเดยีวกบัในภาษาจีนมคีำาว่า 腹面 fùmiàn 
(腹(fù): ท้อง 面 (miàn): หน้า) ซึ่งมีความหมายเหมือน
กันภาษาไทย เป็นต้น แต่คำาประสมบางคำาที่ประกอบด้วย
คำาเหมือน แต่มึความหมายต่างกัน เช่น ในภาษาไทยมีคำา
ว่า หัวหน้า หมายถึง ผู้เป็นใหญ่ในหมู่หนึ่งๆ เช่นเดียวกับใน
ภาษาจีนมีคำาว่า 头脸 tóuliǎn (头 (tóu): หัว 脸 (liǎn): 
หน้า) แต่มีความหมายต่างกับภาษาไทย หมายถึง รูปร่าง
หน้าตา,หน้า(เกียรติยศศักดิ์ศรี) ในภาษาไทยมีคำาว่า สีหน้า 
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หมายถงึ อารมณท์ีป่รากฏทางหนา้ เชน่เดยีวกบัในภาษาจนี
มีคำาว่า 面色 miànsè (面 (miàn): หน้า 色 (sè): สี) แต่มี
ความหมายต่างกับภาษาไทย หมายถึง หน้าตาราศี เป็นต้น
 จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าสังคมไทยและ
สมัคมจนีใหค้วามสำาคญักบัใบหนา้คนมากเช่นกนั มมุีมมอง
เหมือนกันว่า หน้าเป็นสิ่งที่มีค่ามากต้องรักษาป้องกันไว้ให้
ด ีคนไทยและคนจนีใชห้นา้ของคนเปน็จดุกลางในการบอก

ตำาแหน่งของสรรพส่ิง และใช้ใบหน้าของคนเป็นการบอก
เวลาในอนาคต ส่วนมุมมองที่ต่างกันว่า คนไทยใช้หน้าของ
คนเปรียบถึงสรรพสิ่งที่มองเห็นด้านชัดเจนอย่างเดียว ส่วน
คนจีนใช้หน้าของคนเปรียบถึงสรรพสิ่งที่มีทั้งมองเห็นด้าน
ชัดเจนกับมองเห็นด้านไม่ชัดเจน และคนไทยใช้หน้าของ
คนเปรียบถึงเวลาในอนาคตอย่างเดียว ส่วนคนจีนใช้หน้า
ของคนเปรียบถึงเวลาในอนาคต และระยะเวลาสั้นๆ
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรมที่ปรากฏในเพลงพื้นบ้าน อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า ปรากฏเพลงพื้นบ้าน 1 ประเภท ได้แก่ 1) เพลงกล่อมเด็ก 2) เพลงร้องเล่น 3) 
เพลงประกอบการละเล่นของเด็ก 4) เพลงร้องรำาพัน 5) เพลงประกอบการละเล่นของผู้ใหญ่ 6) เพลงประกอบพิธีกรรม 
ภาษาทีใ่ชใ้นการรอ้งเพลงสว่นใหญเ่ปน็ภาษาพืน้ถ่ินโคราช การใชค้ำาเฉพาะถิน่เกดิภาษาภาพพจน ์แสดงใหเ้หน็ถงึวฒันธรรม
การใช้ภาษา การใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่ปรากฏในเพลงส่วนใหญ่เป็นการสร้างมโนภาพให้เกิดขึ้นในใจผู้อ่าน เป็นถ้อยคำา
ง่ายๆ ส่วนใหญ่สื่อในเรื่องความรัก การดำารงชีวิต คติความเชื่อ คำาสอน ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ผู้ร้องเพลงใช้เป็น
เครือ่งมอืในการอบรมสัง่สอน ทำาใหเ้กดิความไพเราะนา่ฟงั และทำาใหผู้ฟ้งัเขา้ใจความหมายไดด้ยีิง่ขึน้โดยเฉพาะวฒันธรรม
ที่ปรากฏในเพลงพื้นบ้าน การศึกษาเพลงพื้นบ้านทำาให้ทราบถึงวิถีการดำารงชีวิต ภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นที่แตกต่างกัน 
รวมทัง้ในดา้นความคดิ ความเชือ่ ความศรทัธา การนบัถอืศาสนาพทุธซึง่เป็นทีย่ดึเหนีย่วจติใจ เนื้อหาสว่นใหญจ่งึเปน็เพลง
ที่ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน อีกทั้งเป็นบทเพลงสร้างสรรค์จรรโลงสังคมให้ยั่งยืนสืบต่อไป 

คำาสำาคัญ: เพลง, เพลงพื้นบ้าน

Abstract
 This research aimed to study the language and culture in folk songs, Chaloem Phra Kiat district 
Nakhon Ratchasima province. The findings revealed that six categories: as 1) Lullaby 2) play singing music 
3) children's activities songs 4) vocals screed 5) adult’s activities songs and 6) ritual songs. The language 
used to sing, mostly in vernacular Korat. The use of figurative language was endemic and demonstrating 
the culture of the language. The use of the language and culture in music mainly generated imagery 
to reader. A simple majority of the language and songs had a words of love, lives, beliefs, traditions, 
religious and principle of faith. Singer used a song as a tool to teach. They are made a good melody 
to listen and make the audience understand a deep meaning better. The study of folk songs revealed 

การศึกษาภาษาและวัฒนธรรมที่ปรากฏในเพลงพื้นบ้าน 
อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
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the lifestyle, different wisdom of local people in 
terms of the Buddhist faith, which was the anchor 
for the soul. Most content was music to entertain 
a guests and the song was originally to maintain 
social sustainability in the future.

Keywords: Song, Folk Songs

บทนำา
 วัฒนธรรมเพลงพื้นบ้านเกิดจาก ประเพณี 
ศาสนา ความเชื่อ หรือสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชุมชนในถิ่นนั้นๆ ได้ใช้ร้องสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลา
ยาวนาน เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมา เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะของท้องถิ่นตนโดยคำาร้องจะมีลักษณะรูปแบบ
ของการใช้ภาษาที่งดงาม และถ้อยคำาที่เรียบง่ายต่อการ
เข้าใจ มีท่วงทำานองไปตามแบบของท้องถิ่นนั้นๆ สะท้อน
ให้เห็นภาพของสังคม ยังเป็นสัมพันธ์กับการพัฒนาทาง
ประวัติศาสตร์ของกลุ่มชนเหล่านั้น เมืองนครราชสีมา
เป็นเมืองสำาคัญเมืองหนึ่ง มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นอัตลักษณ์ ที่ได้ถ่ายทอด
มาหลายชั่วอายุคน ภาษากับวัฒนธรรมมีความเชื่อมโยง
สัมพันธ์กัน กล่าวคือภาษาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม
ภาษา สอดคลอ้งกบัแนวคดิของประภาศร ีสหีอำาไพ (2550 
: 8-9) กล่าวว่า ภาษากับวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์ที่ต้อง
ส่งเสริมซึ่งกันและกัน เพราะภาษาบันทึกวัฒนธรรมเก็บ
รวบรวมไว้ ภาษาเป็นเครื่องมือสื่อสารสามารถสะท้อน
วัฒนธรรมเจ้าของภาษา การเรียนรู้วัฒนธรรมล้วนต้อง
ผ่านภาษา ภาษาจึงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ส่วนบุญ
ยงค์ เกศเทศ (2548: 2) กล่าวว่า การใช้ภาษามีความ
จำาเป็นอย่างยิ่งต่อการดำารงชีวิตในสังคม ภาษาเป็นปัจจัย
สำาคัญที่สามารถแสดงความรู้สึกนึกคิด ความเข้าใจให้
ปรากฏออกมา อาจกล่าวได้ว่า วิถีชีวิตแห่งอดีตขยายมา
สู่ปัจจุบัน และส่งต่อไปสู่อนาคตอันไม่มีที่สิ้นสุดนั้น ก็ด้วย
มีภาษาเป็นองค์ประกอบสำาคัญ ภาษาจึงเป็นสื่อสำาคัญที่
มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อสัมพันธ์ติดต่อซึ่งกันและกัน
 จากหลั กฐานทางประวั ติ ศาสตร์ อำ า เภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เป็นอำาเภอท่ีเก่าแก่
ทีแ่ยกออกมาจากอำาเภอจกัราช ในช่วงปพีทุธศกัราช 2539 

เดิมอำาเภอเฉลิมพระเกียรติเป็นชุมชนเล็กๆ ริมแม่นำ้ามูล
เรยีกวา่หมูบ่า้นทา่ชา้ง เป็นชมุชนเกา่แกท่ีม่คีวามเจรญิแห่ง
หนึง่จากจังหวดันครราชสมีา เนือ่งจากสถานทีต่ัง้บา้นเรอืน
มีความเหมาะสมเพราะตั้งอยู่บริเวณชุมทางนำ้า ในอดีต
ท่าช้างเป็นเมืองขนถ่ายสินค้า จากเรือกลไฟที่แล่นมาจาก
แม่นำ้าโขง และแม่นำ้าชี จึงมีความสำาคัญในระดับเมืองท่า
ของมณฑลนครราชสีมา การขนถ่ายสินค้าในอดีตกระทำา
ได้ด้วยความยากลำาบาก เนื่องจากไม่มีถนนหนทางสะดวก
เช่นปัจจุบัน ส่วนใหญ่จึงใช้ช้างเป็นพาหนะในการขนถ่าย
สนิคา้เปน็สำาคญั ประกอบกบัเปน็เส้นทางของบรรดาชา้งปา่
ทีม่กัลงมาหากนิยงับรเิวณชมุทางนำา้และความสมบรูณข์อง
ป่าในอดีต จึงถูกบริเวณนี้เรียกว่า "ท่าช้าง" ซึ่งมีหลักฐานที่
เก่าแก่ จากการบอกเล่าของปราชญ์ชาวบ้านได้ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับอำาเภอเฉลิมพระเกียรติว่ามีประวัติอันยาวนาน อีก
ทัง้ชาวอำาเภอเฉลิมพระเกยีรตยิงัมอีตัลักษณท์างดา้นภาษา
และวฒันธรรมของชาวโคราชนบัวา่เปน็ภาษาทีน่า่สนใจอกี
ภาษาหนึ่ง
 จากการศกึษาเบือ้งต้นเกีย่วกบัเพลงพืน้บา้นของ
อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ ได้พบว่ามีเพลงกล่อมเด็ก เพลง
เพลงในงานพิธีกรรมต่างๆ เพลงที่ใช้ร้องกันในช่วงเทศกาล 
และเพลงที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันนี้กำาลัง
จะสูญหายไป ด้วยผลแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม จึงทำาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาภาษา
และวัฒนธรรมที่ปรากฏในเพลงพื้นบ้านซึ่งเป็นอัตลักษณ์
ของชาวอำาเภอเฉลิมพระเกียรติ กำาลังจะถูกเลือนหายไป
กับกระแสวัฒนธรรมจากภายนอก และเพื่อเป็นการส่ง
เสริมสนับสนุนในการอนุรักษ์เพลงพ้ืนบ้านของชาวจังหวัด
นครราชสีมาซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพือ่ศกึษาภาษาและวฒันธรรมท่ีปรากฏในเพลง
พื้นบ้าน อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

ความสำาคัญของการวิจัย
 ทำาให้ทราบภาษาและวัฒนธรรมที่ปรากฏใน
เพลงพื้นบ้าน อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
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ขอบเขตของการวิจัย
ผู้วิจัยจะจำาแนกประเด็นในการศึกษา ได้ดังต่อไปนี้
 1. ขอบเขตพื้นที่/ชุมชนที่จะเก็บรวบรวมข้อมูล
พื้นที่ ในตำาบลของอำาเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัด
นครราชสีมา จำานวน 5 ตำาบล ดังนี้
  ตำาบลช้างทอง
  ตำาบลท่าช้าง
  ตำาบลพระพุทธ
  ตำาบลหนองยาง
  ตำาบลหนองงูเหลือม
 2. ขอบเขตด้านประชากร
 ประชากรที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการให้ข้อมูล
เพลงพื้นบ้าน มีคุณสมบัติดังนี้
  2.1 เปน็ผูอ้าศยัอยูใ่นอำาเภอเฉลิมพระเกยีรต ิ
จังหวัดนครราชสีมา
  2.2 ไม่จำากัดเพศ มีอายุ 50 ปีขึ้นไป
  2.3 มีความรู้สามารถถ่ายทอดบทเพลง
พื้นบ้านได้ หากเป็นผู้มีอายุมากต้องเป็นผู้มีความจำาดี 
สามารถสื่อสารได้
  2.4 ไมเ่คยอพยพไปอยูท่ีอ่ืน่มากอ่น เนือ่งจาก
ผู้ที่เคยอาศัยที่อื่นจะได้รับอิทธิพลของเพลงมาจากท้องถิ่น
อื่น ๆ ทำาให้เนื้อหาของเพลงพื้นบ้านอาจเปลี่ยนไป
 3. ขอบเขตด้านเนื้อหาที่ศึกษา/ตัวแปรศึกษา
ผู้วิจัยจะศึกษาบทเพลงท่ีใช้ร้องสืบทอดต่อกันมาปากต่อ
ปาก ได้แก่
  3.1 เพลงกล่อมเด็ก
  3.2 เพลงเพลงในงานพิธีกรรมต่างๆ
  3.3 เพลงที่ใช้ร้องกันในช่วงเทศกาล
  3.4 เพลงที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต
 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา
 ระยะเวลาในการทำาวิจัย 1 ปี 6 เดือน มีราย
ละเอียดดังนี้
 ศึกษาเอกสารและงานวิจัย ศึกษาประวัติความ
เป็นมาของเขตพื้นที่ในการเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 
2558 – 30 กันยายน 2559

กรอบแนวความคิดในการวิจัย
 ผู้วิจัยศึกษาตามทฤษฎีบริบททางสังคม (Social 
Context) โดยใช้เกณฑ์ของศิราพร ณ ถลาง และ ประภาศรี
สีหอำาไพ ดังนี้
 ศิราพร ณ ถลาง (2539: 73-77) กล่าวว่า ใน
ช่วงทศวรรษ 1960 วิชาการหลายแขนงได้อิทธิพลทาง
ความคิดจากมานุษยวิทยาในการนำาเอาบริบททางสังคม 
(Social Context) มาศึกษาประกอบกับสิ่งที่ตนศึกษา นัก
มานุษยวิทยาน้ันโดยปกติถือว่านิทานมีความเกี่ยวข้องทาง
อิทธิพลของวิชามานุษยวิทยาในเร่ืองการให้ความสำาคัญ
กับชาติพันธุ์ (Ethnography) อันเป็นเรื่องราวของสังคม
หนึ่งๆ อย่างรอบด้านนั้น มีผลต่อการเปลี่ยนแนวการศึกษา
ในวิชาภาษาศาสตร์ แต่ก่อนนักภาษาศาสตร์นิยมศึกษา
ไวยากรณ์หรือโครงสร้างของภาษา ในช่วงทศวรรษ 1960 
เปน็ตน้มา มแีนวโน้มใหมเ่กดิขึน้ เรยีกวา่ ชาตพินัธุว์รรณนา 
(Ethnography of Speaking) ซึง่เปน็ความนยิมทีจ่ะศกึษา
การใชภ้าษาในบรบิททางสงัคม เพือ่พจิารณาสถานการณท์ี่
แวดล้อมคำาพูดหรือประโยคที่กำาลังศึกษา
 ประภาศรี สีหอำาไพ (2550: 8) กล่าวว่า 
วฒันธรรมเปน็ส่ิงทีเ่กิดกอ่นแล้วขยายตวัขึน้เปน็อารยธรรม 
อารยธรรมจึงเป็นการรวมตัวของวัฒนธรรมนั่นเอง นัก
มานุษยวิทยาจึงถือเอาความเจริญยิ่งของวัฒนธรรมเป็น
อารยธรรม แต่ความเจริญในทางวัฒนธรรมน้ันมีลักษณะ
ประจำาชาติแอบแฝงอยู่ อันถือเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 
ลักษณะของวัฒนธรรมมีจุดเด่นที่ควรมอง คือ เป็นส่ิงที่
มนุษย์สร้างขึ้น เรียนรู้และถ่ายทอดสู่สังคมอย่างเหมาะสม
กับวิถีทางการดำารงชีวิต สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
ต้องการ สิ่งที่พึงระวัง คือบางครั้งการเปลี่ยนแปลงอาจเกิด
จากอิทธิพลของวัฒนธรรมนำาไปสู่การสูญวัฒนธรรมของ
ตนเองไป การเล็งเห็นความสำาคัญของวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ทางสังคมคือ ความสำาคัญของชนชาติ

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพลง หมายถึง เพลงที่แต่งขึ้น ใช้ในการขับร้อง
เป็นท่วงทำานอง และเป็นจังหวะดนตรี
 เพลงพ้ืนบ้าน หมายถึง เพลงชาวบ้านที่มีการ
ประดิษฐ์รูปแบบเนื้อร้อง ทำานองขึ้นเอง มีลักษณะเป็น
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วรรณกรรมมุขปาฐะท่ีคนในกลุ่มชนยอมรับและนำามาใช้ร่วมกัน
 จารุวรรณ ธรรมวตัร (2545: 83) ไดแ้บง่ประเภท
ของเพลงพื้นบ้าน ไว้ดังนี้
  1. เพลงที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรม
  2. เพลงร้องเล่น
  3. เพลงเด็ก
 แบ่งตามวัยของบุคคล ซ่ึงแยกออกได้เป็น 2 
ลักษณะกว้างๆ คือ
  1. แบ่งตามวัยของ
  2. เพลงผู้ใหญ่
 สรุปได้ว่า การแบ่งเพลงพื้นบ้านสามารถแบ่ง
ออกได้หลายลักษณะตามรูปแบบของเพลง แบ่งตามความ
สั้น-ยาว แบ่งตามรูปแบบของกลอน แบ่งตามวิธีการเล่น 
แบ่งตามเวลาเล่น นอกจากน้ียังมีแบ่งตามสภาพพื้นบ้านที่
ปรากฏ และแบ่งตามวัยของบุคคล

วิธีดำาเนินการวิจัย
 ในการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมที่ปรากฏใน
เพลงพื้นบ้าน อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีกระบวนการดังนี้
 1. ประชากร
  ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี ้คอื เพลงพืน้
บ้าน ที่ได้มาจากการสัมภาษณ์ ประชาชนผู้มีความรู้เรื่อง
เพลงพื้นบ้าน ซึ่งเป็นเพลงพื้นบ้านที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเพลง 
ได้แก่
  1) เพลงที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรม
  2) เพลงร้องเล่น เป็นเพลงท่ีชาวบ้านใช้ร้อง
เล่นกันเพื่อความสนุกสนานในฤดูกาล
  3) เพลงเด็ก เป็นเพลงสำาหรับเด็กที่จะนำามา
ร้องให้เด็กฟัง
 ผู้วิจัยจะศึกษาเพลงพื้นบ้าน 5 ตำาบล ในอำาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา มีดังนี้
  1. ตำาบลช้างทอง
  2. ตำาบลท่าช้าง
  3. ตำาบลพระพุทธ
  4. ตำาบลหนองยาง
  5. ตำาบลหนองงูเหลือม

 2. กลุ่มตัวอย่าง
 ผูว้จิยัใชว้ธิเีลอืกกลุม่ตวัอยา่งโดยใช้วธิสีโนวบ์อล 
(Snowball) เปน็ตวัแทนของคนอำาเภอเฉลิมพระเกยีรต ิซึง่
ได้ทำาการคัดเลือกจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการให้ข้อมูล
เพลงพื้นบ้าน มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
 ประชากรที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการให้ข้อมูล
เพลงพื้นบ้าน มีคุณสมบัติดังนี้
  1) เป็นผู้อาศัยอยู่ในอำาเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา
  2) ไม่จำากัดเพศ มีอายุ 50 ปีขึ้นไป
  3) มีความรู้สามารถถ่ายทอดบทเพลงพื้น
บ้านได้ หากเป็นผู้มีอายุมากต้องเป็นผู้มีความจำาดี สามารถ
สื่อสาร
  4) ไม่เคยอพยพไปอยู่ที่อื่นมาก่อน เนื่องจาก
ผู้ที่เคยอาศัยที่อื่นจะได้รับอิทธิพลของเพลงมาจากท้องถิ่น
อื่นๆ ทำาให้เนื้อหาของเพลงพื้นบ้านอาจเปลี่ยนไป 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ 
ได้แก่ แบบสอบถาม การจดบนัทกึ แถบบนัทกึเสยีง วดีทิศัน์
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
 ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
  1) ศึกษาความเป็นมาและรายละเอียดเก่ียว
กับเพลงพื้นบ้าน
  2) ศึกษาและรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเพลงพื้นบ้าน
  3) สร้างแบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
  4) ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหา
ของเพลงพื้นบ้านจากประชากรที่อาศัยอยู่ใน อำาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยมีวิธีในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลดังนี้
 ผู้วิจัยชี้แจงขั้นตอน วิธีปฏิบัติ ให้แก่อาสา
สมัคร เกี่ยวกับวิธีการเก็บข้อมูลเพลงพื้นบ้านในอำาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้
  1) เป็นบุคคลที่มีความรู้สามารถถ่ายทอด
บทเพลงพื้นบ้านได้
  2) ไม่จำากัดเพศ มีอายุ 50 ปีขึ้นไป
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  3) อาศยัอยูใ่นอำาเภอเฉลมิพระเกียรต ิจงัหวดั
นครราชสีมา ไม่เคยอพยพไปอยู่ที่อื่นมาก่อน เนื่องจากผู้ที่
เคยอาศยัทีอ่ืน่จะไดรั้บอิทธพิลของเพลงมาจากทอ้งถิน่อืน่ๆ 
ทำาให้เนื้อหาของบทเพลงอาจเปลี่ยนไป ข้อมูลส่วนตัวของ
อาสาสมคัรจะเกบ็เปน็ความลบั ไมเ่ปดิเผยช่ือ และนำาเสนอ
เป็นภาพรวมเชิงวิชาการเท่านั้น
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล
 ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการวจิยัในคร้ังนี ้เปน็ขอ้มลูทีไ่ดม้า
จากการศกึษาคน้ควา้จากเอกสารงานวชิาการ งานวจิยั และ
จากการเก็บข้อมูลภาคสนามเป็นหลัก โดยมีรายละเอียด
การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้
  1) ศกึษาสภาพทัว่ไปของชมุชนทีเ่กีย่วขอ้งกบั
เพลงพื้นบ้านอำาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
  2) ที่ตั้งและอาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ การคมนาคม จำานวนประชากร การ
สาธารณูปโภค การสาธารณสุข การศึกษาและสถานศึกษา 
สภาพบ้านเรือน
  3) ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
เพลงพื้นบ้านอำาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
โดยมีรายละเอียดในการศึกษาดังนี้
   3.1 ด้านภาษา
   3.2 ดา้นวฒันธรรม ไดแ้ก ่สภาพครอบครวั 
ศึกษาวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบ้าน การแต่งกาย 
การประกอบอาชพี ศาสนา ประเพณแีละวฒันธรรมประจำา
ท้องถิ่น เป็นต้น 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ทำาการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมที่
ปรากฏในเพลงพื้นบ้านอำาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา ในประเด็น ภาษาและวัฒนธรรม วิเคราะห์
เพลงพื้นบ้าน การใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่ปรากฏใน
บทเพลงพื้นบ้านและนำาเสนอผลแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
ภาษาทีป่รากฏในเพลงพืน้บา้นสว่นใหญเ่ปน็ภาษาถิน่โคราช 
ดังนี้
 - เพลงหัวล้านนอนเปล “เอ่เอ้ หัวล้านนอนเปล 
ฉกเข่าเม่า มากิน” (นางทองอยู่ ทินกระโทก; สัมภาษณ์, 
17 กรกฎาคม 2558) ฉก แปลว่า ขโมย, เข่าเม่า แปลว่า 

ข้าวเม่า จากข้อความข้างต้นจะเห็นว่า เนื้อเพลงมีความขัด
แย้งกัน กล่าวถึงคนนอนเปล แต่สามารถขโมยขนมข้าวเม่า
มากินได้
 - เพลงควายน้อยหลงแม่ “แอ๊ะแอ่เอย ควาย
นอ้ยหลงแมจ่ะกนินมใคร กินนมจก๊โปม่ทอ้งโปง่ตาใส” (นาง
กอบเกือ้ ญาตโิพธิ,์ สัมภาษณ,์ 17 กรกฎาคม 2559) จ๊ักโปม่ 
แปลวา่ แมลงตวัเลก็ แสดงใหเ้หน็วา่ ผูร้อ้งเพลงมคีวามกงัวล
ใจควายนอ้ยหลงจากแมจ่ะกนินมใคร กนินมจัก๊โปม่ (แมลง
ตัวเล็ก) ซึ่งเป็นการกล่าวเกินจริง ควายน้อยไม่สามารถกิน
นมจากแมลงตัวเล็กได้
 - เพลงตุ๊กแก “ตุ๊กแกเอย  ตัวลายอ่อมอ้อย 
งเูขยีวนอ้ย หอ่ยหวัลงมา คนนอนไมห่ลับ มากนิตบัมนัเถอะ
วา” (นางทองอยู่ ทินกระโทก, สัมภาษณ์, 17 กรกฎาคม 
2558) ตัวลายอ่อมอ้อย แปลว่า ตัวลายพร้อย, ห่อย แปล
ว่า ห้อย จากข้อความข้างต้นจะเห็นว่า ตุ๊กแกตัวลายพร้อย 
งเูขยีวนอ้ยห้อยหวัลงมา เปน็เพลงรอ้งขูเ่ดก็ กลา่วเกนิจรงิวา่
ตุก๊แกตวัลายพรอ้ย และงเูขยีวหอ้ยหวั หากใครนอนไมห่ลบั
ตุก๊แกจะลงมากนิตบั ซึง่ตุ๊กแกไมส่ามารถลงมากนิตบัเดก็ได้
 สำาหรับวัฒนธรรมที่ปรากฏ ดังตัวอย่าง
 - ประเพณกีารขอฝน ปรากฏในบทเพลงนางแมว
“...ขอนำ้ามนต์รดแมวข้าที แมวข้าดีมีแก้วในตา...วันศุกร์
วันเสาร์ชวนกันแห่นางแมว  ร้องแกวๆ  ฝนเทลงมา...” 
(นางไพศาล ชม้ายกลาง, สัมภาษณ์, 17 กรกฎาคม 2558) 
จะเห็นว่าข้อความข้างต้นสะท้อนวัฒนธรรมประเพณีการ
ขอฝน โดยเชื่อว่าแมวเป็นสื่อกับเทวดาในการขอฝน เมื่อ
เกิดความแห้งแล้ง เมื่อแห่นางแมวทำาให้ฝนตก 
 - ประเพณีเรียกขวัญนาค ความเชื่อเรื่อง เทวดา 
เทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพลงเรียกขวัญนาค “เส เส ติโล
พรมมะค่า จะขอประนมนิ้วขึ้นเหนือเศียร เส เส ติโลโรศ 
ข้าจะขออภัยโทษ แด่เทพยดา เทพเจ้า” (นางไพศาล ชมา้ย
กลาง, สัมภาษณ์, 17 กรกฎาคม 2558) จากข้อความข้าง
ต้นสะท้อนให้ภาพของประเพณีเรียกขวัญนาค ซึ่งปรากฏ
ความเชื่อในเรื่องเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แสดงให้เห็นความ
ศรัทธา ความเชื่อมั่น สะท้อนการเคารพผู้อาวุโส ทำาให้เกิด
ความอบอุ่นใจและสังคมสงบร่มเย็น
 - วัฒนธรรมการทำานา และการรับประทาน
อาหาร เพลงนอนซะหล่า “นอนซะลูกหล่าแม่สิกล่อม 
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แมซ่ไิปนา สเิอาปลามาฝาก หาปลามาปิง้ มาออ่มใหล้กูนอ้ย
น่ันได้ก๋ิน ลูกแม่เอย นอนหลับซะหล่าอย่าอ้อนเด๋ียวแม่ซิก๊ัด...”
(นางไร ชำานาญนอก: สัมภาษณ์ 17 กรกฎาคม 2558) 
จะเห็นว่า ในสมัยก่อนเมื่อพ่อแม่ไปทำานาก็จะนำาลูกไปด้วย 
แสดงใหเ้หน็วฒันธรรมการทำานา และการจบัปลาในทอ้งนา 
และใชเ้พลงกลอ่มเพือ่ไมใ่ห้ลกูรบกวนในขณะทีต่นมาทำานา
จากการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมท่ีปรากฏในเพลงพื้น
บ้าน บริบททางสังคมที่ปรากฏในอำาเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ส่วนใหญ่ใช้ภาษาถิ่นโคราช 
ด้านวัฒนธรรม พบว่า การปฏิบัติตนที่ปรากฏในเพลง มี
การเคารพผู้อาวุโส ความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ด้านความ
รักปรากฏความรักระหว่างแม่ที่มีต่อลูก ความรักระหว่าง
ชายหนุ่มและหญิงสาว ด้านขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรม ปรากฏในด้านประเพณีการแต่งงาน การแห่
นางแมวขอฝน การบวช ฯลฯ ด้านอาชีพ ปรากฏอาชีพ
เกษตรกรรม การเก็บผัก หาปลา ซึ่งสะท้อนภาพส่วนใหญ่
เป็นสังคมเกษตรกรรม เพลงที่ปรากฏมีมโนภาพเกี่ยวกับ
วิถีชีวิตอยู่กับธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ส่งผลให้คนในสังคมมี
ความสขุ ซึง่ถา่ยทอดออกมาเปน็บทเพลง เกดิความคดิและ
จินตนาการ ทำาให้เกิดความซาบซึ้งใจ ประทับใจผู้ฟัง 

อภิปรายผล
 การศกึษาภาษาและวฒันธรรมทีป่รากฏในเพลง
พื้นบ้านอำาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร้อง
เพลงใช้ภาษาถิ่นโคราชในการขับร้อง ทำาให้เกิดอรรถรส 
สร้างความสนุกสนานขบขัน ในขณะฟัง และเป็นเครื่องมือ
ในการอบรมสั่งสอน เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ลักษณะเฉพาะ
ของเพลงพื้นบ้านอำาเภอเฉลิมพระเกียรติ คือเป็นเพลงที่ใช้
ภาษาถิ่นโคราช เป็นคำาที่สื่อเข้าใจง่าย แต่งเข้ากับวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ การดำารงชีวิตของคนในพื้นถิ่น ทั้งนี้เพื่อให้
เข้ากับสถานการณ์จริง ทำาให้คนในท้องถิ่นมีความสุขตาม
ที่ได้ถ่ายทอดออกมาเป็นบทเพลง 
 เพลง พ้ืนบ้ านที่ ปรากฏเ กิดจากความคิด
สร้างสรรค์ของคนในแต่ละยุคท่ีถ่ายทอดสืบต่อกันมาจาก
รุ่นสู่รุ่น เกิดขึ้นท่ามกลางกลุ่มคนพื้นบ้าน ในยุคอดีตที่มัก
จะไม่ปรากฏหลักฐานผู้แต่ง ไม่อาจระบุได้แน่นอน มีเน้ือ
ร้องและทำานองไม่ซับซ้อน ง่ายแก่การเข้าใจ เพลงพื้นบ้าน
เป็นเพลงที่ใช้ร้องเล่นกันอยู่เสมอ จนกลายเป็นส่วนหน่ึง

ของวิถีชีวิต ซ่ึงแต่ละท้องถิ่นจะมีท่วงทำานองและลีลาการ
ขับร้องแตกต่างกันไปตามความนิยมของท้องถิ่นเหล่านั้น 
มกีารใชค้ำาภาษาถิน่ของทอ้งถิน่นัน้ดว้ย เพลงทีช่าวบ้านขบั
ร้องกันมาตั้งแต่อดีตเป็นศิลปะที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็น
ส่ือในการถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกนึกคิด เป็นส่วน
หนึ่งของวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกอยู่ในแนวทางการดำาเนิน
ชีวิตของคนในท้องถิ่น เพลงพื้นบ้านได้รวมถึงเพลงที่ชาย
หญิงใช้ร้องโต้ตอบกัน (เรียกว่า เพลงปฏิพากย์) เพลงที่ใช้
ประกอบพิธี เพลงที่ร้องประกอบการละเล่น เพลงที่ใช้เป็น
ท่วงทำานองประกอบการแสดง และเพลงสำาหรับเด็ก 

ข้อเสนอแนะ 
 ควรศึกษาเพลงพื้นบ้านในเขตอำาเภอ จังหวัด
นครราชสีมา เพื่อเปรียบเทียบเนื้อหาของบทเพลง 
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บทคัดย่อ
 บทความนีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษาหนว่ยสรรพนามทีใ่ชเ้ชือ่มโยงความโดยการอ้างถงึในกฎหมายตราสามดวงใน 
5 ส่วน ได้แก่ กฎหมายตราสามดวงว่าด้วยมรดก, กฎหมายตราสามดวงว่าด้วยพระไอยการลักษณะผัว-เมีย, กฎหมายตรา
สามดวงว่าด้วยพระไอยการลักพาลูก-เมียท่าน, กฎหมายตราสามดวงว่าด้วยลักษณะพิสูจน์ดำานำ้า-ลุยเพลิง และกฎหมาย
ตราสามดวงว่าด้วยกฎมณเทียรบาล โดยจะวิเคราะห์การใช้หน่วยสรรพนามบุรุษที่ 3 และหน่วยนามซึ่งทำาหน้าที่เหมือน
สรรพนาม ผลการศึกษาพบการใช้หน่วยสรรพนามแสดงการอ้างถึง 2 ลักษณะ คือ บุรุษสรรพนาม และหน่วยนามที่ทำา
หน้าที่เหมือนสรรพนาม

คำาสำาคัญ: การเชื่อมโยงความ, กฎหมายตราสามดวง, หน่วยสรรพนาม

Abstract
 This article aimed to study pronouns used as cohesive device to reference in the Law of the Three 
Seals in five parts: Heritage Law, Spouses Law, Abduction Law, Law on proof through diving and fire and 
Royal Law. From an analytical study on pronouns, there was the use of the 3rd personal pronouns and 
nouns used as pronouns. From the investigation, there were two uses of pronouns: personal pronouns 
and nouns used as pronouns.

Keyword: Cohesion, Three Seals Law, Pronouns

หน่วยสรรพนามที่ใช้เชื่อมโยงความโดยการอ้างถึงในกฎหมายตราสามดวง*
Pronouns used as Cohesive Device to Reference 

in the Law of the Three Seals
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บทนำา
 การศึกษาภาษาระดับข้อความโดยเริ่มต้นท่ี
การวิเคราะห์รูปภาษาในตัวบทมักจะต้องวิเคราะห์องค์
ประกอบภายในตัวบทท่ีทำาให้ตัวบทมีความหน่วยเดียวกัน 
(Unity) หรอืมคีวามเปน็เอกภาพ ซึง่นบัวา่เป็นคณุสมบตัอิกี
ประการหนึง่ทีท่ำาใหต้วับทเปน็ขอ้ความ องค์ประกอบหนึง่ท่ี
ทำาให้ตัวบทหรือข้อความมีเอกภาพเป็นเรื่องเดียวกันหรือ
มีการผูกโยงกันทางความหมาย ได้แก่ การเช่ือมโยงความ 
(Cohesion) จันทิมา อังคพณิชกิจ (2557: 89)
 การอ้างถึง (Reference) เป็นการใช้รูปภาษา
อ้างอิงสิ่งเดียวกัน เป็นกลไกการเชื่อมประสานให้ข้อความ
มีความสัมพันธ์ทางความหมาย เกิดจากการใช้รูปภาษา
หนึ่งแทนรูปภาษาหนึ่งเพื่อไม่ต้องกล่าวรูปภาษานั้นซำ้า แต่
ความหมายยังเป็นความหมายของรูปภาษาหลักท่ีต้องการ
กล่าวถึง กล่าวคือ การอ้างถึง ถือว่าเป็นตัวบ่งชี้ (Deixis) ที่
ใช้กำาหนด ตำาแหน่ง สถานภาพ และบ่งบอกลักษณะเฉพาะ
ของสิง่ทีก่ลา่วถงึ Chanawangsa W. (1986: 35-72) กลา่ว
ถงึการอา้งถงึของหนว่ยสรรพนาม วา่เปน็การใชร้ปูภาษา 3 
ประเภท คือ สรรพนามบุรุษที่ 1 สรรพนามบุรุษที่ 2 และ
สรรพนามบุรุษที่ 3 สำาหรับหน่วยนามที่ใช้เป็นสรรพนามที่
มปีรากฏอยูใ่นการร่างตวับทกฎหมายของกฎหมายตราสาม
ดวงนัน้ ไดแ้ก ่คำาเรียกญาต ิคำาเรียกญาต ิคำาเรยีกชือ่ คำาระบุ
อาชีพ เป็นต้น หน่วยนามที่ใช้เป็นสรรพนามเหล่านี้ มีการ
เชื่อมโยงความในส่วนที่เป็นสัมพันธสารของแต่ละกรณีไป
ในส่วนของการศึกษาเก่ียวกับการอ้างถึงในเอกสารต่างๆ 
น้ัน มีการศึกษาและอธิบายไว้ในงานวิจัยต่างๆ ได้แก่ 
วรวรรธน์ ศรียาภัย (2552) ศึกษาเรื่อง “รูปภาษาที่ใช้
อ้างถึงตัวแสดงบทบาทในวรรณคดีร้อยกรองของไทย” 
วิทยานิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
ไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ศึกษาถึงรูปภาษาท่ีใช้
อ้างถึงตัวแสดงบทบาทในวรรณคดีร้อยกรองของไทย คือ 
หน่วยสรรพนามและหน่วยนาม และกษมาภรณ์ มณีขาว 
(2533) ศึกษาเรื่อง “รูปภาษาที่ใช้อ้างถึงตัวแสดงบทบาท
ในปริเฉจเรื่องเล่าภาษาเมี่ยน” วิทยานิพนธ์หลักสูตรอักษร
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เป็นต้น 
 หน่วยสรรพนามท่ีปรากฏในกฎหมายตราสาม
ดวงนั้น มีรูปภาษาที่ใช้แตกต่างจากปัจจุบัน รูปภาษาของ

หน่วยสรรพนามที่ใช้ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์
ตอนตน้ มรีปูเขยีนแตกตา่งจากปจัจบุนัอยูไ่มน่อ้ย บทความ
นีจ้ะนำาเสนอหนว่ยสรรพนามทีใ่ชเ้ชือ่มโยงความโดยการอา้ง
ถึงในกฎหมายตราสามดวงในรูปภาษาปัจจุบัน เพื่อสะดวก
แก่การศึกษาของผู้สนใจ

วัตถุประสงค์การวิจัย
 เพื่อศึกษาหน่วยสรรพนามที่ใช้เช่ือมโยงความ
โดยการอ้างถึง ในกฎหมายตราสามดวง

ขอบเขตการวิจัย
 บทความเรื่อง “หน่วยสรรพนามที่ใช้เชื่อมโยง
ความโดยการอา้งถงึในกฎหมายตราสามดวง” ในด้านข้อมูล
ทีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ ผูว้จิยัเลอืกวเิคราะหก์ฎหมายตราสาม
ดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 1 และเล่ม 2 เฉพาะ 5 
ส่วน ดังนี้
 1. กฎหมายตราสามดวงว่าด้วยมรดก 
 2. กฎหมายตราสามดวงว่าด้วยพระไอยการ
ลักษณะผัว-เมีย 
 3. กฎหมายตราสามดวงว่าด้วยพระไอยการ
ลักพาลูก-เมียท่าน บานแพนก 
 4. กฎหมายตราสามดวงว่าด้วยลักษณะพิสูจน์
ดำานำ้า-ลุยเพลิง 
 5. กฎหมายตราสามดวงวา่ดว้ยกฎมณเทยีรบาล

วิธีดำาเนินการวิจัย
 บทความเรื่อง “หน่วยสรรพนามที่ใช้เชื่อมโยง
ความโดยการอ้างถึงในกฎหมายตราสามดวง” ผู้วิจัยนำาได้
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกฎหมายตราสามดวงใน 5 ส่วน ดัง
ที่ได้กล่าวไว้ในขอบเขตการวิจัย จากนั้นได้นำาแนวคิดและ
ทฤษฎกีารอา้งถึง (Reference) มาปรบัใชว้เิคราะหล์กัษณะ
การใช้ภาษาในกฎหมายตราสามดวง โดยแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน คือ แนวคิดที่ใช้ในการวิเคราะห์ และการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้ 

แนวคิดที่ใช้ในการวิเคราะห์
 การเช่ือมโยงความโดยการอ้างถึง ผู้วิจัยได้
ประมวลจากแนวคิดของ Halliday, M.A.K and Hasan, 
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R. (1976), สมทรง บรุษุพฒัน ์(2537) และ Chanawangsa 
W. (1986) เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์
 Halliday, M.A.K and Hasan, R. (1976: 37-39) 
กลา่วถงึ การเชือ่มโยงความโดยการอา้งถึงไว ้3 ประเภท คอื 
การอา้งถงึสิง่เดยีวกนัทีเ่ปน็บคุคล (Personal Reference) 
เป็นการอ้างถึงโดยการใช้ความหมายท่ีหมายถึงบุคคลใน
สถานการณ์ต่างๆ ของการสื่อสาร รูปภาษาที่ใช้แสดงการ
อ้างถึงมี 3 ประเภท ได้แก่ บุรุษสรรพนาม (Personal 
Pronouns) นามที่เป็นตัวกำาหนดแสดงความเป็นเจ้าของ 
(Possessive Determiners) และสรรพนามแสดงความเปน็
เจ้าของ (Possessive Pronouns) การอ้างถึงสิ่งเดียวกันที่
แสดงการบ่งชี้เป็นการอ้างถึงโดยใช้รูปภาษาหน่ึงแสดงการ
อ้างถึงรูปภาษาหนึ่ง โดยบอกตำาแหน่งของสิ่งของนั้นตาม
ระยะห่าง (Scale of Proximity) ลักษณะการใช้รูปภาษา
แสดงการอ้างถึงสิ่งเดียวกันที่แสดงความบ่งชี้ และการอ้าง
ถงึสิง่เดยีวกนัโดยการเปรยีบเทยีบ เปน็การอา้งถงึโดยใชร้ปู
ภาษาทีอ่า้งถงึ แสดงความต่างและความเหมอืน (Means of 
Identity or Similarity)
 สมทรง บุรุษพัฒน์ (2537: 126-127) ได้แบ่ง
ประเภทของการอ้างถึง เป็น 3 ประเภท คือ การอ้างถึงที่
จำาแนกตามบุรุษ ได้แก่ การอ้างถึงบุรุษที่ 1 การอ้างถึงบุรุษ
ที่ 2 และการอ้างถึงบุรุษที่ 3 รูปภาษาที่ใช้อ้างถึง ประกอบ
ด้วย คำาสรรพนาม และคำาที่ทำาหน้าที่เหมือนคำาสรรพนาม 
เช่นคำาเครือญาติ ชื่อเฉพาะ ช่ือแสดงตำาแหน่งหรือฐานะ 
ชื่อแสดงอาชีพ การอ้างถึงเชิงบ่งชี้ สามารถตีความได้จาก
คำาประเภท คำาบ่งชี้ เช่น นี้ โน้น โน่น ที่นี่ ที่นั่น ตอนนี้ ตอน
นั้น เป็นต้น และการอ้างถึงเชิงเปรียบเทียบ เป็นการอ้างถึง
สิ่งหนึ่งเพื่อเปรียบเทียบกัน
 Chanawangsa W. (1986: 35-72) กลา่วถงึการ
อ้างถึง โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่การอ้างถึงโดย
สรรพนาม เป็นการใช้รูปภาษา 3 ประเภท คือ สรรพนาม
บุรุษที่ 1 สรรพนามบุรุษที่ 2 และสรรพนามบุรุษที่ 3 โดย
หน่วยนามที่ใช้เป็นสรรพนาม ได้แก่ คำาเรียกญาติ คำาเรียก
มิตร คำาเรียกชื่อ อาชีพ เป็นต้น การอ้างถึงเชิงบ่งชี้ เป็นการ
ใช้คำาบ่งชี้แสดงการอ้างถึง โดยพิจารณาจากระยะห่าง
ระหว่างพื้นที่ หรือเวลา และการอ้างถึงเชิงเปรียบเทียบ 
เป็นการอา้งถงึโดยใชร้ปูภาษาหนึง่แสดงการอ้างถงึรปูภาษา
หนึ่ง เพื่อแสดงการเปรียบเทียบในแง่ความเหมือน ความ

คล้าย และความต่าง 
 ตามทีก่ล่าวข้างตน้นัน้ เปน็แนวคดิและทฤษฎทีีผู่้
วจัิยจะนำามาใชใ้นการศกึษาครัง้นี ้กลา่วโดยสรปุวา่ การอา้ง
ถงึ เปน็การใชรู้ปภาษาอ้างองิสิง่เดียวกนั เปน็กลไกการเชือ่ม
ประสานใหข้อ้ความมคีวามสมัพนัธ์ทางความหมาย เกดิจาก
การใชร้ปูภาษาหนึง่แทนรูปภาษาหนึง่ เพือ่ทีจ่ะไมต่อ้งกลา่ว
รปูภาษานัน้ซำา้อกี แตค่วามหมายยงัเปน็ความหมายของรปู
ภาษาหลักที่ต้องการกล่าวถึงอยู่
 บทความนี้จะวิ เคราะห์ลักษณะของหน่วย
สรรพนามทีใ่ชใ้นการอา้งถงึ และศกึษาวเิคราะหห์นว่ยนาม
ซึ่งทำาหน้าที่เหมือนสรรพนาม

ผลการวิจัย
 การอ้างถึงโดยสรรพนาม (Personal Reference)
เป็นการใช้สรรพนามแสดงการอ้างถึงบุคคลหรือสิ่งที่
ได้กล่าวแล้ว หรือที่กำาลังจะกล่าวถึงในปริบททางภาษา 
จากการศึกษาภาษาในกฎหมายตราสามดวง พบรูปภาษา
ที่แสดงการอ้างถึงโดยสรรพนาม 2 ลักษณะ คือ บุรุษ
สรรพนาม และหน่วยนามที่ทำาหน้าที่เหมือนสรรพนาม 
มีรายละเอียดดังนี้
 1. บุรุษสรรพนาม
 นววรรณ พันธุเมธา (2549: 22) กล่าวเกี่ยวกับ
หน่วยสรรพนามว่า คือ หน่วยภาษาที่ใช้แทนคำานามใน
การสนทนา บุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการสนทนา 
จำาแนกได ้3 บรุษุ คือ หนว่ยสรรพนามบรุษุที ่1 หมายถงึ คำา
สรรพนามทีใ่ช้แทนตวัเอง หรอืผู้พดู เช่น ผม ฉนั ขา้ ขา้พเจา้ 
เป็นต้น หน่วยสรรพนามบุรุษที่ 2 หมายถึง คำาสรรพนามที่
ใช้แทนชื่อผู้ที่พูดหรือผู้ที่สื่อสารด้วย เช่น เธอ ท่าน เรา คุณ 
ส่วนบุรุษที่ 3 ใช้แทนผู้ที่พูดถึง เช่น เขา เธอ ท่าน เป็นต้น
 กฎหมายตราสามดวงมปีรากฏการใชร้ปูภาษาที่
เป็นหน่วยสรรพนามบุรุษที่ 3 เท่านั้น ซึ่งมักมักจะเป็นการ
อ้างถึง ผู้ที่ตัวบทกฎหมายต้องการสื่อสารด้วย อันได้แก่ 
ประชาชนทั่วไป ผู้กระทำาผิดกฎหมาย หรือผู้ถูกกระทำา 
แลว้แตก่รณ ีหรอืเปน็การกลา่วอา้งถงึตวัแทนของพระมหา
กษตัรยิ ์ศาล และตลุาการ เปน็ต้น โดยปรากฏรปูทีใ่ช้ ไดแ้ก ่
ผู้ใด, ผู้นั้น, ท่าน, มัน 
 ตวัอยา่งตวับทในกฎหมายตราสามดวงทีป่รากฏ
การใช้หน่วยสรรพนามบุรุษที่ 3 ดังนี้
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 ตัวอย่างที่ 1
 “มาตราหนึง่ วา่เนือ้ความ มนัทงัสอง1 พพิาทถงึ
พิสูทลูยเพลิง ถ้า มัน2 ข้างหนึ่งเปนกลโกหกรู้เวทอาคมมน
ตราเสกเปา่ มนั3 ผูน้ัน้ไมพ่องใหข้า้งหนึง่พองแลพองดว้ยกนั
ก็ดี ให้เสมียนผู้คุมระวังดู ถ้าเหนพิรุทมัน4 ทำาดั่งนั้น เอามา
พิจารณาต่อไป” 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2550: 101)

 จากตวัอยา่งข้างตน้ ปรากฏหนว่ยสรรพนามบรุษุ
ที่ 3 “มัน2” “มัน3” “มัน4” เป็นการใช้หน่วยนามบุรุษที่ 
3 เพือ่กลา่วอา้งถงึ “มนัทงัสอง1” ซึง่หมายความถงึคูพิ่พาท
ในคดี หรือโจทก์ จำาเลยในคดีนี้นั่นเอง

 ตัวอย่างที่ 2
 “ถ้าทรงม้าคลีแลเรียก ขุน1 หมื่น2 หัวพัน3 แล
นายม้า4 จูงเข้าด้วยธินั่งไซ้ แลจชงโคนนั้นให้ล้วงท้องตัด
ชายหาง อย่าเอาหน้าม้า ม้าขุนม้าน้ัน ให้แต่หัวเทียมท้าย
ม้าพระธินั่ง ผู้ใดมิได้ทำาตาม ไอยการแลละเมิดไซ้ โทษศัก
ถ้าดาบโทษลงหญ้าโทษฆ่าเสีย” 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2550: 183)

 ตวัอยา่งขา้งตน้ปรากฏหนว่ยสรรพนามบรุษุที ่3 
คือ “ผู้ใด” ใช้หน่วยสรรพนาม “ผู้ใด” อ้างถึง ขุน1 หมื่น2 
หัวพัน3 นายม้า4
 นอกจากการใช้บุรุษสรรพนามแสดงการอ้างถึง
แล้ว ยังใช้หน่วยนามซึ่งทำาหน้าที่เหมือน สรรพนาม คือ ทำา
หนา้ทีแ่ทนหนว่ยนามแสดงการอา้งถงึหนว่ยนามทีใ่ชแ้สดง
การอ้างถึง อาจเป็นคำานามหรือนามวลีก็ได้ 
 การตีความหน่วยนามที่ทำาหน้าที่เหมือนคำา
สรรพนามจะปรากฏอยู่ในปริบทภาษา อาจปรากฏมาก่อน
หรือตามหลังรูปภาษาหลักก็ได้ จำาเป็นต้องอ้างถึงรูปภาษา
หลักจึงจะเข้าใจความหมายได้โดยสมบูรณ์ (ชลธิชา บำารุง
รักษ์, 2539: 75)
 2. หน่วยนามที่ทำาหน้าเหมือนสรรพนาม
 การใชค้ำานามทีท่ำาหนา้ทีเ่หมอืนคำาสรรพนามทำา
หน้าที่แสดงการเชื่อมโยงความ โดยการอ้างถึงในกฎหมาย
ตราสามดวงนั้น จากการศึกษาข้อมูลพบว่า คำานามท่ีทำา

หน้าที่เหมือนคำาสรรพนาม พบใน 3 ลักษณะ ได้แก่ หน่วย
เรยีกชือ่เฉพาะ หนว่ยเรยีกชือ่ตำาแหนง่ และหนว่ยเรยีกญาต ิ
ดังนี้
 2.1 หน่วยเรียกชื่อเฉพาะ
 หนว่ยเรยีกชือ่เฉพาะ หมายถงึ รปูภาษาทีใ่ชเ้รยีก
ชื่อเฉพาะของสิ่งต่างๆ เช่น บุคคล สิ่งของ จากการศึกษา
วิเคราะห์ พบหน่วยเรียกชื่อเฉพาะที่ปรากฏในกฎหมาย
ตราสามดวง ได้แก่ พระบาทสมเดจ์พระบรมราชาธิราช
รามาธิบดี, นายบุญศรี, อำาแดงป้อม, นายพิม, นายด่อน
บาเรียน 
  ตัวอย่างตัวบทในกฎหมายตราสามดวง ที่
ปรากฏการใช้หน่วยเรียกชื่อเฉพาะ ดังนี้
 ตัวอย่างที่ 1
 “...ด้วยข้อความ นายบุญศรี1 ช่างเหลกหลวง
ร้องทุกคราชกล่าวโทษพระเกษม นายราชาอรรถ ใจความ
ว่าอำาแดงป้อม1 ภรรยานายบุญศรี2 ฟ้องหย่านายบุญศรี3 
ๆ ใหก้ารแกพ่ระเกษมวา่อำาแดงปอ้ม2 นอกใจทำาชูด้ว้ยนาย
ราชาอรรถ แล้วมาฟอ้งหยา่นายบญุศร4ี ๆ  ไมห่ยา่พระเกษม
หาพิจารณาตามคำาให้การนายบุญศรี5 ไม่...”

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2550: 373)

 ตัวอย่างข้างต้นปรากฏหน่วยเรียกชื่อเฉพาะ คือ 
“นายบุญศรี2” “นายบุญศรี3” “นายบุญศรี4” “นายบุญ
ศรี5” เป็นรูปภาษาที่ทำาหน้าเหมือนสรรพนามในการอ้าง
ถงึ นายบญุศร1ี ทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ในตอนแรก และ “อำาแดง
ป้อม2” ทำาหน้าที่ในการอ้างถึง “อำาแดงป้อม1”

 ตัวอย่างที่ 2
 “...จงึทรงพระกรรณุาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่ม 
จัดข้าทูละอองทุลีพระบาทที่ มีปัญญาได้อาลักษณ์ ๔ 
ตำาแหน่ง ได้แก่ ขุนสุนทรโวหารผู้ว่าที่พระอาลักษณ๑ ขุน
สาระประเสริฐ๑ ขุนวิเชียนอักษรร๑ ขุนวิจิตรอักษรร๑ 
ราชบัณฑิตย ๔ ตำาแหน่ง ได้แก่ พระมหาวิชาธรรม๑ ขุนศรี
วรโวหาร๑ นายพมิ๑ นายดอ่นบาเรยีน๑ ลูกขนุ ๓ ตำาแหนง่ 
ได้แก่ ขุนหลวงพระไกรสี๑ พระราชพินิจใจ ราชประหลัด๑ 
หลวงอัถยา๑ ...” 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2550: 376)
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 จากตัวอย่าง พบรูปภาษาท่ีทำาหน้าท่ีเหมือน
สรรพนามในลักษณะหน่วยเรียกชื่อเฉพาะ ได้แก่ นายพิม 
และ นายด่อนบาเรียน ซึ่งอ้างถึง ข้าทูละอองทุลีพระบาท
 2.2 หน่วยเรียกตำาแหน่ง
 หน่วยเรียกตำาแหน่ง หมายถึง รูปภาษาที่ใช้
เรียกชื่อตำาแหน่งซึ่งได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก
ผู้ปกครองหรือผู้บริหาร และใช้ชื่อตำาแหน่งที่ได้รับการแต่ง
ตั้งเป็นสรรพนามเรียกแทนชื่อเฉพาะของบุคคล
 จากการศึกษากฎหมายตราสามดวง พบหน่วย
เรยีกตำาแหนง่ ไดแ้ก ่พระ, ขนุ, หมืน่, พญา, หลวง, ลกูขนุ, 
ราชบัณฑิตย, อาลักษณ, สมเด็จ, พระสัศดี, สมุบาญชีย, 
สมุหะนายก, สมุหะพระกลาโหม, เจ้ากรมปลัด, ทนาย, 
พระสุภาวดี, โหราจารย, ทหาร
 ตวัอยา่งตวับทในกฎหมายตราสามดวง ทีป่รากฏ
การใช้หน่วยเรียกตำาแหน่ง ดังนี้
 ตัวอย่างที่ 1
  “มาตราหนึง่ ผีจ้ะปนัสำารศในฝา่ยทหารโยธาแล
ตะพุ่นไซ้ ให้ปันโดยทำาเนียมทหารนั้น แต่ฝ่ายพลเรือนด้วย
กัน พระเทพาผู้เปนพระเพชบูรีพระสีกาสมุดพร้อมกัน ได้
แบ่งกันแต่ก่อนสืบๆ มา กรมช้าง กรมม้า กรมตพุ่นเปน
ทหารโยธา จะแบ่งปันลูกหมู่ทีได้เลือก ฝ่ายพลเรือนแต่ข้า
พระและสมสงฆดั่งพันหมู่ สิบสองกำานัลข้าส่วยสัทพัทยา
กร แต่ฝ่ายพลเรือนแลทหารโยธา ฝ่ายพลเรือนจะแบ่งปัน
บานพะแนกกบัหมู ่๔ ตำารวจแลทหารโยธาในซ้ายขวาอาสา
หกเหล่าชายหญิงเปนทหาร...”

 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2550: 812)
 จากตัวอย่างปรากฏหน่วยเรียกตำาแหน่ง คือ 
“ทหาร” เป็นการใช้รูปภาษาท่ีทำาหน้าท่ีเหมือนสรรพนาม 
โดยใช้หน่วยเรียกตำาแหน่ง “ทหาร” เพื่ออ้างถึง “ทหาร
โยธา” ที่ได้กล่าวมาแล้วก่อนหน้านั้น

 ตัวอย่างที่ 2
 “...จงึทรงพระกรรณุาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่ม 
จัดข้าทูละอองทุลีพระบาทที่มีปัญญาได้อาลักษณ์ ๔ 
ตำาแหน่ง ได้แก่ ขุนสุนทรโวหารผู้ว่าที่พระอาลักษณ๑ ขุน
สาระประเสริฐ๑ ขุนวิเชียนอักษรร๑ ขุนวิจิตรอักษรร๑ 
ราชบัณฑิตย ๔ ตำาแหน่ง ได้แก่ พระมหาวิชาธรรม๑ ขุนศรี

วรโวหาร๑ นายพมิ๑ นายดอ่นบาเรยีน๑ ลูกขนุ ๓ ตำาแหนง่ 
ได้แก่ ขุนหลวงพระไกรสี๑ พระราชพินิจใจราชประหลัด๑ 
หลวงอัถยา๑...” 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2550: 374)

 จากตัวอย่างพบรูปภาษาที่ทำาหน้าที่เหมือน
สรรพนามในลกัษณะหนว่ยตำาแหนง่ ไดแ้ก่ “ขนุสุนทรโวหาร
ผู้ว่าที่พระอาลักษณ” “ขุนสาระประเสริฐ” “ขุนวิเชียน
อักษรร” “ขุนวิจิตรอักษรร” “ราชบัณฑิตย” “พระมหา
วิชาธรรม” “ขุนศรีวรโวหาร” “นายพิม” “นายด่อนบา
เรียน” “ลูกขุน” “ขนุหลวงพระไกรสี” “พระราชพนิจิใจราช
ประหลดั” “หลวงอถัยา” ซึง่อา้งถงึ ขา้ทูละอองทลุพีระบาท

 2.3 หน่วยเรียกญาติ
 หน่วยเรียกญาติ หมายถึง รูปภาษาซึ่งเป็นนาม
วลีใช้แทนชื่อบุคคล เพื่อแสดงความ สัมพันธ์ในฐานะญาติ 
พี่น้อง และบุคคลที่สนิทสนมคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี
 จากการศึกษาวิเคราะห์ พบหน่วยเรียกญาติที่
ปรากฏในกฎหมายตราสามดวง ได้แก่ บิดา, มารดา, สามี, 
ภิรยิา, พอ่, แม่, พี,่ น้อง, ผวั, เมีย, หลาน, เหลน, ปู่, หญา้, 
ตา, ยาย, ลุง, อาว, อา, น้า, เมียกลางเมือง, เมียหลวง, 
ภรรยาหลวง, เมียกลางนอก, อนุภรรยา, เมียกลางทาษี, 
ทาส, ภรรยา
 ตวัอยา่งตวับทในกฎหมายตราสามดวง ทีป่รากฏ
การใช้หน่วยเรียกญาติ ดังนี้
 ตัวอย่างที่ 1
 “... มาตราหนึ่ง ถ้าแลหลานเหลน1ก็ดีปู่หญ้าตา
ยาย1แต่งให้มีเรือนและให้ทรัพยสิ่งสีนนั้นน้อย แลปู่หญ้า
ตายาย2 นั้นมรณภาพ ทรัพยสิ่งสินนั้นยังมีมาก ให้หลาน
เหลน2 ผู้มีเรือนแล้วนั้น ได้ทรัพยแต่กึ่งส่วน ...”

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2550: 380)

 จากตัวอย่างข้างต้น พบหน่วยเรียกญาติ ได้แก่ 
“หลานเหลน2” อ้างถึง “หลานเหลน1” และ “ปู่หญ้าตา
ยาย2” อ้างถึง “ปู่หญ้าตายาย1”
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 ตัวอย่างที่ 2
 “ประการหนึ่งชายขอหญิง1มาเลิ้ยงเปนอนุ
ภรรยาหลัน่เมยีหลวงลงมา ไดช่ื้อวา่ เมยีกลางนอก ประการ
หนึ่งหญิง 2 ใดมิทุกขยาก ชายช่วยไถ่ได้มาเหนหมดหน้า
เลิ้ยงเปนเมีย ได้ชื่อว่าเมียกลางทาษี”

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2550 : 556)
 จากตัวอย่างปรากฏหน่วยเรียกญาติ  คือ 
“อนุภรรยา” และ “เมียกลางนอก” อ้างถึง “หญิง1” ส่วน 
“เมีย” และ “เมียกลางทาษี”อ้างถึง “หญิง2”

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
 จากการศึกษาวิเคราะห์หน่วยสรรพนามที่ใช้
เชื่อมโยงความโดยการอ้างถึงในกฎหมายตราสามดวง 5 
ส่วน คือ กฎหมายตราสามดวงว่าด้วยมรดก, กฎหมายตรา
สามดวงว่าด้วยพระไอยการลักษณะผัว-เมีย, กฎหมายตรา
สามดวงว่าด้วยพระไอยการลักพาลูกเมีย-ผู้คนท่านบาน
แพนก, กฎหมายตราสามดวงวา่ดว้ยลกัษณพสิจูนด์ำานำา้-ลยุ
เพลงิ และกฎหมายตราสามดวงวา่ดว้ยกฎมณเทยีรบาลนัน้ 
พบการใชห้นว่ยสรรพนาม 2 ลกัษณะ คือ 1) บรุษุสรรพนาม 
โดยจะเป็นสรรพนามบุรุษที่ 3 เท่านั้น รูปภาษาที่ใช้ ได้แก่ 
ผู้ใด, ผู้นั้น, ท่าน, มัน และ 2) หน่วยนามที่ทำาหน้าที่เหมือน
สรรพนาม พบการใช้หน่วยภาษา 3 ลักษณะ คือ หน่วย
เรียกช่ือเฉพาะ เช่น พระบาทสมเดจ์พระบรมราชาธิราช
รามาธบิด,ี นายบญุศร ีและอำาแดงป้อม หนว่ยเรยีกตำาแหนง่ 
เช่น พระ, ขุน และหมื่น และหน่วยเรียกญาติ เช่น บิดา, 
ภิริยา และอาว
 การที่กฎหมายตราสามดวงปรากฏเฉพาะการ
ใช้สรรพนามบุรุษที่ 3 นั้น เนื่องจากกฎหมายตราสามดวง
เปน็เอกสารราชการทีใ่ชภ้าษาในระดบัทางการ จงึใชเ้ฉพาะ
สรรพนามบุรุษที่ 3 เท่านั้น สำาหรับหน่วยนามซึ่งทำาหน้าที่
เหมอืนสรรพนามทีพ่บ 3 ลกัษณะ คอื หนว่ยเรยีกชือ่เฉพาะ 
ซึง่จะปรากฏในกฎหมายตราสามดวงสว่นทีเ่ป็นการยกฎกีา
หรืออุทาหรณ์ อันเป็นคดีท่ีเป็นเหตุให้เกิดข้อกฎหมาย จึง
ปรากฏชื่อเฉพาะของทั้งโจทก์และจำาเลย ส่วนหน่วยเรียก
ตำาแหน่ง จะปรากฏในส่วนท่ีเป็นบานแพนก ตารางแบ่ง
ปันไพร่หลวงหรือกฎหมายระบุหน้าที่รับผิดชอบให้กับผู้รับ
ผิดชอบในตำาแหน่งต่างๆ และหน่วยเรียกญาติจะพบใน
กฎหมายตราสามดวงว่าด้วยมรดก และกฎหมายตราสาม

ดวงว่าด้วยพระไอยการลักษณะผัว-เมีย เป็นกฎหมายใน
ส่วนของครอบครัวและระบบเครือญาติ จึงปรากฏหน่วย
เรียกญาติเป็นจำานวนมาก
 กฎหมายตราสามดวงเป็นเอกสารทางราชการ
ที่มีความเป็นลักษณะเฉพาะ ดังนั้นการใช้ภาษาจึงเป็น
ภาษาเฉพาะกจิทางดา้นกฎหมายเชน่เดยีวกนั การใชห้นว่ย
สรรพนามแสดงการอ้างถึงบุคคลนั้นจึงมีไม่หลากหลาย ซึ่ง
แตกต่างจากผลการศึกษาของวรวรรธน์ ศรียาภัย (2552) 
ที่ศึกษารูปภาษาที่ใช้อ้างถึงตัวแสดงบทบาทในวรรณคดี
ร้อยกรองของไทย เพราะวรรณคดีร้อยกรองไทยเป็นงาน
เขียนประเภทร้อยกรองและเป็นเรื่องบันเทิงคดี จึงต้องใช้
รูปภาษาให้หลากหลาย สอดคล้องกับเนื้อเรื่องและอารมณ์
ของตัวละคร เช่นเดียวกับท่ี Chanawangsa W. (1986) 
ใช้ข้อมูลทางภาษาไทยระดับข้อความที่เป็นภาษาเพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจำาวันมาศึกษาวิเคราะห์ จึงพบการใช้
หน่วยสรรพนามแสดงการอ้างถึงบุคคลทั้ง 3 บุรุษ คือ บุรุษ
ที ่1 บรุษุที ่2 และบุรษุที ่3 สว่นผลงานการศกึษาของกษมา
ภรณ์ มณีขาว (2533) ซึ่งเป็นการศึกษารูปภาษาที่ใช้อ้างถึง
ตัวแสดงบทบาทในปริจเฉทเรื่องเล่าภาษาเมี่ยน ซึ่งภาษา
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บทคัดย่อ
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สารคดีเนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ด้านกลวิธีการตั้งชื่อเรื่อง โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากสารคดีที่แต่งเนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 
จำานวน 10 เล่ม รวมเป็นบทความทั้งสิ้น 86 บทความ ผลการวิจัยพบว่า กลวิธีการตั้งชื่อเรื่องมี 2 ประเด็น คือ แบบบอก
เนื้อหา และใช้กลวิธีทางภาษา แบบบอกเนื้อหาพบมากที่สุด เป็นกลุ่มคำาหรือวลี ข้อความ หรือประโยค รองลงมาได้แก่
การตั้งชื่อเรื่องที่เป็นคำาราชาศัพท์ ที่พบน้อยที่สุดเป็นแบบใช้เครื่องหมาย : แล้วอธิบายความ สำาหรับกลวิธีการตั้งชื่อเรื่อง
ในประเด็นกลวิธีทางภาษา พบการเล่นเสียงสัมผัสคล้องจองมากที่สุด และพบน้อยที่สุดเป็นเชิงเปรียบเทียบ

คำาสำาคัญ: ชื่อเรื่อง, สารคดี, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

Abstract
 The purpose of this research was to analyze the features written on the occasion of The Sixtieth 
Anniversary Celebrations of His Majesty's Accession to the Throne in the aspect of naming strategies. The 
analytical data were taken from 10 books written on the occasion of H.M. the King's 60th Anniversary 
of His Accession to the Throne which there were 86 articles altogether. The findings show that naming 
strategies have two strategies; the first strategy was telling the content and using language strategy. The 
most found strategies of telling the content were using phrases or sentences. The second strategy was 
giving titles by royal words and the least finding was using symbol and giving explanation. The second 
finding was using language strategy which rhyme was found most; the least finding was using analogy.

Keywords: Title, Feature, His Majesty King Bhumibol

กลวิธีการตั้งชื่อเรื่องในสารคดีเนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

Naming Strategies of the Features Written on the Occasion of the Celebrations 
of the Sixtieth Anniversary of His Majesty King Bhumibol’s Enthronement
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บทนำา
 ประเทศไทยมีอารยธรรม มีความเจริญก้าวหน้า
มานานกว่า 700 ปี โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ
ประมุขของประเทศ พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงทำานุ
บำารุงประเทศชาติ ให้เจริญทัดเทียมกับนานาประเทศ ด้วย
พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของทุกพระองค์ ทรงเป็น
ที่พึ่งแก่อาณาประชาราษฎร์ โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระปรีชาสามารถ
ทรงชี้ทางในการดำาเนินชีวิตแก่ประชาชน ทรงอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรงสืบสานศิลป
วัฒนธรรม ทรงพระเมตตาแก่ประชาชน เพื่อให้มีความ
ร่มเย็นเป็นสุข พระองค์จึงทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคน
ไทยทั้งชาติ
 วันที่ 9 มิถุนายน 2549 เป็นวันมหามงคล
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติ
ครบ 60 ปี เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์ยาวนาน
ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย และยาวนานท่ีสุดในโลก
อีกด้วย (อำาพรรณ วะสิโน, 2554:138) รัฐบาลได้จัดงาน
เฉลิมพระเกียรติอย่างยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะได้ทูลเชิญพระ
มหากษัตริย์จากประเทศต่างๆ มาร่วมงานฉลองครั้งนี้ ทาง
ด้านประชาชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมหลายอย่าง เช่น การ
บำาเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ และมีการแต่งวรรณกรรม
เฉลิมพระเกียรติ ปรากฏในรูปบทประพันธ์ร้อยกรอง และ
ร้อยแก้วประเภทสารคดีในรูปแบบบทความที่ตีพิมพ์ใน
วารสาร นิตยสาร หรือจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม เน้ือหาใน
วรรณกรรมเหลา่นัน้มุง่สรรเสรญิ ยกยอ่งเชดิช ูและสดุดพีระ
เกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อรำาลึกถึงพระ
มหากรณุาธิคณุ พระอจัฉรยิภาพ และพระราชกรณยีกจิดา้น
ต่างๆ ของพระองค์ที่ทรงดูแลเอาพระราชหฤทัยใส่ในชีวิต
ความเป็นอยู่ของราษฎรผู้ยากไร้ ทรงตรากตรำาพระวรกาย 
เพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์อย่างแท้จริง ใน
การเขียนสารคดีเน่ืองในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ประกอบไปดว้ยเนือ้หาสาระทีเ่ปน็ขอ้เทจ็จรงิทีถู่กต้อง และ
กลวิธีการนำาเสนอข้อเท็จจริงความรู้ความคิดเหล่าน้ันด้วย
ความสามารถและความสันทัดจัดเจนของผู้เขียน
 ดว้ยเหตนุี ้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษากลวธิี
การตั้งช่ือเร่ืองของบทความสารคดีเนื่องในโอกาสฉลองสิริ
ราชสมบัติครบ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล

อดลุยเดช วา่ ผู้เขยีนเลือกใชก้ลวธีิการตัง้ชือ่เรือ่งอย่างไร ซึง่
ผู้วิจัยเห็นว่า การศึกษาวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่องาน
เขียนสารคดีทั้งผู้เขียนและผู้อ่านเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
สารคดีเนื่องในโอกาสพิเศษเช่นนี้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่อวิเคราะห์กลวิธีการตั้งชื่อเรื่องของบทความ
ในสารคดีเนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

วิธีดำาเนินการวิจัย
 ข้อมูลที่ ผู้วิจัยนำามาใช้ศึกษา เป็นข้อมูลจาก
สารคดีเนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำานวนประชากร 20 เล่ม 
ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(จรัลวิไล จรูญโรจน์, 2556 : 91) โดยเลือกจากสารคดีที่มี
ผู้แต่งหลากหลาย เช่น กลุ่มบุคคล บุคคล หน่วยงานเอกชน 
หน่วยงานราชการ เนื้อหาเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นส่วนสำาคัญ ดัง
นั้นจึงได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาจำานวน 10 เล่ม ในแต่ละ
เล่มมีจำานวนบทความ (ดังได้แสดงไว้ในตารางที่ 1) รวมทั้ง
สิ้น 86 บทความ
 กรอบแนวคดิดา้นการตัง้ชือ่เรือ่ง ผู้วจิยัไดก้ำาหนด
เกณฑ์การวิเคราะห์โดยอาศัยเกณฑ์ของมาลี บุญศิริพันธ์ 
(2535: 68 – 71) ที่กล่าวว่าการตั้งชื่อเรื่องแบบบอกเนื้อหา
เป็นการตั้งชื่อเรื่องที่ผู้อ่านเห็นชื่อเร่ืองก็จะทราบได้ทันที
ว่าใจความสำาคัญของเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไร และการตั้ง
ชื่อเรื่องแบบใช้กลวิธีทางภาษา เช่นการเล่นสำานวน สัมผัส
คล้องจอง หรือเป็นบทร้อยกรอง เป็นต้น เพื่อให้ผู้อ่านสื่อ
ความบางอย่างท่ีแฝงอยู่โดยกระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์
คล้อยตาม หรืออยากติดตามอ่านสาระสำาคัญของเรื่องที่จะ
คลี่คลายในเนื้อเรื่องภายหลัง

ผลการวิจัย
 จากการศกึษาเชงิวเิคราะห์สารคดเีนือ่งในโอกาส
ฉลองสิรริาชสมบตัคิรบ 60 ป ีพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูหั่ว
ภูมิพลอดุลยเดช ได้ศึกษาเนื้อหาในสารคดี จำานวน 10 เล่ม 
มีบทความรวม 86 บทความ จำาแนกเนื้อหาได้เป็น 5 เรื่อง 
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ได้แก่ พระราชประวัติ พระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถ พระราชกรณียกิจ และพระราชดำารัส
และพระบรมราโชวาท มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์เนื้อหาของบทความที่ปรากฏในสารคดีเนื่องในโอกาสฉลองสิริราช สมบัติครบ 60 ปี พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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1. ในหลวงในดวงหฤทัย 5 1 2 1 9 10.5

2. สาธารณสุขของแผ่นดิน 14 2 - 2 1 19 22.1

3. อุตสาหกรรมไทยใต้ร่มพระบารมี 9 2 1 - 1 13 15.1

4. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระอัจฉริยภาพ
ในด้านการบริหารจัดการ 

3 6 1 10 11.6

5. สมเด็จพระนวมินทราชาธิราช หนังสือ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน
โอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

2 6 2 2 12 14.0

6. ออมสินร้อยดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน 1 1 1.1

7. ในหลวงกษัตริย์นักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่ 4 2 2 8 9.3

8. จ้าวแผ่นดินไทย ราชันแห่งโลก 2 1 3 6 7.0

9. ใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ทรงครองราชย์ 1 3 1 5 5.8

10. พระผู้ทรงเป็นนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 1 3 3.5

รวม 40 25 13 6 2 86 100

ร้อยละ 46.5 29.1 15.1 7.0 2.3 100

อันดับ 1 2 3 4 5

 จากตาราง แสดงใหเ้หน็วา่ ผูเ้ขยีนสารคดไีดน้ำาเสนอพระราชกรณยีกิจของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมากทีสุ่ด
เป็นอันดับ 1 ร้อยละ 46.5 อันดับรองลงมาได้แก่ พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถ ร้อยละ 29.1 อันดับที่ 3 ได้แก่ 
พระราชประวัติ ร้อยละ 15.1 อันดับที่ 4 ได้แก่ พระมหากรุณาธิคุณ ร้อยละ 7.0 อันดับสุดท้าย ได้แก่ พระราชดำารัสและ
พระบรมราโชวาท ร้อยละ 2.3
 กลวธิกีารเขียนนบัว่าเปน็ส่วนสำาคัญอยา่งยิง่ทีจ่ะทำาให้งานเขยีนนัน้ประสบความสำาเรจ็ เนือ่งจากกลวธีิการเขยีน
ทีด่ชีว่ยใหผู้เ้ขยีนสามารถถ่ายทอดความรู ้ความคดิ และประสบการณต์า่งๆ มายงัผูอ้า่นไดอ้ยา่งครบถว้นสมบรูณต์ามเจตนา
ของผู้เขียน กลวิธีการเขียนในงานวิจัยนี้ หมายถึง วิธีการหรือเทคนิค ในการเขียนเนื้อหาอย่างมีศิลปะ ผ่านองค์ประกอบ
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สำาคัญ 4 ส่วน ได้แก่ การตั้งชื่อเรื่อง ความนำา เนื้อเรื่อง และบทลงท้าย ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบผู้เขียนจะใช้กลวิธีต่างๆ ใน
การนำาเสนอให้งานเขียนของตนมีลักษณะเด่นและน่าสนใจมากขึ้น
 จากการศึกษากลวิธีการเขียนสารคดีเนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ผู้วิจัยได้ศึกษากลวิธีการเขียน ในประเด็นกลวิธีการตั้งชื่อเรื่อง ผู้วิจัยพบว่ามีวิธีการนำาเสนอกลวิธีการเขียนทั้ง 4 ส่วน ได้
อยา่งนา่สนใจและสามารถเช่ือมโยงแตล่ะองคป์ระกอบเพ่ือถา่ยทอดเรือ่งราวไดอ้ยา่งมศีลิปะ สือ่ความหมายไดอ้ยา่งชดัเจน 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอนำาเสนอกลวิธีการตั้งชื่อเรื่องของสารคดีดังกล่าว
 ชื่อเรื่องเป็นองค์ประกอบแรกของงานเขียน การต้ังชื่อเรื่องเป็นกลวิธีอย่างหนึ่งที่สำาคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะชื่อ
เรือ่งเปน็จดุแรกทีส่ะดดุตาและกระทบใจผูอ้า่น ชว่ยใหผู้อ้า่นเกิดความสนใจใครรู่แ้ละอยากตดิตามอา่นเรือ่งราวภายในเลม่
ตอ่ไปจนจบ ดงันัน้ผูเ้ขียนจำาเปน็ตอ้งพถีิพถินัในการคดัสรรถอ้ยคำามาใชใ้นการตัง้ชือ่เรือ่งเพือ่เรยีกรอ้งความสนใจจากผูอ้า่น
จากการศึกษากลวิธีการตั้งชื่อเรื่อง ผู้วิจัยพบว่า มีกลวิธีการตั้งชื่อเรื่องด้วยลักษณะเด่นๆ 2 วิธี ได้แก่ การตั้งชื่อเรื่องแบบ
บอกเนื้อหา และ แบบใช้กลวิธีทางภาษา โดยนำาเสนอกลวิธีการตั้งชื่อเรื่องต่างๆ ดังนี้

ตารางท่ี 2 กลวิธกีารตัง้ชือ่เรือ่งบทความในสารคดเีนือ่งในโอกาสฉลองสิรริาชสมบตัคิรบ 60 ป ีพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูหั่ว

กลวิธีการตั้งชื่อเรื่องบทความในสารคดี จำานวนเรื่อง คิดเป็นร้อยละ อันดับ

1. กลวิธีการตั้งชื่อเรื่องแบบบอกเนื้อหา 73 85 1

2. กลวิธีการตั้งชื่อเรื่องแบบใช้กลวิธีทางภาษา 13 15 2

รวม 86 100

 จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการตั้งชื่อเรื่องในงานสารคดี จำานวน 86 เรื่อง ปรากฏว่ากลวิธีการ
ตั้งชื่อเรื่องมากที่สุด คือ การตั้งชื่อเรื่องแบบบอกเนื้อหา ร้อยละ 85 รองลงมาได้แก่กลวิธีการตั้งชื่อเรื่องแบบใช้กลวิธีทาง
ภาษา ร้อยละ 15
 1. ในการตั้งชื่อเรื่องแบบบอกเนื้อหา จำานวน 73 เรื่อง นั้น คิดเป็นร้อยละ 85 จำาแนกรายละเอียดได้ดังนี้

ตารางที่ 3 การตั้งชื่อเรื่องแบบบอกเนื้อหา

แบบบอกเนื้อหา จำานวนเรื่อง คิดเป็นร้อยละ อันดับ

1. เป็นกลุ่มคำาวลีข้อความหรือประโยค 24 33 1

2. เป็นคำาราชาศัพท์ 15 20 2

3. เป็นแบบสั้นกระชับตรงไปตรงมา 10 14 3

4. เป็นคำานาม 2 คำามาเชื่อมต่อกัน 10 14 3

5. นำาพระนามของพระมหากษัตริย์มาตั้งเป็นชื่อเรื่อง 10 14 3

6. ใช้เครื่องหมาย: แล้วอธิบายความ 4 5 6

รวม 73 100

 จากตารางปรากฏวา่ การตัง้ชือ่เรือ่งแบบบอกเนือ้หาทีมี่จำานวนมากทีสุ่ด คือ การต้ังชือ่เรือ่งบอกเนือ้หาแบบเปน็ก
ลุ่มคำาหรือวลีหรือข้อความหรือประโยค ร้อยละ 33 เป็นคำาราชาศัพท์ ร้อยละ 20 ใช้คำาสั้น กระชับ ตรงไปตรงมาร้อยละ 14 
แบบเป็นคำานาม 2 คำาเชื่อมต่อกัน ร้อยละ 14 การนำาพระนามของพระมหากษัตริย์มาตั้งเป็นชื่อเรื่องร้อยละ 14 และการ
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ตัง้ชือ่เรื่องแบบบอกเนือ้หาทีม่ีจำานวนนอ้ยทีสุ่ด คือ แบบใช้
เครื่องหมาย: แล้วอธิบายความ มีจำานวนร้อยละ 5
 สาระสำาคัญในการใช้กลวิ ธีการตั้งชื่อเรื่อง
บทความสารคดีเนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 
ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากมากท่ีสุดไปหาน้อย
ที่สุด ปรากฏสาระสำาคัญดังนี้
 1.1 การตัง้ชือ่เรือ่งแบบบอกเนือ้หาทีเ่ปน็กลุม่คำา
หรือวลีเรียงต่อกันหรือข้อความหรือเป็นประโยค ซึ่งการตั้ง
ชือ่เรือ่งในรูปแบบท่ีเป็นการสือ่ความไปยงัผู้อา่นอยา่งตรงไป
ตรงมาและเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย ดังชื่อเรื่องต่อไปนี้
  กษัตริย์นักพัฒนา  เป็นการตั้ งชื่อเรื่อง
แบบบอกเนื้อหาที่เกิดจากกลุ่มคำาท่ีสื่อความชัดเจน และ
สอดคลอ้งโดยตรงกบัเนือ้หาภายในของสารคดทีีไ่ดก้ลา่วถงึ 
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทีท่รงเป็นพระมหากษตัรยิน์กั
พฒันา พระองคไ์ด้เสดจ็พระราชดำาเนนิเยีย่มเยยีนดแูลทกุข์
สุขของราษฎร ทำาให้ทรงทราบถึงสภาพภูมิประเทศ ชีวิต
ความเป็นอยู่ การทำามาหากิน ปัญหาความทุกข์ร้อน และ
โรคภัยไข้เจ็บของราษฎร พระองค์จึงมีพระราชดำาริต่างๆ 
เพื่อนำาการพัฒนาไปสู่พื้นที่ห่างไกลความเจริญ และเป็น
การแก้ปัญหาภาวะความแห้งแล้งของเกษตรกร หาทาง
ช่วยเหลือราษฎร หาทางพัฒนาพื้นที่ทุรกันดารให้ดีขึ้น 
เพ่ือให้ราษฎรสามารถทำามาหากินในที่เดิมได้ การเสด็จ
พระราชดำาเนินแต่ละครั้งได้พระราชทานเสื้อผ้า อาหาร
ยารักษาโรค ฯลฯ
  ถวายเล้ียงพระกระยาหารคำ่าพระราช
อาคันตุกะ เป็นชื่อเรื่องแบบบอกเน้ือหาอย่างตรงไปตรง
มา ชื่อเรื่องสามารถทำาให้ผู้อ่านรับรู้เนื้อหาสาระของเรื่อง
ได้อย่างชัดเจน และสื่อความถึงเน้ือหาที่บรรยายภาพงาน
ถวายพระกระยาหารคำ่าแด่พระประมุขและพระราชวงศ์
ต่างประเทศ ความงดงามของงานหัตถศิลป์ที่นำามาจัดแต่ง
บนโต๊ะเสวย ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬาร เมนูอาหาร
ในงานเลีย้งนี ้ใชผ้ลติภณัฑส์ดจากโครงการหลวงจัดทำาอยา่ง
พิถีพิถันงดงามด้วยหัตถศิลป์ รังสรรค์จากสมาชิกโรงฝึก
ศิลปาชีพ เป็นงานสะสมกันมาหลายปี
 1.2 การตั้งชื่อเรื่องแบบบอกเน้ือหา ท่ีเป็นคำา
ราชาศัพท์ เช่น
  พระราชพิธี เป็นการตั้งชื่อเรื่องแบบบอก

เนือ้หาทีเ่กดิจากการนำาคำาราชาศัพทม์าตัง้เปน็ชือ่เรือ่งส้ันๆ 
กระชับ และสื่อความตรงตามเนื้อหา กล่าวคือ เนื้อหาใน
สารคดีได้กล่าวบรรยายและอธิบายความหมาย ประวัติ 
และพระราชพิธีต่างๆ ของพระราชพิธีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 
4 จนถึงรัชกาลปัจจุบัน ดำาเนินเรื่องตามปีปฏิทินจากอดีต
ถึงปัจจุบัน พระราชพิธีที่ให้รายละเอียดมากคือ พระราช
พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 ปี
  พระราชกรณียกิจ เป็นการตั้งชื่อเรื่องแบบ
บอกเนื้อหาที่เกิดจากการนำาคำาราชาศัพท์มาตั้งเป็นชื่อ
เรื่องสั้น ๆ และสื่อความตรงตามเนื้อหา กล่าวคือ เนื้อหา
ในสารคดีได้บรรยายพระราชกรณียกิจของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงเหนื่อยยากลำาบากพระ
วรกาย ทรงทุ่มเทและทรงมุ่งม่ัน ท่ีจะช่วยเหลือพสกนิกร
ของพระองค์ โดยพระราชทานพระราชดำาริต่างๆ เพื่อให้
ประชาชนพึ่งตนเองได้ จนเกิดเป็นโครงการที่พระราชทาน
พระราชดำาริไว้ไม่น้อยกว่า 3,000 โครงการ เช่น โครงการ
บำาบัดนำ้าเสียแหลมผักเบ้ีย โครงการตามพระราชดำาริทาง
ด้านการเกษตร เป็นต้น
 1.3 การตั้งชื่อเรื่องแบบบอกเนื้อหา สั้นกระชับ 
ตรงไปตรงมา เช่น
  เศรษฐกิจพอเพียง เป็นการตั้งชื่อเรื่องที่สั้น
กระชับ ตรงไปตรงมา ช่ือเรื่องบอกเนื้อหาของเรื่องอย่าง
ชัดเจน มีเนื้อหากล่าวถึงมีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน เป็น
แนวทางการดำารงอยู่ และการปฏิบัติตนของประชาชนทุก
ระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ในการพัฒนาและ
บริหารประเทศให้ดำาเนินไปในทางสายกลาง ความพอ
ประมาณรวมถึงความจำาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันใน
ตัวที่ดีพอ ดำาเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ
ปัญญา เป็นต้น
  โครงการหลวง เป็นการตั้งช่ือเร่ืองที่ ส้ัน 
กระชับ ตรงไปตรงมา ช่ือเรื่องบอกเนื้อหาของเรื่องอย่าง
ชัดเจน กล่าวคือ สารคดีเรื่อง “โครงการหลวง” นี้มีเนื้อหา
ที่กล่าวถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ซื้อที่ดินตั้งโครงการพระบรม
ราชานเุคราะหช์าวเขา ตอ่มาเปลีย่นเปน็โครงการหลวง โดย
ทดลองปลูกพืชเมืองหนาว ผักสวนครัว ดอกไม้ ชา กาแฟ 
เห็ดหอม สมุนไพร ปัจจุบันมีผลิตผลจากโครงการหลวงนำา
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ออกสู่ตลาด นอกจากนี้ยังกล่าวถึง โครงการด้านการศึกษา
และการพัฒนาพื้นที่รอบวัดญาณสังวรารามฯ เพิ่มด้วย ซึ่ง
ถือเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงริเริ่ม
 1.4 การตัง้ช่ือเรือ่งแบบบอกเนือ้หา ทีเ่ปน็คำานาม
สองคำามาเชื่อมต่อกัน เช่น
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับยานยนต์ 
เป็นการนำาคำานามสองคำามาเช่ือมต่อกัน กลายเป็นกลุ่ม
คำาที่สื่อความหมาย และบอกเรื่องราวในสารคดีได้อย่าง
ชดัเจน กลา่วถงึพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงพระปรชีา
สามารถและพระอจัฉรยิภาพดา้นวิศวกรรม เปน็ทีป่ระจกัษ์
แกป่ระชาชนทัว่ไป พระองคท์รงนำาความเจรญิกา้วหนา้และ
ความผาสุกมาให้แก่ราษฎร เช่น โครงการทดลองผลิตแก๊ส
โซฮอล์ เป็นต้น
 ในหลวงกับคอมพิวเตอร์ เป็นการตั้งชื่อเร่ือง
แบบบอกเนือ้หา โดยเกดิจากการนำาคำานามสองคำามาเชือ่ม
ต่อกัน กลายเป็นกลุ่มคำาท่ีสื่อความหมาย และบอกเรื่อง
ราวในสารคดีได้อย่างชัดเจน โดยกล่าวถึงพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวที่ทรงตรากตรำาพระวรกายเพื่อปวงประชา
ด้วยการบำาเพ็ญพระราชกรณียกิจมากมายอันมีประโยชน์
แก่ประชาชนและประเทศชาติ รวมท้ังโครงการต่างๆ 
ตามพระราชดำาร ิพระองค์ทรงเปน็ผู้นำาในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศโดยประยกุต์เขา้กบัการดำาเนนิงานตามโครงการ
ต่างๆ อย่างเหมาะสม พระองค์ทรงเรียนรู้และศึกษาวิธี
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างฉลาด โดยทรงเน้นถึง
การประหยัดและการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ดาวเทียม อุปกรณ์สื่อสาร
ต่างๆ ประยุกต์เข้ากับการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ให้
บรรลวุตัถปุระสงค ์ฉะนัน้ พระองคจึ์งทรงเปน็ผูน้ำาในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่พฒันาประเทศและเพือ่ประโยชน์
สุขของพสกนิกร
  1.5 การตั้งชื่อเรื่องบอกเน้ือหา โดยนำา
พระนามของพระมหากษัตริย์มาเป็นชื่อเรื่อง เช่น
 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช รัชกาลที่ 1 (ครองราชย์ พ.ศ. 2325 – พ.ศ. 2352) 
ได้นำาพระนามของพระมหากษัตริย์มาตั้งเป็นชื่อเรื่อง โดย
สื่อความหมายและบอกเรื่องราวในสารคดีได้อย่างชัดเจน 
กลา่วถงึเรือ่งราวในรชัสมัยพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้า

จฬุาโลกมหาราชวา่ ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหร้วบรวม
จารึกตำารายา และจัดวางรูปปั้นฤๅษีดัดตนไว้ตามศาลาราย 
เพ่ือให้การศึกษาด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนไว้ที่พระ
อารามหลวง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามด้วย
 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 4
(ครองราชย์ พ.ศ. 2394 – 2411) เป็นการตั้งชื่อเรื่อง แบบ
บอกเนื้อหา โดยนำาพระนามของพระมหากษัตริย์มาเป็น
ชือ่เรือ่ง เปน็การสือ่ความหมายและบอกเรือ่งราวในสารคดี
อย่างชัดเจน กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท
สมเดจ็พระจอมเกลา้เจ้าอยูห่วัทีท่รงสง่เสรมิวิชาการแพทย์
ทั้งแผนไทยโบราณและแผนตะวันตก ทรงแนะนำาให้ชาว
สยามได้รู้จักกับคำาว่า “Hospital” และทรงสนพระทัย
เรื่องอาการป่วยทางจิตด้วย โดยได้ทรงริเริ่มวิธีการดูแลผู้
ป่วยโรคจิตเวชตามแบบฉบับของชาติตะวันตก และทรง
เปดิรบัแนวทางการแพทยแ์ผนตะวนัตกมากขึน้ เชน่ ในดา้น
สูติกรรมทำาคลอด เป็นต้น
 1.6 การตั้งชื่อเรื่องโดยใช้เครื่องหมายทวิภาค
( : ) แล้วอธิบายความ เช่น
  แฝก: หญ้ามหัศจรรย์ที่อนุรักษ์ดินและนำ้า 
เป็นช่ือเรื่องที่มีคำาสำาคัญ คือ แฝก และหลังเครื่องหมาย
ทวิภาค ( : ) เป็นการอธิบายขยายความคุณประโยชน์ของ
แฝกให้ชัดเจน โดยการตั้งชื่อเรื่องสารคดีนี้เป็นการตั้งชื่อ
เร่ืองแบบบอกเนื้อหา เพราะช่ือเรื่องสามารถบอกเร่ืองราว
ภายในสารคดีได้อย่างชัดเจน โดยได้กล่าวถึงความเป็นมา
และความสำาคัญของหญ้าแฝก และกล่าวถึงพระราชดำาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ให้ปลูกหญ้าแฝกเพ่ือ
ใช้ในการอนุรักษ์ดินและนำ้า รวมท้ังปรับสภาพแวดล้อมให้
ดีขึ้น
  รักษ์อัมพวา: แบบจำาลองเศรษฐกิจพอเพียง 
จากตัวอย่างข้างต้นเป็นช่ือเรื่องสารคดีที่ใช้กลวิธีการตั้งช่ือ
เรื่องแบบบอกเนื้อหาอย่างชัดเจน โดยมีการขยายความ
คำาหลักด้วยกลุ่มคำาที่ตามหลังเครื่องหมายทวิภาค ( : ) ซึ่ง
สารคดเีรือ่ง “รกัษอั์มพวา : แบบจำาลองเศรษฐกิจพอเพยีง” 
กล่าวถึงโครงการรักษ์อัมพวา ซ่ึงเป็นการอนุรักษ์ตำาบล
อัมพวา ตำาบลสำาคัญตำาบลหน่ึงในจังหวัดสมุทรสงคราม 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรโดยทำาสวนผล
ไม้เป็นหลัก วิถีชีวิตของชุมชนอัมพวา เป็นเอกลักษณ์ของ
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วิถีชีวิตไทยที่เรียบง่าย สมดุลด้วยรากฐานที่มั่นคงทั้งทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
เป็นแบบอย่างที่สอดคล้องกับรูปแบบจำาลองเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้
อย่างสมบูรณ์แบบ จึงสมควรจะอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมชีวิตพอเพียงอัมพวา ให้เป็นมรดกของแผ่นดินไทยตลอดไป
 2. กลวิธีการตั้งชื่อเรื่องแบบใช้กลวิธีทางภาษา จำานวน 13 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 15 จำาแนกรายละเอียดได้ดังนี้

ตารางที่ 4 การตั้งชื่อเรื่องแบบใช้กลวิธีทางภาษา

แบบกลวิธีทางภาษา จำานวน คิดเป็นร้อยละ อันดับ

1. แบบเล่นเสียงสัมผัสคล้องจอง 10 77 1

2. แบบเชิงเปรียบเทียบ 3 23 2

รวม 13 100

 จากตารางที่ 4 ปรากฏว่า ผลการศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการตั้งชื่อเรื่องแบบใช้กลวิธีทางภาษา มีจำานวน 13 เรื่อง 
กลวธิทีางภาษาทีม่จีำานวนมากทีส่ดุอนัดบัแรก ไดแ้ก ่การตัง้ชือ่เร่ืองแบบเลน่เสยีงสมัผสัคลอ้งจอง รอ้ยละ 77 และท่ีมจีำานวน
น้อยที่สุดได้แก่ แบบเชิงเปรียบเทียบ ร้อยละ 23
 สาระสำาคัญของกลวิธีการต้ังชื่อเรื่องแบบใช้กลวิธีทางภาษา จากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ปรากฏสาระสำาคัญ 
ดังนี้
 2.1 การตั้งชื่อเรื่องที่ใช้กลวิธีทางภาษา แบบเล่นเสียงสัมผัสคล้องจอง
 คำาสัมผัสคล้องจอง คือ เสียงคล้องจอง อาจสัมผัสอักษร คือ ใช้อักษรเดียวกันหรือ สัมผัสสระ คือ ใช้สระ
เดียวกัน เสียงสัมผัสเหล่านี้ทำาให้เกิดเสียงคล้องจอง เป็นเสียงดนตรี ภาษาที่ปรากฏมีลีลาจังหวะที่งดงาม ช่วยให้เกิด
เสียงเสนาะและให้ความรู้สึกในด้านความหมาย (กุหลาบ มัลลิกะมาส, 2547: 163) การตั้งชื่อเรื่องแบบเล่นเสียงสัมผัส
คล้องจอง เป็นการตั้งชื่อเรื่องที่ผู้เขียนเลือกใช้คำาที่มีรูปหรือเสียงสัมผัสคล้องจองกัน เพื่อเล่นเสียงและความหมาย ทำาให้
เกิดความไพเราะ สละสลวยชวนอ่าน นอกจากนี้การตั้งชื่อเรื่องที่มีเสียงสัมผัสคล้องจองทำาให้ได้อรรถรสทางเสียงที่
ไพเราะด้วย เช่น พระราชกรณียกิจ ชุบชีวิตไผทราษฎร์ จากตัวอย่างข้างต้นชื่อเรื่อง “พระราชกรณียกิจ ชุบชีวิตไผท
ราษฎร์” มีการสัมผัสคล้องจองในคำาว่า /กิจ/กับ/ชีวิต/ จัดเป็นการตั้งชื่อเรื่องแบบเล่นเสียงสัมผัสคล้องจองที่นอกจาก
จะสร้างความไพเราะให้ชื่อเรื่องแล้วยังสื่อความหมายที่ลึกซึ้งกินใจ กล่าวคือ เนื้อหาสารคดีกล่าวถึงพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงบำาบัดทุกข์อันเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บและทรงเห็นความสำาคัญของการบำารุงสุข 
ด้วยการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชนอย่างแท้จริง
 2.2 การตั้งชื่อเรื่องเชิงเปรียบเทียบ
 การตัง้ช่ือเรือ่งในเชงิเปรยีบเทยีบ เปน็การตัง้ชือ่เร่ืองทีผู้่เขยีนเลอืกใชถ้อ้ยคำาทีม่คีวามหมายแฝงหรอืเปน็ลักษณะ
คำาเปรยีบเทยีบแทนสาระสำาคญัของเรือ่งทีผู่เ้ขยีนตอ้งการกลา่วถงึ ผูอ้า่นจะตอ้งตคีวามและตดิตามรายละเอยีดของเนือ้หา
ต่อไปจึงจะเข้าใจความหมายท่ีชัดเจน เช่น พลังของแผ่นดิน เป็นการต้ังชื่อเรื่องในเชิงเปรียบเทียบที่เปรียบว่าพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทยเปรียบเป็นพลังของแผ่นดินไทยนั่นเอง ถึงแม้ว่าเนื้อหาของสารคดีเรื่องนี้จะมีบาง
ส่วนที่กล่าวว่า พระนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งรัชกาลที่ 7 พระราชทานนามว่า พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
ภมูพิลอดลุยเดช มคีวามหมายวา่ พลงัของแผน่ดนิเป็นอำานาจทีห่าสิง่ใดเปรยีบมไิด้ แตใ่จความโดยรวมของสารคดเีรือ่งพลงั
ของแผน่ดนิกเ็ป็นการเปรียบเทยีบความหมายเป็นนัยว่าแผ่นดินไทยพฒันาและรม่เยน็เป็นสุขได้เพราะมพีระราชาผู้เป็นดั่ง
พลังของแผ่นดินไทยนั่นเอง
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วิจารณ์และสรุปผล
 การตัง้ชือ่เรือ่ง จากการศกึษาวเิคราะหก์ลวธิกีาร
ตั้งชื่อเรื่องสารคดีท่ีแต่งเน่ืองในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้วิจัยสรุปได้ว่า
กลวิธีการตั้งชื่อเรื่องที่ปรากฏมากที่สุด คือ การตั้งชื่อเรื่อง
แบบบอกเนื้อหา  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรัตน์ดา
อาจวิชัย วิเคราะห์สารคดีของธีรภาพ โลหิตกุล (พ.ศ.
2533 – 2545) ซึ่งพบว่าการตั้งชื่อเรื่องสารคดีของธีรภาพ
ใช้กลวิธีการตั้งชื่อเรื่องแบบบอกเนื้อหา ตรงไปตรงมา และ
แบบกลุ่มคำาหรือวลีเรียงต่อกัน เพื่อบอกเนื้อหาเป็นจำานวน
มาก ซึ่งการตั้งชื่อเรื่องรูปแบบน้ีเป็นการแสดงถึงเรื่องราว
ในเนื้อเรื่อง กล่าวถึงสาระสำาคัญของเน้ือหาน้ันว่าเก่ียวกับ
เรื่องอะไร ชื่อเรื่องแบบบอกเน้ือหาของสารคดีท่ีแต่งเน่ือง
ในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั ทำาใหผู้อ้า่นสารคดรีบัรูเ้รือ่งราวหรอืสือ่ความ
สาระสำาคญัของสารคดไีดอ้ยา่งชดัเจน ตรงไปตรงมา ผูอ้า่น
สามารถเข้าใจได้โดยง่าย เพราะไม่ต้องตีความหมายมาก
นัก ผู้เขียนจึงนิยมใช้กลวิธีการตั้งชื่อเรื่องแบบบอกเน้ือหา 
มากกว่ากลวิธีการตั้งชื่อเรื่องแบบอ่ืนๆ จึงแสดงให้เห็นว่า
สารคดีที่แต่งเนื่องโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วันี ้มวัีตถปุระสงคเ์พือ่สือ่ความ
อยา่งตรงไปตรงมาสูผู่อ่้าน ผูอ้า่นจะไดรั้บรูถึ้งเรือ่งราวตา่งๆ 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระ
ราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้อย่างชัดเจน และชื่อเรื่อง
จะเชื่อมโยงไปสู่เนื้อเรื่องได้อย่างตรงประเด็นและน่าสนใจ 
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บทคัดย่อ
 จริยธรรมในการดแูลเปน็ขอ้ขดัแยง้ท่ีนา่สนใจระหวา่งฝ่ายนกัรณรงค์เพ่ือสทิธสัิตวแ์ละฝ่ายสนบัสนนุการมสีวนสัตว ์
การโต้เถียงกนัถงึการครอบครองสตัวป์า่และการดแูลสตัวใ์นสวนสัตวข์นาดเลก็ มเีนือ้หาเกีย่วกบัการกกัขงัสตัวป์า่ไวเ้พือ่การ
พกัผอ่นหยอ่นใจของประชาชนอนัเปน็การลดิรอนอสิรภาพของสตัวป์า่ ทัง้นี ้ทัง้สองฝา่ยเชือ่ในสมมตฐิานไกอาวา่ธรรมชาติ
มสีิง่แวดลอ้มทีเ่ลวรา้ยลงกวา่อดีตและการปรบัสมดลุธรรมชาตกิำาลงัเกดิขึน้ มนษุยจ์ำาเปน็ตอ้งคำานงึถงึความเมตตาตามหลกั
ธรรมของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายในระดับคุณค่าชีวิตที่เท่าเทียมกันบนโลกแห่งความหลากหลาย การใช้
วจิารณญาณของมนษุยด์ว้ยกระบวนทรรศน์ทางความคดิเชงิปรชัญาหลงันวยคุจะเปลีย่นวถิกีารโตเ้ถยีงมาเปน็การเสวนาและ
การเปิดใจของทั้งสองฝ่ายที่จะแสวงจุดร่วมเพื่อให้เกิดการปฏิบัติและการดูแลจากความร่วมมือกันเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีแก่ชีวิตของสัตว์ในถึงระดับของโลกธรรมชาติ 

คำาสำาคัญ: จริยธรรม การดูแล สวนสัตว์ สัตว์ป่า

Abstract
 The ethic of care was the interest conflicts between the animal free activists and the zoo 
supporters. Their discourses were argued in the field of the wildlife possession and small zoo caring in 
the issue of captivity as the limitation of animal free just for the entertainment of people. However, 
both of them believed in Gaia hypothesis and concerned that the quality of nature was poorer than 
those days and the regulation of nature will be occurring. According to Buddhist belief, human will give 
the Metta to all animals as the value of equality within the world of diversity. So the critical thinking of 
the postmodern philosophy paradigm will raise them for the dialogue and the openness to share the 
cooperation to treat the animal in the zoo for the better quality of life up to the nearest of the mother 
nature.

Keywords: ethic, care, zoo, wild animal

คน สัตว์ สวนสัตว์: จริยธรรมแห่งการดูแล
Human, Animal and Zoo: the ethic of caring
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บทนำา
 ประเทศไทยตื่นตัวกันอย่างเต็มกำาลังเมื่อรัฐได้
ตราพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัด
สวสัดภิาพสตัว ์พ.ศ. 2557 ประกาศใช้เมือ่วนัที ่26 ธนัวาคม 
พ.ศ.2557 โดยมีส่วนบทลงโทษที่รุนแรงคือระวางโทษจำา
คุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ 
ทำาให้มีการวิพากษ์วิจารณ์และดูเหมือนจะเป็นความหวัง
และหลักยึดสำาคัญของนักรณรงค์เพื่อสิทธิสัตว์ที่จะใช้เพื่อ
กำากับการครอบครอง การดูแล และสวัสดิภาพของสัตว์ซึ่ง
พระราชบัญญัติได้นิยามรวมสัตว์เลี้ยงทุกประเภทและสัตว์
ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับ
สัตว์ได้ถูกถกแถลงกันในหลากหลายประเด็น หลากหลาย
มิติ และมักเชื่อมโยงไปสู่เรื่องจริยธรรมในการปฏิบัติอย่าง
เท่าเทียมกันระหว่างคนกับสัตว์ในฐานะเผ่าพันธุ์ท่ีมีความ
เทา่เทยีมกนัของโลกแหง่ชวีตินี ้ในทางปรชัญาเหน็วา่สรรพ
สิ่งต่างก็เป็นสิ่งเป็นอยู่ (being) ของโลกจึงมีคุณค่าในตัว
เอง กระแสคิดนี้ทำาให้เกิดคู่ถกแถลงในชุดความสัมพันธ์ 
เช่น สัตว์เลี้ยงของมนุษย์ สัตว์ป่าในฐานะสัตว์เลี้ยง สัตว์
ตา่งถิน่กับการยา้ยถิน่สตัวโ์ดยมนษุย ์อตุสาหกรรมเนือ้สตัว ์
สวนสตัว ์และการวจิยัในสตัวท์ดลอง เปน็ตน้ นกัรณรงคเ์พือ่
สทิธิสตัวไ์ดก้ระตุน้ใหส้งัคมสนใจจรยิธรรมในการปฏบิตัขิอง
การเลี้ยงดูและการเพาะเลี้ยงสัตว์ซึ่งก้าวกระโดดจากการ
เลีย้งดแูละการปรบัปรงุสายพนัธุไ์ปสูก่ารเพาะเลีย้งในระบบ
ฟาร์ม และขยายขอบข่ายไปยังการครอบครองสัตว์ป่าและ
การจัดการสวนสัตว์ 
 การครอบครองสัตว์ป่าและการจัดการสวนสัตว์
อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 
2535 ซึ่งได้กำาหนดนิยามของสวนสัตว์สาธารณะไว้ว่าเป็น
สถานที่หรือบริเวณซึ่งรวบรวมสัตว์ป่าไว้เพื่อประโยชน์แก่
การพักผ่อนหย่อนใจ การศึกษา การค้นคว้าหรือวิจัยของ
ประชาชนและเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์ป่า นักรณรงค์เพื่อ
สิทธิสัตว์ได้เพิ่มเติมเนื้อหาของการถกแถลงส่วนหนึ่งคือ 
การมีอยู่ของสวนสัตว์เป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับสังคมมนุษย์ใน
ยคุปัจจบุนันีห้รอืไม?่ ขอ้ถกเถยีงสำาคญันีไ้ดม้กีารถกเถยีงกนั
ในระดับโลกมาอย่างต่อเน่ือง ด้วยมโนคติหน่ึงคือสารัตถะ
ของมนุษย์คืออิสรภาพซึ่งมนุษย์ให้ความสำาคัญตามอัตถิ
ภาวะนิยม ซึ่งสัตว์ไม่สามารถบอกได้ แต่ไม่ว่าคนหรือสัตว์
ต่างก็ต้องการอิสรภาพ เมืองย่อมไม่ใช่บ้านของสัตว์ป่า ดัง

นั้นการกักขังชีวิตสัตว์อื่นเพื่อเอาไว้ดูเล่นพักผ่อนหย่อนใจ 
สถานภาพของสัตว์ป่าที่ถูกจับขังก็ไม่ต่างกับซากสัตว์ที่ถูก
สตาฟไว้ในพิพิธภัณฑ์ นั่นคือมีแต่ร่างแต่ไร้ซึ่งจิตวิญญาณ 
ในขณะท่ีปัญหาสำาคัญของสวนสัตว์ต่างๆ ทั่วโลกก็คือการ
ลดลงของจำานวนนกัทอ่งเทีย่ว ทำาใหเ้กดิขอ้กังขากนัวา่หาก
สวนสตัวต์อ้งปดิตวัลงไปจะมใีครสนใจหรอืไมใ่นชะตากรรม
ของสัตว์ในสวนสัตว์เหล่านั้น หรือต่างพากันมองในแง่ดีว่า
สตัวป์า่เหลา่นัน้จะถกูสง่ตอ่ไปยังสวนสตัว์อืน่หรอืสง่คนืกลับ
ธรรมชาติได้อย่างดีทั้งหมด
 กระแสอนุรักษ์สัตว์ป่าไว้ในธรรมชาติในถิ่นท่ีอยู่
ดั้งเดิมของสัตว์ได้รับการขานรับและกระจายไปทั่วโลก
ตัวอย่างเช่น กลุ่ม Animal activist alliance (AAA) 
Thailand ได้โจมตีการมีสวนสัตว์ในประเทศไทยไว้ใน
ประเด็นสำาคัญคือ การปฏิบัติต่อคุณภาพชีวิตสัตว์ที่ถูกคัด
เลือกให้ถูกจองจำาอยู่ในสวนสัตว์ การจองจำาเผ่าพันธุ์อื่น
ไว้เพียงเพื่อจัดแสดงให้คนได้ดูโดยอ้างว่าเป็นไปเพื่อการ
ศึกษา ส่งเสริมให้มนุษย์รู้จักรักษ์ธรรมชาติ ทั้งที่จริงแล้ว
เป็นเพยีงแค่การจดัแสดงสตัวใ์ห้คนดไูดรู้สึ้กตืน่ตาต่ืนใจและ
เม่ือแยกย้ายกลับไปก็ลืมเลือนจนหมด เม่ือพิจารณาเพียง
วัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาย่อมพบข้อย้อนแย้งสำาคัญคือ
การเรียนรู้ที่แท้จริงสามารถเรียนรู้ได้จากสารคดีช้ันยอดซึ่ง
ผู้ที่ได้เรียนรู้จะได้คิดและมีจิตสำานึกเพื่อสัตว์ป่าผู้ถูกเลือก
มากักขังเหล่านี้ยิ่งขึ้นไปอีก สัตว์ป่าล้วนถูกควบคุมจับขังไว้
ในสวนสัตว์ที่มีอยู่มากมายหลายแห่งและส่วนใหญ่ยังขาด
มาตรฐาน ไมใ่ชเ่พยีงการจดัใหมี้อาหารหรอืรังนอน แตส่วน
สตัวจ์ะตอ้งมคีนเล้ียงทีเ่ขา้ใจพฤตกิรรม สภาพสิง่แวดลอ้มที่
สตัวน์ัน้อยูแ่ตด่ัง้เดมิ พฤตกิรรมทางสายพนัธ์ุ วถิกีารอยูร่อด 
การออกแบบสวนสัตวท่ี์ไมเ่อือ้ใหส้ตัวส์ามารถใชช้วีติแบบใน
ธรรมชาติแท้ๆ ของมันทำาให้สัตว์มีความเครียดและความ
เบือ่หนา่ยซ่ึงเปน็ปญัหาทางจิตของสตัว ์และเปน็ภยัคกุคาม
ของชีวติสัตว์ในสวนสัตวท์กุตวัไมม่ากกน็อ้ย นกัรณรงค์เพือ่
สทิธสิตัว์ช้ีถงึประเดน็สำาคญัคอืมนษุยต์อ้งคำานงึวา่สตัวเ์หล่า
นี้มีศักดิ์ศรีและสิทธิเสรีภาพในชีวิตไม่น้อยไปกว่ามนุษย์ 
  ฝ่ายทีเ่หน็วา่การมสีวนสัตวน์ัน้เปน็ความจำาเปน็
ก็ได้ให้เหตุผลสำาคัญคือ ในธรรมชาตินั้นมีสัตว์ป่าที่ต้องสูญ
พันธุ์ไปหรือใกล้จะสูญพันธุ์มากข้ึนเรื่อยๆ อันเนื่องมาจาก
เหลือจำานวนน้อย ถูกคุกคามไล่ล่า ไม่สามารถแพร่พันธุ์
เองได้ทันตามสภาพธรรมชาติ การช่วยให้สัตว์บางชนิดได้
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รอดพน้จากการสญูพนัธ์ุจำาเปน็ตอ้งใชก้ารอนรุกัษพ์นัธุส์ตัว ์
(Norton, 1996) โดยมีสวนสัตว์เป็นสถานที่เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า สงวนพันธุ์สัตว์ การขยายพันธุ์สัตว์ป่า
ที่ใกล้สูญพันธ์ุยังเป็นการสร้างความสมดุลของระบบทาง
ธรรมชาติผ่านการคืนสัตว์กลับสู่ธรรมชาติ ในขณะเดียวกัน
เป็นสถานที่เพื่อการให้ความรู้ทางด้านการเรียนการศึกษา 
การวิจัย ค้นคว้าด้านสัตว์ป่า และการนันทนาการในฐานะ
เป็นสถานที่สำาหรับพักผ่อน หย่อนใจแก่ประชาชน เมื่อเห็น
ถงึประโยชนส์ว่นรวมทีไ่ดใ้นหลายทางเชน่นี ้สวนสตัวจ์งึเปน็
สิง่สำาคญัและจำาเปน็สำาหรบัมนษุยท์ีจ่ะไดช้ว่ยเหลอืสตัวแ์ละ
เปน็กลไกอยา่งหนึง่ในการรกัษาความสมดลุของชวีติบนโลก
นี้เช่นกัน
 บทความนี้ต้องการชี้แจงให้เห็นว่าท้ังสองฝ่าย
ลว้นมีเหตผุลสนบัสนนุทางปรชัญาทีเ่ช่ือไดว้า่เปน็จดุยนืของ
แต่ละฝ่ายเพื่อแสดงความชอบธรรมในการจัดการสัตว์ป่า 
นั่นคือ ความเชื่อในสมมติฐานไกอา ความเมตตาของมนุษย์
ต่อสรรพชีวิต มโนธรรมตามสัญชาตญาณปัญญา โดยมีชุด
แนวคิดเชิงจริยศาสตร์กับสวนสัตว์ซ่ึงน่าจะใช้วิจารณญาณ
ด้วยปรัชญาหลังนวยุค (postmodern philosophy) ได้
เพือ่การรว่มมอืกนัยกระดบัคณุภาพชวีติของสตัวป์า่ในสวน
สัตว์ได้ เหตุผลสนับสนุนย่อมสามารถอธิบายได้ ดังนี้ 

 1. สมมติฐานไกอา 
 ข้อถกแถลงหนึ่งที่ฝ่ายอนุรักษ์มักจะใช้เป็น
เหตุผลคือ การดำาเนินไปอย่างปกติของโลก แนวคิดนี้เป็น
มโนคตจิากทฤษฎทีางนเิวศวทิยาสมยัใหมเ่รือ่งพระแมธ่รณ ี
(Mother Gaia, Mother Earth) ซึ่งเป็นเทพตามเทววิทยา
กรีก พระแม่ธรณีเป็นผู้ให้กำาเนิดโลกและจักรวาลท้ังหมด 
โดยตั้งเป็น “สมมติฐานไกอา” (Gaia hypothesis) โดย 
เจมส์ เลิฟลอค (James Lovelock) นักชีวเคมี มีข้อสังเกต
ว่าในสภาวะปกติ ร่างกายของมนุษย์รักษาอุณหภูมิ 37°C 
ไว้คงที่ด้วยระบบต่างๆ อันได้แก่ ระบบการหายใจ ระบบ
ย่อยอาหาร ระบบประสาท เป็นต้น สำาหรับโลกก็เช่นกัน 
อุณหภูมิของพื้นผิวโลกไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนัก แม้ว่า
โลกจะมีอายุหลายพันล้านปีแล้วก็ตาม ทั้งนี้เป็นเพราะโลก
มกีลไกหลายระบบ อาท ิบรรยากาศ นำา้ ธรณ ีและสิง่มชีวีติ 
ทำางานร่วมกันเพื่อท่ีจะรักษาสมดุลไว้เช่นเดียวกับร่างกาย
ของมนุษย์ เลิฟลอคจึงได้เขียนหนังสือเรื่อง Gaia: A New 

Look at Life on Earth. (1979) ที่แสดงแนวคิดว่าสิ่งมี
ชวิีตและสิง่ไม่มชีวีติท้ังหลายตา่งเปน็สว่นหน่ึงของระบบทีม่ี
พลวตัคอืเปล่ียนแปลงไมจ่บสิน้ และได้กลายเป็นสิง่แวดลอ้ม
ทีเ่หมาะสมเพือ่ชีวติตา่งๆ บนโลก ตา่งกแ็สดงหนา้ทีร่ว่มกนั
เพื่อธำารงโลกไว้เพื่อให้เหมาะสมกับกับการดำารงชีวิตอย่าง
ต่อเนื่อง 
 ด้วยแนวคิดน้ี โลกโดยตัวของมันเองจึงเปรียบ
เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีหน้าที่สำาคัญในการกำากับตัวเอง (Self-
regulation) ไว้ให้เป็นปกติอยู่เสมอ เลิฟลอคจึงได้ตั้งเป็น 
“สมมติฐานไกอา” โดยให้โลกมีจิตวิญญาณในนามพระแม่
ธรณทีีจ่ะกำากบัโลกให้อยูใ่นสภาวะท่ีสมดลุเหมาะสมกบัการ
ดำารงชีวิตของสิ่งเป็นจริงทั้งหลาย 
 ฝ่ ายอนุรักษ์จึ งมีทรรศนะว่ ามนุษย์ เป็น ผู้
แทรกแซงความสมดุลของโลก และกำาลังทำาให้โลกเสื่อม
คณุภาพลงไปเร่ือย ๆ  ซึง่จะนำาไปสู่การแตกดบัของโลก พระ
แมธ่รณยีอ่มจะรักษาตวัเองดว้ยการสรา้งภยัพบัิตติา่งๆ เพือ่
ทำาลายล้างมนุษย์ ดังเช่น การเกิดภัยพิบัติจำานวนมากข้ึน
และมคีวามถีม่ากขึน้ในปจัจบุนัอนันำามาซึง่การสญูเสยีชวีติ
และการทำาลายล้างอย่างรุนแรง
 ถ้าพวกแมลงทั้งหมดหายไปจากโลกนี้ ภายใน 
50 ปี ทกุชวีติบนโลกกจ็ะสิน้ไป แต่หากมนุษยห์ายไปจาก
โลกนี้ ภายใน 50 ปี สิ่งมีชีวิตทุกชนิดก็จะขยายเผ่าพันธุ์
ได้สมบูรณ์ – (Jonas Salk ,1914-1995)
 ฝ่ายจิตนิยม (idealism) เน้นสารัตถะแห่งจิต
และเชือ่วา่ทกุสิง่มจีติ จติเปน็สารตัถะสำาคญัของสิง่เป็นจรงิ 
(reality) ดังนั้นการกักขังสัตว์ไว้ในพื้นที่จำากัดของสวนสัตว์
จึงเป็นการกดทับจิตอื่น โดยยกจิตมนุษย์ไว้สูงกว่า เป็นการ
เอาเปรียบตอ่กนั และสิง่ปรารถนาสงูสดุของจิตคอือสิรภาพ 
ซึ่งแม้แต่สิทธิมนุษยชนยังรับรองสิทธินี้ให้เป็นสิทธิขั้นพื้น
ฐานของมนษุย ์และยอ่มไมใ่ช่วา่สิทธนิีจ้ะไมม่ใีนส่ิงมชีวีติอืน่ 
หากแต่มนุษย์ต่างหากไปกำาหนดด้วยกฎหมายให้คุ้มครอง
สิทธินี้แก่มนุษย์เท่านั้น ซึ่งในอดีตมนุษย์เคยมีกฎหมายก็
ไม่ได้คุ้มครองสิทธิของทาส โดยถือว่าทาสเป็นเพียงสิ่งของ 
หรือดั่งสัตว์เล้ียงของเจ้าของผู้มีกรรมสิทธิ์ ในปัจจุบันจึงมี
กระแสอนุรักษ์ที่ส่งเสริมการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิของ
สัตว์ด้วยข้อถกแถลงต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อเรียกร้องสิทธิ
ในฐานะสิ่งมีชีวิตของโลกนี้เช่นเดียวกันกับมนุษย์ 
 ในการถกแถลงประเด็นสวนสัตว์นี้ ฝ่ายอนุรักษ์
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จึงปฏิเสธสารัตถะของการมีอยู่ (exist) ของสวนสัตว์ โดย
เน้นการปฏิบัติอย่างเท่ากัน (equality) ระหว่างมนุษย์
กับสัตว์ในฐานะสิ่งมีอยู่ของโลกนี้เช่นเดียวกัน สวนสัตว์ได้
กระทำาการลิดรอนสิทธิในการมีอิสรภาพ (freedom) ของ
สัตว์ อีกทั้งในทางปฏิบัติที่ผ่านมาก็มีหลักฐานเชิงประจักษ์
จำานวนมากที่แสดงให้เห็นว่าสวนสัตว์ส่วนใหญ่ไม่ได้จัดให้
มีระดับคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สัตว์แม้กระทั่งด้านการอยู่รอด 
โดยที่ยังไม่ได้ขยายขอบเขตรวมไปถึงด้านคุณภาพของ
สิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย ดังจะเห็นได้จากสภาพการจำากัด
อาณาเขตของที่อยู่อาศัยของสัตว์ไว้ในกรงเล็กๆ ซึ่งไม่ใช่
สภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมของสัตวไ์มว่า่จะชนดิใดเลยกต็าม
 กระแสนิเวศวิทยาสมัยใหม่น้ีได้กระพือโหมผ่าน
กระแสโลกาภวิตันผ์า่นองคก์รเอกชนและองคก์รไมแ่สวงหา
กำาไรต่างๆ ที่ถือเอามโนคตินี้เป็นจุดยืน (stand point) ใน
การเดินหน้าประท้วง ต่อต้าน ขัดขวางและทำาลายกิจกรรม
ต่างๆ ที่เชื่อได้ว่าเป็นการทำาทารุณกรรมสัตว์ไม่ว่าจะทาง
ตรงหรือทางอ้อม เช่น การต่อต้านอุตสาหกรรมเน้ือสัตว์ 
การต่อต้านการค้าสัตว์ป่า ซึ่งรวมถึงการรณรงค์ให้ปิด เลิก
สวนสัตว์เอกชนขนาดเล็กๆ ด้วยเชื่อว่าสวนสัตว์ขนาดเล็ก
นั้นไม่มีสมรรถนะในระดับการจัดการสวนสัตว์อย่างเพียง
พอที่จะดูแลสัตว์ป่าต่างๆ ได้ในระดับคุณภาพชีวิตที่ดี และ
พากันโจมตใีนขอบขา่ยของการเป็นสถานทีน่นัทนาการ โดย
ระบุว่าเป็นความไม่คุ้มค่า และเป็นความไร้คุณธรรมท่ีนำา
สัตว์มากักขังเพียงเพื่อความสุขของมนุษย์ที่เที่ยวพักผ่อน
ดว้ยการดสูตัว ์อกีทัง้ยงัเปน็ไปเพือ่ผลประโยชนส์ว่นตนของ
เจ้าของสวนสัตว์ผ่านการจัดจำาหน่ายอาหารเลี้ยงสัตว์ หรือ
สัตว์เหล่านี้เป็นด่ังสิ่งพึงสังเวชเพื่อขอรับเงินบริจาคจากผู้
มีจิตเมตตา ซึ่งเท่ากับลิดรอนคุณภาพชีวิตของสัตว์เหล่านี้
ให้ตำ่าลงไปอีกด้วย ดังวลีที่ฝ่ายอนุรักษ์มักใช้สื่อถึงสวนสัตว์ 
เช่น สวน (ทรมาน) สัตว์ หรือคุกขังสัตว์ เป็นต้น
 ปรากฏการณ์เช่นน้ียังไม่เกิดในสวนสัตว์ขนาด
ใหญ่ เนื่องจากยังยอมรับได้กับเหตุผลของการมีสวนสัตว์
เพื่อการอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์ป่า การสงวนพันธ์ุสัตว์เพื่อคืน
สู่ธรรมชาติ และการเป็นสถานท่ีเพื่อการเรียนการศึกษา 
การวิจัย ค้นคว้าด้านสัตว์ป่า ซึ่งสวนสัตว์ขนาดเล็กไม่มี
บทบาทในด้านนี้ ในขณะเดียวกันสวนสัตว์ขนาดใหญ่ยังมี
ความพร้อมในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่อาศัยที่
ใกล้เคียงธรรมชาติของสัตว์นั้น จึงอยู่ในจุดยอมรับได้อย่าง

ไม่เต็มใจ อย่างไรก็ตามยังมีแนวปะทะสำาคัญในด้านการ
ดำาเนินการสวนสัตว์ นั่นคือ มีการต่อต้านการแลกเปล่ียน
สัตว์ป่าระหว่างสวนสัตว์หรือการจัดหาสัตว์ป่าเพิ่มเติมของ
สวนสัตว์ โดยนำาประเด็นในด้านเหตุผลเชิงเศรษฐศาสตร์ 
ธรรมเนียม ประเพณี สังคม เพื่อให้เห็นว่ากระบวนการ
จัดการของสวนสัตว์นั้นไม่ได้ทำาไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
และไมไ่ดน้ำามาซึง่ความสขุแกป่ระชาชนจำานวนมาก นัน่คอื
วิพากษ์ผ่านหลักมหสุขของลัทธิประโยชน์นิยม ดังตัวอย่าง
กรณีแพนด้าของสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยชี้ถึงความไม่คุ้มค่า
ของการสรา้งทีอ่าศัยทีม่มีลูค่ามหาศาลสำาหรบัแพนดา้ รวม
ถึงการบ่งชี้ถึงการให้ความสำาคัญกับแพนด้ามากกว่าช้างซึ่ง
เปน็สตัวท์ีม่คีณุคา่ในทางประวตัศิาสตรแ์ละเปน็สัตวป์ระจำา
ชาตไิทย กระแสความคดิเชน่นีเ้ปน็ดัง่คลืน่ถาโถมใหเ้กดิการ
ถกแถลงในระดบัตา่งๆ ทัง้ในโลกโซเชยีลเนท็เวริค์ รวมไปถงึ
ในวงวิชาการต่างๆ อีกด้วย
 1. ความเมตตา
 สวนสัตว์มีพันธกิจในการส่งเสริมให้มนุษย์มี
เมตตากรุณาต่อสัตว์เป็นพื้นฐานสำาคัญของจิตสำานึก ด้วย
เช่ือว่าเป็นคุณสมบัติของคนดี หากแต่เมตตาในความเช่ือ
ของพระพุทธศาสนาคือ ความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข 
ผู้อื่นในที่นี้ขยายกว้างได้จนถึงโลกทั้งใบนี้ แม้เป็นสิ่งที่คน
สว่นใหญไ่มข่ยายกรอบความคดิมาถงึ แตค่ต ิ“เมตตาธรรม
คำ้าจุนโลก” ก็ได้แสดงไว้ อีกทั้งหากกระทำาส่ิงหนึ่งสิ่งใด 
ส่ิงนั้นย่อมกระทบและส่งผลต่อโลกที่เป็นบ้านที่ใหญ่ที่สุด 
เป็นศูนย์รวมที่ให้ที่อยู่อาศัยแก่สรรพสิ่งและสรรพสัตว์ ดัง
คติ “เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว” สิ่งใดที่เราทำาย่อมส่ง
ผลต่อโลก ความกรุณาคือความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ 
มนุษย์เมื่อเห็นผู้อื่นได้รับทุกข์ก็มีใจที่จะช่วยเหลือ บรรเทา 
ชี้แนะ แจกแจง กระทำาเพื่อให้เขาได้พ้นทุกข์ ความกรุณา
จึงมักปรากฏคู่กับเมตตาอยู่เสมอ
  ความเมตตาต่อโลกจึงต้องเมตตาให้เขามีความ
สุขในความสมดุลของธรรมชาติ โลกมีความสุข มนุษย์ก็มี
ความสุข จึงเป็นสุขแท้ โลกทุกวันนี้ไม่สุข แม้มนุษย์จะบอก
ตนเองว่ามีความสุขก็ย่อมไม่เป็นสุขแท้ หลายคนย่อมย้อน
แย้งว่าโลกไม่เคยสุข เช่นนั้นมนุษย์ก็ย่อมไม่มีวันพบสุขแท้ 
ยิง่ทำาใหห้มดหวังกบัความสุขในโลกนี ้หากมนษุยไ์มม่เีมตตา
ตอ่โลก ไมป่รารถนาใหโ้ลกมคีวามสขุโดยไมห่วงัสิง่ตอบแทน
จากโลก โลกจะมีความสุขได้อย่างไร แต่หากทุกคนเมตตา
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ตอ่โลก โลกมคีวามสขุ ทกุคนกจ็ะพบสขุแทไ้ด ้อะไรคอืโลกมี
ความสขุ นัน่คอื ความเปน็ธรรมชาตขิองโลก สรรพสิง่ทีเ่กดิ
ในโลกลว้นเดนิตามธรรมชาตดิว้ย นัน่หมายรวมถงึ สิง่มชีวีติ
และสิ่งไม่มีชีวิต ทั้งหมดพึ่งพิงอิงกันโดยธรรมชาติเพื่อการ
อยู่รอด ทำาให้เกิดเป็นวัฏจักรของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ที่เกื้อหนุนกัน เป็นสมดุลของโลก การอยู่รอดของโลกต้อง
มีคุณภาพที่ดี ธรรมชาติสร้างให้ต่างต้องพึ่งพากันและกัน
โลกถึงจะอยู่รอด โลกจะเป็นบ้านท่ีเราสามารถอาศัยอยู่ได้
อย่างมีความสุขสบายและนานตราบนาน 
 หากมนุษย์ขาดเมตตาต่อโลก คือเข้าไปจัดการ
โลกจนโลกขาดสมดลุ ความปรารถนาทีไ่ม่สิน้สดุทำาใหม้นษุย์
ใช้ทรัพยากรต่างๆ หรือแม้แต่จัดการต่อมนุษย์ด้วยกันเอง
อย่างที่ไม่ได้พิจารณาสมดุล สงครามและภาวะมลพิษของ
สิ่งแวดล้อมจึงเกิดขึ้น เป็นการมีความสุขบนความทุกข์ของ
ผู้อื่น ไม่ใช่สุขแท้ ดังนั้นมนุษย์ทุกวันนี้จึงรู้สึกไม่มีความสุข 
กลัวสิ่งต่างๆ รอบตัวไปหมด กลัวจะถึงวันโลกแตกเสียด้วย
ซำ้าไป 
 เมื่อโลกมีทุกข์ ความกรุณาจึงเป็นสิ่งสำาคัญ 
คือการปรารถนาให้โลกพ้นทุกข์ น่ันคือแนวทางของฝ่าย
อนรัุกษ์ทีจ่ะฟ้ืนฟโูลก เขาไดช่้วยเหลอืโลกโดยลงแรงกระทำา
สว่นหนึง่ ชีแ้นะและแจกแจงข้อเสยีของการทำาลายโลกอย่าง
หนึ่งเพื่อให้มนุษย์ผู้มีปัญญาได้เข้าใจและตระหนักถึงโลก 
และสำานึกได้ว่ามนุษย์มิใช่ผู้กระทำา ผู้พิชิต หรือผู้ครอบงำา
ธรรมชาตแิตม่นษุยม์ฐีานะเปน็สิง่มอียูร่ว่มกบัสิง่แวดลอ้มจะ
ตอ้งใชป้ญัญาหรือศกัยภาพทีพ่ฒันาแลว้นัน้ มาใชเ้ป็นเครือ่ง
ดำารงรักษาสง่เสริมความสมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้ม ใหเ้กือ้กลูสง่
ผลดยีิง่ขึน้ เพือ่ใหเ้กดิผลดดีว้ยกนัทัง้ระบบ ฉะนัน้ควรหนัมา
เมตตาต่อโลก ปรารถนาให้โลกมีความสุข ช่วยกันดูแลทำานุ
บำารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้สภาวะสิ่งแวดล้อมดี 
สิ่งมีชีวิตอยู่รอดได้โดยธรรมชาติ หันกลับมาพิจารณาองค์
รวมของการพึ่งพาธรรมชาติเพื่อความสมดุลของธรรมชาติ
ทีจ่ะดำาเนนิตอ่ไปอยา่งไมส่ิน้สดุ โลกก็จะพฒันาไปสูค่ณุภาพ
ที่ดียิ่งขึ้น 
 ความเมตตากรุณานี้จึงมีในใจผู้ที่เรียกร้องให้
อนุรักษ์ธรรมชาติและดูแลเหล่าสัตว์ป่าให้เขามีความสุข
ในธรรมชาติได้ตามสายพันธุ์ของเขา และเรียกร้องต่อสวน
สัตว์ที่ได้จับสัตว์มากักขังไว้ สัตว์เหล่านั้นดูเหมือนจะทุกข์
มากกว่าสุข ดังนั้นด้วยความกรุณาจึงพากันเรียกร้องให้มี

การปฏบิตัติอ่สัตวป์า่ในสวนสัตวด์ว้ยด ีและความดว้ยกรณุา
ที่จะช่วยให้สัตว์เหล่านี้พ้นไปจากทุกข์ของการถูกคุมขัง จึง
ได้พยายามยิ่งขึ้นไปอีกในการช้ีแจง แยกแยะถึงความไม่ดี
ของสวนสตัวแ์ละเสนอใหก้ำาจัดการมอียูข่องสวนสัตวใ์หม้าก
ทีส่ดุเทา่ทีเ่ปน็ไปไดเ้พือ่สัตวเ์หลา่นีจ้ะไดค้นืสูธ่รรมชาตแิละ
สามารถใชชี้วติไดต้ามรปูแบบการดำารงชีวติของเผา่พนัธุข์อง
มัน
 2. มโนธรรมตามสัญชาตญาณปัญญา
 มนุษย์ให้ความสำาคัญกับมโนธรรม และเชื่อว่า
วิถีท่ีถูกต้องย่อมนำาไปสู่ความดีสูงสุด ดังนั้นเมื่อวิถีมีความ
บกพร่องจะต้องยอมรับและปรับปรุง ความรับผิดชอบเป็น
หน้าที่ของพลเมืองที่ดีซึ่งเป็นคุณภาพของการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีกฎระเบียบที่มากกว่าบทบาทหน้าที่และกฎหมาย 
เพราะจะต้องมีฐานของในฐานะมนุษย์ที่ดี หากแต่มนุษย์
ส่วนใหญ่ชอบอยู่ในพื้นที่ที่ตนสบายใจ (comfort zone) 
ซึ่งเป็นส่วนที่จะต้องใช้วิจารณญาณอย่างจริงจังเพื่อนำาไปสู่
การพฒันาคุณภาพชีวติของมนษุย ์ดงันัน้ทัง้ฝ่ายอนรุกัษแ์ละ
ฝ่ายสนับสนุนสวนสัตว์จึงต่างมีเหตุผลในส่วนที่ตนสบายใจ
เป็นหลักยึดสำาคัญในการถกแถลงต่อกัน
 คนและสัตว์ต่างก็เป็นสิ่งเป็นจริง (being) ที่มี
อยู่ของโลก มโนคติทางปรัชญาที่น่าสนใจคือ สัญชาตญาณ 
(instinct) ซึ่งกีรติ บุญเจือ (2556) ได้เสนอว่ามีอยู่ในทุกสิ่ง
เป็นจริง ทั้งสสาร พืช สัตว์และมนุษย์ โดยมีระดับคุณภาพ
ทีแ่ตกตา่งกัน ไดแ้ก ่สญัชาตญาณกอ้นหนิมคีณุภาพคอื การ
อยู่เฉยๆ ไม่ทำาอะไรเลย สัญชาตญาณพืชมีคุณภาพคือ การ
แสวงหาให้มากที่สุด สัญชาตญาณอารักขายีนอย่างสัตว์มี
คุณภาพคือการสืบทอดเผ่าพันธุ์และการปกป้องเผ่าพันธุ์ 
และสัญชาตญาณปัญญาของมนุษย์มีคุณภาพคือการได้คิด 
กีรติ บุญเจือ ยังชี้ว่าทุกสิ่งย่อมทำาทุกอย่างเพื่อสนองตอบ
สัญชาตญาณเพื่อให้เกิดความสุขตามระดับสัญชาตญาณ
นั้นของตน 
 จตินยิมยอ่มเชือ่ไดว้า่สสารมจีติ แตส่สารตอ้งการ
ความสุขตามสัญชาตญาณสสาร คืออยู่เฉยๆ การคิดของ
สสาร ถ้ามีคงใช้เวลาคิดตัดสินใจได้ตามค่าครึ่งอายุของ
มัน เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มนุษย์พอจะสังเกตเห็น
ได้ พืชมีจิตอย่างพืช แต่มันก็ต้องสนองตอบสัญชาตญาณ
พืช ดังนั้นมันจึงคิดและตัดสินใจเรื่องเติบโต ถ้าจะตายก็
ต้องรีบตัดสินใจว่าจะทิ้งใบ หรือเร่งยื่นรากไปให้ยาวที่สุด 
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หรือถ้าตัดสินใจช้าไปก็ตายเสียก่อน สัตว์มีสัญชาตญาณ
อารักขายีน มันจึงคิดและตัดสินใจตามความอยากของตัว
มันเองอย่างเต็มกำาลัง แม้แต่สัตว์ในสายพันธุ์ตำ่าๆ ยังตัดสิน
ไปตามสัญชาตญาณของมัน ไม่เคยท้อถอยแม้เสี่ยงภัยก็
ยอมซึ่งสัตว์ย่อมมีสัญชาตญาณอยู่รอด การเสี่ยงภัยจึง
เป็นการคิดและตัดสินใจท่ีจะไม่ทำาตามสัญชาตญาณปกติ
ของสัตว์ ซึ่งเปรียบเทียบได้กับเจตจำานงเสรี (free will) 
สัตว์จึงอาจมีเสรีภาพที่จะตัดสินใจว่าจะทำาหรือไม่ทำาตาม
สัญชาตญาณก็ได้ ตัวอย่างเช่น แมวมีสัญชาตญาณเป็น
ศัตรูกับหมา แต่ก็มีแมวกับหมาที่อยู่ด้วยกันได้ แสดงว่ามัน
มีสิ่งที่ฝืนสัญชาตญาณเช่นกัน แต่เรียกสิ่งนั้นว่าสำานึกอย่าง
สัตว์ (psyche) เป็นความฉลาด แต่ไม่ถึงระดับปัญญา สัตว์
สามารถฝนืพฤตกิรรมหรอืสญัชาตญาณได้ จึงฝกึฝนได ้เมือ่
เทียบกับพืชซึ่งมีเพียงชีวิต มีเพียงเจตจำานงอยู่รอด (will 
to survive) ดังนั้นมันจึงเพียรที่จะเติบโต ไม่ตาย พืชไม่ได้
ตัดสินใจได้เองว่ามันจะโตไปถึงไหน หรือควรหยุดโต มัน
เตบิโตไปเร่ือย ๆ  ตราบเทา่ทีม่ปีจัจยัเกือ้หนนุชวีติ ไมม่ปัีจจยั
เมื่อใดมันก็หยุดคือตายลง ไม่ได้เป็นแม้กระทั่งจำาศีล ดังนั้น
การเลน่ดนตรใีหพื้ชฟงัจงึเปน็ปจัจยัเสรมิสำาหรบัชีวติในการ
เติบโต ดนตรีมิได้ทำาให้พืชพอใจในความเพราะได้ แต่สัตว์
จึงมีสิ่งนี้ มนุษย์ก็มีเช่นกันแต่ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ถึงกับมี
ศกัยภาพในการกระตุน้สมรรถนะคดิของมนษุยใ์หค้ดิพฒันา
จนได้ความรู้ต่างๆ มากมายเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 มนษุยย์อ่มตดัสนิใจทำาดไีดต้ามมโนธรรมของตน 
คานท์ ได้เสนอการทำาดีโดยหน้าที่ (Kant, 1969) การทำาดี
เกิดจากเหตุผลบริสุทธิ์คือความรู้เกิดจากการใช้ปัญญาของ
มนุษย์ และเหตุผลปฏิบัติ คือมโนธรรมในการอยู่ร่วมกัน
อย่างเท่าเทียม เมื่อมนุษย์ได้ใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผลได้
แล้วยอ่มเกดิเปน็คำาสัง่เดด็ขาด (categorical imperative) 
และมุ่งม่ันที่จะทำาดี คือ เป็นหน้าท่ีท่ีจะทำาความดี การใช้
เหตุผลทางศีลธรรมของมนุษย์เป็นการใช้เหตุผลเพื่อตัดสิน
ว่าควรจะปฏิบัติตนอย่างไรให้อยู่ในกรอบหรือกฎเกณฑ์ท่ี
เป็นอุดมคติของสังคม 
 จากแนวคิดของคานท์ย่อมเห็นได้ว่าท้ังสองฝ่าย
ต่างยึดมั่นในการทำาดีตามหน้าท่ี และถือเป็นความดีสูงสุด
ตามเหตุผลบริสทุธิแ์ละเหตผุลปฏบิตั ิซึง่ไมอ่าจหักล้างกนัลง
ได้หมด ความขัดแย้งในการทำาดีในการดูแลสัตว์ป่าจึงเกิด

ขึ้นและสร้างศัตรูมากกว่ามิตร เพราะเหตุใดความดี 2 ฝ่าย
จึงไม่ตรงกัน คำาถามนี้ ไฮดต์ (Jonathan Haidt, 2012) ชี้
ว่าอารมณ์เป็นปัจจัยสำาคัญของการเเยกเเยะผิด-ถูก ชั่ว-ดี
ของมนุษย์ ซึ่งฝ่ายเหตุผลนิยมมักจะเน้นว่าก่อนที่มนุษย์
จะตัดสินใจใดๆ ในการคิดดี-ชั่ว ถูก-ผิด ชอบ-ไม่ชอบจะ
ต้องมีเหตุผลมารองรับก่อนเป็นอันดับแรก อารมณ์ความ
รู้สึกเกิดตามมาหลังเหตุผล ซ่ึงกลายเป็นฐานสำาคัญทำาให้
มนุษย์สามารถยอมรับได้กับความไม่เท่าเทียมกันของคน 
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม เพราะเห็นว่ามีเหตุผล
เบื้องหลังคำ้าประกันอยู่ แต่งานวิจัยของไฮดต์ชี้ว่ามโนคติ
ของฝ่ายเหตุผลนิยมน้ันผิด โดยไฮดต์ได้ตั้งคำาถามถึงการที่
พีน่อ้งจะมเีพศสมัพนัธก์นัเอง โดยกำาหนดสถานภาพคำาถาม
ว่าได้มีการคุมกำาเนิดและทั้งสองคนรักกัน กลุ่มตัวอย่างได้
พยายามแสดงเหตุผลต่างๆ ที่จะแสดงว่าการมีเพศสัมพันธ์
ระหว่างพีน่อ้งเป็นส่ิงผดิ จนคำาตอบสดุทา้ยคอืมีความรูส้กึวา่
ไมถ่กูตอ้ง คำาตอบวจิยัของไฮดตช์ีช้ดัวา่อารมณเ์ปน็รากฐาน
ของการตัดสินผิด-ถูกของมนุษย์ ไม่ใช่เหตุผล นั่นคือ ในขั้น
ตอนของการตัดสินถูก-ผิดนั้น มนุษย์มักจะใช้อารมณ์ที่มา
จากจิตใต้สำานึกของตนเป็นตัวชี้นำาในการตัดสิน ก่อนที่จะ
หาเหตุผลมาเพื่อมาสนับสนุนว่าทำาไมถึงรู้สึกอย่างนั้น ถ้า
เหตุผลเเรกถูกอีกฝ่ายใช้เหตุผลอื่นที่ดีกว่ามาหักล้างก็จะ
ทำาการหาเหตผุลอืน่ๆ มาสนบัสนนุความรูสึ้กของตนเองตอ่
ไปจนกระทัง่ถงึทางตนั เมือ่หมดเหตผุลทีจ่ะใชอ้า้งแลว้กย็งั
คงมคีวามรูส้กึไม่ชอบหรอืยอมรบัส่ิงนัน้วา่ถูกไมไ่ดอ้ยูน่ัน่เอง 
และด้วยความยึดมั่นถือมั่นในคำาตอบนี้ก็เป็นการยากมาก
ที่อีกฝ่ายจะสามารถใช้เหตุผลหักล้างที่ดีกว่าในการทำาให้
ยอมรับความถูกต้องตามเหตุผลของฝ่ายตรงข้ามได้ ดังนั้น
ความขดัแยง้ระหวา่งฝ่ายอนรุกัษก์บัฝ่ายสนบัสนนุสวนสัตว ์
จงึมอีารมณม์าเปน็ฐานในการตดัสนิถกู-ผดิ จงึเปน็การยาก
ทีจ่ะทำาใหท้ัง้สองฝ่ายเหน็พอ้งตอ้งกนัไดด้ว้ยเหตผุล ในทาง
ปฏิบัติมนุษย์ชอบจะอยู่ในพื้นที่ท่ีตนสบายใจ (comfort 
zone) จึงทำาการด้วยอารมณ์นี้และยกอ้างเหตุผลฝ่ายตน 
และไม่ยอมรับเหตุผลฝ่ายตรงข้าม หากมุ่งกระทำาดีเพียง
เพราะเป็นพื้นที่สบายใจเฉพาะฝ่ายตน การทำาดีตามความ
คิดของตนนั้นย่อมทำาให้ต่างฝ่ายต่างใช้อารมณ์เข้าหากัน
และโต้เถียงกันไม่สิ้นสุด แต่การโต้เถียงนี้ก็จะนำาไปสู่ระดับ
คุณภาพในการดูแลสัตว์ป่าที่ดีขึ้นตามครรลองของแนวคิด
วิภาษวิธี
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 3. จริยศาสตร์กับสวนสัตว์
 แนวคิดเชิงจริยศาสตร์กับการจัดการสวนสัตว์
เปน็ชดุความคดิท่ีเกดิจากการโตเ้ถียงกันถึงคณุภาพชีวติของ
สัตว์ นักคิดและนักวิชาการจึงได้ย้อนอ่านหลักปรัชญาและ
ใช้วิจารณญาณคิดวิเคราะห์เพื่อนำาไปสู่แนวทางการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของสัตว์ในสวนสัตว์ และถือเป็นหน้าท่ีท่ีจะ
ทำาดีของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสัตว์ซ่ึงแตกต่างจากมาตรฐานการ
ดูแลสัตว์ในสวนสัตว์แต่เดิมที่มุ่งหวังเพียงเลี้ยงดูเพื่อความ
อยู่รอดของสัตว์เท่านั้น บอสตอค (1993) ได้เขียนหนังสือ
เรือ่ง Zoos and Animal Rights เพือ่ช้ีใหเ้หน็ถงึจรยิศาสตร์
ในการดูแลสัตว์ในสวนสัตว์ โดยช้ีให้เห็นถึงความสำาคัญใน
การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์จากธรรมชาติ และ นอร์ตันและคณะ
ได้ร่วมกันเขียนหนังสือ Ethics on the Ark ในปี 1996 
ได้ชี้ถึงความเป็นสถาบันของสวนสัตว์ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรงต่อการสืบทอดเผ่าพันธ์ุ การศึกษา การวิจัย การ
อนุรักษ์พันธ์ุและการดูแลสัตว์ที่มีชีวิตโดยไม่มีสถาบันอื่น
ใดในสังคมที่มีหน้าที่เช่นน้ี แต่ด้วยภาระหน้าท่ีจำานวนมาก
ทำาให้เกิดการย้อนแย้งภายใน (inherent paradox) น่ัน
คือสวนสัตว์มีหน้าท่ีเลี้ยงดูสัตว์ให้อยู่รอด (survival) และ
มีสุขภาพที่ดี (well-being) ในขณะที่สิ่งแวดล้อมด้านที่อยู่
อาศัยท่ีสวนสัตว์จัดไว้นั้นก็ไม่อาจตรงตามอุดมคติของการ
ดำารงชีวิตจริงตามธรรมชาติ (existence) ดังน้ันจึงได้เกิด
ข้อขัดแย้งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ระหว่างการเลี้ยงดูสัตว์แต่ละตัว
ใหม้คีณุภาพชีวติทีด่กัีบความจำาเปน็ในการอนรุกัษเ์ผา่พนัธุ ์
นอร์ตันถกแถลงถึงการจัดการสวนสัตว์อย่างมืออาชีพโดย
แสดงเหตุผลทางปรัชญาและจริยธรรมในการพิทักษ์รักษา
สัตว์ป่าไว้ผ่านการจับมาขัง (captivity) โดยแสดงให้เห็น
เหตุผลของการอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์และการรักษาความหลาก
หลายของสัตว์ป่าไว้ให้อยู่รอดจากธรรมชาติ รวมไปถึงการ
ผสมพนัธุเ์พือ่เพิม่จำานวน โดยไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึภยัของการ
อยูร่อดของสตัว์ในธรรมชาต ิและการอนรุกัษไ์วใ้นสวนสตัว ์
(zoo based conservation) โดยไดแ้สดงจรยิธรรมในการ
จับสัตว์จากป่ามาขังกรงเพ่ืออนุรักษ์พันธ์ุที่ไม่ละเมิดสิทธิ
ของสัตว์ (animal right) และแนวทางการจัดสิ่งแวดล้อม
ให้เหมาะสมกับการอยู่อาศัย (environmental ethics) 
โดยมีการถกแถลงด้านจริยธรรมของการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ 
ตัวอย่างเชิงประจักษ์หนึ่งคือสวนสัตว์แห่งรัฐโอเรกอน

(Oregon zoo) ท่ีไดป้รบัปรชัญาในการดแูลสตัวใ์นสวนสตัว ์
โดยใช้คติ “ไม่ทิ้งสัตว์ไว้แต่ในกรง” (no animal left 
indoors) น่ันคือจัดการให้สัตว์ได้มีที่อยู่อาศัยในสภาพป่า
อย่างเหมาะสมของมัน (wild habitat) โดยปรับมโนคติใน
การปฏิบตักิารออกแบบสวนสตัวใ์หมใ่หส้ตัวท์กุตวัสามารถ
ที่จะผ่านออกไปสู่พื้นที่เปิดโล่ง ได้เห็นท้องฟ้า ได้รับอากาศ
บริสุทธิ์และได้รับการสัมผัสจากสายลม สายฝน รวมไปถึง
แสงแดดอันอบอุ่น สัตว์ทุกตัวมีทางเลือกมากมายท่ีจะใช้
ชีวิตของมันในแต่ละวันและใช้ชีวิตกับใคร สัตว์แต่ละตัว
สามารถท่ีจะอยู่เพียงตัวเดียวตามใจมัน หรืออยู่กันเป็น
ครอบครัว เป็นฝูงตามลักษณะของสายพันธ์ุและเพศของ
มันก็ได้ 
 ปัญหาของสวนสัตว์คืออะไร ปัญหาทั่วไปคือ 
ที่พักอาศัย กรง ถำ้าซึ่งต้องจัดให้เหมาะสมและมีพื้นที่เพียง
พอ ซึง่การจดัการสวนสตัวแ์ตแ่รกเริม่เนน้ไปทีก่ารจดัแสดง
สัตว์ในพื้นที่สะอาดและป้องกันผู้คนจากเช้ือโรคจากสัตว์ 
ดังนั้นจะเห็นพื้นที่เทปูนคอนกรีตเพื่อให้ทำาความสะอาดได้
ง่ายและมีรางสำาหรับระบายของเสีย แต่ด้วยปรัชญาแห่ง
การดูแลสวนสัตว์อย่างใหม่จึงจำาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนผ่าน
ให้ได้ ดังนั้นการก่อสร้างพื้นที่อาศัยใหม่ การปรับปรุงพื้นที่
อาศัยเดิม การสร้างวัสดุเทียมธรรมชาติเพื่อนำามาจัดสถาน
ที่พักของสัตว์จึงได้เป็นส่วนสำาคัญซึ่งเมื่อพิจารณาการดูแล
อยา่งยัง่ยนืนีย้อ่มทำาใหก้ารอนรุกัษส์ตัวเ์กดิขึน้ไดโ้ดยทีส่ตัว์
สามารถแสดงนิสัยตามสายพันธุ์ของมันได้ 
  จริยธรรมแห่งการดูแลสัตว์ จึงมุ่งไปที่รูปแบบที่
อยู่อาศัยตามธรรมชาติ สวัสดิภาพ การดูแลประจำาวัน และ
การดูแลด้านสุขภาพสัตว์โดยสัตวแพทย์สัตว์ป่าเพื่อให้สัตว์
ไดแ้สดงพฤตกิรรมธรรมชาต ิจบัคู่ ตัง้ทอ้ง ออกลกู และเล้ียง
ลูกของมันในลักษณะตามสายพันธุ์ และสวนสัตว์จึงต้องมี
แผนปฏิบัติการหลักเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อม นำ้า พลังงาน
ต่างๆ เพื่อใช้ในสวนสัตว์อย่างยั่งยืนด้วยเช่นเดียวกัน การ
จัดการสวนสัตว์เชิงอนุรักษ์เช่นนี้จะเรียกว่านโยบายสวน
สัตว์สีเขียว (Green zoo) 
 จุนโฮลด์และโอเบอร์เวมเมอร์ (2010) ได้ชี้ว่า
ภาวะโลกรอ้นไดส้ง่ผลกระทบตอ่ปรชัญาในการอนรุกัษพ์นัธุ์
สัตว์ จากเพียงบทบาทในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์เนื่องจาก
มนุษย์ทำาลายธรรมชาติ ทำาลายแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์
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ป่า มาสู่การเป็นเรืออาร์ค (Ark) ให้แก่สัตว์ที่ได้รับผลกระ
ทบจนใกล้สูญพันธ์ุจากภาวะโลกร้อนและต้องมีปริมาณ
พอที่จะดำารงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้ด้วย ในขณะที่สวนสัตว์เองก็
จะต้องคัดเลือกสัตว์ที่จะเลี้ยงจากปัจจัยสำาคัญ 2 อย่าง คือ 
สขุภาพอนามยัและการดแูลสขุภาพของมนัทีต้่องไมยุ่ง่ยาก
เกนิไป และความจำากดัในการปรับตวัของสายพนัธ์ุใหเ้ขา้กบั
อากาศที่ร้อนขึ้นซึ่งจะต้องพิจารณาความเร่งด่วนในการนำา
มาอนุรักษ์สายพันธุ์ไว้
 อย่างไรก็ตาม เบสท์ (1999) ได้แสดงทรรศนะ
ตรงข้ามไว้ว่าการอนุรักษ์เช่นน้ีต่างหากท่ีเป็นเหตุแห่งการ
สูญสิ้นไปของธรรมชาติในหัวข้อ “สวนสัตว์และจุดจบของ
ธรรมชาติ” (zoo and the end of nature) โดยชี้ให้
เห็นว่าเป็นเพราะแนวคิดของบอสตอคและนอร์ตันน้ันเอง
ที่ทำาให้มนุษย์วางใจว่ามีการอนุรักษ์สัตว์ป่าแล้ว เป็นความ
จริงลวง (pseudo-realities) ของการจัดแสดงสัตว์ มนุษย์
จงึมกีารทำาลายธรรมชาตมิากข้ึนไปอกีซ่ึงกระทบตอ่การอยู่
รอดของสตัวใ์นธรรมชาติ เม่ือสตัวใ์นธรรมชาติมคีวามเสีย่ง
ตอ่การสญูพันธุจ์งึกลายเปน็ความถกูตอ้งของการจบัสตัวม์า
ไวใ้นสวนสตัวม์ากยิง่ขึน้ไปอกี สวนสตัวเ์ปน็ตวัแทนของลทัธิ
จักรวรรดินิยม (imperialism) ที่มนุษย์มีเหนือเผ่าพันธุ์อื่น
บนโลกนี้ โดยอ้างว่ามีไว้เพื่อการศึกษา ซ่ึงแท้จริงแล้วเป็น
ความบันเทิงรูปแบบหน่ึง สวนสัตว์จำานวนมากอ้างว่าเป็น
สถานที่หลบภัยจากการสูญพันธ์ุและลวงล่อเงินบริจาค
เท่านั้น ทั้งที่ในความเป็นจริงการจะได้สัตว์มาไว้ที่สวนสัตว์
ย่อมมีการจับ การล่า การฆ่า และการคุมขังเพื่อเคลื่อนย้าย
ซึ่งได้ทำาให้สัตว์ป่าล้มตายไปจำานวนมาก สวนสัตว์จำาเป็น
ต้องแสดงกระบวนการได้มาซึ่งสัตว์ป่าที่โปร่งใส การจับขัง
ทีม่มีาตรฐานการปฏบิตัทิีดี่ เพือ่แสดงหลกัฐานเชงิประจกัษ์
แก่ทุกฝ่ายได้ 
 4. จรยิธรรมแหง่การดแูลตามกระบวนทรรศน์
ความคิดเชิงปรัชญาหลังนวยุคสายกลาง
 ไฮดต์ (2012) ได้ชี้ว่ามนุษย์มีจริยธรรมตาม
สัญชาตญาณคุณธรรม (moral instincts) โดยมีทรรศนะ
ว่ามนุษย์มีคุณธรรมพ้ืนฐาน (moral foundation) อยู่ 
5 ด้าน ได้แก่ ความรุนแรงและการดูแล (harm/care) 
2) ความยุติธรรม เสมอภาค (fairness) 3) ความภักดีต่อ
กลุ่ม (loyalty to groups) 4 การยอมรับนับถือต่ออำานาจ
ตำาแหน่ง (respect for authority) 5) การทำาให้บริสุทธิ์

และความสูงส่งบริสุทธิ์ (purity/sanctity) ด้วยคุณธรรม
ทัง้ 5 ดา้นนีไ้ดม้ผีลตอ่ความประพฤตดิขีองมนษุย ์ทำาใหเ้กดิ
รูปแบบสังคม วัฒนธรรม และกฎหมายต่างๆ เมื่อพิจารณา
ผา่นสญัชาตญาณคณุธรรมในประเดน็เรือ่งสตัวป์า่ จะเหน็ได้
ว่าคุณธรรมทั้ง 5 ด้านได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง การจัดการ
สัตวป์า่ถกูนำาเสนอในแงค่วามรนุแรงและการดูแลทีด่ ีความ
เสมอภาคในการดูแล การแสดงความคิดเห็นก็ย่อมเป็นไป
ตามเหตุผลของกลุ่มตน และการยอมรับต่ออำานาจหน้าที่
ทำาให้มีการช่วงชิงตำาแหน่งของคู่ถกแถลง และสุดท้ายการ
ยกอ้างเหตุผลเพื่อชิงความสูงส่งกว่าของเหตุผลเหนือกว่า
อีกฝ่าย 
 ไม่ว่าฝ่ายอนุรักษ์ที่ต้องการให้สัตว์ป่าอยู่ตาม
ธรรมชาติในป่า หรือฝ่ายสวนสัตว์ท่ีได้นำาเสนอแนวทาง
การจัดการสวนสัตว์อย่างมีจริยธรรมแห่งการดูแลเพื่อการ
อนุรักษ์สายพันธุ์สัตว์ไม่ให้สูญพันธุ์ไปนั้น ต่างฝ่ายต่างก็
ยึดถือเหตุผล มีการตัดสินใจกระทำาการด้วยมีอารมณ์เป็น
พื้นฐานอย่างสำาคัญในสิ่งที่ตนเองเห็นว่าถูกต้อง หากยังยึด
มั่นถือมั่นเช่นนี้ย่อมแบ่งแยกและกีดกันกัน ความขัดแย้งใน
ทางความคดิ การแสดงออกผา่นคำาพดู ขอ้เขยีน ขอ้วพิากษ์
ต่างๆ จะยิ่งทำาร้ายทำาลายกันไปอย่างไม่จบสิ้น และย่อมนำา
ไปสู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพเลวลงไปได้ 
 ปรัชญาหลังนวยุคสายกลาง  (Moderate
postmodern philosophy) จึงเป็นหลักยึดที่สำาคัญของ
การถกแถลงที่จะช่วยหาทางออกได้ หลักยึดของกระบวน
ทรรน์ความคิดหลังนวยุคคือ การไม่ยึดม่ันถือม่ัน (detachment)
เมื่อลดความยึดมั่นถือมั่นได้จึงจะรักกัน ห่วงใยกัน ดูแลกัน 
ฝา่ยอนรุกัษแ์ละฝา่ยสวนสตัวท์ีว่างตวัอยูบ่นหลกัการน้ียอ่ม
เปดิใจพรอ้มรบัฟงัดว้ยการเสวนา พร้อมกบัการแสวงหาจดุ
ร่วม สงวนจุดต่าง อันจะนำาไปสู่การกระทำาดีร่วมกัน 
 สัญชาตญาณปัญญาของมนุษย์ย่อมมีพลังที่จะ
มุ่งไปสู่เป้าหมายคือคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งมีความแตกต่างกัน
ไป จุง (Carl Jung, 1875-1961) เสนอว่าอะไรที่ดีสำาหรับ
เราอาจไมเ่หมาะสมสำาหรับเขาก็เปน็ได ้ดงันัน้ตอ้งเปดิใจรับ
รูค้นอืน่ในมมุมองทีไ่มต่ดัสนิ ไมม่อีคต ิแลว้ยอ่มจะเขา้ใจอกี
ฝ่ายมากยิ่งขึ้น เมื่อมนุษย์กระทำาการได้เช่นนี้ก็จะบรรลุเป้า
หมายสูงสุดนั้นก็คือความสุขแท้ เจตจำานงเสรีของมนุษย์จึง
มุ่งไปข้างหน้าอย่างมีพลัง พลังที่สำาคัญที่สามารถเกิดขึ้นได้
จากการไม่ยึดมั่นถือมั่น และการแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่าง 
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นั้นกีรติ บุญเจือ (2546) ได้ระบุว่ามี 4 พลัง ได้แก่
 1. สร้างสรรค ์(creativity) การคดิหรอืทำาสิง่ใหม่
ที่ไม่เคยมีมาก่อน เป็นการเพิ่มความก้าวหน้าแก่มนุษยชาติ 
เปิดโอกาสให้มีการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์โดยทั่วไป
 2. การปรับตัว (adaptivity) การดัดแปลงการ
ประยุกต์ใช้ให้เป็นคุณ ปราศจากโทษ หรือดัดแปลงโทษให้
เป็นคุณ
 3. การแสวงหา (requisitivitiy) ปัญญาของ
มนุษย์มีศักยภาพที่จะคิดเข้าใจถึงโลก จึงต้องการเพิ่ม
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ
 4. การร่วมมือ (collaboration) การร่วมมือ
ทำาใหเ้กดิผลลพัธท์ีเ่กนิความคาดหมายตา่งๆ และเปน็ความ
ปรองดองสามัคคีกันของกลุ่มชนนั้นๆ
 หากพลงัทัง้สีไ่ดก้ระทำาการดว้ยมนษุยผ์ูม้ปีญัญา
และดว้ยหลักยดึสำาคญัของกระบวนทรรศนห์ลงันวยคุ ยอ่ม
จะปลุกให้แต่ละคนตื่นจากความหลงไปตามกระแส คือ
มนุษย์ท่ีมีกระบวนทรรศน์หลังนวยุคจะใช้ปัญญาในการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณต่อทุกๆ ประเด็น และยอมรับความ
คิดเห็นของฝ่ายต่างๆ การพร้อมรับฟังกระแสความคิดและ
ประมวลความคิดอย่างใหม่ให้ก้าวหน้า ย่อมจะทำาให้เขา
สามารถคิดแนวทางปฏิบัติท่ีดีอื่นๆ เพิ่มข้ึนได้มากกว่าเท่า
ที่มีอยู่ 
 อย่างไรก็ตามคนส่วนใหญ่หลงติดกับหลักความ
ขัดแย้งของอริสโตเติล (Aristotle, 384-322 B.C.E.) ท่ี
มองความเป็นจริงเพียง 2 แง่ เท่านั้นคือ จริง-เท็จ ถูก-ผิด 
โดยมองแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดและอยู่ตรงข้ามกัน 
ความยึดมั่นต่อภาวะคู่ตรงข้ามเช่นน้ีจึงทำาให้หลงผิดยึดม่ัน
ถือมั่นในทรรศนะของตนอย่างสุดโต่ง จนขัดแย้งกันอย่าง
ไมส่ามารถทีจ่ะประสานกลมกลนืกนัได ้หากแตใ่นทรรศนะ
ของเฮเกล (Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770-
1831) ความเป็นจริงไม่ขัดแย้งกันชัดจนแบ่งเป็น 2 ฝ่าย 
แต่ทุกอย่างต่อเนื่องกันเป็นเน้ือเดียวจนหาเส้นแบ่งเขตกัน
ไม่ได้ เพราะเป็นไปไม่ได้ที่จะพบความจริงและความเท็จที่
แสดงในลกัษณะเดีย่ว เปน็เอกเทศคงทีต่ายตวั ดงันัน้คณุคา่
จึงอยู่ที่การมองเห็นถึงสิ่งที่อยู่ตรงกลางและสามารถยกขึ้น
มาแสดงได้ เหตุผลใหม่น้ีย่อมทำาให้มนุษย์คิดหาแนวทาง
แก้ไขปัญหาของสัตว์ป่าและสวนสัตว์ได้ เม่ือได้แนวทาง
แก้ไขปัญหาอย่างใหม่ย่อมทำาให้ระดับของจริยธรรมแห่ง

การดูแลที่มนุษย์มีต่อสัตว์ป่าที่อยู่ตามธรรมชาติและสัตว์
ป่าที่อยู่ในสวนสัตว์ยกระดับให้ดีขึ้น โดยเน้นคุณภาพชีวิต
ที่ดีของสัตว์ป่าในบริบทของมันเอง ด้วยกระบวนการคิดที่
ไม่ยึดมั่นถือม่ันนี้ย่อมจะทำาให้มนุษย์ได้โอกาสคิดสรรแนว
ทางใหม่ๆ เพิ่มเติมได้ยิ่งขึ้นไปอีก และพลังแห่งความสำาเร็จ
จะเกิดขึ้นได้นั้นการร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ย่อมเป็นสิ่ง
จำาเปน็ โดยให้ตา่งๆ ฝา่ยตา่งนำาสว่นตา่งท่ีไดส้งวนไวแ้ตแ่รก
มาสร้างสรรค์และแสวงหาสิ่งที่ดียิ่งขึ้นในฝ่ายตน โดยมีการ
ปรับตัวระหว่างกันเปน็กาวเชื่อมประสานความสามคัคีของ
หมู่ชนไว้ เมื่อสิ่งแวดล้อมในการคิดเป็นบรรยากาศแห่งการ
เกื้อหนุนย่อมทำาให้ปัญญาได้กระทำาการอย่างเต็มกำาลังยิ่ง
ขึ้นไปอีก
 มนุษย์ย่อมมุ่งสู่แนวทางปฏิบัติเชิงจริยธรรมต่อ
สัตวท์กุกลุม่เหลา่ไดอ้ย่างเทา่เทยีมกัน กระนัน้ปญัหาสำาคญั
คือ กระบวนทรรศน์ของแต่ละฝ่าย อันเป็นความเชื่อพื้น
ฐาน เป็นกรอบความคิดที่ซ่อนความชอบ ความพอใจและ
เป็นเกณฑ์ตัดสินใจสุดท้ายของมนุษย์ หากทั้งสองฝ่ายยัง
ตั้งข้อปัญหาในเชิงวิพากษ์ตามแนวคิดปรัชญาหลังนวยุค
สุดขั้ว (Extreme postmodern) ย่อมแสดงได้ว่าพวกเขา
ยังมิได้ข้ามมาจากกระบวนทรรศน์นวยุคที่ยึดม่ันวิธีการ
วิทยาศาสตร์และความแน่นอนตายตัวของระบบ ดังนั้น
จึงมุ่งวิพากษ์วิจารณ์อย่างเดียว และมองทุกอย่างว่าไม่ได้
มาตรฐานและไม่รู้จักการวิจักษ์ (appreciation) ข้อดี
และคุณค่าของสิ่งที่ได้กระทำาที่แล้วมา อีกทั้งไม่รู้วิธาน 
(application) คือการเสนอทางประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไข
ปัญหา ดังนั้นกระบวนทรรศน์หลังนวยุคสายกลางจะ
ส่งเสริมจริยธรรมแห่งการดูแลได้ก็เมื่อมนุษย์ที่เข้ามา
เกี่ยวข้องเต็มใจที่จะเปลี่ยนความเชื่อพื้นฐาน พร้อมใจที่จะ
เปล่ียนแปลงรูปแบบการคิดและการดำาเนินชีวิตของพวก
เขาไปพร้อม ๆ กัน
 5. กฎหมายกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์
 นอกจากการที่มนุษย์ต้องการสนองตอบต่อ
สัญชาตญาณปัญญาด้วยการคิด เมื่อได้คิดก็จะรู้วิถีแห่ง
การปฏิบัติเพื่อความดีสูงสุด จึงเกิดมโนธรรมในการปฏิบัติ 
เรียกว่ามีจริยธรรม คนและสัตว์ต่างก็มีลักษณะสำาคัญคือ
การอยูร่ว่มกนั สงัคมทีจ่ะอยูร่ว่มกนัได้อยา่งมคีวามสขุ ยอ่ม
ต้องมีกฎระเบียบที่ดีเป็นหลักในการปกครองเพื่อให้ความ
ยุติธรรม การกำากับสิทธิ เสรีภาพ ความรับผิด อำานาจและ



114 ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม) 2559รมยสาร

หนา้ทีข่องพลเมอืง สตัวม์กีฎของฝงู มนษุยก์ม็กีฎระเบยีบที่
จะควบคมุสงัคมไดคื้อกฎหมาย ดว้ยสญัชาตญาณปญัญาจงึ
ทำาใหม้นุษยม์องประเดน็ เนือ้หาเดยีวกันไดจ้ากหลากหลาย
ด้าน หลายมิติและมีการคิดเหตุผลได้แตกต่างหลากหลาย 
ซึ่งปรัชญากระบวนทรรศน์หลังนวยุคเสนอให้ยอมรับความ
แตกตา่งหลากหลายนี ้การยอมรบัสทิธอินัเทา่เทยีมกนัของ
สตัวใ์นฐานะเผา่พันธุท์ีอ่งิอาศยัโลกนีอ้ยูด่ว้ยเชน่เดียวกันกับ
มนุษย์จึงได้การยอมรับผ่านสมมติฐานไกอา และด้วยหลัก
คณุธรรมคอืความเมตตากรณุา และไดข้ยายไปสูก่ารยอมรับ
ความมีอยู่นี้และจำาเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องคุ้มครองสิทธิของ
สัตว์ต่างๆ ด้วยกระแสยอมรับโดยดุษฎีนี้จึงได้เกิดกฎหมาย
คุ้มครองสัตว์ในระดับต่างๆ ขึ้นทั่วโลก
 สงัคมไทยส่วนหนึง่วางใจวา่เมือ่มีพระราชบญัญตัิ
ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 
2557 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 
2535 บังคับใช้แล้วย่อมทำาให้มนุษย์เกรงกลัวการลงโทษ
และเลิกกระทำาการทารุณต่อสัตว์ และจะระมัดระวังใน
การดูแลสัตว์ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ในการน้ีรวมสัตว์เล้ียง
และสัตว์ป่าทั้งหลายไว้ด้วยกัน หากแต่ เอียริง (Rudolph 
von Ihering, 1913) เหน็วา่กฎหมายเปน็เพยีงสว่นหนึง่ของ
การดำาเนนิชวีติของมนษุย ์กฎหมายเปน็เครือ่งมอืสำาหรบัใช้
เพือ่ตอบสนองความจำาเปน็ของสงัคม กฎหมายจะทำาหนา้ที่
เพยีงการสง่เสรมิและคุม้ครองประโยชนข์องสงัคม และการ
ตีความกฎหมายขององค์กรที่มีหน้าที่ตีความจะต้องมุ่งไปสู่
จุดหมายของกฎหมาย คือตีความตามเจตนาของกฎหมาย 
หากแต่จริยธรรมของการดูแลสัตว์นั้นเป็นปัญหาเชิงสังคม 
ที่ต้องการการประสานระหว่างสัญชาตญาณศีลธรรมและ
การไม่ยึดม่ันถือมั่น และในกรณีท่ีขัดแย้งกัน ก็จะต้องเน้น
ประโยชน์ของสังคม เอียริงเห็นว่า จำาเป็นต้องส่งเสริม
กิจกรรมของสังคม (social activities) เพื่อจุดหมายของ
สังคมด้วยกฎเกณฑ์คานยกสังคม (levers of social motion)
ไดแ้ก ่การสนับสนนุกบัการบงัคบัโดยมาตรการทางกฎหมาย 
และมาตรการทางประเพณีสังคมกับและจริยธรรม ด้วย
หลักการคานยกสังคมน้ีนำาไปสู่การสนับสนุนการบังคับใช้
กฎหมายและการแสวงหาการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคม 
การส่งเสริมจริยธรรมแห่งการดูแลมิอาจสำาเร็จได้ด้วยการ
บงัคบัใชก้ฎหมายฝา่ยเดยีว หากแตจ่ะตอ้งสง่เสรมิประเพณี

สังคมที่เกี่ยวข้องให้มีการปรับปรุงให้เหมาะสมและการ
ส่งเสริมจริยธรรมให้การดูแลสัตว์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น
เป็นการทำาดีด้วยสำานึกมโนธรรมและเป็นความสามัคคี
ของหมู่คณะที่จะทำาร่วมกัน หลักยึดของกระบวนทรรศน์
ความคิดเชิงปรัชญาหลังนวยุคจึงมีบทบาทสำาคัญในการ
ปรับตัวและร่วมมือระหว่างนักรณรงค์เพื่อสิทธิสัตว ์
ฝ่ายดูแลสวนสัตว์ รัฐ ประชาชนทั่วไปที่จะร่วมมือกันและ
ส่งเสริมกันในการร่วมกันดูแลสัตว์ป่าในธรรมชาติและสัตว์
ป่าในสวนสัตว์โดยไม่ยกให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายใดเพียง
ฝ่ายเดียว การร่วมมือกันย่อมมุ่งไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือ
โลกที่ทุกเผ่าพันธุ์อยู่ร่วมกันได้ด้วยความสุข 

สรุป
 จรยิธรรมแหง่การดแูลเปน็แนวปฏบิตัทิีข่ึน้อยูก่บั
หลักปรชัญาทีอ่ยูเ่บือ้งหลังคุณค่าของคน สัตว ์และสวนสัตว ์
ทั้งนี้ ฝ่ายนักรณรงค์เพื่อสิทธิสัตว์ได้โต้เถียงเชิงเหตุผลกับ
ฝ่ายสวนสัตว์มาอย่างต่อเน่ืองถึงการครอบครองสัตว์ป่า
และการจัดการสวนสัตว์ในด้านคุณภาพ หลักเสรีภาพตาม
ปรัชญาอัตถิภาวะนิยมได้ถูกยกเป็นประเด็นสำาคัญที่มีต่อ
การจับขังสัตว์ป่า และเมื่อมีกฎหมายป้องกันการทารุณ
กรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ของประเทศไทยยิ่งทำาให้
ฝ่ายรณรงค์เพื่อสิทธิสัตว์ช่วงชิงความได้เปรียบต่อปัญหา
เชิงจริยธรรมนี้ ทั้งนี้นักรณรงค์เพื่อสิทธิสัตว์ได้ปรับกระ
บวนทรรศนท์างความคดิใหม้คีณุภาพยิง่ขึน้ในการจดัระดบั
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ให้เท่าเทียมกัน โดยมี
แนวคิดของสมมติฐานไกอามาสนับสนุน พระแม่ธรณีไกอา
จะทำาการปรับสมดุลโลกธรรมชาติเพื่อให้ทุกสิ่งสามารถอยู่
ร่วมกันได้ ทั้งนี้มนุษย์ต้องยอมรับว่าแนวคิดที่ว่าเผ่าพันธุ์
มนษุยม์ลีำาดบัสูงสดุนัน้ไดล้ดความสำาคญัลงไปแล้ว ฝา่ยสวน
สัตว์มีเหตุผลในเชิงคุณค่าของการอนุรักษ์และสงวนพันธุ์
สัตว์และเพื่อการศึกษาวิจัย มิใช่เพื่อการนันทนาการเพียง
อยา่งเดยีวอกีตอ่ไป ในทางพระพทุธศาสนานัน้สง่เสรมิความ
เมตตาทีม่นษุยจ์ะมตีอ่ผู้อืน่ ดังนัน้ความเมตตาตอ่สัตวไ์ดถ้กู
หยิบยกเป็นคุณธรรมข้อสำาคัญท่ีมนุษย์ควรที่จะประพฤติ
เป็นประจำา ฝ่ายสวนสัตว์ถือเป็นหน้าที่ในการส่งเสริมให้
มนษุยม์เีมตตาตอ่สัตวแ์ละขยายผลเปน็ความเมตตาตอ่โลก
เพื่อการพึ่งพากันของสรรพชีวิตและเกิดสมดุลในโลก ทั้งนี้ 
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มนุษย์มีบทบาทสำาคัญก็ด้วยมโนธรรมตามสัญชาตญาณ
ปัญญาอันมีเฉพาะในมนุษย์ทำาให้มนุษย์คิดถึงการทำาดี
เป็นหน้าที่และมีความรู้สึกที่หนักแน่นที่จะทำาดี แต่หากมุ่ง
กระทำาดเีพยีงเพราะเปน็พืน้ทีส่บายใจเฉพาะฝา่ยตน การทำา
ดีตามความคิดของตนน้ันย่อมทำาให้ต่างฝ่ายต่างใช้อารมณ์
เขา้หากนัและโตเ้ถยีงกนัไมส่ิน้สดุ แมจ้ะมุง่ใหเ้กดิการพฒันา
คุณภาพชีวิตที่ดีแก่สัตว์ป่า แต่การโต้เถียงเรื่องความดีด้วย
อารมณ์ย่อมนำาไปสู่ความขัดแย้ง ดังนั้น การเสนอความคิด
ทางปรัชญาจึงเน้นให้ทั้งสองฝ่ายได้ย้อนกลับไปที่เบื้องหลัง
เหตผุลเชงิปรชัญาทีต่นใช ้แลว้ยอ้นคดิใหมด่ว้ยวจิารณญาณ 
การคิดใหม่นี้ย่อมจะทำาให้ทั้งสองฝ่าย อันได้แก่ นักรณรงค์
เพือ่สทิธสิตัวแ์ละเจา้หนา้ทีผู่ดู้แลสตัว์ปา่หันมาสนใจเนือ้หา
ทางความคิดเชิงจริยศาสตร์ที่เน้นการดูแลสัตว์ในสวนสัตว์
ใหม้ทีีอ่ยูแ่ละสภาพทีอ่ยูใ่กลเ้คยีงธรรมชาตมิากทีส่ดุเพือ่ให้
เขาได้แสดงพฤติกรรมตามเผ่าพันธ์ุได้ และเกิดความเข้าใจ
ถึงความเสี่ยงในการสูญพันธ์ุของสัตว์ในโลกภายนอก สวน
สัตว์จึงมีหน้าที่ในการช่วยรักษาเผ่าพันธ์ุไว้ไม่ให้สูญพันธุ์
เนื่องจากธรรมชาติภายนอกได้ถูกทำาลายลงไปมากและ
ภาวะโลกร้อนท่ีทำาใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงถิน่ทีอ่ยู่อาศัยจน
กระทั่งไม่เหมาะสมกับสัตว์ป่าเหล่าน้ันอีก แต่กระน้ัน ทุก
ฝา่ยจะตอ้งไมห่ลงไปกบัความจรงิลวงนีจ้นละเลยธรรมชาติ
และปล่อยให้ธรรมชาติถูกทำาลายไปมากกว่านี้ 

  อย่างไรก็ตามการย้อนแย้งในด้านการจับขังก็ยัง
เปน็ประเดน็สำาคญัซึง่นกัรณรงค์เพือ่สทิธสิตัว์ยังคงยนืกราน
ที่จะโต้เถียงเชิงเหตุผลต่อไป กระบวนทรรศน์ความคิดเชิง
ปรชัญาหลังนวยคุสายกลางยอ่มทีจ่ะมไิดใ้หค้ำาตอบชีข้าดวา่
ฝา่ยใดถูก ฝา่ยใดผดิ หากแตช่ีช้วนใหท้ัง้สองฝา่ยลดความยดึ
มั่นถือม่ันและแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างเพื่อที่จะได้ร่วมมือ
กันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสัตว์ป่าในธรรมชาติและ
สตัวป์า่ในสวนสตัว์ดว้ยกนั และเสนอจรยิธรรมแหง่การดแูล
ตามกระบวนทรรศนห์ลังนวยคุสายกลางทีเ่นน้ใหท้กุฝ่ายมา
รว่มมอืกันเพือ่แสวงหาสิง่ทีด่กีว่า แตก่ไ็มไ่ดช้ี้วา่ความขดัแยง้
ที่มีอยู่ไม่ดี ทั้งนี้ ภาวะคู่ตรงข้ามเกิดขึ้นในโลกตามอิทธิพล
ทางปรชัญาของอรสิโตเตลิ มนษุยจ์งึพงึเขา้ใจและตระหนกั
ว่าความเป็นจริงมิได้มีสองฝาก หากแต่มีพื้นที่ตรงกลางที่มี
ความน่าสนใจซึ่งอาจเป็นจุดร่วมของการแก้ไขปัญหาการ
ดแูลสตัวป์า่ได้ ท้ังนีก้ารประยกุตใ์ชแ้นวทางการแกป้ญัหาจะ
ตอ้งสรา้งใหเ้กดิการปฏบิตัทิีจ่ะเปลีย่นแปลงรปูแบบการคดิ
และการดำาเนนิชวีติไปพรอ้มๆ กนั ฝา่ยรณรงคเ์พือ่สทิธสิตัว์
และฝ่ายสวนสัตว์จะต้องไม่เพียงกระทำาตามกฎหมายเพียง
อยา่งเดยีว เพราะกฎหมายไมอ่าจสง่เสรมิจรยิธรรมแหง่การ
ดแูลนีไ้ด ้ฝา่ยรณรงคเ์พือ่สทิธสิตัวแ์ละฝา่ยสวนสตัวจ์ะตอ้ง
ทำากิจกรรมทางสังคมที่เน้นประเพณีและจริยธรรมต่างๆ ที่
ได้ปรับปรุงใหม่ให้เหมาะสมและส่งเสริมการมีส่วนของทุก
ฝา่ย เชน่ นกัรณรงคเ์พือ่สทิธสิตัว ์ฝา่ยสวนสตัว ์ภาครฐัและ
ประชาชนทั่วไปเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของสัตว์ป่า 
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บทคัดย่อ
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปรัชญา มีวัตถุประสงค์เพ่ือถกคำาถามว่าความคิดทางการเมืองของนิโคโล มาเคียเวลลี
ในหนังสือ เจ้าผู้ปกครอง เป็นปรัชญาหลังนวยุคหรือไม่ ผลการวิจัยพบว่า เหตุผลของฝ่ายตรงข้ามที่สนับสนุนว่าไม่เป็น
ปรัชญาหลังนวยุค มีเหตุผล 2 ข้อ คือ 1) รูปแบบการปกครองมุ่งเฉพาะเรื่องผลประโยชน์โดยละเลยศีลธรรม และ 2) รัฐใน
รปูแบบตา่งๆ ใชเ้พยีงกฎหมายในการบรหิารปกครองประเทศเพือ่รวมศนูยอ์ำานาจไวท้ีเ่จา้ปกครองเทา่นัน้ แตผู่ว้จิยักลบัคดิ
เห็นตรงกันข้ามว่าเหตุผลของฝ่ายตรงข้ามทั้งสองข้อต่างมีจุดอ่อน ได้แก่ 1) ตีความแบบแยกส่วน ไม่คำานึงถึงความจำาเป็น
และไมแ่ยกแยะเสน้แบง่ระหว่างเรือ่งการปกครองกบัเรือ่งศีลธรรมทางศาสนา ทำาใหเ้ขา้ใจผิดวา่มาเคียเวลลีพยายามทำาลาย
ความเชือ่ทางศาสนาและเนน้การปกครองโดยมุง่ผลประโยชนเ์ฉกเชน่กลุ่มนวยคุนยิม และ 2) ตคีวามไมร่ดักมุ คือ นำาเฉพาะ
ประเด็นที่มีประโยชน์ต่อการนำาไปตีความแบบนวยุคเท่านั้น แต่ไม่มองถึงเรื่องของศีลธรรมที่เป็นเกณฑ์เสริมเพื่อให้เกิดธร
รมาภิบาลในการบริหารปกครอง และละเลยประเด็นด้านภูมิศาสตร์และวิธีการบริหารปกครองที่ต้องมีการกระจายอำานาจ
ไปยังภาคส่วนต่างๆ ทั่วประเทศ ผู้วิจัยเสนอคำาตอบใหม่ว่า ความคิดทางการเมืองของมาเคียเวลลี ในหนังสือ เจ้าผู้ปกครอง 
เป็นปรัชญาหลังนวยุคสายกลาง ด้วยเหตุผล 3 ประการ คือ 1) ความคิดทางการเมืองของ นิโคโล มาเคียเวลลี สนับสนุน
ให้เกิดการแสวงหาจุดร่วมสงวนจุดต่างด้วยพลังสร้างสรรค์ ปรับตัว ร่วมมือ และแสวงหา 2) ความคิดทางการเมืองของ
นิโคโล มาเคียเวลลี มีเส้นแบ่งเรื่องกฎหมายและศีลธรรมอย่างชัดเจน และ 3) ความคิดทางการเมืองของ นิโคโล มาเคียเวล
ลี มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งโดยส่วนตนและส่วนรวม

คำาสำาคัญ : หลังนวยุค, มาเคียเวลลี, เจ้าผู้ปกครอง

ความเป็นหลังนวยุคของ นิโคโล มาเคียเวลลี ตัดสินในหนังสือเจ้าผู้ปกครอง:
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Abstract
 This dissertation was a philosophical 
research, the objective of which was to discuss 
and find solution to the research question whether 
Machiavelli’s political thought in “The Prince” 
was postmodernist. The counterpart argued that 
Machiavelli’s political thought in “The Prince” 
could not be accepted as postmodernist due 
to two reasons:- 1) his public administration 
focuses exclusively on the benefits for state 
without any concern for political ethics; 2) his gov-
ernment approved public laws that endorsed 
central administration in which administrative 
power was bestowed on the supreme ruler only. 
The researcher objected to their proposal and 
discovered that their two arguments had defects
due to the following reasons. 1) There was a 
partial and biased explanation of Machiavelli’s 
political thought: they did not see the fine line that 
separates the objectives of public administration 
from ethics, morality and religions. Their misinter-
pretation eventually led to their misunderstanding, 
misjudgment  and  pseudo  accusation  that 
Machiavellihad an objective to destroys religions 
and concerns exclusively the public utility without 
caring a violation of morality in the same way as 
politico-philosophical approach of modernism. 2) 
Their selective reading of Machiavelli’s text: they 
did not have a holistic understanding of Machiavelli’s
political writing in “The Prince”. They draw only 
parts of his writings that supported their modern 
political philosophy. They ignored other parts of 
Machiavelli’s text that advised the princes/ rulers/ 
administrators  to  care  for  moral  and  good 
governance principles in public administration. 
They failed  to  bring  into  consideration  the 
politico-geographical facts during Machiavelli’s 

lifetime which needed the decentralization 
of political power. In this research, the researcher 
discovered that Machiavelli’s political thought in 
“The Prince” was a kind of ‘Moderate Postmodern
Philosophy’ by three reasons. 1) Machiavelli’s 
political thought supported the use of creative, 
adaptive, cooperative and inquisitive powers to 
reach common standpoint and to withhold the 
differences.  2) Machiavelli’s  political  thought 
indicated a divide-line between laws and morality. 
3) Machiavelli’s political thought supported quality 
life development of each individual and that of 
the public.

Keywords: Postmodernism, Machiavelli, The Prince

บทนำา
 ความสำาคัญของปัญหาน้ีมีความเกี่ยวข้องกับ
ปัญหาการวิจัยว่า  ความคิดทางการเมืองของ  นิโคโล 
มาเคียเวลลี ในหนังสือ เจ้าผู้ปกครอง (The Prince) เป็น
ปรัชญาหลังนวยุคหรือไม่ เพราะจากการศึกษาพบว่ามีนัก
วิชาการจำานวนไม่น้อยท่ีมองว่าแนวคิดทางด้านการเมือง
การปกครองของมาเคียเวลลเีปน็แนวคดิทีไ่รศ้ลีธรรมจรรยา 
สอนให้ผู้ปกครองเป็นคนเจ้าเล่ห์ หน้าไหว้หลังหลอก ทำาให้
ไวใ้จไมไ่ด ้ในชว่งทีเ่ขาเขยีนหนงัสอืเจา้ผูป้กครองเผยแพรใ่น
ชว่งแรกกพ็บวา่ สภาแหง่เตรน็ท ์(Council of Trent) กม็มีติ
ยืนยันโองการของสันตะปาปาที่ออกมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1559 
ในการกำาหนดใหห้นงัสอืเจ้าผูป้กครองเปน็หนงัสอืตอ้งหา้ม 
รวมทั้ง พระเจ้าเฟรดเดอริกมหาราชแห่งปรัสเซียด้วยที่ไม่
ละเลยโอกาสที่จะเขียนอะไรออกมาในนามของตนเองเพื่อ
ต่อต้านและโจมตีงานเขียนเร่ืองเจ้าผู้ปกครองของมาเคียเวลลี
นอกจากนี้ หนังสือ เจ้าผู้ปกครอง ยังถูกมองว่าเป็นเพียง
ผลงานของผู้แสวงหางานทำา  หรือเป็นตัวแบบความคิด
อันชั่วร้ายอีกด้วย
 อย่างไรก็ตาม ก็ใช่ว่าจะไม่มีใครมองงานเขียน
เรื่องเจ้าผู้ปกครองของมาเคียเวลลีในแง่ดีหรือแง่ธรรมดาๆ 
เอาเสียเลย หลังจากมรณกรรมของมาเคียเวลลี มิตรสหาย
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ของมาเคียเวลลีบางคนกล่าวว่า มาเคียเวลลีเขียนหนังสือ
เรื่อง เจ้าผู้ปกครอง โดยมุ่งหวังว่าหากพวกเมดิชีปฏิบัติตาม
นโยบายที่เสนอแนะไว้ก็จะได้ประสบกับความพินาศไปใน
ที่สุด (Niccolo Machiavelli, 1950, p. 103) นักปรัชญา
นามกระเดือ่งอยา่ง สปโินซาเหน็ว่ามาเคยีเวลลเีขยีนหนงัสอื
เรื่องเจ้าผู้ปกครองขึ้นเพื่อแสดงให้ประชาชนผู้เป็นเสรีท้ัง
หลายไดร้ะมดัระวงัการทีจ่ะมอบสวสัดภิาพของตนใหอ้ยูใ่น
มอืของคนคนเดยีว เพราะผูเ้ปน็ทรราชนัน้หากไมเ่ห่อเหิมจน
เกนิเลยถงึขนาดทีค่ดิวา่จะสามารถทำาใหท้กุคนพอใจไดแ้ลว้
กย็อ่มตอ้งกลวัเกรงตอ่ภยัทีจ่ะคกุคามตน และเพราะฉะนัน้
จงึตอ้งทำาทกุอยา่งเพ่ือตนเองและวางแผนตอ่ตา้นประชาชน
มากกวา่ทีจ่ะปฏบิตังิานเพือ่ความผาสกุของประชาชน และ
ว่ากันว่ารุสโซก็มีความเห็นอย่างเดียวกันกับสปิโนซา ในยุค
หลังๆ นักวิชาการเร่ิมมองมาเคียเวลลีในแง่ที่ดีขึ้น โดย
เห็นว่า หนังสือ เจ้าผู้ปกครอง ไม่ได้เป็นอะไรมากกว่าคู่มือ
สำาหรับผู้ปกครองเล่มหนึ่งในบรรดาหลายๆ เล่มของสมัย
กลาง ซึ่งก็สอดคล้องกับแนวประเพณีนิยมแบบเดิมๆ บ้าง
ก็ว่า การที่มาเคียเวลลีเขียนบรรยายความสามารถของซี
ซาร์ บอร์เจีย อย่างเกินเลยความเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดา 
แสดงว่าจริงๆ แล้ว หนังสือ เจ้าผู้ปกครอง ก็ไม่ได้มีอะไร
มากไปกว่างานล้อเลียนที่ต่อต้านตระกูลเมดิชีนั่นเอง และ
ยังมีอีกหลายคนที่เห็นว่าบทสุดท้ายของหนังสือเรื่องเจ้าผู้
ปกครอง ที่มาเคียเวลลีเรียกร้องให้อิตาลีรวมตัวกันเพ่ือต่อ
ต้านรุกราน เป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกชาตินิยมอิตาลี 
อนัเปน็โฉมหนา้ทีแ่ทจ้รงิของมาเคยีเวลล ีนอกจากนีย้งัเหน็
ว่ามาเคียเวลลีเป็น “นักวิทยาศาสตร์” ท่ีพยายามสังเกต
เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ทั้งในอดีตและร่วมสมัย แล้วนำา
มาสรุปอย่างเป็นวัตถุวิสัยหรืออย่างที่เป็นอยู่จริง 
 ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจความคิดทางการเมือง
การปกครองของ มาเคยีเวลล ีโดยเฉพาะทีป่รากฏในหนงัสอื 
เจ้าผู้ปกครอง (The Prince) โดยต้องการศึกษาให้ทราบว่า 
ความคิดทางการเมืองของ นิโคโล มาเคียเวลลี ในหนังสือ 
เจ้าผู้ปกครอง (The Prince) เป็นปรัชญาหลังนวยุคหรือไม่ 
โดยใชว้ธิกีารวจิยัเชงิปรชัญาเพือ่หาคำาตอบทีด่ทีีส่ดุจากการ
ประนปีระนอมทกุฝา่ย เทา่ทีจ่ะทำาไดแ้ละมเีหตผุลเหนอืกวา่
ทุกฝ่าย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อตอบคำาถามวิจัยในเชิงปรัชญา
 2. เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่

คำาถามวิจัย 
 ความคิดทางการเมืองของ นิโคโล มาเคียเวลลี 
ในหนังสือ The Prince เป็นปรัชญาหลังนวยุคหรือไม่?

สถานภาพของคำาถาม 
 นักรัฐศาสตร์ล้วนได้เรียนแนวคิดทางการเมือง
ของ นิโคโล มาเคียเวลลี ในฐานะแนวคิดแบบอำานาจ
เผด็จการ โดยกำาหนดให้เป็นไปตามปรัชญานวยุค และ
ดูเหมือนว่าจะเชื่อกันเช่นนั้นอย่างไม่คิดสงสัยเพิ่มเติม
ขึ้นไปอีก หากแต่แนวคิดของมาเคียเวลลี มีจุดเด่นที่ชี้ถึง
ธรรมชาตขิองมนษุยท์ีย่ดึตวัเองเปน็หลกั ซึง่ชีต้ามสารตัถะ
ของมนษุยอ์นัสอดคลอ้งกบัปรชัญาอตัถภิาวะนยิม แตท่า้ย
ที่สุดก็เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีพอเพื่อนำาสังคมสู่ความ
สุขความเจริญได้ จึงสามารถใช้วิจารณญาณมองได้ว่าเป็น
ปรัชญาหลังนวยุค

คำาตอบสมมติฐาน
 ความคิดทางการเมืองของ นิโคโล มาเคียเวลลี 
ในหนงัสอื เจา้ผูป้กครอง (The Prince) เปน็ปรัชญาหลงันว
ยคุ เพราะมาเคยีเวลลสีง่เสรมิระบบการเมอืงการปกครองที่
มีระบบการบริหารงานที่ดี ได้แก่ หลักนิติธรรม (The Rule 
of Law) หลักคุณธรรม (Morality) หลักความโปร่งใส 
(Accountability) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) หลักความคุ้มค่า 
(Cost – effectiveness or Economy) หลักการบริหาร
จัดการที่ดีนี้ถูกขับเคลื่อนด้วยจริยธรรมดูแลตามแนวทาง
ของปรัชญาหลังยุคสายกลางด้วยการสร้างสรรค์ ปรับตัว 
ร่วมมือ และแสวงหาซึ่งความสุข เป็นความสุขบนความสุข
ของตนเองและผู้อื่น เป็นคุณภาพชีวิตของคนในรัฐ

ขอบเขตของการวิจัย
 ผู้วิจัยได้วางกรอบการวิจัยเกี่ยวกับมโนคติ
ทางการเมืองของนิโคโล มาเคียเวลลี โดยศึกษาจากงาน
เขยีนในหนงัสอืทีช่ือ่วา่ The Prince ค.ศ. 1513 โดยใชฉ้บบั
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แปลเปน็ภาษาไทยของสมบตั ิจนัทรวงศ ์ป ีพ.ศ. 2542 เปน็
หลัก ส่วนหนังสือแปลเล่มอื่นๆ จัดว่าเป็นหนังสือสำาหรับ
ขยายความเพิ่มเติม 

วิธีดำาเนินการวิจัย 
 ใช้วิธีวิจัยทางปรัชญาสองแนวทางอันได้แก่ 
วิภาษวิธี (dialectics) และวิธีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
(discursive)
 วภิาษวธิ ีคอืการตัง้คำาถามทีอ่าจตอบไดห้ลายคำา
ตอบที่เป็นไปได้ (pluralistic)
 วธิแีลกเปลีย่นความคิดเหน็ คอืการรบัฟงัเหตผุล
ที่สนับสนุนแต่ละคำาตอบ เพื่อหาคำาตอบท่ีดีท่ีสุดจากการ
ประนีประนอมทุกฝ่ายเท่าท่ีจะทำาได้ และมีเหตุผลเหนือ
กว่าทุกฝ่ายเท่าที่จะเป็นไปได้
 เนื้อหาที่เสนอมีองค์ประกอบทั้งหมด 3 ส่วนคือ 
วิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน

ผลการวิจัย 
 ผลการวจิยั พบวา่ ความคดิเหน็ของฝา่ยตรงข้าม
ที่ให้เหตุผลสนับสนุนว่า มาเคียเวลลีเป็นนักคิดตามแนวคิด
ของกลุม่นวยคุนยิม สามารถแยกไดเ้ปน็ 2 ประเดน็ ประเดน็
แรก ได้แก่รูปแบบการปกครองมุ่งเฉพาะเรื่องผลประโยชน์
โดยละเลยศลีธรรม ประเดน็ทีส่อง ไดแ้ก่รฐัในรูปแบบต่างๆ 
ใช้เพียงกฎหมายในการบริหารปกครองประเทศเพื่อรวม
ศูนย์อำานาจไว้ที่เจ้าปกครองเท่านั้น
 ผูว้จิยัวิจารณท์รรศนะของฝา่ยตรงข้ามวา่ เหตผุล
ของฝ่ายตรงข้ามทั้งสองประเด็นต่างมีจุดอ่อน 2 ประเด็น 
ดังนี้ ประเด็นแรก เกิดจากการตีความแบบแยกส่วน ไม่
คำานึงถึงความจำาเป็นและไม่แยกแยะเส้นแบ่งระหว่างเรื่อง
การปกครองกับเรื่องศีลธรรมทางศาสนา ทำาให้เข้าใจผิดว่า
มาเคียเวลลีพยายามทำาลายความเช่ือทางศาสนาและเน้น
การปกครองโดยมุ่งผลประโยชน์เฉกเช่นกลุ่มนวยุคนิยม 
ประเด็นที่สอง เกิดจากการตีความที่ไม่รัดกุม คือ นำาเฉพาะ
ประเดน็ทีม่ปีระโยชนต์อ่การนำาไปตคีวามแบบนวยคุเทา่นัน้ 
แตไ่มม่องถงึความจำาเปน็และความเปน็จรงิทีเ่กดิขึน้ว่า การ
ปกครองรัฐจะปกครองในรูปแบบใดก็ตาม จำาเป็นที่จะต้อง
มเีรือ่งของศลีธรรม จรยิธรรม มาเปน็เกณฑเ์สรมิเพือ่ใหเ้กดิ
ธรรมาภิบาลในการบริหารปกครองด้วยกันทั้งนั้น จะอาศัย

เพียงกฎหมายบีบบังคับควบคุม ประเทศชาติก็ไม่อาจอยู่
รอดได้ อีกทั้งฝ่ายตรงข้ามได้ละเลยประเด็นด้านภูมิศาสตร์
และวิธกีารบรหิารปกครองทีต่อ้งมกีารกระจายอำานาจไปยงั
ภาคสว่นตา่งๆ ทัว่ประเทศ เพราะประเทศอติาลมีอีาณาเขต
ที่กว้างขวาง จะอาศัยเพียงเจ้าผู้ปกครองปกครองอย่างทั่ว
ถงึนัน้ไมอ่าจเปน็ไปได ้เจา้ผูป้กครองปกครองจงึเปน็เพยีงผู้
ให้นโยบายและรบัฟงัความคิดเหน็ร่วมกนั แสวงหาฉันทมติ
เพือ่นำาไปสู่การปฏิบตัทิีช่อบธรรม มคีวามโปรง่ใส ดงันัน้ รฐั
ในรปูแบบตา่งๆ ทีม่าเคยีเวลลเีสนอจงึไมไ่ดใ้ชเ้พยีงกฎหมาย
ในการบริหารปกครองประเทศเพื่อรวมศูนย์อำานาจไว้ที่เจ้า
ปกครองเพียงผู้เดียวอย่างที่ฝ่ายตรงข้ามได้กล่าวอ้าง

อภิปรายผลการวิจัย
 คำาตอบใหม่ของผู้วิจัย อาจยังมีประเด็นที่ก่อ
ให้เกิดข้อสงสัยและสามารถทำาให้เกิดฝ่ายแย้งขึ้นมาได้ว่า 
“ความคิดทางการเมืองของ นิโคโล มาเคียเวลลี ในหนังสือ 
เจ้าผู้ปกครอง (The Prince) เป็นปรัชญานวยุค” เพราะ
เปน็แนวคิดทีส่อดคล้องกบัลัทธปิฏิฐานนยิม ลัทธปิระโยชน์
นยิม และลัทธปิฏิบตันิยิม ดงันัน้ ผูว้จัิยจงึต้องตอบขอ้ขอ้งใจ
เหล่านี้ไว้ว่า ข้อแย้งของฝ่ายตรงข้ามที่อ้างนั้นเกิดจากการ
ตีความแบบแยกส่วนเพ่ือให้เห็นเพียงมุมมองที่เป็นนวยุค
นิยม นอกจากนี้ยังตีความผิดบริบทจึงมีแนวโน้มที่สร้าง
ความคลุมเครือต่อเนื้อหา นอกจากนี้ปัญหายังเกิดจากการ
ตีความภาษาที่ไม่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของมาเคียเวลลี 
เชน่คำาวา่คุณธรรม ในความหมายของหนงัสอืเจา้ผูป้กครอง
น้ัน หมายถึง “ศาสนาท่ีผูกพันมนุษย์ให้อยู่ด้วยกันในนคร 
และในยามคับขันเป็นศาสนาซึ่งจะป้องกันนครด้วยความ
ศรัทธา”(สมบัติ จันทรวงศ์, 2542: 36) แต่ฝ่ายแย้งกลับ
ตีความว่ามาเคียเวลลีเป็นคนไม่มีศาสนา เป็นต้น อนึ่ง แม้
ว่ามาเคียเวลลีจะยอมรับว่าโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์เห็น
แก่ตัว แต่เขาก็ไม่ได้สอนให้มนุษย์เห็นแก่ประโยชน์ส่วน
ตัวเหมือนกับเบนเธิม และประโยชน์ส่วนรวมท่ีเขาเน้นน้ัน
ก็ไม่ใช่ประโยชน์เชิงวัตถุแต่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนทั้งชาติ
 มาเคียเวลลีแยกแยะระหว่าง “การมีชีวิตอยู่
จริง” กับ “การที่เราควรมีชีวิตอย่างไร” แต่เขาทำาให้ “การ
ที่เราควรมีชีวิตอย่างไร” มีความหมายอย่างเดียวกันกับ 
“จินตนาการของสิ่งนั้น” นั่นคือ เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์
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และไม่เป็นจริง คือมันไม่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
ความเป็นจริงในปัจจุบันได้
 แม้ว่าการเป็นตัวของตัวเองจะเป็นสิ่งที่ดี แต่
มาเคียเวลลีก็ไม่ได้เป็นนักปรัชญาปฏิบัตินิยมที่เน้นความ
เป็นปัจเจกบุคคลมากจนเกินไป เขากลับแนะนำาให้เจ้าผู้
ปกครองแสวงหาการมีส่วนร่วมท้ังกับผู้ปกครองในเขตอื่น 
เหล่าอำามาตย์ กองทหาร และประชาชน และควรมีการ
ฝึกฝนตนเองเพ่ือประโยชน์ต่อการมีส่วนร่วม เช่น 1) การ
เอาชนะธรรมชาติของตนเอง 2) การสร้างกองกำาลังด้วย
ตนเอง 3) การสร้างรากฐานด้วยตนเอง 4) เจ้าผู้ปกครอง
จะต้องมี “คุณธรรม”(สมบัติ จันทรวงศ์, 2542: 32-33)
 การฝึกตนเองของเจ้าผู้ปกครองท้ังหมดท้ังมวล
ที่มาเคียเวลลีแนะนำาน้ันเป็นการก้าวข้ามข้อเสียของนัก
ปรัชญาปฏิบัตินิยม เพราะการเน้นความเป็นปัจเจกบุคคล
มากจนเกินไปจะทำาให้คนคนนั้นกลายเป็นคนเห็นแก่ตัว 
มองเข้าหาตนเองเป็นหลัก ทำาให้ขาดการมองประโยชน์ต่อ
สังคมโดยรวม
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า ข้อสงสัยท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
การนำาเสนอคำาตอบใหมข่องผูว้จิยั อาจมผู้ีโตแ้ยง้ขึน้มาไดว้า่ 
“ความคิดทางการเมืองของ นิโคโล มาเคียเวลลี ในหนังสือ 
เจา้ผูป้กครอง เปน็ปรชัญานวยคุ” ผูว้จิยัไดต้อบขอ้ขอ้งใจที่
อาจเกิดขึ้นดังกล่าวแล้วว่า การตีความของฝ่ายตรงข้ามนั้น
มีจุดอ่อนอยู่ ทั้งในด้านความสับสนกำากวมทางภาษา การ
ตีความโดยไม่คำานึงถึงบริบท และเจตนารมณ์ของผู้แต่ง
หนังสือเรื่อง เจ้าผู้ปกครอง ฝ่ายตรงข้ามอาศัยเพียงการ
วิเคราะห์แยกส่วนเพื่อให้ได้มาซึ่งประเด็นที่ช่วยสนับสนุน
ว่าความคิดทางการเมืองของมาเคียเวลลีเป็นเพียงแนวคิด
นวยุคนิยมเท่านั้น ทั้งๆ ท่ีความเป็นจริงแนวคิดของเขาที่
ปรากฏในหนังสือเรื่องเจ้าผู้ปกครองยังมีแนวคิดที่น่าสนใจ
อื่นๆ และสามารถตีความเป็นหลังนวยุคได้ ซึ่งผู้วิจัยมอง
ว่าหากตีความไปในแนวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการนำามา
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ดีกว่ากระบวน
ทรรศน์นวยุค

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเพ่ือการนำาผลการวิจัยไปใช้งาน
 การบรหิารปกครองกต็อ้งคดิปรบัปรงุและพฒันา
ใหเ้กดิความเหมาะสม เมือ่เราประเมนิคา่อยา่งรอบคอบแล้ว 

สิ่งที่ต้องคิดต่อไปก็คือ เป้าหมายของการบริหารปกครอง
ประเทศ ประเทศได้ตั้งเป้าหมายและทิศทางไว้ว่าอย่างไร 
เป้าหมายที่มีความเหมาะสมในยุคสมัยของมาเคียเวลลีกับ
ยุคสมัยนี้ก็มีความแตกต่างกันไป เมื่อจะประยุกต์ใช้ในสมัย
ปัจจุบันเป้าหมายดังกล่าวที่ควรจะเป็นก็คือ เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ เม่ือได้ตั้งเป้าหมายไว้ดังน้ี
แล้ว เงื่อนไขสำาคัญที่ผู้บริหารปกครองในระดับสูงจำาเป็น
ตอ้งนำามาใชค้ำานึงถึงต่อวธิกีารทีจ่ะนำาไปสู่เปา้หมายนี ้ไดแ้ก่
  1) ถา้ในปจัจบุนั การบรหิารปกครองประเทศ
เป็นแบบรวมศูนย์อำานาจการปกครอง ผู้บริหารปกครองใน
ระดับสงูจะมีอำานาจในการตดัสนิใจเกีย่วกบัการปฏบิตังิาน
ในภาพรวมทั้งหมด และผู้บริหารในระดับล่างจะมีอำานาจ
หนา้ทีล่ดลง ซึง่ทำาใหผู้้บรหิารระดบัลา่งเกดิความหวาดกลวั
ตอ่การตัดสนิใจในการปฏบิตังิานทีต่นเองรบัผดิชอบ และผู้
บริหารระดับล่างอาจรู้สึกขาดอิสรภาพในการแก้ไขปัญหา
ระหว่างกลุ่มและแผนกงานของตนเอง
  2) ถ้าการบริหารปกครองประเทศเป็นแบบ
กระจายอำานาจการปกครอง บุคลากรจะมีอิสระในการ
ปฏบิตังิานและตดัสินใจเกีย่วกบัเปา้หมายและวตัถปุระสงค์
ตามหน้าที่งานของตนเอง ดังนั้น ต้องกระจายอำานาจอย่าง
ระมัดระวังและเหมาะสมเพื่อให้อำานาจหน้าที่ที่มอบหมาย
นั้นสามารถสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติได้อย่างเต็มที่
 ดังนั้น ควรมีการสร้างความสมดุลระหว่างการ
รวมอำานาจและการกระจายอำานาจของผู้บรหิารระดบักลาง
และผูบ้รหิารระดบัลา่ง ถา้กรณทีีม่ปีญัหาเกดิขึน้ผูบ้รหิารที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาน้ันจะต้องมีอำานาจหน้าท่ีในการตัดสิน
ใจแก้ปัญหา และผู้บริหารระดับสูงควรรับผิดชอบตัดสินใจ
เกี่ยวกับกลยุทธ์ในระยะยาว ซึ่งจะก่อให้เกิดความสมดุล
ระหว่างการจัดทำากลยุทธ์ในระยะยาวและความยืดหยุ่น
ของการปฏิบัติงานในระยะส้ันและส่งผลให้เกิดการพัฒนา
วตักรรมใหม ่เพราะผูบ้รหิารระดบัลา่งสามารถแกไ้ขปญัหา
ตา่งๆ ไดอ้ยา่งรวดเรว็และเปลีย่นแปลงการปฏิบัติใหเ้ปน็ไป
ตามสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่
 แนวทางที่จะนำาไปสู่การแก้ปัญหาดังกล่าวเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศจึงอยู่ที่การมีส่วน
ร่วม ผู้บริหารปกครองในระดับสูงควรมีนโยบายผลักดัน
ให้ทุกภาคส่วน ทุกจังหวัด ทุกพ้ืนที่ ได้จัดกิจกรรมเพื่อ
แสวงหาการมีสว่นรว่มทีเ่หมาะสม เพ่ือใหผู้บ้ริหารในระดบั
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ลา่งไดม้บีทบาทหนา้ทีใ่นการตดัสนิใจและปฏบิตังิานอยา่งมี
ประสทิธิภาพ ผูบ้รหิารปกครองในระดบัสงูควรมกีารประชมุ
วางแผนกับผู้บริหารระดับล่าง เพื่อให้เกิดการประชุม
สาธารณะ เพราะการประชุมสาธารณะจะทำาให้ผู้บริหาร
ในพื้นที่ต่างๆ ได้เข้าถึงปัญหาที่แท้จริงของภาคประชาชน 
และเป็นการยืนยันปัญหาอย่างตรงจุดท่ีมีประโยชน์ต่อการ
ตัดสินใจในการสนับสนุนงบประมาณ องค์ความรู้ บุคคลากร
เครื่องมือในการปฏิบัติงาน ฯลฯ ต่อไป
 ในดา้นการเผยแพรเ่พือ่ใหเ้กดิการศกึษาปรชัญา
การเมอืงของมาเคยีเวลลใีนรปูแบบของหลงันวยคุนยิมสาย
กลาง ควรมีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยตั้งแต่
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป
 ในส่วนข้อเสนอแนะสำาหรับทำาการวิจัยต่อไป
นั้น ผู้วิจัยขอเสนอให้นำาเอาหนังสือเรื่องเจ้าผู้ปกครองหรือ 
The Prince ของนิโคโล มาเคียเวลลีนี้มาวิเคราะห์ตีความ
ในแงม่มุทีผู่ว้จิยัยงัไมไ่ดก้ลา่วถงึหรอืใหน้ำา้หนกัความสำาคญั
ในระดับลึก ยกตัวอย่างเช่น การวิจัยเรื่อง “ปัญหาและ
แนวทางแกไ้ขการคอรปัชันทางการเมอืงในหนงัสือเรือ่งเจา้ผู้
ปกครองของนโิคโล มาเคียเวลล”ี ในงานวจิยัเลม่นีค้วรมกีาร

ศกึษาถงึปญัหาทีเ่ปน็รากเหงา้ของการคอรปัชัน่ของรฐัในรปู
แบบต่างๆ ที่มาเคียเวลลีกล่าวถึงในหนังสือเจ้าผู้ปกครอง
จำาแนกได้เป็น 4 รัฐ คือ รัฐที่ผู้ปกครองต่อกันมาโดยราช
ตระกูล หรืออาณาจักรเก่า (Hereditary Principalities) 
รัฐที่มีราชวงศ์หรือขุนนางหรือประชาชนที่สถาปนาตนเอง
ขึ้นปกครอง หรืออาณาจักรใหม่ (New Principalities)
รัฐที่เรียกว่าอาณาเขตร่วม (Composite Principalities) 
หมายถึง รฐัเกา่รวมกบัรฐัใหมท่ีไ่ปยึดมาได ้และรฐัท่ีปกครอง
โดยสันตะปาปา (Ecclesiastical Principalities) ทั้ง 4 รัฐ
น้ีย่อมมีจุดอ่อนที่อาจทำาให้เกิดการคอรัปช่ันขึ้นได้ซ่ึงมีทั้ง
ส่วนที่คล้ายคลึงและแตกต่างกันออกไป ตามรูปแบบการ
ปกครองจะเอื้ออำานวยให้เกิด จากนั้นก็ศึกษาแนวคิดการ
บริหารปกครองที่มาเคียเวลลีเสนอว่าสามารถแก้ปัญหา
คอรัปชั่นที่เกิดขึ้นนี้ได้หรือไม่เพียงใด ส่วนใดที่ขาดหาย
ก็ควรเป็นหน้าที่ของผู้วิจัยที่จะใช้วิจารณญาณและพลัง
สร้างสรรค์ของตนในการแสวงหาต่อเติม ตลอดทั้งแนะนำา
การประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบัน ก็จะเป็น
งานวิจัยที่น่าสนใจและเกิดประโยชน์ต่อสังคมได้ท้ังในด้าน
แนวคิดและในทางปฏิบัติ
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้สูงอายุต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การพฒันาคณุภาพชวีติผูส้งูอาย ุและเพือ่ศกึษาขอ้เสนอแนะของผูสู้งอายตุอ่บทบาทขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำาเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี การวิจัยครั้งนี้
เป็นการวิจัยแบบผสม (Mix Medtodology) ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูล งานวิจัยนี้มี
ขอบเขตเนือ้หาเกีย่วกบับทบาทขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตอ่การพฒันาคณุภาพชวีติผูส้งูอาย ุ4 ดา้น ไดแ้ก ่ดา้นสขุภาพ 
ด้านจิตใจ ด้านการมีส่วนร่วมในชุมชน และด้านสภาพแวดล้อม กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป อยู่ในเขต
อำาเภอม่วงสามสิบ ผู้ศึกษากำาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร Taro Yamané จำานวน 400 คน และผู้ให้ข้อมูล คือ 
ประธานชมรมผู้สูงอายุ หรือกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ในเขตอำาเภอม่วงสามสิบ จำานวน 15 แห่ง แห่งละ 1 คน รวม จำานวน 
15 คน และเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำาบล แห่งละ 1 คน รวม จำานวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน และหาค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient ) สามารถวิเคราะห์
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามได้เท่ากับ 0.94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ (f) และค่าร้อย
ละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความ
สร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (Analytic induction) เป็นการนำาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เพื่อหาบทสรุปร่วมกัน 
ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของผู้สูงอายุต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ในเขตอำาเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานีโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ( = 2.46) และมีข้อเสนอแนะ คือ ควรจัดให้มี
การตรวจสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง ควรส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานแก่ผู้สูงอายุ ควรจัดตั้งชมรม สมาคมเกี่ยวกับผู้สูง
อายใุนการจดักจิกรรมตา่งๆ ควรใหผู้ส้งูอายไุดม้สีว่นรว่มในการวางแผนและดำาเนนิการ และควรส่งเสรมิใหป้ระชาชนแตล่ะ
ครัวเรือนจัดบ้านพักที่อยู่อาศัยให้มีความเหมาะสม สะอาด อากาศถ่ายเทได้สะดวก 
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Abstract
 The purposes of this research were 1) 
investigate the opinions of the elderly toward the 
roles of local administrative organization in life 
quality of the elderly development, 2) to obtain 
the suggestions by the elderly toward the roles 
of local administrative organization in life quality 
of the elderly development in Muang Sam Sip 
District, Ubon Ratchathani Province. The study 
used a mix-methodology and collected the data 
through questionnaires, and in depth – interview. 
The content scope of the research consisted of 
4 aspects in the roles of local administrative 
organization in life quality of the elderly development;
physical health, mental health, community 
participation, and environment. There were a total 
of 30 informants, 15 of whom were from Elderly 
Clubs in Muang Sam Sip District, and 15 of whom 
were from sub-district administrative organizations
in Muang Sam Sip District. Cronbach’s Alpha 
Coefficient was used to test the reliability of the 
questionnaires. Questionnaire’s reliability was 0.94. 
The statistics used in data analysis were frequency, 
percentage, mean, standard deviation. Data 
was analyzed by interpretation and concluded
to construct the analytic induction which was using 
the data obtained from the interviews to draw 
conclusions together. The study showed that the 
opinions of the elderly toward the roles of local 
administrative organization in life quality of the 
elderly development in Muang Sam Sip District, 
Ubon Ratchathani province were low ( = 2.46). 
Their suggestions for the local administrative 
organization consisted of holding the health check 
for senior people and track the health problems 
regularly, promoting careers for the elderly, senior 
people, providing elderly clubs where they can 
take part in meeting each other and supporting 

people to keep their house clean, tidy and 
ventilate.

Keywords: Roles of Local Administrative 
Organization, Quality of Life, Older People

บทนำา
 สภาวะของประชากรไทยในปัจจุบัน ได้ก้าวเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้ังแต่ปี พ.ศ. 2548 
มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 10.5% และจากการคาด
ประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2543-2573 คาด
ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 15.7% ในปี 2573 ส่วนประชากรวัยเด็ก 
(0-14 ปขึีน้ไป) มแีนวโนม้ลดลงอยา่งรวดเรว็จาก 24.6% ใน
ปี 2543 เหลือ 11.2% ในปี 2573 ขณะที่ผู้สูงอายุมีจำานวน
เพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง การเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายเุชน่นี ้สิง่สำาคญั
อย่างยิ่งก็คือการมีความรู้ความเข้าใจในการเปล่ียนผ่านไป
สู่การเป็นผู้สูงวัย โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมก่อนจะ
ถงึวยัสงูอายุเพือ่ใหส้ามารถดำารงชีวติและอยู่รว่มกบัผู้อืน่ได ้
(สำานักงานสถิติแห่งชาติ, 2554)
 จากข้อมูลตัวเลขของจำานวนผู้สูงอายุ ที่มีการ
สำารวจจากหน่วยงานต่างๆ แล้ว  พบว่า  จำานวนสัดส่วน
ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้น รวมทั้งอายุเฉลี่ยของ
คนไทยก็มากขึ้นด้วย ในขณะที่จำานวนเด็กเกิดมีน้อยลง ดัง
นัน้ สำานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติ ได้มีการประมาณการแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ประชากรไทยไว้ว่า สัดส่วนของผู้สูงอายุ จะเพิ่มจากร้อย
ละ 7.2 ในปี 2533 เป็นร้อยละ 15.3 ในปี พ.ศ. 2563 เช่น
เดียวกับข้อมูลจากทะเบียนราษฎร พบว่า เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 
2547 ประเทศไทยจะมีจำานวนประชากรผู้สูงอายุประมาณ 
6.2 ล้านคน จากประชากรท้ังหมด 62 ล้านคน คิดเป็น
ร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด ขณะที่ข้อมูลจากการ
ประมาณการประชากร โดยสำานกังานคณะกรรมการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประมาณว่า ณ กลางปี 2547 
ประเทศไทยมจีำานวนประชากรสงูอาย ุ6.5 ลา้นคน คดิเป็น
ร้อยละ 10.0 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งในอนาคตประมาณ 
พ.ศ. 2568 ทั้งจำานวนและสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุของ
ไทยจะเพิ่มขึ้นเท่าตัว คือจากจำานวนประมาณ 6.5 ล้านคน 
ในปี พ.ศ. 2547 เป็น 14 ล้านคน สัดส่วนจำานวนประชากร
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ผู้สูงอายุ เพิ่มเท่าตัวเช่นกัน จากประมาณร้อยละ 10 ในปี 
พ.ศ. 2547 เปน็รอ้ยละ 20.0 ขอ้มลูนีแ้สดงถงึอตัราความเรว็
ของการสงูอายขุองประชากร ไทยทีเ่รว็ท่ีสดุในโลกประเทศ
หน่ึง (สำานกังานคณะกรรมการสง่เสรมิและประสานงานผูส้งู
อายุแห่งชาติ, 2545)
 จากแนวโน้มของผู้สูงวัยท่ีกำาลังเพิ่มสูงขึ้นทำาให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือเป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาท
อยา่งสงูในการเขา้ไปดแูล เกือ้หนนุผูส้งูอาย ุพระราชบญัญัติ
กำาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำานาจให้แก่องค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 หมวด 2 ไดก้ำาหนดอำานาจ
และหนา้ทีใ่นการจดัระบบการบรกิารสาธารณะตามมาตรา 
6 โดยใหเ้ทศบาล เมอืงพทัยา และองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล
มีอำานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง โดยท้องถ่ิน
ตอ้งมกีารสงัคมสงเคราะห ์และพฒันาคณุภาพชวีติเดก็ สตร ี
คนชรา และผู้ด้อยโอกาส องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานทีม่คีวามใกล้ชดิและรูค้วามตอ้งการของผูส้งูอาย ุ
และผูบ้รหิารมาจากการเลอืกตัง้ทำาใหรู้ถ้งึปญัหาและความ
ตอ้งการของคนในทอ้งถิน่ไดอ้ยา่งทัว่ถงึ ภารกจิขององคก์าร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตาม 
พระราชบัญญตักิำาหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอำานาจ
สูอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ไดก้ำาหนดภารกิจ
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ นอกจากน้ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังเข้ามามีบทบาทในการกระจาย
สวัสดิการจากแผนงานของรัฐ เช่น การจ่ายเบี้ยยังชีพ 
กองทุนสวัสดิการชุมชน/กองทุนสัจจะออมทรัพย์ การจัด
ทำาบัญชีครัวเรือน เป็นต้น อีกท้ังองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน่ยงัมบีทบาทในการสง่เสรมิคณุภาพชวีติของผูส้งูวยั ผา่น
การรณรงคแ์ละสนบัสนนุกจิกรรมดา้นสขุภาพ การปอ้งกนั
การเจ็บป่วย การให้ผู้สูงอายุรู้จักดูแลตัวเอง เป็นต้น (พระ
ราชบัญญัติกำาหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2542)
 อำาเภอมว่งสามสบิ เปน็องคก์รปกครองสว่นทอ้ง
ถิ่นขนาดใหญ่ มีประชากรทั้งสิ้น 82,757 คน มีจำานวนผู้สูง
อายุทั้งสิ้น 12,764 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของประชากร
ทัง้หมด ซึง่ถอืไดว้า่เปน็จำานวนทีค่อ่นขา้งมากและมแีนวโนม้
วา่ผูส้งูอายใุนอำาเภอมว่งสามสบิจะเพิม่ข้ึนเรือ่ยๆ (ทีท่ำาการ
อำาเภอม่วงสามสิบ, 2557) การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้าง

ประชากรของอำาเภอม่วงสามสิบที่มีจำานวนผู้สูงอายุเพ่ิม
มากขึ้น แต่การดูแลผู้สูงอายุซึ่งเป็นหน้าที่ของบุตรหลาน
ได้เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต เนื่องจากการที่บุตรหลาน
ต้องออกไปทำางานอกบ้าน และนิยมแยกครอบครัวออกไป
อยู่ตามลำาพัง ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูง
อายุที่มีจำานวนเพิ่มมากขึ้น ปัญหาและความต้องการของ
ผู้สูงอายุ ต่อบริการสวัสดิการสังคมสำาหรับผู้สูงอายุจึงมาก
ขึ้นด้วย
 ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาถึง ความคิด
เห็นของผู้สูงอายุต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และที่สำาคัญที่สุด คือ ผู้ศึกษาต้องการทราบถึง บทบาท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอำาเภอม่วงสามสิบ 
จังหวัดอุบลราชธานี ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
ว่าสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะ
สมหรือไม่ ทั้งในด้านสวัสดิการและบริการทางสังคมต่อ
ความต้องการของผู้สูงอายุ รวมทั้งการเตรียมความพร้อม
ในการรับมือกับจำานวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่ามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลหรือไม่ อย่างไร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้สูงอายุต่อ
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตอำาเภอม่วงสามสิบ จังหวัด
อุบลราชธานี
 2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของผู้สูงอายุต่อ
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตอำาเภอม่วงสามสิบ จังหวัด
อุบลราชธานี

ขอบเขตของการวิจัย
 การศกึษาวิจยัครัง้นี ้ผูว้จิยัไดก้ำาหนดขอบเขตของ
การศึกษาวิจัย ดังนี้
 1. ขอบเขตด้านพื้นที่ที่ ใช้ในการศึกษาวิจัย 
องค์การบริหารส่วนตำาบลในเขตพื้นที่อำาเภอม่วงสามสิบ 
จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำาบล
ม่วงสามสิบ องค์การบริหารส่วนตำาบลเหล่าบก องค์การ
บริหารส่วนตำาบลดุมใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำาบลหนอง
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ช้างใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำาบลหนองเมือง องค์การ
บริหารส่วนตำาบลเตย องค์การบริหารส่วนตำาบลยางสัก
กระโพหลุม่ องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลหนองไขน่ก องคก์าร
บริหารส่วนตำาบลหนองเหล่า องค์การบริหารส่วนตำาบล
หนองฮาง องค์การบริหารส่วนตำาบลยางโยภาพ องค์การ
บริหารส่วนตำาบลไผ่ใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำาบลนาเลิง 
และองค์การบริหารส่วนตำาบลโพนแพง เทศบาลตำาบล
ม่วงสามสิบ
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้ มุ่งที่จะ
ศกึษาบทบาทขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินต่อการพฒันา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านจิตใจ 
ด้านการมีส่วนร่วม และด้านสภาพแวดล้อม
 3. ขอบเขตด้านระยะเวลาในการศึกษาวิจัย 
ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557
 4. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
  4.1 ประชากร คอื ผูส้งูอายทุีม่อีาย ุ60 ปขีึน้ไป 
อยู่ในเขตอำาเภอม่วงสามสิบ จำานวน 12,764 คน (ที่ทำาการ
อำาเภอม่วงสามสิบ)
  4.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี
ขึน้ไป อยูใ่นเขตอำาเภอมว่งสามสิบ ผูศ้กึษากำาหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร Taro Yamané จำานวน 400 คน
  4.3 ผู้ให้ข้อมูล คือ ประธานชมรมผู้สูงอายุ 
หรือกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ในเขตอำาเภอม่วงสามสิบ 
จำานวน 15 แห่ง แห่งละ 1 คน รวม จำานวน 15 คน และ
เจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำาบล แห่งละ 1 คน รวม 
จำานวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
 ในการศกึษาครัง้นี ้ผูศ้กึษาได้ใชเ้ครือ่งมอืในการ
รวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามและเครื่องมือที่ใช้ในการ
รวบรวบข้อมูล ประกอบด้วย 3 ตอน คือ
 ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส อาชีพ ท่ีอยู่อาศัย 
สุขภาพ โรคประจำาตัว รายได้ ที่มาของรายได้ ความเพียง
พอของรายได้
 ตอนที่ 2 เป็นคำาถามเก่ียวกับความคิดเห็นต่อ
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในเขตอำาเภอม่วงสามสิบ จังหวัด
อบุลราชธาน ีไดม้กีารสรา้งแบบสอบถาม ตามกรอบแนวคดิ
ทีมี่ตวัแปรหลกัทัง้หมด 4 ตวัแปร คอื ดา้นสขุภาพ ดา้นจติใจ 
ด้านการมีส่วนร่วมในชุมชน และด้านสภาพแวดล้อม
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของผู้สูงอายุเกี่ยวกับ
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในเขตอำาเภอม่วงสามสิบ จังหวัด
อุบลราชธานี
 นอกจากแบบสอบถามแล้วผู้วิจัยได้สัมภาษณ์
ข้อมูลเพ่ิมเติมโดยใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์ เป็นการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ (Key Informant Interview) 
ควบคู่ไปกับการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 
Observation) โดยการแบ่งแบบสัมภาษณ์ เป็น 2 ชุด และ
การสัมภาษณ์ออกเป็น 4 ตอน คือ
 ชุดที่ 1 สัมภาษณ์ตัวแทนผู้สูงอายุ
  ตอนที่ 1 เป็นคำาถามเก่ียวกับความคิดเห็น
ของผู้สูงอายุต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตอำาเภอม่วงสามสิบ 
จังหวัดอุบลราชธานี
  ตอนที ่2 ข้อเสนอแนะของผูส้งูอายตุอ่บทบาท
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในการพฒันาคุณภาพชวีติผู้
สูงอายุ ในเขตอำาเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
 ชุดที่ 2 สัมภาษณ์ตัวแทนเจ้าหน้าที่ในองค์การ
บริหารส่วนตำาบล
  ตอนที ่1 สถานภาพของผูต้อบแบบสมัภาษณ ์
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส รายได้ต่อเดือน
  ตอนที่ 2 เป็นคำาถามเก่ียวกับบทบาทของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตอ่การพฒันาคณุภาพชวีติผูส้งู
อายุ ในเขตอำาเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
  ตอนที ่3 เปน็คำาถามเก่ียวกบัความคิดเหน็ของ
เจา้หนา้ทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตอ่การพฒันาคณุภาพ
ชีวติผู้สูงอาย ุในเขตอำาเภอมว่งสามสิบ จงัหวดัอบุลราชธานี
  ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำาเภอ
ม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 วิ เคราะห์ข้ อ มูล เชิ งปริมาณ ผู้ วิ จั ย ได้ ใช้
แบบสอบถามเป็น เครื่ อง มือในการเ ก็บข้อมูล ซ่ึ ง
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) จึงวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ (f) และค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(standard devition) และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป เพื่อหาระดับความ
คดิเหน็ของผูส้งูอายตุอ่บทบาทขององคก์รปกครองสว่นทอ้ง
ถิ่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ใช้แบบ
สัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเพื่อหาความคิด
เห็นและข้อเสนอแนะของผู้สูงอายุต่อบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
แล้วนำาข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
จำาแนกและจัดระบบข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
ตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (Analytic induction) 
เปน็การนำาขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณม์าวเิคราะหเ์พือ่หา
บทสรุปร่วมกัน

สรุปผลการวิจัย
 การศึกษาความคิดเห็นของผู้สูงอายุต่อบทบาท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในเขตอำาเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 
ด้านสุขภาพ ด้านจิตใจ ด้านการมีส่วนร่วม และด้านสภาพ
แวดล้อม พบว่าความคิดเห็นของผู้สูงอายุต่อบทบาทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุในเขตอำาเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานีโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับน้อย ( = 2.46) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน
ปรากฏผล ดังนี้ ด้านสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
( = 2.67) เมื่อพิจารณารายข้อปรากฏผลว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทในการ
ตรวจสอบจำานวนผู้สูงอายุในชุมชนและมีการให้ความรู้ใน
การดแูลตวัเองเบือ้งตน้กบัผูส้งูอายทุีมี่โรคประจำาตวัจำาพวก
เบาหวาน ความดัน ไขข้อ ( = 3.37) รองลงมาคือ องค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถ่ินมบีทบาทในการจดัหาเครือ่งออกกำาลงั
กายสำาหรับผู้สูงอายุ ( = 3.02) ด้านสภาพแวดล้อมโดย

รวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.56) เมื่อพิจารณาราย
ข้อปรากฏผลว่าข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมีบทบาทในการดูแลเส้นทางการคมนาคมเพื่อ
ให้เกิดความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ ( = 3.69) รองลงมาคือ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดให้มีถังขยะ
หน้าบ้านในหมู่บ้านเพ่ือเป็นการกำาจัดขยะมูลฝอยอันนำา
ไปสู่การเกิดโรคต่อผู้สูงอายุได้ง่าย ( = 3.01) ด้านจิตใจ
โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ( = 2.32) เมื่อพิจารณารายข้อ
ปรากฏผลว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่มบีทบาทในการสนบัสนนุให้ผูส้งูอายไุดร้บัสวัสดกิาร
ดา้นรายไดพ้ืน้ฐานทีร่ฐัจดัใหอ้ย่างทัว่ถงึและยารกัษาโรคได้
อย่างรวดเร็ว ( = 3.37) รองลงมาคือ องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่มบีทบาทในการสนบัสนนุให้ชมุชนเหน็ความสำาคญั
แก่ผู้สูงอายุโดยมีการจัดกิจกรรมหรืองานต่างๆ ในชุมชน 
(  = 2.43) และดา้นการมส่ีวนรว่มโดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย 
(     = 2.29) เม่ือพิจารณารายข้อปรากฏผลว่าข้อท่ีมีค่า
เฉลี่ยสูงสุด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทใน
การประชาสมัพนัธข์า่วสารใหท้ราบโดยทัว่ถงึเมือ่มกิีจกรรม
ต่างๆ เกิดขึ้นในชุมชน (  = 2.96) รองลงมาคือ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดให้มีกิจกรรมใน
ชุมชน เช่น กิจกรรมรดนำ้าดำาหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ 
(  = 2.62) ตามลำาดับ
 การศึกษาข้อเสนอแนะของผู้สูงอายุต่อบทบาท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูส้งูอายใุนเขตอำาเภอมว่งสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธาน ีการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุมีความสำาคัญอย่างยิ่งสำาหรับ
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องเข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ด้านสุขภาพ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ
อย่างต่อเนื่อง ควรติดตามปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุอย่าง
สมำ่าเสมอ ควรมีการตรวจสอบวิธีการประกอบอาหารของ
แต่ละครัวเรือนว่าได้มาตรฐานหรือไม่ ควรมีการอำานวย
ความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการตรวจสุขภาพของ
ผูส้งูอายดุา้นจติใจ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ควรสง่เสรมิ
ใหเ้กดิการสรา้งงานแกผู่ส้งูอาย ุควรสง่เสรมิใหเ้กดิผูน้ำาดา้น
อาชีพภายในกลุ่มผู้สูงอาย ุควรส่งเสรมิใหเ้กดิกจิกรรมเกีย่ว
กบัการปฏบิตัธิรรมเพือ่ใหจ้ติใจสงบสขุแกผู่ส้งูอายดุา้นการ
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มีส่วนร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดตั้งชมรม 
สมาคมเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ควรให้ผู้
สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการวางแผนและดำาเนินการ ควรจัด
ให้มีการพบปะกันระหว่างผู้สูงอายุแต่ละท้องที่เพื่อให้เกิด
การทำากิจกรรมร่วมกัน และด้านสภาพแวดล้อม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมให้ประชาชนแต่ละครัว
เรือนจัดบ้านพักที่อยู่อาศัยให้มีความเหมาะสม สะอาด 
อากาศถ่ายเทได้สะดวก ควรมีมาตรการจัดหาถังขยะไว้ทุก
ครัวเรือน ควรรณรงค์เกี่ยวกับความสะอาดภายในหมู่บ้าน 
ควรมกีารสง่เสรมิเกีย่วกบัการป้องกนัรักษาความปลอดภยั
ภายในหมู่บา้น และควรมกีารตรวจสอบความสะอาดปลอด
ภัยของนำ้าประปาที่แจกจ่ายออกมาสู่ชุมชน

อภิปรายผล
 1. ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้สูงอายุต่อ
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในเขตอำาเภอม่วงสามสิบ จังหวัด
อุบลราชธานี พบว่าบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยรวมอยู่ในระดับ
น้อย อาจเป็นเพราะว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เล็ง
เห็นความสำาคัญในการพัฒนาด้านงานโครงสร้างพื้นฐานที่
เป็นภารกิจหลักอันดับแรกท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้องมีการดำาเนินการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานไม่
ว่าจะเป็นการพัฒนาปรับปรุง ถนนหนทาง การจัดหานำ้า
เพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร รวมท้ังการจัดให้มี
ไฟฟ้าแสงสว่างที่เพียงพอแก่ชุมชน ซ่ึงถือว่ามีความจำาเป็น
อยา่งยิง่ในการดำาเนินชวิีตของทกุคน และโครงสรา้งพืน้ฐาน
เหลา่นีล้ว้นแลว้เปน็สิง่ทีป่ระชาชนทกุคนมคีวามต้องการให้
เกิดขึ้นเพื่อความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตของทุกคน ซ่ึง
สอดคล้องกับ วลัยพร เอกนัยน์และคณะ ได้ศึกษาบทบาท
ของเทศบาลตำาบลบางยีร่งคใ์นการพฒันาคณุภาพชวีติผูส้งู
อายุ อำาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า บทบาท
ของเทศบาลตำาบลบางยี่รงค์ อำาเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงครามในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุภาพรวม
อยู่ในระดับน้อยทุกด้าน โดยผู้สูงอายุมีความคิดเห็นต่อ
บทบาทของเทศบาลในด้านสาธารณสุขสูงท่ีสุด รองลงมา 
ได้แก่ ด้านสังคม ด้านสันทนาการ และด้านเศรษฐกิจ จาก

ผลการวิจัยเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านสุขภาพ โดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะว่าการจัดตรวจ
สุขภาพประจำาปีสำาหรับผู้สูงอายุที่จัดขึ้นมีระยะเวลาใน
การออกมาบริการน้อยเกินไป กอปรกับผู้สูงอายุบางราย
ไม่สามารถเดินทางมารับบริการตรวจสุขภาพเองได้ต้องรอ
ให้บุตรหลานพามาตรวจทำาให้ผู้สูงอายุได้รับบริการไม่ทั่ว
ถึงหรือพลาดโอกาสในการตรวจสุขภาพประจำาปีในครั้ง
นัน้ รวมทัง้การทีผู้่สูงอายไุมป่ฏิบตัติามคำาแนะนำาของแพทย์
อย่างสมำ่าเสมอ ด้านจิตใจและด้านการมีส่วนร่วม โดยรวม
อยูใ่นระดับนอ้ย อาจเปน็เพราะวา่องค์กรปกครองส่วนทอ้ง
ถิ่นมุ่งเน้นที่จะพัฒนาในส่วนที่จำาเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำา
วันก่อน เช่น นำ้าประปา ไฟฟ้า เป็นต้น แต่บางโครงการ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านจิตใจและด้าน
การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุก็มีจัดขึ้นตามแต่สถานการณ์ 
เช่น เทศกาลสงกรานต์หรือวันผู้สูงอายุแห่งชาติก็ได้จัดงา
นรดนำา้ดำาหวัผู้สงูอาย ุให้ผู้สงูอายมุาดำาเนนิกจิกรรมรว่มกนั 
เปน็ตน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้บญัญตัขิององคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด้านสภาพแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
อาจเป็นเพราะว่าการพัฒนาในด้านนี้เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงถนน
หนทางให้มีการเดินทางไปมาสะดวก นำ้าประปา ไฟฟ้า การ
สาธารณูปโภคต่างๆ ให้เพียงพอ ซึ่งถือว่ามีความจำาเป็นต่อ
การดำารงชวีติของทกุคน องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จึงค่อน
ข้างที่จะดำาเนินการพัฒนามากกว่าด้านอื่นๆ ซ่ึงสอดคล้อง
กับทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslow) ที่กล่าวว่า 
ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์มีอยู่ 5 ขั้นตอนเริ่มจาก
ตำ่าสุดไปสูงสุดโดยที่มนุษย์จำาเป็นต้องได้รับการตอบสนอง
ความต้องการทั้ง 5 ขั้นตอนนี้ ผลการวิจัยได้สอดคล้องกับ
ความต้องการในขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 ดังนี้คือความต้องการ
ทางด้านร่างกาย ได้แก่ ความต้องการอาหาร นำ้า อากาศ ที่
อยู่อาศัยเพื่อความอยู่รอดของตน และความต้องการความ
ปลอดภัย ได้แก่ ความต้องการสภาพแวดล้อมที่ปลอดจาก
อันตรายทั้งร่างกายและจิตใจ
 2. ผลการศึกษาดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าผู้สูงอายุ
อยากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุทั้งในด้านสุขภาพ ด้านจิตใจ ด้านการมี
ส่วนรว่ม และดา้นสภาพแวดล้อม เพือ่ใหผู้้สูงอายมุคุีณภาพ
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ชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดูแลตัวเองได้และดำารงชีวิตอยู่ได้อย่าง
มีความสุข

ข้อเสนอแนะ
 จากผลการวิจัยท่ีพบมีข้อเสนอแนะท่ีจะเป็น
ประโยชน์สำาหรับบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในเขตอำาเภอ
ม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ดังต่อไปนี้
 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเข้ามามี
บทบาทดา้นการพฒันาคณุภาพชวีติผู้สงูอายมุากขึน้ในทกุๆ 
ด้าน ด้านสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดทำา
กองทุนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้สูงอายุ ควรจัดให้มีการ
ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับรู้
เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของตนเองและจะได้รักษาอย่างถูก
ต้อง ด้านจิตใจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรส่งเสริม
ด้านความคิด การเรียนรู้ ความจำาและสมาธิของผู้สูงอายุ 
เช่น มีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุแก่
บุตรหลาน ควรส่งเสริมให้เกิดผู้นำาด้านอาชีพในกลุ่มผู้สูง
อาย ุเชน่ จดักจิกรรมคน้หาผูน้ำาตน้แบบดา้นอาชพี และผูส้งู
อายุที่มีความรู้ความสามารถด้านอาชีพต่างๆ ควรมีโอกาส

ได้ถ่ายทอดความรู้น้ันให้แก่บุตรหลาน ด้านการมีส่วนร่วม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้ผู้สูงอายุได้แสดงความ
คดิเห็นในเรือ่งต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาคณุภาพชวีติผู้
สูงอาย ุเชน่ จดัเวทปีระชาคมผู้สูงอาย ุเพือ่เกบ็ขอ้มลูปญัหา
ต่างๆของผู้สูงอายุแล้วนำามาเร่งส่งเสริม แก้ไขให้ตรงตาม
ความตอ้งการ ควรจดัใหผู้้สูงอายใุนแตล่ะทอ้งทีไ่ดพ้บปะกนั 
ทำากิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้
สงูอายดุว้ยกนั และดา้นสภาพแวดลอ้ม องคก์รปกครองสว่น
ท้องถิ่นควรหามาตรการในการดูแลความปลอดภัยแก่ผู้สูง
อายุที่ดูแลตนเองไม่ได้ ควรส่งเสริมให้ประชาชนแต่ละครัว
เรือนจัดบ้านพักที่อยู่อาศัยให้สะอาดร่มร่ืนน่าอยู่ เช่น จัด
โครงการประกวดบ้านสะอาด น่าอยู่ และควรมีมาตรการ
จัดหาถังขยะไว้ทุกครัวเรือนเพื่อเป็นสร้างนิสัยการรักษา
ความสะอาดให้กับคนในชุมชน
 2. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของผู้สูงอายุต่อหน่วยงานที่มีบทบาทในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่แตกต่างกันระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์



130 ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม) 2559รมยสาร

เอกสารอ้างอิง

สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานผู้สูงอายุแห่งชาติ. (2545). แผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 
 (พ.ศ.2545-2564). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา.
สำานักงานสถิติแห่งชาติ. (2554). รายงานสถิติประชากรและเคหะ. ค้นเมื่อ 21 กันยายน 2556 จาก http://service.nso.
 go.th/nso/nsopublish/themes/population.html
พระราชบัญญัติกำาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542. 
 ค้นเมื่อ 1 กันยายน 2556 จาก http://www.khaothapra.go.th/project_detail.php?hd=1&id=566



บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ที่เป็นต้นทุนศรัทธาเดิมในพื้นที่ขับเคลื่อนจากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน เพ่ือแก้ปัญหาความขัดแย้ง แตกแยก สร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนเข้มแข็งโดยใช้หลักพุทธธรรม เรื่องศรัทธา 4 โดย
การปรับประยุกต์สร้างกระบวนการเสริมสร้างจริยธรรมจากอัตลักษณ์สู่กลุ่มเป้าหมายและนำาชุมชนจริยธรรมขับเคลื่อน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี ซึ่งใช้การวิจัยชิงคุณภาพเป็นหลัก การวิจัยเชิงปริมาณเป็นรองและประยุกต์
ใช้วิธีวิทยาของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Community Based Research: CBR) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ 
การสำารวจชมุชน การทำาแผนทีภ่มิูสงัคม การเสวนาทางวชิาการ การสมัภาษณแ์บบไมม่โีครงสรา้ง การสมัภาษณเ์ชิงลกึ การ
สนทนากลุ่ม ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) การศึกษาอัตลักษณ์ของชุมชนที่เป็นต้น
ทุนศรัทธาเดิมในพื้นที่ขับเคลื่อนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน พบว่า จากสถานการณ์ของชุมชนที่มีปัญหาความขัดแย้งกันมาเป็น
ระยะเวลานานกว่า 10 ปี ผู้คนในชุมชนเกิดความเสื่อมถอยด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ประเพณี วัฒนธรรมที่ดี
งาม ปัญหาความขัดแย้งของชุมชนทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ แต่บนฐานแห่งความขัดแย้งแตกแยกของคนในชุมชนยังมีสิ่ง
ที่เคารพศรัทธานับถือร่วมกันอย่างเหนียวแน่น อันเป็นอัตลักษณ์ต้นทุนศรัทธาเดิมที่โดดเด่นมาแด่บรรพบุรุษประกอบด้วย 
(1) หลวงพ่ออินทร์แปลง (2) หนองเลิงแข้ (3) สัญลักษณ์นกกระยางคำา (4) ตำานานฆ้องดัง (5) ใบโพธิ์หอม และ (6) เจดีย์
พระนางเขียวค่อมไชยเชษฐา อันเป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชน 2) กระบวนการเสริมสร้างจริยธรรมจากอัตลักษณ์
ต้นทุนศรัทธาเดิม เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งชุมชนและสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 
(1) สร้างครอบครัวจริยธรรม (2) การตั้งกลุ่มชุมชนจริยธรรมโดยผ่านการรับรู้ มีท่าทีตอบรับ และแสดงความเป็นเจ้าของ 
(3) การออกแบบกิจกรรมกลุ่มท่ีได้กิจกรรมท่ีหลากหลาย (4) การขับเคล่ือนกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมและ
จิตสำานึกให้มีพลังในการขับเคลื่อน และ (5) การเสริมสร้างพลังกลุ่มเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน พบว่า กระบวนการเสริมสร้าง
จริยธรรมจากอัตลักษณ์ต้นทุนศรัทธาเดิมขับเคล่ือนด้วยการเรียนรู้ผ่าน อัตลักษณ์ของชุมชนร่วมกันและปฏิบัติตามหลัก
พุทธธรรมเรื่องศรัทธา 4 ฐานคิด และคุณลักษณะ 6 ประการของชุมชนจริยธรรมสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งและสร้าง

กระบวนการเสริมสร้างจริยธรรมจากอัตลักษณ์ต้นทุนศรัทธาเดิม
ของชุมชนบ้านหนองยางคำา ตำาบลกองนาง อำาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

The Process of Promoting Ethics based on Community’s Original Faith Identity 
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ภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนก้าวพ้นความขัดแย้งในชุมชน 3) การ
ทดลองใชแ้ละประเมนิผลกระบวนเสรมิสรา้งจรยิธรรมจาก
อัตลักษณ์ต้นทุนศรัทธาเดิมในชุมชนพื้นที่ขับเคลื่อนได้เกิด
ผลเชิงประจักษ์ในพฤติกรรม 3 ประเด็น คือ (1) อัตลักษณ์
ที่ค้นพบกับชุมชนจริยธรรม (2) ผลจากการจัดกิจกรรมกับ
ชุมชนจริยธรรม และ (3) การแก้ปัญหาความขัดแย้งกับ
ชุมชนจริยธรรม พบว่า หลังจากที่ชุมชนได้ขับเคลื่อนตาม
กระบวนการได้ยืนยันในอัตลักษณ์ ด้วยการรับรู้ การมีท่าที
ตอบรบัและแสดงความเปน็เจา้ของอยา่งมพีลงั จากผลการ
ดำาเนินกิจกรรมเกิดความมั่นใจในกระบวนการเสริมสร้าง
จรยิธรรมวา่มจีำานวนประชากรเข้ารว่มเพิม่มากข้ึนเทา่ตวั มี
ความพงึพอใจของผูก้ลุม่และเกดิผลสมัฤทธิแ์กป้ญัหาความ
ขดัแยง้แตกแยกของชมุชนไดจ้ริงเชิงประจกัษ ์เปน็การสรา้ง
ภมูคิุม้กนัตอ่การอยูร่ว่มกันของคนในชมุชนและสรา้งความ
เข้มแข็งให้ชุมชนเกิดความรัก สามัคคี มีจิตใจงาม เกิดสุขที่
ยัง่ยนืได ้สว่นความยัง่ยนืเข้มแขง็ของชมุชนจะอยู่ไดย้าวนาน
เพยีงใด ก็ไมส่ามารถคาดคะเนไดเ้พราะยอ่มเปน็ไปตามการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมต่อไป

คำาสำาคัญ: อัตลักษณ์, ศรัทธา 4

Abstract
 This research aimed to study the 
community’s original faith identity driven from the 
past to present in order to resolve conflicts and 
disharmony, and strengthen the community by 
using Buddha Dharma called, “4 Saddhas”. The 
research applied the Buddha Dharma to create the 
process of promoting ethics based on the identity, 
then transferred to the target group, and led the 
ethical community exchange knowledge with 
others. The research employed mixed methodology
which majorly focused on the qualitative data and 
the quantitative data subsequently. Community
-based research of The Thailand Research Fund 
was also applied to the study. Data collection tools 
included community survey, social map, academic 
conference, unstructured interview, in-depth

interview, and focus group. Content analysis was 
also used to analyze collected data. The research 
results present as follows. 1) The study of the 
community’s original faith identity driven from the 
past to present found that the community had 
been in conflict over 10 years. People’s morality, 
ethics, value, tradition and good culture began to 
decline. The conflicts of the community tended 
to be more and more severe. However, among the 
disharmony situations, there were still the things 
which were original faith identity and mutually 
respected by people since the period of their 
ancestors. Those spiritual anchors were such as 
(1) Inplaeng Buddha image, (2) Nong Loeng khae
Swamp, (3) the symbol of Egret, (4) the legend of 
gong, (5) scented Pho leaves and (6) Phra Nang
Kheaw Khom Chaiyachettha Pagoda. 2) The process
of promoting ethics based on the community’s 
original faith identity to resolve the conflicts 
and disharmony, and strengthen the community 
comprised 5 steps: (1) forming the ethical family, 
(2) establishing the ethical community by building 
the recognition, acceptation, and possession, (3) 
designing various group activities, (4) driving group 
activities for building ethics and consciousness, and 
(5) empowering the groups for learning together. 
The results showed that the process of promoting 
ethics through learning the community identity 
together and following Buddhist practices called, 
“4 Saddhas” and “6 main characteristics” could 
solve the problems and disharmony, and build 
the immunity for people to avoid the conflicts in 
the community. 3) The trial and evaluation of the
process of promoting ethics based on the community’s
original faith identity present empirical consequences
in 3 important ways : (1) the identity discovered 
with the ethical community, (2) feedback from 
arranging activities with the ethical community, and 
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(3) resolution of the conflicts with the ethical 
community. After the community was driven 
following the planned process, and confirmed 
the identity with recognition, acceptation and 
possession, the results showed that people were 
more confident in the process of promoting ethics. 
Numbers of population that joined the activities 
were double growing. People in the group were 
satisfied, in which the conflicts were solved 
successfully and empirically. It created the immunity
for people to live in the community together and 
strengthened the community of love, harmony, 
good-hearted and lasting happiness. However, 
the sustainability and strength of the community 
cannot be predicted, because it is based on the 
change of society.

Keywords: Identity, 4 Saddhas 
 
บทนำา
 สังคมไทยเผชิญวิกฤตความเสื่อมถอยด้าน
คุณธรรม จริยธรรม การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่
หลากหลายและมีแนวโน้มเป็นสังคมปัจเจกมากข้ึน การ
เปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วผ่านกระแสโลกาภิวัตน์และโลก
ไซเบอร์ ทำาใหค้นไทยมุง่แสวงหาความสขุและอตัลกัษณผ์า่น
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ท้ังความเสื่อมถอยทางคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมไทย ส่งผลให้สถาบัน ทางสังคมมี
แนวโน้มอ่อนแอ คนในสังคมขาดความไว้เนื้อเชื่อใจและ
ขาดการมีส่วนร่วมทางสังคม วิกฤตปัญหาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นความเสี่ยงที่จะส่งผลให้ประชาชนอยู่ร่วม
กันอย่างลำาบากมีความถี่ในการใช้ความรุนแรงแก้ไขปัญหา
มากขึ้น ทั้งปัญหาในระดับครอบครัว และความคิดเห็น
แตกต่างทางการเมือง ประกอบกับกระบวนการยุติธรรม
แก้ไขปัญหาได้ไม่เต็มท่ี ทำาให้ขาดความไว้เนื้อเช่ือใจกัน 
นอกจากนี้ กระแสทางวัฒนธรรมเสมือนจริงที่แพร่เข้ามา
ผ่านโลกไซเบอร์ ทำาให้มี การสร้างเครือข่ายทางสังคมมาก
ขึน้ มอีทิธพิลตอ่พฤตกิรรมและวจิารณญาณในการเลอืกรบั 
ปรับใช้วัฒนธรรม ส่งผลให้ค่านิยมไทยมีการปรับเปลี่ยนไป

ตามวัฒนธรรมที่ได้รับมา เด็กและเยาวชนที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน
ที่ดีพอ หรือขาดการใช้วิจารณญาณใน การกล่ันกรอง จะ
เสี่ยงต่อการรับวัฒนธรรมที่ไม่ดีงามมาใช้โดยง่าย นอกจาก
นี้ยังมีการปรับใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมเสมือนจริงใน
เชิงของการสร้างปัญหามากกว่าเชิงสร้างสรรค์ ทำาให้ความ
สัมพันธ์กับคนรอบข้างลดลง สร้างพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้น นำา
ไปสู่ความแตกแยกในครอบครัวและชุมชนทำาให้การมีส่วน
ร่วมในสังคมลดลงเรื่อยๆ (สำานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554: 4 – 7)
 จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับชุมชนบ้านหนอง
ยางคำา ตำาบล กองนาง อำาเภอทา่บอ่ จงัหวดัหนองคายกเ็ชน่
เดียวกันได้เกิดภาวการณ์การขาดผู้นำาทางด้านจิตวิญญาณ 
คือ พระสงฆ์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของหมู่บ้านและเกิดการ
เปลี่ยนแปลงผู้นำาของหมู่บ้าน วัดเป็นสถานที่หลักของศูนย์
รวมกิจกรรมแทบทุกอย่างของหมู่บ้านและเป็นสถานที่ที่
ศกัด์ิสทิธ์ิเคารพนบัถอืกลบัถกูปล่อยปะละเลยไมไ่ดร้บัความ
เอาใจใสข่าดการพฒันามกีารหวงัผลประโยชนม์ากกวา่การ
สร้างประโยชน์อย่างแท้จริงในช่วงระยะเวลาที่ศูนย์รวม
จิตใจอ่อนแอลงไม่มีเจ้าอาวาสบริหารจัดการวัดที่ถูกต้อง
อันเป็นสถานที่ตั้งแห่งอัตลักษณ์ที่เคารพศรัทธาของชุมชน
นั่นคือ หลวงพ่ออินแปลง
 จากนัน้การประพฤตปิฏิบตัขิองคนในหมูบ้่านเริม่
เปลีย่นแปลงไป ชมุชนมคีวามขดัแยง้กนัทัง้มพีฤตกิรรมและ
ความคิดทีแ่ตกตา่งอยา่งเหน็ไดชั้ด มกีารแบง่พรรคแบง่พวก
ไม่มีความเคารพนับถือเมตตาปราณีมีนำ้าใจต่อกัน โดยได้
แสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงอาการแห่งความเกลียดชังกัน
ไมม่กีารพดูจาปราศรยั มกีารหาเรือ่งใส่ความในทางเสียหาย
แก่กันซ่ึงแบ่งกลุ่มเป็นฝักเป็นฝ่ายการแตกแยกของชุมชน
หนองยางคำานั้นได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยส่วนหนึ่ง
ก็เกิดจากทั้งผู้นำาคนแก่ รวมไปถึงเด็กเยาวชนการประพฤติ
ปฏิบัติต่อกันก็ไม่มีความเป็นธรรมของฝ่ายผู้นำามีการเลือก
ปฏบิตัติอ่ฝา่ยตรงขา้มปรากฏการณส์ถานการณช์มุชน ขณะ
น้ีในสถานการณ์ปัจจุบันได้ลืมประวัติศาสตร์ของหมู่บ้าน
ที่กำาลังจะลบเลือนความเช่ือ ส่ิงที่เคารพนับถือกันมากว่า
หลายรอ้ยป ีประเดน็ปญัหาทกุอยา่งแมจ้ะเปน็เรือ่งเลก็นอ้ย
ก็ถูกเชื่อมโยงมาเป็นข้อขัดแย้งให้เกิดภาวการณ์ขาดความ
สมัครสมานสามัคคีอย่างเห็นได้ชัด สถานการณ์ดังกล่าว
ของชมุชนหนองยางคำาไดป้ระสบพบปรากฏการณอ์นันำามา
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ซึง่ความเสือ่มในชว่งระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลงักวา่ 10 ปี
มาจนถงึปจัจบุนั โดยหลายความขดัแยง้กนั ทัง้สองฝา่ยกจ็ะ
มทีีพ่ึ่งศรัทธาสิง่เดยีวกนัจงึทำาใหม้องเหน็วา่ถงึจะมคีวามขดั
แยง้ มพีฤตกิรรมทีแ่สดงออกไมดี่งามตอ่กนั แตค่วามศรทัธา
ในสิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่มีอยู่เป็นศูนย์รวมของชุมชนก็ไม่เสื่อมไป
จากชุมชนเลยโดยเฉพาะอัตลักษณ์ศรัทราเดิมของชุมชน
คือ หลวงพ่ออินทร์แปลง หนองเลิงแข้ ตำานานฆ้องดัง ใบ
โพธิ์หอม เจดีย์เก่านางเขียวค้อมไชยเชษฐารวมถึงศาลปู่ย่า 
ยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชนที่จะนำาชุมชนหนองยาง
คำาสู่ชุมชนจริยธรรมใหม่จากศรัทธาเดิมที่มีอยู่ในชุมชน
ฉะนั้น แนวทางสร้างภูมิคุ้มกันแก่ชุมชนหนองยางคำา คือ 
สถาบันทางพระพุทธศาสนาโดยพระสงฆ์เป็นตัวกลางที่ดี
ในขณะนี้ที่จะร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาของชุมชนโดย
ใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านอัตลักษณ์ของชุมชนโดยเฉพาะ
ในกลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และ
สรา้งความเขา้ใจทีจ่ะนำาไปสูก่ารพฒันาคณุภาพชวีติในการ
อยู่ร่วมกับครอบครัว ชุมชนอย่างอบอุ่นและเข้มแข็ง ฉะนั้น 
จึงได้เกิดแรงบันดาลใจมีแนวคิดออกแบบนวัตกรรมทาง
สังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งและสามารถสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับคนในชุมชนผ่านการค้นหาอัตลักษณ์อัน
โดดเด่นของชุมชน การสร้างกระบวนการเรียนรู้และปลูก
ฝังความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน โดยอนุรักษณ์และฟื้นฟู
ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งส่งเสริมกล
ไกลเชิงสถาบันในชุมชนท้องถิ่นอันจะนำาไปสู่การใช้หลัก
ความเชื่อดั้งเดิมสร้างฐานการเรียนรู้จริยธรรมของชุมชน
ให้เกิดเป็นชุมชนจริยธรรมที่จิตใจงาม มีความเข้มแข็ง เกิด
ความสุขที่ยั่งยืนในชุมชน

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพ่ือศกึษาอัตลกัษณชุ์มชนทีเ่ปน็ตน้ทนุศรทัธา
เดิมของบ้านหนองยางคำา ตำาบลกองนาง อำาเภอ ท่าบ่อ 
จังหวัดหนองคาย
 2. เพื่อศึกษากระบวนการเสริมสร้างจริยธรรม
จากอตัลกัษณท์ีเ่ปน็ตน้ทุนศรทัธาเดมิของชุมชนบา้นหนอง
ยางคำา ตำาบลกองนาง อำาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
 3. เพื่อทดลองใช้และประเมินผลกระบวนการ
เสริมสร้างจริยธรรมจากอัตลักษณ์ท่ีเป็นต้นทุนศรัทธาเดิม
ของชุมชนบ้านหนองยางคำา ตำาบลกองนาง อำาเภอท่าบ่อ 

จังหวัดหนองคาย

ขอบเขตการวิจัย
 พื้นที่ทำางานวิจัย
 1. พื้นที่ขับเคลื่อนการวิจัยคือ ชุมชนบ้านหนอง
ยางคำา ตำาบลกองนาง อำาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
 2. พื้นที่ขับเคลื่อนนวัตกรรม คือชุมชนบ้าน
หนองยางคำา ตำาบลกองนาง อำาเภอทา่บอ่ จงัหวดัหนองคาย 
โดยมีศูนย์ชุมชนจริยธรรมวัดจำาปาทอง บ้านหนองยางคำา 
ตำาบลกองนาง อำาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เป็นสถาน
ที่ขับเคลื่อนงาน
 ระยะเวลาวิจัย
 ระยะที่ 1 เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ชุมชนที่เป็นต้น
ทนุศรัทธาเดมิของ บา้นหนองยางคำา ตำาบลกองนาง อำาเภอ
ทา่บอ่ จงัหวดัหนองคาย เดอืนกนัยายนถงึเดอืนพฤศจกิายน 
พ.ศ. 2556
 ระยะที่ 2 เพื่อศึกษากระบวนการเสริมสร้าง
จริยธรรมจากอัตลักษณ์ที่เป็นต้นทุนศรัทธาเดิมของชุมชน 
บ้านหนองยางคำา ตำาบลกองนาง อำาเภอท่าบ่อ จังหวัด
หนองคาย ภายในเดือนธันวาคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 
2557
 ระยะที่ 3 เพื่อทดลองใช้และประเมินผลการก
ระบวนการเสริมสร้างจริยธรรมจากอัตลักษณ์ที่เป็นต้นทุน
ศรัทธาเดิมของชุมชนบ้านหนองยางคำา ตำาบล กองนาง 
อำาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ภายในเดือนกรกฎาคมถึง
เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

วิธีดำาเนินการวิจัย
 กระบวนการเสริมสร้างจริยธรรมจากอัตลักษณ์
ต้นทุนศรัทธาเดิมใช้การวิจัยแบบผสานวิธี คือ วิจัยเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณร่วมกัน (Mixed Methodology) 
และประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิทยาของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
หรือ CBR

กลุ่มเป้าหมาย
 กลุ่มเป้าหมายเจาะจงเลือกจากการทบทวน
เอกสารและโดยจัดเวทีชุมชนสำารวจความคิดเห็น สนทนา
กลุม่ยอ่ย การสัมภาษณ ์พระสงฆ ์ปราชญช์าวบา้น ผู้สงูอาย ุ
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ผู้นำาชุมชน ผู้แทนชุมชน เด็กและเยาวชนที่มีความเคารพ
ศรัทธาในสิ่งเดียวกัน จำานวนทั้งหมด 178 คน

เครื่องมือการวิจัย
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 1. เครื่องมือเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ใช้แบบการ
บันทึกการสนทนากลุ่ม แบบสัมภาษณ์ การเขียนบันทึก ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด
 2. เครื่องมือเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ใช้ แบบสำารวจ
ความคิดเห็น แบบสอบถาม การสังเกตแบบมีส่วนร่วมใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด 

การเก็บรวบรวมข้อมูล
 โดยแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่
 1. การศึกษาวิจัยเอกสารและทบทวนวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้อง (Documentary Research)
 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) เริม่ตน้จากการลงพืน้ทีส่ำารวจชุมชน พหุลกัษณ์
ท้องถิ่นการเปิดเวทีชาวบ้าน การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participative Observation) การสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-Depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
ทั้งยังใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantative Research)
 3. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 
ซ่ึงมุ่งเน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory
Action Research: PAR) เพื่อยืนยันความน่าเช่ือถือของ
ข้อมูลทั้งหมดในการวิจัยในคร้ังนี้ใช้รูปแบบการตรวจสอบ
แบบสามเส้า (Triangulation) 

การวิเคราะห์ข้อมูล
 การวเิคราะหข์อ้มลูในการวจัิยครัง้นี ้ใชท้ัง้ข้อมูล
เชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณการวิเคราะห์
ข้อมูล ผู้ วิจัยได้ ใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป 
โดยวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์ระดับความต้องการ 
กระบวนการเสริมสร้างจริยธรรมจากอัตลักษณ์ต้นทุน
ศรัทธาเดิม โดยใช้สถิติขั้นพื้นฐาน
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการ
สัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา 

(Content Analysis) และวิเคราะห์สรุป

ผลการวิจัย
 1. การศึกษาอัตลักษณ์ที่เป็นต้นทุนศรัทธาเดิม
ของชุมชนบ้านหนองยางคำา ผ่านการตั้งถิ่นฐานวิถีการ
ดำาเนินชีวิตของคนในชุมชนบทสรุปแบ่งออกเป็น 4 ยุค คือ 
ยุคดงยาง ยุคป่าสักใต้ ยุคหนองยางคำา และยุคจำาปาทอง
หนองยางคำา ในเวทชีมุชนไดข้อ้สรปุค้นพบอตัลกัษณต์น้ทนุ
ศรัทธาเดิมของชาวชุมชนหนองยางคำา ประกอบด้วย
  1. หลวงพ่ออินทร์แปลง
  2. หนองเลิงแข้
  3. นกกระยางคำา
  4. ฆ้องดัง
  5. ใบโพธิ์หอม
  6. เจดีย์นางเขียวค่อมไชยเชษฐา
 2. กระบวนการเสริมสร้างจริยธรรมจากอัต
ลักษณ์ต้นทุนศรัทธาเดิมบ้านหนองยางคำา ตำาบลกองนาง 
อำาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย พบว่า กระบวนการเสริม
สร้างจริยธรรมจากอัตลักษณ์ต้นทุนศรัทธาเดิมที่เหมาะ
สมในการขบัเคลือ่นชมุชนบา้นหนองยางคำาม ี5 ขัน้ตอน คอื
 ขั้นตอนที่ 1 สร้างครอบครัวจริยธรรมจากอัต
ลักษณ์ต้นทุนศรัทธาเดิม
 ขั้นตอนที่ 2 การตั้งกลุ่มชุมชนจริยธรรมจากอัต
ลักษณ์ต้นทุนศรัทธาเดิม
 ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบกิจกรรมกลุ่ม
 ขั้นตอนที่ 4 การขับเคลื่อนกิจกรรมกลุ่ม
 ขั้นตอนที่ 5 การเสริมสร้างพลังกลุ่มจริยธรรม
เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน
 3. การประเมินผลกระบวนการเสริมสร้าง
จริยธรรมจากอัตลักษณ์ต้นทุนศรัทธาเดิมของชุมชนบ้าน
หนองยางคำา พบว่า จุดแข็งท่ีมีอยู่ในชุมชนบ้านหนองยาง
คำา มาเสรมิสรา้งกระบวนการจรยิธรรมจากอตัลกัษณต์น้ทนุ
ศรทัธาเดมิทีเ่หมาะสมมาขบัเคล่ือนกจิกรรมใหค้นในชุมชน
ดำาเนนิชวีติตามฐานคิดและคุณลักษณะของชุมชนจรยิธรรม 
พบว่า ผู้คนในชุมชนบ้านหนองยางคำามีความรับรู้ มีท่าที
ตอบรับ แสดงความเป็นเจ้าของอย่างมีจิตสำานึกและมีพลัง 
แม้จุดแข็งในเรื่องศรัทธาต่ออัตลักษณ์ร่วมกันจะเป็นส่ิงท่ี
ยากต่อความเข้าใจ แต่การแสดงออกท่ีมีต่ออัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น
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ของชุมชนทำาให้มองเห็นถึงพฤติกรรมของคนในชุมชน
ที่มีความเคารพนับถือและเห็นคุณค่าร่วมกัน

อภิปรายผลการวิจัย
 นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เป็นกระบวน
การเสริมสร้างจริยธรรมเรียนรู้ร่วมกันเป้าหมายแก้ปัญหา
ความขัดแย้งของคนในชุมชนผ่านอัตลักษณ์ต้นทุนศรัทธา
เดมิของทอ้งถิน่ทีไ่ดย้ดึตามความเชือ่ศรทัธามาตัง้แตด่ัง้เดมิ
ของชุมชน ซ่ึงอธิบายผ่านขนบ ธรรมเนียม ประเพณีและ
วัฒนธรรม
 ประเด็นที่ 1 การศึกษาค้นหาอัตลักษณ์ท่ี
เป็นต้นทุนศรัทธาเดิมของชุมชนบ้านหนองยางคำาจาก
อดีตและปัจจุบันเพื่อการนำาศรัทธาเดิมเคลื่อนตัวสู่การ
แก้ปัญหาความขัดแย้ง พบว่า
 1. อัตลักษณ์ที่เป็นต้นทุนศรัทธาเดิมของคนใน
ชมุชนบา้นหนองยางคำา ตำาบลกองนาง อำาเภอทา่บอ่ จงัหวัด
หนองคาย เปน็ความโดดเดน่ทีม่เีสน้ทางแหง่ประวตัศิาสตร์
หลายร้อยปีของความเป็นมาของความเจริญรุ่งเรืองในทาง
พระพุทธศาสนา โดยมีอัตลักษณ์ของชุมชน 6 ประการ คือ 
1) หลวงพ่ออินทร์แปลงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ 2) หนองเลิง
แข้ที่หล่อเลี้ยงชุมชน 3) เคารพในนกกระยางคำา 4) ตำานาน
ฆ้องดัง 5) ใบโพธิห์อมมมีาแตน่าน และ 6) เจดยีเ์ก่าพระนาง
เขียวค่อมไชยเชษฐา
 2. การขบัเคลือ่นชมุชนจริยธรรมจากอตัลกัษณ์
ต้นทุนศรัทธาเดิมท่ีผ่านมานั้นทำาให้เห็นการเคลื่อนตัวท่ี
เป็นการสนับสนุนฐานคิดที่วางไว้คือ “ศรัทธาในอัตลักษณ์
ตน้ทนุเดมิ เสรมิสรา้งจรยิธรรมนำาชุมชนจติใจงาม” เปน็ฐาน
คดิทีใ่ชเ้ปน็คำาถามนำาในการศึกษาคน้หาอตัลกัษณท์ีศ่รทัธา
รว่มกัน พบวา่การศกึษาคน้หาอตัลกัษณข์องชุมชนทำาใหไ้ด้
เห็นความเคารพศรัทธาผ่านการดำาเนนิชีวติ ขนบธรรมเนยีม 
ประเพณี วัฒนธรรม ทำาให้เห็นภาพของความศรัทธาใน
ชุมชนที่มีต่อพระพุทธศาสนาและอัตลักษณ์ที่ศรัทธาร่วม
กันได้ชัดเจนและสอดรับและไปในทิศทางเดียวกัน กับแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 เป็นอย่างดี
 ประเด็นท่ี 2 ศึกษากระบวนการเสริมสร้าง
จริยธรรมจากอัตลักษณ์ต้นทุนศรัทธาเดิมชุมชนบ้าน
หนองยางคำา

 1. การขับเคล่ือนกระบวนการเสริมสริมสร้าง
จรยิธรรมจากอตัลกัษณน์ัน้ พบวา่ ในการขบัเคลือ่นกจิกรรม
ผ่านกระบวนการที่มีอัตลักษณ์ซ่ึงชุมชนได้มีความศรัทธา
มาเป็นต้นทุนเดิมแล้ว การรับรู้สู่ความเป็นเจ้าของร่วมกัน
แต่ความเชื่อศรัทธาต่ออัตลักษณ์ท่ีนับถือร่วมกันถือเป็นจุด
แข็งของชุมชนเกิดการยอมรับของคนในชุมชนต้องพึ่งผู้นำา
ทางศาสนาเป็นจุดหลัก เพราะพื้นฐานความเช่ือเดิมแล้ว
ชุมชนยังมีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาเช่ือบุญ กรรม
เป็นหลักเดิมในจิตใจคน ฉะนั้นการขับเคลื่อนกิจกรรมผ่าน
อัตลักษณ์จึงต้องเป็นไปตามทิศทางเดียวกันและสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
 2. เมือ่การรบัรูแ้ละชมุชนแสดงความเปน็เจา้ของ
โดยได้รบัความเชือ่มัน่ ยติุธรรมไรอ้คตติอ่กนัและกนัมคีวาม
เป็นกัลยาณมิตรของชุมชนจริยธรรมแล้ว กระบวนการ
เสริมสร้าง จริยธรรมก็สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างไม่ยาก 
ส่ิงที่นำาพาก้าวข้ามความขัดแย้งสู่ความเป็นเจ้าของชุมชน
จริยธรรม คือ การเคารพศรัทธาต่ออัตลักษณ์นั้นแสดงออก
ให้เห็นได้คือ คุณลักษณะ 6 ประการ การยอมรับความ
เป็นชุมชนจริยธรรมนั้นคือ การยอมรับในคุณลักษณะ 6 
ประการ คอืความเปน็เจา้ของคณุลกัษณะ 6 ประการนัน่เอง
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาท้องถิ่นเชิงพหุลักษณ์ (ศักดิ์พงศ์ 
หอมหวน, 2557: 11) ที่ว่า ธรรมชาติและธรรมดาของ
ผู้คน มีการเชื้อเชิญและผลักออก ดังนั้นจึงมีการเพิ่มและ
ลดจำานวนลงในกลุ่มเป้าหมายทั้งที่เป็นตัวแทนชุมชนและ
ครอบครัวต้นแบบ คนและครอบครัวต่างมีชุดความรู้เดิม
เป็นของตน สิ่งที่เป็นชุดความรู้ใหม่คือชุมชนจริยธรรมจาก
อัตลักษณ์เข้ากันได้กับชุดความรู้เดิมของเขาก็จะทำาหน้าที่
เชื้อเชิญ ส่วนที่ไม่สามารถจะเข้าเป็นเนื้อเดียวกับชุดความ
รู้เดิมก็จะรับไว้ได้เพียงชั่วคราวและจะถูกผลักออกในที่สุด
 3. ความเป็นชุมชนจริยธรรมที่มีอัตลักษณ์ที่
ศรทัธารว่มกนัอยา่งเหนีย่วแนน่และหลอมดวงใจของคนใน
ชมุชนไดจ้รงิแมจ้ะถกูมองวา่เปน็นามธรรมมากกวา่รปูธรรม 
การสร้างบ่มเพาะจนเป็นจิตสำานึก นำาสู่พลังที่ระเบิดออก
จากภายใน จึงเกิดความมั่นใจว่า ชุมชนจริยธรรมจากอัต
ลักษณ์ต้นทุนศรัทธาเดิมไม่ใช่แค่การศรัทธาส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่
เป็นอัตลักษณ์เท่าน้ันแต่เป็นศรัทธาที่ปฏิบัติต่อบรรพบุรุษ
ให้ไว้ด้วยจิตวิญญาณ ได้เห็นผลจริงเชิงประจักษ์และจะ
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สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ด้วยดี โดยมีการเคลื่อนตัวของ
กลุ่มชุมชนจริยธรรมทั้งเยาวชนจิตอาสาต้นทุนศรัทธาเดิม
และกลุ่มสตรีจิตอาสาต้นทุนศรัทธาเดิมที่เกิดขึ้นและเชื่อ
มั่นว่าจะเป็นพลังแห่งชุมชนผ่านรุ่นสู่รุ่นสืบทอดรักษาซึ่ง
อัตลักษณ์ของชุมชนด้วยศรัทธาท่ีจะนำาชุมชนเกิดความรัก 
สามัคคี มีจิตใจงาม เกิดสุขที่ยั่งยืนสืบไป

สรุปผลการวิจัย
 1. อัตลักษณ์ชุมชนที่เป็นต้นทุนศรัทธาเดิมของ
ชมุชนบา้นหนองยางคำา ตำาบลกองนาง อำาเภอทา่บอ่ จงัหวัด
หนองคาย อตัลกัษณค์อื ตัวตนของชมุชนซึง่เปน็ตวับง่ชีข้อง
ลักษณะเฉพาะของชุมชนเป็นวิถีตัวตนเฉพาะของชาวบ้าน
หนองยางคำาไดมี้การยดึถือปฏิบตัเิคารพนบัถอือนัเปน็ขนบ 
ธรรมเนยีม ประเพณ ีวฒันธรรม ทีป่รากฏแก่สาธารณชนมา
เป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งมีสถานะเป็นต้นทุนศรัทธาเดิม
โดยได้ค้นพบอัตลักษณ์ต้นทุนศรัทธาเดิมของชุมชนหนอง
ยางคำาอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจร่วมกันของคนในชุมชน
สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ 1) 
หลวงพอ่อนิทรแ์ปลงพระศกัดิส์ทิธิเ์ปน็ทีย่ดึเหนีย่วจติใจ 2) 
หนองเลิงแข้แหล่งนำ้าที่หล่อเลี้ยงชุมชน 3) นกกระยางคำา
สญัลกัษณช์มุชนบา้นหนองยางคำา 4) ตำานานฆอ้งดงัปรศินา
ที่เล่าขานกันมา 5) ใบโพธิ์หอมต้นไม้แห่งการตรัสรู้ปริศนา
ความหอม และ 6) เจดีย์เก่าพระนางเขียวค่อมไชยเชษฐา
ซึ่งจากปัญหาความขัดแย้งของชุมชนท่ีเกิดข้ึนและมีทีท่า
ว่าจะเกิดความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น จึงจำาเป็นต้องสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนและปรับเปลี่ยนค่านิยมวิถีชีวิตใหม่
ดว้ยกจิกรรมกระบวนการผา่นอตัลกัษณช์มุชนนำาหลกัพุทธ
ธรรมศรัทธา 4 พรหมวิหาร 4 และคุณลักษณะ 6 ประการ 
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทาง
ที่ดีงาม
 2. กระบวนการเสริมสร้างจริยธรรมจาก
อัตลักษณ์ต้นทุนศรัทธาเดิมของชุมชนบ้านหนองยาง
คำา ตำาบลกองนาง อำาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคายได้นำา
กระบวนการเสรมิสร้างจรยิธรรมมาขบัเคลือ่นกจิกรรมผา่น
อตัลักษณ ์จนเกดิทา่ทใีนการแสดงความต้องการปฏิบตัติาม
หลักพุทธธรรมศรัทธา 4 พรหมวิหาร 4 และคุณลักษณะ 6 
ประการ ของกระบวนการเสริมสร้างจริยธรรมจาก

อัตลักษณ์ต้นทุนศรัทธาเดิม เพื่อให้เกิดพลังสู่การปฏิบัติ
เกิดคุณค่าที่ดีงามต่อระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน
ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระดับรากหญ้าภายใต้การ
เสริมสร้างความรัก สามัคคี มีเมตตา กรุณา เกิดจาก
กระบวนการเสรมิสรา้งจรยิธรรมจากอตัลักษณ์ทีเ่ปน็ตน้ทนุ
ศรทัธาเดมิ เครอืญาตทิีศ่รทัธาตามแบบแผนของบรรพบรุษุ
หลอมรวมจิตใจให้เกิดชุมชนจริยธรรมจิตใจงาม ที่สืบทอด
ส่งผ่านกระบวนจากรุ่นสู่รุ่นจนเกิดชุมชนจริยธรรมแห่ง
ปัญญาท่ีนำาเอาความรัก ความศรัทธาเป็นจุดแข็งใช้แก้ปัญหา
ขับเคลื่อนจนเกิดความรัก ความสามัคคี มีจิตใจงาม เกิดสุข
ยั่งยืนแก่ชุมชน
 3. การประเมนิผลกระบวนผ่านกจิกรรมจากอตั
ลกัษณต์น้ทนุศรทัธาเดมิ จากการวิเคราะหพ์บวา่ พฤตกิรรม
การแสดงออกของคนในชุมชนผ่านกิจกรรมกระบวนการ
เสรมิสรา้งจรยิธรรมจากอตัลักษณต์น้ทนุศรทัธาเดมิทัง้หมด 
23 กิจกรรม ซึ่งการขับเคลื่อนชุมชนทำาให้คนในชุมชนได้มี
พฤตกิรรมเปลีย่นแปลงไปเกดิองคค์วามรูใ้หม ่จรยิธรรมใหม ่
โดยเรียนรู้ได้เชิงประจักษ์ในพฤติกรรมการแสดงออกผ่าน
กิจกรรมหลักในการปฏิบัติและเรียนรู้ร่วมกันใน 2 ช่องทาง
คือ 1) การนำาชุมชนปฏิบัติต่ออัตลักษณ์ต้นทุนศรัทธาเดิม 
และ 2) การนำาชุมชนปฏิบัติตามประเพณีฮีตสิบสอง ทำาให้
ชมุชนเกิดจริยธรรมแหง่การแสดงออกซึง่การยิม้ให ้ทกัทาย 
ไหว้กัน ผูกพัน สามัคคี มีนำ้าใจ ให้อภัย ใฝ่พอเพียง อันเป็น
ผลจาก การประเมินได้พบว่าชุมชนเกิดความรัก สามัคคี
มีจิตใจงาม เกิดความสุขแก่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

ข้อเสนอแนะ
 การวิจัยเรื่อง กระบวนการเสริมสร้างจริย
ธรมจากอัตลักษณ์ต้นทุนศรัทธาเดิม เพิ่มศักยภาพชุมชน
จรยิธรรมจาก อตัลกัษณต์น้ทนุศรทัธาเดมิ ไดเ้กดิครอบครวั
จริยธรรมตน้แบบเชือ่มโยงภมูธิรรมและสงัคมเดยีวกนั กรณี
ศึกษาบา้นหนองยางคำา ตำาบลกองนาง อำาเภอท่าบอ่ จงัหวดั
หนองคาย ผู้วิจัยได้ค้นพบวิธีการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งเกิด
ความรัก สมัครสมานสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ มีจิตใจ
ดงีาม และการสรา้งครอบครวัจรยิธรรมตน้แบบโดยใชห้ลกั
พุทธธรรมศรัทธา 4 พรหมวิหาร 4 และคุณลักษณะ 6 
ขับเคลื่อนในชุมชนบ้านหนองยางคำาหรือชุมชนอ่ืนจะนำา
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ไปประยุกต์ใช้
 1. ต้องนำาผลการวิจัยไปปรับใช้กับครอบครัวที่
อยู่ในชุมชนอ่ืน ให้เป็นครอบครัวจริยธรรมต้นแบบโดยใช้
หลักพุทธธรรมศรัทธา 4 พรหมวิหาร 4 และคุณลักษณะ 6 
เปน็หลกัในการประพฤตปิฏบิตัขิองชมุชนบา้นหนองยางคำา 
ตำาบลกองนาง อำาเภอทา่บอ่ จงัหวดัหนองคาย เปน็งานวจิยั
ที่สามารถใช้ได้กับทุกชุมชนแต่การนำาไปใช้จะประสบผล
สำาเร็จหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบและบริบทของชุม
ชนนั้นๆ
 2. ต้องสร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มกระบวนการ
เสริมสร้างจริยธรรมจากอัตลักษณ์ต้นทุนศรัทธาเดิม ตาม
หลักพุทธธรรมศรัทธา 4 พรหมวิหาร 4 และคุณลักษณะ 6 
โดยสร้างความตระหนักเห็นคุณค่ามีจิตสำานึกเพื่อการขับ
เคลือ่นแกป้ญัหาความขดัแยง้ของชมุชนและสรา้งชมุชนให้
เกิดความเข้มแข็ง
 3. ต้องพัฒนาชุมชนกระบวนการเสริมสร้าง
จริยธรรมจากอัตลักษณ์ท่ีเป็นต้นทุนศรัทธาเดิม สร้าง
จติใตส้ำานกึ สร้างองคค์วามรู ้สรา้งความตระหนกัเกดิปญัญา
จริยธรรมแนวคิดใหม่ เปลี่ยนพฤติกรรมแก้ปัญหาความขัด
แย้งของชุมชน ผู้วิจัยต้องอาศัยความมุ่งมั่น ทุ่มเท วิริยะ
อตุสาหะ อดทน มภีาวการณเ์ปน็ผูน้ำาทีส่งู เพราะนวตักรรม

ชุมชนจริยธรรมจากอัตลักษณ์ต้นทุนศรัทธาเดิม  เป็น
กระบวนการเรียนรู้ใหม่ จริยธรรมใหม่ เพื่อยกระดับให้เป็น
ชุมชนจริยธรรมข้ามพ้นความขัดแย้งที่ตระหนักถึงคุณค่า
ในอัตลักษณ์ ได้ทำาให้ชุมชนเกิดความศรัทธาประกอบด้วย
ปัญญาโดยการนำาหลักพุทธธรรมศรัทธา 4 พรหมวิหาร 
4 และคุณลักษณะ 6 ทำาให้เกิดชุมชนจริยธรรมที่ยึดหลัก
เหตุผล ยกระดับจิตใจของชุมชนให้ให้สูงขึ้นและเข้มแข็ง
ยั่งยืน
 4. ต้องมีความเข้าใจว่างานวิจัยเป็นงานวิจัย
ที่มุ่งแก้ปัญหาความขัดแย้งกับชุมชนจริยธรรม สามารถ
เปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมให้ดีขึ้น ผู้วิจัย
ต้องสร้างพลังศรัทธา ค่านิยมที่มีต่อชุมชนจริยธรรมจาก
อัตลักษณ์ต้นทุนศรัทธาเดิม สามารถเข้าถึงจิตวิญญาณ
ของคน ครอบครัวและชุมชนนำาหลักพุทธธรรมศรัทธา 4 
พรหมวิหาร4 และคุณลักษณะ 6 เป็นกระบวนการเสริม
สรา้งจรยิธรรมยกระดบัใหเ้ปน็จรยิธรรมตน้แบบ ของบุคคล 
ครอบครัวและชุมชนที่ใช้จริยธรรมจากอัตลักษณ์ต้นทุน
ศรัทธาเดิมและองค์ประกอบทางคุณธรรม หากปราศจาก
อัตลักษณ์ต้นทุนศรัทธาเดิมและกลุ่มผู้วิจัยขับเคล่ือนก็จะ
ไม่เกิดปัญญาทางจริยธรรมใหม่ในการแก้ปัญหาความขัด
แย้งของชุมชน
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บทคัดย่อ
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) พฤติกรรมการส่ือสารผ่านเฟซบุ๊ก (2) การใช้ประโยชน์จากเฟซบุ๊ก
(3) เปรียบเทียบพฤติกรรมการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก และ (4) เปรียบเทียบการใช้ประโยชน์จากเฟซบุ๊กของประชากรกลุ่มวัย
เรยีนและวยัทำางานในเขตอำาเภอเมอืง จังหวดับรุรีมัย ์การวจัิยนีเ้ปน็การวิจยัเชงิสำารวจ กลุ่มตัวอยา่งไดแ้ก่นกัเรยีน นกัศกึษา
และประชากรวัยทำางาน ในเขตอำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิในกลุ่มวัยเรียน แบบโควตาในกลุ่ม
วัยทำางานจำานวนกลุ่มละ 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความถี่ และการทดลองค่า t ผลการวิจัยพบว่า (1) ประชากรกลุ่มวัย
เรยีนมพีฤตกิรรมการสือ่สารผา่นเฟซบุก๊มากทีส่ดุ ไดแ้ก ่การรบัชมรปูภาพของเพือ่นหรอืบุคคลทัว่ไป และประชากรกลุม่วยั
ทำางานมีพฤติกรรมการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กมากที่สุด ได้แก่ การอัพเดทสถานะ (2) ประชากรกลุ่มวัยเรียนมีการใช้ประโยชน์
จากเฟซบุ๊กมากที่สุด ได้แก่ สร้างความบันเทิง ความสนุกสนาน และประชากรกลุ่มวัยทำางานมีการใช้ประโยชน์จากเฟซบุ๊ก
มากที่สุด ได้แก่ การแสวงหาข้อมูลข่าวสาร (3) ประชากรกลุ่มวัยเรียนและวัยทำางานในเขตอำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
มีพฤติกรรมการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น .05 (4) ประชากรกลุ่ม
วัยเรียนและวัยทำางานในเขตอำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการใช้ประโยชน์จากเฟซบุ๊ก แตกต่างกันมีค่าแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น .05 

คำาสำาคัญ: พฤติกรรมการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก, การใช้ประโยชน์จากเฟซบุ๊ก

Abstract
 The purpose of this research was (1) to study communication behavior through Facebook, 
(2) to study the use of Facebook, (3) to compare communication behavior through Facebook, and (4) 
to compare the use of Facebook of the people of school-age and working group in Mueang district, 
Buriram Province. The samples of this survey research were 400 school-age people and 400 working 
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people in Mueang district, Buriram Province gained 
by stratified random sampling and accidental 
quota respectively. The instrument used for data 
collection was a questionnaire. The data were 
analyzed by percentage, mean, standard deviation,
and T-test. The results indicated as follows.
(1) Viewing photos of their friends and others was 
found the most among the school-age people 
while updating status was found the most among 
the working people for communication behavior 
through Facebook. (2) The school-age people used 
Facebook for entertainment the most and the 
working people used Facebook for searching for 
information. (3) Communication behavior through 
Facebook of the school-age people and the working
people in Mueang district, Buriram Province was 
statistically significant difference at the 0.05 level. 
(4) The use of Facebook of the school-age people 
and the working people in Mueang district, Buriram 
Province was statistically significant difference at 
the 0.05 level.

บทนำา
 ปัจจุบัน เครือข่ายสังคมออนไลน์ (social 
network) เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตมนุษย์มากขึ้น เป็นการ
เชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างบุคคลท่ีเกิดจากความสัมพันธ์
จากเพื่อนสู่เพื่อนกลายเป็นความสัมพันธ์ของกลุ่มสังคม 
และกลายเป็นความสัมพันธ์ท่ีสามารถสื่อสารกันได้ท่ัวโลก 
สามารถที่จะแลกเปลี่ยน แบ่งปันข้อมูล ความรู้ กิจกรรม 
หรือตามแต่ความสนใจของบุคคลที่ต้องการจะแลกเปลี่ยน 
ซึ่ง Social Network เป็นเครือข่ายที่สามารถเชื่อมโยงให้
เราได้เจอกับบุคคลที่สนใจในเรื่องเดียวกัน สามารถเชื่อม
โยงเพื่อนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ซ่ึง Social Network 
เปน็รูปแบบการส่ือสารประเภทหนึง่ทีมี่ระบบในการดำาเนนิ
การผ่านสังคมออนไลน์ในเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ต ที่ผู้
ใช้งานสามารถตอบสนองได้ทุกทิศทาง สามารถเขียนและ
อธิบายความสนใจในกิจการที่ได้ทำา และเชื่อมโยงกับความ
สนใจและกจิกรรมของผูอ้ืน่ ในบรกิารเครอืขา่ยสงัคมมกัจะ

ประกอบไปด้วย การแชท ส่งข้อความ ส่งอีเมล์ วิดีโอ เพลง 
อัพโหลดรูป บล็อกการทำางานคือ คอมพิวเตอร์เก็บข้อมูล
พวกนี้ไว้ในรูปฐานข้อมูลต่างๆ เครือข่ายสังคมออนไลน์
ที่เป็นที่นิยมได้แก่ ไฮไฟว์ มายสเปซ เฟซบุ๊ก ออร์กัต 
มัลติพลาย เป็นต้น 
 โดยเฉพาะ Facebook ท่ีปัจจุบันได้รับความ
นยิมเปน็อนัดับหนึง่ในหลายประเทศทัว่โลก ซึง่ไดถ้อืกำาเนดิ 
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548 มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก (Mark 
Zuckerburg) ไดเ้ปดิตวัเวบ็ไซตเ์ฟซบุก๊ (Facebook) ซึง่เปน็
เว็บประเภทเครือข่ายออนไลน์ (Social network) ที่ตอน
นัน้ เปดิใหเ้ขา้ใชเ้ฉพาะนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัฮารเ์วริด์
เทา่นัน้ จากนัน้เวบ็น้ีกด็งัขึน้มาอยา่งรวดเรว็ เพราะแคเ่พียง
เปิดตัวได้สองสัปดาห์ นักศึกษาที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัย
ฮาร์เวิร์ด จำานวนมาก ก็สมัครเป็นสมาชิก Facebook เพื่อ
เข้าใช้งานกันอย่างล้นหลาม และจากนั้นมหาวิทยาลัยอื่นๆ 
ในเขตบอสตันก็เริ่มมีความต้องการ และอยากขอเข้าใช้
งาน Facebook ด้วยเช่นกัน Facebook ยังเติบโตต่อไป 
จนถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2549 ก็เปิดในโรงเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมใช้งานได้ และในต่อมา
Facebook ได้เพิ่มฟังก์ชันใหม่โดยสามารถให้สมาชิก เอา
รูปภาพมาแบ่งปันกันได้ ซึ่งฟังก์ชันนี้ได้รับความนิยมอย่าง
ล้นหลามในฤดูใบไม้ผลิ (วิมลพรรณ อาภาเวท, สาวิตรี 
ชีวะสาธน์ และชาญ เดชอัศวนง, 2554: 14 )
 ผู้ใช้ Facebook ไม่เพียงแต่ใช้ตอบสนองความ
ต้องการ ในเรื่องของการแชท ส่งข้อความ ส่งวิดีโอ เพลง 
อพัโหลดรปู บลอ็ก การทำางาน เทา่นัน้ ยงัสามารถแชรข้์อมลู
ทีเ่ราตอ้งการแชร ์ใหเ้พือ่นไดร้บัรู้ขอ้มลู และกระจายขอ้มลู
ไปได้ด้วยความรวดเร็ว จึงนิยมการแชร์ข้อมูลต่างๆ ผ่าน 
Facebook เป็นจำานวนมาก เพราะการแชร์ข้อมูลสามารถ
ถึงกันง่ายและรวดเร็ว 
 ด้วยจุดเด่นของ Facebook ที่ใช้งานง่าย ข้อ
จำากัดของการใช้งานน้อย มีลูกเล่นหลากหลาย สร้างและ
ขยายเครือข่ายเพ่ือนได้มากและรวดเร็ว จึงทำาให้ Facebook
เป็นที่นิยมที่ สุดในหมู่คนไทย โดยกลุ่มประชาชนใน
ประเทศไทยที่นิยมใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่
พบเหน็ในปจัจุบนัมมีากมายในทกุระดบัช่วงอาย ุทัง้ในกลุม่
เยาวชน หรอืแมก้ระทัง่กลุม่คนในวยัทำางานทีม่หีลากหลาย
อาชีพ หลากหลายกิจกรรมส่ิงเหลา่นีจ้งึกอ่ให้พฤตกิรรม รปู
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แบบวธิกีารใช้งานทีห่ลากหลาย ทัง้เหมอืนและมีความแตก
ตา่งในประเดน็ตา่งๆ กอ่ใหเ้กิดทัง้โทษและประโยชนต์อ่การ
ดำารงชีวิตทั้งในการชีวิตการศึกษาตลอดจนชีวิตการทำางาน
จังหวัดบุรีรัมย์ ท่ีมีความเจริญก้าวหน้าและเติบโตทาง
ด้านเศรษฐกิจ มีพื้นที่ 10,322,885 ตารางกิโลเมตร เป็น
อันดับที่ 17 ของประเทศ มีประชากร 1,573,438 คน มาก
เป็นอันดับ 6 ของประเทศ และพบว่ามีสถิติประชาชนใน
การเข้าอินเทอร์เน็ต 316,102 คน (สำานักงานสถิติจังหวัด
บุรีรัมย์ ปี 2556) จึงถือว่าเป็นอีกหน่ึงจังหวัดท่ีมีแนวโน้ม
การใช้เทคโนโลยีทางเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ก
เพิ่มขึ้น เน่ืองด้วยการที่จังหวัดบุรีรัมย์มีการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดในช่วงระยะเวลา 3-4 ปีที่
ผ่านมา ทั้งนี้เพราะการเกิดขึ้นของสโมสรฟุตบอล “บุรีรัมย์ 
ยูไนเต็ด” และการพัฒนาสนามไอ-โมบาย สเตเดียม ทำาให้
จำานวนนกัทอ่งเทีย่วเขา้สูจ่งัหวดับรุรีมัยเ์พิม่สงูขึน้มาก โดย
ประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์มีวัฒนธรรม ประเพณี การใช้ชีวิต 
ที่มีความแตกต่างกัน แต่สามารถสร้างวัฒนธรรมจนกลาย
เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์  คือสนามฟุตบอล 
I-Mobile Stadium ซึ่งด้วยลักษณะการเติบโตของ
เศรษฐกจิ ในจงัหวดับรุรัีมย ์ทีม่สีนามฟตุบอลมลูคา่กวา่ 500 
ล้านบาท เพื่อให้เป็นสนามฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศไทย 
และโดดเด่นเปน็สงา่ อยูท่ีจั่งหวดับรุรีมัย ์มสีว่นสำาคญัทีช่ว่ย
ให้ทุกวันนี้เศรษฐกิจต่างๆ ภายในจังหวัด เปลี่ยนแปลงไป 
เพราะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมดูสนามท้ังวันไม่ว่าวันน้ันจะ
มกีารแขง่ขนัหรอืไมม่เีกมการแขง่ขนั จำานวนผูเ้ขา้ชมสนาม 
19 November 2014.) นำามาสู่การใช้รูปแบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ที่มีกลุ่มประชาชนเข้าใช้งานระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Social network online) ทั้งประชาชนที่อยู่ในกลุ่มวัย
เรียนและอยู่ในกลุ่มวัยทำางาน ด้วยโลกปัจจุบันเปล่ียนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว การส่ือสารก็เช่นเดียวกัน ต้องยอมรับว่าเฟซบุ๊ก
ย่อมเข้ามามีบทบาทต่อคนในจังหวัดบุรีรัมย์มากขึ้น ด้วย
โลกการสือ่สารทีส่ามารถสรา้งผลประโยชน ์และสรา้งความ
ยอมรับให้เกิดขึ้น ก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในจังหวัดบุรีรัมย์
อย่างมหาศาล สามารถใช้เฟซบุ๊กในการทำาการตลาด และ
สร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าเฟซบุ๊กเป็นเครือข่าย
สังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้มากที่สุดในประเทศไทย โดยเฉพาะ

กลุ่มประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งกลุ่มวัยเรียนและกลุ่ม
วัยทำางาน ซ่ึงถือว่าเป็นกลุ่มประชาชนส่วนใหญ่ที่ให้ความ
สำาคัญในเรื่องของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มากที่สุด 
เพราะนอกจากแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่ยกระดับขึ้นแบบ
ก้าวกระโดดในอนาคต ประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์มีความ
หลากหลายทางชาติพันธ์ จึงมีการสื่อสารที่แตกต่างจาก
ประชาชนในจังหวัดอื่น ๆ และทั้งนี้จังหวัดบุรีรัมย์ยังสร้าง
เครือข่ายสังคมออนไลน์จนกลายเป็นวัฒนธรรมหน่ึงของ
จังหวัดบุรีรัมย์นั่นก็คือ สนามฟุตบอล I-Mobile Stadium 
ภายใตส้โมสรบรีุรมัย ์ยไูนเตด็ ดว้ยวฒันธรรมของประชาชน
จงัหวัดบรุรีมัย ์ทีส่ามารถสรา้งเครอืขา่ยสงัคมออนไลน ์จะมี
การเลอืกใชเ้ฟซบุก๊ในรปูแบบใด มีพฤตกิรรมการใชอ้ยา่งไร 
แล้วทั้งสองกลุ่มเป้าหมายมีการใช้เฟซบุ๊กเหมือนและแตก
ต่างกันอย่างไร มีพฤติกรรมการส่ือสารที่เกิดขึ้นผ่านการ
เขา้ใชเ้ฟซบุก๊และสามารถใชป้ระโยชนจ์ากการใชเ้ฟซบุก๊ใน
ประเด็นใดบ้าง จึงนำามาสู่การศึกษาพฤติกรรมการสื่อสาร
และการใชป้ระโยชนจ์ากเฟซบุก๊ของประชาชนกลุ่มวยัเรยีน
และวัยทำางานในเขตอำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก
ของประชาชนกลุ่มวยัเรยีนและกลุ่มวยัทำางานในเขต อำาเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 2. เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากเฟซบุ๊กของ
ประชาชนกลุ่มวัยเรียนและวัยทำางานในเขตอำาเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์
 3. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการสื่อสารผ่าน
เฟซบุ๊กของประชาชนกลุ่มวัยเรียนและวัยทำางานในเขต
อำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
 4. เพือ่เปรยีบเทยีบการใชป้ระโยชนจ์ากเฟซบุก๊
ของประชาชนกลุม่วยัเรียนและวยัทำางานในเขตอำาเภอเมอืง 
จังหวัดบุรีรัมย์

ขอบเขตของการวิจัย
 1. ประชากรกลุ่มวัยเรียน ได้แก่ นักเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนหรือสถาบัน
อุดมศึกษาขนาดใหญ่ในเขตอำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
(จำานวน 14,700 คน อ้างอิงจากสำานักงานสถิติจังหวัด
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บุรีรัมย์, 2555) และนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในเขต
อำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
 2. ประชากรกลุ่มวัยทำางาน ได้แก่ ประชากรที่
ประกอบอาชีพ ในช่วงอายุ 25-45 ปี ในเขตอำาเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์

วิธีการดำาเนินงานวิจัย
 รูปแบบการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการสื่อสาร
และการใชป้ระโยชนจ์ากเฟซบุก๊ของประชาชนกลุ่มวยัเรยีน
และวัยทำางานในเขตอำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ใช้รูปแบบ
การวิจัยเชิงสำารวจ (Survey research) แบบวัดครั้งเดียว 
(One-shot Study)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ประชากรทีท่ำาการศึกษาวิจยัครัง้นี ้คอื ประชาชน
กลุม่วยัเรียนและประชาชนกลุม่วยัทำางานในเขตอำาเภอเมอืง 
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแบ่งเป็น
 ประชากรกลุ่มวยัเรยีน ได้แก ่นกัเรียนในระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนหรือสถาบันอุดมศึกษา
ขนาดใหญ่ในเขต อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ (จำานวน 14,700 คน 
อ้างอิงจากสำานักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์, 2555) และ
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในเขตอำาเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์
 ประชากรกลุ่มวัยทำางาน ได้แก่ ประชาชนที่
ประกอบอาชีพ ในช่วงอายุ 25-45 ปี ในเขตอำาเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งประกอบไปด้วยบุคคล 3  กลุ่ม  คือ 
กลุ่มที่ 1 กลุ่มประชาชนที่ประกอบอาชีพทางด้านวิชาการ
(Academic) กลุ่มที่ 2 กลุ่มประชาชนท่ีประกอบทาง
ด้านความบันเทิง (Entertainment) และกลุ่มที่ 3 กลุ่ม
ประชาชนท่ีประกอบอาชีพทางด้านธุรกิจ, การค้าขาย 
(Business) (อ้างอิงจาก วรรณพร กลิ่นบัว, 2553) กลุ่ม
ตัวอย่างของประชากรกลุ่มวัยเรียน ผู้วิจัยกำาหนดเป็น
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขต อ.เมือง 
จ.บุรีรัมย์ ที่กำาลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2557 จำานวน
ประมาณ 400 คน โดยคำานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจาก
การใช้สูตรของ Taro Yamane กำาหนดค่าความคลาด
เคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ีระดับ 0.05 และใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified random sampling) ตาม

ลักษณะประชากร
 กลุ่มตัวอย่างของประชากรในกลุ่มวัยทำางาน 
เมื่อจำาแนกตามกลุ่มอาชีพสามารถแบ่งสัดส่วนออกเป็น 3 
กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มประชากรที่ประกอบอาชีพทางด้าน
วชิาการ (Academic) จำานวน 40% กลุ่มที ่2 กลุม่ประชากร
ทีป่ระกอบทางดา้นความบนัเทิง (Entertainment) จำานวน 
30% และกลุม่ท่ี 3 กลุม่ประชากรทีป่ระกอบอาชพีทางดา้น
ธรุกจิ,การคา้ขาย (Business) จำานวน 30% ซึง่การวจิยัครัง้
นี้ต้องการกลุ่ม ตัวอย่างจำานวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่ม
แบบโควต้า (Quota sampling) และเลือกตัวอย่างโดยใช้
วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental sampling) ให้ได้ครบ
จำานวนที่กำาหนด

เครื่องมือวิจัย
 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลซึ่งประเด็นคำาถามใน
แบบสอบถามสามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วน ประกอบไปด้วย
 ส่วนที่ 1 เป็นคำาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้ งประชาชนกลุ่ยวัยเรียนและ
ประชาชนกลุ่มวัยทำางาน มีคำาถามจำานวน 4 ข้อ ประกอบ
ไปดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ/อาชีพปจัจบุนั และรายไดเ้ฉล่ีย
ที่ได้รับจากครอบครัว/รายได้เฉลี่ยจากการทำางานต่อเดือน 
โดยลกัษณะคำาถามเปน็แบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
เป็นคำาถามแบบปลายปิด แต่ละคำาถามเป็นการวัดข้อมูล
ประเภทตา่ง ๆ  ซึง่คำาถามเป็นระดบัการวดัแบบอนัดบัมาตร
และแบบนามมาตรา
 ส่วนที่ 2 เป็นคำาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
สื่อสารผ่านการใช้เฟซบุ๊กของผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง
ประชาชนกลุ่มวัยเรียนและกลุ่มวัยทำางาน โดยมีคำาถาม
จำานวน 13 ข้อ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ได้แก่ 
พฤติกรรมท่ัวไป (ข้อที่ 1-12) คำาถามประกอบไปด้วย 
ความถี่ในการเข้าใช้เฟซบุ๊ก ระยะเวลาที่ใช้เฟซบุ๊กใน 1 วัน 
ช่วงเวลาในการเข้าใช้เฟซบุ๊ก สถานที่ในการเข้าใช้เฟซบุ๊ก 
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเข้าใช้เฟซบุ๊ก จำานวนการลง
ทะเบียนไอดีของเฟซบุ๊ก จำานวนการลงทะเบียนในรูปแบบ
แฟนเพจ (Fanpage) จำานวนเพือ่นบนเฟซบุก๊ วตัถปุระสงค์
ในการเข้าใช้เฟซบุ๊ก เนื้อหาท่ีชอบโพสต์ (Post) เนื้อหาที่
ชอบแชร์ (Share) เนื้อที่ชอบกดถูกใจ (Like) และส่วนที่ 
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เพศหญงิจะมากกวา่เพศชายรอ้ยละ 7.2 และอายอุยูใ่นชว่ง 
15-20 ปี มากที่สุดจำานวน 323 คน คิดเป็นร้อยละ 40.4 
รองลงมาคือช่วงอายุ 21-25 ปี ร้อยละ 21.6 และ 26-30 ปี 
ร้อยละ 11.25 กลุ่มอาชีพระดับอุดมศึกษา มากที่สุด 310 
คน คิดเป็นร้อยละ 38.75 รองลงมาคือ กลุ่มสายวิชาการ
(Academic) คิดเป็นร้อยละ 20 กลุ่มบันเทิง (Entertainment)
และกลุม่ธรุกจิ ค้าขาย (Business) คดิเปน็รอ้ยละ 15 และมี
รายได้เฉลี่ยตำ่ากว่า 2,000 บาทต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ
77.9 รองลองมา 2,001-5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.6 
และ 15,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.4
 พฤติกรรมการส่ือสารผ่านเฟซบุ๊กทั้งสองกลุ่ม
สรุปได้ดังนี้
 1. พฤติกรรมการเข้าใช้งานเฟซบุ๊ก
 ทั้งสองกลุ่มศึกษามีพฤติกรรมความถี่ในการใช้
งานเฟซบุ๊กทุกวันมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 77.9 รองลงมา 
4-6 วันต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 13.6 และ 2-3 วันต่อ
สปัดาห ์รอ้ยละ 3.4 โดยในแตล่ะครัง้ทีใ่ช้งานมรีะยะเวลาใน
การใช้มากที่สุดคือ 2– 4 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 27.4 รอง
ลงมา 1-2 ชั่วโมง ร้อยละ 21.1 และมากกว่า 4 ชั่งโมงคิด
เป็นร้อยละ 18.4 ซึ่งช่วงเวลาในการเข้าใช้งานเฟซบุ๊ก คือ
ช่วง 20.01-24.00 น. คิดเป็นร้อยละ 39.4 รองลงมาคือ
ช่วงเวลา 16.01-20.00 น.คิดเป็นร้อยละ 37 และช่วงเวลา 
00.01-04.00 น. คิดเป็นร้อยละ 10.01 โดยสถานที่ในการ
เข้าใช้งานเฟซบุ๊กของทั้งสองกลุ่ม คือ บ้าน ร้อยละ 59.6 
รองลงมาคือ โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ร้อยละ 19.7 และร้าน
อาหาร/ร้านกาแฟ ร้อยละ 12.4
 2. อุปกรณ์และรูปแบบในการสื่อสาร
 อุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในการเข้าใช้งานเฟซบุ๊กมาก
ที่สุดคือ โทรศัพท์มือถือ คิดเป็นร้อยละ 48.4 รองลงมา
คือ คอมพิวเตอร์ (Notebook) คิดเป็นร้อยละ 20.9 และ
คอมพวิเตอร ์(PC) คิดเปน็รอ้ยละ 19.1 ในทัง้สองกลุ่มศึกษา
มีการ Log in เพื่อเข้าใช้งานเพียง 1 ไอดี มากที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ 79.1 รองลงมาใช้งาน 2 ไอดี ร้อยละ 17.1 และ
มากกว่า 3 ไอดี คิดเป็นร้อยละ2.4 ซึ่งไม่มีการลงทะเบียน
เขา้ใชเ้ฟซบุก๊ในรูปแบบแฟนเพจมากท่ีสุด คดิเปน็รอ้ยละ 76 
รองลงมาคือมี 1 แฟนเพจ ร้อยละ 18.3 และมี 2 แฟนเพจ 
คิดเป็นร้อยละ 2.5 โดยจำานวนเพื่อนในเฟซบุ๊กของทั้งสอง
กลุ่มคือมากทีสุ่ 501-1,000 คน คิดเปน็รอ้ยละ 37.9 รองลง

2 ได้แก่ พฤติกรรมลักษณะการสื่อสาร (ข้อท่ี 13) โดยมี
ลักษณะคำาถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) เป็นคำาถามแบบปลายปิด โดยมีคำาถามจำานวน 16 
ข้อ และมีคำาตอบให้เลือก 5 ระดับ
 สว่นที ่3 เปน็คำาถามเกีย่วกบัการใชป้ระโยชนจ์าก
เฟซบุ๊ก ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งประชาชนกลุ่มวัยเรียน
และกลุ่มวัยทำางาน มีลักษณะคำาถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณคา่ (Rating scale) เปน็คำาถามแบบปลายปดิ โดย
มีคำาถามจำานวน 12 ข้อ และมีคำาตอบให้เลือก 5 ระดับ
 การเก็บรวบรวมข้อมูล
 ผู้วิจัยทำาการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire)
ไปยงักลุม่เป้าหมายทัง้ประชาชนกลุม่วยัเรยีนและประชาชน
กลุม่วยัทำางานในเขตอำาเภอเมอืง จงัหวดับรุรีมัย ์ทีไ่ดก้ำาหนด
ไว ้โดยประชาชนในกลุม่วยัเรยีนไดด้ำาเนนิการตดิตอ่ทัง้อยา่ง
เป็นทางการโดยมีหนังสือขออนุญาตจากทางมหาวิทยาลัย 
ตามจำานวนโรงเรียนและสถาบันการศึกษาท่ีกำาหนด และ
ประชาชนกลุม่วยัทำางาน ไดด้ำาเนนิการอยา่งไมเ่ปน็ทางการ
โดยการเผชิญหน้าผ่านการสุ่มแบบโควต้า (Quota sampling)
จนครบตามจำานวนกลุ่มตัวอย่างที่กำาหนด

การวิเคราะห์ข้อมูล
 ขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมดถกู
นำาไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูป โดยใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ซึ่งประกอบไปด้วย การอธิบาย
ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กและการ
ใช้ประโยชน์จากเฟซบุ๊กของกลุ่มตัวอย่างท้ัง 2 กลุ่ม ด้วย
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics) โปรแกรมสำาเร็จรูป โดยใช้ t-test 
ใชร้ะดบันยัสำาคญัทางสถติทิี ่0.05 มาใชว้เิคราะห ์โดยหาคา่
ความแตกตา่ง เปรยีบเทยีบระหวา่งกลุม่ตวัอยา่งทัง้ 2 กลุม่

สรุปผลการวิจัย
 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีจำานวน 800 คน แบ่งเป็น
เพศชาย 371 คน และเพศหญิง 429 คน โดยกลุ่มตัวอย่าง
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มา 10,001-1,500 คน คิดเป็นร้อยละ 20.3 และ 101-500 
คน คิดเป็นร้อยละ 19.2
 3. วัตถุประสงค์ของการเข้าใช้งานเฟซบุ๊ก
 วตัถปุระสงคใ์นการเขา้งานเฟซบุก๊ในทัง้สองกลุม่
ศึกษาเป็นไปในแนวทางเดียวกันคือ สนทนา/ติดต่อสื่อสาร 
คดิเปน็รอ้ยละ 62.8 รองลงมาคอืการอพัเดทสถานะ/โพสต์
รูปภาพ/ข้อความ ร้อยละ 18.4 และการแสวงหาข้อมูล/
ขา่วสาร คดิเปน็รอ้ยละ 9.4 และเนือ้หาทีท่ัง้สองกลุม่ศกึษา
ชอบโพสต์ ชอบแชร์ และชอบกดถูกใจมากที่สุด คือ เกี่ยว
กับตนเอง คิดเป็นร้อยละ 75.25 รองลงมาโพสต์เกี่ยวกับ
วิชาการ วิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 6.75 และวงการบันเทิง 
อาหาร ท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 4.75
 4. ลกัษณะการสือ่สารผา่นเฟซบุก๊ในกลุม่วยัเรยีน
และกลุ่มวัยทำางาน
 การสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กของกลุ่มวัยเรียนในภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยรวม 3.34 และการสื่อ
สารผ่านเฟซบุ๊กของกลุ่มวัยทำางานในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยรวม 3.68
 การใช้ประโยชน์จากเฟซบุ๊กทั้งสองกลุ่ม สรุปได้
ดังนี้
 การใช้ประโยชน์จากเฟซบุ๊กของกลุ่มวัยเรียนใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยรวม 3.43 และ
การใช้ประโยชน์จากเฟซบุ๊กของกลุ่มวัยทำางานในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 3.91 

อภิปรายผล
 1. พฤติกรรมการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กของ
ประชาชนกลุ่มวัยเรียนและกลุ่มวัยทำางานในเขต อำาเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์
 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มวัยทำางานมีพฤติกรรม
การสือ่สารแตกตา่งกบักลุม่วยัเรยีน สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ที่ผู้วิจัยได้ตั้งไว้ว่า ประชาชนกลุ่มวัยเรียนและวัยทำางานใน
เขตอำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีพฤติกรรมลักษณะการ
สื่อสารผ่านเฟซบุ๊กแตกต่างกัน ภาพรวมเช่น การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร(Share) รวมไปถึงการอัพเดท
สถานะ กลุ่มวัยเรียน จะมีเกณฑ์ของค่าเฉลี่ยน้อยกว่า กลุ่ม
วยัทำางาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคดิทฤษฎเีก่ียวกบัพฤตกิรรม

การส่ือสาร ที่ว่า พฤติกรรมการส่ือสารเป็นกระบวนการที่
มีความเคลื่อนไหว และเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอด
เวลา แม้แต่ในขณะที่เราไม่ได้ทำาการส่ือสารอย่างเป็นรูป
ธรรม มีกระบวนการทำางานที่ส่งผลต่อกระบวนการคิด
และอารมณ์ความรู้สกึ เป็นกระบวนการที่เกิดจากความคิด 
ความรูสึ้ก และการกระทำาของบคุคล ในขณะทำาการส่ือสาร
โดยเกี่ยวข้องกับกระบวนการทำางานของสมอง ซึ่งเป็นกระ
บวนการที่ก่อให้เกิดความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และการก
ระทำาตลอดเวลา พฤตกิรรมการสือ่สารของมนษุยเ์ปน็ผลมา
จากการกระทำา ซ่ึงเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิด 
ความต้องการต่อจิตใจที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า การสื่อสาร
มีลักษณะเป็นการบวนการปฏิสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นการ
ส่ือสารกับตนเอง กับบุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคคลก่อให้เกิด
ระบบปฏสิมัพนัธ ์ซึง่เปน็เสมอืนการเชือ่มโยงระหวา่งผูร้ว่ม
กระทำาการสือ่สารเสมอ เน่ืองจากการสง่สารเพยีงอยา่งเดยีว
ไม่เพียงพอที่จะก่อให้เกิดการสื่อสารได้  (วิมลพรรณ 
อาชาเวท, สาวิตรี ชีวะสาธน์, ชาญ เดชอัศวนง, 2554) 
ซึ่ งจากผลการวิจัยกับทฤษฎีแนวคิดทฤษฎีเ กี่ยวกับ
พฤติกรรมการส่ือสารน้ัน กลุ่มวัยเรียนและกลุ่มวัยทำางาน 
มีพฤติกรรมการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กที่แตกต่างกัน เนื่องจาก
การเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลงในการสื่อสาร ที่ก่อให้เกิด
ความคิด อารมณ์ ความรู้สึกนั้นแตกต่างกันออกไป ตาม
ความสัมพันธ์ทางด้านสังคมและความสัมพันธ์กับตนเอง
หรอืกลบับคุคลอืน่ และการใชง้านเฟซบุก๊ ถอืไดว้า่เปน็เครอื
ขา่ยสังคมออนไลนท์ีต่อบสนองไลฟส์ไตล์ของคนในปจัจบุนั 
โดยเลือกที่จะมีการ เผยแพร่ข้อมูล การแลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ซ่ึงทั้งสองกลุ่มเป้าหมาย มีประสบการณ์ 
และกิจกรรม หรือความสนใจ แตกต่างกันไปตามความ
สนใจ หรือสภาพแวดล้อม และยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของภัทรา เรืองสวัสดิ์ (2553) ที่ศึกษารูปแบบการดำาเนิน
ชวีติและพฤตกิรรมการใช้เครอืขา่ยสงัคมออนไลนข์องคนวยั
ทำางานในเขตกรงุเทพมหานคร พบวา่ลกัษณะทางประชาชน
ศาสตร์ของประชาชนวัยทำางานที่ใช้บริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์มากที่สุดคือ Facebook เป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย มีอายุระหว่าง 25-30 ปี ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัท/ห้างร้านเอกชน และพฤติกรรมการใช้ส่วนมากคือ
การสนทนากับเพื่อน Chat/อัพเดทสถานะ/ข้อมูลส่วนตัว/
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รปูภาพและหาขอ้มลู/แลกเปลีย่นขอ้มลู ซึง่ตามผลงานวจิยั 
กลุ่มวัยเรียนและกลุ่มวัยทำางานมีพฤติกรรมทางด้านการ
สื่อสาร ที่ใช้ส่วนมากคือ การรับชมรูปภาพของเพื่อนหรือ
บุคคลทั่วไป การอัพเดทสถานะ การสนทนากับเพื่อน การ
โพสต์ข้อความ โพสต์ภาพ
 2. การใช้ประโยชน์จากเฟซบุ๊กของประชาชน
กลุม่วยัเรียนและวยัทำางานในเขตอำาเภอเมอืง จงัหวดับรีุรมัย ์
จากการศึกษาพบวา่กลุ่มวยัทำางานและกลุม่วยัเรยีนมกีารใช้
ประโยชน์จากเฟซบุ๊ก แตกต่างกัน สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ผู้วิจัยได้ตั้งไว้ว่าประชาชนกลุ่มวัยเรียนและวัยทำางานใน
เขตอำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการใช้ประโยชน์จากเฟ
ซบุ๊กแตกต่างกัน ซึ่งทั้งสองกลุ่มนั้นมีความต้องการหรือ
แรงจูงใจในการตอบสนองความพึงพอใจของตนเองไม่ว่า
จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม สอดคล้องกับ แนวคิดทฤษฎีการ
ใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อ ที่ว่ามนุษย์มีความ
ต้องการอยากจะเรียนรู้เพื่อแสวงหาระเบียบ และความ
เข้าใจเกี่ยวกับ สภาวะแวดล้อมรอบตัว ความต้องการที่จะ
รู้นี้ นับเป็นแรงผลักดันสำาคัญที่มนุษย์ได้มาจากการอยู่ร่วม
กนัในสงัคม ซึง่เทา่กบัเปน็การยอมรบัวา่ มนษุยเ์ราตัง้ใจทีจ่ะ
แสวงหาข่าวสารจากสือ่มวลชน ไมใ่ช่เปน็เพราะอทิธิพล จาก
สือ่แตเ่พียงดา้นเดยีวดังทีเ่คยคดิกนั และลกัษณะทีส่ำาคัญอกี
อยา่งหนึง่ในทฤษฎนีี ้คอื เปน็การศกึษาทีห่า้ความสำาคญักบั
บทบาทและตัวบุคคล ในอันที่จะเลือกเปิดรับสารมากกว่า 
(Mc Combs  and  Becker  1979: 50-52  อ้างถึงใน 
ฤดพีร ผอ่งสภุาพ 2551: 28-33) จากผลการวจิยักบัแนวคดิ
ทฤษฎกีารใชป้ระโยชนแ์ละความพงึพอใจ การใชป้ระโยชน์
จากเฟซบุ๊กของประชาชนกลุ่มวัยเรียนและวัยทำางาน โดย
ภาพรวมท้ังสองกลุ่มเป้าหมายจะมีการใช้ประโยชน์ในด้าน 
การแสวงหาข้อมูลข่าวสาร,การติดต่อสื่อสารกับเพื่อนและ
บุคคลอื่นๆ, การแสดงเรื่องราวของตนเอง, การแสดงความ
คิดเห็นของตนเอง, สร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนและสังคม, 
สร้างความบนัเทงิ ความสนกุสนาน, ชอ่งทางในการคน้ควา้ 
ศึกษาหาข้อมูลเพื่อประกอบในด้านการเรียน และช่อง
ทางในการค้นคว้า ศึกษาหาข้อมูลเพื่อประกอบการในด้าน
ทำางาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิมลพรรณ อาภาเวท 
สาวิตรี ชีวะสาธน์ และ ชาญ เดชอัศวนง (2554) ซึ่งกล่าว
ว่า การติดต่อสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ในการติดต่อสื่อสาร

กับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ เช่น เพื่อน บุคคลที่รู้จัก หรือการแลก
เปล่ียนข้อมูลข่าวสารต่างๆ แล้วนำาข่าวสารที่ได้รับจาการ
สื่อสารในเฟซบุ๊ก ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น ความ
บันเทิงและความสนุกสนานที่หลากหลาย การสนทนากับ
เพื่อนและคนอื่นๆ การหาข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยทั้งเรื่อง
ของเพือ่น คนรูจั้กและเรือ่งทัว่ไป การสรา้งความสมัพนัธก์บั
เพือ่นและสังคม การใช้เวลาวา่ง การแสดงออกดา้นความคิด
เหน็ของตนเอง การนำาขอ้มลูขา่วสารไปช่วยในการตดัสินใจ 
โพสต์รูปและเรื่องราวของตนเอง
 อีกทั้งการใช้ประโยชน์จากเฟซบุ๊ก เป็นการ
ยำ้าตัวตนหรือการเสริมความเด่นให้กับตัวเอง ถึงแม้ทั้ง
สอง กลุ่มจะมีการใช้ประโยชน์จากเฟซบุ๊กในรูปแบบที่
เหมือนกัน แต่จะให้ความสำาคัญของการใช้ประโยชน์ที่
แตกต่างกัน เช่น กลุ่มวัยทำางานจะให้ความสำาคัญในการ
แสวงหาข้อมูลข่าวสาร มากที่สุด ส่วนกลุ่มวัยเรียนจะให้
ความสำาคัญกับเรื่องน้ีน้อยกว่า แต่กลุ่มวัยเรียนจะเน้นให้
ความสำาคัญในเรื่องความบันเทิงและความสนุกสนาน หรือ
แม้แต่การติดต่อส่ือสารกับเพ่ือนและบุคคลอื่นๆ นั้น กลุ่ม
วัยทำางานจะให้ความสำาคัญกับเรื่องนี้มากกว่ากลุ่มวัยเรียน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฤดีพร ผ่องสุภาพ (2551) ซึ่ง
ศึกษาการแสวงหาข่าวสารประชาสัมพันธ์และความพึง
พอใจในการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนิสิต
นักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า นิสิตนักศึกษานั้น
มีการส่ือสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เกิดขึ้นเป็นรูป
แบบการหาข่าวสารประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆ และการ
แสวงหาข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นยังมีความสัมพันธ์
กับทัศนคติ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจที่มีต่อการ
สื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ และสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ พิชญาวี คณะผล (2553) ซึ่งทำาการศึกษาทัศนคติ 
การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจของการสื่อสารผ่าน
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน ์กรณศีกึษา : นกัศกึษาและบคุลากร
มหาวทิยาลยัเฉลมิกาญจนา จ.เพชรบรูณ ์โดยผลการศกึษา
พบว่า นักศึกษาและบุคลากรส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อเครือ
ข่ายสังคมออนไลน์ในเชิงบวก และมีความพึงพอใจมากใน
เรื่องของการได้สนทนา (Chat) ตอบโต้กับเพื่อนหรือผู้ที่
ต้องการจะสื่อสารด้วย มีความคล่องตัวและความรวดเร็ว
ในการตดิตอ่ส่ือสาร และมคีวามหลากหลายของชุมชนหรอื
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กลุ่มสังคม
 3. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการสื่อสารผ่าน
เฟซบุ๊กของประชาชนกลุ่มวัยเรียนและวัยทำางานในเขต
อำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
 ในการศกึษาเมือ่เปรยีบเทยีบพฤตกิรรมลกัษณะ
การสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กระหว่างประชาชนกลุ่มวัยเรียนและ
วัยทำางานในเขตอำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าแตกต่างกัน
 ผลการพิสูจน์สมมติฐานจากการหาค่า t-test 
พบว่า ค่า (P ≤ .05) แสดงว่าผลการเปรียบเทียบสมมติฐาน
ในครั้งนี้ ปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นั่นคือ ลักษณะการ
สื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก ในประชาชนกลุ่มวัยเรียนกับประชากร
กลุม่วยัทำางานมคีวามแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบัความเชือ่ม่ัน .05 โดยคา่เฉลีย่รวมของกลุม่วยัทำางาน
มีเกณฑ์ที่มากกว่ากลุ่มวัยเรียน โดยมีความสำาคัญของการ
สื่อสาร เช่น กลุ่มวัยเรียนจะให้ความสำาคัญในการสื่อสาร 
เกีย่วกบัการรับชมรปูภาพของเพือ่นหรอืบคุคลอืน่ทัว่ไป แต่
กลุม่วยัทำางานเลอืกในการอพัเดทสถานะของตน สอดคลอ้ง
กับงานวิจัย จุฑามณี คายะนันท์ (2554) ที่ได้ศึกษาเรื่อง 
พฤติกรรมและผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสังคมออน
ไลน์เฟซบุ๊กดอทคอม (www.facebook.com) พบว่า ราย
ไดแ้ละอาชพีท่ีแตกตา่งกนัมผีลตอ่จำานวนครัง้ตอ่สปัดาหใ์น
การใช้บริการสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กดอทคอม รายได้ที่แตก
ต่างกันมีผลกับระยะเวลาในการใช้บริการ/ครั้ง อายุ ระดับ
การศกึษาสงูสดุ รายได/้เดอืน และอาชพีทีแ่ตกตา่งกันมผีล
กับช่วงเวลาในการเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก
ดอทคอม  ซึ่งผลการเปรียบเทียบประชาชนทั้งสองกลุ่ม 
ผู้วิจัยเห็นว่าการสื่อสารเกิดจากความคิด อารมณ์ ที่ทำาให้
เกดิความรู้สกึนัน้แตกตา่งกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
ศุนิสา ทดลา (2542) ศึกษารูปแบบพฤติกรรมการสื่อสาร
ในห้องสนทนาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผลการศึกษาพบ
ว่า รูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารของผู้สนทนาเป็นไปท้ัง
ในรูปแบบที่แตกต่างและคล้ายคลึงกันกับการแสดงออกใน
โลกของความเป็นจริง และเปิดโอกาสในผู้สนทนามีอิสระ 
เสรีภาพในการแสดงออกในการสื่อสารอย่างไร้ขอบเขต 
นอกจากนีผู้ส้นทนาจะใชข้อ้ความตลอดจนสญัลกัษณใ์นการ
แสดงออกถึงอารมณ์และความรู้สึกในการสนทนา
 4. การเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์จากเฟซบุ๊ก

ของประชาชนกลุม่วยัเรียนและวยัทำางานในเขตอำาเภอเมอืง 
จังหวัดบุรีรัมย์
 ในการเปรียบเทียบ ประชาชนกลุ่มวัยเรียนและ
วัยทำางานในเขตอำาเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  ในการใช้
ประโยชน์จากเฟซบุ๊ก พบว่าแตกต่างกัน
 ผลการพิสูจน์สมมติฐานจากการหาค่า t-test 
พบว่า ค่า (P ≤ .05) แสดงว่าผลการเปรียบเทียบสมมติฐาน
ในครั้งนี้ ปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นั่นคือ การใช้ประ
โยชน์จากเฟซบุ๊ก ในประชาชนกลุ่มวัยเรียนกับประชาชา
กรกลุ่มวัยทำางานมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่น .05 โดยค่าเฉลี่ยรวมของกลุ่มวัย
ทำางานมีเกณฑ์ที่มากกว่ากลุ่มวัยเรียน มีการใช้ประโยชน์ที่
ให้ความสำาคัญแตกต่างกัน โดยสอดคล้องกับ แคทซ์ และ
คณะ ที่ได้อธิบายว่า สภาวะของสังคมและจิตใจที่แตกต่าง
กัน ย่อมมีส่วนอย่างสำาคัญที่ทำาให้มนุษย์มีความต้องการ
แตกต่างกัน ทำาให้แต่ละคนคาดคะเนว่า สื่อแต่ละประเภท
จะสนองความพึงพอใจไดต้า่งกนัออกไปด้วย ดงันัน้ ลักษณะ
ของการใช้สื่อของบุคคลที่มีความต้องการไม่เหมือนกัน ก็
จะมีความแตกต่างกันไป และในขั้นสุดท้าย คือ ความพึง
พอใจทีไ่ดร้บัจากการใชส้ือ่จะตา่งกนัออกไปอกีดว้ย และยงั
สอดคล้องกับงานวิจัยของศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์ (2557) 
ทีไ่ดศ้กึษาพฤตกิรรมการเปดิรบัการใชป้ระโยชน ์และความ
พงึพอใจในการใชง้านเครอืขา่ยสังคมออนไลน ์ของนกัศกึษา
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด กรณีศึกษา: เฟชบุ๊ก 
โดยผลการศึกษาพบว่า สรุปได้ว่า นักศึกษามหาวิทยาลัย
นานาชาติแสตมฟอร์ดที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์
แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ ค่าเฉลี่ยการใช้จ่ายต่อเดือนต่างกัน 
มีการใช้ประโยชน์จากเฟซบุ๊กแตกต่างกัน และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ดที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์
ต่างกัน โดยมีเพศ และอายุต่างกัน มีความพึงพอใจที่ได้รับ
จากเฟชบุคแตกต่างกัน ดังนั้นแล้วนักศึกษามหาวิทยาลัย
นานาชาตแิสตมฟอรด์ ทีม่ลัีกษณะประชากรศาสตรท์างดา้น 
เพศ อาย ุคณะทีศึ่กษา และคา่ใชจ้า่ยเฉลีย่ตอ่เดอืน มีความ
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับเฟชบุ๊ก จึงแสดงให้เห็นว่า 
ลกัษณะประชาชนกลุม่วยัเรยีนและวยัทำางานในเขตอำาเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีความแตกต่างกัน ทำาให้มีการใช้
ประโยชน์จากเฟซบุ๊กแตกต่างกัน
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ข้อเสนอแนะ
 ขอ้เสนอแนะสำาหรบัการประยกุตใ์ชผ้ลการวจิยั
 1. จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่ากลุ่มวัยเรียนและ
วยัทำางานมพีฤตกิรรมความถีใ่นการใชง้านเฟซบุ๊กทกุวันมาก
ที่สุด ดังนั้นแล้วทางโรงเรียน มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน
องคก์รตา่งๆ อาจใชเ้ปน็ช่องทางหนึง่ในการสือ่สารดังกลา่ว 
เช่นในการสื่อสารกับนักเรียน นักศึกษา หรือกับลูกจ้าง 
พนักงาน ของตนเอง ด้วยวิธีการสนทนา การประกาศ การ
นัดประชุม การแจ้งเตือน โดยใช้พื้นที่เฟซบุ๊กเพื่อการเรียน
การสอนหรือการทำางาน ซึ่งเป็นลักษณะของการสร้างกลุ่ม
ย่อยในเฟซบุ๊กที่ทำาการสื่อสารเพียงครั้งเดียว แต่ผู้รับสาร
สามารถรับสารได้พร้อมกันทุกคน
 2. จากการศึกษาครั้งน้ี พบว่ากลุ่มวัยทำางาน
เลือกที่จะใช้พ้ืนท่ีเฟซบุ๊กในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารมาก
ที่สุด ดังนั้นจึงเป็นทางเลือกสำาหรับสถานประกอบการท้ัง
ภาครฐัและภาคเอกชนทีจ่ะใชเ้ฟซบุก๊ในการประชาสมัพนัธ์
ขอ้มลูขา่วสารตา่งๆ ขององคก์ร หรอืใช้เฟซบุก๊เปน็สว่นหนึง่
ของการทำางาน
 3. จากการศกึษาครัง้นี ้พบว่ากลุม่วยัเรยีนเลอืก
ทีจ่ะใชป้ระโยชนจ์ากเฟซบุก๊ในการสร้างความบนัเทงิ ความ
สนุกสนานมากที่สุด ดังนั้นจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งสำาหรับ
องค์กรที่ต้องการผลิตสื่อบันเทิงเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่
เป็นกลุ่มวัยเรียนเหล่านี้
 ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
 1. การศกึษาวจัิยครัง้น้ีเปน็การศกึษาเฉพาะกลุม่
วัยเรียนและวัยทำางานในเขตอำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
เท่านั้น จึงควรมีการศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารในเฟซบุ๊ก 
ในเขตอำาเภออ่ืนๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อจะได้ทราบถึง
พฤติกรรมการสื่อสารและการใช้ประโยชน์จากเฟซบุ๊กใน
กลุม่วยัเรียนและกลุม่วยัทำางานอืน่ๆ ทีส่ามารถเปน็ตัวแทน
ในการอธิบายข้อค้นพบในการวิจัยได้อย่างน่าเชื่อถือ
 2. ในการวิจัยครั้ งต่อไปควรมีการวิจัยเชิง
คณุภาพดว้ยการสมัภาษณแ์บบเจาะลกึ สมัภาษณก์ลุม่ เพือ่
ขยายผลการวจิยัและอธบิายขอ้คน้พบในการวจิยัไดอ้ยา่งนา่
เชื่อถือ
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บทคัดย่อ
 งานวิจัยครั้งนี้เพื่อหาพื้นที่เหมาะสมสำาหรับปลูกกวาวเครือ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Pueraria candollei Graham 
ex Benth. Ver mirifica โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์วิเคราะห์หาพื้นที่เหมาะสม และจัดทำาแผนที่แสดงความเหมาะ
สมสำาหรบัปลกูกวาวเครอืในจงัหวัดชลบรุ ีโดยกำาหนดความสำาคญัและปจัจยัมาใชใ้นการวเิคราะห ์ไดแ้ก ่ปรมิาณนำา้ฝน กลุม่
ชุดดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน และ ความสูงของภูมิประเทศ โดยใช้วิธีกำาหนดค่าถ่วงนำ้าหนักตามกระบวนการวิเคราะห์เชิง
ลำาดับชั้น Analytic Hierarchy Process (AHP) ทำาการซ้อนทับข้อมูล เพื่อจำาแนกระดับความเหมาะสมของพื้นที่สำาหรับ
ปลูกกวาวเครือ ในจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ในจังหวัดชลบุรีมีพื้นที่เหมาะสมมากที่สุด มีพื้นที่ประมาณ 700,804 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 25.70 พื้นที่เหมาะสมปานกลาง มีพื้นที่ประมาณ 893,793 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 32.78 และพื้นที่เหมาะสม
น้อย มีพื้นที่ประมาณ 83,556 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.81 และพื้นที่ไม่เหมาะสม มีพื้นที่ 1,001,069 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 36.71 
โดยอำาเภอที่มีพื้นที่ความเหมาะสมมากที่สุด คือ อำาเภอบ่อทอง มีพื้นที่เหมาะสมมากที่สุด 141,554 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
5.19 ของพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้พื้นที่อำาเภอบ่อทอง มีความเหมาะสมสำาหรับปลูกกวาวเครือมากที่สุด 
เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนและมีปริมาณนำ้าฝนเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 1,367 ลบ.ม. 

คำาสำาคัญ: กระบวนการลำาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP), การจำาแนกประเภทข้อมูล

Abstract
 The research was to find the suitable area for planting Kwao Krua (Scientific name: Pueraria 
candollei Graham ex Benth Ver mirifica) by application of Geographic Information System and mapping 
suitable areas for planting kwao krua in Chon Buri province. The factors included average rainfall, soil 
texture, land use and elevation; specification weight was made by analytic hierachy process. Overlay data 
using add operation technique and reclassify score level for suitable area, and analysis suitable area for 
planting kwao krua in Chon Buri province. The results of this research in Chon Buri province indicated 

15 
การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสม

สำาหรับปลูกกวาวเครือ กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี
Application of Geographic Information System to Analyze Suitable 

Area for Planting Kwao Krua; Case Study of Chon Buri Province.
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that the most suitable areas were 700,804 rai or 
25.70 %, moderate suitable area were 893,793 rai 
or 32.78 %, less suitable area were 83,556 rai or 
4.81% and unsuitable area about 1,001,069 rai or 
36.71 %. The most appropriate District area was 
Bo Thong with suitable area 141,554 rai or 5.19 
% of the total areas of Chon Buri Province. The 
important factor for Bo Thong district to be the 
most appropriate area for planting kwao krua was 
because the most areas was a loam and average 
annual rainfall 1,367 mm.

Keywords: AHP, Supervised Classification

บทนำา
 จากสถานการณ์กวาวเครือที่กำาลังได้รับความ
สนใจอย่างมากในต่างประเทศ โดยเฉพาะกวาวเครือขาว 
ซึ่งถูกนำาไปใช้ในผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม ผลิตภัณฑ์ในอาหาร
สตัว ์และผลติภัณฑ์เครือ่งสำาอาง (ธนโชติ ธรรมชาต,ิ 2555) 
กำาลงัเปน็ทีต่อ้งการของตลาดตา่งประเทศ แตก่ารเพาะปลกู
นั้นใช้เวลานาน อีกทั้งพื้นที่ที่จะใช้เพาะปลูกจะต้องเป็นดิน
ที่คล้ายกับดินภูเขา ถึงจะได้ผลผลิตท่ีคุ้มค่ารวมถึงการให้
คำาแนะนำาของผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่วิธีการเพาะชำา การเตรียม
พื้นท่ี และการเพาะปลูกลงดิน จนถึงการส่งขาย ส่งผลให้
ความต้องการผลผลิตกวาวเครือนั้นมีมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก
กวาวเครือนั้นหาพบได้ยาก พบข้ึนอยู่ในป่าแถบเชิงเขา
ทางภาคเหนือและภาคตะวันตกเท่าน้ัน จึงได้มีการศึกษา
การเพาะและขยายพันธุ์กวาวเครือขาว รวมถึงการนำามาท
ดลองเพาะปลูกบนพื้นที่ไร่ (ชวลิต นิยมธรรม, 2547) เพื่อ
มาเปรียบเทียบกับแหล่งกำาเนิดกวาวเครือท่ีพบในป่า และ
มีการศึกษาปัจจัยด้านการปลูก สภาพและเงื่อนไขที่เหมาะ
สม ในการเจริญเตบิโตของกวาวเครอื นอกจากศกึษาวธิกีาร
ปลูก พื้นที่เหมาะสมสำาหรับปลูกกวาวเครือก็มีส่วนสำาคัญ
เชน่กนั จากการทดลองปลกูบนพืน้ทีไ่ร่ (สมโภชน ์ทบัเจรญิ, 
2545) พบวา่ปญัหาการเพาะปลกูกวาวเครอื คอื พืน้ทีเ่พาะ
ปลูกนั้น ดินจะต้องไม่เป็นดินเหนียวจัด หรือดินทรายจัด 
เน่ืองจากการเกิดหัวในดินท่ีเป็นดินเหนียวจัดน้ันทำาให้หัว
เนา่ใชก้ารไมไ่ด ้และถา้เกิดหวัในดนิทีเ่ปน็ทรายจัดจะทำาให้
หัวลีบ ไม่สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้เช่นกัน อีกทั้งพื้นท่ี

ที่ใช้เพาะปลูกจำาเป็นต้องใช้พื้นที่มาก เน่ืองจากการเพาะ
ปลูกกวาวเครือจะต้องยกร่องคล้ายกับแปลงผัก ระหว่าง
ร่องน้ันจะลึกกว่ามากเพื่อเป็นการจำากัดไม่ให้หัวน้ันติดกัน 
ในจังหวัดชลบุรี มีเกษตรกรผู้ริเริ่มปลูกกวาวเครือ เพียงแค่ 
1 ราย มีพื้นที่ที่เพาะปลูกแล้ว ที่ตำาบลหนองขาม อำาเภอ
ศรีราชา จำานวน 65 ไร่ และ ตำาบลเนินโมก อำาเภอบ้านบึง 
จำานวน 110 ไร่ (กระทรวงสาธารณสุข, 2553)
 ผู้ศึกษาได้ทำาการศึกษาพื้นที่เหมาะสมสำาหรับ
การต้นปลูกกวาวเครือในจังหวัดชลบุรี จึงมีการวิเคราะห์
ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดชลบุรีว่ามีความเหมาะสม
ต่อการปลูกกวาวเครือ โดยในการศึกษาคร้ังน้ีได้ประยุกต์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ Geographic Information 
System (GIS) มาใช้ในการวิเคราะห์หาพื้นที่เหมาะสม
สำาหรับปลูกกวาวเครือ โดยใช้วิธีการให้คะแนนเพื่อแบ่ง
ความเหมาะสมของพื้นที่ โดยผู้เช่ียวชาญ และนำามา
คำานวณค่าถ่วงนำ้าหนัก เพ่ือนำามาเข้ากระบวนการลำาดับ
ชั้นเชิงวิเคราะห์ Analytic Hierarchy Process (AHP) ซึ่ง
กระบวนการนีเ้ปน็ทีย่อมรบัว่ามีความถกูตอ้ง เพือ่สรุปพืน้ที่
ปลูกกวาวเครือที่มีความเหมาะสมที่สุด

วัตถุประสงค์
 1. เพ่ือหาพื้นที่เหมาะสมในการปลูกกวาวเครือ 
ในจังหวัดชลบุรี
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อการปลูก
กวาวเครือ ในจังหวัดชลบุรี

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 1. เพื่อทราบถึงพื้นที่ เหมาะสมในการปลูก
กวาวเครือในจังหวัดชลบุรี
 2. เพื่อทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปลูก
กวาวเครือ ในจังหวัดชลบุรี

ขอบเขตการวิจัย
 พ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 2,726,875 ไร่ 
(4,633 ตารางกิโลเมตร) แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำาเภอ 
92 ตำาบล 687 หมู่บ้าน ประกอบด้วยอำาเภอเมืองชลบุรี อำาเภอ
หนองใหญ่ อำาเภอพนัสนิคม อำาเภอบ้านบึง อำาเภอพานทอง 
อำาเภอบ่อทอง อำาเภอศรีราชา อำาเภอบางละมุง อำาเภอสัตหีบ 
อำาเภอเกาะสีชัง และอำาเภอเกาะจันทร์
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วิธีการดำาเนินการวิจัย
 ในการศึกษาครั้งน้ีจะวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นท่ีเป็นหลักโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นเครื่อง
มือในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพ เพื่อหาความเหมาะสมทางด้านกายภาพซึ่งจะให้ข้อมูลทั้งสิ้น 4 
ชั้นข้อมูล ได้แก่ กลุ่มชุดดิน ปริมาณนำ้าฝน ความสูงของพื้นที่ มาวิเคราะห์ร่วมกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในแต่ละชั้นข้อมูล
ต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเชิงพื้นท่ีและข้อมูลเชิงบรรยายเพื่อหาพื้นที่เหมาะสมในการปลูกต้นกวาวเครือทางกายภาพ 
โดยทำาการวิเคราะห์ตามขั้นตอนดังนี้ 

4 
 

 

1. ปัจจัยที่ใช้ 

ศึกษาปัญหาและก าหนดวัตถุประสงค์ 

รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องจากหน่วยงานต่างๆ 

ศึกษาและก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์พ้ืนที่เหมาะสมส าหรับปลูกกวาวเครือ 

ข้อมูลเชิงพื้นที่ ข้อมูลเชิงบรรยาย 

การน าเข้าข้อมูลทาง
ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ 

คุณสมบัติดิน 

ปริมาณน้ าฝน ปี 
2554 - 2556 

ความสูงภูมิประเทศ 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ปี 2557 

ข้อมูลทางกายภาพ
ของกวาวเครือและ

พื้นที่ศึกษา 

ข้อมูลทาง
เศรษฐกิจของ
กวาวเครือ 

การก าหนดปัจจัยที่ใช้
ในการวิเคราะห์ 

ก าหนดให้ค่าน้ าหนักแต่ละปัจจัยโดยผู้เชี่ยวชาญ 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

การซ้อนทับข้อมูล (overlay Technique) 

พื้นที่เหมาะสมส าหรับปลูกกวาวเครือ 

พื้นที่เหมาะสมส าหรับปลูกกวาวเครือ จังหวัดชลบุรี 

ซ้อนทับด้วยแผนที่การใช้ที่ดิน ปี 2558 

รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ

ข้อมูลเชิงพื้นที่ ข้อมูลเชิงบรรยาย

กำาหนดให้ค่านำ็าหนักแต่ละปัจจัยโดยผู้เชี่ยวชาญ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

การซ้อนทับข้อมูล (overlay Technique)

พื้นที่เหมาะสมสำาหรับปลูกกวาวเครือ

ซ้อนทับด้วยแผนที่การใช้ที่ดิน

พื้นที่เหมาะสมสำาหรับปลูกกวาวเครือ จังหวัดชลบุรี

การกำาหนดปัจจัยที่ใช้
ในการวิเคราะห์

คุณสมบัติดิน

ความสูงภูมิประเทศ

การใช้ประดยชน์ที่ดิน
ปี 2557

การนัาเข้าข้อมูลทางระบบ
สารสนเทศภูมิศาตร์

ข้อมูลทางกายภาพ
ของกวาวเครือ
และพื้นที่ศึกษา

ข้อมูลทาง
เศรษฐกิจของ
กวาวเครือ

ปริมาณนำ้าฝน 
ปี 2554-2556

ศึกษาและกำาหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์พ้ืนท่ีเหมาะสมสำาหรับปลูกกวาวเครือ

ศึกษาปัญหาและกำาหนดวัตถุประสงค์
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 1. ปัจจัยที่ใช้
  1.1 วิเคราะห์คุณสมบัติดินจากการนำาข้อมูล
กลุ่มชุดดินโดยใช้เกณฑ์ของกรมพัฒนาท่ีดิน (2545) มา
จัดกลุ่มชุดดินตามระดับความเหมาะสมทางกายภาพของ
ดนิ โดยดนิทีม่ลีกัษณะและคณุสมบตัทิีใ่กลเ้คยีงกนัอยูก่ลุม่
เดียวกัน
  1.2 วิเคราะห์ปริมาณนำ้าฝนรายปี โดย
นำาข้อมูลสถิติปริมาณนำ้าฝน จากสถานีต่างๆ (กรม
อุตุนิยมวิทยา, 2545-2556) ในจังหวัดชลบุรี และนำามา
จำาแนกระดับปริมาณนำ้าฝนรายปี โดยนำาเข้าข้อมูลปริมาณ
นำ้าฝนรายปีลงในตารางข้อมูล เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างตารางข้อมูล
  1.3 วิเคราะห์ข้อมูลความสูงของภูมิประเทศ 

มาศึกษาระดับความสูงของพ้ืนที่ที่เหมาะสมแก่การเพาะ
ปลูกพืช นำาเข้าข้อมูลเส้นชั้นความสูง เพื่อใช้โปรแกรมหา
ค่าความสูงของภูมิประเทศของพื้นที่
  1.4 วิเคราะห์แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในจังหวัดชลบุรี (2557) โดยใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม 
LANDSAT8 (OLI/TIRS) จาก United States Geological 
Survey (USGS) Path/Row ที่ 129/052 ถ่ายภาพวัน
ที่ 20 มกราคม 2558 และ 129/050 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2558 ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชลบุรี แปลด้วยวิธีกำากับดูแล 
(Supervised Classification) เพื่อวิเคราะห์ว่าพื้นที่ใน
จังหวัดชลบุรีมีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทใดบ้าง และ
พืน้ทีใ่ดบา้งทีส่ามารถนำามาใชป้ระโยชนท์ีด่นิในการปลกูตน้
กวาวเครือได้
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ภาพที่ 1 แผนที่แสดงปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์หาพื้นที่เหมาะสม

 2. การวิเคราะห์ข้อมูล
  2.1 ทำาการให้ค่าคะแนนความเหมาะสมสำาหรับปลูกกวาวเครือ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาถึงลักษณะการปลูก
กวาวเครือ จากนายสมโภช ทับเจริญ ทำาให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการปลูกกวาวเครือ ดังนี้ 
   2.1.1 คุณสมบัติดินที่ปลูกจะต้องเป็นดินร่วนเท่านั้น ไม่ใช่ดินทราย ดินเหนียว หรือ ดินหินกรวด 
   2.1.2 ลักษณะพื้นที่เพาะปลูกต้องเป็นที่ราบ ไม่เป็นแอ่ง หรือ ภูเขา 
   2.1.3 พืน้ทีเ่พาะปลกูสามารถปลกูทดแทนพชืไรช่นดิอืน่ไดท้ำาการศึกษามาทำาใหท้ราบวา่มผีูเ้ชีย่วชาญเปน็
ผู้ให้คะแนนและมาวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการลำาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ Analytic Hierarchy Process (AHP) เพื่อให้ได้ค่า
นำ้าหนักและคะแนนความเหมาะสมสำาหรับปลูกของแต่ละปัจจัย ดังตารางที่ 1
  2.2 นำาแผนทีท่ัง้ 4 ปจัจยั มาซอ้นทบักนั (Overlay Technique) เพือ่หาพืน้ทีเ่หมาะสมสำาหรบัปลกูกวาวเครอื
ในจังหวัดชลบุรี 

ตารางที่ 1 แสดงค่านำ้าหนักคะแนนแต่ละปัจจัย

ปัจจัยความเหมาะสม ค่าถ่วงนำ้าหนัก ปัจจัยย่อย ระดับคะแนน

คุณสมบัติดิน 0.505 ดินร่วนละเอียด/หยาบ
ดินเหนียว/ดินทราย
อื่นๆ

3
2
1
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ปัจจัยความเหมาะสม ค่าถ่วงนำ้าหนัก ปัจจัยย่อย ระดับคะแนน

ปริมาณนำ้าฝน 0.238 1,201-1,400 มม.
1,001-1,200 มม.
800 – 1,000 มม.

3
2
1

ความสูงของภูมิประเทศ 0.167 0 - 250 เมตร
251-500 เมตร
> 501 เมตร

3
2
1

การใช้ประโยชน์ที่ดิน 0.088 พืชไร่
ไม้ผล-ไม้ยืนต้น/นาข้าว
พื้นที่รกร้างว่างเปล่า
อื่นๆ

3
2
1
0

 3. การจัดทำาแผนที่
 เมื่อได้แผนท่ีพื้นท่ีเหมาะสมสำาหรับปลูกกวาวเครือแล้ว (ดังภาพที่ 1) นำามาซ้อนทับกับแผนที่การใช้ประโยชน์
ที่ดินในจังหวัดชลบุรีในปัจจุบันโดยใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT8 (OLI/TIRS) จาก United States Geological 
Survey (USGS) Path/Row ที่ 129/052 ถ่ายภาพวันที่ 20 มกราคม 2558 และ 129/050 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 
ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชลบุรี แปลด้วยวิธีกำากับดูแล (Supervised Classification) ทำาการซ้อนทับโดยใช้เทคนิคการซ้อน
ทับ ข้อมูล (Overlay Technique) เพื่อวิเคราะห์ว่าพื้นที่ในจังหวัดชลบุรีมีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทใดบ้าง และพื้นที่
ใดบา้งทีส่ามารถนำามาใชส้ำาหรบัปลกูกวาวเครือ ทีม่คีวามเหมาะสมทีส่ดุ โดยแบง่ระดบัความเหมาะสมของพืน้ทีส่ำาหรบัปลูก
กวาวเครือ ออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย และไม่เหมาะสม จัดทำาเป็นตาราง
แสดงพ้ืนท่ีแต่ละอำาเภอว่ามีความเหมาะสมสำาหรับปลูกกวาวเครือมาก ปานกลาง น้อย และไม่เหมาะสม ต่อไป ดังตารางท่ี 2 

ผลการวิจัย
 ผลจากการวิเคราะห์หาพื้นที่เหมาะสมสำาหรับปลูกกวาวเครือ ของจังหวัดชลบุรี จากการวิเคราะห์ปัจจัยทาง
กายภาพทั้ง 4 มาซ้อนทับข้อมูล (Overlay Technique) เพื่อแบ่งระดับความเหมาะสมสำาหรับการปลูกกวาวเครือออกเป็น 
4 ระดับ ได้แก่ พื้นที่เหมาะสมมาก พื้นที่เหมาะสมปานกลาง พื้นที่เหมาะสมน้อย และไม่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ดังตารางที่ 1
 พืน้ทีเ่หมาะสมมาก มพีืน้ทีป่ระมาณ 700,804 ไร่ คิดเปน็รอ้ยละ 25.70 มมีากทีสุ่ดอยูใ่นอำาเภอบอ่ทอง 141,554 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.19 และมีน้อยที่สุดอยู่ในอำาเภอพานทอง 3,314 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.12
 พื้นที่เหมาะสมปานกลาง มีพื้นที่ประมาณ 893,792 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 32.78 มีมากที่สุดอยู่ในอำาเภอบ่อทอง 
257,341 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.44 และมีน้อยที่สุดอยู่ในอำาเภอสัตหีบ 26,035 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.95
 พืน้ทีเ่หมาะสมนอ้ย มพีืน้ทีป่ระมาณ 131,210 ไร ่คดิเปน็ร้อยละ 4.81 มมีากทีส่ดุอยูใ่นอำาเภอบางละมงุ 35,239 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.29 และมีน้อยที่สุดอยู่ในอำาเภอหนองใหญ่ 5,200 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.19
 พืน้ทีไ่มเ่หมาะสม มพีืน้ทีป่ระมาณ 1,001,069 ไร ่คดิเปน็รอ้ยละ 36.71 มมีากทีส่ดุอยูใ่นอำาเภอศรรีาชา 199,590 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.32 และมีน้อยที่สุดอยู่ในอำาเภอเกาะสีชัง 3,941 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.14
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ตารางที่ 2 แสดงพื้นที่เหมาะสมสำาหรับการปลูกกวาวเครือ จังหวัดชลบุรี
หน่วยเป็น : ไร่

อำาเภอ
ความเหมาะสมปลูกกวาวเครือ

มาก ปานกลาง น้อย ไม่เหมาะสม รวม

เมืองชลบุรี 9,843 29,944 12,202 109,291 161,280

พนัสนิคม 57,709 132,749 7,607 90,945 289,010

พานทอง 3,314 33,057 5,724 59,509 101,604

บ้านบึง 124,939 73,861 12,613 131,829 343,242

ศรีราชา 115,995 42,112 20,989 199,590 378,686

เกาะจันทร์ 49,757 79,693 9,120 22,230 160,800

บ่อทอง 141,554 257,341 8,240 118,818 525,953

หนองใหญ่ 79,013 130,689 5,200 42,092 256,994

บางละมุง 97,999 88,312 35,239 102,814 324,364

สัตหีบ 20,681 26,035 14,276 120,009 181,001

เกาะสีชัง - - - 3,941 3,941

รวม 700,804 893,792 131,210 1,001,069 2,726,875
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ภาพที่ 2 แผนที่แสดงพื้นที่เหมาะสมสำาหรับปลูกกวาวเครือ จังหวัดชลบุรี
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อภิปรายผล
 1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษามุ่งศึกษาความ
เหมาะสมของปัจจัยทางกายภาพเท่าน้ัน แต่อย่างไรก็ตาม 
การเลือกพื้นที่เหมาะสมสำาหรับปลูกกวาวเครือนั้น จะต้อง
อาศัยปัจจัยในด้านอื่นๆ เข้ามาประกอบด้วย เช่น ปัจจัย
ทางดา้นเศรษฐกจิ ได้แก ่ราคาตน้ทนุการผลติตอ่ไร ่จำานวน
แรงงาน ต้นพันธุ์กวาวเครือ ที่เหมาะสม ราคาผลผลิตต่อไร่ 
เป็นต้น
 2. ข้อมูลที่นำามาใช้ในการศึกษาครั้ งนี้  มา
จากหลายหน่วยงาน ตามความเหมาะสม และขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานนั้นๆ ดังนั้น ข้อมูลจึงมีราย
ละเอียดไม่เท่ากัน มาตราส่วนของแผนท่ีท่ีหน่วยงานน้ัน
ใช้ การอ้างอิงจึงไม่สอดคล้องกัน และข้อมูลบางชนิดยังไม่
เปน็ขอ้มลูปจัจบุนั บางขอ้มลูตอ้งสรา้งขึน้เอง เช่น ช้ันข้อมลู
ปรมิาณนำา้ฝนเฉลีย่ตอ่ป ีซึง่สรา้งจากขอ้มลูของสถานตีรวจ
วัดกับข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยมิได้คำานึงถึงปัจจัย
อื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น สภาพ
ภูมิประเทศ และพืชพรรณตามธรรมชาติ และสิ่งปลูกสร้าง
ทีม่นษุยส์รา้งขึน้ ทำาใหก้ารศกึษาอาจมคีวามคลาดเคลือ่นใน
การวิเคราะห์ข้อมูล อย่างไรก็ตาม ความถูกต้องของข้อมูล
ไม่ได้จำากัดการใช้ประโยชน์เสียทั้งหมด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มี
ความถูกต้อง ทันสมัยในจุดที่สนใจ จากประชาชนในพื้นที่ 
เพือ่ให้ทราบขอ้เทจ็จรงิสามารถชว่ยแกป้ญัหาได ้ฉะนัน้ การ
ปรบัปรงุขอ้มลูให้มคีวามถกูตอ้งทนัสมยั จงึเปน็สิง่ทีจ่ำาเปน็
อย่างยิ่ง
 3. การวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมสำาหรับปลูก
กวาวเครอื โดยระบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์เปน็เพยีงขอ้มลู
เบือ้งตน้ทีช่ว่ยกำาหนดทศิทาง หรอืแนวโนม้ ความเปน็ไปได้
ในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ การจะสนับสนุนให้มี
การปลกูกวาวเครอืควรมกีารตระเตรยีมเทคโนโลยกีารผลติ
ที่เหมาะสม มีการสนับสนุนการผลิตในแต่ละพื้นที่ อย่างไร
ก็ตาม การเลือกพื้นที่ปลูกกวาวเครือสามารถเลือกพื้นที่ที่มี
การเพาะปลูกพืชชนิดอื่นมาปลูกกวาวเครือแทนได้

ข้อเสนอแนะ
 1. เร่งส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบแบบครบวงจร
ร่วมกับภาคเอกชนเพื่อให้ได้วัตถุดิบ ตามความต้องการใช้
และทดแทนการนำาออกจากป่า
 2. เร่งศึกษารูปแบบการผลิตและการลงทุนที่
เหมาะสมกับพื้นที่ เกษตรกร และคุ้มค่าในการลงทุน การ
ใช้ค้าง การเก็บเกี่ยว การทำาแห้งที่รวดเร็วลดการสูญเสีย
และลดจุลินทรีย์ปนเปื้อน
 3. สนบัสนนุการสรา้งเครอืขา่ยผูผ้ลติกวาวเครอื
ท่ีมีความพร้อม เพ่ือเป็นกลุ่มถ่ายทอดและแลกเปล่ียนความรู้
แก้ไขปัญหา โดยมีทีมนักส่งเสริมและนักวิจัยร่วม
 4. เร่งสร้างองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติ
การ ให้สามารถถา่ยทอดความรู้แกผู้่สนใจไดผ่้านแปลงปลูก
สาธิต แปลงประยุกต์ทดสอบเทคโนโลยีการปลูก โรงเรือน
แปรรูปและมีหลักสูตรถ่ายทอดความรู้
 5. ขอความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยทั้งเกษตร
และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการใช้ประโยชน์
จากกวาวเครืออย่างถูกวิธี
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 และอำานาจการทดสอบของ
การตรวจสอบการทำาหนา้ทีต่า่งกนัของขอ้สอบทีใ่หค้ะแนนหลายคา่ โดยวธิทีดสอบอตัราสว่นความควรจะเปน็ วธิเีบสเ์ซยีน 
และวิธีโพลี-ซิปเทสท์ ภายใต้ปัจจัยที่แปรเปลี่ยน 4 ปัจจัย ข้อมูลที่ศึกษาเป็นข้อมูลจำาลองโดยใช้โมเดลพาเชียลเครดิตทั่วไป
ภายใต้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ จำาลองแบบทดสอบที่มีโครงสร้างวัดความสามารถมิติเดียว โดยข้อสอบแต่ละข้อวัด
ความสามารถหลักข้อสอบทุกข้อมีตัวเลือกให้เลือกจำานวน 5 ตัวเลือก ในการจำาลองข้อมูลผลการตอบภายใต้ปัจจัยที่แตก
ต่างกัน คือ ความยาวของแบบสอบ 3 รูปแบบ ขนาดของการทำาหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ 3 ขนาด ความแตกต่างของการ
แจกแจงความสามารถ 2 ระดับ และขนาดตัวอย่าง 3 รูปแบบ รวมข้อมูลทั้งหมดที่ต้องจัดกระทำาจำานวน 54 เงื่อนไข
(3 × 3 × 3 × 2) ในแต่ละเงื่อนไขจำาลองข้อมูลทำาซำ้า 500 รอบ ผลการวิจัยพบว่า เมื่อความยาวของข้อสอบและขนาด
ตัวอย่างเพิ่มข้ึน วิธีทดสอบอัตราส่วนความควรจะเป็น และวิธีเบส์เซียน สามารถควบคุมความคลาดเคล่ือนประเภทที่ 1 
ได้ดีกว่าวิธีโพลี-ซิปเทสท์ โดยภาพรวมวิธีทดสอบอัตราส่วนความควรจะเป็น และวิธีเบส์เซียนมีอัตราความคลาดเคล่ือน
ประเภทที่ 1 และอำานาจการทดสอบใกล้เคียงกัน และอยู่ในเกณฑ์ที่กำาหนดมากกว่าวิธีโพลี-ซิปเทสท์ ผลการศึกษาครั้งนี้
เสนอแนะให้ใช้วิธีทดสอบอัตราส่วนความควรจะเป็น และวิธีเบส์เซียนเนื่องจากสามารถควบคุมอัตราความคลาดเคล่ือน
ประเภทที่ 1 ได้ และมีอำานาจการทดสอบสูง
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Abstract
 The purpose of this research was to 
compare Type I error rate and the power of 
likelihood ratio test (LRT), Bayesian, and the 
Poly-SIBTEST procedures in the detecting of 
differential item functioning (DIF) for polytomous 
scored items. In this study, data were simulated 
under the generalized partial credit model, and 
responses were simulated from one dimensional 
test. All items were in five response categories 
scoring. These data were simulated under a variety 
of four factors: three levels forms of length test, 
three levels forms of DIF magnitudes, two levels 
of ability distribution differences, and three levels 
of sample size proportions. A total of 54 (3x3x3x2) 
conditions were studied. The data were replicated 
500 times for each condition. Results of the study 
were as follows: When length test increased, LRT 
and Bayesian procedure had better control of 
type I error rate than Poly-SIBTEST procedure. In 
general, the Type I error rates of LRT and Bayesian 
procedures were within the nominal limits. They 
were higher power than Poly-SIBTEST procedures. 
The results of this study suggested LRT and Bayesian
procedures to control the Type I error rate and 
high power.

Keywords: the detecting of differential item 
functioning, likelihood ratio test, Bayesian, the 
Poly-SIBTEST

บทนำา
 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา เป็นเครื่อง
มือสำาคัญที่ช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลที่ได้จากการ
วัดผลและประเมินผลการศึกษานับเป็นเคร่ืองมือสำาคัญที่
ช่วยในการปรับปรุงคุณภาพของการศึกษาเพราะผลจาก
การวดัและประเมนิผลการศกึษาจะเปน็พืน้ฐานสำาหรบัการ
ตดัสนิผลการเรยีน เพือ่ใชใ้นการปรบัปรงุการเรยีนการสอน 

และช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาการ การ
แนะแนว การประเมินผลหลักสูตร แบบเรียน การจัดระบบ
บริหารของโรงเรียนตลอดจนการปรับปรุงวิธีการเรียนของ
ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำาหรับการวัดและประเมิน
ผลเพื่อใช้สำาหรับการตัดสินผลการเรียน เป็นการประเมิน
สรปุผลการเรยีนรูเ้พือ่ตดัสินและใหก้ารรบัรองความรูค้วาม
สามารถของผู้เรียนว่าอยู่ในระดับใด เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมนิจงึมคีวามหลากหลาย ยกตวัอยา่งเช่น แบบทดสอบ 
แบบสังเกต แบบสอบถาม และแบบวดัทางจติวทิยา เป็นตน้
 แบบทดสอบเลือกตอบ (Multiple-choice Test) 
เป็นเครื่องมือวัดผลที่นิยมใช้มากที่สุด เน่ืองจากสามารถ
วัดได้ครอบคลุมเนื้อหา มีความเป็นปรนัยในการตรวจให้
คะแนน ตรวจให้คะแนนง่าย รวดเร็ว และสะดวกในการ
ดำาเนินการสอบ เนื่องจากแบบทดสอบท่ีให้คะแนนตอบ
ถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน มีจุดบกพร่องคือ 
สามารถเดาคำาตอบถูกได้ เนื่องจากมีการกำาหนดคำาตอบ
ให้เลือก ดังนั้นเพื่อลดโอกาสการเดาถูก นักวัดผลจึงพัฒนา
แบบทดสอบที่สามารถวัดความรู้ที่แท้จริงของผู้เรียนมาก
ที่สุด กระบวนการพัฒนาแบบทดสอบเลือกตอบจึงเน้นที่
วิธีการตอบและการให้คะแนน โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไข
จุดบกพร่องของแบบทดสอบแบบเลือกตอบ วิธีการปรับ
การตรวจให้คะแนนรายข้อมากกว่า 2 ค่า ข้อสอบท่ีให้
คะแนนหลายคา่ (Polytomously scored items) ปจัจุบนั
นักการศึกษาให้ความสนใจการสร้างเครื่องมือวัดแบบให้
คะแนนหลายค่ามากยิ่งขึ้น เน่ืองจากในวงการศึกษาและ
หน่วยงานต่างๆ ต้องการนำาไปใช้พิจารณาตัดสินใจในเรื่อง
ต่างๆ มากยิ่งขึ้น เช่น ข้อสอบที่ให้คะแนนหลายค่ามีหลาย
ประเภท เช่น ข้อสอบความเรียง (Essay items) การตัดสิน
คุณภาพของแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) การพิสูจน์ทาง
คณิตศาสตร์ และการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น การ
หาคุณภาพของเครื่องมือหรือแบบทดสอบเป็นส่วนสำาคัญ
ของการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา ค่าความตรง
เปน็คุณสมบตัทิีส่ำาคัญทีสุ่ดของเครือ่งมอืทกุชนดิทีจ่ะบง่ช้ีถงึ
คณุภาพของเครือ่งมอืวดั ซึง่ความตรงเปน็คุณสมบตัท่ีิแสดง
ถงึความสามารถในการวัดหรอืแบบสอบนัน้ทำาหนา้ทีไ่ดต้าม
วัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้หรือไม่ และวิธีการตรวจสอบการ
ทำาหน้าที่ต่างกันของข้อสอบเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ใช้เพื่อตรวจ
สอบความตรงของข้อสอบ เมื่อนำาแบบทดสอบไปสอบกับ
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ผู้สอบกลุ่มย่อยที่มีลักษณะแตกต่างกันต้ังแต่ 2 กลุ่มขึ้น
ไป ที่มีความสามารถหรือคุณลักษณะหลักเท่ากัน ความ
น่าจะเป็นในการตอบข้อสอบถูกข้อนั้นไม่เท่ากัน แสดงว่า
แบบทดสอบนั้นขาดความตรง หรือมีการทำาหน้าท่ีต่างกัน
ของข้อสอบ เพราะไม่ได้วัดเฉพาะคุณลักษณะหลักที่เป็น
เป้าหมายตามที่ต้องการวัดเท่าน้ัน แต่ยังวัดคุณลักษณะ
แฝงแทรกซ้อนที่ไม่ต้องการวัดของผู้สอบอีกด้วย วิธีการนี้
เรียกว่า “การตรวจสอบการทำาหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ” 
ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบการทำาหน้าท่ีต่างกันของข้อสอบแบบให้คะแนน
หลายค่าโดยวิธีอัตราส่วนความควรจะเป็น (Likelihood 
ratio test) วิธีเบส์เซียน (Bayesian) และวิธีโพลี-ซิปเทสท์ 
(Poly-SIBTEST) ภายใต้ปัจจัยที่แปรเปลี่ยน 4 ปัจจัย เพื่อ
ศึกษาประสิทธิภาพในการตรวจสอบการทำาหน้าท่ีต่างกัน
ของข้อสอบที่ให้คะแนนหลายค่า

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เปรยีบเทยีบอตัราความคลาดเคลือ่นประเภท
ที ่1 และอำานาจการทดสอบของการตรวจสอบการทำาหนา้ท่ี
ตา่งกนัของขอ้สอบทีใ่หค้ะแนนหลายคา่ระหวา่งวธิทีดสอบ
อัตราส่วนความควรจะเป็น วิธีเบส์เซียน และวิธีโพลี-ซิป
เทสท์ ภายใต้ปัจจัยที่แปรเปลี่ยน 4 ปัจจัยคือ ความยาว
ของแบบสอบ ขนาดของการทำาหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ 
ความแตกต่างของการแจกแจงความสามารถ ขนาดของ
กลุม่ตวัอยา่ง และวธิกีารตรวจสอบการทำาหนา้ทีต่า่งกนัของ
ข้อสอบ

ขอบเขตการวิจัย
 1. ข้อมูลที่ศึกษาเป็นข้อมูลจำาลอง โดยใช้โมเดล
พาเชียลเครดิตท่ัวไป (Generalized partial credit model)
ภายใต้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ จำาลองแบบทดสอบ
ทีม่โีครงสร้างวดัความสามารถมติเิดยีว (Unidimensional)
โดยข้อสอบแต่ละข้อวัดความสามารถเป้าหมายหลัก 
กำาหนดให ้แทนความสามารถหลกั ขอ้สอบทกุขอ้มตีวัเลอืก
ให้เลือกตอบจำานวน 5 ตัวเลือก โดยให้คะแนนเป็น 0, 1, 2, 
3 และ 4 คะแนน ในการจำาลองข้อมูลดังกล่าวจะจำาลองผล
การตอบข้อสอบ ภายใต้ปัจจัยที่แตกต่างจำานวน 5 ปัจจัย 
คือ วิธีการตรวจสอบการทำาหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ 3 วิธี 

ความยาวของแบบสอบ 3 รูปแบบ ขนาดของการทำาหน้าที่
ตา่งกันของขอ้สอบ 3 ขนาด ความแตกตา่งของการแจกแจง
ความสามารถ 2 ระดับ และขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 3 รูป
แบบ รวมข้อมูลทั้งหมดที่ต้องจัดกระทำาเพื่อตรวจสอบการ
ทำาหน้าทีต่า่งกนัของข้อสอบจำานวน 54 เงื่อนไข (3 × 3 × 3 
× 2) ในแต่ละเงื่อนไขจำาลองข้อมูลทำาซำ้า 500 รอบ จำานวน
การทำาซำา้ภายใตเ้งือ่นไขทีแ่ปรเปลีย่นทัง้หมด 27,000 รอบ

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การจัดกระทำาตัวแปร
 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาในสถานการณ์จำาลอง โดย
ใช้ทฤษฎีการตอบข้อสอบแบบมิติเดียว (Unidimensional
item response theory) โมเดลพาเชียลเครดิตทั่วไป 
(Generalized partial credit Model) จำาลองข้อมูลภาย
ใต้การจัดกระทำาตัวแปรอิสระ 4 ตัวแปร คือ ความยาวของ
ข้อสอบ 3 ขนาด ขนาดของข้อสอบที่ทำาหน้าที่ต่างกัน 3 
ขนาด ความแตกตา่งของการแจกแจงความสามารถ 2 ระดบั 
และขนาดกลุม่ตวัอยา่ง 3 ขนาด โดยจำาลองแบบทดสอบทีม่ี
โครงสร้างแบบมิติเดียว (Unidimensional) ข้อสอบแต่ละ
ข้อมีรายการตอบ 5 รายการ ผลการตอบในรายการตอบ 
1, 2, 3, 4 และ 5 ให้คะแนนเป็น 0, 1, 2, 3 และ 4 ตาม
ลำาดับ สำาหรับการจัดกระทำาตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวแปรดังนี้
 1. ตัวแปรอิสระ มี 4 ตัวแปร ดังนี้
  1.1 ความยาวของแบบทดสอบ 3 รปูแบบ คอื 
จำานวน 30 ข้อ, 50 ข้อ และ 100 ข้อ
  1.2 ขนาดของข้อสอบทำาหน้าที่ต่างกันมี 
3 ขนาด คือ 0.25, 0.50 และ 1.00
  1.3 ความแตกต่างของการแจกแจงความ
สามารถ มี 2 ระดับ คือ เท่ากัน และไม่เท่ากัน 

การวิจัยครั้งนี้ศึกษาในสถานการณ์จ าลองโดยใช้ทฤษฎีการตอบข้อสอบแบบมิติเดียว (Unidimensional item 
response theory) โมเดลพาเชียลเครดิตทั่วไป (Generalized partial credit Model) จ าลองข้อมูลภายใต้การจัด
กระท าตัวแปรอิสระ  4 ตัวแปรคือความยาวของข้อสอบ 3 ขนาด ขนาดของข้อสอบที่ท าหน้าที่ต่างกัน 3 ขนาด ความ
แตกต่างของการแจกแจงความสามารถ 2 ระดับ และขนาดกลุ่มตัวอย่าง  3 ขนาด โดยจ าลองแบบทดสอบที่มีโครงสร้าง
แบบมิติเดียว(Unidimensional) ข้อสอบแต่ละข้อมีรายการตอบ  5 รายการผลการตอบในรายการตอบ  1, 2, 3, 4 และ 
5 ให้คะแนนเป็น 0, 1, 2, 3 และ 4  ตามล าดับส าหรับการจัดกระท าตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวแปรดังนี้ 

1.ตัวแปรอิสระมี 4 ตัวแปรดังนี้ 
1.1 ความยาวของแบบทดสอบ 3 รูปแบบคือ จ านวน 30 ข้อ, 50 ข้อ และ 100 ข้อ 
1.2 ขนาดของข้อสอบท าหน้าที่ต่างกันมี 3 ขนาดคือ 0.25, 0.50 และ 1.00 
1.3 ความแตกต่างของการแจกแจงความสามารถมี  2 ระดับคือ เท่ากัน และไม่เท่ากัน






  SDFR 0.1  

1.4 ขนาดตัวอย่างสัดส่วนจ านวนผู้สอบ1:2 คือ50:100 คน, 100:200 คน และ200:400 คน 
2.ตัวแปรตามมี 2 ตัวแปรคือประสิทธิภาพของการตรวจสอบ 

2.1 อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 
2.2 อ านาจการทดสอบ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์การท าหน้าที่ต่างกันของข้อสอบผู้วิจัยน ารายการค าตอบของผู้สอบที่เป็นการตรวจให้คะแนน

หลายค่าที่ได้จากการจ าลองข้อมูลที่มีการระบุขนาดของการท าหน้าที่ต่างกันในกลุ่มอ้างอิงและกลุ่มเปรียบเทียบมา
วิเคราะห์ค่าทางสถิติเพื่อระบุถึงการตรวจสอบการท าหน้าที่ต่างกันของข้อสอบภายใต้ โมเดลพาเชียลเครดิตทั่วไป  
(Generalized Partial Credit Model) เป็นการศึกษาความน่าจะเป็นของการเลือกตอบข้อค าถามของผู้สอบ (j) โดยมี
ค่าคะแนนในแต่ละตัวเลือก (k) ในแต่ละข้อค าถาม (i)มีสมการดังนี้(Hyun &Taehoon. 2006. p.5) 
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  เมื่อ 01   

เมื่อ i  แทน ผู้ตอบข้อค าถาม หรือ ผู้สอบคนที่ 1,2,…,I 
  j แทน ข้อค าถาม มีค่า j = 1, 2, 3,…,J 

 k แทน ตัวเลือกในแต่ละข้อค าถาม มีค่า k = 0, 1, 2,…, m 
 ja  แทน ค่าอ านาจจ าแนกของข้อค าถามข้อที่ j 
 jb  แทน ค่าความยากของข้อค าถามข้อที่ j 
 k  แทน ค่าจุดตัดในการเปลี่ยนตัวเลือกในแต่ละข้อค าถาม (threshold)  
อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1  

  1.4 ขนาดตัวอย่าง สัดส่วนจำานวนผู้สอบ 1 : 
2 คือ 50 : 100 คน, 100 : 200 คน และ 200 : 400 คน
 2. ตัวแปรตาม มี 2 ตัวแปร คือ ประสิทธิภาพ
ของการตรวจสอบ
  2.1 อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1
  2.2 อำานาจการทดสอบ
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การวิเคราะห์ข้อมูล
 การวเิคราะห์การทำาหนา้ทีต่า่งกนัของขอ้สอบ ผูว้จัิยนำารายการคำาตอบของผู้สอบทีเ่ปน็การตรวจใหค้ะแนนหลาย
คา่ท่ีไดจ้ากการจำาลองข้อมลูทีม่กีารระบขุนาดของการทำาหนา้ทีต่า่งกนัในกลุม่อ้างองิและกลุม่เปรยีบเทยีบมาวิเคราะหค์า่ทาง
สถิติเพื่อระบุถึงการตรวจสอบการทำาหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ ภายใต้โมเดลพาเชียลเครดิตทั่วไป (Generalized Partial 
Credit Model) เป็นการศึกษาความน่าจะเป็นของการเลือกตอบข้อคำาถามของผู้สอบ (j) โดยมีค่าคะแนนในแต่ละตัวเลือก 
(k) ในแต่ละข้อคำาถาม (i) มีสมการดังนี้ (Hyun & Taehoon. 2006. p.5)

 เกณฑ์การพิจารณาหากมีค่าความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ตำ่ากว่าหรือเท่ากับ 0.05 ถือว่าควบคุมความคลาด
เคลื่อนประเภทที่ 1 ได้ดี (Atar, B. & Kamata, A. 2011. P. 40) นั่นคือวิธีการตรวจสอบการทำาหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ
ไม่ระบุการทำาหน้าที่ต่างกันของข้อสอบในข้อที่ไม่มีการทำาหน้าที่ต่างกันของข้อสอบได้จริง
อำานาจการทดสอบ
 เกณฑ์ที่ใช้พิจารณาอำานาจการทดสอบ จะพิจารณาอำานาจการทดสอบเมื่อสามารถควบคุมความคลาดเคลื่อน
ประเภทที่ 1 ได้ก่อน และอำานาจการทดสอบต้องมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 0.80 ขึ้นไป  จึงถือว่ามีอำานาจการทดสอบเพียงพอ 
(Sufficient power) หากตำ่ากว่า 0.80 ถือว่าวิธีนั้นๆ ตรวจสอบการทำาหน้าที่ต่างกันของข้อสอบได้ไม่ดี (Atar, B. & 
Kamata, A. 2011. P. 40)

ผลการวิจัย
 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเม่ือพิจารณาอัตราความคลาดเคล่ือนประเภทที่ 1 และอำานาจการทดสอบของการ
ตรวจสอบการทำาหนา้ทีต่า่งกนัของขอ้สอบทีใ่หค้ะแนนหลายคา่ระหวา่งวธิทีดสอบอตัราสว่นความควรจะเปน็ วธิเีบสเ์ซยีน 
และวธิโีพล-ีซปิเทสท ์ภายใตป้จัจยัทีแ่ตกตา่งกนั 4 ปจัจยั สำาหรบัผลการวเิคราะหป์ระสทิธภิาพเมือ่พจิารณาทัง้ความคลาด
เคลือ่นประเภทที ่1 และอำานาจการทดสอบของวธิกีารตรวจสอบการทำาหนา้ทีต่า่งกนัของขอ้สอบสามวธิ ีภายใตป้จัจยัทีแ่ตก
ต่างกัน 4 ปัจจัย คือ ความยาวของแบบสอบ ขนาดของการทำาหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ ความแตกต่างของการแจกแจง
ความสามารถ และขนาดตัวอย่าง มีดังนี้

การวิจัยครั้งนี้ศึกษาในสถานการณ์จ าลองโดยใช้ทฤษฎีการตอบข้อสอบแบบมิติเดียว (Unidimensional item 
response theory) โมเดลพาเชียลเครดิตทั่วไป (Generalized partial credit Model) จ าลองข้อมูลภายใต้การจัด
กระท าตัวแปรอิสระ  4 ตัวแปรคือความยาวของข้อสอบ 3 ขนาด ขนาดของข้อสอบที่ท าหน้าที่ต่างกัน 3 ขนาด ความ
แตกต่างของการแจกแจงความสามารถ 2 ระดับ และขนาดกลุ่มตัวอย่าง  3 ขนาด โดยจ าลองแบบทดสอบที่มีโครงสร้าง
แบบมิติเดียว(Unidimensional) ข้อสอบแต่ละข้อมีรายการตอบ  5 รายการผลการตอบในรายการตอบ  1, 2, 3, 4 และ 
5 ให้คะแนนเป็น 0, 1, 2, 3 และ 4  ตามล าดับส าหรับการจัดกระท าตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวแปรดังนี้ 

1.ตัวแปรอิสระมี 4 ตัวแปรดังนี้ 
1.1 ความยาวของแบบทดสอบ 3 รูปแบบคือ จ านวน 30 ข้อ, 50 ข้อ และ 100 ข้อ 
1.2 ขนาดของข้อสอบท าหน้าที่ต่างกันมี 3 ขนาดคือ 0.25, 0.50 และ 1.00 
1.3 ความแตกต่างของการแจกแจงความสามารถมี  2 ระดับคือ เท่ากัน และไม่เท่ากัน
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1.4 ขนาดตัวอย่างสัดส่วนจ านวนผู้สอบ1:2 คือ50:100 คน, 100:200 คน และ200:400 คน 
2.ตัวแปรตามมี 2 ตัวแปรคือประสิทธิภาพของการตรวจสอบ 

2.1 อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 
2.2 อ านาจการทดสอบ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์การท าหน้าที่ต่างกันของข้อสอบผู้วิจัยน ารายการค าตอบของผู้สอบที่เป็นการตรวจให้คะแนน

หลายค่าที่ได้จากการจ าลองข้อมูลที่มีการระบุขนาดของการท าหน้าที่ต่างกันในกลุ่มอ้างอิงและกลุ่มเปรียบเทียบมา
วิเคราะห์ค่าทางสถิติเพื่อระบุถึงการตรวจสอบการท าหน้าที่ต่างกันของข้อสอบภายใต้ โมเดลพาเชียลเครดิตทั่วไป  
(Generalized Partial Credit Model) เป็นการศึกษาความน่าจะเป็นของการเลือกตอบข้อค าถามของผู้สอบ (j) โดยมี
ค่าคะแนนในแต่ละตัวเลือก (k) ในแต่ละข้อค าถาม (i)มีสมการดังนี้(Hyun &Taehoon. 2006. p.5) 
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  เมื่อ 01   

เมื่อ i  แทน ผู้ตอบข้อค าถาม หรือ ผู้สอบคนที่ 1,2,…,I 
  j แทน ข้อค าถาม มีค่า j = 1, 2, 3,…,J 

 k แทน ตัวเลือกในแต่ละข้อค าถาม มีค่า k = 0, 1, 2,…, m 
 ja  แทน ค่าอ านาจจ าแนกของข้อค าถามข้อที่ j 
 jb  แทน ค่าความยากของข้อค าถามข้อที่ j 
 k  แทน ค่าจุดตัดในการเปลี่ยนตัวเลือกในแต่ละข้อค าถาม (threshold)  
อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1  
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเมื่อพิจารณาทั้งความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 และอำานาจการทดสอบของวิธี
ทดสอบการทำาหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ ด้วยวิธีทดสอบอัตราส่วนความควรจะเป็น วิธีเบส์เซียน และวิธีโพลี-ซิปเทสท์ 

ความ
ยาวของ
ข้อสอบ

ขนาดของการ
ทำาหน้าที่ต่าง

กันของข้อสอบ

ความแตกต่าง
ของการแจกแจง
ความสามารถ

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
(N

F
 : N

R
)

50 : 100 100 : 200 200 : 400

30 ข้อ

0.25
เท่ากัน - - -

แตกต่างกัน 1.0SD POLYS BAYES/POLYS LRT

0.50
เท่ากัน BAYES BAYES/POLYS BAYES

แตกต่างกัน 1.0SD LRT/BAYES LRT/BAYES BAYES

1.00
เท่ากัน BAYES LRT/BAYES LRT/BAYES

แตกต่างกัน 1.0SD LRT/BAYES LRT/BAYES LRT/BAYES

50 ข้อ

0.25
เท่ากัน - BAYES BAYES

แตกต่างกัน 1.0SD POLYS LRT LRT/BAYES

0.50
เท่ากัน BAYES LRT/BAYES LRT/BAYES/POLYS

แตกต่างกัน 1.0SD LRT/BAYES LRT/BAYES LRT

1.00
เท่ากัน LRT/BAYES BAYES LRT/BAYES

แตกต่างกัน 1.0SD BAYES LRT/BAYES LRT/BAYES

100 ข้อ

0.25
เท่ากัน POLYS BAYES/POLYS BAYES

แตกต่างกัน 1.0SD POLYS LRT LRT

0.50
เท่ากัน BAYES BAYES LRT/BAYES

แตกต่างกัน 1.0SD LRT LRT LRT

1.00
เท่ากัน POLYS LRT/BAYES LRT/BAYES

แตกต่างกัน 1.0SD LRT/BAYES LRT/BAYES/POLYS LRT/BAYES/POLYS

 จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเมื่อพิจารณาทั้งความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 และอำานาจการ
ทดสอบของวิธีทดสอบการทำาหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ ด้วยวิธีทดสอบอัตราส่วนความควรจะเป็น วิธีเบส์เซียน และวิธี
โพลี-ซิปเทสท์ ภายใต้ปัจจัยที่แปรเปลี่ยน 4 ปัจจัยหลัก พบว่า การตรวจสอบการทำาหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ ด้วยวิธีเบส์
เซียน มีอำานาจการทดสอบมากที่สุด รองลงมาคือ วิธีทดสอบอัตราส่วนความควรจะเป็น และวิธีโพลี-ซิปเทสท์ตามลำาดับ 
ภายใต้ปัจจัยที่แปรเปลี่ยนทุกๆ ปัจจัย 

อภิปรายผลการวิจัย
 1. ปัจจัยความยาวของแบบสอบ
 ผลการตรวจสอบพบว่า ปัจจัยความยาวของแบบสอบท่ีทำาหน้าท่ีต่างกันของข้อสอบท่ีให้คะแนนหลายค่า ในการ
ตรวจสอบด้วยวิธีทดสอบอัตราส่วนความควรจะเป็น วิธีเบส์เซียน และวิธีโพลี-ซิปเทสท์ เม่ือพิจารณาปัจจัยความยาวข้อสอบ 
30 ข้อ และ 50 ข้อ ภายใต้ปัจจัยอ่ืนท่ีแปรเปล่ียน สรุปได้ว่า เม่ือความยาวของข้อสอบเพ่ิมมากข้ึน การตรวจสอบการทำาหน้าท่ี
ต่างกันของข้อสอบที่ให้คะแนนหลายค่า พบว่า การตรวจสอบด้วยวิธีทดสอบอัตราส่วนความควรจะเป็น วิธีเบส์เซียน และ
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วิธีโพลี-ซิปเทสท์ ท้ังสามวิธีมีอัตราความคลาดเคล่ือน
ประเภทท่ี 1 ลดลง โดยวิธีเบส์เซียนสามารถควบคุม
ความคลาดเคล่ือนประเภทท่ี 1 ได้ดีมากท่ีสุด รองลงมาคือวิธี
ทดสอบอัตราส่วนความควรจะเป็น ผลดังกล่าว สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของโคเฮ็นและคิม (Cohen & Kim, 1993) ท่ีพบ
ว่าเม่ือเพ่ิมความยาวของแบบทดสอบแล้วอัตราความคลาด
เคล่ือนประเภทท่ี 1 ในการทำาหน้าท่ีต่างกันของข้อสอบ
ด้วยวิธีโพลี-ซิบเทสท์จะเพ่ิมข้ึนเม่ือพิจารณาค่าอำานาจการ
ทดสอบในการตรวจสอบการทำาหน้าท่ีต่างกันของข้อสอบ
ท่ีให้คะแนนหลายค่าท้ังสามวิธี ผลการตรวจสอบพบว่า 
ปัจจัยความยาวของแบบสอบท่ีทำาหน้าท่ีต่างกันของข้อสอบ
ท่ีให้คะแนนหลายค่า ในการตรวจสอบด้วยวิธีเบส์เซียน มี
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ทดสอบในการตรวจสอบการทำาหน้าท่ีต่างกันของข้อสอบท่ี
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ทำาให้อัตราความถูกต้องของการตรวจสอบการทำาหน้าท่ีต่าง
กันของข้อสอบสูงข้ึน แต่เม่ือความยาวข้อสอบ 60 ข้อ อัตรา
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การทำาหน้าที่ต่างกันของข้อสอบที่ให้คะแนนหลายค่าได้ดี
มากที่สุด รองลงมาคือ วิธีทดสอบอัตราส่วนความควรจะ
เป็น
 3. ปัจจัยความแตกต่างของการแจกแจงความ
สามารถ
 ผลการตรวจสอบการทำาหน้าที่ต่างกันของ
ข้อสอบที่ให้คะแนนหลายค่า พบว่า ปัจจัยความแตกต่าง
ของการแจกแจงความสามารถของกลุม่ผูส้อบ ภายใตป้จัจยั
อื่นทุกๆ ปัจจัย เมื่อการแจกแจงความสามารถระหว่างกลุ่ม
เท่ากัน 

การวิจัยครั้งนี้ศึกษาในสถานการณ์จ าลองโดยใช้ทฤษฎีการตอบข้อสอบแบบมิติเดียว (Unidimensional item 
response theory) โมเดลพาเชียลเครดิตทั่วไป (Generalized partial credit Model) จ าลองข้อมูลภายใต้การจัด
กระท าตัวแปรอิสระ  4 ตัวแปรคือความยาวของข้อสอบ 3 ขนาด ขนาดของข้อสอบที่ท าหน้าที่ต่างกัน 3 ขนาด ความ
แตกต่างของการแจกแจงความสามารถ 2 ระดับ และขนาดกลุ่มตัวอย่าง  3 ขนาด โดยจ าลองแบบทดสอบที่มีโครงสร้าง
แบบมิติเดียว(Unidimensional) ข้อสอบแต่ละข้อมีรายการตอบ  5 รายการผลการตอบในรายการตอบ  1, 2, 3, 4 และ 
5 ให้คะแนนเป็น 0, 1, 2, 3 และ 4  ตามล าดับส าหรับการจัดกระท าตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวแปรดังนี้ 

1.ตัวแปรอิสระมี 4 ตัวแปรดังนี้ 
1.1 ความยาวของแบบทดสอบ 3 รูปแบบคือ จ านวน 30 ข้อ, 50 ข้อ และ 100 ข้อ 
1.2 ขนาดของข้อสอบท าหน้าที่ต่างกันมี 3 ขนาดคือ 0.25, 0.50 และ 1.00 
1.3 ความแตกต่างของการแจกแจงความสามารถมี  2 ระดับคือ เท่ากัน และไม่เท่ากัน
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1.4 ขนาดตัวอย่างสัดส่วนจ านวนผู้สอบ1:2 คือ50:100 คน, 100:200 คน และ200:400 คน 
2.ตัวแปรตามมี 2 ตัวแปรคือประสิทธิภาพของการตรวจสอบ 

2.1 อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 
2.2 อ านาจการทดสอบ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์การท าหน้าที่ต่างกันของข้อสอบผู้วิจัยน ารายการค าตอบของผู้สอบที่เป็นการตรวจให้คะแนน

หลายค่าที่ได้จากการจ าลองข้อมูลที่มีการระบุขนาดของการท าหน้าที่ต่างกันในกลุ่มอ้างอิงและกลุ่มเปรียบเทียบมา
วิเคราะห์ค่าทางสถิติเพื่อระบุถึงการตรวจสอบการท าหน้าที่ต่างกันของข้อสอบภายใต้ โมเดลพาเชียลเครดิตทั่วไป  
(Generalized Partial Credit Model) เป็นการศึกษาความน่าจะเป็นของการเลือกตอบข้อค าถามของผู้สอบ (j) โดยมี
ค่าคะแนนในแต่ละตัวเลือก (k) ในแต่ละข้อค าถาม (i)มีสมการดังนี้(Hyun &Taehoon. 2006. p.5) 
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  เมื่อ 01   

เมื่อ i  แทน ผู้ตอบข้อค าถาม หรือ ผู้สอบคนที่ 1,2,…,I 
  j แทน ข้อค าถาม มีค่า j = 1, 2, 3,…,J 

 k แทน ตัวเลือกในแต่ละข้อค าถาม มีค่า k = 0, 1, 2,…, m 
 ja  แทน ค่าอ านาจจ าแนกของข้อค าถามข้อที่ j 
 jb  แทน ค่าความยากของข้อค าถามข้อที่ j 
 k  แทน ค่าจุดตัดในการเปลี่ยนตัวเลือกในแต่ละข้อค าถาม (threshold)  
อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1  

การตรวจสอบการทำาหน้าที่
ต่างกันของข้อสอบที่ให้คะแนนหลายค่าด้วยวิธีเบส์เซียน
สามารถควบคุมอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ได้ดี 
และเมื่อการแจกแจงความสามารถระหว่างกลุ่มไม่เท่ากัน 
การตรวจสอบการทำาหนา้ทีต่า่งกนัของขอ้สอบทีใ่ห้คะแนน
หลายค่าดว้ยวธิทีดสอบอตัราสว่นความควรจะเปน็สามารถ
ควบคุมอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ได้ดี และค่า
อำานาจการทดสอบในการตรวจสอบการทำาหน้าที่ต่างกัน
ของข้อสอบ เมื่อการแจกแจงความสามารถของกลุ่มผู้สอบ
ระหว่างกลุ่มอ้างอิงและกลุ่มเปรียบเทียบเท่ากัน การตรวจ
สอบการทำาหน้าที่ต่างกันของข้อสอบที่ให้คะแนนหลายค่า 
ด้วยวิธีเบส์เซียนมีอำานาจการทดสอบสูง และการแจกแจง
ความสามารถระหว่างกลุ่มไม่เท่ากัน 
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วิธีทดสอบอัตราส่วนความควรและวิธีเบส์เซียน มีอำานาจ
การทดสอบสูงในการตรวจสอบการทำาหน้าที่ต่างกันของ
ขอ้สอบทีใ่หค้ะแนนหลายค่าสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ 
Li-An Wu and Rung-Ching Tsai (2010) พบวา่เมือ่ขนาด
ของคา่เฉลีย่ความสามารถผูส้อบเพ่ิมขึน้ อตัราความถกูตอ้ง
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ของวิธีDFIT และวิธี LRT จะเพิ่มขึ้น
 4. ปัจจัยขนาดของตัวอย่าง
 ผลการตรวจสอบการทำาหน้าท่ีต่างกันของ
ข้อสอบที่ให้คะแนนหลายค่า พบว่า ขนาดของตัวอย่างมี
ผลต่ออัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 เมื่อขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างเพิ่มขึ้น วิธีทดสอบอัตราส่วนความควรจะเป็นและ
วิธีเบส์เซียน มีอัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ลดลง
และสามารถควบคมุความคลาดเคลือ่นประเภทที ่1 ได ้ตาม
เกณฑ์ที่กำาหนด และวิธีโพลี-ซิปเทสท์ ควบคุมความคลาด
เคลื่อนประเภทที่ 1 ได้กรณีขนาดตัวอย่างมีขนาดเล็ก คือ 
50 : 100 คน และค่าอำานาจการทดสอบในการตรวจสอบ
พบว่า เมื่อขนาดของตัวอย่างมีสัดส่วน 25 : 50 คน (NF 
: NR) การตรวจสอบการทำาหน้าท่ีต่างกันของข้อสอบท่ีให้
คะแนนหลายค่า ด้วยวิธีเบส์เซียนมีอำานาจการทดสอบสูง
กว่าวิธีอื่นๆ และเมื่อขนาดตัวอย่างเพิ่มขึ้น สัดส่วน 100 : 
200 คน และ 200 : 400 คน (NF : NR) วธิทีดสอบอัตราสว่น
ความควรจะเป็น และวิธีเบส์เซียนจะมีอำานาจการทดสอบ
สูงขึ้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Narayanan and 
Swaminathan (1996) ที่พบว่าเมื่อขนาดตัวอย่างเพิ่มขึ้น
จะมีผลทำาให้อัตราความถูกต้องเพิ่มขึ้นตามด้วย

ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้
 1. ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า การตรวจสอบการ
ทำาหน้าที่ต่างกันของข้อสอบที่ให้คะแนนหลายค่าภายใต้
เงื่อนไขของปัจจัยที่แปรเปลี่ยน 4 ปัจจัย คือ ความยาว
ของแบบสอบ 3 รูปแบบ ขนาดของการทำาหน้าที่ต่าง
กันของข้อสอบ 3 ขนาด ความแตกต่างของการแจกแจง
ความสามารถ 2 ระดับ และขนาดของตัวอย่าง 3 รูปแบบ 
โดยภาพรวมภายใต้ทุกเงื่อนไขวิธีทดสอบอัตราส่วนความ
ควรจะเป็น และวิธีเบส์เซียนมีความเหมาะสมมากที่สุดใน
การตรวจสอบการทำาหน้าที่ต่างกัน ทำาให้สามารถควบคุม
อัตราความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ได้และมีอำานาจการ
ทดสอบสูง
 2. ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า การตรวจสอบการ
ทำาหน้าที่ต่างกันของข้อสอบท่ีให้คะแนนหลายค่า ด้วยวิธี
โพลี-ซิปเทสท์ ไม่เหมาะสมกับขนาดของตัวอย่างขนาด
ใหญ่จำานวนข้อสอบท่ีมีจำานวนมาก และข้อสอบท่ีมีขนาด

ของการทำาหน้าที่ต่างกันขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึ่งจะ
มผีลทำาใหอ้ตัราความคลาดเคล่ือนประเภทที ่1 สงูเกนิปกต ิ
(Inflate) ดังนั้นควรใช้ในขนาดกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดเล็ก 
และจำานวนข้อสอบที่มีจำานวนน้อยข้อซ่ึงจะมีผลทำาให้การ
ตรวจสอบมีความถูกต้องและแม่นยำามากขึ้น
 3. ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า ในการตรวจสอบ
การทำาหน้าที่ต่างกันของข้อสอบที่ให้คะแนนหลายค่าภาย
ใตข้นาดตวัอยา่ง ซ่ึงประกอบดว้ยกลุม่เปรยีบเทยีบและกลุ่ม
อ้างอิงที่มีสัดส่วนจำานวนผู้สอบในแต่ละกลุ่ม คือ สัดส่วน 
1 : 2 ได้แก่ 25 : 50 คน, 50 : 100 คน และ 100 : 200 
คน (กลุ่มเปรียบเทียบ : กลุ่มอ้างอิง) เมื่อวิเคราะห์ด้วยวิธี
ทดสอบอตัราสว่นความควรจะเปน็สามารถตรวจพบขอ้สอบ
ทำาหน้าที่ต่างกันของข้อสอบที่มีขนาดกลุ่มตัวอย่างขนาด 
200 : 400 คน และเหมาะสมกับขนาดของการทำาหน้าที่
ต่างกันของข้อสอบที่มีขนาดใหญ่ (1.00DIF) ในขณะท่ีวิธี
เบสเ์ซยีนสามารถตรวจพบการทำาหนา้ทีต่า่งกนัของขอ้สอบ
ได้ที่มีขนาดตัวอย่าง 50 : 100 คน และ 100 : 200 คน และ
เหมาะสมกับขนาดของการทำาหน้าที่ต่างกันของข้อสอบที่
มีขนาดเล็กและขนาดกลาง (0.25DIF, 0.5DIF ตามลำาดับ) 
ดังนั้นวิธีเบส์เซียนมีความเหมาะสมในการนำาไปใช้มากกว่า 
ส่วนวิธีโพลี-ซิปเทสท์เป็นวิธีในกลุ่มทฤษฎีการตอบข้อสอบ
มีรูปแบบนอนพาราเมทริก (Nonparametric form) ไม่
จำาเป็นต้องใช้โมเดลประมาณค่าพารามิเตอร์ ดังนั้นจึงไม่มี
ข้อตกลงของโมเดลที่ใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผล
การตอบข้อสอบกับตัวแปรการจับคู่ (Chang, Mazzeo; & 
Roussos, 1996 : 334) ดังนั้นวิธีโพลี-ซิปเทสท์จึงมีจุดเด่น
ที่ไม่จำาเป็นต้องใช้ตัวอย่างขนาดใหญ่ จึงเหมาะกับขนาด
ตัวอย่างขนาดเล็กและความยาวข้อสอบจำานวนน้อยข้อ
 4. ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า ในการตรวจสอบ
การทำาหน้าที่ต่างกันของข้อสอบด้วยวิธีทดสอบอัตราส่วน
ความควรจะเป็น วิธีเบส์เซียน และวิธีโพลี-ซิปเทสท์ มีข้อดี
ข้อจำากัดแตกต่างกัน ข้อดีของวิธีทดสอบอัตราส่วนความ
ควรจะเป็น คือ โปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ไม่ยุ่งยาก มี
ใหเ้ลอืกหลากหลายโปรแกรม และเวลาทีใ่ชใ้นการวเิคราะห์
ข้อมูลได้รวดเร็ว ข้อจำากัดของวิธีทดสอบอัตราส่วนความ
ควรจะเป็น คือ การแจกแจงความสามารถของผู้สอบ และ
พารามิเตอร์ของข้อสอบต้องมีการแจกแจงแบบปกติ ถึง
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จะประมาณค่าพารามิเตอร์ได้อย่างน่าเชื่อถือ ข้อดีของวิธี
เบส์เซียน คือ สามารถประมาณค่าพารามิเตอร์โดยระบุ
การแจกแจงของความสามารถผู้สอบ และการแจกแจง
พารามิเตอร์ข้อสอบได้ทุกรูปแบบ และให้ค่าอำานาจการ
ทดสอบสูง ควบคุมความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ตำ่า 
กว่าอีกสองวิธี ข้อจำากัดของวิธีเบส์เซียน คือ ใช้เวลาในการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์มาก มีความยุ่งยากในการเขียน
โปรแกรมทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูและ มโีปรแกรมทีใ่ชใ้น
การวิเคราะห์ยังไม่หลากหลายมากนัก ข้อดีของวิธีโพลี-ซิป
เทสท์ คือ สามารถตรวจสอบได้กับขนาดตัวอย่างที่มีขนาด
เล็ก และความยาวขอ้สอบจำานวนนอ้ย โปรแกรมทีใ่ช้ในการ
วิเคราะห์ใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็ว ข้อจำากัดของการตรวจ
สอบด้วยวิธีโพลี-ซิปเทสท์ คือ ไม่เหมาะกับขนาดตัวอย่าง
ขนาดใหญ่ ความยาวของแบบสอบจำานวนมาก และขนาด
ของการทำาหน้าที่ต่างกันของข้อสอบมีค่าสูง
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บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีเ้ปน็การวจิยัเชงิคณุภาพเปน็สว่นหนึง่ของโครงการวจิยัเพือ่พฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรมเพือ่
ตอบสนองการเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน : กรณศีกึษาจงัหวดัหนองคายและเวยีงจนัทน ์สปป.ลาว โดยมวัีตถปุระสงค์
เพือ่ 1) ประเมนิความสำาคญัทางวฒันธรรมของแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรมในจงัหวดัหนองคายและนครหลวงเวยีงจนัทน ์
2) เพื่อวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและเสนอแนะเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างจังหวัดหนองคายและนครหลวง
เวียงจันทน์ พื้นที่กรณีศึกษาประกอบด้วย อำาเภอเมืองหนองคาย อำาเภอศรีเชียงใหม่ อำาเภอท่าบ่อ อำาเภอโพนพิสัย จังหวัด
หนองคาย และนครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ความสำาคัญทางวัฒนธรรมของกฎบัตร
เบอร่า ประเทศออสเตรเลีย (Australia ICOMOS Burra charter 1999) และหลักการอนุรักษ์แหล่งมรดกในประเทศจีน 
(Principles for the Conservation of Heritage Sites in China) มาใช้ในการประเมินความสำาคัญของแหล่งท่องเที่ยว 
ผลการวิจัยพบว่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดหนองคายและนครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว นั้น มีความสำาคัญ
ทางวัฒนธรรมซึ่งประกอบด้วย คุณค่าทางประวัติศาสตร์ คุณค่าทางความงาม คุณค่าทางวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญา และ
คุณค่าทางสังคม ที่แตกต่างกันออกไป คือ อำาเภอเมืองหนองคายมีระดับความสำาคัญทางวัฒนธรรมซึ่งประกอบด้วยคุณค่า
ทั้งสี่ประเภทดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด โดยสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท่ีมีความเช่ือมโยงกับนครหลวงเวียงจันทน์ 
สปป. ลาว ในด้านประวัติศาสตร์และความเชื่อท่ีคล้ายคลึงกันอยู่ในอำาเภอเมืองหนองคายมากที่สุด รองลงมาคืออำาเภอ
ศรีเชียงใหม่ อำาเภอท่าบ่อ และอำาเภอโพนพิสัย

คำาสำาคัญ: การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, การประเมินความสำาคัญทางวัฒนธรรม

ความสำาคัญทางวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในจังหวัดหนองคาย และนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
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Abstract
 This research was a qualitative research 
with these objectives 1) to assess cultural significance
of cultural tourism destination within Nong Khai 
province and Vientiane Capital, Laos 2) to analyze 
and provide cultural tourism route within Nong 
Khai province and Vientiane Capital, Laos. The 
study areas were Mueang Nong Khai District, Si 
Chiang Mai District, Tha Bo District, Phon Phisai 
District and Vientiane Capital, Lao PDR. The cultural 
significance assessment of Australia ICOMOS Burra 
charter 1999 and principles for the Conservation 
of Heritage Sites in China were used to assess the 
value of tourism destination. The result of the 
research showed that cultural tourism destinations 
within Nong Khai province and Vientiane Capital, 
Laos had differences in cultural significance in 
respect of Historical Value, Aesthetic Value, 
Scientific Value and Social Value. Mueang Nong 
Khai District had cultural significance values at the 
highest level. The cultural tourism destinations 
that linked to Vientiane Capital in term of the 
similar history and belief were at a high level in 
Si Chiang Mai District, followed by Tha Bo District 
and Phon Phisai District.

Keywords: Cultural Tourism, Cultural Significance 
Assessment

บทนำา
 การเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) ในป ี
พ.ศ. 2558 นั้น ถือเป็นการจัดทำาข้อตกลงระหว่างประเทศ
ที่จะทำาให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น 
แต่ในขณะเดียวกันประเทศไทยจะต้องแข่งขันกับประเทศ
เพื่อนบ้านที่พร้อมจะแย่งชิงตลาดนักท่องเท่ียวด้วยเช่นกัน 
ดังนั้นการเตรียมความพร้อมในการสร้างเส้นทางท่องเท่ียว
ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเท่ียวกลุ่ม
ตลาดเฉพาะทาง รวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้เกิด

ความยั่งยืน และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีศักยภาพเข้า
ด้วยกันเพ่ือให้สอดคล้องกับกระแสการเปล่ียนแปลงของ
โลก จึงจำาเป็นต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
 จังหวัดหนองคายถือเป็นหนึ่งในจังหวัดที่อยู่
ในกลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตามแผนพัฒนาการท่อง
เที่ยวแห่งชาติ โดยอยู่ในกลุ่มท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มนำ้าโขง 
(กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกีฬา, 2554) ซึง่หนองคายเปน็
จังหวัดที่มีศักยภาพและโอกาสในการท่องเท่ียวสูง และยัง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวชายแดน (Cross Border Tourism) 
ที่สำาคัญของประเทศไทยแห่งหนึ่ง เนื่องจากมีด่านเข้าออก
ชายแดนลาวคือ ดา่นสะพานมติรภาพไทย-ลาว แหง่ที ่2 ซ่ึง
สามารถเปน็ทางผา่นไปยงัประเทศอ่ืนๆ ในภมูภิาคเดยีวกนั 
ส่วนเวียงจันทน์ สปป.ลาว นั้น ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยว
เดินทางมาเป็นจำานวนมาก โดยเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย
ถงึ 1.2 ลา้นคน คดิเปน็รอ้ยละ 63 ของจำานวนนกัทอ่งเทีย่ว
ทั้งหมด (The Lao National Tourism Administration, 
2009)
 สปป. ลาวและหนองคายมีจุดเชื่อมโยงทาง
ประวัติศาสตร์ ประเพณี และความเชื่อ ที่มีส่วนคล้ายคลึง
กันอยู่เป็นจำานวนมาก ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้
ศึกษาจึงเน้นการศึกษาค้นคว้า รวมทั้งวิจัยข้อมูลที่มีความ
เชื่อมโยงในด้านดังกล่าวของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ภายในจังหวัดหนองคายและนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.
ลาว เพ่ือพฒันาการทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรมระหวา่งประเทศ 
และผลักดันให้หนองคายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในภูมิภาคลุ่มนำ้าโขง รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงระหว่างทั้งสองประเทศ
เข้าด้วยกัน เพื่อนำามาสู่การก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชน และ
พัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนร่วมกันของทั้งสองประเทศต่อ
ไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อประเมินความสำาคัญทางวัฒนธรรมของ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดหนองคาย และ
นครหลวงเวียงจันทน์
 2. เพื่อวิเคราะห์ความเช่ือมโยงและเสนอแนะ
เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างจังหวัดหนองคาย



ROMMAYASAN 169Vol. 14, No. 3 (September-December) 2016

และนครหลวงเวียงจันทน์

ขอบเขตของการวิจัย
 1. ศึกษาความสำาคัญทางวัฒนธรรมของพื้นที่
ดังต่อไปนี้ คือ อำาเภอเมืองหนองคาย อำาเภอศรีเชียงใหม่ 
อำาเภอท่าบ่อ อำาเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย และ 
นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
 2. วิเคราะห์ความเช่ือมโยงและเสนอแนะเส้น
ทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมระหว่างจังหวัดหนองคายและ
นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

วิธีดำาเนินการวิจัย
 1. ประชากรและกลุ่มเป้าหมายเป็นแบบเฉพาะ
เจาะจง โดยผูว้จิยัทำาการสัมภาษณก์ลุม่เปา้หมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
คอื ผูป้ระกอบการบรษิทัทวัร ์ผูน้ำาชุมชน กลุ่มภมูปิญัญาทอ้ง
ถิ่น ประชาชนในท้องถิ่น และพระภิกษุสงฆ์ จำานวน 10 คน
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย 
  2.1 การศึกษาเอกสารและงานวิจั ยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อนำามาเป็นแนวทางในการดำาเนินงานวิจัย
และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของพื้นที่กรณีศึกษาใน
จังหวัดหนองคายและนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
  2.2 แบบสำารวจ เพื่อสำารวจข้อมูลทั่วไปของ
สภาพพื้นที่ทางกายภาพในแหล่งท่องเที่ยว
  2.3 แบบประเมนิความสำาคญัทางวฒันธรรม 
ผู้วิจัยนำาทฤษฎีและหลักการวิเคราะห์ความสำาคัญ
ทางวัฒนธรรมของกฏบัตรเบอร่า ประเทศออสเตรเลีย 
(Australia ICOMOS Burra charter 1999) ทีก่ลา่ววา่ ความ
สำาคญัทางวฒันธรรมหมายถงึ ความงาม ประวตัศิาสตร ์การ
เรียนรู้เชิงวิทยาศาสตร์และสังคม (Australia ICOMOS, 
1999) และนำาหลักการอนุรักษ์แหล่งมรดกในประเทศจีน 
(Principles for the Conservation of Heritage Sites 
in China) ท่ีมีแนวคิดเก่ียวกับคุณค่าของแหล่งมรดกคือ 
ประวัติศาสตร์ ความงาม และหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
(Principles for the Conservation of Heritage Sites in 
China, 2004) ซึ่งเกณฑ์ที่ได้จากการประยุกต์ทั้ง 2 แนวคิด 
ประกอบด้วย 1) คุณค่าทางประวัติศาสตร์ (Historical 
Value) 2) คุณค่าทางความงาม (Aesthetic Value) 3) 
คุณค่าทางวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญา (Scientific Value) 

และ 4) คุณค่าทางสังคม (Social Value)
  2.4 แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Partici-
pative observation) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
(Non Participant Observation) โดยผู้วิจัยเข้าไปมีส่วน
ร่วมและซักถามการทำาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เช่น การปั้นครก 
การทำาแผ่นกระยอ และใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมใน
การสังเกตพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
  2.5 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) โดยใช้สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง คือ 
ผูป้ระกอบการบริษทัทวัร ์ผูน้ำาชมุชน กลุ่มภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 
ประชาชนในท้องถิ่น และพระภิกษุสงฆ์ ในเรื่องของประวัติ
ความเป็นมา ความเชื่อ ภูมิปัญญา ความเกี่ยวข้องกับสังคม
วัฒนธรรมของชุมชน และหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
 ผู้วิจัยได้นำาผลจากการศึกษาเอกสารและงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแบบสำารวจข้อมูลทั่วไปของแหล่ง
ท่องเที่ยวมาสร้างแบบสอบถามโดยอิงจากกรอบแนวคิดที่
ตอ้งการศกึษา แล้วส่งใหผู้้เชีย่วชาญตรวจสอบความถกูตอ้ง
และความสอดคล้องของคำาถามกบัวตัถปุระสงค์ และนำาผล
ทีไ่ดจ้ากการตรวจสอบมาปรบัปรงุแกไ้ขตามคำาแนะนำาของ
ผู้เชี่ยวชาญ
 4. การตรวจสอบข้อมลู ผูว้จิยัใชวิ้ธีการตรวจสอบ
ข้อมูลแบบสามเส้า (Data Triangulation)
 5. การวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการสัมภาษณเ์ชิง
ลึก ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อ
วิเคราะห์ความสำาคัญและความเชื่อมโยงระหว่างสถานที่
ทอ่งเทีย่วทางวฒันธรรมในจงัหวดัหนองคายและนครหลวง
เวียงจันทน์ สปป.ลาว

การวิเคราะห์ข้อมูล
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำาเนินการไป
พร้อมกับการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำาผลการวิเคราะห์
มาพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จัดระบบ
ขอ้มลู เพือ่ใหค้รอบคลมุขอ้มลูภาคสนาม และเพิม่ความถกู
ตอ้งแมน่ยำา โดยนำาเอาขอ้มลูภาคสนามจากการสำารวจ การ
สัมภาษณ์ และการประเมินความสำาคัญ รวมทั้งข้อมูลจาก
เอกสารและงานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้งมาวิเคราะหแ์ละสงัเคราะห ์
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ด้วยการจัดระเบียบภาพข้อมูล (Data Organizing) เพื่อให้
ขอ้มลูเปน็ระบบ งา่ยตอ่การเกบ็และการนำามาใช ้จากนัน้จงึ
นำามาแจกแจงขอ้มลูตามวัตถปุระสงค์ในเชงิพรรณนาตามท่ี
กำาหนดไว้

สรุปผลการวิจัย
 1. ผลการประเมินความสำาคัญทางวัฒนธรรม
ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดหนองคาย 
และนครหลวงเวียงจันทน์ การประเมินความสำาคัญทาง
วฒันธรรมของแหลง่ทอ่งเทีย่วนัน้ จะตอ้งประเมนิคณุคา่ใน
ดา้นตา่งๆ ทีเ่ปน็องคป์ระกอบสำาคญัทางวฒันธรรมดงัตอ่ไป
นี ้หากแหลง่ทอ่งเท่ียวใดมอีงคป์ระกอบตามเกณฑด์งักลา่ว
จึงจะถือว่ามีคุณค่าในด้านนั้น
  1.1 คุณค่าทางประวัติศาสตร์ (Historical 
Value) แหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรมนัน้จะตอ้งมเีหตกุารณ์
สำาคัญที่ทำาให้เกิดการก่อสร้าง มีความเป็นของจริงแท้ที่
สะท้อนให้เห็นถึงความจริงในประวัติศาสตร์ มีเหตุการณ์
สำาคัญเกิดขึ้นในพื้นที่ หรือมีชิ้นส่วนสำาคัญที่ยังคงอยู่และ
สะท้อนให้เห็นถึงเหตุการณ์ในอดีต หรือกิจกรรมในอดีต
อยา่งถกูตอ้งแมน่ยำา นอกจากนีอ้าจแสดงใหเ้ห็นถงึขัน้ตอน
ในการผลิต รูปแบบการดำาเนินชีวิต ความคิด กฎระเบียบ 
และประเพณี หรือแนวปฏิบัติทางสังคมช่วงเวลาใดเวลา
หนึ่งในประวัติศาสตร์
 การดำารงอยู่ของพื้นท่ีจะต้องสามารถพิสูจน์
หาความถูกต้องจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีบันทึก
ไว้ได้ ซากประวัติศาสตร์ภายในพื้นท่ีจะต้องประด้วยด้วย
เอกลักษณ์ หรือความเป็นเอกลักษณ์ท่ีเป็นตัวแทนของ
บริบทในพื้นที่
  1.2 คณุคา่ทางความงาม (Aesthetic Value) 
แหลง่ท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมนัน้จะตอ้งมสีถาปตัยกรรมซ่ึง
รวมถึง องค์ประกอบของพื้นที่ รูปแบบอาคาร การตกแต่ง
และรูปแบบทางศิลปะ มีการตกแต่งภูมิทัศน์ซึ่งรวมถึง รูป
แบบทางวัฒนธรรม ผังเมือง การจัดสวนและทัศนียภาพ
เฉพาะที่ประกอบด้วยภูมิทัศน์ของซากปรักหักพังกับพื้นท่ี 
ประติมากรรมที่เกี่ยวข้องและศิลปะการตกแต่ง รวมถึง 
การแกะสลัก รูปปั้น ส่วนประดับตกแต่ง จิตรกรรมฝาผนัง 
และเฟอร์นิเจอร์ นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงประติมากรรม
ที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์

  1.3 คุณค่าทางวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญา 
(Scientific Value) แหล่งทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรมนัน้จะตอ้ง
มีการวางแผนและการออกแบบรวมถึงการเลือกใช้รูปแบบ
ของพืน้ที ่การปอ้งกนัระบบนเิวศ การตอบสนองตอ่ภยัพบิตั ิ
และรูปแบบการออกแบบโครงสร้างและสถาปัตยกรรม 
การก่อสร้าง วัสดุ เทคนิค และระดับของการเรียนรู้อย่าง
มีระบบแบบแผน รวมถึงเทคนิคท่ีค้นพบซ่ึงได้มีการนำา
เสนอให้เห็นถึงการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นอกจากนี้ยังรวมถึงสถานที่ซึ่งมีการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
ทางวิทยาศาสตร์ ภูมิปัญญาที่สำาคัญ หรือมีข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์ได้ถูกบันทึกหรือเก็บรักษาไว้
  1.4 คุณค่าทางสังคม (Social Value) แหล่ง
ทอ่งเทีย่วเชิงวฒันธรรมนัน้จะตอ้งรายล้อมหรอืเปน็จดุศูนย์
รวมของจิตใจ ความเชื่อ การเมืองการปกครอง ชาติ หรือ
ความเช่ือมั่นอื่นทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนส่วนใหญ่และ
ส่วนน้อย
 ผลการประเมินความสำาคัญทางวัฒนธรรม 
จังหวัดหนองคาย
 จากการประเมินความสำาคัญทางวัฒนธรรม
ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดหนองคายตาม
เกณฑก์ารประเมนิข้างตน้ พบวา่พืน้ทีท่ัง้ 4 อำาเภอ มคีณุคา่
ในแต่ละด้านดังต่อไปนี้
  1) อำาเภอเมืองหนองคาย
  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ มีองค์
ประกอบคุณค่าทางวัฒนธรรมครบทั้ง 4 ด้าน มีทั้งสิ้น 
2 แห่ง คือ วัดประดิษฐ์ธรรมคุณและจวนผู้ว่าราชการ 
จ.หนองคาย (เก่า) สถานทีท่อ่งเท่ียวทีม่อีงคป์ระกอบคณุคา่
ทางวัฒนธรรม 3 ดา้นคอื ทางประวตัศิาสตร ์ความงาม และ
สังคม มีทั้งสิ้น 11 แห่ง คือ วัดโพธิ์ชัย อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ 
พระธาตุบังพวน ศาลาแก้วกู่ วัดศรีษะเกษ วัดยอดแก้ว วัด
เทพประพล วัดพระไชยเชษฐาธิราช ตึกเก่าถนนมีชัย วัดศรี
คุณเมือง และศาลากลางหลังเก่า (พิพิธภัณฑ์) สถานที่ท่อง
เที่ยวที่มีองค์ประกอบคุณค่าทางวัฒนธรรม 2 ด้าน คือด้าน
ประวัติศาสตร์และสังคม มีทั้งสิ้น 4 แห่ง คือ ตลาดท่าเสด็จ 
ศาลหลักเมือง พระธาตุกลางนำ้าและพระธาตุบุ 
  2) อำาเภอท่าบ่อ
  สถานทีท่อ่งเทีย่วท่ีมอีงคป์ระกอบคณุคา่ทาง
วัฒนธรรม 3 ด้าน คือ ทางประวัติศาสตร์ ความงาม และ
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สงัคม มท้ัีงสิน้ 4 แห่ง คอื วดัศรชีมภอูงคต์ือ้ วดัหนองกก วดั
ท่าครกเรือ และวัดกุมพระประดิษฐ์ โดยชุมชนทำาแผ่นกระ
ยอเปน็แหลง่ทอ่งเทีย่วแหง่เดยีวทีม่คีณุคา่ทางวทิยาศาสตร์
และภมูปิญัญา คุณคา่ทางดา้นประวตัศิาสตร ์และทางสังคม 
สถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่อีงคป์ระกอบคณุคา่ทางวัฒนธรรมดา้น
ประวัติศาสตร์เพียงด้านเดียวคือพิพิธภัณฑ์บ้านโคกคอน
  3) อำาเภอศรีเชียงใหม่
  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีองค์
ประกอบคุณค่าทางวัฒนธรรมครบทั้ง 4 ด้าน มีเพียงแห่ง
เดียว คือ วัดช้างเผือก สถานที่ท่องเที่ยวที่มีองค์ประกอบ
คุณค่าทางวัฒนธรรม 3 ด้านคือ ทางประวัติศาสตร์ ความ
งาม และสังคม มีทั้งสิ้น 4 แห่ง คือ วัดหินหมากเป้ง วัด
อรัญญบรรพต เจดีย์วัดธาตุดำา และวัดเขียวค้อม โดยตึก
เกา่รมิโขงเปน็สถานทีท่อ่งเทีย่วคณุคา่ทางวิทยาศาสตรแ์ละ
ภูมิปัญญา คุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ และทางสังคม 
สว่นสถานทีท่อ่งเท่ียวท่ีมอีงคป์ระกอบคณุค่าทางวฒันธรรม 
2 ดา้น คอืดา้นประวตัศิาสตรแ์ละสงัคม มเีพียงแหง่เดยีวคอื
วัดพระแก้วเดิม
  4) อำาเภอโพนพิสัย
  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีองค์
ประกอบคณุคา่ทางวัฒนธรรม 3 ดา้นคอื ทางประวตัศิาสตร ์
ความงาม และสังคม มีท้ังสิ้น 4 แห่ง คือ วัดมณีโคตร 
วัดหลวงเจติยาราม ปากนำ้างึม (เวินสุก) และวัดจุมพลเมือง
  ผลการประเมินความสำาคัญทางวัฒนธรรม 
นครหลวงเวียงจันทน์
  จากการประเมินความสำาคัญทางวัฒนธรรม
ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในนครหลวงเวียงจันทน์
ตามเกณฑก์ารประเมนิขา้งตน้ พบวา่สถานทีท่อ่งเทีย่วแตล่ะ
แห่งมีคุณค่าดังต่อไปนี้
  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีองค์
ประกอบคุณค่าทางวัฒนธรรมครบทุกด้าน มี 3 แห่ง คือ 
ประตูชัย บ้านสไตส์โคโลเนียล และพิพิธภัณฑ์แห่งชาติลาว 
สถานทีท่อ่งเทีย่วทางวฒันธรรมทีม่อีงคป์ระกอบคณุคา่ทาง
วัฒนธรรม 3 ด้านคือ ทางประวัติศาสตร์ ความงาม และ
สังคม มีทั้งสิ้น 15 แห่ง คือ ธาตุหลวง วัดอินแปง วัดหาย
โศก วัดองค์ตื้อมหาวิหาร วัดมีไซ วัดจันทะบุรี วัดสีสะเกด 
หอคำา หอพระแก้ว สวนสาธารณะเจ้าอนุวงศ์ พระธาตุดำา 
วัดเชียงควน วัดศรีเมือง วัดพระธาตุฝุ่น และอนุสาวรีย์ท่าน

ไกสอน
 โดยสถานท่ีทอ่งเทีย่วทีมี่องคป์ระกอบของคณุคา่
ทางวัฒนธรรม 3 ด้าน คือ ด้านประวัติศาสตร์ ความงาม 
และคุณค่าทางวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญา คือ พิพิธภัณฑ์
ผ้าเมืองลาว สถานที่ท่องเที่ยวที่มีองค์ประกอบของคุณค่า
ทางวัฒนธรรม 2 ด้าน คอื ดา้นประวตัศิาสตรแ์ละสงัคม คอื 
ตลาดคัวดิน สถานที่ท่องเที่ยวที่มีองค์ประกอบของคุณค่า
ทางวัฒนธรรมด้านสังคมเพียงด้านเดียว มี 2 แห่ง คือ ถนน
คนเดินและตลาดเช้า มีคุณค่าด้านประวัติศาสตร์เพียงด้าน
เดยีว คือ กำาแพงเมอืงนครหลวงเวยีงจนัทน ์และดา้นคุณค่า
ทางวิทยาศาสตรแ์ละภมูปิญัญาเพยีงดา้นเดยีวคอืหตัถกรรม
แพรไหม
 2. ผลการวเิคราะหค์วามเชือ่มโยงและเสนอแนะ
เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างจังหวัดหนองคาย
และนครหลวงเวียงจันทน์
 สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
หนองคายมคีวามเชือ่มโยงทางประวตัศิาสตรแ์ละความเชือ่
กับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในนครหลวงเวียงจันทน์ 
สปป.ลาว เป็นจำานวนมาก ดังนี้
 อำาเภอเมืองหนองคาย
 1) วัดโพธิ์ชัย (พระใส) วัดศรีษะเกษ (พระแสง) 
วดัยอดแกว้ (พระสวย) วดัศรคีณุเมอืง หรอืวดัศรเีมือง (พระ
สุก) และวัดประดิษฐ์ธรรมคุณ (พระเสาร์) ที่มีตำานานความ
เชื่อในเรื่อง พระธิดา 3 องค์ ของพระเจ้าไชยเชษฐาแห่งกรุง
ศรีสัตนาคนหุต ได้หล่อพระพุทธรูปขึ้นสามองค์ และขนาน
นามพระพุทธรูปตามพระนามของตนเอง คือ พระเสริม 
พระสุก และพระใส เดิมประดิษฐานอยู่ในนคร จนกระทั่ง
สมัยรัชกาลท่ี 3 จึงได้รับการอัญเชิญมาสู่เมืองหนองคาย 
ในระหว่างนำาล่องแพมานั้นได้เกิดพายุใหญ่ทำาให้พระสุก
จมนำ้าหายไป จึงเหลือเพียงพระเสริม พระใส และพระพุทธ
รูปศักดิ์สิทธิ์อื่น เช่น พระแสง พระสวย พระสุก และพระ
เสาร ์ปจัจบุนัพระเสรมินัน้ไดป้ระดษิฐานทีว่ดัปทมุวนาราม 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ส่วนพระใสยังคงประดิษฐานอยู่ที่
วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย เวียงจันทน์ (สถาบันวิจัยและ
พัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2532)
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ภาพที่ 1 หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย จ.หนองคาย

 2)  อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ เชื่อมโยงกับนครหลวง
เวียงจันทน์ เพราะเป็นที่บรรจุอัฐิของผู้ที่เสียชีวิตในการ
ปราบกบฏฮ่อเมื่อปี ร.ศ. 105 มีคำาจารึกทั้งภาษาไทย จีน 
ลาว และอังกฤษ
 3) พระธาตบุงัพวน มเีชือ่มโยงทางประวติัศาสตร ์
กล่าวคือ พระเจ้าไชยเชษฐาได้ย้ายราชธานีมาตั้งท่ีเมือง
เวียงจันทน์และเกิดศรัทธาต่อพระเจดีย์เก่า จึงก่อเสริมทับ
ด้วยอิฐเผา ทำาเป็นรูปเจดีย์สูงขึ้น ต่อมาพระเจดีย์เอียงมาก
เนื่องจากฝนตกหนัก ทำาให้ฐานทรุดและได้พังลงมาเม่ือปี 
พ.ศ.2513 ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ทำาการบูรณะขึ้นใหม่
จนเสร็จเรียบร้อย และสมเด็จพระสังฆราชได้เสด็จไปบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุแล้ว
 4) ศาลาแก้วกู่ มีความเชือ่มโยงกบัวดัเชยีงควนท่ี
นครหลวงเวยีงจันทน ์โดยแหลง่ทอ่งเทีย่วทัง้ 2 แหง่ มหีลวง
ปู่บุญลือ หรือ หลวงปู่บุญเหลือ สุรีรัตน์ เป็นผู้สร้าง
 5) ตลาดท่าเสด็จ มีความเชื่อมโยงกับนครหลวง
เวียงจันทน์ คือ เป็นแหล่งรวมสินค้าในแถบอินโดจีน 
และยุโรปตะวันออก ในอดีตก่อนท่ีจะมีการสร้างสะพาน
มิตรภาพไทย – ลาว ท่าเรือของตลาดสินค้าอินโดจีนริม

แม่นำ้าโขงแห่งน้ีเคยถูกใช้เป็นจุดผ่านแดนถาวรสำาหรับผู้ที่
ตอ้งการจะเดินทางไปมาระหวา่งประเทศไทยกบัสาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) บริเวณนี้จึงมีเรือ
ขา้มฟากสญัจรไปมาระหวา่งสองฝัง่แมน่ำา้โขงอยา่งคกึคกัคน
ท้องถิ่นจึงนิยมเรียกชื่อตลาดแห่งนี้ในอีกชื่อหนึ่งว่า “ตลาด
ท่าเรือ” (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2554)
 6) วัดพระไชยเชษฐาธิราช มีความเชื่อมโยงกับ
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช กล่าวคือ ในวัดจะมีหลวงพ่อพระ
ไชยเชษฐา เป็นพระพุทธรูปประทับยืน ก่อด้วยอิฐโบกปูน
ทัง้องค์สูง 4.23 เมตร สรา้งขึน้ในสมยัสมเดจ็พระไชยเชษฐา
ธริาชผู้ครองแควน้ล้านช้างศรสัีตนาคนหตุ (สถาบนัวจิยัและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2532)
 7) ตึกเก่าถนนมีชัย มีความเช่ือมโยงในด้าน
ประวัติความเป็นมาของเมืองหนองคายและ สปป.ลาว 
ย้อนไปในสมัยพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ซึ่ง
สมัยนั้นฝรั่งเศสได้ผนวกลาวและเวียดนามเข้าด้วยกันและ
จัดตั้งเป็นเขตการปกครองอินโดจีน-ฝรั่งเศส และได้ข้าม
มาค้าขายยังฝั่งไทยเป็นประจำา จนก่อให้เกิดตึกรูปทรงฝรั่ง
ขึ้นในสมัยนั้น (นายรอบรู้, 2549) รูปทรงตึกโบราณแถวริม
ถนนมชียัอาจกล่าวไดว้า่ เปน็สถาปตัยกรรมแบบโคโลเนียล 
(Colonial architecture) ซึง่แพรห่ลายเขา้มาสูป่ระเทศไทย
เป็นครั้งแรกในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5-6 โดยในนครหลวง
เวียงจันทน์มีย่านตึกเก่าโคโลเนียลอยู่บริเวณถนนสามเสนไท
 อำาเภอท่าบ่อ
 1) วัดศรีชมภูองค์ตื้อ มีความเชื่อมโยงทาง
ประวัติศาสตร์กับวัดองค์ตื้อมหาวิหาร ในนครหลวง
เวียงจันทน์ โดยพระเจ้าองค์ตื้อสร้างเมื่อพุทธศักราช 2105 
ผูส้ร้างคอื พระไชยเชษฐา กษตัรยิน์ครเวยีงจันทน ์พรอ้มดว้ย
พระโอรส พระธิดา และบริวารช่วยกันหล่อโดยใช้ทองคำา 
ทองเหลือง และเงินผสมกัน รวมนำ้าหนักได้ 1 ตื้อ (มาตรา
โบราณของอสีาน)แตห่ลอ่เทา่ไรกไ็มส่ำาเรจ็ ตอ่มาพระอนิทร์
และเทพยดา 108 องค์ มาช่วยหล่อจึงสำาเร็จ ใช้เวลาในการ
สร้าง 7 ปี 7 เดือน (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2554)
 2) วัดท่าครกเรือ มีความเชื่อมโยงกับนครหลวง
เวียงจันทน์คือสมัยที่ท้าวขัตติยะ เป็นผู้ว่าราชการที่เมือง
หนองคาย ตอ่มาพระราชทานบนัดาศกัดิท้์าวขตัตยิะ ใหเ้ปน็ 
“พระกุประดิษฐ์บดี (ชาลี)” เป็นผู้ว่าราชการเมืองท่าบ่อ 
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ท่านเป็นคนสร้างบ้านแปลงเมืองและบูรณะวัดท่าครกเรือ
แห่งนี้ และสันนิษฐานว่าพระกุประดิษฐ์บดี ท่านอัญเชิญ
พระทองแสนมาจากฝั่งลาว ตอนที่พาคนเวียงจันทน์อพยพ
หนีฝรั่งเศสมาอยู่ท่าบ่อ
 อำาเภอศรีเชียงใหม่
 1) วั ด ช้ า ง เ ผื อ ก  มี ค ว า ม เชื่ อ ม โ ย งท า ง
ประวัติศาสตร์กับนครหลวงเวียงจันทน์ดังน้ี คือ พระเจ้า
ไชยเชษฐาธิราชที่ 1 อพยพผู้คนกลับคืนสู่นครล้านช้าง 
(นครเวียงจันทน์) แต่ช้างเผือกคู่บารมีเกิดล้มป่วย และตาย
ลงก่อนที่จะไปถึง เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับช้างเผือกคู่บารมี 
พระองคจึ์งทรงโปรดใหก้อ่เจดยีค์รอบเอาไว ้และสรา้งวดัขึน้
แล้วตั้งชื่อให้ว่า วัดช้างเผือก (สำานักศิลปากรที่ 9 ขอนแก่น, 
2545)
 2) เจดยีว์ดัธาตุดำา มคีวามเชือ่มโยงกบัความเชือ่
ของประชาชน สปป. ลาว คือบริเวณที่ตั้งโบราณสถาน เดิม
เชือ่วา่เปน็ ฮพูญานาค (รพูญานาค) ซึง่ถกูปดิไวจ้นพญานาค
พ่นพิษให้เจดีย์ดำาหมด โดยรูพญานาคดังกล่าวเช่ือกันว่า
เชื่อมโยงกับพระธาตุดำาที่นครหลวงเวียงจันทน์
 3) วัดพระแก้วเดิม มีความเช่ือมโยงทาง
ประวตัศิาสตรก์บัหอพระแกว้ นครหลวงเวยีงจนัทนใ์นฐานะ
ที่เคยเป็นสถานที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตเหมือนกัน
 4) วัดเขียวค้อม มีความเชื่อมโยงกับตำานาน
ความเชื่อของ สปป.ลาว ว่า นางเขียวค้อมเป็นสนมเอกของ
พระเจา้สรุวิงศ ์แหง่เวยีงจนัทน ์ซึง่พระองคเ์กิดระแวงวา่เจา้
ราชบุตรจะเป็นชู้กับสนมตน จึงสั่งประหารเจ้าราชบุตรที่
ท่าดินแดงฝั่งตรงข้าม นางเขียวค้อมเสียใจที่เป็นต้นเหตุ จึง
มาบวชชีที่วัดนี้ และเรียกว่าวัดนางเขียวค้อม
 อำาเภอโพนพิสัย
 1) วดัมณโีคตร มคีวามเชือ่มโยงกบัประวัตศิาสตร์
ลาว เช่นเดียวกับ พระสุก พระเสริม พระใส เนื่องจากเป็น
พระพทุธรปูสำาคญัทีล่อ่งแพตามลำานำา้งมึมายงัประเทศไทย 
เอาพระพุทธรูปท่ีสำาคญัมาพรอ้มกนั มพีระใส พระแสน พระ
สกุ พระเสรมิ และพระเสีย่ง ใสแ่พลอ่งมาตามลำานำา้งมึ ขณะ
ที่ล่องแพมานั้นได้อัญเชิญพระเสี่ยงประดิษฐานไว้ที่วัดมณี
โคตร ตำาบลจุมพล อำาเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย จน
เมื่อประมาณ 100 ปีที่ผ่านมา มีผู้คิดจะเอาพระเสี่ยงไปไว้
ที่กรุงเทพฯ แต่ในสมัย จึงได้อัญเชิญพระเส่ียงขึ้นหลังช้าง 

พระเสี่ยงได้แสดงอภินิหารให้ช้างหนักจนไปไม่ได้ และพระ
เสี่ยงตกจากหลังช้าง เป็นเหตุให้หูหัก เกศคด
 2) ปากนำ้างึม เป็นที่พระพุทธรูปที่สำาคัญล่องแพ
มาพรอ้มกัน ไดแ้ก ่พระใส พระแสน พระสกุ พระเสรมิ และ
พระเสีย่ง ขณะทีล่่องแพมาน้ันเมือ่มาถงึปากนำา้งมึกลางแมน่ำ้
าโขง พระสกุไดแ้สดงอภนิหิารเกดิพายแุรงจนแพแตก ทำาให้
พระสกุจมลงกลางแม่นำา้โขงตรงบ้านปากเป อำาเภอโพนพสิยั 
จังหวัดหนองคาย นอกจากนี้ ในนครหลวงเวียงจันทน์ยังมี
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท่ีมีความเชื่อมโยงกับจังหวัด
หนองคาย ได้แก่ ธาตุหลวง สวนสาธารณะเจ้าอนุวงศ์ วัด
ศรีสะเกษ และอนุสาวรีย์พระเจ้าไชยเชษฐา
 ตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ระหว่างจังหวัดหนองคายและนครหลวงเวียงจันทน์
 เพือ่ใหเ้กิดความแปลกใหม ่ผูว้จิยัจงึขอเสนอเสน้
ทางท่องเทีย่วตามรอยพระเจา้ไชยเชษฐาธริาช กษตัรยิน์คร
เวียงจันทน์ เป็นลักษณะการเดินทาง 2 วัน 1 คืน โดยวัน
แรกจะเริม่ตน้จากสะพานมติรภาพไทย-ลาว เพือ่เดนิทางไป
ยังสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในนครหลวงเวียงจันทน์ 
ได้แก่ ธาตุหลวง อนุสาวรีย์พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช หอพระ
แก้ว จากนั้นพักที่นครหลวงเวียงจันทน์หนึ่งคืน
 รุ่งเช้าเดินทางกลับมายังจังหวัดหนองคาย เพื่อ
เดนิทางไปยงัอำาเภอศรเีชียงใหมซ่ึง่ในอดตีถือเปน็นครหลวง
เวียงจันทน์ โดยไปสักการะและเที่ยวชมวัดช้างเผือก หลัง
จากน้ันเดนิทางไปยงัอำาเภอทา่บ่อเพือ่สกัการะหลวงพอ่องค์
ตื้อ ซึ่งพระไชยเชษฐา พระโอรส พระธิดา และบริวารช่วย
กนัหลอ่ข้ึน จากนัน้จงึเดินทางไปสกัการะหลวงพอ่พระใสที ่
วัดโพธิ์ชัย ซึ่งพระธิดาของพระเจ้าไชยเชษฐาได้หล่อพระใส
ขึ้นมา ชมความงามริมฝ่ังโขง และให้อิสระในการเลือกซ้ือ
สินค้าที่ตลาดท่าเสด็จ เป็นอันเสร็จสิ้นการเดินทาง

อภิปรายผล
 งานวิจัยเรื่องความสำาคัญทางวัฒนธรรมของ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดหนองคายและ
นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ ซึง่เปน็ส่วนหนึง่ของโครงการวจิยัเพือ่พฒันาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษาจังหวัดหนองคายและ
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เวียงจันทน์ สปป.ลาว
 จากผลการวจิยัพบวา่ความสำาคญัทางวฒันธรรม
ของพืน้ที ่อำาเภอเมอืงหนองคาย อำาเภอศรเีชียงใหม ่อำาเภอ
ท่าบ่อ อำาเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย และ นครหลวง
เวียงจันทน์ สปป.ลาว น้ัน อำาเภอเมืองหนองคายมีสถาน
ที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท่ีมีองค์ประกอบคุณค่าทาง
วฒันธรรมครบทัง้ 4 ดา้น คอื วดัประดษิฐธ์รรมคณุและจวน
ผู้ว่าราชการ จ.หนองคาย (เก่า) รวมถึงอำาเภอศรีเชียงใหม่
ก็มีสถานที่ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีมีองค์ประกอบคุณค่า
ทางวัฒนธรรมครบท้ัง 4 ด้านคือวัดช้างเผือก และอำาเภอ
ท่าบ่อเป็นอำาเภอเดียวท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
คือ พิพิธภัณฑ์บ้านโคกคอนท่ีมีคุณค่าด้านประวัติศาสตร์
เพียงด้านเดียว
 ในสว่นของนครหลวงเวยีงจนัทนน์ัน้ สถานทีท่อ่ง
เที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีองค์ประกอบคุณค่าทางวัฒนธรรม
ครบทั้ง 4 ด้าน มี 3 แห่ง คือ ประตูชัย บ้านสไตส์โคโลเนีย
ลบริเวณถนนสามเสนไท และพิพิธภัณฑ์แห่งชาติลาว รอง
ลงมาคือสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีองค์ประกอบ
คุณค่าทางวัฒนธรรม 3 ด้านคือ ด้านประวัติศาสตร์ ความ
งาม และสังคม มีทั้งสิ้น 15 แห่ง คือ ธาตุหลวง วัดอินแปง 
วดัหายโศก วดัองคต์ือ้มหาวิหาร วดัมไีซ วดัจนัทะบรีุ วดัสสีะ
เกด หอคำา หอพระแก้ว สวนสาธารณะเจ้าอนุวงศ์ พระธาตุ
ดำา วัดเชียงควน วัดศรีเมือง วัดพระธาตุฝุ่น และอนุสาวรีย์
ท่านไกสอน ซึ่งการประเมินคุณค่าทางวัฒนธรรมในงาน
วิจัยชิ้นนี้สอดคล้องกับการประเมินคุณค่าความสำาคัญของ 
ICOMOS (Australia ICOMOS, 1999 ; Principles for 
the Conservation of Heritage Sites in China, 2004)
เม่ือวเิคราะหค์วามเชือ่มโยงทางประวตัศิาสตรแ์ละความเชือ่
ของทัง้สองพืน้ทีแ่ลว้พบว่า สถานทีท่อ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรม
ที่มีความเชื่อมโยงกับนครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว อยู่
ในอำาเภอเมืองหนองคายมากที่สุด รองลงมาคืออำาเภอ
ศรเีชยีงใหม ่อำาเภอทา่บอ่ และอำาเภอโพนพสิยั โดยสถานที่
เหลา่นีม้กัจะเชือ่มโยงกนักบัพระเจา้ไชยเชษฐาธริาช กษตัรยิ์
นครเวียงจันทน์ ความเชื่อเรื่องพญานาค เจ้าอนุวงศ์ และ
พื้นที่ของอำาเภอศรีเชียงใหม่ ซึ่งแต่เดิมเป็นส่วนหนึ่งของ
นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว จึงทำาให้พื้นที่แถบนี้เต็ม
ไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน

ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด
หนองคายและนครหลวงเวยีงจนัทน ์(โรจนนัท,์ 2556) และ
เม่ือพิจารณาจากความเช่ือมโยงดังกล่าวแล้วพบว่าสถานที่
ทอ่งเทีย่วทัง้ 2 ประเทศมสีว่นเชือ่มโยงกบัพระเจา้ไชยเชษฐา
ธิราชเป็นส่วนใหญ่ จึงได้เสนอเส้นทางท่องเที่ยวตามรอย
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เพื่อเป็นทางเลือกใหม่แก่ผู้ที่สนใจ

ข้อเสนอแนะ
 1. ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และชุมชน สามารถนำาข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปปรับใช้ใน
การกำาหนดแนวทางและบรหิารจดัการเพือ่พฒันาแหล่งทอ่ง
เที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
 2. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการกำาหนด
เกณฑ์ที่ละเอียดยิ่งขึ้น และมีค่าคะแนนในแต่ละหัวข้อเพื่อ
ให้สามารถประเมินคุณค่าความสำาคัญทางวัฒนธรรมได้
อย่างแม่นยำา เพื่อให้สามารถนำาผลการประเมินที่ได้ไปใช้
ประกอบการอนรุกัษห์รอืประกอบการคดักรองสถานทีท่อ่ง
เทีย่วเบือ้งตน้เพือ่ใหส้ามารถสรา้งสรรค์เสน้ทางทอ่งเทีย่วได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ควรมีการศึกษาความเชื่อในเรื่องต่างๆ เช่น 
เรื่องพญานาคที่มีความสัมพันธ์กับจังหวัดหนองคายและ
นครหลวงเวยีงจนัทนเ์พือ่นำามาพฒันาเปน็เสน้ทางทอ่งเทีย่ว
ต่อไปในอนาคต
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บทคัดย่อ
 การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษากระบวนการทำากระปือ ของอาจารย์สุวัฒน์ อยู่แท้กูล อำาเภอหนองก่ี 
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพทางวัฒนธรรม ซ่ึงได้ทำาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกต เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากภาคสนาม จากการสำารวจ สังเกต สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม จากนักผลิตกระปือ คืออาจารย์อาจารย์สุวัฒน์ อยู่
แท้กูล และกลุ่มตัวแทนนักดนตรี นักร้อง ประชาชน ผู้ขายสินค้าดนตรี จำานวน 10 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบ
สำารวจเบ้ืองต้น แบบสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้าง แบบสังเกต การสนทนากลุ่ม และแบบประชุมเชิงปฏิบัติการ ผลการวิจัย พบว่า 
อาจารย์สุวัฒน์ อยู่แท้กูล ให้ความสำาคัญในกระบวนการทำากระปือ การคัดไม้ท่ีหาได้ง่ายในท้องถ่ินมาทำาตัวกระปือ การใช้
อุปกรณ์ช่างไฟฟ้าในการทำาตัวกระปือ ให้ความสำาคัญในความถูกต้องตามส่วนประกอบของกระปือ ทำาให้คุณภาพเสียงกระ
ปือชัด นุ่มนวล อันเกิดมาจากประสบการณ์ทางดนตรีพ้ืนบ้านและความรู้ทางด้านช่าง ของอาจารย์สุวัฒน์ อยู่แท้กูล มีความ
เข้าใจในศาสตร์เสียงดนตรี ซ่ึงเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีใช้ในกระบวนการและการตกแต่งเสียงกระปือ จึงเป็นท่ียอมรับว่ามีคุณภาพ
เสียงท่ีดี และเป็นท่ียอมรับในกลุ่มนักดนตรี 

คำาสำาคัญ: กระบวนการทำา, กระปือ, จังหวัดบุรีรัมย์ 

Abstract
 This research aimed to study the process of making Kra-Peu: a musical instrument of Ajarn 
Suwat Yuthaekun at Nong Ki district, Buriram province, Thailand. This research was the cultural qulitative 
research based on fieldwork: observing the making process and analyzing the songs. Data were collected 
from fieldwork by servaying, observing, interviewing, focus group with key performants or a Kra-Peu maker: 
Ajarn Suwat Yuthaekun and casual Informants, singer, people, musical instrument seller from 10 people. 
Basic survey, structured interview, observes of focus group and workshops were used as the research 
instrument. Result of research was that Ajarn Suwat Yuutahkul had given importance in the making 
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กระบวนการทำากระปือ ของอาจารย์สุวัฒน์ อยู่แท้กูล อำาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

Kra-Peu Making Process of Ajarn Suwat Yuthaekun at Nong Ki District 
Buriram Province, Thailand.
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process of Kra-Peu about the quality of choosing 
a wood and using new equipments for making the 
instrument. The beautiful decoration, carving and 
design were used carefully. Other parts such as 
the tuners, frets, head of Kra-Peu and so on had 
importance for the high quality of its sound which 
was produced from the expreriences of Ajarn 
Suwat Yuthaekun. He also had knowledges of music 
which was an important factor for making process 
of Kra-Peu and was widely accepted by musicians. 

Keywords: Making Process, Kra-Peu, Buriram 
Province

บทนำา
 กระปือ เป็นเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองสายท่ีใช้
ดีดมีรูปร่างคล้ายกับจะเข้ วางขนานกับพ้ืน มี 2 สาย จะเข้
ของวงมโหรีเขมรน้ีเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของวง เพราะมีรูป
ทรงเป็นจระเข้ท่ีแกะจากไม้ขนุน ส่วนหัวเป็นรูปจระเข้กำาลัง
อ้าปาก ส่วนลำาตัวเป็นโพรง มีแผ่นไม้เน้ือแข็งปิดด้านล่าง 
หางม้วนเล็กน้อย มีสาย 2 สายใช้ไม้ดีดซ่ึงทำามาจากงาช้าง
ช้ินเล็กๆ ความยาวของกระปือ 155 เซนติเมตร กว้าง 20 
เซนติเมตร สายนอกหรือสายเอกต้ังไว้ท่ีระดับเสียงลา(A) ส่วน
สายใน หรือสายทุ้มต้ังเสียงไว้ท่ีระดับเสียงเร (D) (สำานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
 กระปือเข้ามาในประเทศไทยเม่ือนานมาแล้ว โดย
มีประวัติเล่าว่ากระปืออยู่ท่ีกรุงพนมเปญ ในความครอบครอง
ของนายเมาไดตร็อง หรือนายวงศ์ สมุธิราช ทหารม้าของ
ราชสำานักเขมร เม่ือปลดจากการเป็นทหาร จึงได้อพยพพา
ครอบครัว พร้อมท้ังบริวารท่ีเป็นละครเก่า ของราชสำานัก
เขมรเข้ามาอยู่ท่ีจังหวัดสุรินทร์ โดยเข้าไปเป็นข้าหลวงของ
พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง (ปุม) เจ้าเมืองสุรินทร์ 
ประมาณปี พ.ศ. 2470 และรับหน้าท่ีเป็นนักดนตรีประจำา
คุ้มบ้าน มีหน้าที่ควบคุมการบรรเลง การฝึกซ้อมวงมโหรี 
จึงเป็นจุดเร่ิมต้นของเคร่ืองดนตรี “กระปือ” ในประเทศไทย 
(สุพรรณี เหลือบุญชู, 2529: 52)
 กระปือ ในวงมโหรีเขมร เป็นดนตรีท่ีมีความสำาคัญ
และมีบทบาทมากท่ีสุดต้ังแต่โบราณมาจนถึงปัจจุบัน โดย

เฉพาะในแถบจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ กำาลังเป็นท่ี
นิยม กระปือเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีบทบาทต่อชีวิตประจำาวัน
ของคนโบราณ ไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมแบบใด ดนตรีกระปือ
ถูกนำาไปใช้บรรเลงประกอบเสมอ ได้แก่ งานแต่งงาน งาน
บวชนาค งานศพ หรือทางด้านพิธีกรรม เรียกว่า “โจลมาม็วด”
จึงใช้ดนตรีกันตรึมท่ีมีกระปือบรรเลงเคร่ืองดนตรีก็มีการ
เปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมให้เหมาะสมกับงานโอกาสท่ีแสดง
ประกอบการเล่นมโหรีเขมรน้ันมีความสำาคัญมาต้ังแต่
โบราณ เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีนิยมว่าไพเราะ เข้าถึงจิตใจของผู้
ฟังมากกว่าดนตรีประเภทอ่ืนๆ มโหรีเขมรจึงสามารถนำาไป
เล่นในโอกาสท่ัวๆ ไปท้ังงานมงคลหรืองานอวมงคล รวมถึง
การบรรเลงประกอบความเช่ือทางไสยศาสตร์ เช่น การโจ
ลมาม็วด (การทรงเจ้าเข้าผี) บ็อง บ็อด เป็นต้น มโหรีเขมร
นิยมนำาไปเล่นในงานมงคล เช่น งานแต่งงาน งานโกนจุก 
งานสมโภชต่างๆ งานกฐิน งานผ้าป่า เป็นต้น โดยเฉพาะ
งานแต่งงาน สมัยโบราณเป็นต้นมาถือว่าขาดมโหรีเขมรไม่
ได้ มโหรีเขมรในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ท้ัง
ทางเคร่ืองดนตรีและบทร้อง 
  กระปือ เป็นดนตรีท่ีมีความสำาคัญมาก ปัจจุบัน
ช่างท่ีทำากระปือ มีน้อยหรือหาช่างท่ีทำากระปือให้มีความ
สวยงาม และสามารถบรรเลงได้ไพเราะน้ัน ไม่ค่อยปรากฏ
ให้เห็นมากนัก อาจารย์สุวัฒน์ อยู่แท้กูล อำาเภอหนองก่ี 
จังหวัดบุรีรัมย์ ได้สร้างสรรค์ผลงานทางด้านดนตรีอีสานใต้ 
โดยเฉพาะ กระปือ ท้ังยังบรรเลงและสอนให้แก่ผู้ท่ีสนใจได้
เข้ามาเรียนอย่างเปิดกว้าง โดยมีนิสัยชอบดนตรีเป็นการส่วน
ตัว และต้องการถ่ายทอดให้แก่เยาวชน ตลอดจนผู้ท่ีสนใจใน
ดนตรีชนิดน้ีด้วย ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจเป็นอย่างมากท่ี
จะทำาการศึกษา กระบวนการทำากระปือ ของอาจารย์สุวัฒน์ 
อยู่แท้กูล อำาเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือขยายฐานความ
รู้ออกสู่วงกว้าง ตลอดจนเผยแพร่ผลงานในรูปแบบของงาน
วิชาการให้ปรากฏต่อวงการศึกษา โดยผ่านกระบวนการวิจัย
ในคร้ังน้ีต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพ่ือศึกษากระบวนทำากระปือ ของอาจารย์สุวัฒน์ 
อยู่แท้กูล อำาเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ 
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วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยเร่ืองกระบวนการทำากระปือ ของอาจารย์
สุวัฒน์ อยู่แท้กูลอำาเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ ใช้ระเบียบวิธี
การวิจัยเชิงคุณภาพทางวัฒนธรรม (Cultural Qualitative 
Research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล การสังเกตการณ์ทำา 
(Document) และวิเคราะห์บทเพลง เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ภาคสนาม (Field Study) โดยการสำารวจ สังเกต สัมภาษณ์ 
การสนทนากลุ่ม และนำาข้อมูลมาวิเคราะห์
 1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยได้ใช้ประชากรกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยจำาแนกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ นักผลิตกระปือ คือ
อาจารย์อาจารย์สุวัฒน์ อยู่แท้กูล และกลุ่มตัวแทนนักดนตรี 
ประชาชนผู้ขายสินค้าดนตรี จำานวน 10 คน 
 2. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยกระบวนกระทำากระปือ ของอาจารย์สุวัฒน์ อยู่แท้
กูล อำาเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ ในคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้กำาหนด
ระยะเวลาในการดำาเนินการวิจัย ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์
ถึงสิงหาคม พ.ศ. 2558 มีระยะเวลา 7 เดือน 
 3. พ้ืนท่ีในการเก็บรวบรวมวิจัย อำาเภอหนองก่ี 
จังหวัดบุรีรัมย์
 4. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี ประกอบ
ด้วย
  4.1 แบบสำารวจเบ้ืองต้น (Basic Survey) 
เพ่ือใช้สำารวจข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับการรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยการสำารวจบริบทท่ัวไปของกระบวนการ
ทำากระปือ
  4.2 แบบสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้าง (Structured
Interview) แบบสัมภาษณ์ท่ีถามถึงกระบวนการในรูปแบบ
การผลิตกระปือ การสัมภาษณ์กลุ่มผู้รู้ (Key Informants)
ผู้ปฏิบัติ (Casual Informants) และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลท่ัวไป 
(General Informants) เพ่ือตอบคำาถามประเด็นการวิจัย
ถึงประวัติความเป็นมาของกระปือ แนวทางการพัฒนารูป
แบบการผลิตกระปือ โดยใช้เทคโนโลยีการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-Depth Interview) ทำาการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structured Interview) และสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
(Non-Structured Interview) เป็นการสัมภาษณ์แบบเปิด
กว้างไม่จำากัดคำาตอบเพ่ือจับประเด็นและนำามาตีความหมาย

โดยใช้ทฤษฎี
 4.3 แบบสังเกต (Observation) เป็นแบบ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) และ
ไม่มีส่วนรวม (Non-Participant Observation) เพ่ือสังเกต
กิจกรรมของชาวบ้านในพ้ืนท่ีท่ีทำาการศึกษาวิจัย
 4.4 แนวการสนทนากลุ่ม (Focused Group 
Guideline) เป็นการสนทนาเพ่ือสอบถามข้อความในเน้ือหา
บางเร่ืองท่ีผู้วิจัยยังมีข้อสงสัยอยู่ในบางประเด็นของข้อมูล 
จากตัวแทนประมาณกลุ่มละ 7-10 คน กลุ่มนักดนตรี กลุ่ม
นักร้อง ประชาชน กลุ่มผู้ขายส้ินค้าในงาน
 4.5 แบบประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
เป็นการประชุมท่ีผู้วิจัยจัดข้ึนโดยใช้วิธีประชุมกลุ่มย่อยแล้ว
ร่วมกันพิจารณาแนวทางการพัฒนารูปแบบการผลิตกระ
ปืออีสาน กับตัวแทนกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มผู้รู้หรือผู้ผลิตกระปือ 
กลุ่มตัวแทนผู้ปฎิบัติและกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
 การเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
การสัมภาษณ์นักดนตรี เพ่ือนร่วมงาน ผู้วิจัยได้ดำาเนิน
การเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือน
สิงหาคม 2558 รวมระยะเวลา 7 เดือน ซ่ึงผู้วิจัยได้ขอคำา
แนะนำาจากอาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือให้การเก็บข้อมูลเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังในแง่ของเวลาและคุณภาพของ
ข้อมูล โดยผู้วิจัยเลือกการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
Interview) ซ่ึงเป็นวิธีการเก็บข้อมูล มีแนวคำาถามท่ีสร้าง
และพัฒนาข้ึนตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการวิจัย 
และการนำาไปทดลองใช้กับผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีอยู่นอกพ้ืนท่ีของ
การวิจัย
 6. การวิเคราะห์ข้อมูล
 ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลท่ีได้จากเอกสาร ภาค
สนาม จากการสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์ บันทึกลง
ในสมุดหรือในลักษณะการบรรยาย (Descriptive) ซ่ึงการ
วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยมีดังน้ี
  6.1 วิเคราะห์แบบอุปนัย (Analysis 
Induction) คือการตีความจากส่ิงปรากฏทางนามธรรม
หรือปรากฏการณ์ท่ีมองเห็นให้มีความเป็นรูปธรรมมากท่ีสุด 
(สุภางค์ จันทวานิช, 2549: 131-133) เช่น กิจกรรมของชาว
บ้านในการทำากิจวัตรประจำาวัน การประกอบอาชีพ กิจกรรม
ทางศาสนา ประเพณี ความเช่ือ พิธีกรรม ภูมิปัญญาของชาว
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บ้าน ลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ มีส่วนต่อการการ
ผลิตกระปืออีสานหรือไม่ อย่างไร เพ่ือให้ได้ผลปรากฏในด้าน
การผลิตกระปืออีสานท่ีเป็นรูปธรรมมากท่ีสุด
  6.2 วิเคราะห์โดยการจำาแนกข้อมูล (Typological
Analysis) คือการจำาแนกข้อมูลชนิดต่างๆ (Typologies) 
ตามข้ันตอนเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนต่อเน่ืองกันไป โดยใช้แนว
ความคิดทฤษฎี คือ การจำาแนกชนิดเหตุการณ์หน่ึงๆ โดยยึด
แนวคิดเป็นกรอบในการจำาแนกของ Lolland ซ่ึงแยกออก
เป็นการกระทำา กิจกรรม ความหมาย ความสัมพันธ์ การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมและ สภาพสังคมเป็นแนวทางการจำาแนก 
เช่นเดียวกับท่ีใช้มาในการสังเกต (สุภางค์ จันทวานิช, 2549: 
134-136) เพ่ือวิเคราะห์ เรียบเรียง เปรียบเทียบ และสรุปผล
การวิจัย แนวความคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา มานุษยวิทยา 
วัฒนธรรม และการบริหาร
  6.3 การวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบข้อมูล 
(Constant Comparison) คือ การใช้วิธีการเปรียบเทียบ 
โดยการนำาวิธีการจัดรูปแบบกระปืออีสาน และรูปแบบเพลง
อ่ืนมาเปรียบเทียบเพ่ือหาจุดดี จุดด้อย แล้วสรุปเป็นแนวทาง
การพัฒนารูปแบบการผลิตกระปืออีสานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (สุภางค์ จันทวานิช, 2549:
137)

ผลการวิจัย
 การวิจัยเร่ือง กระบวนการทำากระปือของอาจารย์
สุวัฒน์ อยู่แท้กูลอำาเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนาวิเคราะห์ 
(Descriptive Analysis) สรุปผลการวิจัยดังน้ี
 1. ข้ันตอนการเตรียมการ
  1.1 วัสดุ
   1.1.1 ไม้ การใช้ไม้ในการทำากระปือของ
อาจารย์สุวัฒน์ อยู่แท้กูล ได้เลือกไม้ท่ีใกล้ตัวในชีวิตประจำาวัน
มากท่ีสุด ได้แก่ ไม้ขนุน ไม้โมก ไม้ประดู่ ไม้ไผ่ ท่ีหาได้ใน
ท้องถ่ินท่ัวไป 

   

ภาพท่ี 1 ไม้ขนุนท่ีแปลงรูปมาแล้ว

ภาพท่ี 2 ไม้ประดู่ท่ีใช้ทำาในส่วนหัวของกระปือ

   

ภาพท่ี 3 การเตรียมไม้โมกบ้าน ใช้ทำาในส่วนนม สร้อย

ภาพท่ี 4 ไม้ไผ่แห้ง ใช้ทำาในส่วนของนมกระปือ
 รางไหม ของกระปือ
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 จากภาพท่ี 1 – 4 พบว่า ไม้ท่ีใช้ทำากระปือ มีท้ังหมด 4 ชนิด ได้แก่ ไม้ขนุน ไม้ประดู่ ไม่ไผ่ และไม้โมก ซ่ึงมีอยู่ตาม
ท้องถ่ินในประเทศ แต่ละชนิดนำามาใช้ในส่วนของเคร่ืองดนตรีแตกต่างกันไป และมีความสำาคัญในการทำาเคร่ืองดนตรีชนิด
อ่ืนอีกด้วย เช่น ไม้ขนุนใช้ทำาพิณได้ ไม้ประดู่เป็นไม้เน้ือแข็งสามารถทำาแคนและพิณ ซ่ึงสรุปรายละเอียดของไม้ท่ีทำากระปือ
ได้ดังน้ี
ตารางท่ี 1 ชนิดของไม้ท่ีนำามาทำากระปือได้ 

ลำาดับ ชื่อพันธ์ไม้ คุณลักษณะของไม้ ทำาในส่วนกระปือ ปริมาณของไม้ใช้ทำากระปือ

1 ไม้ขนุน เน้ืออ่อน เบา ตัวเครื่องดนตรี
1 ท่อนยาว 2 เมตร เส้นผ่า
ศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร

2 ไม้ประดู่ แข็งแรง
ทำาในส่วนหัวกระปือและ

สำาหรับเจาะลูกบิด
กว้าง 30 x ยาว 10 เซนติเมตร

3 ไม้โมก เหนียว สวยงาม ทำาในส่วนของรางไหม
ยาว 1 เมตร เส้นผ่านกลาง
10 เซนติเมตร

4 ไม้ไผ่
แห้งสนิท มีความ

แข็งแรง
ทำาในส่วนนมกระปือ นัท

ยาว 30 เซนติเมตร 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร

   1.1.2 กระดาษโปสเตอร์ สามารถช้ือหาได้ตามร้านเคร่ืองเขียนท่ัวไปขนาด 51x72 เซนติเมตร หนา 120 แกรม
ใช้ตัดทำาแบบรูปร่างส่วนต่างๆ ของกระปือ ได้แก่ ส่วนหัวและลำาตัว
   1.1.3 กาวร้อน ติดแน่นสนิทแห้งเร็ว ซ่ึงเหมาะกับงานหลากหลายชนิด ใช้ติดซ่อมวัสดุงานไม้ เคร่ืองหนัง 
และผลิตภัณฑ์ยางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกเว้นวัสดุบางชนิดเช่น พีอี พีพี เทพล่อน และยางซิลิโคลน
   1.1.4 กระดาษทราย กระดาษทรายใช้กับงานขัดไม้ ก่อนการทำาสี จะมีลำาดับการทำางานคือ การขัดหยาบ 
ขัดเรียบ ขัดละเอียด
   1.1.5 ดินสอดำา สำาหรับการเขียนลงบนพ้ืนผิวไม้ใช้ดินสอดำาแท่งเหล่ียมซ่ึงไส้ไม่หักง่ายเหมาะสำาหรับงานเขียนไม้
   1.1.6 สีสเปรย์ ใช้สีสเปรย์ในการทำากระปือ 2 สี ด้วยกัน คือ สีแดงสำาหรับพ่น สีดำาใช้ทำาสีของตัวกระปือภายใน
   1.1.7 สายเอ็น ใช้ทำาสายกระปือ ท้ังหมด 2 เส้น เสียงโด (C) เสียงซอล (G)
  1.2 อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือช่าง
   1.2.1 เคร่ืองกลึง ใช้กลึงไม้ประดู่ท่ีนำามาทำาเป็นลูกบิด
   1.2.2 สว่าน สำาหรับเจาะทำารูลูกบิดจำาปาขัน หัวสว่านสามารถจับดอกได้ต้ังแต่ 1.5 - 13 มิลลิเมตร ส่วน
ด้านท่ีสวมแกนสว่านจะเป็นเกลียว
   1.2.3 เคร่ืองฉลุแท่น สามารถปรับความเร็วของการเล่ือยเพ่ือให้เหมาะสมกับลักษณะงานและวัสดุแต่ละ
ประเภท สามารถถอดตัวเคร่ืองออกจากแท่น ใช้เป็นเล่ือยฉลุไฟฟ้ามือถือเพ่ือนำาไปใช้ท่ีช้ินงานท่ีต้องการตัด
   1.2.4 อุปกรณ์อ่ืนๆ ได้แก่ ส่ิวสำาหรับเจาะไม้ เคร่ืองฉลุมือถือ ตลับเมตร เล่ือยมือจับ เคร่ืองขัดกระดาษทราย 
เคร่ืองยิงแม็กซ์ลม เคร่ืองรีดไม้ คีม และค้อนตอกตะปู
 2. กระบวนการทำากระปือ
  2.1 การทำาตัวกระปือ ส่วนท้ายของกระปือน้ัน จะไม่มีผลต่อเสียงหรือแหล่งผลิตเสียง แต่กระปือมีรูปลักษณะ
คล้ายจระเข้ ส่วนท้ายของกระปือหรือส่วนหางของจระเข้มีลักษณะ ม้วนง้อ ข้ันตอนการทำาส่วนท้ายและส่วนหางมีข้ันตอน
ดังน้ี
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   2.1.1 ทำาส่วนท้าย มีท้ังหมด 7 ข้ันตอน
ดังน้ี
    ข้ันตอนท่ี 1 การเตรียมไม้ เพ่ือทำาส่วน
ท้ายหรือส่วนหางโดยการตัดไม้ขนุน เป็นส่ีเหล่ียมแผ่นผ้า 
ขนาด 15x30 เซนติเมตร ความหนา 5 เซนติเมตร ใช้แบบท่ี
เตรียมมาวางลงแล้วขีดตามส่วนตามท่ีกำาหนดมาจากแบบท่ี
เตรียมไว้เตรียมไม่เพ่ือทำาหาง
    ข้ันตอนท่ี 2 ตัดไม้ให้เป็นกล่อง 4 เหล่ียม
ผืนผ้าเพ่ือตัดให้เป็นส่วนหาง
    ข้ันตอนท่ี 3 การฉลุตามรอยท่ีได้เตรียม
ไว้ โดยใช้เคร่ืองมือไฟฟ้าฉลุ
    ข้ันตอนท่ี 4 การฉลุส่วนหาง โดยจะเก็บ
พ้ืนท่ีรอบนอกให้หมดตามรอยท่ีกำาหนดมา
    ข้ันตอนท่ี 5 การฉลุส่วนหาง นำาหางไป
เจาะตรงกลางเพ่ือในการฉลุจะได้วางใบมีดเข้าไปข้างในได้ 
โดยใช้สะว่านไฟฟ้าทำาการเจาะ
    ข้ันตอนท่ี 6 การทำาหางของกระปือเสร็จ
เรียบร้อยเตรียมไปเช่ือมส่วนท่ีก้นของเคร่ืองดนตรี
    ข้ันตอนท่ี 7 การต่อหางกับส่วนท้าย
กระปือเข้าด้วยกัน โดยใช้กาวร้อนและเคร่ืองยิงลวด ในการ
ประกอบช้ินส่วนกลุ่มน้ีเข้าด้วยกัน
  2.1.2 การทำาส่วนหัวของกระปือ
  หัวของกระปือ มีรูปลักษณะ มีฟัน ปาก ตา 
ริมฝีปากและด้านบน เจาะรูไว้ให้ลูกบิดสองอัน ส่วนหัวน้ีจะ
เลียนแบบหัวจระเข้ให้เหมือนมากท่ีสุด โดยมีท้ังหมด 10 ข้ัน
ตอนดังน้ี
    ข้ันตอนท่ี 1 วางกระดาษแบบ รอยฟัน 
ทำาการพ่นสี ลงไปในไม้เพ่ือทำาการฉลุให้เป็นรอยฟัน ของ
จระเข้
    ข้ันตอนท่ี 2 เตรียมไม้ประดู่ สำาหรับทำา
ด้านบนของส่วนหัว ซ่ึงไม้ประดู่เป็นไม้เน้ือแข็งสามารถเจาะ
รู้เพ่ือให้ลูกบิดเพ่ือใส่สายได้
    ข้ันตอนท่ี 3 ตัดไม้ตามรูป แบบส่วนหัว
ของกระปือ
    ข้ันตอนท่ี 4 ประกอบส่วนบนและส่วน
คางของกระปือเข้าด้วยกัน
    ข้ันตอนท่ี 5 ฉลุตามรูปเพ่ือให้เป็น

ลักษณะของฟันกระปือ โดยใช้เคร่ืองมือไฟฟ้าทำาการฉลุ โดย
การเร่ิมทำาการขีดเส้นตรงกลางของเส้นท่ีขีดไว้แล้วฉลุตามให้
เกิดเป็นรูปรอยฟัน
    ข้ันตอนท่ี 6 ช้ินไม้ส่วนหัวเข้าด้วยกัน 
โดยใช้กาวร้อนทำาการติดเข้าด้วยกัน
    ข้ันตอนท่ี 7 ประกอบทำาฉลุฟันหน้าของ
กระปือ
    ข้ันตอนท่ี 8 ประกอบฟันด้านบน ด้าน
ซ้ายและขวาของกระปือเข้าด้วยกัน
    ข้ันตอนท่ี 9 ขัดผิวให้เรียบโดยเคร่ืองมือขัด
ไฟฟ้า
    ข้ันตอนท่ี 10 แกะสลักให้เป็นรูปดวงตา
ท้ังสองข้างของกระปือ
  2.1.3 การทำาส่วนลำาตัวกระปือ
  ส่วนลำาตัวของกระปือจะรับการส่ันสะเทือน
จากการดีดมายังกล่องเสียงหรือลำาตัวของกระปือ ส่วน
ประกอบของลำาตัวกระปือจะใช้ไม้ คือด้านข้าง 2 แผ่นซ้าย
ขวา ด้านบน 1 แผ่น รวม 3 แผ่น ขนาดของไม้ท่ีใช้ประกอบ
ส่วนข้างลำาตัวของกระปือมีความยาว 130 เซนติเมตร สูง 15 
เซนติเมตร หนา 1.5 เซนติเมตร
  นำาแบบท่ีได้เตรียมไว้แล้ว มาวางกับไม้ท่ีได้จัด
เตรียมตามขนาด แล้วใช้ปากกาเขียนตามรูปกระดาษเพ่ือให้
เกิดรูปร่างตามท่ีกำาหนด เตรียมไม้ขนุนเพ่ือประกอบส่วนของ
ลำาตัวกระปือ โดยผ่านการเล่ือย การกลึงจากเคร่ืองมือทาง
ช่างมาแล้ว มีท้ังหมด 9 ข้ันตอนดังน้ี
    ข้ันตอนท่ี 1 ทำาการปรับไม้ ท่ีนำามาทำา
แผ่นด้านข้างของลำาตัวกระปือ ให้ได้ความยาว ความกว้าง 
ของไม้ ท้ังสองข้างให้มีขนาดเท่ากัน
    ข้ันตอนท่ี 2 นำาแบบกระดาษมาวางตาม
ไม้และวาดตามแบบท่ีกำาหนด
    ข้ันตอนท่ี 3 ประกอบไม้ด้านข้างเข้าด้วย
กัน โดยเอา ส่วนหางและส่วนหัวต่อกันเพ่ือประกอบเข้ากัน 
ด้วยเคร่ืองยิงลวด และกาวร้อน
    ข้ันตอนท่ี 4 นำาแผ่นไม้ส่วนบนของลำา
ตัวกระปือมาประกอบเข้าด้วยกัน โดยใช้เคร่ืองยิงลวด
    ข้ันตอนท่ี 5 ประกอบแผ่นไม้ ด้านข้าง
ท้ังสองข้างตรงรอยต่อระหว่างไม้แผ่นบนและไม้แผ่นล่างใช้
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ปืนลมยิงในการประกอบของลำาตัวกระปือ
    ข้ันตอนท่ี 6 ทำาการปิดรอย จากการยิง
ลวดของไม้ในตัวกระปือให้เรียบ เป็นเน้ือเดียวกันโดยการโป๊ 
โดยข้ีเล่ือย กาว สี ให้เข้าเป็นส่วนเดียวกัน
    ข้ันตอนท่ี 7 ทำาการขัดตัวกระปือให้เรียบ 
ท่ัวลำาตัว โดยใช้เคร่ืองขัดกระดาษทรายละเอียด
    ข้ันตอนท่ี 8 ส่วนหูจะมีลักษณะเป็น
สามเหล่ียม ยาวประมาณ 10 เซนติเมตร นำามาติดในกระปือ
โดยใช้กาวร้อนทำาการติด ส่วนหัวกระปือใช้มืออีกด้านกดเอา
เพ่ือให้ได้ตำาแหน่งท่ีกำาหนดให้ตรงกันและใช้มืออีกข้างหน่ึง
บีบกาวให้ท่ัวบริเวณ
  2.2 ส่วนประกอบของกระปือในส่วนของการ
ผลิตเสียง
  การทำารางไหมท่ียึดสายและริมฝีปากกระปือ 
ขัดแผ่นไม้ปิดท้องรางไหมและเส้นขอบรอบนมของกระปือ 
ทำาหย่องท่ีมีลักษณะคล้ายจ่ัวบ้านมีความยาวประมาณ 60 
เซนติเมตร และจ่ัวอยู่ 2 ด้าน ด้านหัวและด้านหาง ไม้ท่ีใช้ทำา
รางไหมคือไม้โมกป่า เป็นไม้ดัดง่ายมีเน้ือไม้เป็นสีขาวสวยงาม 
ไม้โมกหาได้ง่ายตามท้องถ่ินตามหัวไร่ปลายนาได้ท่ัวไป ราง
ไหมของกระปือน้ันไม่มีผลต่อการผลิตเสียงของกระปือ แต่
มีไว้เพ่ือความสวยงาม
   2.2.1 การทำารางไหม แปรรูปไม้โมกให้อยู่
สภาพเป็นแผ่นเรียบแล้วแปรรูปให้เป็นไม้ระแนง แปรรูปไม้
ให้เป็นไม้ระแนงห้าเส้น จำานวน 5 เส้น และ 4 แผ่น
   2.2.2 การทำาขอบริมฝีปากกระปือ โดย
ประกอบส่วนของฟันหน้า ขอบด้านซ้ายขวา ริมฝีปากด้าน
ฟันด้านหน้าการทำาขอบริมฝีปากกระปือ ใช้ฉลุให้เป็นรูปตัวยู 
(U) จำานวน 2 ช้ินคือริมฝีปากท้ังสองด้านของกระปือน่ันเอง
   2.2.3 การทำาฐานและไม้ปิดแผ่นกระปือ 
ประกอบด้วย ไม้แผ่นส่ีเหล่ียม ขนาด กว้าง15x80 เซนติเมตร 
และยาว 10 เซนติเมตร 3 เซนติเมตร 4 ช้ิน ใช้ในด้านหน้า
ซ้ายขวา 2 ช้ิน และหลังซ้ายขวา 2 ช้ิน การเตรียมไม้เพ่ือทำา
ส่วนท้องของกระปือ มี ไม้ 7 ช้ินด้วยกัน ส่วนท่ีเป็นฐาน 4 
ช้ิน แผ่นปิดท้อง 1 ช้ิน ติดคานยึด ใต้ท้อง 2 ช้ินเป็นระแนง
ยาว เพ่ือรองรับไม้ผาปิดแผ่นล่าง
   2.2.4 การทำานัท เพ่ือการยึดสาย การเจาะ
ใช้ลวดโลหะเจาะนัทกับตัวเคร่ือง นัทอยู่ด้านหลังของตัว

เคร่ือง โดยใช้ลวดเพียงเส้นเดียว เม่ือประกอบช้ินส่วนต่างๆ 
ครบแล้วข้ันตอนต่อไปเป็นการขัดกระปือให้เรียบและจะนำา
ไปลงเงาให้สวยงาม การขัดน้ัน อาจารย์สุวัฒน์ อยู่แท้กูล ใช้
เคร่ืองไฟฟ้าเข้าช่วยขัด ท่ีมีประสิทธิภาพในการขัดค่อนข้างสูง
   2.2.5 การทำานมกระปือ นมเป็นส่วนสำาคัญ
ในการผลิตเสียงของกระปือ ทำาหน้าท่ีสายเวลากดน้ิวลง
บนสาย เพ่ือให้เกิดเสียงสูง-ตำา่ตามลำาดับ มีท้ังหมด 11 นม 
ส่วนบนสุดของนมเรียกว่า “สาบ” จะต้องไม่ติดกับสายของ
กระปือ นมตัวท่ี 1 ท่ีอยู่ติดกับหย่องน้ันจะสูงประมาณ 3.5 
เซนติเมตร และสำาหรับนมอันสุดท้าย จะสูงประมาณ 2 
เซนติเมตร กระบวนการทำานมกระปือมีท้ังหมด 5 ข้ันตอน
ดังน้ี
    ข้ันตอนท่ี 1 การทำานมกระปือ นมของ
กระปือ ทำาด้วยไม้โมกท่ีตัดและดัดแล้ว จำานวน 11 แผ่น 
ขนาด กว้าง 5 เซนติเมตรและ ยาว 5 เซนติเมตร
    ข้ันตอนท่ี 2 นำาแผ่นไม้โมกมาประกอบ
เข้ากับไม้ไผ่ท่ีแห้ง ขนาด ยาว 5 เซนติเมตร กว้าง 1 เซนติเมตร 
ทำาเป็นส่วนสาบของกระปือโดยใช้กาวร้อนติดเข้าด้วยกัน
    ข้ันตอนท่ี 3 ใช้เคร่ืองมืออัดไม้ท้ัง 2 ช้ิน
คือ สาบและนม ให้สนิทกันและท้ิงไว้ประมาณ 1 ช่ัวโมงเพ่ือ
ให้แน่นสนิทกันมากท่ีสุด โดยใช้เคร่ืองหนีบ
    ข้ันตอนท่ี 4 หลังจากตัดและอุดรูตาม
ขนาดของนม ความยาว 3 เซนติเมตร ความสูง 5 เซนติเมตร
เจาะรูท้ังสองข้าง วัดจากด้านบนลงมา 1 เซนติเมตร ระยะ
ห่างของรู ท้ัง 2 รูห่างกัน 1 เซนติเมตร ทำาการอัดไม้ไผ่และ
ไม้โมกให้แน่น
    ข้ันตอนท่ี 5 ทำาการฉลุจากข้างล่างข้ึน
ไปข้างบนจนถึงจุดของรูและฉลุในแนวเฉียงให้เกิดรูปคล้าย 
ตัวอักษรภาษาอังกฤษคือตัวเอ็ม (M) จำานวน 11 อัน ระดับ
ความสูงลดล่ันกันลงมา
   2.2.6 การทำาลูกบิด ลูกบิดกระปือจะมี 2 
อันคือสำาหรับสายท่ี 1 และสายท่ี 2 ใช้ไม้ประดู่ สำาหรับทำา
ลูกบิด ไม้ประดู่เป็นเน้ือแข็ง ความยาว 10 เซนติเมตรข้ันตอน
ทำาลูกบิดน้ีมีท้ังหมด 3 ข้ันตอน
    ข้ันตอนท่ี 1 นำาไม้ประดู่ไปกลึงเป็นแท่
งกลมๆ ยาว 10 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร
ข้ันตอนท่ี 2 การกลึงไม้ประดู่ท่ีนำามาทำาลูกปิดกระปือ ให้เป็น
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แท่งกลม และเจาะรูด้านล่างเพ่ือร้อยสายกระปือ
    ข้ันตอนท่ี 3 เล่ือยลูกบิดให้เป็นเกลียว
เพ่ือให้ง่ายต่อการบิดเวลาต้ังสายเล่ือยลูกบิดอยู่ด้านข้าง ให้
เหมาะสำาหรับการบิด
   2.2.7 การทำาหย่อง ใช้ไม้ประดู่ซ่ึงเป็นไม้เน้ือ
แข็งทนทาน และเป็นส่วนท่ีสายจะต้องลอดผ่านก่อนนำาไปผูก
กับลูกบิด ตัวหย่องทำาเป็นรูปซุ้ม สูงประมาณ 8 เซนติเมตร 
กว้างประมาณ 10 เซนติเมตร ส่วนท่ีสายพาดลงไปจะบาก
เป็นซ่ีๆ เพ่ือแยกสายท้ัง 2 ออกจากกัน รูปหย่องจะมีความ
คล้ายจ่ัวบ้านแบบเรือนไทยมีข้ันตอนดังน้ี
    ข้ันตอนท่ี 1 วาดภาพให้เป็นตามท่ี
กำาหนดไว้ คือคล้ายทรงจ่ัวบ้านเป็นลักษณะ สามเหล่ียม โดย
ใช้ดินสอวาด การเขียนแบบน้ันใช้ดินสอเขียนให้เป็นรอยเพ่ือ
จะได้ฉลุตามรอยรูปแบบของหย่องท่ีต้องการ
    ข้ันตอนท่ี 2 ฉลุตามรอยเขียนเพ่ือได้มา
ซ่ึงรูปแบบท่ีต้องการ โดยใช้เคร่ืองมือไฟฟ้า
   2.2.8 การทำาโต๊ะกระปือทำาด้วยไม้ประดู่ 
กว้างประมาณ 4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 8 เซนติเมตร และ
สูงประมาณ 2 เซนติเมตรความสูงของโต๊ะมีความสูงไม่เท่า
กัน โดยด้านท่ีติดกับหลักตรึงสาย จะมีความสูงเท่ากับหลัก
ตรึงสาย และตรงกลางของโต๊ะรองสายจะนูนข้ึนเล็กน้อย
จะมีความสูงเท่ากับหลักตรึงสาย และตรงกลางของโต๊ะรอง
สายจะนูนข้ึนเล็กน้อย ท้ังน้ีเพ่ือท่ีจะให้สายได้แนบกับโต๊ะได้
อย่างสนิท
   2.2.9 ข้ันตอนการประกอบ ลูกบิด สาย นม 
โต๊ะ มี 4 ข้ันตอน ดังน้ี
    ข้ันตอนท่ี 1 ใช้สว่านเจาะเป็นรูเพ่ือให้
ลูกบิด 2 รู ห่างกัน 3 เซนติเมตร
    ข้ันตอนท่ี 2 เล่ือยทำาร่องเพ่ือวางหย่อง
เหนือบริเวณรางโดยให้ติดกัน ยาวเท่ากับลำาตัวของกระปือ 
ลึก 0.5 เซนติเมตร กว้าง 1 เซนติเมตร
    ข้ันตอนท่ี 3 นำาลูกบิด หย่อง สาย 2 สาย 
นำาประกอบให้สมบูรณ์
    ข้ันตอนท่ี 4 การติดนมบนกระปือ 
    การติดนมในกระปือ จะติดนมท้ัง 11 
ตัว โดยใช้กาวร้อน เร่ิมจากส่วนหัวลงมาทีละตัว พร้อมท้ัง
ใช้เคร่ืองเทียบเสียงของดนตรีสากล (TUNER) ช่วยวัดระดับ
เสียง (Tuner) เพ่ือท่ีจะได้วางตำาแหน่งนมให้ได้ตำาแหน่งท่ีถูก

ต้อง แล้วจะไม่ส่งผลให้เกิดเสียงเพ้ียน 
 3. การประเมินผล
  3.1 การตรวจสอบ
   3.1.1 รูปร่างความสวยงาม อาจารย์สุวัฒน์ 
อยู่แท้กูล ได้ใช้วัสดุและอุปกรณ์เคร่ืองมือไฟฟ้าในการทำา 
ด้วยความปรานีต ละเอียดอ่อนและมีความเข้าในใช้เคร่ือง
มือเป็นอย่างดี
   3.1.2 คุณภาพเสียงกระปือ มี 2 สาย มีเสียง
ในสายเปล่า ซอล (G) และโด (C) การประกอบช้ินส่วนต่างๆ 
เน้นความบาง-เบา ส่งผลให้กระปือมีเสียงโปร่ง กังวาน สดใส 
ในขณะบรรเลง
  3.2 การปรับปรุงแก้ไข
   3.2.1 รูปร่างความสวยงามมี 2 ลักษณะ 1 
ใช้สีของไม้จริงทำาให้เห็นลวดลายไม้สวยงามโดยไม่ต้องพ่นสีดำา 
2 การทำาสีตัวกระปือให้เกิดความหลากหลายเป็นสีสันต่างๆ
   3.2.2 การคิดค้นหาวัสดุอ่ืนมาทำากระปือ
แทนไม้ขนุน ในอนาคตไม้ขนุนหายาก ควรใช้วัสดุสังเคราะห์
มาทำากระปือแทนไม้

    

 ภาพประกอบท่ี 5 ขณะประกอบส่วนลำาตัวกระปือ

ภาพประกอบท่ี 6 อาจารย์ สุวัตน์ อยู่แท้กูล
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ภาพประกอบท่ี 7 

การอภิปรายผล
 กระบวนการทำากระปือ  ของ อาจารย์สุวัฒน์ 
อยู่แท้กูล จากการวิจัยพบว่า ข้ันตอนการทำาได้นำารูปร่างขน
นาดจากต้นแบบเดิมมโหรีเขมรของป้าพลอย โดยประกอบ
ช้ินส่วนเข้าด้วยกัน สอดคล้องการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ มนุษย์จำาเป็นต้องศึกษาเพ่ือปรับปรุง
ตนเองให้เป็นผู้มีรสนิยมสูง เพ่ือประโยชน์ในการแสวงหา
ความสุขทางใจ และเพ่ือเข้าถึงศิลปะทุกประเภทท่ีอันมนุษย์
เราจะต้องเก่ียวข้องโดยหลีกเล่ียงไม่ได้ การเข้าถึงศิลปะน้ัน
ได้รับประโยชน์หลายประการรวมท้ังการสร้างเคร่ืองดนตรี
ข้ึนมาช้ินหน่ึงเพ่ือความสุนทรีย์
 การทำากระปืออาจารย์สุวัฒน์ อยู่แท้กุล ได้ใช้
เคร่ืองมือไฟฟ้า และอุปกรณ์สำาหรับช่างไม้ใช้ในการปฏิบัติ
งาน จนทำาให้งานสำาเร็จอย่างรวดเร็วในการทำา 1 ตัว ใช้เวลา
ประมาณ 1 สัปดาห์เน่ืองจาก ได้ใช้อุปกรณ์ช่างไฟฟ้าท่ีทัน
สมัยจึงสามารถผลิตกระปือได้อย่างสวยงามและมีคุณภาพ
เสียงท่ีดี
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีความมุ่งหมาย 1) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการรองรับการกระจายอำานาจด้านการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยภาวะผู้นำาของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประธานสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และผู้นำาชุมชน/หมู่บ้าน ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการรองรับการกระจาย
อำานาจ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ 3) เพ่ือสร้างโมเดลพหุระดับปัจจัยภาวะผู้นำาท่ีส่งผล
ต่อประสิทธิผลการรองรับการกระจายอำานาจ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กลุ่มตัวอย่าง ที่
ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำานวน 135 แห่ง และชุมชน/หมู่บ้าน จำานวน 405 แห่ง โดยมี
ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังส้ิน จำานวน 2,025 คน ได้แก่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จำานวน 135 คน ประธานสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน จำานวน 135 คน ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จำานวน 135 คน และผู้นำาชุมชน/หมู่บ้าน จำานวน 
1,620 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม จำานวน 3 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าสถิติพ้ืนฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และวิเคราะห์พหุระดับโปรแกรม HLM (Hierarchical Linear Model) 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า 1) ประสิทธิผลการรองรับการกระจายอำานาจ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยด้านความรู้ความสามารถ และทัศนคติในการทำางานมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับประสิทธิผลการรองรับการกระจายอำานาจ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ 3) โมเดลพหุ
ระดับปัจจัยภาวะผู้นำาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการรองรับการกระจายอำานาจ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พบว่า ปัจจัยภาวะผู้นำาระดับผู้นำาชุมชน/หมู่บ้าน ท้ังหมดร่วมกัน และระดับนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท้ังหมดร่วมกัน สามารถอธิบายประสิทธิผล
การรองรับการกระจายอำานาจ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตได้ ร้อยละ 45.77 และ 16.16 ตามลำาดับ 

คำาสำาคัญ: ปัจจัยภาวะผู้นำา การกระจายอำานาจ ประสิทธิผล การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
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Abstract
 The purposes of this research were: 1) to 
investigate the effectiveness of decentralization on 
the promotion of life quality of local administrative
organizations, 2) to investigate the leadership factors
of  chief  executives  of  local  administrative 
organizations, chairmen of local administrative 
organizations,  chief  administrators  of  local 
administrative  organizations  and  community 
leaders affecting the decentralization on the 
promotion of life quality of local administrative 
organizations, and 3) to propose the multiple-level 
model  of  leadership  factors  affecting  the 
decentralization on the promotion of life quality of 
local administrative organizations. The samples were 
taken from 135 localadministrative organizations and 
405 communities consisting of 2,025 respondents,
divided into 135 chief executives of local administrative
organizations, 135 chairmen of local administrative 
organizations and 1,620 community leaders. The 
instruments used in data collection were three 
types of questionnaires. The collected data were 
analyzed by using basic statistics, Persons’ Correlation
Coefficient and Multiple Analysis through computer
program, HLM (Hierarchical Linear Model). The 
findings of this research were as follows: 1) the 
effectiveness of decentralization on the promotion 
of life quality of local administrative organizations in 
the overall was at a high level. 2) The competency 
and attitude toward work factors of community 
leaders were positively affecting the effectiveness of 
decentralization on the promotion of life quality of 
local administrative organizations. 3) The multiple-
level model of leadership factors affecting the 
effectiveness of decentralization on the promotion 
of life quality of local administrative organizations 
indicated that all factors of community leaders, 
chief executives of local administrative organiza-

tions, chairmen of local administrative organizations 
and chief administrators of local administrative 
organizations could explain the effectiveness of 
decentralization on the promotion of life quality 
of local administrative organizations with 45.77% 
and 16.16%, respectively. 

Keywords: Leadership factors, decentralization, 
effectiveness, promotion of life quality

บทนำา
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
มีบทบัญญัติให้คณะกรรมการการกระจายอำานาจ บังคับ
ใช้แผนการกระจายอำานาจ และแผนปฏิบัติการกำาหนดข้ัน
ตอนการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 ได้กำาหนดให้รัฐต้องกระจายอำานาจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วยภารกิจจำานวน 
6 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์
กรรมและการท่องเท่ียว ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน (วุฒิสาร ตันไชย และธีรพรรณ ใจม่ัน, 
2547: 61-64)
 การกระจายอำานาจ เป็นนโยบายด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดินให้มีการกระจายอำานาจ ภารกิจ และความ
รับผิดชอบ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงมีความ
ก้าวหน้ามาโดยลำาดับ แต่ยังไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมาย
ตามแผนการกระจายอำานาจได้ (แผนการกระจายอำานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551, 2551:
1-4 ) บวรศักด์ิ อุวรรณโณ (2553: 5) กล่าวว่า การถ่ายโอน
ภารกิจ ถ่ายโอนไปได้เพียงร้อยละ 73.8 เท่าน้ัน ส่วนท่ีเหลือ
ร้อยละ 26.2 ยังมีปัญหาโดยเฉพาะในด้านสาธารณสุข ด้าน
การศึกษา ด้านส่ิงแวดล้อม และด้านทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึง
เป็นภารกิจของงานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และจาก
รายงานประจำาปี พ.ศ. 2555 ของคณะกรรมการการกระ
จายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พบว่า ภารกิจ
ท่ีมีปัญหา อุปสรรค ในการดำาเนินงาน มีผลกระทบต่อชีวิต
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ความเป็นอยู่ของประชาชน และมีพ้ืนท่ีครอบคลุมท้ังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วย ด้านการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต จำานวน 3 ภารกิจ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จำานวน 3 
ภารกิจ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย และด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม จำานวน 1 ภารกิจ (คณะ
กรรมการการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น, 2555: 75) นอกจากนี้จากการศึกษาของ วสันต์ 
เหลืองประภัสร์และคณะ (2548: 64) พบว่า ความก้าวหน้า
ของการกระจายอำานาจดำาเนินไปอย่างจำากัดมาก การถ่าย
โอนภารกิจหน้าท่ีต่างๆ เกิดความสำาเร็จเพียงบางด้าน และ
ส่วนใหญ่แล้วภารกิจท่ีถ่ายโอน ยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่ม
โครงสร้างพ้ืนฐาน และกลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 จากปัญหาเก่ียวกับการกระจายอำานาจเข้าสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตท่ีกล่าวข้างต้น ยังไม่มีรายงานหรือการศึกษาใด 
ท่ีระบุถึงสาเหตุปัญหา และปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสำาเร็จของ
การกระจายอำานาจเข้าสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ แต่
อย่างไรก็ตาม มีการรายงานโดยกว้างๆ ว่า ผู้นำาและภาวะผู้นำา
มีความจำาเป็นต่อความสำาเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เช่น โกวิทย์ พวงงาม (2544) กล่าวว่า ปัจจัยสำาคัญท่ีส่งผล
ต่อความสำาเร็จ หรือความล้มเหลว ขององค์การบริหารส่วน
ตำาบล ข้ึนอยู่กับผู้บริหารท้องถ่ิน หรือนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำาบล เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนตำาบล เป็น
ผู้บริหารสูงสุดมีอำานาจ และความรับผิดชอบ ต่อการนำาพาไป
สู่เป้าหมายแห่งการกระจายอำานาจ ด้วยการเป็นตัวแทนใน
การปกครองตนเอง และเป็นกลไกการบริหารงาน ท่ีสามารถ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ส่วนไชยา ภาวะบุตร (2546: 309) กล่าวว่า การ
บริหารกิจการใดๆ ก็ตาม ผู้บริหาร ในฐานะเป็นผู้นำา จะต้อง
มีภาระหน้าท่ี ท่ีจะต้องสร้างความร่วมมือ ร่วมใจกันเป็นอย่าง
ดี ในการทำางานร่วมกัน จึงทำาให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ท่ีกำาหนดไว้ได้ แต่การท่ีผู้นำาจะสร้างความร่วมมือ ร่วมใจน้ัน
ไม่ใช่เร่ืองง่าย ผู้นำาต้องมีภาวะผู้นำา หรือคุณสมบัติอ่ืนๆ เพียง
พอเสียก่อน จึงจะทำาได้
 จากความสำาคัญของภาวะผู้นำา มีนักวิจัยหลาย
คนได้ให้คำานิยาม และจำาแนกประเภทของภาวะผู้นำา เช่น 
สัมฤทธ์ิ กางเพ็ง และกิตต์ิกาญจน์ ปฎิพันธ์ (2555: 4) 

กล่าวว่า ภาวะผู้นำา เป็นกระบวนการในการนำาและประสาน
บุคคลอ่ืนๆ ท้ังท่ีเห็นตรงกัน และไม่ตรงกัน เพ่ือให้บรรลุ
ตามเป้าหมายท่ีต้องการ เบิร์นส์ (Burns, 1978) ผู้นำาท่ีมุ่ง
เน้นการเสริมแรงอย่างเหมาะสม เป็นผู้นำาท่ีมีภาวะผู้นำาการ
เปล่ียนแปลง (Exchange Process) และภาวะผู้นำาการแลก
เปล่ียน (Transactional Leadership) อันเป็นพฤติกรรม
ความต้องการของมนุษย์ข้ันพ้ืนฐานเท่าน้ัน ต่อมาแบส (Bass, 
1985) ได้สร้างแนวคิดของภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลงข้ึน
มา และเป็นท่ีสนใจของนักวิชาการทางการบริหารอย่าง
แพร่หลาย ท่ีทำาให้มีการพัฒนาภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลง
ในทศวรรษท่ี 1990 อย่างแท้จริง (Avolio, Waldman & 
Yammarino, 1991) และต่อเน่ืองมาถึงปี ค.ศ. 1991 แบส 
(Bass, 1991; อ้างถึงในภารดี อนันต์นาวี, 2551: 39) ได้
เสนอรูปแบบภาวะผู้นำาแบบพิสัยเต็ม (The Full Range 
Model of Leadership) โดยวิเคราะห์จากองค์ประกอบ
ภาวะผู้นำา ตามรูปแบบภาวะผู้นำา ท่ีเคยเสนอในปี 1985 
และพบภาวะผู้นำาอีกรูปแบบหน่ึง คือ ภาวะผู้นำาแบบปล่อย
เสรี (Laissez-Faire Leadership) 
 นอกจากน้ีมีรูปแบบเก่ียวกับภาวะผู้นำาอีก 2 รูป
แบบท่ีได้รับความสนใจไม่น้อยกว่ารูปแบบภาวะผู้นำาการ
เปล่ียนแปลง น่ันคือ คุณลักษณะผู้นำา และพฤติกรรมผู้นำา 
ซ่ึงคุณลักษณะผู้นำาเป็นมุมมองท่ีเก่าแก่ท่ีสุด และเป็นมุม
มองท่ีมุ่งไปท่ีลักษณะผู้นำาแต่ละคน ท่ีทำาให้เป็นผู้นำาท่ีย่ิง
ใหญ่ได้ (Bateman & Snell, 2004: 37) ส่วนพฤติกรรม
ผู้นำาเป็นทฤษฎีภาวะผู้นำา ท่ีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความ
สำาคัญต่อการบริหาร โดยผู้นำาต้องแสดงบทบาทท่ีจะนำาไป
สู่ความสำาเร็จท่ีกำาหนดไว้ ซ่ึงพฤติกรรมท่ีผู้นำาแสดงน้ัน มี
ความสัมพันธ์กับปัจจัย หรือบริบทต่างๆ ท้ังจากภายในหรือ
ภายนอกหน่วยงาน ผู้นำาหรือผู้บริหารจึงมีความสำาคัญและมี
อิทธิพลต่อความสำาเร็จ หรือเพ่ือความอยู่รอดของหน่วยงาน 
(อภิชาติ นามมุงคุณ, 2550: 50) 
 จากประเด็นปัญหาท้ังหมดท่ีกล่าวมา พบว่า การ
กระจายอำานาจ ภารกิจ และความรับผิดชอบ ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน มีความก้าวหน้ามาโดยลำาดับ แต่ยัง
มีปัญหาและอุปสรรคมากมาย โดยเฉพาะด้านการส่งเสริม
อาชีพ ด้านสวัสดิการ ด้านการศึกษา ด้านนันทนาการ ด้าน
การสาธารณสุข ซ่ึงเป็นการกระจายอำานาจ ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต แต่อย่างไรก็ตามปัจจัยภาวะผู้นำาของผู้บริหาร



190 ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม) 2559รมยสาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน
กองทุนหมู่บ้าน ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 
ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี ซึ่งก็เป็นผู้นำาชุมชน/หมู่บ้าน มี
ความเก่ียวข้องและจำาเป็นอย่างยิ่งต่อประสิทธิผลการ
รองรับการกระจายอำานาจเข้าสู่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน่ โดยภาวะผูน้ำา ในระดับบนมคีวามสำาคญัตอ่ความรู้ความ
สามารถ แรงจูงใจ และทัศนคติในการทำางาน ในระดับล่าง
คอืผู้นำาชมุชน/หมูบ่า้น จากเหตผุลดงักลา่ว จงึสมควรอยา่ง
ยิ่งที่จะได้มีการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยภาวะผู้นำาท่ีมีรูปแบบ
การศึกษา และการวิเคราะห์พหุระดับ ด้วยสมการถดถอย
กรณี 2 ระดับที่เหมาะสม ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาค้นคว้า งาน
วิจัยเรื่อง “ปัจจัยภาวะผู้นำาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการ
รองรับการกระจายอำานาจ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

ความมุ่งหมายของการวิจัย
 1. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการรองรับการกระจา
ยอำานาจด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยภาวะผู้นำาของนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถ่ิน ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และผู้นำาชุมชน/หมู่บ้าน 
ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการรองรับการกระจายอำานาจ ด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 3. เพ่ือสร้างโมเดลพหุระดับปัจจัยภาวะผู้นำาท่ีส่ง
ผลต่อประสิทธิผลการรองรับการกระจายอำานาจ ด้านการส่ง
เสริมคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

วิธีการวิจัย
 1. ประชากร
 ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี คือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในจังหวัดบุรีรัมย์ จำานวน 208 แห่ง และ
ประชากรท่ีเป็นชุมชน/หมู่บ้าน จำานวน 2,546 แห่ง
 2. กลุ่มตัวอย่าง
 ในการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ใช้สูตรของทาโร 
ยามาเน (Taro Yamane) ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% และ
ความคลาดเคล่ือน 5% และได้กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน จำานวน 135 แห่ง และกลุ่มตัวอย่าง ท่ี

เป็นชุมชน/หมู่บ้าน จำานวน 405 แห่ง โดยผู้ให้ข้อมูลประกอบ
ด้วย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จำานวน 135 คน 
ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จำานวน 135 คน 
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จำานวน 135 คน และผู้นำา
ชุมชน/หมู่บ้าน จำานวน 1,620 คน
 3. กรอบแนวคิดงานวิจัย

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย

 4. การสร้างเคร่ืองมือในงานวิจัย 
ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ หลัก
การ ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ได้เป็นแบบสอบถาม 
จำานวน 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับท่ี 1 แบบสอบถามสำาหรับ
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และประธานสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ฉบับท่ี 2 แบบสอบถามสำาหรับปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และฉบับท่ี 3 แบบสอบถาม
สำาหรับผู้นำาชุมชน/หมู่บ้าน 
 5. การหาคุณภาพเคร่ืองมือในงานวิจัย
 ผู้วิจัยได้นำาแบบสอบถามท้ัง 3 ฉบับ ไปดำาเนิน
การหาคุณภาพ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 
ผู้วิจัยได้นำาเคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัยท้ัง 3 ฉบับ นำาเสนอ
คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบ และ
แก้ไข ปรับปรุงข้อคำาถาม ตามข้อเสนอแนะ ขั้นตอนที่ 2 
ผู้วิจัยได้นำาแบบสอบถาม ส่งไปให้ผู้เช่ียวชาญ จำานวน 5 
ท่าน เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา เพ่ือดูความเหมาะ
สม และความสอดคล้อง ของคำาถามกับวัตถุประสงค์ของ

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

สัมประสิทธิ์การถดถอย

ของปัจจัยภาวะผู้นำา

ระดับผู้นำาชุมชน/หมู่บ้าน

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

การรองรับการกระจายอำานาจ

ด้านการส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิตขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

ค่าเฉลี่ยประสิทธิผล

การรองรับการ

กระจายอำานาจด้าน

การส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิตขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

ประสิทธิผลการ

รองรับการกระจาย

อำานาจด้านการ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

ปัจจัยภาวะผู้นำาระดับ

ผู้นำาชุมชน/หมู่บ้าน

 - ความรู้ความสามารถ

 - แรงจูงใจ

 - ทัศนคติในการทำางาน

ปัจจัยภาวะผู้นำาระดับนาย อปท.

ประธานสภา อปท. และ ปลัด อปท.

 - ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง

 - ภาวะผู้นำาแบบแลกเปลี่ยน

 - ภาวะผู้นำาแบบปล่อยเสรี

 - คุณลักษณะผู้นำา

 - พฤติกรรมผู้นำา
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การวิจัย โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of 
Item Objective Congruence : IOC) ผลปรากฏว่า ค่า
แบบสอบถามของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จำานวน 32 ข้อมีค่า
ดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง .20 – 1 แบบสอบถามของ
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จำานวน 44 ข้อ มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง .20 - 1 และแบบสอบถามของ
ผู้นำาชุมชน/หมู่บ้าน จำานวน 67 ข้อ ค่าดัชนีความสอดคล้อง
อยู่ระหว่าง .40 – 1 โดยข้อคำาถามท่ีมีค่า IOC น้อยกว่า .5 
ผู้วิจัยได้ทำาการปรับตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญเป็น
หลัก ขั้นตอนที่ 3 ผู้วิจัยได้นำาแบบสอบถามแต่ละฉบับ
ไปทดลองใช้กับนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จำานวน 30 คน 
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จำานวน 30 คน และผู้นำา
ชุมชน/หมู่บ้าน จำานวน 30 คน แล้วนำามาหาค่าความเช่ือ
ม่ันของแบบสอบถาม ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า 
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) พบ
ว่า ฉบับท่ี 1 ตอนท่ี 2 เป็นข้อคำาถามเก่ียวกับภาวะผู้นำาของ
นายองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และประธานสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน จำานวน 32 ข้อมีค่าความเช่ือม่ันท้ังฉบับ
เท่ากับ .830 ฉบับท่ี 2 ตอนท่ี 2 เป็นข้อคำาถามเก่ียวภาวะ
ผู้นำาของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จำานวน 44 ข้อ 
มีค่าความเช่ือม่ันท้ังฉบับ เท่ากับ .968 และฉบับท่ี 3 ตอน
ท่ี 2 เป็นข้อคำาถามเก่ียวกับความรู้ความสามารถ แรงจูงใจ 
และทัศนคติในการทำางานของผู้นำาชุมชน/หมู่บ้าน จำานวน 
47 ข้อ มีค่าความเช่ือม่ันท้ังฉบับ เท่ากับ .963 และตอนท่ี 
3 เป็นข้อคำาถามเก่ียวกับประสิทธิผลการรองรับการกระจา
ยอำานาจ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน มีข้อคำาถาม จำานวน 20 ข้อ มีค่าความเช่ือม่ัน
ท้ังฉบับ เท่ากับ .933
 6. การเก็บรวบรวมข้อมูล
  6.1 ผู้วิจัยได้บันทึกขอหนังสือเพ่ือขอความ
อนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัย จากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ถึงผู้ตอบแบบสอบถามทุกคน
  6.2 ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวมตัวอย่างโดย
ตนเองโดยนำาหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือการ
วิจัย และแบบสอบถามถึงนายกองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถ่ินท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างทุกแห่งและขอความอนุเคราะห์ในการ

ช่วยแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง ท่ีได้เขียนระบุไว้ใน
แบบสอบถามแต่ละฉบับ และจะขอรับคืนด้วยตนเอง โดยใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลคืน ผู้วิจัยได้รับกลับคืนท้ังหมด 2,025 
ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 จากแบบสอบถามท่ีแจกไปยังกลุ่ม
ตัวอย่างท้ังหมด
 7. การวิเคราะห์ข้อมูล
 ผู้วิจัยได้ทำาการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยดังต่อ
ไปน้ี
  7.1 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม วิเคราะห์โดยค่าร้อยละ (Percentage)
  7.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภาวะผู้นำาของนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประธานสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และผู้นำา
ชุมชน/หมู่บ้าน และประสิทธิผลการรองรับการกระจายอำา
นาจ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน โดยค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
  7.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่าง
ตัวแปรอิสระทุกตัว โดยคำานวณหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient)
  7.4 การวิเคราะห์ตัวแปรอิสระ ท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการรองรับการกระจายอำานาจ ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยวิเคราะห์
พหุระดับของการถดถอย ได้แก่การวิเคราะห์โมเดลว่าง (Null 
Model) โมเดลอย่างง่าย (Simple Model) และโมเดลตาม
สมมติฐาน (Hypothetical Model) ด้วยโปรแกรม HLM 

ผลการวิจัย
 ผลงานวิจัย ในคร้ังน้ีสรุปได้ดังน้ี
 1. ประสิทธิผลการรองรับการกระจายอำานาจ 
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถ่ิน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.69) เม่ือจำาแนก
เป็นด้านพบว่า จำานวน 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้าน
การสาธารณสุข ( = 3.96 และ S.D. = 0.69) ด้านสวัสดิการ
สังคม ( = 3.84) ด้านการศึกษา ( = 3.79) และด้านการส่ง
เสริมอาชีพ ( = 3.60) และอยู่ในระดับปานกลาง จำานวน 1 
ด้าน คือด้านนันทนาการ ( = 3.26) (ตารางท่ี 1)
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ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลการรองรับการกระจายอำานาจด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ประสิทธิผลการรองรับการกระจายอำานาจด้านการส่ง
เสริมคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

S.D. ความหมาย

ด้านการส่งเสริมอาชีพ 3.60 0.77 มาก

ด้านสวัสดิการสังคม 3.84 0.74 มาก

ด้านนันทนาการ 3.26 1.00 ปานกลาง

ด้านการศึกษา 3.79 0.74 มาก

ด้านการสาธารณสุข 3.96 0.69 มาก

รวมเฉลี่ยทั้งหมด 3.69 0.79 มาก

 2. ปัจจัยภาวะผู้นำาของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และผู้นำาชุมชน/หมู่บ้าน ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการรองรับการกระจายอำานาจ ด้านการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สามารถสรุปผลได้ดังน้ี
  2.1 ปัจจัยภาวะผู้นำาของผู้นำาชุมชน/หมู่บ้าน พบว่า ปัจจัยระดับชุมชน/หมู่บ้านท้ังหมดร่วมกันสามารถอธิบาย
ประสิทธิผลการรองรับการกระจายอำานาจ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้ร้อยละ 45.77 
นอกจากน้ี พบว่า ปัจจัยด้านความรู้ความสามารถ (COMMUN1) และทัศนคติในการทำางาน (COMMUN3) ท่ีมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับประสิทธิผลการรองรับการกระจายอำานาจ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

 

 
ภาพประกอบท่ี 2 ปัจจัยภาวะผู้นำาระดับผู้นำาชุมชน/หมู่บ้าน ท่ีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการรองรับ

การกระจายอำานาจ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

COMMUN1

COMMUN2

COMMUN3

COMMUN3/Y slope Y

Y ตัวแปรตามระดับท่ี 1

ตัวแปรตามระดับท่ี 2

R2 = 45.77

x2 = 2,237.808**x2 = 165.844*

0.222

0.508

-0.051

COMMUN1 แทน ความรู้ความสามารถ ของผู้นำาชุมชน/หมู่บ้าน, COMMUN2 แทน แรงจูงใจ 
ของผู้นำาชุมชน/หมู่บ้าน, COMMUN3 แทนทัศนคติในการทำางาน ของผู้นำาชุมชน/หมู่บ้าน,  Y แทน 
ประสิทธิผลการรองรับการกระจายอำานาจ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน,   แทนค่าเฉล่ียประสิทธิผลการรองรับการกระจายอำานาจ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน, COMMUN3/Y slope แทน สัมประสิทธ์ิถดถอยของทัศนคติใน
การทำางานระดับผู้นำาชุมชน/หมู่บ้าน, R2 แทน ค่าสัมประสิทธ์ิการทำานายพหุคูณของการวิเคราะห์
ด้วยโปรแกรม
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  1.2 ปัจจัยภาวะผู้นำาของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พบว่า ปัจจัยท้ังหมดร่วมกัน สามารถอธิบายค่าเฉล่ียประสิทธิผลการรองรับการกระจายอำานาจ 
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้ร้อยละ 16.16 และพบว่า ทุกปัจจัย ไม่มีความสัมพันธ์กับค่า
เฉล่ียประสิทธิผลการรองรับการกระจายอำานาจ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 
 

ภาพประกอบท่ี 3 โมเดลพหุระดับปัจจัยภาวะผู้นำาระดับนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประธานสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีมีความสัมพันธ์ กับค่าเฉล่ียประสิทธิผลการรองรับ

การกระจายอำานาจด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์กรส่วนท้องถ่ิน

  1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภาวะผู้นำาระดับนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประธานสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กับสัมประสิทธ์ิถดถอยของทัศนคติในการทำางาน ในระดับผู้นำาชุมชน/
หมู่บ้าน พบว่า ปัจจัยภาวะผู้นำาระดับนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ร่วมกันไม่สามารถอธิบายค่าเฉล่ียของสัมประสิทธ์ิถดถอยของทัศนคติในการทำางาน ในระดับผู้นำา
ชุมชน/หมู่บ้าน (R2= -2.37) และพบว่า ทุกปัจจัยไม่มีความสัมพันธ์กับสัมประสิทธ์ิถดถอยของทัศนคติในการทำางาน ในระดับ
ผู้นำาชุมชน/หมู่บ้าน 

 
 

LEAD2

LEAD1

LEAD3 Y

R2 = 16.16

0.203

0.122

0.031

0.100

LEAD4

LEAD 1 แทน ภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลง ของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และประธาน
สภาองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน, LEAD 2 แทน ภาวะผู้นำาแบบแลกเปล่ียน ของนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน, LEAD 3 แทน ภาวะผู้นำา
แบบปล่อยเสรี ของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน, LEAD 4 แทนคุณลักษณะผู้นำา ของปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน,  แทนค่าเฉล่ียประสิทธิผลการรองรับการสัมประสิทธ์ิการทำานนาย
พหุคูณของการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
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ภาพประกอบ 4 โมเดลพหุระดับตัวแปรอิสระระดับนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประธานสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีมีความสัมพันธ์กับสัมประสิทธ์ิถดถอย

ของทัศนคติในการทำางานในระดับผู้นำาชุมชน/หมู่บ้าน

 2. โมเดลพหุระดับปัจจัยภาวะผู้นำาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการรองรับการกระจายอำานาจด้านการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พบว่า ปัจจัยภาวะผู้นำาระดับผู้นำาชุมชน/หมู่บ้านท้ังหมดร่วมกัน และระดับนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท้ังหมดร่วมกัน สามารถ
อธิบายประสิทธิผลการรองรับการกระจายอำานาจด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ได้ร้อยละ 45.77 และ 16.16 ตามลำาดับ ส่วน
ปัจจัยระดับนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ท้ังหมดร่วมกันไม่สามารถอธิบายค่าเฉล่ียของสัมประสิทธ์ิถดถอยของทัศนคติในการทำางานในระดับผู้นำาชุมชน/หมู่บ้านได้
 

LEAD 1 แทน ภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลง ของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และประธานสภา
องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน, LEAD 2 แทน ภาวะผู้นำาแบบแลกเปล่ียน ของนายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน และประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน, LEAD 3 แทน ภาวะผู้นำาแบบปล่อยเสรี 
ของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน, LEAD 4 แทนคุณลักษณะผู้นำา ของปลัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน, COMMUN3/Y slope แทน สัมประสิทธ์ิถดถอยของทัศนคติในการทำางานในระดับ
ผู้นำาชุมชน/หมู่บ้าน,  R2 แทน กค่าสัมประสิทธ์ิการทำานายพหุคูณของการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม

LEAD2

LEAD1

LEAD3

R2 = 2.37

-0.1625

0.120

0.032

0.084

LEAD4

COMMUN3/Y slope



ROMMAYASAN 195Vol. 14, No. 3 (September-December) 2016

ภาพประกอบ 5 โมเดลพหุระดับปัจจัยภาวะผู้นำาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการรองรับการกระจายอำานาจ
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

การอภิปรายผล
 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยนำาเสนอการอภิปรายผล ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย และวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ท่ีมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี
  1. ระดับประสิทธิผลการรองรับการกระจายอำานาจ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ตัวแปรอิสระท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการรองรับการกระจายอำานาจ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถ่ิน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก จากผลงานวิจัยพบว่า มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยงยุทธ ทิพยวัฒย์ (2551: 75) ได้
ศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบันและความสำาเร็จในการกระจายอำานาจการปกครองส่วนท้องถ่ินของฝ่ายบริหาร: กรณีศึกษาเทศบาล
ตำาบล เขตอำาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ดพบว่า ความสำาเร็จในการดำาเนินการตามภารกิจท่ีมีการกระจายอำานาจส่วนมากอยู่
ในระดับดี ร้อยละ 52.38 ระดับผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 22.71 ระดับดีมาก ร้อยละ 14.56 ระดับไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 10.26 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุธรรม สุบรรณาจ (2556: 169-170) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสำาเร็จในการนำานโยบาย
การกระจายอำานาจการบริหารงานวิชาการไปปฏิบัติของสถานศึกษาในอีสานใต้ พบว่า ความสำาเร็จในการนำานโยบายการกระ
จายอำานาจการบริหารงานวิชาการไปปฏิบัติโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและสอดคล้องงานวิจัยของ สมพร แก้วสนธิ (2553: 
78) พบว่า ประสิทธิผลขององค์การบริหารส่วนตำาบลในจังหวัดสมุทรปราการ ภาพรวมมีเกณฑ์อยู่ในระดับสูง
 นอกจากน้ียังพบว่า มีความสอดคล้องกับแนวคิดของอภิชาต สถิตนิรามัย (2555: 12) ท่ีเห็นว่า การกระจายอำานาจ
และการมีส่วนร่วมของประชาชนจะเป็นกลไกหลักของการรวบรวมความรู้ท้องถ่ิน ซ่ึงสำาคัญต่อการสร้างสถาบันทางสังคม และ
รวมถึงแนวคิดของแอนเน มิตเต แคร์ (Anne Mette Kjaer, 2004: 29) ท่ีมองว่า เม่ือกลไกและอำานาจถูกถ่ายโอนไปสู่ระดับ

ปัจจัยระดับนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ปัจจัยระดับผู้นำาชุมชน/หมู่บ้าน

ตัวแปรตามระดับนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

LEAD1

LEAD2

LEAD3

COMMUN1

COMMUN2

COMMUN3

LEAD4

COMMUN3/Y slope

R2 = 2.37

R2 = 45.77

Y

Y

ตัวแปรตามระดับผู้นำาชุมชน/หมู่บ้าน

R2 = 16.16
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ท้องถ่ิน การตัดสินใจต่างๆ จะสามารถนำาไปสู่การเพ่ิมการ
ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถ่ิน โดยท่ีรัฐบาลกลาง
จะเป็นเพียงผู้ประสานงานซ่ึงทำาหน้าท่ีจัดลำาดับความสำาคัญ
ก่อนหลังในภาพรวม แต่อำานาจในการจัดบริการสาธารณะ
ส่วนใหญ่ควรท่ีจะถูกกระจายไปสู่ระดับท้องถ่ินท่ีตำา่ท่ีสุดเท่า
ท่ีจะทำาได้ อาทิ เช่น การจัดบริการดูแลเด็ก หรือศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ควรให้รัฐบาลระดับท้องถ่ินทำาหน้าท่ีดังกล่าว 
จึงเหมาะสมท่ีสุด
 2. ปัจจัยภาวะผู้นำาชุมชน/หมู่บ้าน ท่ีมีความ
สัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิผลการรองรับการกระจายอำานาจ
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถ่ิน ได้แก่ ความรู้ความสามารถ และทัศนคติในการทำางาน 
ซ่ึงมีรายละเอียดในการอภิปรายผลดังต่อไปน้ี
  2.1 ความรู้ความสามารถ เป็นปัจจัยภาวะ
ผู้นำาระดับผู้นำาชุมชน/หมู่บ้านท่ีมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
ประสิทธิผลการรองรับการกระจายอำานาจ ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แสดงให้เห็น
ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใดท่ีมีผู้นำาชุมชน/หมู่บ้านท่ี
มีความรู้ความสามารถ จะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถ่ินน้ันมีประสิทธิผลการรองรับการกระจายอำานาจ ด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อยู่ใน
ระดับมากเช่นกัน
 ผลงานวิจัยน้ีสอดคล้องกับแนวคิดของสโตจดิลล์ 
(Stogdill, 1967; อ้างถึงใน ทวีศักด์ิ สมศักด์ิ, 2550: 7-8) ท่ี
กล่าวว่า ผู้ท่ีเป็นผู้นำาต้องมีคุณลักษณะ 6 ประเภท ได้แก่ สติ
ปัญญา ความรู้ความสามารถ คุณลักษณะทางกาย ภูมิหลัง
ทางสังคม บุคลิกภาพ ลักษณะท่ีเก่ียวกับงาน และลักษณะ
ต่างๆ ทางสังคม โดยสติ ปัญญา ความรู้ ความสามารถน้ัน 
หมายถึง การพูดเก่ง มีการตัดสินใจท่ีดี และมีความรู้ดี และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ เบสส์ (Bass, 1981: 10) ท่ีอธิบาย
ว่า ผู้นำา หมายถึง ความสามารถในการสร้างความประทับใจ 
ทำาให้ผู้ตาม เช่ือฟัง ภักดีและร่วมมือ แสดงให้เห็นว่า บุคคล
ใดท่ีมีความรู้ ความสามารถ จะเป็นบุคคลท่ีมีภาวะผู้นำา โดย
ภาวะผู้นำาน้ันเป็นกระบวนการของกิจกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อ
การจัดระบบกลุ่ม ให้ก้าวไปตามจุดหมาย และประสบผล
สำาเร็จตามจุดหมายได้ (Stogdill, 1988: 3; อ้างถึงใน พิชญาภา
คำาทอง, 2551 : 18) น้ันหมายถึงว่าความรู้ความสามารถ

ของผู้นำาเป็นตัวกำาหนดให้องค์กรประสบผลสำาเร็จตามจุด
หมายท่ีกำาหนดไว้ได้
 นอกจากน้ียังพบว่า ผลงานวิจัยน้ี มีความ
สอดคล้องกับการศึกษาของ ภูฐิติพัศ ภัทรวุฒิโชติพงศ์, 
(2553: 61- 65) ท่ีได้ศึกษาเก่ียวกับการส่งเสริมภาวะผู้นำา 
พบว่า ผู้นำาชุมชนควรวิเคราะห์บุคคลให้ตรงกับงาน ตรงกับ
ตำาแน่งหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ และศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
แบ่งงานให้ผู้ร่วมงานทุกคนมีส่วนร่วม ผู้นำาชุมชนควรมีการ
ส่งเสริม ด้านการศึกษา สร้างกระบวนการเรียนรู้ในองค์กร
ให้เกิดข้ึน ให้โอกาสผู้ร่วมงานได้แสวงหาความรู้ การฝึก
อบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ ท้ังกระบวนการคิด และการ
ทำางานจัดกิจกรรมสร้างสามัคคี มีการศึกษาดูงานนอกพ้ืนท่ี
มีการจัดประชุมหรือจัดสภาพการแลกเปล่ียนความรู้ รับฟัง
ปัญหา และร่วมกันเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานของ
องค์กร ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกฝ่ายแลกเปล่ียนความรู้
จากการประชุม เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการออกความคิด
เห็นอย่างเสรี และมีความสอดคล้องกับการศึกษาของทวีศักด์ิ 
สมศักด์ิ (2550: 78 -79) ได้ศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ของผู้ใหญ่บ้านตามทัศนะของประชาชน พบว่า คุณลักษณะ
ผู้ใหญ่บ้านด้านความรู้ ความสามารถนับเป็นส่ิงท่ีจำาเป็นของ
ผู้ใหญ่บ้านเพราะต้องนำามาใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ี
ของผู้ใหญ่บ้านโดยตรง ผู้ใหญ่บ้านต้องมีความรู้ ความเข้าใจ 
ในสภาพท่ัวไปของหมู่บ้าน มีความรู้ความเข้าใจในบทบาท
หน้าท่ีตลอดเวลา โดยมีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าท่ี
และความรับผิดชอบของผู้ใหญ่บ้าน ซ่ึงเป็นคุณลักษณะท่ี
ประชาชนพึงประสงค์มากท่ีสุด
  2.2 ทัศนคติในการทำางาน เป็นปัจจัยภาวะ
ผู้นำาระดับผู้นำาชุมชน/หมู่บ้าน ท่ีมีความสัมพันธ์เชิงบวก ต่อ
ประสิทธิผลการรองรับการกระจายอำานาจ ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แสดงให้เห็น
ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใดท่ีมีผู้นำาชุมชน/หมู่บ้าน ท่ี
มีทัศนคติในการทำางานท่ีดี จะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินน้ันมีประสิทธิผลการรองรับการกระจายอำานาจ ด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อยู่
ในระดับมาก เช่นกัน
 ผลงานวิจัยน้ี สอดคล้องกับแนวคิดของแคตแซล 
และทอมภ์โสน (Katzell & Thompson, 1991: 144-153) 
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ท่ีกล่าวว่า บุคคลท่ีมีทัศนคติทางบวกต่อการทำางานและ
องค์การจะเป็นแรงจูงใจอย่างมากให้บุคคลปฏิบัติงานของเขา
และยังคงอยู่ในองค์การต่อไป และสอดคล้องกับแนวคิดของ
โรคีช (Rokeach, 1970: 112) ท่ีได้อธิบายว่า ทัศนคติของ
บุคคลทุกอย่างเป็นส่วนท่ีมีผลทำาให้เกิดการปฏิบัติของบุคคล 
เพราะความเช่ือทุกความเช่ือท่ีรวมกันเป็นทัศนคติน้ัน ไม่ว่า
จะเป็นความเช่ือทางด้านอธิบายประเมินค่า หรือสนับสนุน 
จะเป็นตัวแทนของความพร้อมในการกระทำาส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
โดยมีข้อแม้ว่าการท่ีจะออกมาเป็นการกระทำาน้ันจะต้องได้
ถูกเร้าอย่างเหมาะสม ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของแทรนดีส 
(Traindis, 1971: 16) ท่ีได้กล่าวว่า พฤติกรรมของมนุษย์
น้ัน เป็นผลมาจากทัศนคติ บรรทัดฐานของสังคม แสดงให้
เห็นว่า ในเม่ือบุคคลมีทัศนคติในการทำางานท่ีดี จะส่งผลให้
บุคคลน้ันมีพฤติกรรมในการทำางานท่ีดีด้วยเช่นกัน ซ่ึงจะส่ง
ผลให้ประสิทธิผลในการทำางานดีตามไปด้วย
 นอกจากน้ียังมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ
พีระ พันธ์ุงาม (2553: 255) ท่ีได้ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยเชิงพหุ
ระดับ ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงานชมรมผู้สูง
อายุของสถานีอนามัย จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ทัศนคติ
ท่ีมีต่อการปฏิบัติงาน ผู้สูงอายุของเจ้าหน้าท่ีสถานีอนามัย 
มีอิทธิพลทางบวกต่อกิจกรรมของชมรม และการมีส่วนร่วม
ของสมาชิก ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ อิสรา ตุงตระกูล 
(2553: 295) ท่ีพบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติต่อการทำางาน ส่ง
ผลทางบวกต่อประสิทธิผลการบริหารงานของหัวหน้าสถานี
อนามัย และสอดคล้องกับการศึกษาเร่ือง ปัจจัยพหุระดับ ท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้หลักสูตร ช่วงช้ันปีท่ี 2 ของสถาน
ศึกษาสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ภาคเหนือตอนบน ของประไพพร อุทธิยา (2553: 130) ท่ีพบ
ว่า ขวัญและกำาลังใจการทำางานของครูส่งผลต่อประสิทธิผล
การใช้หลักสูตร ช่วงช้ันปีท่ี 2 ของสถานศึกษาสังกัดสำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

สรุปผล
 จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า ประสิทธิผลการรองรับ
การกระจายอำานาจ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก นอกจาก
น้ีปัจจัยด้านความรู้ความสามารถ และทัศนคติในการทำางาน 

ในระดับผู้นำาชุมชน/หมู่บ้าน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ประสิทธิผลการรองรับการกระจายอำานาจ ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะในการนำางานวิจัยไปใช้
 ผลงานวิจัยคร้ังน้ี สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ 
ดังต่อไปน้ี
  1.1 จากผลงานวิจัย พบว่า ประสิทธิผลการ
รองรับการกระจายอำานาจด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากซ่ึงสามารถนำาไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนา
ประสิทธิผล ในการทำางานการกระจายอำานาจขององค์กร
ปกครองให้ดีมากย่ิงข้ึน แต่ประสิทธิผลการรองรับการกระ
จายอำานาจด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านนันทนาการ
อยู่ในระดับปานกลางท้ังท่ีด้านอ่ืนๆ อยู่ในระดับมาก ดังน้ัน
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรให้ความสำาคัญกับ
ด้านน้ีมากข้ึน
  1.2 จากผลงานวิจัยพบว่ามี 2 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการรองรับการกระจายอำานาจด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ ปัจจัย
ด้านความรู้ความสามารถ และทัศนคติในการทำางานของ
ผู้นำาชุมชน/หมู่บ้านซ่ึงสามารถนำาข้อมูลน้ีไปใช้เป็นแนวทาง
ประกอบการกำาหนดนโยบายวางแผนการดำาเนินการ กำาหนด
ยุทธศาสตร์และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้ความ
สามารถ และทัศนคติในการทำางานของผู้นำาชุมชน/หมู่บ้าน 
เพ่ือยกระดับประสิทธิผลการรองรับการกระจายอำานาจด้า
นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ให้สูงข้ึนต่อไป
  1.3 สามารถนำาผลงานวิจัยไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
โดยการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการปฏิบัติราชการและ
พัฒนาการดำาเนินงาน ให้มีผลต่อการรองรับการกระจายอำานาจ
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ย่ิงข้ึน
  1.4 ผลงานวิจัย เป็นประโยชน์ต่อผู้นำาชุมชน/
หมู่บ้านท่ีจะนำาข้อมูลไปเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองให้
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มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
ให้มีผลต่อการรองรับการกระจายอำานาจ ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 2. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยต่อไป
 จากผลการวิจัยปัจจัยภาวะผู้นำาท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการรองรับการกระจายอำานาจ ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้วิจัยขอเสนอ
แนะให้ผู้ท่ีสนใจควรมีการศึกษาในประเด็นดังต่อไปน้ี
  2.1 จากผลงานวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านความ
รู้ความสามารถ และทัศนคติในการทำางานของผู้นำาชุมชน/
หมู่บ้าน ส่งผลต่อประสิทธิผลการรองรับการกระจายอำานาจ

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ดังน้ันควรมีการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาความรู้ความ
สามารถ และทัศนคติในการทำางานของผู้นำาชุมชน/หมู่บ้าน
  2.2 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ปัจจัย
ภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลง แบบแลกเปล่ียน แบบปล่อยเสรี 
คุณลักษณะผู้นำา และพฤติกรรมผู้นำา ไม่ส่งผลต่อประสิทธิผล
การรองรับการกระจายอำานาจด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังน้ันควรมีการศึกษาปัจจัย
ภาวะผู้นำาด้านอ่ืนๆ หรือปัจจัยอ่ืนท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการ
รองรับการกระจายอำานาจด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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บทคัดย่อ
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการทำาวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าท่องเที่ยว รูปแบบสินค้าท่องเที่ยว
ในภาคอีสาน และเพื่อศึกษาความหมายของสินค้าการท่องเที่ยวจากมุมมองของผู้ผลิต และจากมุมมองของชุมชน ใช้วิธี
การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากแหล่งท่องเที่ยว และข้อมูลเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ นำาเสนอ
ผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการทำาวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าท่องเที่ยวในพื้นที่ศึกษามี
ลักษณะเฉพาะ โดยมีสถาบันทางสังคมเป็นผู้มีความสัมพันธ์การผลิต การแบ่งหน้าที่ปฏิบัติงาน การร่วมแรงทำางานตาม
วิธีการผลิต การครอบครองปัจจัยการผลิต การแบ่งปันผลประโยชน์ และพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยว สินค้าท่องเที่ยวใน
ภาคอีสานจำาแนกได้ 6 รูปแบบ ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวศาสนา การท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ การท่อง
เที่ยวโบราณคดี การท่องเที่ยววัฒนธรรม และการท่องเที่ยวประเพณี สังคมอีสานในปัจจุบันมีวิธีการผลิตแตกต่างจาก
อดีตซึ่งมีวิถีการผลิตแบบยังชีพ ดังนั้นกระบวนการทางสังคมจึงเป็นผู้ให้ความหมายเพิ่มขึ้นในฐานะผู้ผลิตและผู้บริโภค 
กำาหนดบทบาทหน้าที่สินค้าและบริการ รูปแบบและความหมายใหม่ของหัตถกรรม อาหาร ประเพณี การฉลองสมโภช 
ล้วนถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองในชีวิตประจำาวัน ดังนั้นคนกับวัตถุจึงมีความสัมพันธ์ทางสัญลักษณ์ ทางด้านจิตใจ ซึ่ง
เป็นความสัมพันธ์ระหว่างความหมายปรนัย กับความหมายเชิงสังคม

คำาสำาคัญ: กระบวนการทำาให้เป็นสินค้า, วัฒนธรรม, สินค้า, การท่องเที่ยว, ภาคอีสาน
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Abstract
 The objectives of research were to 
investigate the cultural making process of tourism
products, forms of tourism products, and the 
definition of tourism products reflected by the 
makers and communities in the Northeast Thailand.
The research method used was qualitative.
The data collected included documents, fieldwork
data, printed materials. The research results 
presented descriptively and they were as follows: 
The cultural commodification process of tourism 
products were made and distributed specifically 
and characterized. The social institutions 
involved. All was relation of production, division 
of labour, a joint-work based on mode of production,
procession of the means of production, benefit 
sharing, and development of tourism. There were 
6 model of cultural commodification of tourism 
products: An eco-tourism, a religious tourism, a 
historical tourism, an archaeological tourism, a 
cultural tourism model and a traditional tourism 
model. Current method of the cultural tourism 
mode of production in Isan differed from what 
it used to be in the part. In the part, people had 
subsistence production. The social process then 
provided an expansion of meaning being both 
producers and consumers defining the role of 
products and services, formats and meaning of 
handicrafts, food, tradition, and celebration. All 
was created to meet the needs in everyday life. 
Man and materials were symbolically related 
mentally and between objectives and social 
meanings.

Keywords: Commodification, Cultures, 
commodity, tourism, Isan

บทนำา
กระแส “โลกาภิวัตน์” ส่งผลให้วัฒนธรรมมีหลายลักษณะ 
คือ การกลายเป็นเนื้อเดียวกัน การแยกขั้ว และการผสม
ผสาน กล่าวสำาหรับการผสมผสานเป็นผลเนื่องจากการ
แลกเปลี่ยน หยิบยืมองค์ประกอบทางวัฒนธรรมจาก
แหล่งวัฒนธรรมต่างๆ ในโลก (สุริชัย หวันแก้ว, 2545: 
35) อย่างไรก็ตาม การแพร่กระจายวัฒนธรรมสากลอัน
เป็นผลจากกระบวนการโลกาภิวัตน์กระตุ้นชาติพันธุ์ให้
เกิดสำานึกในวัฒนธรรมซึ่งเป็นรากเหง้าของตน ทำาให้เกิด
กระบวนการทวิลักษณ์ทางชาติพันธ์ุข้ึนมา (อมรา พงศาพิชญ์,
2545: 105-205)
 ภาคอีสานมีแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถตอบ
สนองผู้บริโภคและมีศักยภาพสูง ได้แก่ พระธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัด
บุรีรัมย์ บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ประเพณีแห่เทียน
พรรษา จังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น (อุดม บัวศรี และ
คณะ, 2532) ระดับนานาชาติ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ
ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น อุทยานประวัติศาสตร์พนม
รุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง 
จังหวัดอุดรธานี งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัด
อุบลราชธานี ระดับประเทศ ได้แก่ พระธาตุพนม จังหวัด
นครพนม งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ 
เป็นต้น (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย, ม.ป.ป.: 1-15-1-17) แหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เช่น หมู่บ้าน
วัฒนธรรมผู้ไทยโคกโก่ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับรางวัล
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวยอดเยี่ยมประเภทแหล่งท่องเที่ยว
เมืองและชุมชน ในการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่อง
เที่ยวยอดเยีย่มครั้งที่ 3 ประจำาป ี2543 (Tourism Award) 
จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สีเทือด ไตรยะวงษ์, 
2546: สัมภาษณ์) สังคมได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว
ทางตรงได้แก่ อาชีพเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร 
มัคคุเทศก์ การขนส่ง การจำาหน่ายสินค้าที่ระลึก และ
สินค้าพื้นเมือง ประโยชน์โดยอ้อม ได้แก่ การผลิตสินค้า
พื้นเมือง หรือผลิตของที่ระลึก การเลี้ยงสัตว์ การผลิตพืช
พักผลไม้ อาชีพก่อสร้าง และการบริการอื่น (ศิริ ฮามสุโพธิ์,
2543: 49-52)
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ปัจจุบันทรัพยากรท่องเที่ยว หรือแหล่งท่องเที่ยวที่มีนัย
ทางวัฒนธรรมในภาคอีสานมีความหลากหลายผสมผสาน
ปะปนกัน อันมีสาเหตุจากการหยิบยืม ติดต่อ แลกเปลี่ยน
ทางวัฒนธรรม ส่งผลให้ผู้เกี่ยวข้องเกิดการปรับปรุงสินค้า
การท่องเที่ยวไปตามกระแสผู้ผลิตและผู้บริโภค จาก
ปรากฏการณ์ดังกล่าวข้างต้นก่อให้เกิดการตั้งคำาถาม
ผ่านกระบวนการทำาวัฒนธรรมให้เป็นสินค้า รูปแบบของ
สินค้า ความหมายของสินค้าการท่องเที่ยว ทำาให้สามารถ
อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม เข้าใจศักยภาพของปัจเจก
ชน และชุมชนฐานะผู้ผลิตสินค้า และผู้บริโภคสินค้า ซึ่ง
จะนำาไปสู่การตอบคำาถามสำาคัญว่าสินค้ามีกระบวนการ
ผลิตอย่างไร ใครเป็นผู้สร้าง ถูกสร้างขึ้นเพื่ออะไร และ
สร้างขึ้นเพื่อใคร รูปแบบเป็นอย่างไร ผู้ผลิตและชุมชน
ให้ความหมายอย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพื่อศึกษากระบวนการทำาวัฒนธรรมให้เป็น
สินค้าท่องเที่ยว
 2. เพื่อศึกษารูปแบบสินค้าท่องเที่ยวในภาค
อีสาน
 3. เพื่อศึกษาความหมายของสินค้าการท่อง
เที่ยวจากมุมมองของผู้ผลิต และจากมุมมองของชุมชน

ขอบเขตการวิจัย
 ข อ บ เข ต ด้ า น เ นื้ อ ห า  เ ป็ น ก า ร ศึ ก ษ า
กระบวนการทำาวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าท่องเที่ยว รูป
แบบสินค้าท่องเที่ยวในภาคอีสาน และความหมายของ
สินค้าการท่องเที่ยว
 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล
 1. ข้อมูลเอกสาร สำารวจเนื้อหา ขอบเขตของ
การวิจัย จากเอกสาร งานวิจัย และสื่อ
 2. ข้อมูลภาคสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวในภาคอีสาน ดังนี้
  2.1 พื้นที่ศึกษา ศึกษาสินค้าแบบเจาะจง
จากแหล่งท่องเที่ยว 6 แหล่ง ได้แก่
   2.1.1 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เป็น
แหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติภูเวียง ซึ่งเป็นที่

ตั้งของพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง อำาเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น
   2.1.2 แหล่งท่องเที่ยวศาสนา ประวัติ-
ศาสตร์และโบราณคดี ดังนี้
    2.1.2.1 แหลง่ทอ่งเทีย่วศาสนา คอื วดั
พระธาตุพนมวรมหาวิหาร พิพิธภัณฑ์โมลีศรีโคตบูร และ
งานนมัสการพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม
    2.1.2.2 แหลง่ทอ่งเทีย่วประวตัศิาสตร ์
คือ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ ประเพณี
ขึ้นเขาพนมรุ้ง ชุมชน กลุ่มองค์กรผลิตสินค้าที่ระลึก
    2.1.2.3 แหล่งท่องเที่ยวโบราณคดี คือ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง หลุมขุดค้นวัดโพธิ์ศรี
ใน ตั้งอยู่ที่บ้านเชียง อำาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
   2.1.3 แหล่งท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ดังนี้
    2 . 1 . 3 . 1  แหล่ ง ท่ อ ง เที่ ย วศิ ลป
วัฒนธรรม หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทยโคกโก่ง หมู่ที่ 5 ตำาบล
กุดหว้า อำาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
    2.1.3.2 แหล่งท่องเที่ยวประเพณี คือ 
งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี
 ขอบเขตด้านรูปแบบ สินค้ าที่ มีนัยทาง
วัฒนธรรมจากแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ รูปแบบสินค้า
หัตถกรรม อาหาร ประเพณี มหกรรมและงานฉลอง 
ประเพณีเดิม และธรรมเนียมปฏิบัติของพื้นที่
 ขอบเขตด้านเวลา ระหว่างปี พ.ศ. 2546-2547 
ซึ่งเป็นช่วงเวลาการประชาสัมพันธ์เที่ยวทั่วไทยไปได้ทุก
เดือนและ Unseen in Thailand มุมมองใหม่เมืองไทย

วิธีดำาเนินการวิจัย
 ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพศึกษาปรากฏการณ์
ทางสังคมในภาคอีสานเป็นกรณีศึกษา ดังนี้
 1. แหล่งข้อมูล จาก คน เอกสาร และสภาพ
แวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับพลังการผลิต และความสัมพันธ์
ทางการผลิตในแหล่งท่องเที่ยว
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
  2.1 ศึกษาสำารวจพื้นที่ ทบทวนเอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสอบถาม และตรวจสอบ
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ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นำาชุมชนที่เกี่ยวข้องกับ
สินค้าและบริการในแหล่งท่องเที่ยว
  2 .2 วิธีการเก็บข้อมูลสนาม โดยการ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วม การ
สัมภาษณ์ กลุ่มผู้ผลิตสินค้าและบริการในแหล่งท่องเที่ยว 
กลุ่มผู้บริโภคสินค้าและบริการในแหล่งท่องเที่ยว และ
กลุ่มเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือผู้นำา รวบรวมข้อมูลใช้วิธีการ
จดบันทึก การบันทึกเสียง กล้องบันทึกภาพนิ่ง กล้อง
บันทึกภาพเคลื่อนไหว การศึกษาจากเอกสาร และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล หน่วยในการวิเคราะห์ 
ไดแ้ก ่ผูผ้ลติ และชมุชน ซึง่มสีว่นเกีย่วขอ้งกบักระบวนการ
ทำาวัฒนธรรมให้เป็นสินค้า รูปแบบสินค้า และความหมาย
ของสินค้าการท่องเที่ยวที่มีนัยทางวัฒนธรรม นำามาตี
ความเพื่อสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (Induction)
 4. การนำาเสนอผลการวิจัย โดยการพรรณนา
วิเคราะห์ประกอบตัวอย่าง

สรุปผลการวิจัย
 ศักยภาพและปัจจัยส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
ภาคอีสาน
 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติ
ภูเวียง พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง หลุมขุดค้นซากฟอสซิล
ไดโนเสาร์แห่งแรกในประเทศไทย มีศักยภาพในระดับ
นานาชาติ
 แหล่งท่องเที่ยวศาสนา พระธาตุพนมสร้างราว
พ.ศ. 8 ประดิษฐานพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้า 
ศักยภาพในการท่องเที่ยวสามารถตอบสนองผู้บริโภค มี
ศักยภาพสูง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับกลุ่มเป้าหมาย
ระดับประเทศ
 แหล่ งท่อง เที่ ยวประวัติศาสตร์  อุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง สร้างระหว่างพุทธศตวรรษที่ 15-17 
เป็นเทวสถานในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย พุทธศตวรรษ
ที ่18 ดดัแปลงเปน็พทุธสถานลทัธมิหายาน จงัหวดับรุรีมัย์
ร่วมกับกรมศิลปากร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(ททท)  การจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2531 ศักยภาพในการท่องเที่ยวสามารถตอบสนอง

ผูบ้รโิภค และมศีกัยภาพสงู เปน็แหลง่ทอ่งเทีย่วระดบักลุม่
เป้าหมายระดับนานาชาติ
 แหล่งท่องเที่ยวโบราณคดีบ้านเชียง การขุด
ค้นพบหลักฐานทางโบราณคดี เช่น โครงกระดูกมนุษย์ 
ภาชนะดินเผา โบราณวัตถุทำาด้วยสำาริด และเหล็กมีอายุ 
5600-3000 ปี คณะกรรมการมรดกโลกได้ขึ้นบัญชีแหล่ง
วัฒนธรรมบ้านเชียง เป็นแหล่งมรดกโลกอันดับที่ 359 ปี 
พ.ศ. 2535 เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับกลุ่มเป้าหมายระดับ
นานาชาติ
 แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม บ้านโคกโก่งเปิด
หมู่บ้านให้นักท่องเที่ยวศึกษาวิถีชีวิตท้องถิ่น ร่วมพัก
ในบ้านพักแรมกับเจ้าของบ้าน ศักยภาพเป็นแหล่งท่อง
เที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นได้รับรางวัล
ยอดเยี่ยมประเภทแหล่งท่องเที่ยวเมืองและชุมชนในการ
ประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวครั้งที่ 3 ประจำาปี 
2543
 แหล่งท่องเที่ยวประเพณี ในปี พ.ศ.2520 
เทศบาลเมือง จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย (ททท) ริเริ่มจัดงานสัปดาห์ประเพณี
แห่เทียนพรรษา ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง สนับสนุนเป็นงาน
ประเพณีระดับชาติสืบเนื่องจนปัจจุบัน ศักยภาพในการ
ท่องเที่ยวสามารถตอบสนองผู้บริโภค และมีศักยภาพ
สูง อีกทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับกลุ่มเป้าหมายระดับ
นานาชาติ
 องค์กรของรัฐมีนโยบายด้านการท่องเที่ยว
ปี 2547 กำาหนดวัตถุประสงค์การดำาเนินการในภาพ
รวมคำานึงถึงเป้าหมายทางการตลาดจากกลุ่มเป้าหมาย
ตลาดต่างประเทศ ตลาดในประเทศ โดยเสนอสินค้า
หลักทางการท่องเที่ยว และสินค้าใหม่พร้อมขาย ในส่วน
ของนโยบายการท่องเที่ยวภาคอีสานได้มีการจัดทำาแผน
ยทุธศาสตรข์องกลุม่จงัหวดั กำาหนดวสิยัทศัน ์เปา้ประสงค์
ของกลุ่มจังหวัด หรือแต่ละจังหวัด มีผู้รับผิดชอบ และ
กำาหนดช่วงการจัดกิจกรรม อีกทั้งทรัพยากรท่องเที่ยว
แต่ละจังหวัดมีความแตกต่างและมีความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะของแหล่งท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติ ศาสนา 
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม และประเพณี ดังนั้น
การสรา้งภาพลกัษณข์องสินคา้และบริการในแหลง่ทอ่งเทีย่ว
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ล้วนเป็นการสร้างความรู้จักมักคุ้นต่อผู้บริโภคเป็นสำาคัญ
 การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานจากหน่วยงานรัฐ 
เอกชน กลุ่มบุคคล เกี่ยวกับถนน สนามบิน รถไฟ รถทัวร์ 
และธุรกิจโรงแรม รีสอร์ทเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ส่งผล
ให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตอบสนองความต้องการ
ผู้บริโภคสินค้าการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึง
ทรัพยากรการท่องเที่ยวในช่วงเวลาปกติ หรือโอกาส
พิเศษ ดังนั้นโครงสร้างพื้นฐานจึงอำานวยความสะดวก
ต่อผู้บริโภคมีศักยภาพเดินทางไป-กลับได้มาสัมผัสด้วย
ตนเอง เส้นทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ศึกษาอยู่ในเขต
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำานักงานภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ เขต 1-5 รายการนำาเที่ยวมีลักษณะเฉพาะ มี
ศักยภาพ และดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวให้สามารถ
เข้าถึงและสามารถสัมผัสได้
 ผู้มีส่วนร่วมจัดการท่องเที่ยวเกี่ยวกับประเพณี
ในแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ รัฐวิสาหกิจการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรเอกชน ชาวคุ้ม และกลุ่มช่าง ต้องพึ่งพา
ตลาดนักท่องเที่ยว ส่งผลให้ผู้ผลิตปรับปรุงผลิตภัณฑ์
ให้มีทั้งรูปแบบดั้งเดิม และแบบตามกระแสนิยมของนัก
ท่องเที่ยว ดังนั้นรูปแบบและเนื้อหาอาจมีการปรับเปลี่ยน
โดยไม่มีทางหลีกเลี่ยง งานประเพณีแห่เทียนพรรษา 
และงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง รัฐ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ 
ข้าราชการ นักการเมือง และชาวบ้านล้วนเข้ามาร่วมงาน
ด้วยเกียรติศักดิ์ศรี หรือโดยคำาสั่ง หรือความร่วมมือ
 วิถีการผลิตหัตถกรรมพื้นบ้านอีสานเพื่อการ
ยังชีพ
 ในอดีตชุมชนอีสานดำาเนินชีวิตด้านการผลิต
แบบพึ่งตนเองเป็นหลัก ดังนั้นความหมายและรูปแบบเดิม
ของสินค้าในแหล่งท่องเที่ยวภาคอีสาน เกี่ยวกับวิถีการ
ผลิตหัตถกรรม อาหารประเพณี การฉลองสมโภช และค่า
นิยมการบริโภคในวิถีการผลิตแบบยังชีพ ซึ่งกระบวนการ
ทางสังคมล้วนเป็นผู้กำาหนดการเคลื่อนไหว และก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่างกรรมต่างวาระ ซึ่งในส่วนของการ
สร้างความหมายโดยผู้ผลิต อาจส่งผลให้ผู้บริโภคตีความ
หมายตรงกันกับผู้ผลิต หรืออาจตีความแตกต่าง เพราะ

ว่ากระบวนการสร้างความหมายในสินค้าสามารถทำาให้มี
ความหมายมากกว่าหนึ่ง ภายใต้สภาวะทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม ทุนทางวัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลงของช่วง
เวลา ล้วนเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่สำาคัญส่งผลทำาให้ความ
หมายและรูปแบบเดิมของหัตถกรรม อาหาร ประเพณี 
งานฉลองสมโภชในประเพณีพื้นบ้านอีสานมีมากกว่าหนึ่ง
ความหมาย
 กระบวนการผลิตเพื่อการท่องเที่ยว
 รูปลักษณ์ของตราประจำาจังหวัดสร้างขึ้นโดย
กรมศิลปากร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้จังหวัดต่างๆ ใน
ประเทศไทยมีตราประจำาจังหวัดเป็นการเฉพาะ และนำา
ไปใช้เผยแพร่ ตราประจำาแต่ละจังหวัดมีรูปลักษณ์ และ
ความหมายเฉพาะ และมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับจัง
หวัดนั้นๆ
 ความหมายด้านภูมิทัศน์มีลักษณะรูปลักษณ์
ทางกายภาพมีที่ตั้งอยู่จริงไม่สามารถเคลื่อนย้ายจาก
แหล่ง นักท่องเที่ยวต้องมาสัมผัสของจริงด้วยตนเอง 
ไม่สามารถครอบครองเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนตัว ภูมิทัศน์
วัฒนธรรมในสัญลักษณ์ประจำาจังหวัดมีการให้ความหมาย
แก่ระบบนิเวศ ระบบความเชื่อ และศาสนา ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น ชาติพันธุ์ วิถีการผลิต สินค้าวัฒนธรรม เป็นสินค้า
บริการสากล และสินค้ามีนัยวัฒนธรรมท้องถิ่น สินค้ามี
นัยวัฒนธรรมการแสดง ความสอดคล้องระหว่างภาพแทน
และภาพจริงของชุมชน อนึ่งการกำาหนดคำาขวัญประจำา
จังหวัดเพื่อบ่งบอกความหมายประจำาจังหวัดให้สอดคล้อง
กับสินค้าการท่องเที่ยว คำาขวัญจึงมีความหมายเชื่อมโยง
กับระบบนิเวศ ศาสนา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และ
ประเพณี วัฒนธรรม
 รูปแบบและความหมายใหม่ของหัตถกรรม 
 อาหาร ประเพณี มหกรรมและงานฉลอง อยู่
ภายใต้กระบวนการสร้าง การให้ความหมายโดย
กระบวนการทางสังคมเป็นผู้กำาหนด และทำาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งผู้ผลิตและผู้บริโภคอาจตีความหมายตรง
กันหรือขัดแย้งเพราะว่าสินค้าทางวัฒนธรรมมีความหมาย
มากกว่าหนึ่งความหมายภายใต้ภาวะเศรษฐกิจ  สังคม 
ทุนวัฒนธรรม และช่วงเวลาที่เปลี่ยนไป สินค้าและบริการ
ในแหล่งท่องเที่ยวเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่ผลิตขึ้นเพื่อ
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ตอบสนองความต้องการบริโภคของผู้บริโภคส่วนที่เป็น
ความแตกต่าง คือ
 เชงิหนา้ทีข่องการใชป้ระโยชนใ์นชวีติประจำาวนั 
ตอบสนองความต้องการพื้นฐาน เช่น การให้ความรู้เกี่ยว
กับตำานาน ศาสนา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วรรณคดี 
ผ่านการแสดงแสง สี เสียงควบคู่กับความบันเทิง การให้
ความรู้เชิงวิชาการ นิทรรศการ และสาธิตกรรมวิธีการผลิต
การแลกเปลี่ยน การให้บริการในแหล่งผลิต การให้บริการ
ท่องเที่ยว และมูลค่าแลกเปลี่ยนของสินค้า
 ความแตกต่าง เช่น การสร้างลักษณะเฉพาะตัว
หรือกลุ่มการแสดงดนตรีพ้ืนบ้าน “กันตรึม” การแสดงตัวตน
ผ่านชุดเครื่องแต่งกายชาย หญิง “ชุดศรีโคตรบูร” เป็น
ชุดประจำาจังหวัดนครพนม
 ค่าการแลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ์ สินค้าและ
บริการถูกกำาหนดให้เป็นเป็นตรรกวิทยาหลายความหมาย 
(Ambivalence) เช่น รายการนำาเที่ยวหมู่บ้านวัฒนธรรม
ผู้ไทยโคกโก่ง พิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่วัดศรีภูขันธ์ 
แนะนำาผู้รับผิดชอบงานแต่ละฝ่าย แยกย้ายเข้าบ้านพัก
แรม นักท่องเที่ยวอาบนำ้าเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นชุด
ผู้ไทย รวมตัวกันที่ศาลาวัดของหมู่บ้าน ทำาพิธีบายศรี
สู่ขวัญ รับประทานอาหารตามฤดูกาลพื้นบ้านพาแลง ชม
การแสดงศิลปวัฒนธรรม แยกกลุ่มเข้าบ้านพักแรม รุ่งเช้า
ใส่บาตรพระ รับประทานอาหารเช้า เดินเที่ยวนำ้าตกตาด
สูง ฯลฯ เป็นต้น
 แหล่งท่องเที่ยวในภาคอีสาน เป็นพื้นที่ทาง
สังคมที่มีการผลิต ผลิตซำ้า การสืบทอดภายใต้ปฏิบัติการ
เกี่ยวกับแห่งที่ว่าง การแสดงของพื้นที่ และภาพแสดง
พื้นที่ ดังนี้
 ปฏิบัติการทางสังคมขององค์กร หน่วยงาน 
สถาบัน กลุ่มบุคคล หรือปัจเจกชนได้ปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ โดยมีการบังคับใช้กฎหมาย พระราชบัญญัติ 
ระเบียบ ประกาศ หรือข้อตกลงของกลุ่มเป็นบรรทัดฐาน
บังคับใช้ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามเงื่อนไขในสถาน
ที่ และพื้นที่จริง
 การแสดงของพื้นที่ในแหล่งท่องเที่ยวล้วนมี
ลักษณะเฉพาะของแต่ละสถานที่ พื้นที่ถูกวางแผนการใช้
ประโยชน์ทั้งในช่วงเวลาปกติ และในช่วงเทศกาลประเพณ ี
พื้นที่จึงมีความสำาคัญเกี่ยวข้องเชื่อมโยง และเป็นส่วนหนึ่ง

ในชีวิตประจำาวันของผู้คนในสังคมอย่างมีนัยสำาคัญ
 ภาพแสดงพื้นที่ มีความหมายแปรเปลี่ยนอยู่
ตลอดเวลา พื้นที่ในแหล่งท่องเที่ยวมีลักษณะเป็นพื้นที่
ชนิดพิเศษ (heterotopias) เป็นประดิษฐ์กรรมทางสังคม 
(Social Construct) และบันทึกความทรงจำาของสังคม
เกี่ยวกับปรากฏการณ์บนพื้นที่เฉพาะชนิดหนึ่ง “พื้นที่” 
ในแหล่งท่องเที่ยวเดิมมีลักษณะเป็น “พื้นที่จริง” (real 
space) อาทิ พื้นที่ภูเวียง พื้นที่ภูเขาพนมรุ้ง ฯลฯ ต่อมา
ภายหลังปฏิบัติการทางสังคมแต่ละวัฒนธรรมแบ่งแยก
สถานที่เกิดการเชื่อมโยงอยู่ระหว่างพื้นที่จริงกับพื้นที่
อุดมคติ

อภิปรายผล
 สถาบันทางสังคม เช่น คณะกรรมการมรดก
โลก หน่วยงานรัฐ กลุ่มบุคคล สำานักงานพัฒนาการท่อง
เที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อุทยานแห่งชาติ 
สำานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กลุ่ม
สหกรณ์การท่องเที่ยวบ้านโคกโก่ง ฯลฯ เป็นผู้กำาหนด
นโยบายดำาเนินการ และมีบทบาทบังคับใช้กฎหมาย ส่ง
ผลให้ทรัพยากรท่องเที่ยวในพื้นที่ศึกษาได้รับบูรณะมี
ความสมบูรณ์นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวได้สะดวก ผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของ 
คาร์ล มากซ์ ซึ่งได้แบ่งโครงสร้างสังคมเป็นสองส่วน คือ 
“โครงสร้างส่วนล่าง (Infrastructure) และโครงสร้างส่วน
บน” (Superstructure) โครงสร้างส่วนล่างหรือระบบ
เศรษฐกิจ (economic system) ประกอบด้วยวิธีการผลิต 
(mode of production) และความสัมพันธ์ทางการผลิต 
โครงสร้างส่วนบน ประกอบด้วยการเมืองการปกครอง 
ระบบความคิด  ความเชื่อและค่านิยมทางสังคมต่างๆ 
(ยศ สันตสมบัติ, 2543: 7)
 การจัดการท่องเที่ยวมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
และเนื้อหา เช่น งานประเพณีแห่เทียนพรรษา และงาน
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง รัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับ
เคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ข้าราชการ นักการเมือง และชาว
บ้านเข้ามาร่วมงาน ผู้ได้รับผลประโยชน์คือผู้ประกอบการ
ทางธุรกิจ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ นิธิ เอียวศรีวงศ์
(2536: 18 - 83)  ศึกษาท่องเที่ยวบุญบั้งไฟในอีสาน : 
บุญบั้งไฟต้องรับใช้ชาวยโสธร ไม่ใช่ชาวยโสธรรับใช้บุญ
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บั้งไฟ บุญบั้งไฟมีผู้เกี่ยวข้อง 5 กลุ่ม ได้แก่ ชาวคุ้ม ชาว
ตลาด กลุ่มชนชั้นนำาตามจารีต กลุ่มข้าราชการ และการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 วิถีการผลิตพื้นบ้านอีสานเกี่ยวกับหัตถกรรม 
อาหาร ประเพณี มหกรรมและงานฉลอง สังคมเป็นผู้
กำาหนดการเคลื่อนไหว และเปลี่ยนแปลงความหมายโดย
ผู้ผลิต อาจส่งผลให้ผู้บริโภคตีความหมายตรงกันกับผู้ผลิต 
หรืออาจตีความแตกต่างจากผู้ผลิต เพราะว่ากระบวนการ
สร้างความหมายในสินค้าสามารถทำาให้มีมากกว่าหนึ่ง
ความหมาย สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่าสังคมวัฒนธรรม
เป็นผู้ให้ความหมาย กำาหนดบทบาทหน้าที่ “สินค้าและ
บริการ” เพื่อใช้ในชีวิตประจำาวัน ตอบสนองความจำาเป็น
พื้นฐาน คนกับวัตถุมีความสัมพันธ์ทางสัญลักษณ์ทางด้าน
จิตใจ (สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์, 2531: 57-74) สอดคล้องกับ
สรณี วงศ์เบี้ยสัจจ์ กล่าวถึงกระบวนการสร้างความหมาย
ตามแนวคิดของบาร์ตส ว่าระดับความหมายของสัญญะมี
สองระดับ คือ ระดับความหมายตรง (Denotation) และ
ความหมายแฝง (Connotation) (สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์, 
2531: 56)
 รูปแบบและความหมายใหม่ของหัตถกรรม 
อาหาร ประเพณี และมหกรรมและงานฉลอง อยู่ภายใต้
กระบวนการสร้าง การให้ความหมายในกระบวนการทาง
สังคมเป็นผู้กำาหนด และทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งผู้
ผลิตและผู้บริโภคอาจตีความหมายตรงกันหรือขัดแย้งกัน
ไดเ้พราะวา่สนิคา้ทางวฒันธรรมมคีวามหมายมากกวา่หนึง่
ความหมาย ผลการศึกษาสอดคล้องกับสรณี วงศ์เบี้ยสัจจ์
กล่าวถึงกระบวนการสร้างความหมายตามแนวคิดของ
บาร์ตส ว่าระดับความหมายของสัญญะหนึ่งๆ มีสองระดับ 
คือ ระดับความหมายตรง (Denotation) และความหมาย
แฝง (Connotation) (สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์, 2531: 56)
 สินค้าและบริการในแหล่งท่องเที่ยวเป็นสินค้า
ทางวัฒนธรรมที่ผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องผู้บริโภค
ส่วนที่เป็นความแตกต่าง 4 ประการ คือ เชิงหน้าที่ของการ
ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำาวัน ตอบสนองความต้องการ
พืน้ฐาน ประการทีส่อง การแลกเปลีย่น การใหบ้รกิาร และ
มูลค่าแลกเปลี่ยนของสินค้า ประการที่สาม ความแตกต่าง
เช่น การสร้างลักษณะเฉพาะตัว หรือกลุ่มการแสดง
ดนตรีพื้นบ้าน “กันตรึม” การแสดง “ชุดศรีโคตรบูร” 

และประการที่สี่ ค่าการแลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ์ สินค้า
และบริการถูกกำาหนดให้เป็นเป็นตรรกวิทยาหลายความ
หมาย (Ambivalence) หรือเรียกว่า ตรรกะของความ
เป็นสองแง่มุม ผลการวิเคราะห์สอดคล้องกับแนวความคิด
ตรรกวิทยาทางสังคมในสังคมบริโภค สัญลักษณ์ทำาหน้าที่
แสดงสัญญะอย่างหนึ่งทำาให้คนแตกต่างจากผู้อื่น ดังนั้น
วัตถุจึงถูกบริโภคส่วนที่เป็นความแตกต่าง  (สุทธิพันธ์ 
จิราธิวัฒน์, 2531: 57-74)
 แหล่งท่องเที่ยวในภาคอีสานเป็นพื้นที่ทาง
สังคมมีการผลิต ผลิตซำ้า และการสืบทอดความหมาย 
สร้างเชื่อมโยงกับเครือข่ายองค์กรระหว่างประเทศ หรือ
ภายในประเทศ สถาบัน ปัจเจกชน หรือกลุ่มบุคคล ปฏิบัติ
การเกี่ยวกับที่ว่าง การแสดงของพื้นที่ และภาพแสดง
พื้นที่ สอดคล้องกับแนวคิดของอองรี เลอแฟบร์ กล่าวว่า
พื้นที่ทางสังคมเป็นผลลัพธ์ของกระบวนการปฏิบัติการ
ทางสังคมต่อพื้นที่จริง ผ่านการกระทำาให้เกิดขึ้นในสังคม 
ส่งผลให้พื้นที่ทางสังคมเป็นเครื่องมือทางการเมือง และ
ควบคุมสังคม (Henri Lefebvre, 2004) อนึ่งยังสอดคล้อง
กับแนวคิดมิเชล ฟูโก ที่กล่าวว่าพื้นที่ชนิดพิเศษมีรูปแบบ
พบเห็นได้ในสังคมโดยมีสถานที่จริงเชื่อมโยงอยู่ระหว่าง
พื้นที่จริงกับพื้นที่อุดมคติ  (ไชยรัตน์  เจริญสินโอฬาร,
2545: 192-212)

ข้อเสนอแนะ
 1. ควรมีการศึกษากระบวนการทำาวัฒนธรรม
ให้เป็นสินค้าการท่องเที่ยวในแหล่งอื่นๆ
 2. ควรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน
ระหว่างสถาบันทางสังคม นักท่องเที่ยว ให้เกิดความ
ตระหนัก และนำาไปสู่การให้ชุมชนมีส่วนร่วมจัดการท่อง
เที่ยว 
 3. ควรศึกษารูปแบบสินค้า และกรรมวิธีการ
ผลิตสินค้าที่ระลึกโดยใช้วัสดุทดแทนวัสดุดั้งเดิม
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บทคัดย่อ
 งานวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือกำาหนดพ้ืนท่ีอนุรักษ์การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ และเสนอแนะให้มีการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรดินและท่ีดินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกับการวิเคราะห์เชิงลำาดับช้ัน 
(Analytic Hierarchical Process, AHP) จากการศึกษาพบว่า จังหวัดชลบุรี มีพ้ืนท่ี 2,726,875 ไร่ มีกลุ่มชุดดินท่ีเหมาะสม
แก่การเพาะปลูก 1,540,978 ไร่ มีความรุนแรงการชะล้างพังทลายของดินมากกว่า 20 ตัน/ไร่/ปี มีพ้ืนท่ี 2,225,991 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 81.63 มีพ้ืนท่ีอยู่ในเขตชลประทาน 287,120 ไร่ มีพ้ืนท่ีท่ีห่างจากแหล่งนำา้ไม่เกิน 200 เมตร 1,193,582 ไร่ จาก
การวิเคราะห์ลำาดับช้ัน (AHP) พบว่า ค่า Eigenvector มีค่าเท่ากับ 0.05 ซ่ึงน้อยกว่า 0.1 แสดงว่า ค่าปัจจัยมีความสอดคล้อง
กัน สามารถนำา Eigenvector ไปใช้เป็นค่านำา้หนักได้ โดยปัจจัยกลุ่มชุดดินมีค่า 0.5128 ซ่ึงมีนำา้หนักมากท่ีสุด และพ้ืนท่ีเส้น
ทางนำา้มีค่านำา้หนักน้อยท่ีสุด คือ 0.3333 จากการวิเคราะห์ลำาดับช้ันพบว่า พ้ืนท่ีเหมาะสมแก่การอนุรักษ์มากท่ีสุดมีพ้ืนท่ี 
698,751 ไร่ พ้ืนท่ีเหมาะสมแก่การอนุรักษ์มากมีพ้ืนท่ี 947,017 ไร่ พ้ืนท่ีเหมาะสมแก่การอนุรักษ์ปานกลางมีพ้ืนท่ี 339,679 
ไร่ พ้ืนท่ีเหมาะสมแก่การอนุรักษ์น้อย 136,647 ไร่ พ้ืนท่ีไม่เหมาะสมแก่การอนุรักษ์มีพ้ืนท่ี 2,141 ไร่ และพ้ืนท่ีนอกภาคการ
เพาะปลูกมีพ้ืนท่ี 602,640 ไร่ พ้ืนท่ีเหมาะสมแก่การอนุรักษ์การเพาะปลูกข้าวมากท่ีสุดอยู่ในอำาเภอพนัสนิคม คิดเป็นร้อยละ 
38.40 พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมแก่การอนุรักษ์การเพาะปลูกมันสำาปะหลังมากท่ีสุดอยู่ในอำาเภอหนองใหญ่คิดเป็นร้อยละ 20.43 พ้ืนท่ี
ท่ีเหมาะสมแก่การอนุรักษ์การเพาะปลูกปาล์มนำา้มันมากท่ีสุดอยู่ในอำาเภอหนองใหญ่คิดเป็นร้อยละ 21.84 พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม
แก่การอนุรักษ์การเพาะปลูกยางพารามากท่ีสุดมีพ้ืนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีอำาเภอหนองใหญ่คิดเป็นร้อยละ 20.43 ของพ้ืนท่ีอำาเภอ และ
พ้ืนท่ีอำาเภอเกาะจันทร์มีพ้ืนท่ีคิดเป็นร้อยละ 15.40 ของพ้ืนท่ีอำาเภอ พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมแก่การอนุรักษ์การเพาะปลูกอ้อยมาก
ท่ีสุดอยู่ในอำาเภอหนองใหญ่คิดเป็นร้อยละ 20.46 พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมแก่การอนุรักษ์การเพาะปลูกสับปะรดมากท่ีสุดอยู่ในอำาเภอ
หนองใหญ่คิดเป็นร้อยละ 20.46 ซ่ึงพ้ืนท่ีดังกล่าวควรกำาหนดไว้ให้เป็นพ้ืนท่ีใช้เพ่ือการเกษตรเท่าน้ัน และควรเพ่ิมประสิทธิภาพ
ให้มีผลผลิตท่ีสูงข้ึน โดยการเพาะปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพของดิน หรือกลุ่มชุดดินในพ้ืนท่ี รวมถึงการอนุรักษ์ดินและนำา้
ให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก ส่วนพ้ืนท่ีท่ีมีเกษตรกรรมโดดเด่น หรือการเพาะปลูกโดดเด่น เช่น พ้ืนท่ีอำาเภอพนัสนิคมและ
อำาเภอพานทอง เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีช่ือเสียงในการเพาะปลูกข้าว อำาเภอศรีราชา มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกสับปะรด ซ่ึงพ้ืนท่ีเหล่าน้ีควรมีการ
ควบคุมดูแลให้พ้ืนท่ีท่ีมีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจโดดเด่น ไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อกลุ่มชุดดินหรือท่ีดินท่ีเหมาะสมแก่
การอนุรักษ์ไปใช้นอกภาคการเพาะปลูก โดยมิให้มีการเปล่ียนเป็นพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม หมู่บ้านจัดสรร ซ่ึงจะส่งผลกระทบ
ต่อดิน และกลุ่มชุดดินให้มีการเส่ือมสภาพและเปล่ียนแปลงไป
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Abstract
 This research  aimed  to  define  the 
conserved  areas  and  planted  areas  and 
recommendations for the use of soil and land 
resources effectively by mean of GIS and Analysis 
Hierarchy Process (AHP). The study found that the 
Chonburi Province had an area of 2,726,875 Rai of 
soil group suitable for planting 1,540,978 Rai with 
a severe erosion of soil over 20 tonnes / rai / year, 
with an area of 2,225,991 rai, representing 81.63 
% of the province; the area was irrigated 287,120 
rai, the area that was less than 200 meters from a 
water source of 1,193,582 rai. Analytic Hierarchical 
Process (AHP) found that weight Eigenvector found 
that the consistency of the data was equal to 0.05, 
which was less than 0.1, indicating that the factors 
were consistent Eigenvector which can be used as 
the weight. Factors soil group was 0.5128, which 
was the most weight and water routes with the 
least weight was 0.3333. The analysis of hierarchical 
found that the area suitable for the most conser-
vation area was 698,751 rai, the area suitable for 
very conservation was 947,017 rai, area suitable 
for moderate conservation was 339,679 rai, area 
suitable for low conservation was 136,647 rai, area 
suitable for very low conservation was 2,141 rai and 
the other area was 602,640 rai. The areas suitable 
for conservation of rice made the most areas in 
Phanatnikhom and Phanthong District, representing 
38.40% of the province and 34.19 % of the province 
respectively, the area suitable for the conservation 
of cassava made the most area in Nongyai District, 
representing 20.43 % of the province, and Ko Chan 
District accounted for 15.40 % of the province. Areas 
suitable for conservation palm oil made the most 
area in Nongyai District respesenting 21.84 % of the 
province, and Ko Chan District represented 20.72%

of the province. Areas suitable for conservation 
tree rubber made the most area in Nongyai District 
representing 20.43 % of the province, and Ko Chan 
District represented 15.40 % of the province. Areas 
suitable for conservation sugarcane made the most 
area in Nongyai District represented 20.46 % of the 
province, and Ko Chan District represented 15.54 
% of the province. Areas suitable for conservation 
pineapples made the most area in Nongyai District 
representing 20.46 % of the province, and Ko Chan 
District represented 15.54 % of the province. The 
above areas should be defined as an area used 
for agriculture only and should to enhanced to 
increase the product by cultivation suitable for the 
soil conditions in the area including soil and water 
conservation suitable for cultivation. The remarkable
area for agriculture or prominent cultivation included
Panatnikhom and PhanThong Districts which were 
the area that were famous for rice  cultivation.  
Sriracha was  famous  pineapple plantations. 
These locations should be supervised to make the 
areas remarkable for the cultivated crops, with no 
changes that affected the soil or land suitable for 
conservation to non-cultivation, with no change to 
the industrial area and housing area that affected 
deterioration and changes to the soil. 

Keywords: Planted, Preserve, Chonburi

บทนำา
 ท่ีดินเป็นทรัพยากรท่ีมีจำากัดไม่สามารถเพ่ิมได้ 
แต่มีความต้องการท่ีดินเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ โดยเฉพาะท่ีดิน
สำาหรับใช้เพ่ือการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจซ่ึงมีปริมาณน้อย
ลง เม่ือเทียบกับจำานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ท่ีดินทำา
กินไม่เพียงพอ การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ทำาให้
ส่ิงปกคลุมดินมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงข้ึนอยู่กับความต้องการ
ของการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ี การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจะแปรผัน
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ตามปัจจัยทางด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคม 
ในแต่ละช่วงเวลา (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2554) ทรัพยากรดิน
เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีจำากัด และฟ้ืนฟูให้กลับนำามาใช้
ใหม่ได้ยาก ทรัพยากรดินถือเป็นปัจจัยพ้ืนฐานหลักในการ
ดำารงชีพของมนุษย์เป็นเวลายาวนานนับแต่อดีต พ้ืนท่ีซ่ึงมี
ความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกมีแนวโน้มท่ีจะเส่ือมโทรม
ลงไป เน่ืองจาก การใช้ประโยชน์ของพ้ืนท่ีไม่เหมาะสมตาม
ศักยภาพ และขาดการจัดการอนุรักษ์ท่ีถูกต้อง ประกอบ
กับปัจจุบันมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการเพ่ิมข้ึน
ของประชากร ทำาให้มีการแข่งขันเพ่ือใช้ประโยชน์ท่ีดิน
อย่างรุนแรงมากข้ึน ส่งผลให้สภาพการใช้ท่ีดินเปล่ียนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว และเกิดปัญหาการขัดแย้งการใช้ท่ีดิน มี
การนำาท่ีดินท่ีเหมาะสมทางการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจไปใช้
ประโยชน์ในกิจกรรมอ่ืนท่ีมีความจำาเป็นและให้ผลตอบแทน
สูงกว่า เช่น การสร้างท่ีอยู่อาศัย การอุตสาหกรรม การให้
บริการท่องเท่ียว เป็นต้น ด้วยเหตุน้ี จึงมีการสูญเสียพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีภาครัฐได้ลงทุน
ในเร่ืองของระบบชลประทาน เพ่ือพัฒนาด้านการเพาะปลูก
พืชเศรษฐกิจไว้แล้ว ผลจากการสูญเสียพ้ืนท่ีเกษตรกรรม
อย่างต่อเน่ือง ส่งผลกระทบในหลายด้าน ท้ังด้านเศรษฐกิจ 
สังคม ส่ิงแวดล้อม การลดลงของพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีเหมาะ
สมจะทำาให้สินค้าเกษตรท่ีมีคุณภาพเชิงแข่งขันลดลง จน
ไม่สามารถสู้กับประเทศเพ่ือนบ้านได้ ปริมาณผลผลิต
ทางการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจลดลง สูญเสียความม่ันคง
ทางอาหาร ระยะยาวผลผลิตทางการเกษตรอาจไม่เพียง
พอต่อการบริโภคในประเทศ ต้องพ่ึงพาการนำาเข้า ความ
ม่ันคงทางเศรษฐกิจอาจมีปัญหา ด้านสังคม การสูญเสียพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม ส่งผลให้มีการละท้ิงอาชีพเกษตรกรรมมุ่งสู่ด้าน
อุตสาหกรรม บริการ มีการละท้ิงถ่ินฐานท่ีอยู่ เกิดปัญหาทาง
สังคม นอกจากน้ัน เกษตรกรบางส่วนมีการบุกรุกทำาลายป่า 
เพ่ือหาพ้ืนท่ีทำากินใหม่ ก่อให้เกิดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 
ทำาลายสมดุลของระบบนิเวศวิทยา (พิสิษฐ์ สินธุวนิช, 2556)
นอกจากการเพ่ิมข้ึนของประชากร ยังมีการเปล่ียนพ้ืนท่ีให้
เป็นนิคมอุตสาหกรรม ทำาให้การใช้ประโยชน์ดินลดลงและ
ไม่ตรงกับประสิทธิภาพของดิน โดยในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี
มีนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรมอมตะ
นคร นิคมอุตสาหกรรมชลบุรี (บ่อวิน) และเตรียมจัดต้ัง

ใหม่อีก 3 แห่ง (ไทยรัฐออนไลน์, 2555) การเปล่ียนแปลง
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ส่งผลให้มีการใช้ดินเป็นไปอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ ทำาให้พ้ืนท่ีการเพาะปลูกลดลง ย่ิงปล่อยให้การ
เปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินโดยไม่ได้ควบคุมหรือดูแล 
พ้ืนท่ีท่ีใช้เพ่ือการเพาะปลูกก็จะย่ิงลดลงไป พ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ี
มีความเหมาะสม จำาเป็นต้องมีการอนุรักษ์คุ้มครองรักษาไว้
ให้มีการใช้ประโยชน์ด้านเพาะปลูกได้อย่างย่ังยืน เท่าท่ีผ่าน
มา ภาครัฐได้กำาหนดนโยบายและมาตรการทางกฎหมาย
เพ่ือเข้าแทรกแซงการจัดการการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีเพาะปลูก
ดังกล่าว ให้มีการพัฒนาการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ แต่
ในทางปฏิบัติ ยังมีปัญหาอยู่มากท้ังในแง่ของการบังคับใช้
กฎหมายรูปแบบขององค์กร ความซำ้าซ้อนของกฎหมายท่ี
มีอยู่ และขาดการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี ซ่ึงพ้ืนท่ีแต่ละ
แห่งมีสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน (กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิง
แวดล้อม, 2556)
 จากข้อมูล พ.ศ. 2556 พบว่า ชลบุรีมีพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมรวม 948,022 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 46 ของพ้ืนท่ี
จังหวัด พืชเศรษฐกิจท่ีสำาคัญท่ีมีการเพาะปลูกกันมาก คือ 
ข้าว พืชไร่ อ้อย มันสำาปะหลัง ยางพารา และสับปะรด 
(สำานักงานจังหวัดชลบุรี, 2557) สินค้าเกษตรด้านพืชท่ีมี
ความสำาคัญทางเศรษฐกิจ และมีมูลค่าการส่งออกสูง รวม
ท้ังเก่ียวข้องกับเกษตรกรจำานวนมากมี 6 ชนิด คือ ข้าวนาปี 
ยางพารา มันสำาปะหลัง ปาล์มนำ้ามัน อ้อยโรงงาน และ
ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ (สำานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มภาคตะวัน
ออก, 2558) โดยในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรีมีพืชเศรษฐกิจท่ีสำาคัญ 
คือ ข้าว อ้อย มันสำาปะหลัง ยางพาราและปาล์มนำา้มัน
การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ืออนุรักษ์พ้ืนท่ี
เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ จัดทำาข้ึนเพ่ือเป็นแนวทางในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรดินท่ีมีความสำาคัญต่อการเพาะปลูก ด้วย
วิธีการซ้อนทับข้อมูล (Overlay) กำาหนดคะแนน และ
วิเคราะห์ลำาดับช้ัน (Analytic Hierarchy Process, AHP) 
และนำาข้อมูลท่ีได้มาตัด (Clip) กับข้อมูลพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ข้อมูลท่ี
ได้เป็นข้อมูลพ้ืนท่ีท่ีควรอนุรักษ์การเพาะปลูกไว้ ไม่ให้มีการ
เปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินไปเป็นรูปแบบอ่ืน และมี
การส่งเสริมการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจลงไปในพ้ืนท่ี
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วัตถุประสงค์
 1. เพ่ือวิเคราะห์พ้ืนท่ีอนุรักษ์การเพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจจังหวัดชลบุรี

วิธีการวิจัย
 1. รวบรวมเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการจัด
ทำาพ้ืนท่ีอนุรักษ์พ้ืนท่ีคุ้มครองการเพาะปลูก และศึกษาปัจจัย
ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดทำาพ้ืนท่ีอนุรักษ์เพ่ือการเพาะปลูก โดย
เรียงลำาดับความสำาคัญของปัจจัยต่างๆ ดังน้ี
  1.1 ความเหมาะสมของดินต่อการปลูกพืช 
คุณลักษณะของดินมีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาท่ีดิน โดย
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี มีพืชเศรษฐกิจสำาคัญท่ีมีการเพาะปลูก
กันมาก คือ ข้าว อ้อย มันสำาปะหลัง ยางพารา และสับปะรด 
(สำานักงานจังหวัดชลบุรี, 2556) ดังน้ัน จึงได้นำาลักษณะของ
ดินท่ีเหมาะสมของการปลูกพืชเศรษฐกิจมาใช้เป็นปัจจัยใน
การพิจารณา โดยพิจารณาจากกลุ่มชุดดิน (ภาคผนวก) โดย
อาศัยปัจจัยดังต่อไปน้ี
   1.1.1 ความช้ืนท่ีเหมาะสมต่อพืชมีนำ้าซึม
ผ่านได้ดีเพ่ือการถ่ายเทอากาศ
   1.1.2 มีอัตราการแทรกซึมนำ้าช้าพอท่ีจะ
ป้องกันมิให้เกิดการสูญหายสู่ส่วนล่างของช้ันดินมากเกินไป
หรือเกิดความแห้งแล้ง
   1.1.3 มีความลึกพอท่ีรากของพืชจะเจริญ
เติบโตได้ดี
   1.1.4 ค่า pH. ของกลุ่มชุดดิน (กรมส่งเสริม
คุณภาพส่ิงแวดล้อม, 2556)
  1.2 การชะล้างพังทลายของดิน
การชะล้างพังทลายของดิน การสูญเสียดินสูงสุดท่ียอมรับได้
สำาหรับดินในประเทศไทยเป็น 2 ตันต่อไร่ต่อปี หรือเท่ากับ 
0.96 มิลลิเมตรต่อปี การสูญเสียระดับน้ีจะไม่ทำาให้สมรรถนะ
ของดินสำาหรับการเกษตรเปล่ียนแปลงตลอดระยะเวลา 25 
ปี ค่าการสูญเสียดินท่ีมากกว่าน้ีจะมีผลเสียต่อคุณภาพดิน
และผลผลิตพืชในระยะยาว (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2556) การ
ชะล้างพังทลายของดินคำานวณจาก R-Factor + K-Factor 
+ LS-Factor + CP-Factor ดังต่อไปน้ี
   1.2.1 ปัจจัยการชะล้างพังทลายของฝน 
(Rainfall Erosiviity, R-Factor) ฝนเป็นปัจจัยสำาคัญท่ี
เป็นสาเหตุทำาให้เกิดการชะล้างพังทลายของดิน โดยเฉพาะ

ประเทศท่ีอยู่ในเขตมรสุม ซ่ึงการกระจายของฝนไม่สมำา่เสมอ 
ทำาให้ความรุนแรงของฝนท่ีตกลงมาในช่วงระยะเวลาหน่ึง ๆ
มีความแตกต่างกันไป เป็นผลให้ปริมาณการถูกชะล้างพัง
ทลายของดินมีมากน้อยต่างกันไปด้วย ค่า R-Factor น้ีมี
หลายสมการ มีท้ังจากค่า EI30 และ KE > 1 แต่ท่ีนำามาใช้
คร้ังน้ีเป็นค่าท่ีหามาจากค่า EI30 เพราะเป็นค่าท่ีเหมาะสมกับ
ปริมาณฝนของประเทศไทยในปัจจุบันน้ี (กรมพัฒนาท่ีดิน, 
2556)
 R = 0.4669 X – 12.1415   (1-1)
เม่ือ R เป็นค่าปัจจัยการชะล้างพังทลายของฝน 
(เมตริกตัน/เฮกแตร์/ปี)
 X เป็นค่าปริมาณฝนเฉล่ียรายปี (มิลลิเมตร/ปี)
  1.2.2 ปัจจัยความคงทนต่อการถูกชะล้างพัง
ทลายของดิน (Soil Erodibility Factor ,K-Factor) กรม
พัฒนาท่ีดิน (2556) ศึกษาการประเมินค่าปัจจัย K ของดิน
ในประเทศไทยจากแผนภาพ Nomograph โดยอาศัยข้อมูล
สมบัติ 5 ประการ ของตัวแทนชุดดิน (Soil Series) ท่ีมีการ
เก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์หาคุณสมบัติในห้องปฏิบัติการ 
ผลจากการศึกษา แนะนำาให้ใช้สำาหรับประเมินค่าปัจจัย K 
อย่างง่ายโดยพิจารณาจากเน้ือดินบนสภาพพ้ืนท่ีกำาเนิดดิน 
และภูมิภาคท่ีพบ (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2556)
  1.2.3 ความลาดชันของพ้ืนท่ี (Slope Length 
and Slope Steepness Factoer, LS-Factor) สภาพพ้ืนท่ี
มีบทบาทต่อการชะล้างพังทลายของดินใน 2 ทาง คือ ความ
ยาวของความลาดเท (Slope Length) และความชัน (Slope 
Gradient) ซ่ึงมีความสำาคัญต่อการคาดคะเนการสูญเสียดิน
ตามสมการสูญเสียดินสากล โดยกรมพัฒนาท่ีดินได้คำานวณ
ความยาวของความลาดเท และความชัน
  1.2.4 การประเมินการจัดการพืช (Crop 
Management Factor, C-Factor) และค่าป้องกันการ
ชะล้างพังทลายของดิน (Conservation Practice Factor, 
P-Factor) โดยกรมพัฒนาท่ีดินได้ทำาการทดลองปลูกพืช
และจัดการพืชชนิดใดชนิดหน่ึงกับการสูญเสียดินท่ีถูกชะล้าง
มาจากแปลงทดลองและทดสอบการป้องกันการชะล้างพัง
ทลายของดิน
 1.3 เขตชลประทาน
  1.3.1 เหมาะสมมาก หมายถึง พ้ืนท่ี
เกษตรกรรมในเขตชลประทาน โดยมีระบบชลประทานท่ี
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สมบูรณ์และมีการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน
  1.3.2 เหมาะสมปานกลาง หมายถึง พ้ืนท่ีเกษตรกรรมนอกเขตชลประทานแต่มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเป็นพ้ืนท่ี
เขตชลประทาน หรือพ้ืนท่ีซ่ึงอยู่ในบริเวณรัศมี 500 เมตร จากเขตชลประทาน
  1.3.3 เหมาะสมน้อย หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีอยู่ไกลออกไปจากรัศมี 500 เมตร จากเขตชลประทาน (พิสิษฐ์ สินธุวนิช, 
2556)
 1.4 เส้นทางนำา้
  1.4.1 เหมาะสมมาก หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงน้อยต่อการขาดนำา้ และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือ
การเพาะปลูก เน่ืองจากอยู่ในรัศมี 200 เมตรจากทางนำา้หลัก
  1.4.2 เหมาะสมปานกลาง หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการขาดนำา้เพ่ือการเพาะปลูก เน่ืองจากมีระยะ
ห่างจากทางนำา้ปานกลาง ดังน้ัน ต้องมีการลงทุนสูบนำา้เพ่ือการเพาะปลูก โดยบริเวณน้ีอยู่ห่างจากแหล่งนำา้ธรรมชาติมากกว่า 
200 เมตร แต่น้อยกว่า 500 เมตร
  1.4.3 เหมาะสมน้อย หมายถึง พ้ืนท่ีซ่ึงมีความเส่ียงสูงต่อการขาดนำา้เพ่ือการเพาะปลูก ดังน้ัน ต้องมีการลงทุน
สูงมากในการสูบนำา้ เน่ืองจาก ระยะทางจากทางนำา้ธรรมชาติ โดยพ้ืนท่ีน้ีอยู่ห่างจากแหล่งนำา้ธรรมชาติมากกว่า 500 เมตร 
(พิสิษฐ์ สินธุวนิช, 2556)
 2. จัดเตรียมแผนท่ี โดยแผนท่ีแหล่งนำา้และแผนท่ีเขตชลประทาน (กรมชลประทาน, 2557) ขยายขอบเขต (Buffer) 
โดยใช้วิธี Euclidean Distance แผนท่ีกลุ่มชุดดินมาตราส่วน 1:4,000 (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2557) นำามาตัดข้อมูลรายอำาเภอ 
(Clip) และข้อมูลปริมาณนำา้ฝนและอุณหภูมิ (สำานักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) นำามาตัดข้อมูลรายอำาเภอ (Clip)
 3. นำาภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT 8 (OLI/ TIRS) มาปรับแก้เชิงเรขาคณิต โดยใช้แผนท่ีลักษณะภูมิประเทศ
มาตราส่วน 1: 50,000 ชุด L7018 ของกรมแผนท่ีทหาร โดยใช้วิธีภาพถ่ายจากดาวเทียมเข้าสู่แผนท่ี (Image to Map) ผสม
สีภาพถ่ายจากดาวเทียม (Band Composite) และจำาแนกแบบกำากับดูแล (Supervised Classification) 
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ภาพท่ี 1 ปัจจัยวิเคราะห์ข้อมูล

 4. ใช้ตัวช่วยสร้างการตัดสินใจ (Decision Wizard) ในโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในหน้าต่าง Multi-Criteria/
Multi-Objective Decision Wizard เลือก AHP (Analytic Hierarchy Process) และใส่ค่า Pairwise Comparison ใน
หน้าต่าง WEIGHT – AHP Weight Derivation นำาข้อมูลปัจจัยมาใช้วิเคราะห์เชิงลำาดับช้ัน (AHP) โดยกรอกค่าคะแนนความ
สำาคัญ และแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 กลุ่ม (Reclassify)
 นำาแผนท่ีท่ีได้จากการวิเคราะห์ลำาดับช้ัน (AHP) มาซ้อนทับ (Overlay) กับข้อมูล ท่ีพักอาศัย ส่ิงปลูกสร้าง ป่าไม้ 
และแหล่งนำา้ ท่ีได้จากการแปลแบบกำากับดูแล (Supervised Classification) จากภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT 8 นำา
พ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ท่ีได้จากการแปลภาพถ่ายจากดาวเทียมมาตัดข้อมูลพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมแก่การอนุรักษ์การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

ตารางท่ี 1-1 ค่าคะแนนความสำาคัญ

กลุ่มชุดดิน การชะล้างพังทลายของดิน เขตชลประทาน เส้นทางนำ้า

กลุ่มชุดดิน 1.000

การชะล้างพังทลายของดิน 0.500 1.000

เขตชลประทาน 0.333 0.666 1.000

เส้นทางนำ้า 0.250 0.500 0.750 1.000
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ตารางท่ี 1-2 ค่านำา้หนักในแต่ละปัจจัย

ปัจจัย คุณสมบัติดิน การชะล้างพังทลายของดิน เขตชลประทาน แหล่งนำ้าธรรมชาติ

Eigenvector 0. 2615 0.1290 0. 0634 0.3333

 5. นำาผลลัพธ์ท่ีได้มาแบ่งช้ันข้อมูล (Reclassify) 5 ช้ันข้อมูล และแปลงไฟล์จาก Image (.img) เป็น Polygon 
และนำาข้อมูลพ้ืนท่ีนอกภาคการเพาะปลูก ได้แก่ ส่ิงปลูกสร้าง แหล่งนำา้ และป่าไม้ มาตัด (Clip) กับผลลัพธ์ท่ีได้จากโปรแกรม
ประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์
 6. นำาผลท่ีได้ท้ังหมดมาตัด (Clip) ข้อมูลรายอำาเภอและจัดแสดงในรูปแบบตารางและแผนท่ี

ผลการวิจัย
 ผลจากการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ืออนุรักษ์พ้ืนท่ีเพาะปลูกในจังหวัดชลบุรี พบว่า ปัจจัยคุณสมบัติ
ดินท่ีเหมาะแก่การอนุรักษ์การเพาะปลูก ข้าว อ้อยโรงงาน มันสำาปะหลัง ยางพารา และสับปะรด ซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจของ
จังหวัดชลบุรี ได้แก่
 กลุ่มชุดดินท่ีเหมาะแก่การเพาะปลูกมีพ้ืนท่ี 1,540,978 ไร่ เหมาะสมปานกลาง 698,751 ไร่ และไม่เหมาะสมแก่
การเพาะปลูก 487,146 ไร่
 การชะล้างพังทลายน้อยมาก 0-2 ตันต่อไร่ต่อปี หรือ 0 - 0.96 มิลลิเมตรต่อปี มีพ้ืนท่ี 726,889 ไร่ ความรุนแรง
ของการชะล้างพังทลายน้อย 2-5 ตันต่อไร่ต่อปี หรือ 0.96 – 2.4 มิลลิเมตรต่อปี มีพ้ืนท่ี 328,151 ไร่ ความรุนแรงของการ
ชะล้างพังทลายปานกลาง 548,689 ไร่ ความรุนแรงของการชะล้างพังทลายรุนแรง 15 – 20 ตันต่อไร่ต่อปี หรือ 7.2 – 9.6 
มิลลิเมตรต่อปี มีพ้ืนท่ี 631,615 ไร่ และความรุนแรงของการชะล้างพังทลายรุนแรงมากกว่า 20 ตันต่อไร่ต่อปี หรือมากกว่า 
9.6 มิลลิเมตรต่อปีมีพ้ืนท่ี 491,531 ไร่
 เขตชลประทาน มีความเหมาะสมมาก มีพ้ืนท่ี 287,120 ไร่ ความเหมาะสมปานกลาง มีพ้ืนท่ี 83,525 ไร่ และความ
เหมาะสมน้อย มีพ้ืนท่ี 2,356,230 ไร่
 เส้นทางนำา้ความเหมาะสมมาก มีพ้ืนท่ี 1,193,582 ไร่ ความเหมาะสมปานกลาง มีพ้ืนท่ี 753,173 ไร่ และความ
เหมาะสมน้อย มีพ้ืนท่ี 780,122 ไร่
 จากการวิเคราะห์พ้ืนท่ีอนุรักษ์การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจพบว่า พ้ืนท่ีเหมาะสมแก่การอนุรักษ์มากท่ีสุดมีพ้ืนท่ี 
698,751 ไร่ พ้ืนท่ีเหมาะสมแก่การอนุรักษ์มากมีพ้ืนท่ี 947,017 ไร่ พ้ืนท่ีเหมาะสมแก่การอนุรักษ์ปานกลางมีพ้ืนท่ี 339,679 
ไร่ พ้ืนท่ีเหมาะสมแก่การอนุรักษ์น้อย 136,647 ไร่ พ้ืนท่ีไม่เหมาะสมแก่การอนุรักษ์มีพ้ืนท่ี 2,141 ไร่ และพ้ืนท่ีนอกภาคการ
เพาะปลูกมีพ้ืนท่ี 602,640 ไร่ นำาข้อมูลท่ีได้มาตัดข้อมูลกับกลุ่มชุดดินท่ีเหมาะสมแก่การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ นำาผลท่ีได้มา
แสดงในรูปแบบตารางและแผนท่ี
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ภาพท่ี 2 พ้ืนท่ีเหมาะสมแก่การอนุรักษ์การเพาะปลูก
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 สรุปผล
 พ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรีมีพ้ืนท่ี 2,726,875 ไร่ เป็นพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม 2,124,235 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 77.90 ของเน้ือท่ี
จังหวัด พ้ืนท่ีเหมาะสมแก่การอนุรักษ์มากมีพ้ืนท่ี 947,017 
ไร่ พ้ืนท่ีเหมาะสมแก่การอนุรักษ์ปานกลางมีพ้ืนท่ี 339,679 
ไร่ พ้ืนท่ีเหมาะสมแก่การอนุรักษ์น้อย 136,647 ไร่ พ้ืนท่ีไม่
เหมาะสมแก่การอนุรักษ์มีพ้ืนท่ี 2,141 ไร่ และพ้ืนท่ีนอก
ภาคการเพาะปลูกมีพ้ืนท่ี 602,640 ไร่ จากการวิเคราะห์
พ้ืนท่ีอนุรักษ์การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหวัดชลบุรี โดยใช้
วิธีการลำาดับช้ัน (AHP) พบว่า พ้ืนท่ีเหมาะสมแก่การอนุรักษ์
มากท่ีสุดมีพ้ืนท่ี 698,751 ไร่ พ้ืนท่ีน้ีควรกำาหนดให้เป็นพ้ืนท่ี
อนุรักษ์การเกษตรกรรม เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพสูง 
ท้ังชุดดิน การชะล้างพังทลายของดิน เขตชลประทาน และ
เส้นทางนำา้ มีความเหมาะสม อีกท้ังยังอยู่นอกเขตพ้ืนท่ีป่าไม้ 
ชุมชน หรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ การใช้ประโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ี
อนุรักษ์การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจควรมีการใช้ท่ีดินอย่าง
คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมแก่การ
อนุรักษ์การปลูกข้าวมีพ้ืนท่ีมากท่ีสุดอยู่ในอำาเภอพนัสนิคม มี
พ้ืนท่ี 102,508 ไร่ พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมแก่การอนุรักษ์การปลูก
มันสำาปะหลังมีพ้ืนท่ีมากท่ีสุดอยู่ในพ้ืนท่ีอำาเภอบ่อทอง มี
พ้ืนท่ี 61,594 ไร่ พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมแก่อนุรักษ์การเพาะปลูก
ปาล์มนำา้มันมีพ้ืนท่ีมากท่ีสุดอยู่ในพ้ืนท่ีอำาเภอบ่อทอง มีพ้ืนท่ี 
98,641 ไร่ พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมแก่การอนุรักษ์การเพาะปลูก
ยางพารามีพ้ืนท่ีมากท่ีสุดอยู่ในพ้ืนท่ีอำาเภอบ่อทอง มีพ้ืนท่ี 
60,791 ไร่ พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมแก่การอนุรักษ์การเพาะปลูก
ยางพารามีพ้ืนท่ีมากท่ีสุดอยู่ในพ้ืนท่ีอำาเภอบ่อทอง มีพ้ืนท่ี 
63,469 ไร่ พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมแก่การอนุรักษ์การเพาะปลูก
สับปะรดมีพ้ืนท่ีมากท่ีสุดอยู่ในพ้ืนท่ีอำาเภอบ่อทอง มีพ้ืนท่ี 
63,469 ไร่

อภิปรายผล
 ปัจจุบันมีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การ
ท่องเท่ียวและชุมชนอย่างรวดเร็ว ทำาให้พ้ืนท่ีเกษตรกรรม
ท่ีมีศักยภาพสูง ถูกเปล่ียนแปลงไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรม
อ่ืน จึงจำาเป็นต้องมีการวางแผนการจัดการการใช้ท่ีดินเพ่ือ
อนุรักษ์การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ให้นำามาใช้ประโยชน์
ด้านเกษตรกรรมได้อย่างย่ังยืน โดยพ้ืนท่ีอำาเภอศรีราชามีช่ือ

เสียงในการปลูกสับปะรด แต่ในปัจจุบันพบว่าพ้ืนท่ีลดน้อยลง 
เพราะมีการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี รวมถึงการนิยม
นำาสับปะรดส่งโรงงานแปรรูปมากกว่าขายผลสด สับปะรด
ท่ีนิยมปลูกคือพันธ์ุปัตตาเวีย เพราะเหมาะกับสภาพพ้ืนท่ี
และภูมิอากาศ โดยมาปลูกคร้ังแรกท่ีอำาเภอศรีราชา และ
เกษตรกรจากอำาเภอศรีราชาย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่อำาเภอ
บ่อทอง พร้อมท้ังได้นำาพันธ์ุสับปะรดมาปลูกด้วย จึงทำาให้
พ้ืนท่ีอำาเภอบ่อทอง มีการปลูกสับปะรดกันอย่างแพร่หลาย 
แต่ยังคงใช้ช่ือสับปะรดศรีราชาเหมือนเดิม (เกษตรกรปราด
เปร่ือง, 2557) ซ่ึงในพ้ืนท่ีอำาเภอบ่อทองเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีพ้ืนท่ี
เหมาะสมมากท่ีสุดแก่การอนุรักษ์การเพาะปลูกสับปะรด จะ
ส่งผลให้ได้ผลผลิตในการเพาะปลูกสูง ท้ังน้ียังข้ึนอยู่กับสภาพ
อากาศ และช่วงเวลาเพาะปลูก นอกจากน้ีพ้ืนท่ีเพาะปลูกข้าว
ในอำาเภอพนัสนิคมเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีช่ือเสียงระดับประเทศ และมี
การเพาะปลูกข้าวมาต้ังแต่อดีต โดยมีการค้นพบเมล็ดข้าว เถ้า
ถ่านในดินและรอยแกลบข้าวบนเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีโคกพนมดี 
อำาเภอพนัสนิคม (คลังข้อมูลสารสนเทศข้าวเชิงลึก, 2557) ซ่ึง
ควรมีการอนุรักษ์การเพาะปลูกข้าวในพ้ืนท่ีอำาเภอพนัสนิคม 
เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรมโดดเด่น เป็นประวัติศาสตร์
แสดงให้เห็นถึงชุมชนปลูกข้าวสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในแถบ
ชายฝ่ังทะเล มีพ้ืนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีเขตชลประทาน มีปริมาณนำา้
เพียงพอ และมีชุดดินท่ีเหมาะสม การชะล้างพังทลายของ
ดินน้อย แต่ในปัจจุบันพ้ืนท่ีมีการขยายของนิคมอุตสาหกรรม
ส่งผลให้ปริมาณพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมแก่การอนุรักษ์การเพาะ
ปลูกลดลงเป็นผลมาจากนิคมอุตสาหกรรม ซ่ึงสอดคล้องกับ
พิสิษฐ์ สินธุวนิช (2556) ซ่ึงระบุว่า มีการนำาพ้ืนท่ีท่ีดินไปใช้
ประโยชน์ทางด้านอ่ืน ซ่ึงให้ผลตอบแทนท่ีมากกว่า เช่น การ
สร้างท่ีอยู่อาศัย การอุตสาหกรรม เป็นต้น ผลกระทบดังกล่าว
ไม่ได้เกิดแค่ในพ้ืนท่ีอำาเภอพานทองเท่าน้ันยังส่งผลกระทบ
ต่อพ้ืนท่ีอำาเภอพนัสนิคม และศรีราชาเช่นกัน ถ้าปล่อยให้
เป็นอย่างน้ีต่อไป พ้ืนท่ีเกษตรกรรมโดดเด่น เช่น ข้าว และ
สับปะรด เป็นต้น ก็คงจะมีปริมาณน้อยลงไปเร่ือยๆ ทำาให้
ท่ีดินท่ีเป็นทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจำากัด (กรมพัฒนาท่ีดิน, 
2554) มีปริมาณลดลงไปอย่างเร่ือยๆ พ้ืนท่ีมีพ้ืนท่ีเหมาะสม
แก่การอนุรักษ์การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจมากท่ีสุดจะสังเกต
ได้ว่าส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีในเขตอำาเภอบ่อทอง เน่ืองจากว่าพ้ืนท่ี
อำาเภอบ่อทองมีพ้ืนท่ีมากท่ีสุด 
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ข้อเสนอแนะ
 1. พ้ืนท่ีเหมาะสมแก่การอนุรักษ์การเพาะปลูก
พืชเศรษฐกิจมากท่ีสุด ควรมีมาตรการหลักให้ใช้ท่ีดินเฉพาะ
เพ่ือการเพาะปลูกเท่าน้ัน ห้ามมิให้มีการเปล่ียนแปลงไปทำา
กิจกรรมอ่ืน ซ่ึงจะทำาให้สภาพการเกษตรเปล่ียนแปลงไปโดย
ส้ินเชิง เช่น การทำาหมู่บ้านจัดสรร หรือโรงงานอุตสาหกรรม 
เป็นต้น
 2. ควรมีการส่งเสริมเกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีอยู่ในเขต
พ้ืนท่ีเหมาะสมแก่การอนุรักษ์การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
มากถึงมากท่ีสุด ให้ทำาการเกษตรท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี เพ่ือ
ให้มีรายได้ท่ีย่ังยืน ลดปัญหาการนำาพ้ืนท่ีไปทำากิจกรรมอ่ืน 
ท่ีไม่ใช่การเกษตร
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บทคัดย่อ
 การวิจัยเร่ืองการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาพเคล่ือนไหว 3 มิติ สำาหรับนักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรม
การเรียน 2) วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาพเคล่ือนไหว 3 มิติ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ การวิจัย
คร้ังน้ีเป็นการวิจัยแบบทดลองกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวและเปรียบเทียบการทดสอบก่อน – หลัง เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศิลปะ และการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
จำานวน 20 คน ได้มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการสอนรายวิชาภาพเคล่ือนไหว 3 
มิติ 2) กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 3) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 4) แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สถิติ
ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ t - test แบบ Dependent ผลการวิจัยพบ
ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพความสำาคัญต่อการพัฒนาพฤติกรรมการเรียน 
ด้านความกระตือรือร้นสนใจบทเรียนและการทบทวนบทเรียนนอกเวลาของนักศึกษา และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบว่า 
นักศึกษามีพัฒนาการความรู้ความเข้าใจสามารถทำาแบบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ได้คะแนนสูงกว่าก่อนการ
ใช้ส่ือสังคมออนไลน์เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้ โดยเฉล่ียมากกว่าร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเป็น
ไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว้

คำาสำาคัญ: ส่ือสังคมออนไลน์, การจัดกิจกรรมการเรียนรู้, ภาพเคล่ือนไหว 3 มิติ
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การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 
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Abstract
 The research entitled ‘using of social 
network to organize learning activities on course 3D 
Animation of Student of the Program of Computer 
Art and Design, Buriram Rajabhat University’ aimed 
1) to compare learning behavior, 2) to assess the 
learning outcome of the courses on 3D animation 
learning activities through social network. This 
research was carried out through an one experimental
group with pretest - posttest design; the sample 
group of which included 20 students of the third 
year in the Computer Art and Design Program at 
Buriram Rajabhat University who were obtained by 
the purposive sampling technique. The instrument 
used in this research included 1) Lesson plan for 3D 
animation 2) Learning activities through the Social 
Network 3) Teaching Behavior Observing Form 4) 
The achievement for Learning. The statistics used 
to analyze data were percentage, mean, standard 
deviation and Dependent T-Test. The results 
revealed that organization of the learning activities 
through social Network resulted in effectiveness 
of developing the learning behavior in term of 
eagerness to study the lessons and revising of the 
lessons. In the aspect of learning outcome, it was 
found that student showed the development of 
cognitive abilities and abilities to do achievement 
test and secured the score after using social network 
higher than before the use of social network, which 
was consistent with the specified norm with 70% 
more than the level of statistical significance at .05, 
which was consistent with the fixed hypothesis.

Keywords: social network, learning activity, 3D 
animation

บทนำา
 ปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นส่ิงท่ีมีบทบาทกับการ
ดำาเนินชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก กระทรวงศึกษาธิการ 
(2551) จึงได้กำาหนดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็น
สมรรถนะท่ีสำาคัญท่ีผู้เรียนพึงมีและปฏิบัติได้ โดยผู้เรียน
จะต้องมีความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้าน
ต่างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการ
พัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสารการ
ทำางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและ
มีคุณธรรม
 ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้ก่อให้เกิด
นวัตกรรมการส่ือสารใหม่ทางสังคมท่ีรู้จักกันอย่างแพร่
หลาย “Social Network” หรือ “สังคมออนไลน์” เป็น
พ้ืนท่ีสาธารณะท่ีสมาชิกซ่ึงก็คือคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกเช้ือ
ชาติ ศาสนา ทุกระดับการศึกษา ทุกสาขาอาชีพ และทุก
กลุ่มสังคมจากท่ัวโลกเป็นผู้ส่ือสารหรือเขียนเล่าเน้ือหาเร่ือง
ราว ประสบการณ์ บทความ รูปภาพ และวิดีโอ ท่ีทำาข้ึนเอง
หรือพบเจอจากส่ืออ่ืนๆ แล้วนำามาแบ่งปันให้กับผู้อ่ืนผ่านทาง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง
ก่อให้เกิดวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีของส่ือสังคมออนไลน์
มากมายหลายประเภท (ทัตธนันท์ พุ่มนุช, 2553)
 นอกจากน้ีการนำาส่ือสังคมออนไลน์มาใช้เป็น
เคร่ืองมือในการจัดการเรียนการสอนจะเป็นมิติสำาคัญท่ี
ผลักดันให้บุคลากรครูก้าวทันเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันและ
สามารถเข้าถึงเยาวชนยุคใหม่ได้อย่างทันท่วงที ซ่ึงจะทำาให้
เกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท่ีมี
ปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน 
ท่ีมีการแบ่งปันความรู้ แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน รวม
ท้ังส่งเสริมให้มีการศึกษาตามอัธยาศัยสามารถเรียนรู้ได้ทุก
เวลาและทุกสถานท่ี (สำานักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน, 
2552)
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เป็นท่ีชัดเจนว่าการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือสังคมออนไลน์เป็นช่อง
ทางการนำาเสนอข้อมูลข่าวสารไปยังนักศึกษาซ่ึงเป็นกลุ่ม
เยาวชนยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ันผู้วิจัยจึงนำา
ส่ือสังคมออนไลน์มาใช้เพ่ือสร้างระบบสนับสนุนการเรียนรู้
รายวิชาภาพเคล่ือนไหว 3 มิติซ่ึงมีเน้ือหาสาระวิชาเน้นการ
ฝึกปฏิบัติลงมือทำา (Learning by Doing and Thinking) 
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เพ่ือท่ีจะให้เกิดทักษะ 3 ด้านคือ ทักษะชีวิตและการทำางาน 
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และทักษะด้านสารสนเทศ
ส่ือและเทคโนโลยี ความคู่ไปกับการเรียนการสอนในช้ันเรียน
ปกติ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียน
 2. เพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาพ
เคล่ือนไหว 3 มิติ

ขอบเขตของการวิจัย
 1. ประชากร ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ
 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 สาขา
วิชาคอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ จำานวน 20 คน ได้
มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. แผนการสอนรายวิชาภาพเคล่ือนไหว 3 มิติ
 2. กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านส่ือสังคมออนไลน์
 3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน
 4. แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ตัวแปรในการวิจัย
 1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา
ภาพเคล่ือนไหว 3 มิติผ่านส่ือสังคมออนไลน์
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการเรียนและผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนวิชาภาพเคล่ือนไหว 
3 มิติผ่านส่ือสังคมออนไลน์

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยคร้ังน้ีมีการดำาเนินการวิจัย 3 ระยะมีราย
ละเอียดดังน้ี
 1. ระยะท่ี 1 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
แบ่งเป็น 3 ข้ันตอนดังน้ี
  1.1 ข้ันวิเคราะห์ การดำาเนินการในระยะ
น้ีเป็นการศึกษาเน้ือหาสาระบทเรียน จากเอกสารตำารา
ภาพเคล่ือนไหว 3 มิติเพ่ือนำาไปใช้เป็นแนวทางการเรียน

การเรียนการสอน และนำาข้อมูลพฤติกรรม ผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบท่ี
เรียนรายวิชาภาพเคล่ือนไหว 3 มิติจากรุ่นท่ีผ่านมาวิเคราะห์
ปัญหาทางการเรียน
  1.2 ข้ันออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การ
ดำาเนินการในระยะน้ีเป็นการนำาจุดมุ่งหมายคำาอธิบาย
รายวิชารวมท้ังผลการวิเคราะห์ปัญหาทางการเรียนจากรุ่นท่ี
ผ่านมา นำามาปรับปรุงแบ่งหน่วยการเรียนและวัตถุประสงค์
ให้เหมาะสมย่ิงข้ึน โดยผู้วิจัยได้ออกแบบและแก้ไขตามคำา
แนะนำาของผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 2 ท่าน ช่วยตรวจสอบ
เน้ือหา ส่ือ กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ และ
แบบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียน
  1.3 ข้ันการพัฒนา ผู้วิจัยทำาการสร้างกลุ่ม เพ่ิม
เน้ือหาสาระ ส่ือ และกิจกรรมท่ีแก้ไขสมบูรณ์แล้วอัพโหลด
ลงบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยเลือกใช้ Facebook และ 
Youtube แล้วให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างเข้าไปใช้ศึกษาเพ่ิม
เติมด้วยตนเองความคู่ไปกับการเรียนการสอนในช้ันเรียน
ปกติ
 2. ระยะท่ี 2 การเก็บรวบรวมข้อมูล มีข้ันตอน
ดังน้ี
  2.1 จัดเตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
อาคาร 14 เพ่ือใช้ในการทดลองการวิจัย
  2.2 จัดเตรียมโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ และ
เช่ือมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต
  2.3 ช้ีแจ้งข้อตกลง เกณฑ์ ระเบียบ และ
แผนการเรียนการสอนให้นักศึกษาทราบ
  2.4 ทำาการเรียนการสอนในช้ันเรียนแบบปกติ 
ระหว่างสัปดาห์ท่ี 1–4 พร้อมท้ังบันทึกสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา
  2.5 ระหว่างสัปดาห์ท่ี 5–10 สอนเร่ืองการ
สร้างรูปทรงภาพเคล่ือนไหว 3 มิติ โดยแบ่งการเรียนการ
สอนออกเป็น 2 ช่วง
   2.5.1 ช่วงท่ี 1 สัปดาห์ท่ี 5-7 สอนในช้ัน
เรียนแบบปกติ และทำาการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
ประจำาทุกสัปดาห์ พร้อมท้ังสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา
   2.5.2 ช่วงท่ี 2 สัปดาห์ท่ี 8 -10 สอนใน
ช้ันเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านส่ือสังคมออนไลน์
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ประกอบการสอน และทำาการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนประจำาทุกสัปดาห์ พร้อมท้ังสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา

 2.6 รวมรวบผลการทดลอง
ตารางแผนการเรียนการสอน 16 สัปดาห์

หัวข้อประจำาบทและจำานวนคาบเรียน/สัปดาห์

บทที่ หัวข้อเนื้อหา จำานวนคาบเรียน สัปดาห์

1 ประวัติความเป็นมาและรูปแบบของภาพเคลื่อนไหว 4 1

2 หลักการเบื้องต้นก่อนการสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 4 2 

3 เครื่องมือพื้นฐานในโปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 8 3 - 4

4 การสร้างรูปทรง *** ทดลองใช้สื่อสังคมออนไลน์ *** 16 5 - 10

5 พื้นผิว 4 11

6 แอนิเมท 8 12 - 13

7 การจัดแสงเงา 4 14

8 การจัดมุมกล้อง 4 15

9 การสร้างเทคนิคภาพพิเศษ 4 16

รวม 64 1 - 16

 3. ระยะท่ี 3 สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีได้จากแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน และแบบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนมาวิเคราะห์ตามหลักสถิติหาร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ t - test แบบ Dependent

สรุปผล
 จากการวิจัยเร่ืองการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาภาพเคล่ือนไหว 3 มิติ สำาหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พบว่า
 1. การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนจากแบบสังเกตของผู้สอน พบว่า พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา
ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านส่ือสังคมออนไลน์รายวิชาภาพเคล่ือนไหว 3 มิติ มีผลให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรม
การเรียนรู้เชิงบวกท่ีเด่นชัดใน 2 ประการ ได้แก่
  1.1 นักศึกษามีความกระตือรือร้นสนใจบทเรียน
  1.2 การทบทวนบทเรียนนอกเวลาของนักศึกษามีระยะเวลาเฉล่ียเพ่ิมสูงข้ึน
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบว่า นักศึกษาสามารถทำาแบบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ได้คะแนน
สูงกว่าก่อนการใช้ส่ือสังคมออนไลน์เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้ โดยเฉล่ียมากกว่าร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว้
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อภิปรายผล
 ผลจากการวิจัยเร่ืองการใช้ส่ือสังคมออนไลน์
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาภาพเคล่ือนไหว 3 
มิติ สำาหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศิลปะและการ
ออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำามาอภิปรายผลได้
ดังน้ี
 1. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านส่ือ
สังคมออนไลน์ รายวิชาภาพเคล่ือนไหว 3 มิติ ผู้วิจัยได้
ศึกษาตำาราท่ีเก่ียวข้องกับรายวิชาภาพเคล่ือนไหว 3 มิติ
เพ่ือวิเคราะห์เน้ือหา ส่ือ และสร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดย
วิเคราะห์คุณลักษณะของส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเหมาะสมกับ
ความต้องการของผู้เรียนจากการสัมภาษณ์นักศึกษา พบว่า 
นักศึกษามีความพร้อมสามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตนอก
ช้ันเรียนได้ และโดยรวมนักศึกษามีความคุ้นเคยกับส่ือสังคม
ออนไลน์ Facebook และ Youtube อีกท้ังมีทักษะการใช้ได้
อย่างคล่องแคล่วและมีบัญชีส่วนตัวประจำา Facebook และ 
Youtube แล้วทุกคน
 สอดคล้องกับทิพยวรรณ นิลทยา (2556) ได้
ทำาการวิจัยเร่ือง ผลการให้คำาปรึกษาโดยใช้ Facebook 
ในรายวิชาทีมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับบริการ
วิชาการและการวิจัย รายวิชาประเด็นและแนวโน้มทางการ
พยาบาล พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์การใช้บริการ 
Facebook มากกว่า 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 100 และความคิด
เห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการให้คำาปรึกษาโดยใช้ Facebook 
ในรายวิชาทีมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับบริการ
วิชาการและการวิจัย พบว่า ในการเรียนการสอนเป็นการใช้
ส่ือออนไลน์ในการปรึกษาและส่งงานทำาให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วและแก้ไขงานได้ทันมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 100
 2. การสังเกตพฤติกรรมการเรียน และติดตาม
การเข้าใช้ส่ือสังคมออนไลน์เพ่ือเรียนรู้วิชาภาพเคล่ือนไหว 
3 มิติ พบว่า นักศึกษามีความกระตือรือร้นสนใจบทเรียน
และในทุกกิจกรรมการเรียนท่ีผู้วิจัยได้สร้างและอัพโหลดลง
ในส่ือสังคมออนไลน์ นักศึกษาทุกคนสามารถมองเห็นหรือ
ติดตามกิจกรรมท่ีสร้างข้ึนได้ทันทีและจะเข้ามาติดตามครบ
ท้ัง 20 คน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 วัน และนักศึกษามี
พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความสนใจการเรียนผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์อีกหลายประการ เช่น การพิมพ์ข้อความซักถาม

ข้อสงสัยลงในช่องแสดงความคิดเห็น การแบ่งปันความรู้จาก
แหล่งอ่ืนๆ การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันโดยการติชมผลงานและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันภายในกลุ่มสมาชิกก่อให้เกิดการก
ระตุ้นพัฒนาตนเองมากย่ิงข้ึน และพฤติกรรมการทบทวนบท
เรียนนอกเวลาของนักศึกษาซ่ึงจากการติดตามสถิติท่ีปรากฏ
ในส่ือสังคมออนไลน์ พบว่า นักศึกษาได้เข้ามาทบทวนเปิดใช้
ส่ือท่ีอัพโหลดไว้ประมาณช่วงเวลา 21.00 – 00.00 น. และ
โดยการสัมภาษณ์นักศึกษาให้เหตุผลว่าเป็นช่วงเวลาท่ีตน
อยู่บ้านหรือหอพักตามลำาพังจึงเป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมต่อ
การทบทวนบทเรียน อีกท้ังการทบทวนบทเรียนจากเน้ือหา
ประเภทคลิปวีดิโอ Youtube จะช่วยให้เกิดความเข้าใจและ
สามารถฝึกปฏิบัติตามได้ง่ายกว่าการทบทวนอ่านเอกสาร
ตำารา
 สอดคล้องกับกัญจน์ ผลภาษี (2554) ได้ทำาการ
วิจัยเร่ืองแนวทางการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ Facebook ในการ
เรียนการสอน ผลการวิจัยช้ีให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างในฐานะ
นักศึกษาและเยาวชนมีความสนใจ และใส่ใจในเน้ือหาและ
กิจกรรมของช้ันเรียนผ่านการเข้าถึงผู้ร่วมช้ันเรียนและผู้สอน
ผ่านพ้ืนท่ีสังคมออนไลน์ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์ผ่านกิจกรรม
ต่างๆ ในส่ือสังคมออนไลน์ท่ีใช้ในงานวิจัยน้ี ย่ิงไปกว่าน้ันการ
ใช้ส่ือการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสังคมออนไลน์ช่วย
สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้เรียนและระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้สอนผ่านพ้ืนท่ีการส่ือสารด้วยสังคมออนไลน์นอกเหนือจาก
การส่ือสารในห้องเรียนตามธรรมดาอีกด้วย และพฤติกรรม
การทบทวนบทเรียนนอกเวลาของนักศึกษาสอดคล้องกับพิศ
มัย หาญมงคลพิพัฒน์ (2558) ได้ทำาการวิจัยเร่ือง ความพึง
พอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยเว็บไซต์เครือ
ข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า นิสิตส่วนใหญ่มีประสบการณ์ใน
การใช้งานเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ และช่วงเวลาท่ี
นิสิตเข้าใช้งานเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์มากท่ีสุด คือ 
ช่วงเวลา 21.01 – 00.00 น.
 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบว่า นักศึกษามี
พัฒนาการความรู้ความเข้าใจสามารถทำาแบบวัดผลสัมฤทธ์ิ
หลังการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ได้คะแนนสูงกว่าก่อนการใช้
ส่ือสังคมออนไลน์เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้ โดยเฉล่ีย
มากกว่าร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว้
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 สอดคล้องกับอุทุมพร ศรีแจ่ม และคณะ (2557) 
ได้ทำาการวิจัยเร่ืองการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง
วันสำาคัญทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 ด้วยการเรียนแบบผสมผสานระหว่างวิธีการเรียนรู้
แบบเผชิญหน้ากับวิธีการเรียนรู้ผ่าน Facebook พบว่าผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการพัฒนาด้วยการ
เรียนแบบผสมผสานระหว่างช้ันเรียนปกติกับการเรียนผ่าน 
Facebook ท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึน มีลักษณะสูงข้ึนตลอดการ
ทดลองและคะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต้ังแต่
ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียนมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีเน่ืองจากการเรียน
ด้วย การเรียนแบบผสมผสานระหว่างช้ันเรียนปกติกับการ
เรียนผ่าน Facebook เป็นการจัดการเรียนการสอน 2 ชนิด 
มาผสมรวมกันทำาให้เกิดการส่งเสริมและเพ่ิมพูนความรู้ซ่ึงกัน
และกัน ธาตรี พิมพ์บึง (2550) กล่าวว่า การเรียนการสอน
แบบผสมผสานเป็นการเรียนท่ีดีท่ีสุดเน่ืองจากเป็นการผสม
ผสาน การจัดการเรียนการสอนโดยการเลือกใช้คุณลักษณะ
ท่ีดีสุดของการสอนในห้องเรียน และคุณลักษณะท่ีดีท่ีสุด
ของการสอนออนไลน์เข้าด้วยกันเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่าง
อิสระ และระพีพร พลเห้ียมหาญ (2548) ท่ีให้นิยามของการ
เรียนการสอนแบบผสมผสานไว้ว่าเป็นการเรียนโดยใช้การ
ผสมผสานวิธีสอนท่ีหลากหลายเข้าด้วยกัน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงสุด ผู้วิจัยนำาการเรียนแบบผสม
ผสานระหว่างช้ันเรียนปกติกับการเรียนผ่าน Facebook ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ผ่านการตรวจจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเน้ือหา ได้ประเมินคุณภาพ
และปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ ก่อนการทดลองกับกลุ่มจริงใน
ช้ันเรียนทำาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เน้ือหาและฝึกทักษะได้ 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของประพรรธน์ พละชีวะ (2550) ได้
ทำาการวิจัยการนำาเสนอรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานด้วย
การเรียนร่วมมือกันในโครงงานวิทยาศาสตร์ ผลการวิจัยพบ
ว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และกมลวรรณ เฉิดฉันท์
พิพัฒน์ (2553) ได้ทำาการวิจัยการศึกษาผลการเรียนแบบ
ผสมผสานที่มีแบบทางการเรียนต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จากผลการวิจัยท่ีกล่าวมา

แล้วน้ัน สรุปได้ว่าการสอนด้วยการเรียนแบบผสมผสาน
ระหว่างวิธีการเรียนรู้ในช้ันเรียนปกติกับวิธีการเรียนรู้ผ่าน
ส่ือสังคมออนไลน์ทำาให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา
มีพัฒนาการท่ีดีข้ึน

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลไปใช้
 จากข้อค้นพบในการวิจัยการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้รายวิชาภาพเคล่ือนไหว 3 มิติผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ส่งผล
ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการพัฒนาพฤติกรรมการเรียน และ
ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาดีข้ึน ดังน้ัน
จึงควรพัฒนาเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนรู้ให้คลอบคลุมทุก
หัวข้อเน้ือหา เพ่ือใช้เป็นส่ือหลักประกอบการเรียนรู้รายวิชา
ภาพเคล่ือนไหว 3 มิติให้กับนักศึกษาในภาคเรียนถัดไป
 2. ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยคร้ังต่อไป
 ผลการวิจัยจะเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้มี
การนำาเครือข่ายสังคมออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนกับรายวิชาอ่ืนๆ เพ่ือการพัฒนาระบบการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ตัวอย่างเครือข่าย
สังคมออนไลน์ท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ 
Facebook Youtube Twitter และ Web Blog ท้ังน้ีผู้สอน
ควรศึกษาคุณลักษณะของระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์และ
ความพร้อมของผู้เรียนในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพ่ือ
วางแผนและเลือกใช้ได้ตรงกับความต้องการและสอดคล้อง
กับรูปแบบการเรียนรู้
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บทปริทัศน์หนังสือ 
(Book Review) 

บทนำา
 ในแวดวงประวตัศิาสตร์ศกึษามกัเช่ือถือและให้นำา้หนกัแหล่งข้อมลูปฐมภมิู  หรอืเอกสารอนัเป็นแหล่งข้อมูลชัน้ต้น
ได้แก่ จารึก พงศาวดาร และเอกสารต่าง ๆ ท่ีบันทึกในช่วงสมัยนั้น ๆ หรือช่วงสมัยใกล้เคียง การศึกษาข้อมูลทาง
ประวตัศิาสตร์ของรฐัชาตทิีม่ลีกัษณะเป็นแบบแผนมกัให้ข้อมลูเฉพาะเรือ่งทีเ่ก่ียวกบัราชวงศ์และการเมอืงการปกครอง ทัง้นี้ 
เหมือนว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ในช่วงราว 10 ปีที่มีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เริ่มตื่นตัวกับการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ยิง่ข้ึน ส่งผลให้การบนัทกึข้อมลูโดยบคุคลท่ีมาจากความเป็นอืน่ (ต่างชาติพนัธุ ์ต่างวฒันธรรม ต่างทศันะ) เป็นหนึง่ในข้อมลู
ที่ได้รับความสนใจในแวดวงประวัติศาสตร์ศึกษาไม่น้อย แม้นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดีและศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องยังไม่ยอมรับข้อมูลที่มาจากสายตาของ “คนนอก” บ้างก็อาจอยู่ในข่าย รับฟัง แต่ ไม่ยอมรับ หรือยอมรับได้เพียง

อ็องรี มูโอต์. (2559). บันทึกการเดินทางของ อ็อง 

รี มูโอต์  ในสยาม กัมพูชาลาว และอินโดจีน

ตอนกลางส่วนอื่น ๆ. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: 

มติชน, 448 หน้า.
อ็องรี มูโอต์ เขียน 
กรรณิกา จรรย์แสง แปล 

บันทึกการเดินทางของ อ็องรี มูโอต์ ในสยาม กัมพูชา ลาว และอินโดจีนตอนกลาง
ส่วนอื่น ๆ: เรื่องของ “สยาม กัมพูชา ลาว” จากคำาเล่า ของ “คนฝรั่งเศส” 

Voyage dans les Royaumes de Siam, de Cambodge, de Laos et autres 
parties centrales de I’Indo-chine, par feu Henri Mouhot, naturaliste français: 

Journey Record of “Siam Cambodia Laos” from the tale of “France”. 

ณภัทร เชาว์นวม / Napat Chawnuam 1

1 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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บางข้อมูลก็ตาม แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าข้อมูลดังกล่าวนับเป็นข้อมูลที่น่าสนใจในแวดวงประวัติศาสตร์ โบราณคดี รวมถึง
ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องด้วยเป็นข้อมูลที่บันทึก ภาพ และ เหตุการณ์ โดยไม่ได้ถูกกำากับและจำากัดด้วยชุดความคิด
ทางขนบ จารีต ประเพณี การ “เล่าเรื่อง” จึงต่างออกไปจากการเล่าเรื่องของ “คนใน” ซึ่งอาจถูกกำากับและจำากัดด้วยชุด
ความคิดทางขนบ จารีต ประเพณี พาให้บดบังหรือบิดเบือนบางข้อมูลที่เป็นข้อมูลสำาคัญไป 

  บันทึกการเดินทางของ อ็องรี มูโอต์ ในสยาม กัมพูชา ลาว และอินโดจีนตอนกลางส่วนอื่น ๆ มีคำาโปรย
หน้าปก ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 ว่า อ่าน “ตะวันออก” จาก “คำาบอก” ฝรั่ง เป็นเอกสารที่เกือบจะจัดได้ว่าเป็นเอกสารชั้นต้น 
ด้วยเพราะบันทึกการเดินทางของ อ็องรี มูโอต์ นักสำารวจผู้มีความรู้ด้านภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยาและกีฏวิทยาชาวฝรั่งเศส มา
จากคำาบอกเล่าบางส่วน (คะเนได้ว่าราวกึ่งหนึ่งก็อาจไม่คลาดเคลื่อนนัก) เป็นข้อมูลจากบันทึกและคำาบอกเล่าของบุคคลที่
เขาได้เสพงานหรือได้สนทนาด้วย บันทึกที่นับได้ว่ามีส่วนเสริมแรงให้มูโอต์ใคร่ออกสำารวจดินแดนสยามและอาณาจักรใกล้
เคียง คือบันทึกของเซอร์จอห์น เบาริ่ง เรื่อง The Kingdom and People of Siam (ราชอาณาจักรและราษฎรสยาม) ที่
ได้แสดงถึงภาพสังคม วัฒนธรรม ของราชอาณาจักรสยามในสมัยรัชกาลที่ 3 กระนั้น แม้จะเป็นบันทึกของผู้ที่ออกตัวว่า
ตนเองไม่ใช่นักโบราณคดี หรือผู้วิเศษรอบรู้ อีกทั้งเป็นคำาบอกเล่าที่มาจาก จากสายตาของ “คนนอก” แต่ก็อนุมานได้ว่า
บันทึกของมูโอต์ที่แปลเป็นภาษาไทยจากต้นฉบับภาษาฝรั่งเศส โดย กรรณิกา จรรย์แสง น่าจะมี ‘สาร’ สำาคัญที่น่าค้นหา
และชวนศึกษา เพราะในช่วง พ.ศ. 2558 มีการตีพิมพ์ถึง 2 ครั้ง ในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน และตีพิมพ์ครั้งที่ 3 (ครั้ง
ล่าสุด) ใน เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เมื่อเทียบช่วงเวลาที่มีการเผยแพร่แล้ว ถือเป็นสถิติการตีพิมพ์ที่แสดงให้เห็นว่ามีผู้
สนใจบันทึกของ “คนนอก” นี้ ไม่น้อย 
 จากคำานำาเสนอโดย พพิฒัน์ กระแจะจนัทร์ และปรารภจากผูแ้ปล ได้ให้ข้อมลูเชงิวพิากษ์และนำาเสนออตัวสิยัขอ
งมโูอต์ทีค่่อนข้างเป็นไปในทางให้คณุค่าและกล่าวถงึความตรงไปตรงมาในการบนัทึกภาพและเหตกุารณ์ทีเ่ขาได้ประสบ ใน
ทีน้ี่ นอกจากการนำาเสนอความน่าสนใจดงักล่าวในส่วนนำา อันเป็นเสมอืนการ “ชโูรง” ให้กบับนัทกึของนกัสำารวจชาวฝรัง่เศส 
ผู้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอังกฤษในการออกสำารวจครั้งสำาคัญนี้ จะขอนำาเสนอข้อสังเกตบางประการจากบันทึก 28 
ตอน ของ อ็องรี มูโอต์ ดังต่อไปนี้ 

ทัศนะต่อสรรพศาสตร์และสรรพสิ่งในฐานะนักสำารวจผู้มักตั้งข้อสังเกต
 บันทึกของมูโอต์ จะทำาให้ผู้อ่านเชื่ออย่างไม่มีข้อสงสัยว่าเขาคือนักธรรมชาติวิทยาที่อุทิศตนเองเพื่อการสำารวจ
ดินแดนอันมีความเป็นอื่นจากชาติพันธุ์ของเขา เนื้อหาในบันทึกได้แสดงให้เห็นว่าเขามีความรู้ด้านภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา 
กฏีวทิยา และมคีวามสนใจด้านประวตัศิาสตร์และโบราณคด ีดงัจะเห็นได้จากเนือ้หาทีเ่ขาได้บนัทกึไว้บางส่วน (เน้นตวัหนา
โดยผู้ปริทัศน์) ดังนี้ 
 ก) เนื้อหาบางส่วนที่แสดงถึงความรู้ด้านภูมิศาสตร์และธรณีวิทยาของมูโอต์

... หินบนเขาแถบนี้ส่วนใหญ่มีลักษณะเหมือนกินบนเกาะ คือมีร่องรอยของการแปรสภาพ 
เป็นลกัษณะของหนิยคุโบราณทีเ่กดิจากการทบัถมและยงัคงสภาพแต่เดิมทีเ่คยอยูใ่ต้นำา้ 
เพียงแต่ส่วนโครงสร้างและเนื้อหินเปลี่ยนแปลงไปจากแรงระเบิดของภูเขาไฟ โดยหิน
แทบทกุก้อนยงัคงปรากฏแนวชัน้แร่ซึง่ทางธรณวีทิยาเรยีกว่าชัน้รอยต่อ หมายถงึกลุ่มแร่
ธาตุที่เข้าไปฝังตัวอยู ่ตามช้ันหินหรือเนื้อในหิน และแทรกซึมเข้าไปจนกลายเป็นเน้ือ
เดยีวกนั... ตกคำา่ยามนำา้ลง เราปล่อยให้เรอืลอยลำาอยูใ่นโคลนเลน ข้าพเจ้าสงัเกตเหน็ตัง้แต่
เมื่อตอนกลางวันว่าดินโคลนของท่ีนี่มีส่วนผสมของแร่ธาตุภูเขาไฟเหมือนท่ีพบในหลุม
แร่ถ่านหิน แถมยังได้กลิ่นกำามะถันโชยมาอย่างเข้มข้นตลอดทั้งคืน จนทำาให้คิดไปว่า
กำาลังอยู่ในบริเวณปากปล่องภูเขาไฟใต้นำ้า (2559: 116)
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 เนื้อหาข้างต้น แสดงให้เห็นว่ามูโอต์มีความรู้ด้านภูมิศาสตร์และธรณีวิทยาที่เขาสามารถวิเคราะห์และประมวล
ข้อมูลจากสิ่งที่เขาพบเห็น ด้วยระบบความคิดแบบนักวิทยาศาสตร์และนักสังเกตการณ์

 ข)  เนื้อหาบางส่วนที่แสดงถึงการสนใจทดลองและศึกษาด้านกีฏวิทยา

...ข้าพเจ้าไปเทีย่วเกาะครามด้วย เกาะนีใ้หญ่ทีสุ่ดและสวยท่ีสุดในบรรดาเกาะด้านทศิเหนอื
ของอ่าวไทยช่วงระหว่างเมืองบางกอกและจันทบูร ตลอดทั้งเกาะเป็นแนวสันเขา มีต้นไม้
ขึ้นเต็ม แต่เข้าไปสำารวจได้ไม่ยาก และน่าจะเป็นแหล่งแร่เหล็กออกไซด์จำานวนมาก พอ
ตกเย็นฝูงลิงและฝูงกวางบนเกาะจะแวะเวียนมากินนำ้า ที่ริมหาด เพราะบนเกาะไม่มีแหล่ง
นำ้าจืดเลย 
 เช้าวันที่ 29 พอตะวันไต่ขึ้นสูงที่ขอบฟ้า ลมบกกำาลังลง เราอยู่ห่างจาก ช่องแคบ
ทีก่ัน้ระหว่างเกาะหมากกบัเกาะกวางเพยีง 3 ไมล์ ตอนทีล่มหยดุพดั เรอืแล่นไปได้ครึง่ชัว่โมง
แล้วโดยอาศัยแรงพาย คนบนเรือต่างถูกแสงแดดแผดเผา เพียงช่ัว 1 ช่ัวโมงที่ไม่มีลมพัด 
อากาศช่างทบึหนกัและร้อนจนแทบหายใจไม่ออก ทนัใดนัน้ข้าพเจ้าให้รูส้กึประหลาดใจนกั 
ด้วยว่านำา้ทะเลเริม่เคลือ่นตวัเป็นคลืน่ม้วนตวัสงูขึน้ จนเรอืลำาน้อยของเราหมนุสะเปะสะ
ปะไร้ทศิทาง ข้าพเจ้าคดิอะไรไม่ออกเพราะไม่เคยพบปรากฏการณ์แปลกใหม่นี้มาก่อนเลย 
ไม่รู้ว่าจะเป็นเหตุให้เกิดเภทภัยหรืออุบัติเหตุใดๆ ในชั่วเวลานาทีนั้นหรือไม่ กระทั่งได้ยิน
คนแจวเรือร้องว่า “โน่น ดูสิ ดูนำ้าทะเลเดือด” ข้าพเจ้าเหลียวไปมองทางทิศที่เขาชี้ ดูเห
มือนนำ้าทะเลกำาลังเดือดปุดๆ และเพียงชั่วพริบตาก็เกิดนำ้าพุและไอนำ้าพุ่งสูงขึ้นไปใน
อากาศนานหลายนาท ีข้าพเจ้าไม่เคยเจอปรากฏการณ์เช่นนีม้าก่อน แต่แล้วกเ็ลกิประหลาด
ใจเรื่องกลิ่นกำามะถันที่โชยฉุนจนหายใจไม่ออกที่เกาะมัน ภูเขาไฟใต้นำ้าที่เกิดปะทุขึ้นมานี้
อยู่ห่างจากจุดที่เราทอดสมอเรือเมื่อ 3 วันก่อนเกือบไมล์ (2559: 118)

 พืชพันธุ์ที่นี่สวยงามดีแต่ไม่ขึ้นดกหนา มีไม้ต้นสูงใหญ่ไม่มาก ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเฉลี่ย 1-2 ฟุต ความสูงโดยประมาณระหว่าง 25 หรือ 30 เมตร หรือบางต้นถึง 
40 เมตร ส่วนมากจะเป็นไม้ประเภทให้ยาง ฝูงเลียงผามาชุมนุมใต้ต้นไม้เป็นจำานวนมาก 
เสอืกด้็วยเช่นกนั และลกึเข้าไปในเขตเขา ยงัมช้ีางและแรดอยูม่าก เราพบชัน้หนิทรายขนาด
ใหญ่ในหลายๆ ที.่.. (2559: 368)

.... หลายครัง้ข้าพเจ้าเดนิท่องไปเจอซากปรกัหกัพงัขนาดใหญ่มากมายแฝงอยูใ่นป่า มโีอกาส
เก็บตัวอย่างผีเสื้อสวยงามและแมลงพันธุ์ใหม่ๆ หลายชนิดจากที่นั่น พอออกจากอยุธยา
เราก็มุ่งตรงไปยังปากเพรียว ซ่ึงต้องใช้เวลาเดินเท้าอีกสองสามวันขึ้นไปทางเหนือก็จะถึง
พรมแดนลาว ปากเพรียวเป็นพื้นที่ในเขตภูเขาน้อยใหญ่ ข้าพเจ้าจึงได้โอกาสลงมือเก็บ
ตัวอย่างแมลงและหอยบกสารพัดชนิด (2559: 87)

.... พอสร้างกระท่อมซ่ึงกินเวลาไม่นานและไม่แพงด้วยแล้วเสร็จก็เอาเปลแขวนไว้ 3 หลัง 
แล้วเริม่เตรยีมการล่าสตัว์ปีกและแมลง ซึง่จะมชีกุชมุจรงิๆ กเ็ฉพาะตอนต้นและปลายฤดู
ฝน ... จากงานล่าสัตว์ที่ได้ผลดีและมีปริมาณมาก ตัวด้วงหนวดยาวมีอยู่ชุกชุม วันนี้
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 ข้อมลูดงักล่าวแสดงให้เหน็ว่าเป้าประสงค์ประการสำาคญัทีม่โูอต์ออกสำารวจดนิแดนแถบนี ้ทีต้่องการเกบ็ตัวอย่าง
พันธุ์สัตว์นานาชนิด โดยเฉพาะแมลงและหอยเพื่อส่งกลับไปยังดินแดนที่เขาจากมา กระน้ัน บันทึกของเขาก็บอกเล่าให้
ทราบว่าการ ทำางาน ของเขามีทั้งช่วงเวลาที่ธรรมชาติเป็นใจบ้าง โหดร้ายบ้าง เช่นในครั้งที่ตัวอย่างพันธุ์หอย พันธุ์แมลงหา
ยากทีเ่ขาได้มาเป็นจำานวนมากจากการสำารวจครัง้แรก ๆ  ทีเ่พชรบุร ีต้องอนัตรธานไปพร้อมกบัการอบัปางของเรอืเซอร์เจมส์ 
บรู๊ค แมจ้ะรู้สึกเศร้าเสียดายพานใหห้มดกำาลังใจ แตก่ารสำารวจครั้งต่อ ๆ  มาด้วยความมุ่งมัน่กอปรกบัความรู้ด้านธรรมชาติ
วิทยาและด้านกีฏวิทยา ก็ทำาให้เขาได้ ชิ้นงาน ใหม่ มาแทนที่ 

 ค) เนื้อหาบางส่วนที่แสดงถึงความสนใจในศาสตร์อื่น ๆ ที่ควรค่าแก่การศึกษา
 เนือ้หาต่อไปนีเ้ป็นการออกเดนิทางสูพ่ระตะบองเข้าเมอืงเสียมเรยีบและได้พบ ปราสาทนครวดั โบราณสถานอนั
ได้ช่ือว่าเป็นจติวญิญาณของชนชาตเิขมร มโูอต์ได้แสดงความตืน่ใจทีไ่ด้ยลผลงานสถาปัตยกรรมอนัลำา้ค่านี ้ทัง้หวงัใจให้ถ้อย
ความของเขาสื่อไปถึงปราชญ์ด้านอารยธรรมตะวันออกให้สนใจมาศึกษาเพื่อประโยชน์ด้านโบราณคดีสืบต่อไป 

ข้าพเจ้าเก็บแมลงหายากชนิดใหม่ๆ ใส่กล่องได้กว่าพันตัว ทั้งยังรู้สึกดีใจเหลือเกินที่
สามารถจดัหาแมลงมาแทนทีพ่วกชดุพนัธุห์ายากทีไ่ด้จากเมอืงเพชรบรีุ ซึง่ถกูทำาลายเสีย
หายไปกับชุดสะสมทั้งหมดที่จมทะเลลงพร้อมกับเรือเซอร์เจมส์ บรู๊ค (2559: 340)

... บนเส้นรุ้งที่ 14 องศา และเส้นแวงที่ 102 องศาทางทิศตะวันออกของกรุงปารีสในเขต
หวัเมอืงชือ่เดยีวกันนี ้ปรากฏซากโบราณสถานอนังดงามอลังการ ต้ังอยูท่างทศิตะวันออก
ของโตนเลสาบ เป็นผลงานสร้างสรรค์อนัยิง่ใหญ่ เพยีงได้เห็นก็เกิดความรู้สึกชืน่ชมอย่าง
ลึกซึ้ง จนเราอดตั้งคำาถามไม่ได้ว่า เกิดอะไรขึ้นกับประชาชาติที่ทรงอำานาจ ทรงภูมิปัญญา 
และมั่งคั่งด้วยอารยธรรมซึ่งเรายกย่องให้เป็นเจ้าของผลงานสุดอลังการนี้... (2559: 230)

... ความพยายามตัง้ใจบรรยายสิง่ทีพ่บเหน็และความรูส้กึทีม่ต่ีอโบราณสถานเมอืงพระนคร 
ข้าพเจ้าไม่ได้มีเจตนาแสดงภูมิรู้ทางสถาปัตยกรรมและโบราณคดีแม้แต่ น้อย หวังไว้แต่
เพียงประการเดยีวว่า ความสามารถเลก็น้อยทีพ่อมอียู ่จะมส่ีวนช่วยเสรมิความรูเ้รือ่งศาสตร์
แขนงใหม่ และดึงความสนใจของเหล่านักปราชญ์ทางบูรพคดีศึกษามาสู่แหล่งโบราณ
สถานที่ค้นพบใหม่แห่งนี.้.. (2559: 234)
... ใครบ้างเล่าอาจเอ้ือมคิดฝันว่าจะมีศิลปะสถาปัตยกรรมอื่นใดในโลกที่จะงดงาม
ตระการตายิง่กว่านี ้แถมยงัเร้นกายอยูก่ลางป่าลึก ในดนิแดนห่างไกลความเจรญิ ดบิเถือ่น
รกร้าง ไร้คนรู้จัก... ที่ซึ่งร่องรอยของสัตว์ใหญ่น้อยได้กลบลบเลือนร่องรอยของมนุษย์ ยิน
เพียงเสียงกระหึ่มก้องของเสือคำาราม เสียงแผดลั่นของช้างป่า และเสียงกู่ร้องของกวาง 
 เราใช้เวลาทั้งวันสำารวจดินแดนน้ี แต่ละย่างก้าวเปี่ยมด้วยความพิศวงและ
มหัศจรรย์ใจที่มีแต่จะเพิ่มพูนทุกขณะ... 
 ย่ิงข้าพเจ้าเข้าไปใกล้ แทนท่ีจะรู้สึกผิดหวัง กลับยิ่งชื่นชมโสมนัสลึกซึ้งขึ้น 
เห็นเสาสูงรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส สกัดเป็นหินแท่งเดียวล้วนๆ สัดส่วนเหมาะเจาะ ซุ้มประตู 
หน้าบนั และหลงัคาโค้ง ล้วนแล้วแต่สร้างจากแท่งหนิทรายสกดั ขัดกลงึ สลกัลวดลายอย่าง
ลงตัว... (2559: 239)
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 นอกจากนี้ ในช่วงขากลับ มูโอต์ได้มีโอกาสไปเยือนปราสาทพนมวัน ณ เมืองพิมาย คำาบอกเล่าของเขายังคงมี
นัยยะแสดงความประทับใจที่มีต่อปราสาทนครวัด ดังนี้

...ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมประสาทแห่งหนึ่งชื่อพนมวัน อยู่ห่างจากตัวเมืองโคราช
ไป 9 ไมล์ทางตะวันออก โบราณสถานแห่งนี้งดงามน่าชื่นชมมาก แม้ขนาดจะเล็กและ
สวยน้อยกว่าปราสาทเมอืงพระนคร... เมือ่ขึน้ไปถงึยอด ภาพทีเ่หน็ทำาให้เข้าใจว่าเรากำาลงั
ยนือยูท่ีใ่จกลางซากปรกัหกัพงัของปราสาทในเมอืงพระนคร... ชาวสยามกล่าวว่าพนมวนั
คอืศาสนสถานในองค์พระราชนิ ีส่วนศาสนสถานของพระราชาอยูท่ีพ่มิาย ซึง่ตัง้อยูห่่าง
จากเมืองโคราชไปทางตะวันออกราว 30 กว่าไมล.์.. (2559: 360-361)

 ตามทีม่โูอต์ได้ออกตวัไว้ในบนัทกึการเดนิทางว่าตนเองไม่อาจหาญกล้าตัง้ตนว่าเป็นนกัโบราณคดี แต่การได้สัมผัส
ร่องรอยอารยธรรมเขมร อนัเป็นความภาคภูมิใจของชาวกมัพชูา ทำาให้มโูอต์ได้กล่าวไว้ในส่วนนำาของบทที ่20 ว่าหากต้องการ
ค้นพบคำาตอบแห่งที่มาของกลุ่มชนเขมร หรืออีกนัยหนึ่งคือการจะรู้ประวัติศาสตร์ชนชาติเขมรได้อย่างกระจ่างชัดจะต้อง
เป็นผู้รู้ภาษาสันสกฤต ภาษาบาลี ภาษาฮินดี รวมท้ังภาษาที่ใช้ในแถบอินโดจีน ตลอดจนมีความรู้ด้านจารึกศึกษาและ
ประวัติศาสตร์ศิลปะ หาไม่แล้ว ก็จะมีแต่เพียงข้อสันนิษฐานต่าง ๆ ที่มักมีการหาข้อมูลหรือแนวความคิดอื่น ๆ มาหักล้าง
กัน ไม่มีจบสิ้น จากเนื้อหาในบันทึกต่อไปนี้

มีแต่ความรู้ภาษาสันสกฤต ภาษาบาลี และภาษาปัจจุบันที่ใช้กันในอินเดีย ดินแดนฮินดู
สถาน และอินโดจีน อีกทั้งงานศึกษาจารึกและภาพนูนตำ่าในเมืองพระนคร เปรียบเทียบ
กับเรื่องรางมากหลายที่ปรากฏอยู่ในบทกวีสรรเสริญวีรบุรุษโบราณของอินเดียเท่านั้นที่จะ
เป็นปัจจัยช่วยให้เราค้นพบความเป็นมาของกลุ่มชนเขมรโบราณแห่งอาณาจักรกัมพูชา... 
ตราบเท่าที่ยังไม่มีปราชญ์ทางโบราณคดีคนใดอุทิศตัวศึกษาผลงานนี้ ย่อมเป็นไปได้ที่
เราจะมีเพียงระบบคิดในการอธิบาย ข้อสมมติฐานที่มีแต่จะขัดแย้งและหักล้างกันเอง 
ด้วยเหตนุี ้เท่าทีท่ำาได้ในปัจจบุนัล้วนเป็นเพยีงเรือ่งของสมมตฐิาน เราจึงขอแสดงความเหน็
ไว้ด้วยในที่นี้ ด้วย ความถ่อมเนื้อถ่อมตัวและรู้ดีถึงข้อจำากัด (2559: 259)

 
อ็องรี มูโอต์ 

ภาพวาดลายเว้นจากรูปถ่าย โดย อ. รูสโซ (2559: 2)
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ทัศนะทางมานุษยวิทยาจากสายตาผู้แปลกถิ่น 
 ดังท่ีได้กล่าวไว้ในส่วนของบทนำาแล้วว่าบันทึกการเดินทางของอ็องรี มูโอต์น้ี เป็นการให้ข้อมูลจากสายตาและ
ทัศนะของ คนนอก ท่ีแม้จะให้ข้อมูลท่ีตรงไปตรงมาตามความนึกคิด หรือตัดสินด้วยตรรกะด้านวิทยาศาสตร์ผนวกความ
เชื่อตามกรอบแห่งศาสนาท่ีเขานับถือ ด้วยเพราะบุคลิกของมูโอต์นั้นโน้มไปทางการเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สนใจใคร่รู้ ช่าง
สงัเกต ชอบการสำารวจ การทดลองและการหาคำาตอบ บางข้อมลู บางทศันะจงึอาจ ตรงเกนิไป ในขณะเดยีวกนั หลายข้อมลู 
หลายทศันะ แสดงให้เหน็ว่าการเล่าเรือ่งจากมมุมองของผู้ทีม่าจากความเป็นอืน่ด้านชาตพินัธุ ์ความเช่ือ จารีต ขนบธรรมเนียม
ประเพณี เรื่องที่เล่า นั้น อาจกลายเป็นประเด็นขัดข้องใจหรือถือเป็นเรื่องค่อนข้างอ่อนไหวสำาหรับผู้ที่อยู่ในบริบทสังคม 
วัฒนธรรมนั้น ๆ 
 ในที่นี้ จะนำาเสนอทัศนะของมูโอต์ที่มีต่อศาสนา ความเชื่อ วิถีชีวิต และ ทัศนะต่อชนชั้นปกครอง ไพร่ ทาส 
ในดินแดนที่เขาได้ออกสำารวจ (เน้นตัวหนาโดยผู้เขียน) ดังนี้ 

 ก) ทัศนะต่อศาสนา ความเชื่อ วิถีชีวิต
 ในเชิงอรรถที่ 3 ของ บทที่ 24 ซึ่งได้ระบุไว้ว่าเป็นเชิงอรรถต้นฉบับ แสดงให้เห็นทัศนะเชิงวิจารณ์ที่มีต่อการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาในองค์พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ตามมมุมองของชาวตะวนัตกทีไ่ม่ได้นบัถอืพทุธศาสนา แต่เชือ่ใน พระเจ้า
ของตน ดังนี้ 

แม้เราไม่อาจยนืยนัได้ว่าเจ้าชายชาวอนิเดยีทีช่ือ่สทิธารถะแห่งวงศ์โคตมะ (le Gotamide)
หรือที่ชาวพุทธในยุคหลังเรียกว่าศากยมุนี เป็นผู้นำาระดับแนวหน้าในการต่อต้านระบบ
วรรณะในอินเดียหรือไม ่แต่อย่างน้อย เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่ทรงเชิญชวนให้คนทุกคน 
ไม่ว่ามาจากชาตกิำาเนดิใดมโีอกาสใช้ชวีติแบบนักบวชและสามารถเข้าถงึหนทางหลดุพ้นดงั
ที่ได้กระทำานั้น เท่ากับเป็นการบั่นทอนโครงสร้างของระบบชนชั้นวรรณะอยู่แล้วในตัว คำา
สอนท่ีให้คนทุกคนมีหน้าท่ี และสามารถบรรลุจุดหมายสูงสุดได้โดยเสมอภาค เท่ากับ
ปลดปล่อยเสรีภาพทางจิตวิญญาณให้คนตัวเล็ก ๆ และคนยากคนจนจากแอกของคน
ทีแ่ขง็แกร่งและมอีำานาจมากกว่า ทัง้ยงัล้มล้างเส้นแบ่งความเป็นมนษุย์ในหมูช่นตามศาสนา
พราหมณ์ แม้เราอาจจะเหน็ต่างจากแนวคิดทางศาสนาอย่างหยาบ ๆ  ทีน่ำาลทัธคิวามเชือ่
ซึง่ถกูขบัออกจากอนิเดยี ไปปะตดิปะต่อกับความเชือ่เรือ่งโชคลางแบบดบิ ๆ  ในดนิแดน
ปลายบุรพทิศและทางเหนือของอินเดีย แต่ก็ต้องยอมรับด้วยเช่นกันว่า ลัทธิความคิดดัง
ว่านี้ได้ช่วยปกป้องคุ้มครองมนุษย์ 400,000,000 ชีวิตที่เผชิญชะตากรรมเดียวกันกับ
ชาตพินัธุเ์ก่าแก่อย่างชาวอยีปิต์และอนิเดยีให้หลดุพ้นจากกรอบความเชือ่ทีฝั่งหวัไปจนตาย
เรือ่ง วรรณะ อนัเป็นตวับ่มเพาะความเป็นชาตแิละสำานกึในมาตภูุมไิปจนหมดส้ิน – เชงิอรรถ
ต้นฉบับ (2559: 329)

 นอกจากการวิจารณ์ “ศาสดาแห่งพุทธศาสนา” แล้ว มูโอต์ยังได้วิจารณ์ ผู้สืบทอดพุทธศาสนา คือ พระสงฆ์ ว่า
เป็นกลุม่บคุคลทีร่ะบลุกัษณะทางสถานะได้ยาก จะเทยีบเคยีงกบัสถานภาพบาทหลวงในครสิต์ศาสนาหาได้ไม่ แม้พระสงฆ์
จะมีส่วนร่วมกับพิธีกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายของคนในสังคม แต่หาได้มีหน้าที่รับผิดชอบจิต
วิญญาณของใครดังบทบาทของ พระ ในศาสนาที่มูโอต์นับถือ ต่อด้วยการวิจารณ์ตามภาพที่เห็นกอปรกับความยึดถือเชื่อ
มั่นและศรัทธาเพียงพระเจ้าแห่งตน ไม่ได้มีความไม่เข้าใจอย่าท่องแท้ในบริบทของพุทธบัญญัติ และวิถีแห่งพระสงฆ์กับ
พุทธมามกะ ดังเนื้อหาต่อไปนี้
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...หากเอาแนวคดิเราไปอธบิายสถานะของพระทีเ่ป็นคณะสงฆ์ในสงัคมคงให้นิยามได้ยาก
นัก ด้วยว่านี่ไม่ใช่ชนชั้นทางสังคมเพราะใครๆ ก็บวชเป็นพระได้ แม้แต่พวกทาสที่ได้รับ
อนุญาตจากเจ้านายแล้ว จนอาจกล่าวได้ว่าพระสงฆ์เป็น ชนชั้นกลุ่มเดียวที่ยังคงเจริญรอย
ตามแนวคิดดั้งเดิมของศาสดาผู้ก่อตั้ง (เชิงอรรถ) ครั้นจะระบุว่าเทียบเท่ากับชนชั้น
บาทหลวงที่มีกฎระเบียบให้ปฏิบัติตามอย่างทางเราก็ไม่ได้อีก แม้พวกเขาจะร่วมหรือ
แม้แต่เป็นผู้นำาพิธีกรรมที่สำาคัญยิ่งทุกช่วงชีวิต นับแต่เกิด โกนจุก แต่งงาน ตาย และจบ
ลงด้วยพธิศีพ แต่กลบัไม่เคยยอมรบัว่าข้อปฏิบัติทางศาสนาทีบั่ญญติัไว้สำาหรบัพธีิกรรม
เหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อใครอื่น นอกจากเพื่อพวกตนเอง ผลบุญจากการปฏิบัติจึงตกอยู่ใน
หมู่พระสงฆ์ด้วยกันเอง ไม่ใช่ผู้ท่ีนำาไปปฏิบัติ พระสงฆ์สยามไม่ต้องรับผิดชอบจิต
วิญญาณของใคร สรุปก็คือพวกพระมีผู้รับรู้รับฟังก็จริง แต่คนละลักษณะกับชาวคริสต์
ในสังกัดสังฆมณฑลอย่างเรา 
 ทั้งนี้ใช่ว่าผู้รับรู้รับฟังดังกล่าวจะต่อรองราคาการรับบริการจากพระสงฆ์ก็หาไม่ 
ในทางกลบักนัพวกเขาให้การยอมรบันบัถอือย่างสูงสุด อกีทัง้มอบสถานภาพอภิสิทธิห์รเูลิศ
และชัน้ยศสงูสดุให้ แม้เมือ่อยูก่ลางถนน ชาวบ้านสามญัพากนัหมอบกราบเมือ่เจอพระสงฆ์
อยูต่่อหน้าโดยยกมอืขึน้จรดหน้าผากแสดงความเคารพเพยีงคร้ังเดยีว แต่ก็โปรดให้นัง่ใกล้ๆ 
กับที่ประทับ ในแต่ละวันพระองค์ถวายทานแก่พระสงฆ์นับร้อยๆ รูปเป็นแบบอย่างให้พระ
ราชินีและพระสนมเอกในพระราชวังกระทำาตามด้วยศรัทธา
 ทัง้น้ี แม้ว่าวินยัเข้มงวดพสิดาร 227 ประการของพระสงฆ์ จะมข้ีอบญัญตั ิอาท.ิ.. 
หากข้อเทจ็จรงิกลบักลายเป็นว่า สตรเีพศอนัเป็นกึง่หนึง่ของเผ่าพนัธุม์นษุย์นีเ่อง ทีเ่ป็น
ฐานคำ้าจุนสนับสนุนสถาบันสงฆ์อย่างแน่นแฟ้นม่ันคงท่ีสุด... ทุกๆ เช้าครอบครัวจนๆ 
ภรรยาหรือบุตรสาวคนที่นั่งคุกเข่านอบน้อมอยู่หน้าประตูบ้านเพื่อรอถวายทาน (ใส่บาตร) 
แก่พระผู้เดินบิณฑบาตมาจากวัดใกล้บ้าน.... และนำาข้าวของไปถวายแทบเท้าพระสงฆ์
เป็นประจำาพลางนั่งร้อง สาธุ! สาธุ! (บราโว! บราโว!) ไปด้วยระหว่างพระสงฆ์ผู้มีหน้าที่
เทศน์ประจำาวันพรำ่าบ่นอะไรต่างๆ ท่ีฟังไม่รู้เรื่องหรือน่าเบื่อชวนง่วงเป็นที่สุดนานเป็น
ชั่วโมงๆ (2559: 313-314) 

 นอกจากนี ้มโูอต์ได้แสดงทศันะต่อวถิชีวีติของชาวสยาม ทีห่มดเวลายามว่างไปกบัเล่นสนกุ เล่นการพนนัไปวนั ๆ
ตั้งแต่ ผู้สูงวัย ผู้ใหญ่ เด็ก โดยเฉพาะการ (พนัน) ชนไก่ที่นิยมเล่นจนติดหัวปักหัวป�า แม้ทางการจะสั่งห้ามก็ไมอาจปราบ
ปรามได้หมดสิ้น ดังนี้ 

 ชาวสยามใช้เวลาส่วนหนึง่ของชวีติ หรอืจะเรยีกว่าช่วงทีด่ทีีส่ดุกว่็าได้ ไปกบั
การละเล่นและการบันเทิงชนิดต่างๆ เช่นเดียวกับพลเมืองชาติอื่นใดก็ตามที่มีบุคลิกสยบ
ยอม การละเล่นสารพัดสารพันนี้กลายเป็นกิจกรรมหลักในชีวิตทันทีที่หาได้พอกินใน
แต่ละวันแล้ว ต่อเมื่อหิวอีก จึงค่อยหันไปทำามาหากิน ช่วงเวลาที่เหลือนั้นต้องหาอะไรมา
เล่นให้บันเทิงใจตลอดทั้งวัน ไม่เว้นเด็กเล็ก ผู้ใหญ่ ตลอดจนผู้เฒ่าผู้แก่ทุกๆ วัย 
 สำาหรับพวกเด็ก ๆ พวกแกทอยกอง กระโดเชือก เสือข้ามห้วย โหนราว เล่น
ซ่อนหา เล่นลูกข่าง และอื่นๆ ที่สรรหากันมาตั้งแต่เช้าจดเย็น ชนิดที่เด็กๆ ยุโรปอาจ
ทึกทักเอาว่าได้แบบมาจากยุโรป... กับการชนไก่ ยิ่งติดกันหัวปักหัวป�า แม้จะมีพระบรม
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ราชโองการสั่งห้าม ซำ้าต้องจ่ายค่าระวางค่าปรับที่หลวงกำาหนดไว้ นั่นอีก แต่ก็ยังไม่วาย
มีสังเวียนชนไก่ให้เห็นกันทุกวัน... (2559: 53-54)

 มโูอต์ยงัได้กล่าวไว้ว่าแม้จะเป็นเมอืงพทุธ ชาวสยาม กมัพชูา และลาว ล้วนมคีวามเชือ่เรือ่งโชคลาง เรือ่งผ ีอำานาจ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ ตลอดจนเชื่อว่ามีอมนุษย์ มีสัตว์ที่มีฤทธิ์อย่างยักษ์ พญานาค งูเจ้า พญาครุฑนี้มีอยู่จริง ดังนี้

 ชนชาติสยามก่อกำาเนิดขึ้นจากการผสมผสานของประชากร 2 กระแส จากทาง
เหนือและทางตะวันตก จึงรับเอาความเชื่อเรื่องโชคลางตามวัฒนธรรมจีนและฮินดูไว้ครบ
ถ้วนไม่ตกหล่น แม้ว่าพทุธศาสนาทีด่ำารงอยูต่ลอดมาจะเพยีรสอนหนทางให้พวกเขาหลดุ
พ้น แต่ก็ไร้ผล ชาวสยามเชื่อเรื่องภูติผีปีศาจสารพัดรูปทรงจากตำานานโลกสวรรค์ ทั้งที่
มีรูปทรงโค้งยาว มีเขา ผมเผ้ารุงรัง พวกเขาปักใจเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่จริง ไม่ว่าจะเป็น
นางเงอืก ยกัษยีกัษา นางไม้ เข้าป่าเจ้าเขา เจ้าแห่งไฟ นำา้ และลม ตลอดจนสตัว์ประหลาด
พสิดารจากชมุนมุเทวดาโบราณ หรอืแม้กระทัง่ชมุนุมเทพพรหมทางฮินดู อาทิ พญานาค 
หรือเทพเจ้างู ผู้มีอิทธิฤทธิ์พ่นไฟ อีกทั้งพญาครุฑ นกยักษ์ที่ชอบลักพาตัวมนุษย์ (2559: 
25)

 คนลาวเป็นพวกเชื่อโชคลางพอๆ กับคนเขมร แลอาจมากกว่าชาวสยาม หากมี
ใครสกัคนเกดิจบัไข้ได้ป่วย หรอืมอีาการไม่สบาย ครัน่เนือ้ครัน่ตวัเพยีงเล็กน้อย กเ็ชือ่สนิท
ใจว่าเป็นเพราะมีผีเข้าไปในตัว... (2559: 342) 

 เมื่อมูโอต์ได้ชมศิลปะการแสดงของสยาม ก็เล่าเรื่องความคิดเห็น ด้วยความไม่รู้และไม่ซึ้งกับศิลปะด้านดนตรี
และนาฏการของสยาม จงึแสดงทศันะในเชงิลบและไม่รูว่้าเขากำาลังชมการแสดงโขน ทีซ่ึง่ในปัจจบุนัเป็นศิลปะการแสดงอนั
เป็นที่เลื่องลือไปยังซีกโลกของเขา

... พระเจ้าแผ่นดนิเสดจ็พระราชดำาเนนิมาถงึก่อนพวกเราไม่กีน่าท ีพวกเราจงึได้เข้าเฝ้าถวาย
บงัคมก่อนจะได้ช่ืนชมการแสดงซึง่โหมโรงกนัอย่างเอกิเกรกิ... ข้าพเจ้านัน้พร้อมจะเชือ่เสยี
แล้วว่าศาสตร์การดนตรีแห่งสยามคงจะวนเวียนอยู่กับจังหวะทำานองพิลึกๆ อย่างนี้
แหละ... ในทีส่ดุการแสดงกอ็อกโรง คณะนกัแสดงทัง้ชายหญงิแต่งตวัด้วยเสือ้ผ้าแปลกพลิกึ
เกินกว่าที่จะจินตนาการได้ปรากฏตัวพร้อมกันบนเวที พวกเขาแต่งกายด้วยชุดผ้าไหมปัก
ดิน้ลายทอง สวมหมวกปลายแหลม ทรงสงู ประดบัเครือ่งแก้วเพชรพลอยเก๊ๆ อย่างภาค
ภูมิ ภาพท่ีได้เห็นแปลกตาชวนดูส่วนท่าทางที่แสดงนั้นก็ไม่มีอะไรซับซ้อน เห็นมีแต่การ
ออกท่าออกทางของคณะนักร้องที่ยืนเยื้องหลังเหล่านักแสดงไปเล็กน้อย ต่างคนต่างลีลาก็
จริง แต่ดูแล้วอยู่ข้างจะไม่งาม ส่วนเรื่องที่นำามาเล่นกันนั้น เล่าไม่ถูกเหมือนกันว่าคืออะไร 
เท่าที่พอดูเข้าใจ เป็นเรื่องการไล่ล่ากวางน้อยอย่างซื่อๆ มีนักแสดงสวมหัวกวางวิ่งถลา
ขึ้นมาบนเวที แล้วไล่ล่ากันอยู่สักสองสามวินาทีก็จับตัวกวางได้ ก่อนจะฆ่า เอาไปทำา
อาหารกินกันบนเวทีนั่นเอง... (2559: 56-58)
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 นอกจากนี้ มูโอต์ได้มีโอกาสได้รู้กระบวนการฝึกช้างเห็นได้จากการเปรียบเปรยวิธีฝึกช้างที่เพิ่งคล้องมาได้ การ
ได้เห็นการคล้องช้างที่จัดขึ้น ภาพฝูงช้างป่ารวมถึงเพนียดที่ได้เตรียมการไว้เพื่อการคล้องช้างจึงสร้างความประทับใจและ
ตื่นใจแก่เขาอย่างมาก ดังนี้

 ว่ากนัไปแล้ว เจ้ายกัษ์ปักหลัน่น่ีมีนิสัยขีข้ลาดและขีต่ื้นอย่างเหลือเช่ือ พวกมัน
ประสาทอ่อนปานสาวงาม กว่าจะฝึกให้ชนิ ไม่ตกใจกลวัตัวสัน่เม่ือเหน็ม้า หรอืเม่ือได้ยนิ
เสียงดังของปืนไฟ ต้องให้เวลานานพอดู ครั้นเมื่อมันคุ้นและเชื่องลงระหว่างอยู่ที่เพนียด
แล้ว ก็จะถูกส่งตัวไปบางกอกเพื่อรับสนองงานที่ทาง ราชสำานักกำาหนดไว้ โดยการจัดให้อยู่
ในคอกบนแพลอยนำ้าขนาดใหญ่ที่ต่อขึ้นเพื่อการนี้ แล้วค่อยๆ ล่องแพลงมาช้าๆ ตามแม่นำ้า
 ข้าพเจ้าของสารภาพว่าข้อมลูส่วนใหญ่ทีห่ยบิยกมาข้างต้น ได้มาจากบนัทกึของ
บุคคลที่ควรแก่การเชื่อถือ มากกว่าจากประสบการณ์ตรง ทั้งนี้เนื่องจากการล่าและคล้อง
ช้างทีข้่าพเจ้าได้พบเหน็ ไม่ใช้การคล้องช้างป่าแล้วทำาให้เชือ่ง แต่เป็นการคล้องเจ้าสัตว์
สีเ่ท้าตวัใหญ่นบัร้อยๆ ตวัให้เข้าไปอยูใ่นทีป่ลอดภยัในช่วงฤดนูำา้หลาก พวกมนัถกูไล่ต้อน
ออกจากที่อยู่เดิมในป่า ให้เข้ามาหาที่หลบพักและหาอาหารกินในเขตป่าละเมาะและเรือก
สวนใกล้เมืองอยุธยา
 ในการหลอกล่อผู้มาเยือนอย่างเอิกเกริกฝูงนี้ให้เข้าเพนียด ผู้เฝ้าเพนียดเลือก
ใช้วิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการส่งช้างพังที่ฝึกเชื่องแล้วเข้าไปในฝูงช้างเถื่อน พวก
มนัจะหนักลบัเข้าคอกเมือ่ได้ยนิเสยีงเป่าเขาเรยีก ส่วนทีแ่นวหลังกต็ัง้แถวช้างพลายตวัมหมึา
ไว้คอยต้อนยามทีเ่พือ่นช้างป่าทำาท่าหนัหลงัหนเีพือ่จะกลับเข้าป่าไป จากนัน้กถ็งึช่วงไล่ต้อน
เข้าเพนียด ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นภาพใดชวนตื่นตาตื่นใจเท่านี้มาก่อน (2559: 321-322)

 ถ้อยความผ่านตวัอักษรของมโูอต์ทีแ่ปลความเป็นภาษาไทยข้างต้น แสดงให้เห็นถงึทศันคตต่ิอต่อศาสนา ความเชือ่
และวิถีชีวิตแห่งดินแดนที่เขาได้สัมผัส อันล้วนเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ตามมุมมองของเขาบนพื้นฐานความรู้ ความคิด และ
ความเชื่ิอของตนเอง ที่อาจมีข้อจำากัดตรงความเข้าใจด้านบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในขณะเดียวกันก็เป็นกระจกส่อง
สะท้อนให้คนรุ่นหลังผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรม (ร่วม) ที่มูโอต์กล่าวถึงนี้ ได้นำาไปขบคิดและย้อนพินิจว่าตนเองยังคงเป็นเช่น
นั้นอยู่หรือไม่ หรือได้พัฒนาตนเองจนเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า ชาวสยาม (รวมถึงกัมพูชา และลาว) ในปัจจุบันหาได้เป็นเช่น
ที่มูโอต์เคยกล่าวถึง

 ข) ทัศนะต่อชนชั้นปกครอง ไพร่ ทาส 
 บันทึกของมูโอต์ยังแสดงให้เห็นว่าเขามีความสนใจด้านรัฐศาสตร์การปกครอง ดังจะเห็นได้จากการแสดงทัศนะ
เชิงวิจารณ์ชนชั้นปกครองของสยามประเทศ กัมพูชาและลาว ตามมุมมองของตนโดยไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม ใน
ที่นี้ได้นำาตัวอย่างบางส่วนเกี่ยวกับการวิจารณ์เชิงเปรียบเทียบกษัตริย์ไทย 2 พระองค์ เกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพและ การ
บริหารราชการบ้านเมือง ดังนี้

... พระเจ้าแผ่นดนิสยามทรงแสดงพระองค์ว่าทรงใส่พระทยัเรือ่งการบรหิารบ้านเมอืง โปรด
ให้ขนุนางและเสนาบดเีข้าเฝ้า (ถวายงานข้อราชการแผ่นดนิ) วนัละ 2 ครัง้ ครัง้แรกเริม่เวลา 
10 โมงเช้า และจบลงตอนบ่าย 2 โมง หรือบ่าย 3 โมง ครั้งที่ 2 เป็นช่วงดึก เริ่ม 5 ทุ่ม เลิก
ตี 2 ช่วง 4 ชั่วโมงดังกล่าวนี้ ถ้าใช้เวลาเป็น ย่อมทำาอะไรที่เป็นประโยชน์ได้มากทีเดียว แต่
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กลับกลายเป็นการสนทนาแต่เรื่องนอกเหนือหัวข้อที่เรียกประชุมแทบทุกครั้งไป พระองค์
ท่านชวนให้ระลึกถึง พระเจ้าฌาคส์ที่ 1 แห่งอังกฤษ ด้วยพระชันษากว่าหกสิบนี้ ทรงแสดง
ความรอบรู้ที่ได้จากการที่ทรงใฝ่พระทัยศึกษามากกว่าที่จะทรงแสดงพระปรีชาสามารถให้
ปรากฏ ทรงพอพระทัยในการสนทนาอย่างไม่จบสิ้นมากกว่าจะทรงแสดงเหตุผล และไม่ได้
เจาจงหยิบยกเรื่องราวอันใดขึ้นมาพิจารณาโดยเฉพาะ ทรงพระวินิจฉัยเฉกเช่นเด็กน้อยใน
ร่างกายของชายชรา ด้วยปลงพระทัยว่ารัชสมัยของพระองค์เป็นช่วงสำาคัญแห่งยุคสมัย จึง
ทรงสนพระทัยท่ีจะจัดระเบียบและปรับปรุงทุกอย่างให้ดีขึ้น แต่กลับหาแรงสนับสนุน
แผนการท่ีทรงวางไว้ไม่ได้เลย แม้แต่จากตัวพระองค์เอง สำาหรับราชอาณาจักรแห่งนี้ 
พระองค์ทรงมีสถานะเป็นปราชญ์ผู้รู้อย่างแท้จริง แต่หาใช่พระผู้ครองแผ่นดินโดยแท้ไม่” 
(2559: 33)

 ข้อมูลเกี่ยวกับกษัตริย์องค์ที่ 2 ที่ข้าพเจ้าทราบมีดังนี้ ทรงได้รับการศึกษารอบรู้
ไม่ยิง่หย่อนกว่าพระเชษฐา ตรัสภาษาองักฤษและฝรัง่เศสได้ดอีย่างน่าอศัจรรย์ ทรงชืน่ชอบ
ยุโรปและวัฒนธรรมของทางเรา ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย มีไหวพริบตัดสินพระทัยเหมาะ
สมกับสถานการณ์ เป็นนักบริหารจัดการและนักปกครองที่มีประสิทธิภาพกว่าพระเชษฐา 
ด้วยทรงตระหนักดีถึงข้อได้เปรียบของพระองค์ในเร่ืองเหล่าน้ี จึงทรงเหน็ดหน่ายพระราช
หฤทัยต่อการปกครองที่ผิดทิศผิดทางยิ่งกว่าใครๆ สรุปได้ว่า พระองค์ทรงมีรสนิยมและ
แบบแผนการใช้ชีวิตเยี่ยงเจ้าขุนมูลนายชั้นสูงที่มั่งค่ังทางยุโรป ด้วยทรงชื่นชอบศิลป
วัฒนธรรมและอักษรศาสตร์ ทรงโปรดม้า และโปรดให้เลี้ยงม้างามๆ ไว้หลายตัวทีเดียว... 
(2559: 45) 

 นอกจากนี้ มูโอต์ ยังมีทัศนะสิทธิมนุษยชนที่แสดงถึงความชิงชังที่มีต่อระบบทาสที่กดขี่และรังแต่จะนำาพาให้รัฐ
ชาติก้าวไม่ถึงความเจริญ พร้อมเล่าประสบการณ์ชีวิตที่ได้พบเห็นระบอบทาสที่ประเทศรัสเซีย โดยได้แสดงนัยยะว่าส่ิงน้ี
เป็นเบ้าหลอมให้คนในรฐัชาตนิัน้ ๆ  ใช้ชวิีตด้วยความสยบยอมต่ออำานาจและไม่คดิจะพฒันาคุณภาพชวีติตนเอง หรอือกีนยั
หนึ่งคือ ถูกกดขี่และครอบงำาทางความคิดจนไม่เห็นความจำาเป็นที่จะพัฒนาชีวิตตนเอง ดังนี้ 

... พลเมืองของประเทศนี้น่าจะมีความสุขยิ่ง ถ้าไม่ต้องยอมสยบต่อระบอบทาสอันน่า
อดส!ู ธรรมชาตหิรอืกอ็ดุมสมบรูณ์ มาตคุามอนัแสนวเิศษน้ีดูแลพวกเขาอย่างดีจนทำาให้
เสียคน เพราะผืนดินแห่งธรรมชาติน้ีสนองความต้องการทุกสิ่งทุกอย่างแก่ประชาชน 
พืชพันธุ์ไม้ในป่าในส่วนล้วนผลิดอก แตกใบ ออกผลอันโอชา อีกทั้งแม่นำ้า ทะเลสาบ และ
หนองบงึก็อดุมสมบรูณ์ด้วยฝงูปลาจะสร้างบ้านสกัหลังหนึง่ กอ็าศยัต้นไผ่ไม่ก่ีลำาทีห่าได้จาก
ป่า นำ้าหลากแต่ละปีช่วยให้ดินที่ราบลุ่มแม่นำ้าอุดมสมบูรณ์อย่างน่าอัศจรรย์ ขอเพียงคน
ลงแรงหว่านและปลูก นอกนั้นก็ยกให้เป็นหน้าที่ของดวงตะวันไป ชาวบ้านที่นี่จึงไม่เคยได้
รูจ้กัและไม่เหน็ความจำาเป็นทีจ่ะต้องมีข้าวของเครือ่งใช้หรหูราฟุ่มเฟือยชนดิทีเ่ป็นส่วน
หนึ่งของวิถีชีวิตแบบชาวยุโรป” (2559: 88)
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... ข้าพเจ้าเคยใช้ชีวิตอยู่ในรัสเซียยาวนานกว่าสิบปี ได้พบผลเสียอย่างเลวร้ายอันเกิด
จากการใช้อำานาจบาตรใหญ่และระบอบทาส เช่ือไหมว่าทีเ่มอืงสยามนี ่ข้าพเจ้ากไ็ด้พบเห็น
เรื่องที่น่าเศร้าน่าเวทนาไม่แพ้กัน... (2559: 19)

 ในขณะเดียวกนั ระบบการขดูรดีภาษท่ีีเอารดัเอาเปรยีบราษฎร (ไพร่) ในดนิแดนทีม่โูอต์ได้ไปเยอืนกไ็ด้ถกูบนัทกึ
ไว้เช่นกัน ดังนี้ 

 
...การทำามาค้าขายที่หัวเมืองแห่งนี้ไม่เจริญรุ่งเรืองนัก ทั้งๆ ที่ควรจะไปได้ดีกว่านี้ ทั้งนี้
ทั้งนั้นเพราะมีการเรียกเก็บภาษีอากร ชาวบ้านถูกนายบ้านเรียกเกณฑ์แรงงานอย่างต่อ
เนื่อง เวลากู้เงินก็ถูกขูดรีดให้จ่ายดอกเบี้ยสูงเกินควร ซำ้ายังไม่ได้รับการเหลียวแลจาก
พวกขุนนางที่มาปกครอง เมื่อปัจจัยทั้งหมดน้ีผนวกกับสภาวะจำายอมเย่ียงทาส จึงกลาย
เป็นภาระหนักที่แต่ละครอบครัวต้องแบกรับจนเกินกำาลัง... (2559: 111-112)

...เมือ่เทยีบกบัชาวสยามแล้ว ชาวกมัพชูาจ่ายภาษแีละส่วยอากรในปรมิาณ ทีน้่อยมาก 
จนข้าพเจ้าคดิว่าจะได้พบประชาชาตนิีใ้นสภาพอยูด่แีละอดุมสมบรูณ์ แต่ให้ประหลาดใจยิง่
นัก เมื่อได้พบเห็นความเลวร้ายแทบทุกประเภทด้วยตัวเอง...(2559: 143)

เวลานี้ ชาวไร่ชาวนา ผู้ผลิตถูกรีดนาทาเร้นเรียกเก็บภาษีอากรทุกชนิด ยิ่งผลิตได้มาก
เท่าไหร่ ย่ิงต้องจ่ายมากเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ นอกจากดินฟ้าอากาศจะรู้เห็นเป็นใจให้ผู้คน
เดือดร้อนแล้ว ยังมีอีกปัจจัยที่ทำาให้พวกเขาติดกับความเลวน้อยนี้อยู่ นั่นคือถ้าผลิตได้น้อย 
ก็ย่อมจะถูกเรียกเก็บภาษีน้อยเช่นกัน เมื่อเป็นเช่นนั้นก็ยิ่งต้องทำางานให้น้อยลง จะหาเหตุ
ทำางานให้มากไปทำาไมกนัเล่า ประเทศนีไ้ม่เพยีงแต่จะกดขีป่ระชากรจำานวนมากทีส่ดุและมี
คุณภาพท่ีสุดให้อยู่ในระบอบทาสต่อไปเรื่อยๆ เท่านั้น เรายังพบเห็นการบิดเบือนฉ้อฉล
ฉกฉวยผลประโยชน์ทุกประเภทในหมู่ขุนนางชั้นสูง เจ้าเมือง เสนาบดี อีกทั้งเหล่าเจ้า
นายเชื้อพระวงศ์และกษัตริย์ผู้ปกครองก็ยังแสดงตัวอย่างให้เห็น (2559: 214) 

 ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่ามูโอต์มีความสนใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองและสิทธิมนุษยชนไม่น้อย ด้วย
บรบิทของประเทศทีเ่คยล้มระบอบกษตัรย์ิในสมยัพระเจ้าหลุยส์ที ่16 จากพลังความยากไร้อดอยากทีน่ำาไปสู่ความคลัง่แค้น
ของราษฎร จึงอนุมานได้ว่าเขาจึงไม่กริ่งเกรงที่จะวิพากษ์วิจารณ์ชนชั้นปกครองในดินแดนที่เขาได้ไปเยือนและมีโอกาสเข้า
เฝ้า เข้าพบ ส่วนทัศนะด้านสิทธิมนุษยชนสะท้อนถึงแนวความคิดแบบที่มูโอต์ (และนานาอารยประเทศ) เข้าใจว่าคือสิ่งที่
จะนำาพาให้สังคมงอกงามและวัฒนาหากยึดถือและปฏิบัติตาม

 จากการนำาเสนอทศันะทางมานษุยวทิยาจากสายตาผู้แปลกถิน่ เกีย่วกบัทศันะต่อศาสนา ความเช่ือ วถิชีีวติ ทศันะ
ต่อชนชั้นปกครอง ไพร่ ทาส ล้วนเป็นคำาบอกเล่าผ่านมุมมองมนสายตาผู้แปลกถิ่น ที่มีทั้งทัศนะเชิงบวกและเชิงลบ อาทิ 
ชื่นชม ตื่นใจ อัศจรรย์ใจ สนเท่ห์ ชิงชัง ตั้งคำาถาม 
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ทัศนะซ่อนเร้น (?) : ความมาดหมายที่มีนัยยะทางการเมือง 
 เดือนตุลาคม ปี 1858- เดือนตุลาคม ปี 1861 (พ.ศ. 2401-2404) เป็นช่วงเวลาออกสำารวจและผจญภัยในดิน
แดนตะวันออกของอ็องรี มูโอต์ ที่กินเวลาร่วม 3 ปี อีกทั้งนำาพาให้เขาจบชีวิตลงด้วยวัยเพียง 36 ปี ณ เมืองหลวงพระบาง 
ด้วยพิษไข้ป่าในต้นเดือนพฤศจิกายน ปี 1861 เมื่อบันทึกของเขาได้เผยแพร่ในเวลาต่อมา ปี 1866 ฝรั่งเศสได้ส่งทีมสำารวจ
ชดุใหญ่ทีม่เีครือ่งอำานวยความสะดวกพร้อมสรรพมายงัดนิแดนทีม่โูอต์สำารวจอกีครัง้ นำาไปสูก่ารได้กมัพชูาและลาว ไปเป็น
รัฐอารักขาในเวลาต่อมา ในประเด็นนี้ได้ประมวลเนื้อหาบางส่วนที่แสดงถึงทัศนะที่อาจมีนัยซ่อนเร้นทางงการเมือง (?) ซึ่ง
มูโอต์อาจบันทึกเพราะรำาพึงกับตนเอง หรือมีความมาดหมายที่มีนัยยะทางการเมืองในช่วงแสวงหารัฐอาณานิคมของชาติ
ตะวันตก (เน้นตัวหนาโดยผู้ปริทัศน์) ดังนี้

... เนือ่งจากการเกบ็ตวัเลขประชากรทำาเฉพาะในหมูไ่พร่ ทัง้กษตัรย์ิและขนุนางจงึไม่อาจให้
จำานวนประชากรทีถู่กต้องแม่นยำาได้ มเีพยีงการเข้ายดึครองของชาวยโุรป การเลกิทาส การ
ออกกฎหมายพิทักษ์คุ้มครองอย่างชาญฉลาด ผู้ปกครองที่ซื่อตรง มีประสบการณ์และ
ซื่อสัตย์ต่อหน้าท่ีอย่างย่ิงเท่านั้น ที่จะสามารถกอบกู้รัฐแห่งน้ีให้ฟื้นตัวขึ้นใหม่ได้ น่ีคือ
ดนิแดนตดิกบัโคชนิจนีทีซ่ึง่ฝรัง่เศสตัง้ใจจะเข้าไปครอบครองและคงจะทำาการสำาเรจ็เป็น
แน่ รัฐนี้เองจะกลายเป็นอู่ข้าวอู่นำ้าอันอุดมสมบูรณ์พอๆ กับโคชินจีนส่วนล่าง (2559: 212)

... หากเพียงประเทศนี้มีการบริหารปกครองอย่างรอบคอบ ทรงปัญญา ซื่อตรง และ
ปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนเท่าน้ัน ทุกอย่างย่อมจะเปลี่ยนโฉมหน้าอย่าง
มหัศจรรย์ในฉับพลันทันใดโดยแท้ ... เวลานี้ ชาวไร่ชาวนา ผู้ผลิตถูกรีดนาทาเร้นเรียกเก็บ
ภาษีอากรทุกชนิด ยิ่งผลิตได้มากเท่าไหร่ ยิ่งต้องจ่ายมากเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ นอกจากดินฟ้า
อากาศจะรู้เห็นเป็นใจให้ผู้คนเดือดร้อนแล้ว ยังมีอีกปัจจัยที่ทำาให้พวกเขาติดกับความเลว
น้อยนี้อยู่ นั่นคือถ้าผลิตได้น้อย ก็ย่อมจะถูกเรียกเก็บภาษีน้อยเช่นกัน เมื่อเป็นเช่นนั้นก็ยิ่ง
ต้องทำางานให้น้อยลง จะหาเหตุทำางานให้มากไปทำาไมกันเล่า ประเทศนี้ไม่เพียงแต่จะกดขี่
ประชากรจำานวนมากท่ีสุดและมีคุณภาพที่สุดให้อยู่ในระบอบทาสต่อไปเรื่อยๆ เท่านั้น 
(2559: 214) 

 ข้าพเจ้ารู้สึกว่าคำ่าคืนน้ีแสนสบายและสวยงามยิ่งกว่าที่ผ่านมา เห็นดวงดาว 
เปล่งปลั่งระยิบระยับอยู่บนท้องฟ้า พระจันทร์เต็มดวงทอแสงกระจ่าง ข้าพเจ้านั่งอยู่ข้างๆ 
อาแปะ ลูกชายแกเป่าขลุ่ยไม้ไผ่ทำานองเพลงจีนให้พวกเราฟัง ข้าพเจ้า ฉุกคิดขึ้นได้ว่าดิน
แดนแถบนีน้บัว่าสวยงามและอดุมสมบรูณ์แห่งหนึ่งของประเทศ จะ เจรญิมัง่คัง่ได้สกัปาน
ใดถ้าอยูภ่ายใต้การปกครองดแูลทีช่าญฉลาด หรอื แม้กระทัง่หากมีชาวยโุรปสกักลุม่เข้า
มาลงหลักปักฐานสร้างอาณานิคมที่ศิวิไลซ์ ด้วยภูมิประเทศตั้งอยู่ใกล้ทะเล การติดต่อ
คมนาคมสะดวกและน่าจะพัฒนาไป ด้วยดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ (2559: 126)

 
 การแสดงทัศนะข้างต้น ประหนึ่งจะเป็นการเรียกความชอบธรรมกลาย ๆ ให้กับประเทศทางตะวันตกอันได้ชื่อ
ว่าเป็น รัฐชาติที่เจริญด้วยสรรพวิทยาการและแสนยานุภาพ มีสิทธิอันชอบธรรมในการเข้าครอบครองรัฐชาติที่ มีปัญหา 
เพื่อเข้าไปอารักขา ช่วยเหลือ บริหารจัดการ จัดระบบ เพื่อนำาพาให้รัฐชาตินั้น ๆ มีความเจริญรุ่งเรือง 
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สรุป 
บันทึกของมูโอต์ : เอกสารทางประวัติศาสตร์ที่เหมาะสมสำาหรับผู้อ่านเฉพาะกลุ่ม
 “บันทึกการเดินทางของ อ็องรี มูโอต์ ในสยาม กัมพูชา ลาว และอินโดจีนตอนกลางส่วนอื่น ๆ ” เป็นแหล่งข้อมูล
หนึง่ทีไ่ม่ได้เหมาะสมกบัผูอ่้านทกุเพศทกุวยั หากแต่เหมาะสมกบัผูอ่้านทีม่พีืน้ฐานความเข้าใจบริบททางวฒันธรรมอนัหมาย
รวมถึง ความเชื่อ จารีต ประเพณีและวิถีปฏิบัติ ของชนชาติและกลุ่มชาติพันธุ์ที่ผู้บันทึกกล่าวถึง จึงอนุมานได้ว่าการแปล
เนื้อหาจากต้นฉบับภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทยโดยผู้แปล และเผยแพร่โดยกองบรรณาธิการมีเจตนารมณ์ให้แวดวงการ
ศึกษาประวัติศาสตร์มี “มิติ” ยิ่งขึ้น 
 อนึ่ง หนังสือแปล เรื่องน้ียังมีข้อบกพร่องหรือความคลาดเคล่ือนบางประการที่นักวิชาการด้านภาษาไทยและ
ประวัติศาสตร์อาจตั้งข้อสังเกต อาทิ การใช้คำาว่าสิ้นชีพิตักษัยกับกษัตริย์กัมพูชา (2559: 267) ซึ่งหากเทียบกับราชาศัพท์
ไทย คำานีจ้ะใช้กบัพระบรมวงศานวุงศ์ชัน้ หม่อมเจ้า การใช้คำาลกัษณนามของ ช้างป่า ทีป่นเปกัน โดยบางแห่งใช้คำาว่าเชอืก, 
โขลง (2559: 208) บางแห่งใช้คำาว่า ตัว, ฝูง (2559: 323) ทั้งนี้ การใช้คำาลักษณนามของ ช้างป่า ที่ถูกต้องคือ ตัว หากเป็น 
ช้างบ้านทีถ่กูคล้องและนำามาฝึกหรือเลีย้งดูใช้ลกัษณนามว่า เชอืก หากเป็นฝงูช้างทีอ่ยูร่วมกนัใช้ลักษณนามว่า โขลง ทัง้ช้าง
ป่าและช้างบ้าน
 นอกจากนี้ยังมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูลบางประการโดยผู้บันทึก ที่อาจมาจากการรับข้อมูลที่ไม่สอดคล้อง
กบัประวตัศิาสตร์หรือเทจ็จรงิมาอกีทอดหนึง่ อาท ิข้อมลูเรือ่งราชวงศ์กษตัรย์ิสมยักรุงศรอียธุยาทีว่่า “...เดอืนมนีาคม 1767 
อยุธยาจึงล่มด้วยประการฉะนี้ หลังจากเป็นราชธานีมาได้ 417 ปี ภายใต้การปกครองของกษัตริย์ 3 ราชวงศ์ 33 รัชกาล 
ทั่วราชอาณาจักรเกิดภาวะไร้ผู้ปกครอง ไร้ขื่อแป มีกลุ่มก๊กตั้งตัวเป็นโจรติดอาวุธอยู่ทั่วไป...” (2559 : 74) (เน้นตัวหนาโดย
ผู้เขียน) ซึ่งตามข้อเท็จจริงคือ ในสมัยกรุงศรีอยุธยามีกษัตริย์ 5 ราชวงศ์ ได้แก่ อู่ทอง สุพรรณบุรี สุโขทัย ปราสาททอง และ
บ้านพลูหลวง ตามลำาดับ อีกทั้งในบทที่ 6 เชิงอรรถ 21 และ 27 ที่บรรณาธิการและผู้แปลได้ให้ความกระจ่างในข้อมูลที่
คลาดเคลื่อนของมูโอต์ไว้เช่นกัน (2559: 84-85) 
 อย่างไรก็ตาม หากมองข้ามข้อสังเกตอันเป็นข้อบกพร่องดังกล่าว ที่อาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมเชิงอรรถอธิบายได้ ใน
การตีพิมพ์ครั้งต่อ ๆ ไป ก็ยังคงนับได้ว่าหนังสือแปลเรื่องนี้มีความน่าสนใจดังที่ได้นำาเสนอข้างต้น

 ผลงานแปลเรื่องนี้จึงถือเป็นวรรณกรรมชวนอ่านในแง่ที่อ่านเพื่อเปิดมุมมอง อ่านเพื่อประดับความรู้ อันจะต้อง
อยู่บนพื้นฐานของ การเปิดใจ และ การใช้วิจารณญาณ เพราะคำาโปรยปกก็แสดงข้อความไว้ดังกล่าวข้างต้นแล้วว่า หนังสือ
เล่มนี้เป็นการ อ่าน “ตะวันออก” จาก “คำาบอก” ฝรั่ง การจะตัดสินและประเมินค่าความน่าเชื่อถือของหนังสือเรื่องนี้นั้น 
ขึ้นอยู่กับว่าผู้อ่านแต่ละคนจะใคร่ครวญและพินิจให้กระจ่างชัดใจมโนทัศน์และอัตวิสัยได้หรือไม่ อย่างไร
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มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และกำาลังศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(วท.ม.) สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปัจจุบันทำางานอยู่ที่ห้างหุ้นส่วน
จำากัด โปรเจคท์ แมเนจเมนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น ตำาแหน่ง ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ
 Mr. Thanik Mainoi graduated with a degree of Bachelor of Science (B.Sc.) program in Geography, 
Faculty of Humanities and Social Sciences, Burapha University, and pursued for a degree of Master of 
Science (M.Sc.) program in Geo-informatics, Faculty of Geoinformatics, Burapha University. At present, 
he works as a quantity surveyor for Project Management and Construction Ltd. 
 E-Mail Address: aketanig@gmail.com
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ดร.นนทิยา จันทร์เนตร์

 นนทิยา จันทร์เนตร์ สำาเร็จการศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรครุ
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 Ms. Nontiya Channate graduated with a eegree of Doctor of Philosophy program in Thai Language 
from the Faculty of Humanities, Kasetsart University. At present, she is a lecturer at the Thai Language 
Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Nakhon Ratchasima Rajabhat University.

นางนิศานาจ โสภาพล

 นางนศิานาจ โสภาพล สำาเรจ็การศกึษาระดบัปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) สาขาวชิาภาษา
ไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสาคาม และกำาลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 
สาขาวัฒนธรรมศาสตร์ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบันเป็นอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 Ms. Nisanat Sophaphon graduated with a degree of Master of Arts program in Thai from the 
Faculty of Education, Mahasarakham University, and pursued for a degree of Doctor of Philosophy 
program in Cultural Science, Faculty of Cultural Science, Mahasarakham University. At present, she is a 
lecturer at the Program in Thai Language, Faculty of Humanities and Social Sciences, Ubon Ratchathani 
Rajabhat University.
 E-Mail Address: Nisa_ni83@yahoo.com

พระมหายศสรัลล์ จันทะสูนย์

 พระมหายศสรลัล ์จนัทะสนูย ์สำาเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท หลกัสตูร รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ (ปร.ม) 
สาขาวชิา รัฐประศาสนศาสตร ์บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคามและกำาลังศึกษาระดับปรญิญาเอกหลักสูตร 
ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ (ปร.ด.) สาขาวชิา นวตักรรมเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
ปัจจุบัน เป็นเจ้าอาวาส วัดจำาปาทอง อำาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
 Phramaha Yodsaran Juntasoon graduated with a degree of Master of Public Administration 
(MP.A) program in Public Administration from Graduate School, Rajabhat Mahasarakham University, and 
pursued for a degree of Doctor of Philosophy (Ph.D.) program in Innovation for Local Development at 
Graduate School, Rajabhat Mahasarakham University. Presently, he is an Abbot of Wat Champathong, 
Tha Bo District, Nong Khai Province.
 E-Mail Address: y.yodsaran2521@gmail.com
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นายพิทักษ์ น้อยวังคลัง

 นายพิทักษ์ น้อยวังคลัง สำาเร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาไทยคดี
ศึกษา จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม และกำาลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาไทศึกษา จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 Mr. Pithak Noiwangkhlang graduated with a degree of Master of Arts (M.A.) program in Thai 
Studies from the Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University, Mahasarakham Campus, and pursued 
for a degree of Doctor of Philosophy program in Tai Studies at the Faculty of Humanities and Social 
Sciences, Mahasarakham University.
 E-Mail Address: pitak.n@gmail.com

นายภานุวัฒน์ แก้ววงศ์

 นายภานุวัฒน์ แก้ววงศ์ สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการ
สือ่สารมวลชน คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม และกำาลังศึกษาระดบัปรญิญาโท หลักสูตรนเิทศศาสตร
มหาบณัฑติ (นศ.ม.) สาขาวชิานเิทศศาสตร์ มหาวทิยาลัย สโุขทยัธรรมาธริาช ปจัจบุนัปฏบิตังิานในตำาแหนง่นกัวชิาการโสต
ทัศนศึกษา สังกัดงานประชาสัมพันธ์ สำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 Mr. Panuwat Kaewwong graduated with a degree of Bachelor of Arts (BA) program in Mass 
Communication from the Faculty of Informatics, Mahasarakham University, and pursued for a degree 
of Master of Communication Arts program in Communication Arts at Sukhothai Thammathirat Open 
University. At present, he works as an audiovisual officer the Public Relation Section of Office of the 
President, Buriram Rajabhat University.
 E-Mail Address: uchiha-pk@hotmail.com

นางสาววิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

 นางสาววิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต สำาเร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต (อ.ม.) สาขา
วิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกำาลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (อ.ด.) สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำาภาควิชาภาษา
ไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 Miss Wipada Rattanadilok Na Phuket graduated with a degree of Master of Arts (M.A.) program 
in Thai from the Faculty of Arts, Chulalongkorn University, and pursued for a degree of Doctor of 
Philosophy (Ph.D.) program in Thai, at Faculty of Arts, Chulalongkorn University. At present, she is a 
lecturer at the Department of Thai, Faculty of Humanities, Kasetsart University.
 E-Mail Address: wipada_naphuket@hotmail.com
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นายวีระชัย ยศโสธร

 นายวีระชัย ยศโสธร สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชา
จริยศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และกำาลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(ปร.ด.) สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำา
กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 Mr. Weerachai Yossothorn graduated with a degree of Master of Arts program in Ethical Studies, 
from Graduate School, Mahidol University, and pursued for a degree of Doctor of Philosophy program 
in Philosophy and Ethics, at Graduate School, Saun Sunandha Rajabhat University. At present, he is 
an Assistant Professor at the Philosophy and Religions Subject Group, Faculty of Humanities and Social 
Sciences, Buriram Rajabhat University. 
 E-Mail Address: wirachai_16@hotmail.com

นายวีระยุทธ สุทโธ

 นายวีระยุทธ สุทโธ สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชา
ดรุยิางคศลิป ์คณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม และกำาลงัศกึษาระดบัปรญิญาโท หลกัสตูรศลิปกรรมศาสตร
มหาบณัฑติ (ศป.ม.) สาขาวชิาดนตรศีกึษา วทิยาลยัดรุยิางคศลิป ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ปจัจบุนัเปน็อาจารยส์าขาวชิา
ดนตรีศึกษา คระครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 Mr. Wirayut Suttho graduated with a degree of Bachelor of Fine Arts program in Music from 
Faculty of Fine and Applied Arts, Mahasarakham University, and pursued for a degree of Master of Fine 
and Applied Arts program in Music Education at College of Music, Mahasarakham University. At present, 
he is a lecturer at the program of Music Education, Faculty of Education, Buriram Rajabhat University.
 E-Mail Address: violin_vee@hotmail.com

นางสาวศิขรินทร์ แสงเพชร

 นางสาวศิขรินทร์ แสงเพชร สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (นบ.) คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ปริญญาตรีหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนมัธยม-ภาษาไทย) (ศษ.บ.) คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช สำาเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (ศศ.ม.) สาขาภาษาไทย 
คณะมนษุยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์และกำาลงัศกึษาระดบัปรญิญาเอก หลกัสูตรศิลปศาสตรดษุฎบัีณฑติ (ศศ.ด.) 
สาขาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำาสาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 Miss Sikharin Saengpetch graduated with a degree of Bachelor of Laws (LL.B.) from the Faculty
of Law Ramkhamhaeng University, a degree of Bachelor of Education program in Secondary Education-
Teaching Thai Language (B.Ed) from the Faculty of Education, Sukhothai Thammathirat Open University, 
a degree of Master of Arts (M.A) program in Thai Language from the Faculty of Humanities Kasetsart 
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University, and pursued for a degree of Doctor of Arts program in Thai Language at Faculty of Arts, 
University of Phayao. Currently, she a lecturer in the Thai Language Program at the Faculty of Humanities 
and Social Sciences, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University. 
 E-Mail Address: si-jangy@hotmail.com, message_mes@hotmail.com

นายสรรยา รักพงศ์

 นายสรรยา รักพงศ์ สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และกำาลังศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) สาขาวิชาการเมืองการปกครอง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ปัจจุบันรับราชการในตำาแหน่งนักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำาบลเตย อำาเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
 Mr. Sanya Rakphong graduated with a degree of Bachelor of Science program in Industrial 
Management Technology from the Faculty of Industrial Technology Ubon Rachathani Rajabhat 
University, and pursued for a degree of Master of Political Science program in Politics and Government 
at College of Politics and Governance, Mahasarakham University. At present, he works as a Community 
Development Officer at Toei Sub District Administrative Organization, Muang Sam Sip District, Ubon 
Ratchathani Province.
 E-Mail Address : sanya7488@hotmail.com

นายสุทัศน์ วงศ์กระบากถาวร

 นายสุทัศน์ วงศ์กระบากถาวร สำาเร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชา
ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และกำาลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตร
ศลิปศาสตร์ดษุฎบีณัฑติ (ศศ.ด.) สาขาวชิาภาษาไทย คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลัยพะเยา ปจัจบุนัเปน็ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ประจำาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 Mr. Suthat Wongkrabakthawon graduated with a degree of Master of Education program in 
Thai from the Faculty of Humanities and Social Sciences, Mahasarakham University, and pursued for a 
degree of Doctor of Arts program in Thai, at the Faculty of Arts, and University of Phayao. At present, he 
is an assistant professor at the program of Thai language, Faculty of Education, Rajabhat Mahasarakham 
University.
 E-Mail Address: thas2523@hotmail.com

นายอาทิตย์ อัศวพันธุ์นิมิต

 นายอาทติย ์อศัวพนัธ์ุนมิติ สำาเรจ็การศกึษาปรญิญาตร ีหลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) สาขาวชิาภูมศิาสตร ์
คณะภมูสิารสนเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา และกำาลงัศกึษาระดบัปริญญาโท หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (วท.ม.) 
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปัจจุบันทำางานอยู่ที่ ลุมพินีคอนโดทาวน์ 
ชลบุรี-สุขุมวิท ตำาแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ-การเงิน และทำางานอยู่ที่ หนองค้อฟาร์ม (ฟาร์มสุกร) จังหวัดชลบุรี
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 Mr. Arthit Atsawaphannimit graduated with a degree of Bachelor of Science (B.Sc.) program in 
Geography from the Faculty of Humanities and Social Sciences, Burapha University, and pursued for a 
degree of Master of Science (M.Sc.) program in Geoinformatics at Faculty of Geoinformatics, Burapha 
University. At present, he works as an officer of General Service and Finance of Lumpini Condo Town, 
Chon Buri-Sukhumvit and Nongkhofarm (livestock farm) Chon Buri province.
 E-Mail Address: rmidbeer14124@gmail.com

นางสาวอาวีพร ปานทอง

 นางสาวอาวีพร ปานทอง สำาเร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาสถิติ
ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และกำาลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 
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หลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือ

บทความจากงานวิจัยส่งตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ รมยสาร

 1. เป็นบทความด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ท่ีเกี่ยวกับภาษา วรรณกรรม ชาติพันธุ์ บรรณารักษ์ ดนตรี 
นาฏศิลป์ กฎหมาย การพัฒนาสังคม การศึกษา การเมือง วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม
 2. เปน็บทความภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษ ในกรณเีปน็บทความภาษาองักฤษตอ้งผา่นการตรวจสอบความถูก
ต้องจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาก่อนส่งให้บรรณาธิการ
 3. ต้องระบชุือ่บทความ และช่ือ – สกลุจรงิของผู้เขยีนบทความ พรอ้มวฒุกิารศกึษาตำาแหนง่และสถานทีท่ำางาน
อย่างชัดเจน เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 4. ต้นฉบับบทความต้องมีความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ขนาดอักษร TH SarabanPSK 14 พร้อมทั้ง
แฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ส่งมาที่เว็บไซต์ http://rommayasan.bru.ac.th
 5. ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
 6. หากเป็นงานแปลหรือเรียบเรียงจากภาษาต่างประเทศต้องมีหลักฐานการอนุญาตให้ตีพิมพ์เป็นลายลักษณ์
อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์
 7. บทความต้องมีสาระสังเขปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาวรวมกันไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 8. บทความควรมีตาราง แผนภูมิ ภาพประกอบ ตามความเหมาะสม
 9. บทความที่ส่งมาตีพิมพ์จะได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยสองท่าน
 10. บทความที่ไม่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ทราบ แต่ไม่ส่งต้นฉบับคืนผู้เขียน

ส่วนประกอบของบทความ
  บทความวชิาการ หวัขอ้และเนือ้หาควรชีป้ระเดน็ทีต่อ้งการนำาเสนอใหช้ดัเจนและมลีำาดบัเนือ้หาทีเ่หมาะ
สมเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ชัดเจน รวมถึงมีการใช้ทฤษฎีวิเคราะห์และเสนอแนะประเด็นอย่างสมบูรณ์ โดยควรมีองค์
ประกอบดังต่อไปนี้
 1. ชื่อเรื่อง (Title) ชื่อเรื่องควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์ชื่อเรื่องเป็นภาษาไทยและตามด้วย
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษในบรรทัดต่อมา
 2. บทคดัยอ่ (Abstract) สรปุเนือ้หาของบทความใหไ้ดใ้จความชดัเจน และควรมทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
โดยเขียนเป็นภาษาไทยก่อน ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ จำานวนคำาไม่เกิน 250 คำา
 3. คำาสำาคัญ (Keyword) ระบุคำาเป็นคำาสำาคัญของเนื้อหา เหมาะสมสำาหรับนำาไปใช้เป็นคำาค้นในระบบฐาน
ข้อมูล ไม่เกิน 5 คำา ใต้บทคัดย่อ
 4. บทนำา (Introduction) เปน็สว่นแนะนำาและปพูืน้เรือ่งเพือ่ใหผู้อ้า่นทราบขอ้มลูเบือ้งตน้ของเนือ้หา รวมทัง้
ระบุถึงขอบเขตเนื้อหาของบทความ
 5. เนื้อหา (Body of Text) เป็นส่วนหลักของเนื้อหาบทความ มีการแบ่งประเด็นออกเป็นเรื่องย่อยๆ และมี
การจัดเรียงลำาดับเป็นหัวข้อตามรายละเอียดของเนื้อหา
 6. บทสรุป (Conclusion) เป็นการสรุปเนื้อหาในบทความทั้งหมดออกมาอย่างชัดเจน และกระชับโดยมีการ
สรุป ปิดท้ายเนื้อหาที่เราได้นำาเสนอไปแล้วว่ามีผลดี หรือผลเสียอย่างไร
 7. เอกสารอ้างอิง (Reference) เขียนในรูปแบบ APA (American Psychological Association Citation Style)
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  บทความวิจัย ควรมีการนำาเสนอผลการวิจัยที่ได้รับอย่างเป็นระบบ โดยควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
  1. ชื่อเรื่อง (Title) ชื่อเรื่องควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์ชื่อเรื่องเป็นภาษาไทยและตาม
ด้วยชื่อเรื่องภาษาอังกฤษในบรรทัดต่อมา
  2. บทคัดย่อ (Abstract) ควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเขียนเป็นภาษาไทยก่อน ความยาว
ไมเ่กิน 1 หนา้กระดาษ (การเขยีนบทคดัยอ่ คอื การสรปุสาระสำาคญัของเรือ่งโดยเฉพาะวตัถปุระสงค ์วธิกีารและผลการวจิยั)
  3. คำาสำาคญั (Keyword) ระบคุำาเปน็คำาสำาคญัของเนือ้หา เหมาะสมสำาหรบันำาไปใชเ้ปน็คำาคน้ในระบบฐาน
ข้อมูล ไม่เกิน 5 คำา ใต้บทคัดย่อ
  4. บทนำา (Introduction) เปน็การอธบิายถงึทีม่าและความสำาคญัของปญัหา และเหตผุลทีน่ำาไปสูก่ารวจิยั 
มีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนหรือโต้แย้ง รวมถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
  5. วัตถุประสงค์ (Objective) ระบุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวิจัย
  6. วิธีการวิจัย (Methodology) อธิบายถึงกระบวนการดำาเนินการวิจัยอย่างละเอียดและชัดเจน
  7. ผลการวจิยั (Result) เสนอผลการวจิยัทีต่รงประเดน็ตามลำาดบัขัน้ของการวจิยั การใชต้ารางหรอืแผนภมู ิ
ไม่ควรเกิน 5 ตารางหรือแผนภูมิ โดยมีการแปลความหมายและวิเคราะห์ผลที่ค้นพบอย่างชัดเจน
  8. อภิปรายผลการวิจัย (Discussion) ผสมผสานเปรียบเทียบและตีความผลการวิจัยให้เข้ากับหลักทฤษฎี 
แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเชื่อมโยงผลการวิจัยให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาการวิจัย
  9. บทสรุป (Conclusion) สรุปสาระสำาคัญของผลการวิจัย และให้ข้อเสนอแนะที่จะนำาผลการวิจัยนั้นไป
ใช้ประโยชน์
  10. เอกสารอา้งอิง (Reference) เขียนในรปูแบบ APA (American Psychological Association Citation 
Style)

คำาแนะนำาสำาหรับการเตรียมต้นฉบับบทความ

 1. จัดหน้ากระดาษขนาด A4 
 2. กรอบของข้องความ ในแต่ละหน้าให้มีขอบเขตดังนี้ จากขอบบนของกระดาษ 3.81 ซม. ขอบล่าง 2.54 ซม. 
ขอบซ้าย 3.81 ซม. ขอบขวา 2.54 ซม.
 3. ระยะห่างระหว่างบรรทัด หนึ่งช่วงบรรทัดของเครื่องคอมพิวเตอร์
 4. ตัวอักษรใช้ TH SarabanPSK และพิมพ์ตามที่กำาหนด ดังนี้

 o ชื่อเรื่อง (Title)
  ■	 ภาษาไทยขนาด 18 point, กำาหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา
  ■	 ภาษาอังกฤษขนาด 18 point, กำาหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา

 o ชื่อผู้เขียนและชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
  ■	 ใช้ภาษาไทย – อังกฤษ ขนาด 14 point ระบุชื่อผู้เขียน และขนาด 12 point จัดกึ่งกลางระบุต้นสังกัด
  	 ของผู้เขียน

 o บทคัดย่อ
  ■	 ชื่อ “บทคัดย่อ” และ “Abstract” ขนาด 14 point, กำาหนดชิดซ้าย ตัวหนา
  ■	 ข้อความบทคัดย่อภาษาไทย ขนาด 14 point, กำาหนดกระจายแบบไทย
  ■	 ข้อความบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point, กำาหนดกระจายแบบไทย
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  ■	 ย่อหน้า 1.27 ซม.

 o คำาสำาคัญ ให้พิมพ์ต่อจากส่วนของบทคัดย่อ ควรเลือกคำาที่สำาคัญเกี่ยวข้องกับบทความ ประมาณ 4 – 5 
คำา ใช้ตัวอักษรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point

 o รายละเอียดบทความ
  ■	 หัวข้อใหญ่ ขนาด 14 point, กำาหนดชิดซ้าย, ตัวหนา
  ■	 หัวข้อรอง ขนาด 14 point, กำาหนดชิดซ้าย, ตัวหนา
  ■	 ตัวอักษร ขนาด 14 point, กำาหนดกระจายแบบไทย, ตัวธรรมดา

 o การอ้างอิงในเนื้อหา 
 การอา้งองิแทรกเนือ้หา ใหม้ชีือ่ผูแ้ตง่และปีท่ีพมิพ ์อยูใ่นวงเลบ็แตถ่า้มอียูแ่ลว้ใหใ้ส่เฉพาะปทีีพ่มิพใ์นวงเล็บ เช่น 
  ■	 บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ (2550 : 5) กล่าวว่า ……
  ■	 การศึกษาในบริบทของสังคมไทย (บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ, 2544 : 103)

 o การเขียนเอกสารอ้างอิง
 รายชือ่เอกสารท่ีใชเ้ปน็หลกัในการคน้คว้าวจิยั ทีไ่ดต้รวจสอบเพือ่นำามาเตรยีมรายงานและมกีารอา้งถงึ จดัเรยีง
ลำาดับตามตัวอักษรโดยเริ่มจากเอกสารภาษาไทย เอกสารภาษาอังกฤษโดยใช้ระบบของ APA (American Psychological 
Association) มีรูปแบบ ดังนี้

  ■	 หนังสือ

ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. (ครั้งที่พิมพ์). สถานที่พิมพ์:สำานักพิมพ์.


วรวรรธน์ ศรียาภัย. (2554). การจัดประชุมและฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ. (พิมพ์ครั้งที่ 1). สมุทรปราการ:
เดอะ บุ๊ค พลัส พับลิชชิง.

  ■	 วารสาร

ผู้แต่ง.(ปีที่พิมพ์).ชื่อบทความ.ชื่อวารสาร.ปีที่หรือเล่มที่ (ฉบับที่) :
หน้าที่ตีพิมพ์บทความ.
ศศิวิมล ศักดา. (2549). เทศกาลสงกรานต์ 4 ภาค. วารสารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. 2 (12) : 2-5.

  ■ หนังสือพิมพ์

ผู้แต่ง.(ปีที่พิมพ์,เดือนวันที่).ชื่อบทความ.ชื่อหนังสือพิมพ.์หน้าที่ตีพิมพ์บทความ.
บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ. (2551, มีนาคม 30). อาจารย์ราชภัฏกับความท้าทายใหม่. มติชน. หน้า 5
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  ■ หนังสือที่มีผู้รับผิดชอบแต่ละบทแต่ละตอน

ชื่อผู้แต่ง.(ปีที่พิมพ์).ชื่อเรื่องหรือชื่อตอน.ในชื่อผู้แต่งหรือหน่วยงานที่จัดทำา, 
ชื่อหนังสือ.(หน้า).สถานที่พิมพ์:สำานักพิมพ์.
ศิริพร ลิมตระการ. (2540). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่าน. ใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

เอกสารการสอนชุดวิชาการอ่านภาษาไทย (หน้า 1-36). นนทบุรี : สำานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  ■ บทความในหนังสือรวมเรื่อง

ชื่อผู้แต่ง.(ปีที่พิมพ์).ชื่อบทความ.ในชื่อผู้รวบรวมหรือบรรณาธิการ.(บก.)ชื่อเรื่อง.
(หน้า).สถานที่พิมพ์:สำานักพิมพ์.
ครรชติ มาลยัวงศ.์ (2536ก). การประมวลผลคำาคอือะไร. ใน อนชุติ บญุธรรม (บก) คอมพวิเตอรน์า่รู ้(หนา้ 77). กรงุเทพฯ : 
 สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

  ■	 วิทยานิพนธ์

ผู้เขียนวิทยานิพนธ์.(ปีที่พิมพ์).ชื่อวิทยานิพนธ.์ระดับวิทยานิพนธ์.สาขาวิชาคณะ
มหาวิทยาลัยหรือสถาบัน.
ชาติชาย พานชิชอบ. (2544). แนวโน้มบทบาทของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในอนาคต. วทิยานพินธป์รญิญา
 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์.  

  ■	 รายงานการวิจัย

ชื่อผู้วิจัย (ปีที่พิมพ์).ชื่องานวิจัย.(ครั้งที่พิมพ์).สถานที่พิมพ์.:สำานักพิมพ์.
บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ. (2544). รายงานการวิจัยเรื่อง แนวคิดเชิงอุดมการณ์และอัตลักษณ์แห่งกวี ประชาชนในร้อยกรอง
 ของ ประเสริฐ จันคำา. บุรีรัมย์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.

  ■	 สื่อโสตทัศน์

ชื่อผู้ผลิต.(ตำาแหน่งในการผลิต).(ปีที่ผลิต)ชื่อเรื่อง.[ประเภทสื่อ].สถานที่ผลิต:
หน่วยงานผู้ผลิต.
ศิราณี อินทรหนองไผ่. (2546). วีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเร่ืองแผลและการพันผ้าพันแผล. [วีดิทัศน์]. มหาสารคาม :
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
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  ■	 การสัมภาษณ์

ผู้ให้สัมภาษณ์.(ปี, เดือนวันที่ให้สัมภาษณ์).ตำาแหน่งหรือที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.
สัมภาษณ์.
แม้นมาศ ชวลิต, คุณหญิง. (2542, สิงหาคม 26). นายยกสมคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย.
 สัมภาษณ์

  ■	 ฐานข้อมูลออนไลน์

   ● หนังสือออนไลน์จากเว็บไซต์

ชื่อผู้แต่ง.(ปีที่พิมพ์).ชื่อหนังสือ.ค้นเมื่อวันเดือน, ปีจากแหล่งสารสนเทศ
มนู อรดีดลเชษฐ์. (2557). ความจำาเป็นต้องมี พรบ. คุมครองข้อมูลส่วนบุคคล. 
 ค้นเมื่อ 22 พฤษภาคม 2557 จาก http://2ebook.com/stou/readind/index.php

   ● สารสนเทศอื่นๆ จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ชื่อผู้เขียน.(ปีที่แก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูล).ชื่อเรื่อง.ค้นเมื่อวันเดือน,ปีจาก
แหล่งสารสนเทศ.
มหาวิทยาลัยนเรศวร. พิพิธภัณฑ์ผ้า. (2551). ผ้าแพรวา. ค้นเมื่อ 6 มิถุนายน 2552 จาก 
 http://2ebook.com/stou/readind/index.php



258 ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม) 2559รมยสาร

Guideline for submission of the academic article or research article 

to be published in the Romayasan Academic Journal

 1. The article should have the theme on Humanities and Social Sciences that are related 

to Language, Literature, Ethnography, Library Science, Music, Dramatic Art, Law, Social Development, 

Education, Politics, Culture, Geography, History and Fine Arts.

 2. The article can be in Thai or English, in case of English article, its correctness must be

 rectified by the language expert before submission to the editor.

 3. Title of article, name and surname of author of article along with qualification, position 

and work place in Thai and English should be clearly stated.

 4. The manuscript of the article should not have the length exceeded than 10 pages of 

A4 paper, typed in TH SarabanPSK font of 14 point size, along with electronic file, which can be 

submitted via the website: http://rommayasan.bru.ac.th 

 5. The article should not be published elsewhere.

 6. In case of the work being translated or compiled from the foreign language, the evidence 

in writing form from the copyright owner must be obtained.

 7. The article must have abstract both in Thai and English, the total length of which should 

not exceed than 1 page of A4 paper.

 8. The article should have table, chart and picture in appropriate place.

 9. The article submitted for publication will be reviewed by at least two experts in the related fields.

 10. The board of editor will inform the author whose article that was not considered for 

publication, but will not return the manuscript.

Academic Article
 Title and content should indicate the point of presentation clearly and the content should 

be arranged appropriately to make a reader understand clearly, which included employment of critical 

theory and suggestion completely, the format of which was shown as follows:

 1. Title should contain both Thai and English, in which Thai title was typed first, and was  

  followed by English title in the subsequent line.

 2. Abstract should summarize a substance of content of article in both Thai and English 

  in which Thai abstract should come first, the length of which should not exceed than 
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  one page and number of words should not exceed than 250 words.

 3. Keyword should specify the important word of content suitable to be used in searching 

  in the database, not exceeded than 5 words below the abstract.

 4. Introduction should point out and laid the foundation for the idea of content to reader, 

  in which the scope of the article should be specified.

 5. Body of text should contain the main part of content of article which was divided into 

  sub-point and be arranged by point as per the detail of content.

 6. Conclusion should summarize the content of article clearly and concisely in which 

  concluding of the Pros and Cons content should be presented.

 7. Reference should be written in American Psychological Association (APA) style.

Research Article
 It should present the result of research systematically, the format of which was shown as 

follows:

 1. Title should include both Thai and English, in which Thai should come first and followed 

  by English in subsequent line.

 2. Abstract should include both Thai and English in which Thai should come first and the 

  length of which should not exceed than 1 page of paper (abstract was summary of 

  essence of content especially objective , method and result).

 3. Keyword should specify the important word of content suitable to be used in searching 

  in database, not exceeded than 5 words below the abstract.

 4. Introduction should explain a background and an importance of problem leading to the  

  research supported and argued by academic data, which included the relevant concept 

  and theory.

 5. Objective should specify the purpose and target of research.

 6. Methodology should explain the process of research in detail clearly. 

 7. Result should present the research finding relevant to the point on the process of research, 

  and the use of table or chart should not exceed than 5 tables or charts accompanying 

  by a clear interpretation and analysis.

 8. Discussion should integrate, compare and interpret research finding on the line of theory, 

  concept and relevant research and should connect the research finding with the point of 

  research problem.
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 9. Conclusion should summarize the essence of research finding, and give suggestion for 

  the use of research finding.

 10. Reference should be written in American Psychological Association (APA) style.

Guideline for preparation of the manuscript of the article

 1. Set the paper to the A4 size

 2. The text boundary of each page should have following margins: 3.81 cm. from the upper 

  margin of paper, 2.54 cm. from lower margin, 3.81 cm. from left margin, 2.54 cm. from right 

  margin.

 3. The space between lines was customized by one space of computer Keyboard.

 4. TH SarabanPSK font should be used and typed in accordance with the norm specified blow:

 o Title
  ■ Thai, 18 point size, Center, bold letter.

  ■ English, 18 point size, Center, bold letter.

 o Name of author and advisor
  ■ Font in Thai-English, 14 point size, Center ; name of and Affiliation of author in 12 point  

   font size, Center, should be used.

 o Abstract
  ■ Title ‘abstract’, 14 point size, left, bold letter.

  ■ Text of abstract in Thai, 14 point size, aligned to margin.

  ■ Text of abstract in English, 14 point size, aligned to margin.

  ■ Indentation 1.27. cm.

 o Keywords 
  ■ Keywords are typed after the abstract. 4-5 Keywords should be selected from the relevant 

   article. Thai or English letter in 14 point size should be used.

 o Detail of Article
  ■ Heading, 14 point size, left, bold letter.

  ■ Sub heading, 14 point size, left, bold letter.

  ■ Font, 14 point size, Thai distributed, normal letter.
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 o In-Text Reference
  ■ In writing reference in the text, a name of author and date of publication should be  

   included in parenthesis; it the name of author had, been included in the text, only date 

   of publication should be mentioned. For example :

  ■ Bunsanoe Triwiset (2007 : 5) says : ......................

  ■ Education in the context of Thai society (Bunsanoe Triwiset, 2001 : 103) 

 o Writing Reference 
  ■ Book

Author. (Date of Publication). Title of book.(Edition).

 Place of Publication : Publisher.

Worawat Sriyaphai. (2012). Organizing Effective Meeting and Training (1st Education). Bangkok: 

 Samutprakan : The book Plus Publishing.

  ■ Journal

Author. (y).Title of Article.Title of Journal. Year or Volume, (No):

Page.

Sasiwimon Sakda, (2006). Festival of Songkran of Four Regions. Journal of Ministry of 

 Travel and Sport. 2 (12): 2-5.

  ■ News Paper

Author. (y,md). Title of article. Title of News Paper. Page.

Bunsanoe Triwiset. (2008, March 30). Rajabhat Intructor and New Challenge. Matichon. p. 5.

  ■ Book with responsible person in each chapter and section

Author.(Date of Publication). Title. In Author or Agent of Production. 

Title of book. (Page).  Place of Publication :  Publisher.

Siriphon Limtrakan. (1997). Introduction to Reading. In Sukhothaithammathirat Open University, Textbook 

 on Thai Reading. (pp. 1-36). Nonthaburi : Sukhothaithammathirat Open University.
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  ■ Article in collected book

Author.(Date of Publication).Title of Article. In compiler or editor. Title of Book. 

(Page). Place of Publication: Publisher.

Khanchit Malaiwong. (1993a) What is data processing of word. In computer to be known (p. 77). 

 Bangkok: Institution of Data Processing for Study and Development, Thammasat University.

  ■ Thesis

Author. (Date of Publication). Title of Thesis.  Degree, Program, Faculty, 

University or Institution.

Chatchai Pha Nit Chop. (2001). The Trend of Role of Basic Education School Board. Master of 

 Education Thesis, Program in Educational Administration, Graduate School, 

 Buriram Rajabhat Institution.

  ■ Research

Author. (Date of Publication). Title of research. (Edition). Place of 

Publication:Publisher.

Bunsanoe Triwiset. (2001). Research on Concept and Identity of Local Poet in the Poem of Prasoet 

 Chan Dam. Buriram: Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University.

  ■ Television

Producer. (Position). (Date). Title. [Media]. Place of Publication:Agent of 

Production. 

Sirani Inthonnongphai. (2003). Video to assist the instruction on a wound and bandaging. [Video].

 Mahasarakham: Faculty of Nursing, Mahasarakham University.
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  ■ Interview

Interviewer. (y,m d of interview). Position or Address to Contract. 

Interview.

Maenmat chawalit,. (1999, August 26). Chairperson of Thailand Library Association. Interview.

  ■ Online database

   ● Online book from website

Author. (Date). Title of Book. Retrieved dmyfrom

URL.

Manu Oradidonchet. (n.d.). The need to have personal information protection Act. 

 Retrieved may 22, 2009 from http://2ebook.com/stou/readind/index.php 

   ● Other information from internet

Author. (Date of revision of data). Title. Retrieved dmyfrom 

 URL.

Naresual University. (2008). Cloth Museum. Prae Wa silk. Retrieved 6 June, 2009 

 from http://2ebook.com/stou/readind/index.php
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