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บทบรรณาธิการ

 วารสารวิจัยรำไพพรรณี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	 เป็นวารสารทางวิชาการที่เผยแพร่บทความวิชาการและ	

บทความวิจัย	 ของนักวิจัย	 นักศึกษา	 บัณฑิตศึกษา	 คณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	 ที่สนใจมาอย่างต่อเนื่องเป็น	

ปีที่	5	โดยบทความทางวิชาการที่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารนี้	ได้ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิตรงตามสาขา

	 กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้เขียนทุกท่านที่ส่งบทความวิจัยมาให้พิจารณาตีพิมพ์	 ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ	

ในการพิจารณาบทความ	 (Peer	 reviews)	 ทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขบทความทางวิชาการให้มีความถูกต้อง	

และขอขอบพระคุณ	ทุกท่าน	ที่มีส่วนสนับสนุนการจัดทำวารสารวิจัยรำไพพรรณี	ฉบับนี้	ให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยดี	หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	

วารสารวิจัยรำไพพรรณี	ปีที่	5	ฉบับที่	3	มิถุนายน	-กันยายน	2554	จะสามารถตอบสนองความสนใจของผู้อ่าน	และหากท่านผู้สนใจ	

ต้องการส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิจัยรำไพพรรณ	ี สามารถส่งมายังกองบรรณาธิการวารสาร	 ซึ่งจะได้ดำเนินการรวบรวม	

คัดกรอง	เพื่อนำไปสู่การเผยแพร่ผลงานด้านการวิจัยอันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป

      

       

       บรรณาธิการวารสารรำไพพรรณี
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ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีต่อการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

The Satisfaction of Rambhai Barni Rajabhat University Students toward the Management of 

Student Activities. 
 

บรรจบ  วงษ์พิพัฒน์พงษ์  นิภา		วงษ์พิพัฒน์พงษ์	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	

 

บทคัดย่อ  

	 การวิจัยครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา		

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	 จำแนกตามเพศ	 คณะ	ประสบการณ์ที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา	นักศึกษาและรายได้ที่ได้รับจาก	 

ผู้ปกครองเป็นรายเดือน	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาชั้นปีที่	3	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์	

และเทคโนโลยี	คณะวิทยาการจัดการ	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	คณะครุศาสตร ์

และคณะนิติศาสตร์	 จำนวน	 255	 คน	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ		

จำนวน	 40	 ข้อ	 แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น	 .81	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 ค่าร้อยละ	 (Percentage)	 ค่าเฉลี่ย	

(Mean)	ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)		

	 ผลการวิจัยพบว่า	 1.	 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

รำไพพรรณี	 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง	 2.	 ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจำแนก

ตามเพศ	 คณะ	 ประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและรายได้ที่ได้รับจากผู้ปกครองเป็นรายเดือน	 ผลปรากฏดังนี้		

2.1)	 จำแนกตามเพศ	พบว่า	 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	 นักศึกษาชายพึงพอใจด้านการจัด

บุคลากรที่เกี่ยวข้องระดับมาก	 ส่วนด้านอื่นๆ	 อยู่ในระดับปานกลาง	 นักศึกษาหญิงพึงพอใจระดับปานกลางทุกด้าน	 2.2)	 จำแนก

ตามคณะโดยรวมพบว่า	 นักศึกษาคณะนิติศาสตร์พึงพอใจการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับมาก	 ส่วนคณะอื่นๆ	

อยู่ในระดับปานกลาง	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	 นักศึกษาคณะนิติศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 พึงพอใจ

ด้านการจัดบุคลากรที่เกี่ยวข้องและด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกระดับมาก	 นักศึกษาคณะครุศาสตร์พึงพอใจด้านการจัด

บุคลากรระดับมาก	 ส่วนคณะอื่นๆ	พึงพอใจระดับปานกลาง	 2.3)	 จำแนกตามประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรม	 โดยรวมพบว่า		

อยู่ในระดับปานกลาง	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	 4	 ครั้ง	 มีความพึงพอใจด้านการจัดบุคลากรที่

เกี่ยวข้องระดับมาก	 ส่วนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	 1-3	 ครั้ง	 และมากกว่า	 4	 ครั้ง	 พึงพอใจการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนา	 

นักศึกษาทุกด้านระดับปานกลาง	 2.4)	 จำแนกตามรายได้ที่ได้รับจากผู้ปกครองเป็นรายเดือน	 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ

ปานกลาง	

 

คำสำคัญ :	ความพึงพอใจ			นักศึกษา			การบริหารจัดการ			กิจกรรมพัฒนานักศึกษา	
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Abstract  

	 The	purposes	of	 this	 research	were	 to	study	 the	satisfaction	of	Rambhai	Barni	Rajabhat	University	students	

toward	the	management	of	student	activities	in	overall	and	each	aspect	categorized	by	gender,	faculty,	student	activity	

experiences	 and	 the	 allowance	 from	 parents.	 The	 sample	 consisted	 of	 255	 third	 year	 students	 in	 the	 Faculty	 of	

Humanities	 and	 Social	 Sciences,	 Sciences	 and	 Technology,	 Management	 Sciences,	 Industrial	 Technology	 and	

Gemological	Sciences,	Agriculture	and	Technology,	Education	and	Faculty	of	Law.	The	research	instrument	was	a	5	

rating	–	scale	questionnaire	of	40	items	which	had.	81	reliability	coefficients.	The	statistics	used	for	data	analysis	were	

percentage,	mean	value	and	standard	deviation.	

	 The	results	of	this	research	ware	as	follows;	1.	Rambhai	Barni	Rajabhat	University	students’	overall	satisfaction	

of	management	of	student	activities	was	at	a	moderate	level.	2.	The	students’	satisfactions	of	management	of	student	

activities	categorized	by	gender,	faculty,	student	activity	experiences	and	allowance	from	parents	per	month	were;	2.1)	

Categorized	by	gender,	the	students’	overall	satisfaction	were	at	a	moderate	level.		In	each	aspect	the	male	students	

were	more	 satisfied	 than	 female	 students	 in	 personnel	management.	 2.2)	Categorized	 by	 faculty,	 the	 Law	Faculty	

students	satisfied	the	management	of	student	activities	at	a	high	level,	the	others	were	at		a	moderate	level.	In	each	

aspect,	The	Law	Faculty	students	and	The	Sciences	and	Technology	students	satisfied	 the	personnel	management	

and	 facilities	at	a	high	 level,	 the	others	were	at	a	moderate	 level.	2.3)	Categorized	by	student	activity	experiences,	

overall	satisfaction	were	a	moderate	level.		In	each	aspect,	the	students	who	had	4	times	experiences	wer	satisfied	at	

a	 high	 level.	 The	 others	 were	 at	 a	moderate	 level.	 2.4)	 Categorized	 by	 allowance	 from	 parents	 per	month,	 the	

students’	overall	satisfaction	were	at	a	moderate	level.				

 

Keywords :	Satisfaction,	Students,	Management,	Student	Activities	

 

บรรจบ  วงษ์พิพัฒน์พงษ์, นิภา  วงษ์พิพัฒน์พงษ์ 
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บทนำ  

	 การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาหรือเยาวชนที่อยู่ในระบบ

โรงเรียน	 การเรียนการสอนเพื่อมุ่งให้นักศึกษาหรือเยาวชนให้

มีความรู้เพียงเนื้อหาวิชาการเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอต่อ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดังกล่าวให้เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ

ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต	

	 ปัจจัยที่สำคัญอันจะส่งผลต่อการพัฒนานักศึกษามี

หลายประการ	 เช่น	 การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน	 การ

บริหารของสถานศึกษา	 สภาพแวดล้อมของสถาบัน	 งาน

กิจการนักศึกษา	 เป็นต้น	 งานกิจกรรมนักศึกษา	 (Student	

Activities)	 เป็นส่วนหนึ่งของงานกิจการนักศึกษาที่มีความ

สำคัญต่อการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลิกภาพของนักศึกษา	 

ให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย	 อารมณ์	 สังคมและสติ

ปัญญา	 เพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพและการเป็นสมาชิกที่ดี

ของสังคม	 ดังจะเห็นในข้อกำหนดของพระราชบัญญัติการ

ศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)		

พ.ศ.	2545	ได้ระบุถึงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ผู้เรียน 

ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง	 มีการเรียนรู้จากสื่อการเรียน

การสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ	 ทั้งภายในและ

ภายนอกสถาบัน	จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา	ทุกสถานที่

สถาบันควรจัดกิจกรรมนักศึกษาอย่างเหมาะสมและครบถ้วน		

และสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการ

ศึกษาภายนอก	 องค์ประกอบที่	 3	 ตัวบ่งชี้ที่	 3.2	 ได้กำหนด

เกณฑ์มาตรฐานให้สถาบันอุดมศึกษาจัดกิจกรรม	 นักศึกษา

โดยสถาบันและองค์การนักศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	 ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิในแต่ละระดับการศึกษา	 ซึ่งอย่างน้อยต้อง

ประกอบด้วยกิจกรรมวิชาการ	 กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริม	

สุขภาพ	 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม		

กิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม		

(คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับ

อุดมศึกษา.	 2550	 :	 48)	นอกจากนี้นักการศึกษาหลายท่านได้

กล่าวถึงความสำคัญของงานกิจกรรมนักศึกษา	ดังนี้	

	 วัลลภา		เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา	(2543	:	144)	ได้กล่าว

ถึงความสำคัญของกิจกรรมนักศึกษาไว้ว่า	 กิจกรรมนักศึกษา

เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนักศึกษา	 มีความสำคัญต่อการพัฒนา

นักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง	 นักศึกษาจะเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ได้	

ย่อมต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อความเจริญเติบโต

ทางด้านสติปัญญา	 ความคิด	 ทัศนคติ	 ค่านิยม	 การตัดสินใจ		

การควบคุมอารมณ์	 การรับผิดชอบต่อการพูดและการกระทำ

ของตนเอง	 สามารถดำรงตนเป็นที่ยอมรับนับถือ	 รักใคร่และ

ทำงานกับผู้อื่นได้	

	 สำเนาว์		ขจรศิลป์	(2543	:	20)	ได้กล่าวถึงความสำคัญ

ของกิจกรรมนักศึกษาว่า	 มีความสำคัญจำเป็นและเป็นประโยชน์ 

ต่อนักศึกษา	สถาบันอุดมศึกษาและประโยชน์ต่อประเทศชาติ	

	 จากข้อกำหนดของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	

พ.ศ.	 2542	 แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2545	 และความ	

คิดเห็นของนักการศึกษาที่กล่าวมาแล้วนั้น	 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏรำไพพรรณีตระหนักถึงหน้าที่และภารกิจ	 ที่จะต้องจัด	

การศึกษาภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ	

การอุดมศึกษาและให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานรับรอง

มาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา	 จึงได้จัดกิจกรรม

นักศึกษาเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร	 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะ	 

ส่งเสริมประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ	 ส่งเสริม

พลานามัย	 ปลูกฝังคุณธรรมและพัฒนาบุคลิกภาพอันพึง

ประสงค์ของนักศึกษา	 เพื่อให้นักศึกษามีพัฒนาการที่ดีมี

ทัศนคติที่ดีต่อสังคมและ	 เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพในอนาคต		

การดำเนินกิจกรรมนักศึกษาจึงมีจุดประสงค์	ดังนี้	

	 1.	 เพื่อพัฒนานักศึกษาทางด้านคุณธรรม	 จริยธรรม		

บุคลิกภาพและสร้างค่านิยมทางศิลปวัฒนธรรม	 ขนบธรรมเนียม 

ประเพณีที่ดีงามของชาติไทย	

	 2.	 เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการ	 การบริการและ

สร้างสรรค์พัฒนาสังคม	

	 3.	 เพื่อให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	เข้าร่วม 

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม	

	 4.	 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ตรงใน

สถานที่จริงของสังคม	

	 5.	 เพื่อเสริมสร้างค่านิยมด้านความร่วมมือ	 สามัคคี		

รับผิดชอบ	เสียสละเพื่อส่วนรวม	ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี		

รู้จักการวางแผนและการทำงานเป็นหมู่คณะ	

	 6.	 เพื่อเสริมสร้างพลานามัย	

	 7.	 เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย	

	 (มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.	2549	:	21)	

	 จากเหตุผลดังกล่าว	 จึงสรุปได้ว่า	 งานกิจกรรมนักศึกษา 

เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนานักศึกษา	 ให้เป็นบุคคลที่มี

ความสมบูรณ์	 สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและ

ของประเทศ	 จากการที่ผู้วิจัยได้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดกิจกรรมนักศึกษาเป็นเวลา	 4	 ปี	 พบว่า	 นักศึกษาส่วนใหญ่

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณียังไม่เห็นความสำคัญใน

การเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยหรือองค์การนักศึกษา

จัดให้	 ซึ่งทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาสาเหตุหรือเหตุผลของ	

นักศึกษาว่ามีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการกิจกรรม	 

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือองค์การนักศึกษาในด้านการ

ดำเนินการ	 ด้านการจัดบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการจัดสิ่ง

อำนวยความสะดวกและด้านการสนับสนุนงบประมาณ	 และ

บรรจบ  วงษ์พิพัฒน์พงษ์, นิภา  วงษ์พิพัฒน์พงษ์ 
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ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษา	 ในการ

บริหารจัดการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา	 เพื่อจะได้นำผลการวิจัย 

ไปเป็นประโยชน์ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร

จัดการกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและองค์การนักศึกษา 

ให้ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา	 และก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนานักศึกษาต่อไป	

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

	 1.	 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ

บริหารจัดการกิจกรรมพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

รำไพพรรณี	

	 2.	 ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหาร

จัดการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา	 จำแนกตามเพศ	 คณะ		

ประสบการณ์ที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและรายได้ที่	

ได้รับจากผู้ปกครองเป็นรายเดือน	

 

วิธีดำเนินการวิจัย  

	 1.	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่		

นักศึกษาชั้นปีที่	 3	 จากคณะครุศาสตร์	 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 คณะวิทยาการ

จัดการ	 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์	 คณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและคณะนิติศาสตร์	 ปีการศึกษา	 2552		

จำนวน	729	คน	

	 2.	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	นักศึกษาชั้นปีที่	

3	 จากคณะครุศาสตร์	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 คณะวิทยาการจัดการ	 คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์	 คณะเทคโนโลยี

การเกษตรและคณะนิติศาสตร์	 ในปีการศึกษา	 2552	 กำหนด

ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยตารางของเคอซี่และมอร์แกน	 (Kerjcie	

&	 Morgan.	 1970	 :	 608)	 ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน	 255	 คน		

จากกลุ่มตัวอย่าง	 ทั้งหมดนำมาสุ่มตัวอย่างแบบชั้น	 โดยใช้

คณะเป็นเกณฑ์ในการแบ่งด้วยการเทียบสัดส่วน	 โดยกลุ่ม

ตัวอย่างคือ	 คณะครุศาสตร์	 51	 คน	 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์	 95	 คน	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 8	 คน	

คณะวิทยาการจัดการ	 63	 คน	 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

และอัญมณีศาสตร์	 17	 คน	 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	 3	 คน		

และคณะนิติศาสตร์	18	คน	

 

ผลการวิจัย  

	 จากการวิจัยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหาร

จัดการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพ

พรรณี	สรุปผลการวิจัยดังนี้	

	 1.	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

มีจำนวนทั้งสิ้น	 255	 คนพบว่า	 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น	 

นักศึกษาชาย	 98	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 38.40	 นักศึกษาหญิง

จำนวน	 157	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 61.60	 จำแนกตามคณะ

ประกอบด้วย	 คณะวิทยาศาสตร์	 8	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 3.14	

คณะครุศาสตร์	 51	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 20.00	 คณะวิทยาการ

จัดการ	 63	 คน	คิดเป็นร้อยละ	 24.71	 คณะนิติศาสตร์	 18	 คน		

คิดเป็นร้อยละ	 7.06	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวน	 95	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 37.25	 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์จำนวน	 17	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	

6.67	 และคณะเทคโนโลยีการเกษตร	 3	 คน	 คิดเป็นร้อยละ		

1.18	 นักศึกษามีประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา	1	ครั้ง	จำนวน	16	คน	คิดเป็นร้อยละ	6.27	นักศึกษา

เข้าร่วมกิจกรรม	2	ครั้ง	จำนวน	27	คน	คิดเป็นร้อยละ	10.59		

นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	 3	 ครั้ง	 จำนวน	 65	 คน	 คิดเป็น	 

ร้อยละ	 25.49	 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	 4	 ครั้ง	 จำนวน	 

48	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 18.82	 และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	 

เกินกว่า	 4	 ครั้ง	 จำนวน	 99	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 38.83	 

นักศึกษามีรายได้เดือนละ	 2,000-3,000	 บาท	 จำนวน	 94	 คน		

คิดเป็นร้อยละ	 36.86	 นักศึกษามีรายได้	 3,000-4,000	 บาท		

จำนวน	58	คน	คิดเป็นร้อยละ	22.75	นักศึกษามีรายได้	4,000	

-5,000	บาท	 จำนวน	 66	คน	คิดเป็นร้อยละ	 25.88	นักศึกษา	 

มีรายได้	 5,000-6,000	 บาท	 จำนวน	 18	 คน	 คิดเป็นร้อยละ		

7.06	 และนักศึกษาที่มีรายได้มากกว่า	 6,000	 บาท	 จำนวน	 

19	คน	คิดเป็นร้อยละ	7.45	

	 2.	 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ

บริหารจัดการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยรวมพบว่าอยู่ใน

ระดับปานกลาง	 (X	 =	 3.28)	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า

อยู่ในระดับปานกลางทุกด้านเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย		

3	 อันดับแรก	คือ	 ด้านการจัดบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	 (X	 =	 3.47)		

ด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก	 (X	 =	 3.31)	 และด้านการ

ดำเนินงาน	 (X	 =	 3.29)	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและรายข้อ		

ดังนี้	

	 	 2.1	 ด้านการดำเนินงาน	 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจ 

ของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา		

โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง	 (X	 =	 3.29)	 เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก	 1	 ข้อ	 คือ	 การเปิดโอกาสให้

นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม	 (X	 =	

3.67)	 และพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจในระดับ

ปานกลาง	 เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย	 3	 ลำดับแรก	คือ	

การกำหนดแผนกิจกรรมตลอดปี	 (X	 =	 3.45)	 การสนับสนุน

บรรจบ  วงษ์พิพัฒน์พงษ์, นิภา  วงษ์พิพัฒน์พงษ์ 
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การจัดกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม

นักศึกษา	 (X	 =	 3.35)	 และการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม

แต่ละครั้งนักศึกษาทราบอย่างทั่วถึง	(X	=	3.32)			

	 	 2.2	 ด้านการจัดบุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง	 (X	 =	 3.47)	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ใน

ระดับมาก	 4	 ข้อ	 เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย	 3	 ลำดับ

แรก	 คือ	 จำนวนอาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัด

กิจกรรมนักศึกษาต่อจำนวนนักศึกษา	 (X=	 3.75)	 ความ

สามารถของอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมรวมทั้งบุคลากรที่

เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น	 จากการปฏิบัติกิจกรรม

ของนักศึกษา	 (X	 =	 3.65)	 และอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมเปิด

โอกาสให้นักศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่	(X	=	3.61)			

	 	 2.3	 ด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก	 โดยรวม

อยู่ในระดับปานกลาง	 (X	 =	 3.31)	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	 

พบว่าอยู่ในระดับมาก	2	ข้อ	มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน	(X	=	3.58)	คือ		

ความสะดวกในการติดต่อเกี่ยวกับเรื่องการทำกิจกรรมของ	 

นักศึกษาและการยืม-คืน	 วัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำกิจกรรม	

นักศึกษาและอยู่ในระดับปานกลาง	 3	 ข้อ	 เรียงตามค่าเฉลี่ย

จากมากไปน้อย	 คือ	 สถานที่และสภาพแวดล้อมที่สถานศึกษา

จัดให้นักศึกษาทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัย	 ความร่วมมือกับ		

หน่วยงานภายนอกในการจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย	 และ

ความสะดวกในการขออนุมัติจัดทำโครงการต่างๆ	ของนักศึกษา 

	 	 2.4	 ด้านการสนับสนุนงบประมาณ	 โดยภาพรวม

อยู่ในระดับปานกลาง	 (X	 =	 3.04)	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	 

พบว่าอยู่ในระดับมาก	 1	 ข้อ	 คือ	 การอำนวยความสะดวกใน

การเบิกจ่ายงบประมาณการจัดกิจกรรมนักศึกษา	 (X	 =	 3.59)		

และในระดับปานกลาง	เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย	3	ข้อ	

คือ	 เปิดโอกาสให้นักศึกษาบริหารงบประมาณในรูปคณะ

กรรมการ	 การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบคอบ

รัดกุม	 และการอำนวยความสะดวกในการของบประมาณ

สนับสนุนจากแหล่งสนับสนุนภายนอก	

	 3.	 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนึกศึกษาต่อการ

บริหารจัดการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา	 จำแนกตาม	 เพศ		

คณะ	 ประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและ

รายได้ที่ได้รับจากผู้ปกครองรายเดือนโดยรวมและรายด้าน	 

ผลปรากฏดังนี้	

	 	 3.1	 ค่าเฉลี่ย	 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจ

ของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการกิจกรรมนักศึกษา	จำแนกตาม 

เพศ	 พบว่า	 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้านพบว่านักศึกษาชายมีความพึงพอใจระดับมาก	 1	 ด้าน	

คือ	ด้านการจัดบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	(X	=	3.52)	ส่วนด้านอื่นๆ	

อยู่ระดับปานกลาง	 ส่วนนักศึกษาหญิงมีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับปานกลางทุกด้าน	

	 	 3.2	 ค่าเฉลี่ย	 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจ

ของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการกิจกรรม	 จำแนกตาม	 คณะ		

โดยรวมพบว่า	คณะนิติศาสตร์มีความพึงพอใจมาก	(X	=	3.74)		

ส่วนคณะอื่นๆ	อยู่ในระดับปานกลาง	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า	 คณะนิติศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 และ

คณะครุศาสตร์มีความพึงพอใจด้านการจัดบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ระดับมากเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย	 (X	 =	 3.95)(X	 =	

3.65)	 และ	 (X	 =	 3.53)	 ส่วนคณะอื่นๆ	 มีความพึงพอใจระดับ

ปานกลาง	คณะนิติศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		

พึงพอใจด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกระดับมาก	 (X	 =	

3.71)	และ	(X	=	3.69)	คณะอื่นๆ	มีความพึงพอใจต่อด้านการ

จัดสนับสนุนงบประมาณระดับปานกลาง	เรียงตามค่าเฉลี่ยจาก

มากไปหาน้อย	 2	 คณะ	 คือ	 คณะนิติศาสตร์	 (X	 =	 3.35)	 และ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร	(X	=	3.24)	

	 	 3.3	 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความ	 

พึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนา	 

นักศึกษา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	 จำแนกตาม

ประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรม	 โดยรวมพบว่า	 อยู่ในระดับ

ปานกลาง	 เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	 3	 ลำดับแรก		

คือ	 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	 2	 ครั้ง	 (X	 =	 3.31)	 นักศึกษา	

เข้าร่วมกิจกรรม	 4	 ครั้ง	 (X	 =	 3.30)	 และนักศึกษาเข้าร่วม

กิจกรรมเกิน	 4	 ครั้ง	 (X	 =	 3.29)	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 

พบว่า	 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	 4	 ครั้ง	 พึงพอใจการจัดการ

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง	 ระดับมาก	 (X	 =	 3.58)	 ส่วนนักศึกษาที่	

เข้าร่วมกิจกรรม	1-3	ครั้ง	และมากกว่า	4	ครั้ง	มีความพึงพอใจ

การบริการจัดการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทุกด้านระดับ	 

ปานกลาง	 เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	 3	 ลำดับแรก		

คือ	 ด้านการดำเนินงาน	 (X	 =	 3.46)	 ด้านการจัดบุคลากรที่

เกี่ยวข้อง	 (X	 =	 3.46)	 และด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก		

(X	=	3.37)			

	 	 3.4	 ค่าเฉลี่ย	 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจ

ของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการกิจกรรมนักศึกษา	จำแนกตาม 

รายได้ที่ได้รับจากผู้ปกครอง	 โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับ	 

ปานกลาง	 เรียงตามค่าเฉลี่ย	 จากมากไปน้อย	 3	 ลำดับแรก	 

นักศึกษามีรายได้จากผู้ปกครอง	 2-3	 พันบาท	 (X	 =	 3.31)	 

นักศึกษามีรายได้จากผู้ปกครอง	 3-4	 พันบาท	 (X	 =	 3.29)		

และนักศึกษาที่มีรายได้จากผู้ปกครองมากกว่า	 6	 พันบาท	 (X	

=	3.26)			

 

อภิปรายผล  

	 จากผลการวิจัยการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา

บรรจบ  วงษ์พิพัฒน์พงษ์, นิภา  วงษ์พิพัฒน์พงษ์ 
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ต่อการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา	 มหาวิทยาลัย

ราชภฏัรำไพพรรณ	ีผูว้จิยันำขอ้คน้พบจากการวจิยัมาอภปิรายผล 

ดังต่อไปนี้	

	 1.	 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริหาร

จัดการกิจกรรมพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ	 

รำไพพรรณี	 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 เพราะจากการ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	 ความพึงพอใจของนักศึกษาด้าน

การสนับสนุนงบประมาณอยู่ในระดับน้อยกว่าทุกด้าน	 และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ	 ค่าเฉลี่ยของการสนับสนุนงบประมาณ	 

ในการจัดทำกิจกรรมนักศึกษาและความพอเพียงของเงิน	 

งบประมาณในการจัดกิจกรรม	 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออื่น	 

การบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาแต่ละครั้งต้องใช้	 

งบประมาณสำหรับค่าวัสดุ	 อุปกรณ์ในการจัดทำกิจกรรม	 

รวมทั้งค่าใช้สอยดูแลนักศึกษาในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง	

เป็นจำนวนมาก	 เพื่อทำให้การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเกิด

ประโยชน์สูงสุด	 ทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาตนเองทั้ง	

ทางด้าน	 สติปัญญา	 สังคม	 อารมณ์	 ร่างกายและจิตใจ		

(สำเนาว์	 	 ขจรศิลป์.	 2543	 :	 43)	 แต่ถ้าการจัดกิจกรรม	 

แต่ละครั้ง	 มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานมาก	 

นักศึกษาจะเกิดความเบื่อหน่าย	 ส่งผลต่อความพึงพอใจและ	

ไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา	 ซึ่งสอดคล้องกับ	

งานวิจัยของ	ลัดดาวัลย์	 	แดงใหญ่	 (2546	 :	70)	ที่ทำการวิจัย

เรื่อง	 ความพึงพอใจของนักเรียน	 นักศึกษาที่มีต่อการจัด

กิจกรรมนักเรียนในวิทยาลัยพาณิชการ	 สังกัดสำนักงาน	 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร	 พบว่า		

ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาโดยรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดับปานกลางทุกด้าน	

	 2.	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	ผลการวิจัยมีดังนี้	

	 	 2.1	 ด้านการดำเนินงาน	 โดยรวมอยู่ ในระดับ	 

ปานกลาง	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก	1	ข้อ		

คือ	 การเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึงและ

เท่าเทียม	 และอยู่ในระดับปานกลางเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมาก

ไปหาน้อย	 3	 ลำดับแรก	 คือ	 การกำหนดแผนการจัดกิจกรรม

ตลอดทั้งปี	 การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของหน่วยงานที่

เกี่ ยวข้องกับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและการ

ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมแต่ละครั้งนักศึกษาทราบทั่วถึง		

แสดงว่า	 มหาวิทยาลัยได้บริการจัดการให้นักศึกษาได้เข้าร่วม

กิจกรรมแต่ละครั้งอย่างเสมอภาค	 มีการวางแผนการจัด

กิจกรรมตลอดทั้งปีอย่างเหมาะสม	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้การสนับสนุนการจัด

กิจกรรมและประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง	 ซึ่งสอดคล้องกับ	 

โสรัฏดา		วงศ์รัก	(2536	:	บทคัดย่อ)	พบว่า	การบริหารการจัด

กิจกรรมเสริมหลักสูตรของวิทยาลัยพาณิชยการ	 สังกัดกรม

อาชีวศึกษา	 ในเขตกรุงเทพมหานคร	 ด้านการดำเนินงาน		

ด้านการควบคุมดูแลและด้านการประสานงานส่งเสริม

สนับสนุน	 มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ	 สิริสมัย	 

เย็นรัมย์	(2553	:	บทคัดย่อ)	พบว่า	ความพึงพอใจของนักเรียน		

นักศึกษาต่อการบริหารจัดการกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาใน

วิทยาลัยเทคนิคระยอง	 จันทบุรีและตราด	 ด้านบุคลากรและ

ด้านการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก	

	 	 2.2	 ด้านการจัดบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	 โดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมาก	4	ข้อ		

เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย	 3	 ลำดับแรก	 คือ	 จำนวน

อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานกิจกรรมนักศึกษา		

ความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม	 รวมทั้งบุคลากรที่

เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา	 ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติกิจกรรม

ของนักศึกษา	 และอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมเปิดโอกาสให้	 

นักศึกษาปฏิบัติงาน	 ได้อย่างเต็มที่	 แสดงว่า	 มหาวิทยาลัย	 

ได้จัดจำนวนอาจารย์และบุคลากร	 อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม		

รวมทั้งการเปิดโอกาสให้นักศึกษาปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม		

ทำให้นักศึกษาเกิดความพึงพอใจด้านการจัดบุคลากรที่

เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา	 ซึ่งสอดคล้องกับ		

สิริสมัย	 	 เย็นรัมย์	 (2553	 :	 บทคัดย่อ)	 พบว่า	 ความพึงพอใจ

ของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

ในวิทยาลัยเทคนิคระยอง	 จันทบุรีและตราด	 ด้านบุคลากร	 

อยู่ในระดับมาก	

	 	 2.3	 ด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก	 โดยรวม

อยู่ในระดับปานกลาง	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	 พบว่า	 อยู่ใน

ระดับมาก	2	ข้อ	คือ	ความสะดวกในการติดต่อเกี่ยวกับการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา	 การยืม-คืน	 อุปกรณ์ในการจัดทำ

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา	 และอยู่ในระดับปานกลาง	 เรียงตาม

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	 3	 ลำดับแรก	 คือ	 สถานที่และ

สภาพแวดล้อมที่สถานศึกษาจัดให้นักศึกษาทำกิจกรรมภายใน

มหาวิทยาลัย	 ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการจัด

กิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย	 และความสะดวกในการขออนุมัติ

จัดทำโครงการต่างๆ	 ของนักศึกษา	 ซึ่งสอดคล้องกับ	 ชัยเลิศ		

พิชิตพรชัย	 (2552	 :	 20)	 ได้กล่าวถึงการบริหารจัดการที่ดี	 

จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่องค์กรตั้งไว้นั้น	

ปัจจัยพื้นฐานควรประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกในด้าน

บุคลากร	 เครื่องมือ	 และอุปกรณ์	 ถ้าหากมหาวิทยาลัยได้

พิจารณาด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครอบคลุม	 

ทุกด้าน	 ทั้งทางด้านสถานที่ในการจัดกิจกรรม	 ความพอเพียง

ของวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมด้านยานพาหนะของ

มหาวิทยาลัยในกรณีจัดกิจกรรมนอกสถานที่และสภาพการ	 

บรรจบ  วงษ์พิพัฒน์พงษ์, นิภา  วงษ์พิพัฒน์พงษ์ 
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ใช้งานของวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาก็จะ

ส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนา	

นักศึกษา	มากยิ่งขึ้น	

	 	 2.4	 ด้านสนับสนุนงบประมาณ	 โดยรวมอยู่ ใน

ระดับปานกลาง	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมาก	1	ข้อ		

การอำนวยความสะดวกในการเบิกจ่ายงบประมาณการจัด

กิจกรรมนักศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง	 เรียงตามค่าเฉลี่ยจาก

มากไปหาน้อย	3	ลำดับแรก	คือ	เปิดโอกาสให้นักศึกษาบริหาร

งบประมาณในรูปคณะกรรมการ	การวางแผนการใช้งบประมาณ

อย่างรอบคอบ	 รัดกุมและการอำนวยความสะดวกในการขอ	

งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งสนับสนุนภายนอก	 แสดงว่า	

มหาวิทยาลัยอำนวยความสะดวกในการเปิดจ่ายงบประมาณ	

การจัดกิจกรรมนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม	 แต่มหาวิทยาลัย	

ไม่เปิดโอกาสให้นักศึกษามีบทบาทในการบริหารงบประมาณ

ในรูปคณะกรรมการมากเท่าที่ควร	 การวางแผนการใช้	 

งบประมาณอย่างรอบคอบ	รัดกุม	นักศึกษายังมีความพึงพอใจ

ปานกลาง	 แสดงว่า	 นักศึกษายังพบข้อบกพร่องในการใช้	 

งบประมาณในการบริหารจัดการกิจกรรมนักศึกษา	 และจาก

การพิจารณาเป็นรายข้อค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุดคือ	 ความพอเพียง

ของเงินงบประมาณในการจัดกิจกรรม	 ซึ่งสอดคล้องกับ	 

ลัดดาวัลย์	 	 แดงใหญ่	 (2546	 :	 70)	 พบว่า	 ความพึงพอใจของ

นักเรียน	 นักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรมนักเรียนในวิทยาลัย

พาณิชยการ	 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา		

ในเขตกรุงเทพมหานคร	 ด้านการสนับสนุนงบประมาณอยู่ใน

ลำดับสุดท้ายจากการเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย	 และ

สอดคล้องกับ	 สิริสมัย	 	 เย็นรัมย์	 (2553	 :	 บทคัดย่อ)	 พบว่า		

ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคระยอง		

จันทบุรีและตราด	 ในด้านงบประมาณอยู่ในระดับกลาง	 ดังนั้น

มหาวิทยาลัยควรจะพิจารณางบประมาณในการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาให้เหมาะสม	 แต่ทั้งนี้จะต้องมีระบบควบคุม

การใช้งบประมาณให้รอบคอบ	 รัดกุมและก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอย่างแท้จริง	

	 3.	 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนความพึงพอใจ 

ของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา		

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	 จำแนกตาม	 เพศ	 คณะ	

ประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา	 และรายได้	

ที่ได้รับจากผู้ปกครองเป็นรายได้	

	 	 3.1	 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความ	 

พึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริหาร	จัดการกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	 จำแนกตาม	 เพศ	

พบว่า	 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่า	 นักศึกษาชายมีความพึงพอใจด้านการจัดบุคลากรที่

เกี่ยวข้องอยู่ในระดับมากอาจเป็นเพราะนักศึกษาชายมีโอกาส

ได้ทำงานเป็นกรรมการ	 ในองค์การนักศึกษาหรือเป็นทีมงาน

ในองค์การนักศึกษา	 ซึ่งส่งผลให้มีความพึงพอใจมากกว่า	 

นักศึกษาหญิง	 ส่วนด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก	 ด้าน

ดำเนินงานและด้านสนับสนุนงบประมาณ	 นักศึกษาเพศชาย

และเพศหญิงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน	 

ซึ่งสอดคล้องกับ	 ลัดดาวัลย์	 	 แดงใหญ่	 (2546	 :	 70)	 พบว่า	 

ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรม	 

นักเรียนในวิทยาลัยพณิชยการ	 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

อาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร	 จำแนกตาม	 เพศ	 ด้าน	 

สิ่งอำนวยความสะดวกและด้านการสนับสนุนงบประมาณ	 

ไม่แตกต่างกัน	

	 	 3.2	 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความ	 

พึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนา	 

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	 จำแนกตาม	 คณะ		

โดยรวมพบว่า	 คณะนิติศาสตร์มีความพึงพอใจระดับมาก	 

เป็นเพราะนักศึกษาคณะนิติศาสตร์โดยธรรมชาติของวิชาจะ

ชอบเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา	 ทุกด้าน	 ชอบมีส่วนร่วม

ในการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา	 รวมทั้งการ

บริหารจัดการบุคลากรให้เป็นไปตามหลักนิติศาสตร์	 ความ

ชอบในการเข้าร่วมกิจกรรมย่อมหมายถึงนักศึกษามีพื้นฐาน

ความพึงพอใจในการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา	

อยู่แล้ว	 จึงส่งผลให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์มีความพึงพอใจ

มากกว่าคณะอื่นๆ	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	 คณะ

นิติศาสตร์มีความพึงพอใจด้านการดำเนินงานระดับมาก	 ส่วน

คณะอื่นๆ	 มีความพึงพอใจระดับปานกลาง	 คณะนิติศาสตร์		

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 และคณะครุศาสตร์	 มีความ

พึงพอใจด้านการจัดบุคลากรที่เกี่ยวข้องระดับมาก	 ส่วนคณะ	 

ที่เหลือมีความพึงพอใจระดับปานกลาง	 สำหรับด้านการ

สนับสนุนงบประมาณทุกคณะมีความพึงพอใจระดับกลาง	 

เป็นเพราะนักศึกษาทุกคณะมีความเห็นสอดคล้องกันว่า	 

ความพอเพียงของเงินงบประมาณในการจัดกิจกรรมมีน้อย		

มหาวิทยาลัยไม่เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนในการบริหาร	 

งบประมาณการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา	 ซึ่งสอดคล้องกับ

สิริสมัย	 	 เย็นรัมย์	 (2553	 :	 บทคัดย่อ)	 พบว่า	 ความพึงพอใจ

ของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง	 จันทบุรีและ	 

ตราด	 ต่อการบริหารจัดการกิจกรรมนักศึกษา	 ด้านงบประมาณ 

อยู่ในระดับปานกลาง	 กล่าวคือ	 การจัดสรรงบประมาณในการ

บริหารจัดการ	 กิจกรรมนักศึกษายังไม่เพียงพอ	 จึงส่งผลถึง

ความพึงพอใจของนักศึกษา	 การจัดสรรงบประมาณอย่าง

เหมาะสม	 ก็จะทำให้การบริหารจัดการได้ดีบรรลุวัตถุประสงค์

บรรจบ  วงษ์พิพัฒน์พงษ์, นิภา  วงษ์พิพัฒน์พงษ์ 
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ตามเป้าหมายดังที่สมคิด	 	 ตั้งสมพงษ์	 (2548	 :	 9)	 กล่าวว่า		

ทรัพยากรที่เป็นปัจจัยสำคัญของการจัดการมี	 4	 ประการ	 คือ		

คน	(Man)	เป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรม		เงิน	(Money)	ใช้สำหรับเป็น

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆ	 	 วัตถุสิ่งของ	 (Materials)		

หมายถึง	 อุปกรณ์เครื่องมือรวมทั้งอาคารสถานที่	 	 และการ

จัดการ	 (Management)	 หมายถึง	 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ

ในการบริหาร	

	 	 3.3	 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความ

พึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนา	 

นักศึกษา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	 จำแนกตาม

ประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรม	 โดยรวมพบว่า	 อยู่ในระดับ

ปานกลาง	 แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	 นักศึกษาที่มี

ประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม	 4	 ครั้ง	 มีความพึงพอใจ

การบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนา	 นักศึกษาด้านการจัดบุคลากร 

ที่เกี่ยวข้องในระดับมาก	 แสดงว่า	 นักศึกษาได้มีโอกาสทำ

กิจกรรมร่วมกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานกิจกรรม	 เช่น		

อาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำในการจัดกิจกรรม	 ฝึกการ

ทำงานร่วมกันและเปิดโอกาสให้นักศึกษาปฏิบัติงานได้อย่าง

เต็มที่	 และเมื่อมีปัญหาและอุปสรรคบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ	

งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาก็ช่วยแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี	

จึงส่งผลให้นักศึกษาเกิดความพึงพอใจ	ดัง	 สำเนาว์	 	 ขจรศิลป์		

(2543	 :	 34)	 กล่าวว่า	 ประโยชน์ของกิจกรรมนักศึกษาทำให้

เกิดความสามัคคี	 รักหมู่คณะ	 เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน		

เพราะกิจกรรมต้องทำเป็นกลุ่ม	 ต้องอยู่ร่วมกัน	 ได้พบความสุข		

ความทุกข์ยากด้วยกัน	จึงเกิดความประทับใจซึ่งกันและกัน	

	 	 3.4	 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความ	 

พึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนา	 

นักศึกษา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจำแนกตามรายได้	

ที่ได้รับจากผู้ปกครองเป็นรายเดือน	 โดยรวมอยู่ในระดับ	 

ปานกลาง	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	นักศึกษาที่มีรายได้

จากผู้ปกครอง	 3,000-4,000	 บาท	 พึงพอใจด้านการจัด

บุคลากรที่ เกี่ยวข้องระดับมาก	 ส่วนนักศึกษาที่มีรายได้		

2,000-3,000	 บาท	 4,000-5,000	 บาท	 5,000-6,000	 บาท	 

และมากกว่า	 6,000	 บาท	 พึงพอใจด้านการจัดการบุคลากร	 

ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก	 และด้านการ

จัดสรรงบประมาณในระดับปานกลาง	แสดงให้เห็นว่า	นักศึกษา 

ที่มีรายได้จากผู้ปกครองในแต่ละเดือนจะแตกต่างกันแต่ไม่ส่งผล 

ต่อความพึงพอใจในการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ด้านการสนับสนุนงบประมาณของมหาวิทยาลัย	 เพราะอยู่ใน

ระดับปานกลางและมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่นๆ	 อย่างไรก็ตาม

ผลจากการวิจัยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหาร

จัดการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

ครั้งนี้	 อาจเป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของนักศึกษา		

และให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนักศึกษา		

ซึ่ง	 เฮลด์	 (Held.	 1958	 :	 88-90)	 ได้สรุปว่า	 การจัดกิจกรรม	 

นักศึกษามีวัตถุประสงค์หลัก	 คือ	 เพื่อประโยชน์กับตัว	 

นักศึกษาเองเพื่อประโยชน์ในแง่ส่งเสริมการสอนและหลักสูตร		

เพื่อประโยชน์จะทำให้เกิดการบริหารงานของสถาบันให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น	 และเพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับสังคม

ส่วนรวม	

 

ข้อเสนอแนะ  

 จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ

บริหารจัดการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รำไพพรรณี	มีข้อเสนอแนะดังนี้	

	 ข้อเสนอแนะทั่วไป	

	 1.	 ด้านสนับสนุนงบประมาณ	 จากการศึกษาความ	 

พึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนา	 

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	 ด้านการ

สนับสนุนงบประมาณ	 นักศึกษามีความพึงพอใจต่ำกว่าด้าน

อื่นๆ	 โดยรายข้อคือ	 ความพอเพียงของเงินงบประมาณในการ

จัดกิจกรรมและการเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ

บริหารงบประมาณการจัดกิจกรรมนักศึกษา	 ผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบ 

ควรนำมาพิจารณาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาให้เหมาะสม	 และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 

ในการพัฒนานักศึกษา	

	 2.	 ด้านการดำเนินงาน	 นักศึกษามีความพึงพอใจ	 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยเรียกเก็บ		

ลำดับสุดท้ายอาจเป็นเพราะมีผลกระทบต่อนักศึกษาที่มีรายได้

น้อย	มหาวิทยาลัยควรมีการตรวจสอบการเก็บค่าใช้จ่ายในการ

เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้งให้เหมาะสม	รวมทั้งควรมีการสำรวจ

ความต้องการของนักศึกษาในการจัดกิจกรรมต่างๆ	 ให้เป็นไป

ตามความสนใจและความต้องการของนักศึกษา	 และนำผลการ

ประเมินการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งมาพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข

การจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปอย่างเหมาะสม	

	 3.	 ด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก	การบริหารจัดการ 

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาแต่ละครั้ง	สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ 

มีความจำเป็นต่อการจัดกิจกรรมมาก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า

กิจกรรมนั้นจะต้องไปจัดนอกสถานที่	 ยานพาหนะที่มีสภาพ

การใช้งานที่ดีจำเป็นอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยในชีวิตของ	 

นักศึกษายานพาหนะของมหาวิทยาลัยควรมีสภาพการใช้งาน

อย่างดี	 ในข้อนี้นักศึกษามีความพอใจน้อยที่สุด	 และรองลำดับ

สุดท้าย	 2	 ข้อ	 คือ	 ความเหมาะสมและสภาพการใช้งานของ

บรรจบ  วงษ์พิพัฒน์พงษ์, นิภา  วงษ์พิพัฒน์พงษ์ 
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วัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม		

	 4.	 ด้านการจัดบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	 สิ่งที่ควรนำมา

ปรับปรุงคือ	 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการนักศึกษาใน

การปฏิบัติงานด้านกิจกรรมนักศึกษา	 โดยเฉพาะองค์การ	 

นักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องพัฒนาศักยภาพในการ

ดำเนินงานในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งให้เหมาะสม	 มีการ

วางแผนและวางตัวบุคคลในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งอย่างมี

ประสิทธิภาพ	

	 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป	

	 1.	 ควรศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่องาน

กิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	 และต่อการ

บริหารจัดการงานกิจกรรมนักศึกษา	

	 2.	 ศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอย่าง

ยั่งยืน	
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การศึกษาบุคลิกภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

A Study of Students’ Personality in Rambhai Barni Rajabhat University 

อัมพวัน  ประเสริฐภักดิ	์วรญา		ภูเสตวงษ์	
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บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การศกึษาและเปรยีบเทยีบบคุลกิภาพของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัรำไพพรรณจีำแนก 

ตามเพศและสาขาวิชา	กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่	1	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	จำนวน	335	คน	สุ่มตัวอย่างแบบง่าย		

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	คือ	แบบสอบถามซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	.96	สถิติที่ใช้ในการวิจัย	คือ	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย		

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที	(t	-	test)	ผลการวิจัยพบว่า

	 1.	 บคุลกิภาพของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัรำไพพรรณี	จะมลีกัษณะบคุลกิภาพทีส่ามารถเรยีงลำดบัคา่เฉลีย่จากมาก 

ไปหาน้อยได้ดังนี้	1)	แบบชอบเข้าสังคม	2)	แบบทำตามระเบียบแบบแผน	3)	แบบจริงจัง	4)	แบบกล้าคิดกล้าทำ	5)	แบบมีศิลปะ		

6)	แบบชอบสืบค้น

	 2.	 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่าบุคลิกภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจำแนกตามเพศและ 

สาขาวิชาไม่แตกต่างกัน	 ยกเว้นเมื่อจำแนกตามเพศ	บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05	 และเมื่อจำแนกตามสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์บุคลิกภาพแบบชอบเข้าสังคมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ	

ทางสถิติที่ระดับ	.01

คำสำคัญ :	บุคลิกภาพ,	นักศึกษา,	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Abstract

	 The	objectives	of	this	research	were	to	study	and	to	compare	the	personality	of	students	in	Rambhai	Barni	Ra-

jabhat	University	classified	by	sex	and	field.	The	sample	consisted	of	335	first	year	students	in	Rambhai	Barni	Rajabhat	

University.	The	instrument	was	a	questionnaire	with	.96	reliability	coefficient.	Statistics	employed	for	data	analysis	were	

percentage,	mean,	standard	deviation	and	t	–	test.	

The	research	found	that	:	

	 1.	 The	personality	of	students	in	Rambhai	Barni	Rajabhat	University	could	be	arranged	according	to	the	mean	

scores	from	the	highest	to	the	lowest	:	1)	The	Social	Type	2)	The	Conventional	Type	3)	The	Realistic	Type	4)	The	En-

terprising	Type	5)	The	Artistic	Type	6)	The	Investigative	Type.

	 2.		Regarding	the	results	of	the	hypothesis	testing,	it	was	found	that	the	personality	of	students	with	different	sexes	

and	fields	were	not	significantly	different	while	those	who	were	different	sexes	had	significantly	different	in	the	Enterprising	

Type	at	0.05	level.	The	personality	of	science	and	social	sciences	students	were	significantly	different	at	0.01	level.

Keywords :	Personality,	Students,	Rambhai	Barni	Rajabhat	University
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บทนำ

	 ในการดำเนินชีวิตหรือในการประกอบอาชีพต่างๆ	

ทัง้ทางราชการ	เอกชน	หรอืวงการธรุกจิ	บคุคลไดใ้หค้วามสำคญั	

เรื่องบุคลิกภาพเป็นอย่างมากโดยจะเห็นได้จากการรับสมัคร	

บุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ	 หรือศึกษาต่อ	 มักกำหนด 

คุณสมบัติของบุคลิกภาพที่ดีไว้เป็นประการสำคัญ	 การมี 

บุคลิกภาพดีจะมีเสน่ห์เป็นที่ดึงดูดใจประทับใจแก่ผู้พบเห็น 

เป็นการส่งเสริมด้านจิตใจทำให้มีความมั่นใจในตนเอง	 จึงถือ 

ได้ว่าบุคลิกภาพเป็นคุณสมบัติอันสำคัญของบุคคลที่จะเข้า 

สังคมได้ดี	ทำงานและดำเนินชีวิตกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น

	 บคุลกิภาพมบีทบาทสำคญัตอ่การดำรงชวีติในสงัคมเปน็ 

อันมาก	 ความสำเร็จและความล้มเหลวในการประกอบอาชีพ	

ของบุคคลต่างๆ	 ย่อมขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพของบุคคลนั้นเป็น	

สำคัญ	 (อุบลรัตน์	 	หร่ายเจริญ.	2539	 :	3)	 ในการศึกษาแต่ละ 

สาขาวิชามีลักษณะเฉพาะซึ่งไม่เหมือนกัน	 นักศึกษาที่เรียน 

แต่ละสาขาวิชาก็มีบุคลิกภาพแตกต่างกันไป	 ผู้ที่มีบุคลิกภาพ	

ที่ดีจะเป็นที่นิยมชมชอบแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ดังนั้นบุคลิกภาพ	

จึงมีอิทธิพลต่อกิจกรรมของมนุษย์อย่างยิ่ง	 ดังที่อารี	 	 พันธ์มณี	 

(2546	 :	 65)	 ได้กล่าวไว้ในทำนองเดียวกันว่าการติดต่อสื่อสาร 

กับบุคคลต้องมีลักษณะที่ดีหรือบุคลิกภาพที่ดีจึงจะสามารถ	

ทำงานรว่มกบัคนอืน่ๆ	ได	้สามารถโนม้นา้วจติใจใหผู้ท้ีต่ดิตอ่ดว้ย 

มีความรู้สึกพอใจเกิดความนิยมชมชอบรู้สึกประทับใจยินดี 

ร่วมมือด้วยความเต็มใจก็จะทำให้การทำงานร่วมกันประสบ 

ความสำเรจ็ไดร้บัการสนบัสนนุอยา่งเตม็ทีเ่กดิประโยชนร์ว่มกนั 

ต่อตนเอง	 เพื่อนร่วมงานและองค์กรพัฒนามั่นคง	 บุคลิกภาพ

ที่ดีที่ได้รับการปรับปรุงแล้วเปรียบเหมือนขุมทรัพย์	 ขุมพลัง 

อันยิ่งใหญ่ทั้งในด้านส่วนตัวและการประกอบอาชีพ	 ก่อให้เกิด 

ประโยชน์ความสำเร็จทั้งทางด้านการเงิน	 ตำแหน่งและสังคม	

บุคลิกภาพจึงเป็นขุมทรัพย์ที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ 

สังคม

	 ปจัจบุนัจะพบวา่	คร	ูอาจารยแ์ละผูบ้รหิารในสถานศกึษา	

ต่างให้ความสำคัญต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 

มากกว่าสิ่งอื่นยังมิได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องบุคลิกภาพ	

ของนักศึกษาเท่าใดนัก	หากมหาวิทยาลัยต่างๆ	หันมาให้ความ	

สนใจดูแลในเรื่องบุคลิกภาพของนักศึกษานอกเหนือจากการ 

สอนให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการและ	

วิชาชีพ	 เพื่อให้สามารถวางแนวทางในการส่งเสริม	 สนับสนุน 

และพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมให้แก่นักศึกษาได้	 ก็จะเป็น	

การดี	(นรินทร์		สังข์รักษา	และประฤดา		สุริยันต์.	2551	:	135)	

การเรียนการสอนไม่ว่าในระดับการศึกษาใดจะดำเนินไปด้วยดี 

และมปีระสทิธภิาพกต็อ่เมือ่ไดรู้จ้กัและเขา้ใจธรรมชาตขิองผูเ้รยีน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องบุคลิกภาพ

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีได้ตระหนักถึงความ 

สำคัญของภารกิจในด้านการจัดการศึกษาจึงพยายามผลิต 

กำลังคนที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม	

และท้องถิ่น	 โดยในปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ	 ได้จัดให้มีการเรียน	

การสอนที่หลากหลายทั้งในด้านวิทยาศาสตร์	และสังคมศาสตร์	

ดังนั้นการวิจัยเพื่อศึกษาบุคลิกภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัย 

ราชภฏัรำไพพรรณโีดยเฉพาะนกัศกึษาชัน้ปทีี	่1	จะทำใหไ้ดข้อ้มลู	

ที่ทำให้เข้าใจบุคลิกภาพและพฤติกรรมของนักศึกษาในกลุ่ม	

ที่เรียนสาขาวิชาต่างๆ	อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปปรับใช้	

ใหเ้หมาะสมกบัการเรยีนการสอน	การวางแผนการจดัการศกึษา	

และการจัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาบุคลิกภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัย	

ราชภัฏรำไพพรรณี

	 2.	 เพือ่เปรยีบเทยีบบคุลกิภาพของนกัศกึษามหาวทิยาลยั 

ราชภัฏรำไพพรรณีจำแนกตามเพศและสาขาวิชา

วิธีดำเนินการวิจัย

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 	 1.1	 ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ยคื อนั กศึ กษา	

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	ชั้นปีที่	 1	ภาคปกติ	ทุกคณะ 

ทัง้สาขาวทิยาศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร	์ปกีารศกึษา	2553	จำนวน	

2,447	คน

	 			 1.2	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	 นักศึกษา	

มหาวทิยาลยัราชภฏัรำไพพรรณ	ีชัน้ปทีี	่1	ภาคปกต	ิปกีารศกึษา	 

2553	 โดยใช้ตารางกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่ 

และมอร์แกน	 (Krejcie	 and	 Morgan.	 1970	 :	 607-610)						

ได้กลุ่มตัวอย่าง	335	คน

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 เป็นแบบสอบถาม	

บุคลิกภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	

โดยจัดแบ่งแบบสอบถามออกเป็น	2	ตอน	ดังนี้

	 	 ตอนที่	 1	 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้น	

ของผู้ตอบแบบสอบถาม	ได้แก่	เพศ	และสาขาวิชา

	 	 ตอนที่	2	เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับบุคลิกภาพของ 

นกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัรำไพพรรณ	ีลกัษณะแบบสอบถาม	

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	5	ระดับ	ของ	

ลเิคอรท์	(Likert.	1993	:	247)	ครอบคลมุลกัษณะทางบคุลกิภาพ	

6	 ลักษณะ	 ได้แก่	 แบบจริงจัง	 แบบชอบสืบค้น	 แบบมีศิลปะ	

แบบชอบเขา้สงัคม	แบบกลา้คดิกลา้ทำและแบบทำตามระเบยีบ 

แบบแผน

อัมพวัน  ประเสริฐภักดิ์, วรญา  ภูเสตวงษ์
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 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 ผู้วิจัยและทีมงานทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย 

ตนเอง

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล

	 	 การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยครั้งนี้	 ผู้วิจัยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่อการวิจัยโดยใช้ค่าร้อยละ	

ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย

โดยใช้	ค่าที	(t	-	test)

ผลการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้	สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

	 1.	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบ 

สอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง	 พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย								

ร้อยละ	 75.20	 เมื่อพิจารณาสาขาวิชาที่ศึกษา	 พบว่า	 ผู้ตอบ 

แบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากสาขาวิชาทางสายสังคมศาสตร์ 

ร้อยละ	68.70

	 2.	 ผลการศึกษาบุคลิกภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏรำไพพรรณี		ปรากฏผลดังนี้

	 	 2.1	 บุคลิกภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ	

รำไพพรรณ	ีเมือ่จำแนกเปน็รายดา้นตามลกัษณะทางบคุลกิภาพ

พบวา่	สว่นใหญอ่ยูใ่นระดบัมาก	เรยีงคา่เฉลีย่จากมากไปหานอ้ย	

คอื	แบบชอบเขา้สงัคม	แบบทำตามระเบยีบแบบแผน	แบบจรงิจงั	

แบบกล้าคิดกล้าทำ	แบบมีศิลปะ	และแบบชอบสืบค้น	ส่วนเมื่อ

พิจารณารายข้อตามลักษณะทางบุคลิกภาพ	พบว่า	 ส่วนใหญ่	

อยู่ในระดับมาก	เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามลำดับ 

แรกคอืรกัอสิระไมช่อบเลยีนแบบใคร	ลดการขดัแยง้โดยการยอม	

ความเพื่อรักษามิตรภาพระหว่างตนและเพื่อนมิให้เสียไปและ 

เปน็คนทีเ่ริม่ตน้ทำสิง่ใดแลว้ตอ้งทำใหส้ำเรจ็	สว่นขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่	

ต่ำสุดคือมีความสามารถทางด้านศิลปะ	 เช่น	 ดนตรี	 วาดภาพ	

หรืองานเขียนวรรณกรรมต่างๆ

	 3.	 ผลการเปรียบเทียบบุคลิกภาพของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจำแนกตามเพศและสาขาวิชา 

ปรากฏผลดังนี้

	 	 3.1	 บุคลิกภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

รำไพพรรณีจำแนกตามเพศ	 โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มี	

นยัสำคญัทางสถติ	ิเมือ่พจิารณาเปน็รายดา้นพบวา่	แบบกลา้คดิ	

กล้าทำแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ส่วน	

ด้านอื่นๆ	แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

	 	 3.2	 บุคลิกภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

รำไพพรรณีจำแนกตามสาขาวิชา	 โดยรวมบุคลิกภาพของ 

นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์และนักศึกษาสายสังคมศาสตร์ 

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	 เมื่อพิจารณาเป็น	

รายดา้น	พบวา่	แบบชอบเขา้สงัคมแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำคญั 

ทางสถิติที่ระดับ	 .01	 ส่วนด้านอื่นๆ	 แตกต่างกันอย่างไม่มี	

นัยสำคัญทางสถิติ

สรุปและอภิปรายผล

	 จากผลการวิจัยบุคลิกภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏรำไพพรรณีมีประเด็นสำคัญที่ควรอภิปราย	ดังนี้

	 1.	 บุคลิกภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ	

รำไพพรรณ	ีเมือ่จำแนกเปน็รายดา้นตามลกัษณะทางบคุลกิภาพ		

พบวา่	สว่นใหญอ่ยูใ่นระดบัมาก	เรยีงคา่เฉลีย่จากมากไปหานอ้ย	

คือ	 แบบชอบเข้าสังคม	 แบบทำตามระเบียบแบบแผน	 แบบ	

จริงจัง	 แบบกล้าคิดกล้าทำ	 แบบมีศิลปะและแบบชอบสืบค้น	

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า	 นักศึกษามีความจำเป็นต้องพัฒนา 

ศักยภาพของตนเองให้มีประสิทธิภาพโดยมีการแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ซึ่งกันและกันมีการตื่นตัวและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

และบทบาทของตนให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน	 ดังนั้น	

นักศึกษาจึงมีลักษณะทางบุคลิกภาพคือชอบเข้าสังคม	

ทำตามระเบียบแบบแผนและจริงจัง	 ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิตของ

การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต	ิ พ.ศ.	

2542	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	พ.ศ.	 2545	มาตรา	 22	

(กระทรวงศึกษาธิการ.	2546	:	11)	ที่ระบุไว้ว่า	การจัดการศึกษา	

ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา 

ตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด	 กระบวนการจัด 

การศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ	

และเต็มตามศักยภาพ

	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามลักษณะทางบุคลิกภาพ 

พบว่า	 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก	 เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมาก	

ไปหาน้อยสามลำดับแรก	 คือ	 รักอิสระไม่ชอบเลียนแบบใคร 

ลดการขดัแยง้โดยการยอมความเพือ่รกัษามติรภาพระหวา่งตน	

และเพือ่นมใิหเ้สยีไป	และเปน็คนทีเ่ริม่ตน้ทำสิง่ใดแลว้ตอ้งทำให้	

สำเรจ็	ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะวา่	สถานศกึษาตา่งๆ	โดยเฉพาะอยา่งยิง่		

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมีการจัดกระบวนการเรียน

การสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ	 เน้นให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์	

วิพากษ์วิจารณ์	 แก้ปัญหาเป็น	 มีความตระหนัก	 มีจิตสำนึก 

และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได	้ ซึ่งผู้เรียน	

จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ของตนจากการเป็น 

ผู้รับกลายเป็นผู้สร้างความรู้	 มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง	

มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความ

ถนัด	 ความสนใจและความสามารถของตน	 ซึ่งสอดคล้องกับ	

สำนกังานปฏริปูการศกึษา	(2542	:	29)	ทีก่ำหนดใหม้กีารปฏริปู	

การเรียนรู้	 โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่สำคัญที่สุดและผู้เรียนมี

ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และยังสอดคล้องกับ 

อัมพวัน  ประเสริฐภักดิ์, วรญา  ภูเสตวงษ์
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อารี	 	 พันธ์มณี	 (2546	 :	 1)	 ที่กล่าวว่าผู้เรียนต้องปรับวิธีเรียน 

ปรับบทบาทจาก	 Passive	 Learner	 เป็น	 Active	 Learner	

จากที่เป็นผู้เรียนคอยครูป้อน	 บอกความรู้และสั่งให้ทำตาม	

มาเป็นริเริ่มร่วมกัน	 คิดก่อนทำก่อนและฝึกฝนด้วยตนเองจาก

พลังความสามารถในตนกลายเป็นผู้เรียนเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ		

ดังนั้น	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้องจัดประสบการณ์การเรียนรู้	

อย่างเป็นระบบและเป็นประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็นสำคัญ 

โดยในการเรยีนรูจ้ะตอ้งมกีารเปลีย่นจากการทีเ่ปน็การลอกเลยีน 

แบบ	 การท่องจำ	 การบอกความรู้แก่ผู้เรียนมาเป็นการค้นหา 

ความรู้พัฒนาตนเองโดยการลงมือและสร้างสรรค์ด้วยตนเอง 

ดังนั้นนักศึกษาซึ่งเป็นผลผลิตของการจัดการศึกษาโดยตรง		

จงึรกัอสิระไมช่อบเลยีนแบบใคร	นอกจากนีม้หาวทิยาลยัราชภฏั	

รำไพพรรณี	(2553	:	2)	มีการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี	 TQF	

ทุกรายวิชา	 โดยเน้นด้านคุณธรรมและจริยธรรม	 ด้านความรู้	

ด้านทักษะทางปัญญา	 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	

และความรับผิดชอบ	 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข	 การ 

สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะการปฏิบัติทาง	

วิชาชีพ	 จึงส่งผลให้นักศึกษาเข้าสังคมได้ดี	 มีมนุษยสัมพันธ์ 

พยายามรักษามิตรภาพระหว่างตนกับเพื่อน	 รวมทั้งมีความ 

จริงจังมุ่งมั่นเมื่อเริ่มต้นทำสิ่งใดแล้วต้องทำให้สำเร็จมากขึ้น 

ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสายใจ		อาจองค์	(2545	:	157-187)	

ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับบุคลิกภาพ 

การเขา้สงัคมของนกัเรยีนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่3	ทีพ่บวา่	

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณของปัจจัยด้านมนุษยสัมพันธ	์ 

ความรบัผดิชอบ	ความเชือ่มัน่ในตนเองและการอบรมเลีย้งดกูบั 

บุคลิกภาพการเข้าสังคมสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ	.01

	 2.	 การเปรียบเทียบบุคลิกภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏรำไพพรรณี	จำแนกตามเพศ	โดยรวมแตกต่างกันอย่าง	

ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	 แบบ 

กล้าคิดกล้าทำแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	

.05	ส่วนด้านอื่นๆ	แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติโดย 

เพศหญงิมแีนวโนม้ทีจ่ะมบีคุลกิภาพแบบกลา้คดิกลา้ทำมากกวา่ 

เพศชาย	 ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า	 ลักษณะเด่นในรายข้อ	

ของแบบกล้าคิดกล้าทำ	คือ	การกล้าโต้แย้งกับบุคคลอื่นในกรณี 

ที่คิดว่าตนเองทำถูกแล้วทั้งนี้เพราะเพศหญิงเป็นผู้มีความ	

ละเอียดอ่อนมีเหตุมีผล	มีความสามารถทางด้านภาษา	มีทักษะ 

ในการพูดสูงและมีศิลปะมากกว่าเพศชาย	 ดังนั้นหญิงจึงกล้า	

โต้แย้ง	กล้าคิดกล้าทำ	ถ้าคิดว่าตนทำถูกแล้ว	ซึ่งสอดคล้องกับ	

เทอรแ์มนและไทเลอร	์(Terman	and	Tyler	อา้งถงึในอาร	ี	พนัธม์ณ.ี	

2546	:	37)	ที่ศึกษาพบว่า	หญิงมีความสามารถทางด้านภาษา		

การเขยีน	การพดูและศลิปะมากกวา่ชาย	สว่นชายมคีวามสามารถ	

ทางด้านคณิตศาสตร์	ภูมิศาสตร์และวิทยาศาสตร์มากกว่าหญิง 

และผลการวิจัยนี้ยังสอดคล้องกับอภิญญา	 	 ศรีขาว	 (2540	 :	

89-96)	 ที่ศึกษาเปรียบเทียบบุคลิกภาพของนักศึกษาพยาบาล 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	 กรุงเทพมหานคร	 ชั้นปีที่	 1 

พบว่า	 เพศแตกต่างกันมีบุคลิกภาพด้านจิตใจอ่อนโยน	

แตกต่างกัน

	 3.	 การเปรยีบเทยีบบคุลกิภาพของนกัศกึษามหาวิทยาลยั 

ราชภัฏรำไพพรรณี	 จำแนกตามสาขาวิชา	 โดยรวมบุคลิกภาพ 

ของนกัศกึษาสายวทิยาศาสตรแ์ละสายสงัคมศาสตรแ์ตกตา่งกนั 

อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

บุคลิกภาพแบบชอบเข้าสังคมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง 

สถติทิีร่ะดบั	.01	สว่นดา้นอืน่ๆ	แตกตา่งกนัอยา่งไมม่นียัสำคญัทาง	

สถิติ	 โดยนักศึกษาสายสังคมศาสตร์มีลักษณะบุคลิกภาพแบบ 

ชอบเข้าสังคมมากกว่าสายวิทยาศาสตร์	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 

นักศึกษาสายสังคมศาสตร์มีลักษณะเด่น	 คือ	 ชอบสมาคม	

กับคนอื่น	 ชอบความสนุกสนานรื่นเริง	 ช่างพูด	 ชอบแสดงออก	

ทางศิลปะ	 ส่วนนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์มีลักษณะเด่น	 คือ 

ชอบสืบค้น	 มีการฝึกปฏิบัติทางห้องทดลอง	 เน้นการทดลอง 

พิสจูนค์วามจรงิจงึมกัจะทำตามระเบยีบแบบแผน	ซึง่สอดคลอ้ง	 

กับทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลแลนด์	 (Holland.	 Online. 

1985)	 ที่กล่าวว่าผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบชอบเข้าสังคมมีลักษณะ 

ให้ความร่วมมือ	 มีไมตรีจิต	 มีความรับผิดชอบ	 กล้าแสดงออก 

รู้จักกาลเทศะ	 มีความเข้าใจเพื่อนมนุษย์	 มีความสามารถทาง	

ดา้นมนษุย	์สนใจอาชพี	ประเภทงานบรกิารการศกึษาและสงัคม 

ส่วนผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบชอบสืบค้น	 มีลักษณะชอบวิเคราะห์	

รอบคอบ	มีหลักการและเหตุผล	 เก็บตัว	 สนใจอาชีพ	 ประเภท 

งานวิทยาศาสตร์และเทคนิค	 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับจุง	

(Jung	อ้างถึงในเติมศักดิ์	คทวณิช.	2548	:	239-242)	ที่กล่าวว่า	

บุคลิกภาพของบุคคลจะขึ้นกับการอบรมเลี้ยงดูมาตั้งแต่วัยเด็ก

และได้แบ่งบุคลิกภาพของคนไว	้ 2	 ประเภท	 คือ	 ประเภทแรก		

พวกทีช่อบแสดงตวั	(Extrovert)	เปน็พวกทีช่อบสมาคมกบัคนอืน่	

ชอบความสนกุสนาน	ความรืน่เรงิ	ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ	์

ใหมไ่ดง้า่ย	ประเภททีส่อง	พวกทีช่อบเกบ็ตวั	(Introvert)	ไมช่อบ	

สงุสงิกบัผูใ้ด	ไมส่นใจโลกภายนอก	ทำอะไรดว้ยความระมดัระวงั	

และวางแผนลว่งหนา้	และผลการวจิยันีย้งัสอดคลอ้งกบัการวจิยั 

ของนรินทร์	 	 สังข์รักษา	และประฤดา	 	สุริยันต์	 (2551	 :	 134)	

ที่พบว่า	นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์มีบุคลิกภาพหรือพฤติกรรม 

ที่เน้นการปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนมากกว่านักศึกษาสาย	

สังคมศาสตร์

อัมพวัน  ประเสริฐภักดิ์, วรญา  ภูเสตวงษ์
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ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะทั่วไป

	 1.	 ผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้สามารถนำไปใช้เป็น 

แนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพที่ดีของ 

นกัศกึษาและนำไปใชป้รบัปรงุการเรยีนการสอนแบบบรูณาการ

ทั้งสาขาวิชาในสายวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

	 2.	 ลักษณะทางบุคลิกภาพที่ควรจะเร่งสร้างให้เกิดขึ้น 

แก่นักศึกษาทั้งสายวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์	 คือ	 การ	

พัฒนาบุคลิกภาพแบบชอบสืบค้น	 อันเป็นบุคลิกภาพของผู้ที่ 

สนใจอาชีพประเภทงานวิทยาศาสตร์และเทคนิค	ซึ่งจะเปน็สิ่งที่

ชว่ยเสรมิสรา้งใหน้กัศกึษาสามารถสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆ 	และเปน็

การเพิ่มศักยภาพของนักศึกษา

 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัย

	 1.	 ควรมีการติดตามศึกษาบุคลิกภาพของนักศึกษาใน	

ระยะยาวตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาชั้นปีที่	 1	 จนถึงปีที่	 4	 หรือปีที่	 5 

ซึ่งเป็นปีสุดท้ายเพื่อเปรียบเทียบว่าบุคลิกภาพของนักศึกษา 

มีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในแต่ละชั้นปีที่เรียน 

เพือ่เปน็แนวทางในการพฒันาบคุลกิภาพของนกัศกึษาในลกัษณะ

ที่พึงประสงค์ให้มากขึ้น

	 2.	 ควรมีการศึกษาลักษณะบุคลิกภาพของนักศึกษา

ที่ประสบความล้มเหลวด้านผลการเรียนเพื่อจะได้หาแนวทาง	

ช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไป

	 3.	 ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ 

กับผลสัมฤทธิ์ทางเรียน	 เพื่อช่วยให้การเรียนการสอนมี	

ประสิทธิภาพมากขึ้น
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รูปแบบการสื่อสารและการมีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์การแสดงพื้นบ้านในจังหวัดจันทบุรี

The Communication Format and the Participation for Acting Folk Media

Reservation in Chanthaburi

รัจน์ชีวาต์  แซ่ตั๋น	จิตรี		คงวุธ 

คณะนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

บทคัดย่อ

	 การวิจัยเรื่องรูปแบบการสื่อสารและการมีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์การแสดงพื้นบ้านในจังหวัดจันทบุรี	 มีวัตถุประสงค์เพื่อ	

(1)	 ศึกษาบริบทของกลุ่มชุมชนเกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านในจังหวัดจันทบุร	ี (2)	 ศึกษารูปแบบของการสื่อสารและการมีส่วนร่วม 

ในการอนุรักษ์สื่อการแสดงพื้นบ้านในจังหวัดจันทบุรี	 และ	 (3)	 หาแนวทางในการอนุรักษ์สื่อการแสดงพื้นบ้านในจังหวัดจันทบุรี 

โดยการใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก	 การสนทนากลุ่ม	 การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม	 ตลอดจนจัดเวทีเสวนาเพื่อหาแนวทาง	 

อนุรักษ์การแสดงพื้นบ้านในจังหวัดจันทบุรี	 กับกลุ่มเป้าหมายคือศิลปินท้องถิ่น	 4	 ชุมชน	 ได้แก่	 รำสวดชุมชนเกาะขวาง	

ยันแย่ชุมชนชองเขาคิชฌกูฏ	 ละครชาตรี	 (เท่งตุ๊ก)	 ชุมชนปากน้ำแขมหนู	 และเพลงหงส์ฟางชุมชนตะปอน	 ผลการวิจัยพบว่า 

การแสดงพื้นบ้านในแต่ละชุมชนมีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น	 บริบทด้านการแสดงล้วนนำมาจากการดำเนินชีวิตประจำวันตั้งแต่เกิด

จนตาย	 การแสดงรำสวดของชุมชนเกาะขวางสามารถสร้างความสุขได้จากงานเศร้า	 การแสดงหงส์ฟางชุมชนตะปอนสะท้อนวิถ	ี

ชีวิตการกระบวนการทำนา	 การแสดงยันแย่แสดงถึงวิถีชีวิตของชองที่ต้องการผ่อนคลายความตึงเครียดจากการทำงาน	 และการ

แสดงละครชาตรีของชุมชนปากน้ำแขมหนูเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ของเยาวชนที่สะท้อนเรื่องราวคติธรรม	ภาษาจากวรรณคดีไทย	

รูปแบบการสื่อสารการแสดงพื้นบ้าน	พบว่า	 ในช่วงของการเตรียมการแสดงเกิดรูปแบบการสื่อสารสองทาง	 ลักษณะการสื่อสาร

มีทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ	 มีทิศทางการไหลของสารจากบนลงล่าง	 จากล่างขึ้นบน	 และในระดับเดียวกัน	 รูปแบบการ

สื่อสารในช่วงถ่ายทอดกิจกรรมการแสดงพื้นบ้าน	พบว่า	 ใช้การปฏิบัติจริงเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดเป็นส่วนใหญ	่ โดยมีการ 

ใช้ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา	 นอกจากนี้การมีส่วนร่วมจะเกิดเมื่อต้องการแสดงความคิดเห็นเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	

และการตัดสินใจ	 โดยลักษณะของกลุ่มทำให้เกิดการมีส่วนร่วมเพื่อแสดงความคิดเห็นเป็นแนวทางในการดำเนินงานและตัดสินใจ	 

ความสัมพันธ์อันดีของสมาชิก	ผู้นำศิลปินเปิดโอกาสให้สมาชิกแสดงความคิดเห็น	สมาชิกให้ความสำคัญกับการแสดงพื้นบ้าน	และ

การร่วมกันทำงานฝึกซ้อมโดยการเชื่อฟังผู้ใหญ่เป็นปัจจัยให้สมาชิกได้เข้ามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและตัดสินใจภายในกลุ่ม	

	 สำหรับแนวทางการอนุรักษ์สื่อการแสดงพื้นบ้านในจังหวัดจันทบุรีสามารถพัฒนาแบบจำลองได้	 2	 แนวทางด้วยกันคือ 

แบบจำลองการอนุรักษ์การแสดงพื้นบ้านมุมมองนักนิเทศศาสตร์	 และการอนุรักษ์การแสดงพื้นบ้านมุมมองนักพัฒนา	 ซึ่งการวิจัย 

ในระยะต่อไปควรเน้นการหาแนวทางการอนุรักษ์ที่ร่วมออกแบบโดยศิลปินผู้เกี่ยวข้องโดยตรง

คำสำคัญ :	การแสดงพื้นบ้านจันทบุรี,	การสื่อสาร
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Abstract

	 The	research	aimed	(1)	to	study	the	context	of	4	communities	related	to	folk	acting	in	Chantaburi		(2)	to	study	

the	communication	format	and	the	participation	in	regard	to	folk	acting	media	in	Chantaburi	and	(3)	to	design	the	model	

of	how	to	reserve	folk	acting	media	in	Chantaburi.	The	research	was	conducted	through	in-depth	interviews,	observa-

tion,	participation	and	seminar.	The	sample	was	artists	in	Chantaburi	communities	;	Ramsuad	(Koh	Kwang	Community),	

Yan	Yea	(Chong	Kitchakoot	Community),	TengTuk	(Folk	Dram),	Pak	Num	Kham	Nu	Community,	and	Hong	Fang	Song	

(Taporn	Community).

	 The	results	found	that	:	

	 1.	 The	context	of	folk	acting	showed	the	community	lifestyle	from	birth	of	death.	Ramsuad	of	Kho	Kwang	Com-

munity	revealed	happiness	instead		of	sadness	of	funeral.	Hong	Fang	Song	of	Taporn	Community	demonstrated	the	rice	

farming	process.	Yan	Yea	of	Chong	Kitchakoot	Community	showed	their	lifestyles	after	working.	Teng	Tuk	(Folk	Drama)	

of	Pak	Nam	Kham	Nu	Community	adapted	Thai	literature	to	be	taught	in	schools.	

	 2.	 The	format	of	the	communication	was	both	formal	and	informal	way.	The	ways	to	communicate	were	top-down,	

bottom-up	and	horizontal	styles.	Verbal	and	nonverbal	language	was	used.	The	artists	shared	their	opinions	and	decision	

folk.		

	 3.	 The	model	how	to	reserve	the	folk	acting	media,	the	research	showed	that	there	were	two	ways	to	do.	One	

should	be	reserved	by	the	media	itself,	the	other	should	be	done	by	developers.	

Keywords :	Folk	Acting	Media,	Communication

รัจน์ชีวาต์  แซ่ตั๋น, จิตรี  คงวุธ
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บทนำ

	 จากบริบทชุมชนในอดีต	 สื่อพื้นบ้านจะเป็นสื่อที่มีอยู่	

ประเภทเดียวในชุมชนท้องถิ่น	 แม้ว่าแต่ละท้องถิ่นจะมีสื่อ	

พื้ น บ้ า นห ล า กหล า ย ชนิ ด ต า มภู มิ ภ า ค ต า ม วิ ถี ชี วิ ต

ความเป็นอยู่ 	 แต่จะมีการจัดแบ่งเวลา	 สถานที่ 	 กลุ่มคน	

กิจกรรมที่ไม่ทับเส้นทางกัน	 สื่อพื้นบ้านจึงสามารถผูกขาด 

กลุ่มผู้ชมได้ทุกเพศ	ทุกวัย	 ทั้งนี้บทบาทหน้าที่ของสื่อพื้นบ้าน 

หรือศิลปินพื้นบ้านจึงมีบทบาทเฉกเช่นเดียวกับการสื่อสาร 

มวลชนที่ว่า	 ส่งข่าวสารเฝ้าระวัง	 ให้ความรู้ -การศึกษา	

ถ่ายทอด	 มรดกทางวัฒนธรรมและให้ความบันเทิง	 นอกจากนี้	

อาจจะเพิ่มเติมหน้าที่อื่นๆ	 เช่น	 สร้างอัตลักษณ์	 เสริมสร้าง	

ขวัญและกำลังใจ	 วิพากษ์วิจารณ์ผู้มีอำนาจ	 อบรมบ่มเพาะ	

และปลดปล่อยพลังทางเพศ	 จวบจนกระทั่งสื่อพื้นบ้านเป็น 

เครื่องมือสำคัญในการสื่อสารเพื่อการพัฒนา

	 กระบวนทัศน์ของการสื่อสารเพื่อการพัฒนา	 ในปัจจุบัน	

อาจจำแนกไดเ้ปน็	2	กระแสใหญ่ๆ 	คอื	ประการแรก	กระบวนทศัน	์

กระแสหลัก	 (Dominant	 paradigm)	 ซึ่งมีทิศทางการสื่อสาร 

จากศูนย์กลางความเจริญเพื่อนำพาสังคมไปสู่ความทันสมัย		

แบบจำลองการสื่อสารการสื่อสารในกระบวนทัศน์นี้	 เรียกว่า	

แบบจำลองเชิงการถ่ายทอดข่าวสาร	 (Transmission	Model)	

ตามรปู	ซึง่เปน็รปูแบบการสือ่สารแบบทางเดยีว	และการสือ่สาร

จะมุง่ใหผู้ร้บัสารเหน็คลอ้ยตามผูส้ง่สารเปน็สำคญัคอื	(กาญจนา		

แก้วเทพ,	 2546.	 หน้า	 3)	 การสื่อสารในกระบวนทัศน์นี้จะให้ 

ความสำคัญกับการสื่อสารที่เป็นทางการจากรัฐสู่ประชาชน 

และเน้นการสื่อสารผ่านสื่อสารมวลชนซึ่งเป็นวิธีการที่รวดเร็ว	

และเข้าถึงประชาชนอย่างกว้างขวาง

	 ประการทีส่อง	กระบวนทศันแ์บบเครอืขา่ย	(Networking	

Paradigm)	ซึ่งเป็นการสื่อสารเชื่อมโยงกันหลายทิศทางและมุ่ง 

ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน	แบบจำลองการสื่อสาร	

ในกระบวนทัศน์นี้คือ	 แบบจำลองเชิงพิธีกรรม	 (Ritualistic	

Model)	 ซึ่งผู้ส่งและผู้รับสารจะสลับสับเปลี่ยนบทบาทกันไปมา 

หลังการสื่อสาร	 ทั้งคู่ของการสื่อสารจะเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร	

ซึ่งกันและกัน	 (กาญจนา	 	 แก้วเทพ.	 2546:	 3)	 การสื่อสารใน 

กระบวนทัศน์นี้จะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับตัวสื่อ	 แต่จะให้ 

ความสำคัญกับกาละเทศะในการสื่อสาร	 และมุ่งเน้นให้เกิด 

โอกาสในการพบปะและการเข้าร่วมในการสื่อสารมากกว่า

	 หากพิจารณาพัฒนาการแนวคิดและแนวทางปฏิบัติ 

ของเรื่อง	 “การพัฒนา”	 ที่เริ่มต้นตั้งแต่ราวทศวรรษ	 1960	

เปน็ตน้มาจนถงึปจัจบุนันี	้เราอาจแบง่ยคุสมยัของการพฒันาการ	

ดังกล่าวออกได้เป็น	3	ชุดใหญ่ๆ	ตามลักษณะของกระบวนทัศน์	

คือ	(กาญจนา		แก้วเทพ.	2543:	24)

	 1.	 Dominant	 /	 Modernization	 Paradigm	 ได้แก่	

ช่วงทศวรรษ	 1960-1970	 ที่เน้นเรื่องการพัฒนาประเทศโลกที	่

สามให้มีความทันสมัยแบบตะวันตก

	 2.	 Dependency	Paradigm	เป็นกระบวนทัศน์ที่โต้แย้ง

กระบวนทศันแ์รก	โดยมแีนวคดิหลกัวา่	การพฒันาความทนัสมยั	

นั้นเป็นกระบวนการนำเอาประเทศโลกที่สามไปพึ่งพาขึ้นต่อ	

ประเทศตะวันตกที่พัฒนาแล้ว

	 3.	 Alternative	/	Another	Development	/	Multiplicity	

Paradigm	 นับตั้งแต่ทศวรรษ	 1980	 มาจนถึงปัจจุบัน	 ได้เกิด	 

กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนา	 ซึ่งมิใช่เพียงการปฏิเสธ	

กระบวนทัศน์หลัก	 (Dominant	 Paradigm)	 จากแบบขาว	

เป็นดำเช่นที่	Dependency	Paradigm	กระทำเท่านั้น	หากแต่	

เป็นการนำเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่รากฐานและ	

คำนิยามของการพัฒนา	 รวมทั้งยังได้นำเสนอทัศนะใหม่ที่	

ท้าทายว่า	 การพัฒนาไม่จำเป็นต้องมีเพียงกระบวนทัศน์เดียว

ที่ใช้กันอย่างเป็นสากลทั่วโลก	 หากแต่ละที่แต่ละแห่งอาจจะมี	

กระบวนทัศน์เฉพาะของตนเอง

	 Singhal	 และ	 Rogers	 (1999:	 55)	 ได้กล่าวอย่าง 

ชัดเจนว่า	 การกำหนดบทบาทของการสื่อสารในการพัฒนานั้น 

จะเป็นไปอย่างไรย่อมขึ้นอยู่กับคำนิยามของการพัฒนา	 ดังนั้น

เมื่อเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงคำนิยามของการพัฒนาที่อยู่ใน	

Dominant	 Paradigm	ที่เน้นเรื่องปริมาณของอัตราความเจริญ 

เตบิโตของเศรษฐกจิมาเปน็เรือ่งคณุภาพชวีติของประชาชน	หรอื

การแบง่สรรความเจรญิอยา่งยตุธิรรมใน	Alternative	Paradigm 

บทบาทของการสื่อสารเพื่อการพัฒนาก็จำเป็นต้องปรับเปลี่ยน	

ตามไปด้วย	 จากการสื่อสารแบบเดิมที่มีลักษณะจากบนสู่ล่าง 

เปน็การสือ่สารทางเดยีวและถกูวางแผนมาจากสว่นกลาง	มาเปน็	

การสือ่สารแบบลา่งขึน้บนหรอืการสือ่สารในแนวระนาบเปน็การ

สือ่สารสองทางและเปน็การสือ่สารทีว่างแผนมาจากทอ้งถิน่เพือ่

ตอบสนองความต้องการของชุมชน

	 ความเป็นนิเทศศาสตร์ต้องพยายามที่จะศึกษาให้รอบรู้ 

เกี่ยวกับการสื่อสารที่เป็นพลวัตร	 การสื่อสารในทุกรูปแบบ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ งภารกิจเพื่อมวลชนความสำคัญของ 

นิเทศศาสตร์ประการหนึ่งคือทำหน้าที่ถ่ายทอดมรดกทาง	

วัฒนธรรม	 ดังนั้นหากจะอธิบายความเป็นนิเทศศาสตร์ในด้าน 

การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่การอนุรักษ์	 และคงไว้ซึ่ง 

วัฒนธรรมท้องถิ่นย่อมเป็นที่มาของการพิจารณาปัจจัยด้าน

สนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันระหว่างตัวสื่อ	 (Media	 form)	

และเนื้อหา	 (Message)	 ที่ปรากฏในการสื่อสารประเด็นเชิง	

วัฒนธรรม	 กระบวนการจึงเป็นในลักษณะการสื่อสารแบบ

มีส่วนร่วมจากชุมชนท้องถิ่น	 โดยยึดหลักสิทธิเจ้าของทาง 

วัฒนธรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบเติมเต็มสื่อเพื่อ 

รัจน์ชีวาต์  แซ่ตั๋น, จิตรี  คงวุธ
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การนำเสนอเรื่องราวทางวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นๆ	อย่างต่อเนื่อง	

เป็นมิติความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย	 และชุมชนท้องถิ่น	

เกิดการถ่ายทอดความหมาย	 คุณค่าแห่งอัตลักษณ์	 เกิดพลัง	

แห่งการมีส่วนร่วม	และมีความสุขอย่างแท้จริง

	 จากหลักการและเหตุผลที่กล่าวในเบื้องต้นจึงเป็นที่มา	 

ของการศึกษาเรื่อง	“รูปแบบการส่ือสาร	และการมีส่วนร่วมเพื่อ 

อนุรักษ์การแสดงพื้นบ้านในจังหวัดจันทบุรี”	 เพื่อให้เห็นถึง 

สถานการณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นด้านการแสดงพื้นบ้าน	 อันจะ 

เชื่อมโยงสู่การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของตนอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาบริบทของกลุ่มชุมชนเกี่ยวกับการแสดง	

พื้นบ้านในจังหวัดจันทบุรี

						 2.	 เพื่อศึกษารูปแบบของการสื่อสารและการมีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์สื่อการแสดงพื้นบ้านในจังหวัดจันทบุรี

						 3.	 เพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์สื่อการแสดงพื้นบ้าน	

ในจังหวัดจันทบุรี

 สมมติฐาน

	 1.	 บรบิทการแสดงพืน้บา้นในจงัหวดัจนัทบรุทีัง้	4	พืน้ที	่

ในปัจจุบันเป็นอย่างไร

	 2.		รูปแบบการสื่อสารเพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์ 

การแสดงพื้นบ้านในจังหวัดจันทบุรีเป็นอย่างไร

	 3.		ลักษณะการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อหาแนวทาง 

การอนุรักษ์การแสดงพื้นบ้านในจังหวัดจันทบุรีเป็นอย่างไร

	 4.	 แนวทางการอนุรักษ์สื่อการแสดงพื้นบ้านในจังหวัด	

จันทบุรีควรเป็นอย่างไร

 ขอบเขตของโครงการวิจัย

	 การวิจัยเรื่องการสื่อสาร	 และการมีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์ 

สื่อการแสดงพื้นบ้านในจังหวัดจันทบุรีจะดำเนินการศึกษา 

เฉพาะสื่อการแสดงพื้นบ้านในจังหวัดจันทบุรีโดยแบ่งพื้นที่	

การศึกษาดังนี้

สือ่การแสดงพืน้บา้น พื้นที่

ยันแย่ ชุมชนชอง	อ.เขาคิชฌกูฏ

ละครชาตรี	(เท่งตุ๊ก) ชุมชนบางกะไชย	อ.แหลมสิงห์

รำสวด ชุมชนเกาะขวาง	อ.เมือง

เพลงหงษ์ ชุมชนตะปอน	อ.ขลุง

	 สำหรับระยะเวลาในการทำวิจัยจะดำเนินการตั้งแต่	

เดือนเมษายน-กันยายน	2553

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

	 1.		งานวิจัยเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเสริมความรู้ความ 

เข้าใจโดยการใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน 

โดยเฉพาะสื่อพื้นบ้านให้เกิดการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

	 2.	 ผลการศึกษาที่ได้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงรูปแบบ	

การสื่อสาร	 รวมทั้งปัจจัยต่างๆ	ที่ส่งผลให้สมาชิกได้มีส่วนร่วม	

ในการสือ่สารเพือ่สบืทอดการแสดงในจงัหวดัจนัทบรุี	ซึง่รวมทัง้	

การแสดงพื้นบ้านต่างๆ	ในชุมชนชนบท

วิธีดำเนินการวิจัย
 รูปแบบการวิจัย

						 การศึกษาเรื่องรูปแบบการสื่อสารและการมีส่วนร่วม 

เพือ่อนรุกัษก์ารแสดงพืน้บา้นในจงัหวดัจนัทบรุเีปน็การวจิยัเชงิ 

คุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	 เนื่องจากการสื่อสาร	 และ 

การมีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์การแสดงพื้นบ้านในชุมชนชนบท	

จังหวัดจันทบุรีนั้น	 เป็นพื้นฐานของการสร้างแนวทางอนุรักษ์	

สื่อพื้นบ้านประเภทการแสดง	ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์ 

กับส่วนอื่นๆ	ในสังคมอย่างสลับซับซ้อน	ดังนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูล 

ทีห่ลากหลายและครอบคลมุทกุสว่นทัง้หมด	ผูว้จิยัจงึไดเ้ลอืกวธิ	ี

วจิยัเชงิคณุภาพโดยใชว้ธิกีารสมัภาษณ	์และสนทนากลุม่	(Focus	

Group)	เป็นหลัก

 ขั้นตอนในการทำวิจัย

	 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งวิธีการดำเนินการวิจัย	

ออกเป็น	3	ส่วนคือ

	 1.	 การค้นคว้าจากเอกสาร	(Documentary	Research) 

เพื่อให้ทราบความเป็นมาของกิจกรรมต่างๆ	 และวัตถุประสงค์	

ของการแสดงพื้นบ้านแต่ละชนิดของแต่ละชุมชน	 รวมทั้ง	

รูปแบบการสื่อสารในลักษณะต่างๆ	 ลักษณะการมีส่วนร่วมใน	

การสือ่สารของประชาชน	ซึง่เปน็การคน้ควา้จากเอกสารชัน้รอง 

(Secondary	 Data)	 เช่น	 หนังสือเกี่ยวกับประวัติเมืองจันทบุร	ี

พงศาวดาร	หนงัสอืวชิาการและวทิยานพินธเ์กีย่วกบัการสือ่สาร 

และการมีส่วนร่วม

	 2.	 การเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย	(Field	Research)	

ในลกัษณะการสมัภาษณพ์ดูคยุ		แบบไมเ่ปน็ทางการจากประเดน็	

คำถามที่กำหนดไว้	 ตลอดจนเข้าไปลงพื้นที่สังเกตการณ์แบบ 

มีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทชุมชน	

ลักษณะของกลุ่มแต่ละระดับในชุมชน	 รูปแบบการสื่อสาร 

การมีส่วนร่วมในการสื่อสารรวมทั้งได้แนวทางการอนุรักษ์ 

การแสดงพื้นบ้านของสมาชิกในชุมชน	เช่น	แกนนำกลุ่มศิลปิน	

พื้นบ้าน	 เยาวชนผู้สืบทอด	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ	

สนับสนุน

รัจน์ชีวาต์  แซ่ตั๋น, จิตรี  คงวุธ
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	 3.	 การบันทึกข้อมูล	 ในการวิจัยภาคสนามผู้วิจัยมี 

แนวคำถามในการสัมภาษณ์โดยในขณะที่สัมภาษณ์จะทำการ 

บันทึกข้อมูลในสมุดบันทึก	 ประกอบกับใช้เครื่องบันทึกเสียง 

ช่วยในการบันทึกข้อมูลจากนั้นนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ ์

ในแต่ละวันมาทำการสรุปและจัดหมวดหมู่ของคำตอบตาม	

แนวทางที่ได้ตั้งไว้

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

						 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย	 ซึ่ง	

แบ่งเป็น	2	ประเภทคือ

						 1.	 การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ	 (Informal 

Interview)	 โดยเป็นการพูดคุยตามโอกาสและความเหมาะสม 

ซึ่งผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์ประเภทนี้ในช่วงของการสร้างความ	

สัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย	และการเก็บข้อมูลทั่วไป

						 2.	 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	 (In-depth	 Interview) 

โดยเป็นการสัมภาษณ์โดยที่ผู้วิจัยจะมีแนวคำถาม	 (Interview	

Guide)	 เพื่อเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูล	

ครบถว้นและตรงตามทีต่อ้งการศกึษา	ซึง่จะเนน้สมัภาษณเ์ฉพาะ	

กลุ่มแกนนำศิลปิน	และเยาวชนผู้สืบทอดบางคน

						 3.	 การจัดเวทีสนทนากลุ่ม	 (Focus	 Group)	 มีการ 

จัดสัมมนาเกี่ยวกับสื่อการแสดงพื้นบ้านโดยเชิญฝ่ายต่างๆ 

มาร่วมกันแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์สื่อ 

การแสดงพื้นบ้านในจังหวัดจันทบุรีให้คงอยู่

 กลุ่มเป้าหมาย

						 จากกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาข้างต้น	ผู้วิจัยจึงได้มี

การแบ่งกลุ่มเป้าหมายเพื่อเก็บข้อมูลดังนี้

						 1.	 กลุม่แกนนำศลิปนิ	ไดแ้ก	่คณะนกัแสดงศลิปนิพืน้บา้น	

จากชุมชนต่างๆ	 เพื่อทราบข้อมูลทั่วไปของชุมชน	 รูปแบบ	

การสื่อสาร	 และการมีส่วนร่วมซักซ้อมการแสดงของเยาวชน	

ผู้สืบทอดในชุมชน

						 2.	 กลุ่มเยาวชนผู้สืบทอด	 ได้แก่	 เยาวชนที่ตัดสินใจ 

เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงโดยได้รับการถ่ายทอด	

กระบวนการท่ารำ	 การแสดงต่างๆ	 จากกลุ่มศิลปินพื้นบ้านใน

แต่ละชุมชน	

						 3.	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนให้การแสดง 

พื้นบ้านในจังหวัดจันทบุรีให้คงอยู่	 เช่น	 องค์การปกครอง	

สว่นทอ้งถิน่	สภาวฒันธรรมอำเภอ	การทอ่งเทีย่วจงัหวดัจนัทบรุ	ี

วัด	โรงเรียน	เป็นต้น

ผลการวิจัย

 1. บริบทชุมชนเกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านใน 

จังหวัดจันทบุรี

 รำสวด	 โดยปกติแล้วโอกาสในการแสดงรำสวด	จะเล่น 

ในงานศพ	 ซึ่งเป็นคืนสุดท้ายของงาน	 หรืองานบรรจุอัฐิ 	

งานทำบุญวันตาย	 และเวลาฝึกหัดเล่นรำสวด	 มักห้ามไม่ให้	

ฝึกที่บ้าน	 แต่จะไปหาที่ฝึกกันเฉพาะ	 เช่น	 วัด	 หรือศาลเจ้า	

เป็นต้น	 แต่ในปัจจุบันบางคณะ	 เช่น	 คณะผู้ใหญ่แพน	 สุขิโต	

จากตำบลเกาะขวาง	 ได้งบประมาณจากโครงการสื่อพื้นบ้าน

สารสุข	 (สพส.)	 ภายใต้ชื่อโครงการ	 “รำสวดสุขจากงานเศร้า”	 

ผู้เสนอโครงการได้ตั้งข้อสังเกตว่าในประเพณีงานศพของภาค 

ตะวันออกในอดีตนั้น	 ขณะที่อยู่ท่ามกลางความทุกข์โศก	

และการพลัดพราก	 ชาวบ้านได้รังสรรค์สื่อพื้นบ้านอย่าง	

“รำสวด”	 ขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 เมื่อสมัยก่อนมีธรรมเนียม 

การนอนค้างที่วัดเพื่ออยู่ เป็นเพื่อนศพทุกคืนที่มีการสวด	

ชาวบา้นกจ็ะใชก้ารเลน่รำสวด	รอ้งรำทำเพลงเพือ่บรรเทาความ	

ทุกข์โศกของญาติผู้ตายกันจนถึงสว่าง	 อย่างไรก็ตามปัจจุบัน 

การอยู่นอนเปน็เพื่อนศพเริม่หมดความนิยมไปโดยเฉพาะพื้นที	่

ของเมอืงสมยัใหม	่	เชน่พระสวดเสรจ็แขกเหรือ่กม็กัจะแยกยา้ยกนั 

กลับไป	ดังนั้นเมื่อช่องทางของงานศพถูกตัดทอนไปสถานภาพ	

และตัวตนของรำสวดจึงค่อยๆ	เปลี่ยนแปลงและสูญหาย	

	 ด้วยเหตุนี้จึงได้ประยุกต์นำการรำสวดไปแสดงใน

พิธีที่ไม่เกี่ยวกับความตายแล้ว	 โดยเป็นแสดงในลักษณะ 

ประชาสัมพันธ์ 	 การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของ 

จังหวัดจันทบุรี	 โดยอาศัยการปรับแต่งเนื้อหาโดยอาจารย์

สุเวศน์	 	 ภู่ระหงษ์	 และแปลงชื่อใหม่เป็น	 “รำขวัญจันทบูร”	

แสดงในงานมงคลต่างๆ	 เช่น	 งานขึ้นบ้านใหม่	 งานกาชาด	

งานเปิดสนามบิน	 เป็นต้น	 เพียงแต่คณะจะต้องระวังมิให้ 

นำบทร้องที่เกี่ยวกับความตายไปใช้เท่านั้น	 แต่จะใช้ลำแต่ง	

ทีแ่ตง่ขึน้มาใหมเ่พือ่งานนัน้ๆ	โดยเฉพาะ	เชน่	เปน็เพลงอนรุกัษ ์

ป่าไม้หรือเพลงต่อต้านโรคเอดส์	 เป็นต้น	 สำหรับค่าตอบแทน 

ในการแสดงเล่นรำสวดนี้จะเหมาจ่ายทั้งคณะประมาณ	 2,000- 

5,000	บาท	ทัง้นีข้ึน้กบัระยะทางของสถานทีว่า่ใกล-้ไกลเพยีงใด	

ด้วย	 แต่ก็มีกรณียกเว้น	 เช่น	 เป็นญาติพี่น้องของคณะรำสวด 

กจ็ะไมค่ดิคา่ตอบแทนถอืวา่เปน็การมาชว่ยเหลอืทำบญุรว่มกนั 

 ละครเท่งตุ๊ก	 ชาวบ้านบางกลุ่มเรียก	 “เท่งกรุ๊ก”	 ตาม	

เสียงกลอง	 ที่ให้จังหวะการแสดงเป็นการละเล่นพื้นบ้านแถบ

อำเภอแหลมสิงห์	 จังหวัดจันทบุรี	 มีคณะละครตั้งบ้านเรือนอยู่	

2	 ตำบล	 คือ	 ตำบลบางกะไชย	 ที่บ้านบางกะไชย	 และตำบล	

ปากน้ำแหลมสิงห์	 ที่บ้านชำห้านมีลักษณะการเล่นเหมือน

ละครชาตรี	 ซึ่งคล้ายกับการแสดงโนราของทางภาคใต้หรือ

ผสมระหว่างโนราและลิเก	 เครื่องดนตรีประกอบด้วย	 โทน	

2	 ใบ	 กลองตุ๊ก	 (กลองชาตรี)	 1	 ใบ	 ฉิ่ง	 ฉาบ	 และกรับ	 ซึ่ง 

ต่างจากละครชาตรีภาคกลางที่ใช้เครื่องดนตรีมากชิ้นกว่า	 และ	

เครื่องดนตรีของละครเท่งตุ๊ก	 ไม่มีระนาด	 หรือปี่	 การบรรเลง 

รัจน์ชีวาต์  แซ่ตั๋น, จิตรี  คงวุธ
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จะใชส้อดแทรกระหวา่งการเลน่รอ้งเทา่นัน้	การแตง่กายตวัละคร	

สวมเสื้อแขนสั้นมีอินธนูบนบ่า	 สวมถุงเท้าขาวคล้ายลิเก	

สวมมงกุฎ	ตัวพระนุ่งโจงหางหงส์	สวมเสื้อมีอินธนู	ใส่ทับทรวง	

และสวมมงกุฎ	 ตัวนางนุ่งผ้ายกจีบหน้านาง	 ผ้าห่มหางใส่	

กระบังหน้าและสวมมงกุฎ	ในด้านการแสดงนั้น	จะมีการบูชาครู 

เพือ่เปน็สริมิงคลกอ่นแลว้จงึมกีารโหมโรง	โดยตวัพระจะออกมา	

รำซัดแล้วจึงเริ่มแสดง	 เรื่องที่แสดงนั้นแต่เดิมจะมีเล่นเฉพาะ	

นิยายพื้นบ้าน	เช่น	เรื่องไชยเชษฐ์	สังข์ทอง	พระรถเมรี	ไกรทอง	

เปน็ตน้	ตอ่มาในระยะหลงัมกีารแสดงเรือ่งราวทีอ่งิชวีติประจำวนั	

มรีกั	โลภ	โกรธ	หลง	อจิฉารษิยา	เหมอืนในละครวทิยแุละโทรทศัน	์

เวลาแสดงละครทุกตัวจะต้องร้องเอง	 การแสดงจะเรียกเสียง	

หัวเราะได้จากตัวตลก	และสร้างอารมณ์	 เคียดแค้นด้วยตัวนาง	

กะแหรง่หรอืตวัอจิฉา	ละครเทง่ตุก๊จะนยิมเลน่ในงานทิง้กระจาด 

ตามศาลเจา้พอ่และศาลหลกัเมอืง	ซึง่เปน็งานประจำป	ีงานแกบ้น	

ตามโอกาสของผู้ว่าจ้าง	 และงานอื่นๆ	 เช่น	 ขึ้นบ้านใหม่	 งาน	

เทศกาลต่างๆ	ตามวาระและโอกาสของผู้ว่าจ้าง	

	 สำหรับที่มาของละครชาตรี	 “คณะมนัสไชยวัฒนา”	

เริ่มมาจากเดิมใช้ชื่อว่า	 “ลำดวนนาฏศิลป์”	 ซึ่งเป็นพี่สาว	

ของกำนันมนัส		ไทยทักษ์	บ้านเรือแตก	ตำบลปากน้ำแขมหนู	

อำเภอบางกะไชย	 จังหวัดจันทบุรี	 ซึ่งได้รับการสืบทอดจาก	

บรรพบรุษุคนเกา่คนแก	่แตท่างคณะมไิดใ้สใ่จในเชงิการประกอบ 

การแสดงเป็นอาชีพ	เน้นการถ่ายทอดและเผยแพร่ให้การแสดง 

เท่งตุ๊กคงอยู่กับคนรุ่นใหม่จึงเป็นครูสอนให้กับการศึกษาตาม

อัธยาศัย	หรือ	กศน.	 เดิม	หรือการเป็นวิทยากรให้กับโรงเรียน 

ปากนำ้แขมหน	ูหรอืโรงเรยีนในละแวกใกลเ้คยีงทีส่นใจอยากให ้

มีการสืบทอดการแสดงเท่งตุ๊ก	 และพยายามสร้างการแสดง 

ดังกล่าวให้เกิดคุณค่าและความสุขทั้งตัวศิลปิน	 ผู้สืบทอด	 และ	

ผู้ชมการแสดง

 เพลงหงส์ฟาง	 เป็นเพลงที่เล่นในฤดูหนาวหรือหน้า 

เกี่ยวข้าว	 ในการนวดข้าวชาวนาจะต้องระดมวัวไปช่วยกัน 

เหยียบย่ำให้เมล็ดข้าวหลุดจากรวงในลานนวดข้าว	 ดังนั้น 

ลานนวดข้าวจึงเป็นที่ชุมนุมคนจำนวนมาก	ทำให้ต้องแสวงหา	

ระเบียบหรือขวัญในการทำงานและหาความสนุกสนาน 

ผ่อนคลายความเหนื่อยยากในระหว่างการทำงานขึ้นด้วย	 โดย	

ก่อนนวดข้าวจะต้องมีพิธีทำขวัญลาน

 ยันแย่ เป็นการแสดงของชาวชอง	 ซึ่งเป็นชนพื้นเมือง	

เดิมอาศัยอยู่แถบตำบลตะเคียนทอง	 และตำบลคลองพลู			

กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ	 แต่เดิมเพลงยันแย่ใช้เป็นเพลงสำหรับ	

กล่อมเด็ก	 ผู้ร้องจะร้องเป็นภาษาชอง	 เนื้อหาเพลงจะกล่าวถึง	

ชีวิตความเป็นอยู่	 การทำมาหากิน	 สอดแทรกปรัชญา	 ความ 

เชื่อถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขานับถือ	 ไม่มีการแต่งเนื้อเพลงเป็น	

ลายลักษณ์อักษร	ผู้ร้องจะร้องด้นสดๆ	มีลักษณะการหยอกเอิน	

กระเซ้าเย้าแหย่โต้ตอบเป็นทำนองสนุกสนาน	 ต่อมาจึงมีผู้เอา	

ทำนองเพลงยันแย่มาแต่งบทร้องให้เป็นบทโต้ตอบร้องเกี้ยว 

พาราสีระหว่างหนุ่มสาวเพื่อใช้แสดง

 2. รูปแบบการสื่อสาร

						 การสื่อสารเป็นการสื่อสารสองทาง	(Two-way	Commu-

nication)	 ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างผู้ถ่ายทอดกับผู้รับการถ่ายทอด 

และระหว่างผู้ถ่ายทอดด้วยกัน	 การถ่ายทอดสื่อการแสดง 

พืน้บา้นมลีกัษณะการสือ่สารในการถา่ยทอดอยา่งไมเ่ปน็ทางการ 

(Nonformal	Communication)	การถ่ายทอดผ่านการปฏิบัติจริง	

ทั้งผู้ถ่ายทอดและรับการถ่ายทอดต่างก็สื่อสารกันในลักษณะ 

ที่ใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไป	 และส่วนใหญ่มักไม่รู้สึกว่าเป็น 

การถ่ายทอดความรู้	 แต่จะเป็นการสื่อสารเพื่อให้งานสำเร็จ 

ด้วยดี	 จึงทำให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ตลอดเวลาที่มีการ 

เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกซ้อมการแสดง	 มีการใช้ทั้งอวัจนภาษา	

(Nonverbal	 Communication)	 และวัจนภาษา	 (Verbal 

Communication)	 เพราะเป็นการถ่ายทอดโดยการปฏิบัติจริง 

จึงทำให้ผู้รับการถ่ายทอดเข้าใจได้ง่ายขึ้น

						 ทิศทางการไหลจะมี	 2	 ทิศทางคือจากบนลงล่าง	 (Top-

down	 Communication)	 และในระดับเดียวกัน	 (Horizontal	

Communication)	ซึ่งทิศทางการไหลของสารทั้งสองลักษณะได้

สง่ผลตอ่การถา่ยทอดกจิกรรมการแสดงพืน้บา้นคอืการถา่ยทอด 

ในสมาชิกศิลปินที่มีความชำนาญแตกต่างกัน	และการถ่ายทอด

ให้กับสมาชิกศิลปินที่มีความชำนาญในระดับเดียวกัน

 3. การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์การแสดงพื้นบ้าน

ในจังหวัดจันทบุรี

						 การมสีว่นรว่มในการอนรุกัษก์ารแสดงพืน้บา้นในจงัหวดั

จันทบุรี	สามารถแบ่งเป็น	2	ช่วง	คือ	การมีส่วนร่วมในช่วงของ 

การจัดเตรียมฝึกซ้อมการแสดง	 และการมีส่วนร่วมในช่วงของ	

การแสดง	ซึ่งการมีส่วนร่วมในการสื่อสารทั้ง	2	ช่วงของสมาชิก

ในแต่ละกลุ่มมีดังนี้

						 	 3.1	 การมีส่วนร่วมในช่วงการจัดเตรียม	 เนื่องจาก	

ในช่วงเตรียมงานยังไม่มีการลงมือปฏิบัติกิจกรรมจึงทำให้ 

การมีส่วนร่วมในการสื่อสารเพื่อปฏิบัติงาน	 อยู่ในลักษณะของ	

การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางใน	

การปฏบิตังิาน	เชน่	การคดิประดษิฐท์า่รำ	การวางแผนคนแสดง	

การใช้เครื่องดนตรี

						 	 การมีส่วนร่วมในการสื่อสารของสมาชิกนั้นเกิดทั้ง 

ในและนอกทีป่ระชมุสมาชกิซึง่สว่นใหญผู่น้ำศลิปนิ	มบีทบาทได ้

แสดงความคิดเห็นของตนเกี่ยวกับการจัดงาน	 การว่าจ้างของ	

เจ้าภาพต่อที่ประชุม

						 	 สมาชิกศิลปินคนอื่นๆ	 จะทำหน้าที่ในการลงมติเพื่อ	

ตัดสินใจหรือรับรองความคิดเห็นที่มีการเสนอในที่ประชุม	 โดย	

รัจน์ชีวาต์  แซ่ตั๋น, จิตรี  คงวุธ
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ส่วนใหญ่ก่อนที่จะตัดสินใจลงมติสมาชิกมักจะทำการปรึกษา 

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกที่มีความสนิทหรือที่นั่ง	

ใกล้ๆ	กันในที่ประชุมในลักษณะที่ไม่เป็นทางการ

						 	 3.2	 การมีส่วนร่วมในช่วงของการแสดงพื้นบ้าน 

เนื่องจากกิจกรรมที่จัดการแสดงในหมู่บ้าน	 หรือแต่ละพื้นที่	

มีหลายกิจกรรม	 จึงทำให้การมีส่วนร่วมในการเพื่อถ่ายทอด 

การแสดงจึงแตกต่างไปตามประเภทของกิจกรรม	 และลักษณะ	

ของผูท้ีเ่ขา้รว่มกจิกรรมโดยเฉพาะการแสดงนัน้จะเปน็การแสดง 

อย่างแท้จริง	หรือประยุกต์จากการละเล่น

						 	 การมีส่วนร่วมการแสดงจะเกิดขึ้นในกลุ่มสมาชิก 

ศิลปินที่มีความชำนาญในกิจกรรมที่ปฏิบัติงาน	 ส่วนการมี 

ส่วนร่วมในการสื่อสารเพื่อปฏิบัติงานนั้นจะเกิดขึ้นในกิจกรรม

ที่ผู้ถ่ายทอดและรับการถ่ายทอดมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันโดยตรง 

สว่นกจิกรรมทีผู่ถ้า่ยทอดและรบัการถา่ยทอดไมไ่ดม้ปีฏสิมัพนัธ์ 

ต่อกันโดยตรง

						 	 การมีส่วนร่วมในการสื่อสารในลักษณะแรกเพื่อให้ 

เกิดความเข้าใจในกิจกรรมซึ่งเป็นผลต่อการปฏิบัติการแสดง 

นั้นจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้	แต่อย่างไรก็ตามสมาชิกที่มีบทบาท	

เป็นผู้รับการถ่ายทอดในกิจกรรมสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการ

ถ่ายทอดความรู้ที่ตนมีแต่ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใดก็ตามสมาชิก 

ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างมีบทบาทในการสื่อสารเพื่อกระตุ้นให้ 

สมาชิกคนอื่นได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยการชักชวนหรือแม้แต่การ 

ตำหนิติเตียนเมื่อสมาชิกผู้ใดไม่เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งกลุ่มอาจจะ

มอบหมายให้ทำ

 4. แนวทางการอนุรักษ์สื่อการแสดงพื้นบ้านใน 

จังหวัดจันทบุรี

					 จากการจัดเวทีเสวนาพูดคุยเพื่อหาแนวทางอนุรักษ์ 

การแสดงพื้นบ้านในจังหวัดจันทบุรี	 โดยผู้วิจัยได้เชิญผู้ทรง	

คุณวุฒิที่เป็นนักวิชาการ	 ตลอดจนศิลปินพื้นบ้านในการแสดง

ประเภทต่างๆ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการพูดคุยพบว่า 

สามารถได้มุมมองแนวคิดการอนุรักษ์การแสดงพื้นบ้าน	 2	

แนวทาง	 ได้แก่	 แนวทางของนักวิชาการ	 นิเทศศาสตร์	 และ	

แนวทางของนักพัฒนา

						 	 4.1	 แนวทางการอนุรักษ์การแสดงพื้นบ้านมุมมอง	

นกันเิทศศาสตร	์พบวา่	บทบาทของบคุคลและหนว่ยงานภายนอก	

บุคคลและหน่วยงานภายนอก	 ที่มิได้จำกัดเฉพาะหน่วยงาน 

ทางด้านวัฒนธรรมเท่านั้นแต่ยังหมายถึงภาคีที่เกี่ยวข้องอื่นๆ	

เชน่	การหนนุเสรมิการสบืทอดสือ่พืน้บา้น	การสง่เสรมิสถานภาพ	

ของสื่อพื้นบ้าน	การประสานรอยร้าวทางวัฒนธรรม

						 	 การปรับตัวของกระบวนการสื่อสารเพื่อสืบทอดสื่อ 

การแสดงพื้นบ้าน	 S	 M	 C	 R	 ได้แก่	 การปรับตัวของศิลปิน	

(Sender)	 หมายถึง	 การปรับตัวด้านความรู้	 การปรับตัวด้าน	

มุมมองผู้ส่งสารมาเป็นผู้รับสาร	 และการปรับโดยขยายรสนิยม	

ข้ามชนชั้น	 การปรับเนื้อหา	 (Message)	 หมายถึง	 การปรับ	

โดยการสร้างใหม่	 แสดงแบบสาระบันเทิง	 และปรับโดยให้

ความสำคัญและนักดนตรีมากขึ้น	 การปรับช่องทาง	 พื้นที่	

วาระโอกาส	 (Channel)	ปรับพื้นที่ฝึกหัด	ขยายพื้นที่การแสดง	

ขยายตัวไปตามเทคโนโลยีการสื่อสาร	 และสื่อสมัยใหม่	

การปรับตัวของผู้ชม	(Receiver)	ปรับด้านทัศนคติ	ความรู้	และ	

รสนิยมมุมมองที่มีต่อสื่อพื้นบ้านที่มองว่าโบราณ	 เก่าแก่แต่ 

สามารถผสมผสานกับยุคสมัยได้อย่างกลมกลืน

	 	 การปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่	 ซึ่งนอกเหนือจาก 

บทบาทหนา้ทีห่ลกัตามการสือ่สารไดแ้ก	่ใหข้า่วสาร	ใหก้ารศกึษา	

ให้ความบันเทิง	อบรมคุณธรรมจริยธรรม	แล้วยังพบหน้าที่ด้าน 

อืน่ๆ	ทีแ่ฝงไว	้ไดแ้ก	่การแสดงเอกลกัษณต์วัตน	การวพิากษว์จิารณ	์

ประสานรอยร้าวในชุมชน	เสริมความสามัคคี	พัฒนาภูมิปัญญา	

และปลดปล่อยแรงผลักดันทางเพศ	ที่มีผลกระทบต่อรากฐานที่

มาจากปัจเจกบุคคล	ตลอดจนการรวมตัวกันเป็นชุมชนท้องถิ่น 

ทั้งนี้จึงตั้งคำถามต่อไปว่าหน้าที่เหล่านี้จะยังคงอยู่หรือไม่ 

อยา่งไรในอนาคตถา้หากปราศจากความเปน็สือ่พืน้บา้น	ซึง่อาจ	

เรียกได้ว่าเป็นหน้าที่ของการทำกระบวนการขัดเกลาทางสังคม	

(Socialization)	ได้ดีอีกวิธีหนึ่ง

						 	 4.2	 แนวทางการอนุรักษ์การแสดงพื้นบ้านมุมมอง 

นักพัฒนา	พบประเด็นสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาโจทย์ 

เพื่อเป็นประเด็นแนวทางในการศึกษาสื่อพื้นบ้าน	 3	 ประเด็น	

คือ	ปัจจัยสำคัญที่มาจากภายใน	และภายนอก	การปรับเปลี่ยน	

และการเชื่อมโยงองค์ความรู้	 ซึ่งหากมองภาพรวมสื่อพื้นบ้าน	

นั้นมีการปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา	 เรียกได้ว่าเป็น	 “พลวัตร	

การแปรเปลี่ยน”	 แม้ว่าบางประเภทอาจจะยังคงอยู่ในรูปแบบ 

ของการผสมผสานอยา่งลงตวัแตก่ม็คีวามสลบัซบัซอ้นเกีย่วกบั

โครงสร้างทางสังคมบางประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี 

การสื่อสารที่เป็นตัวกลางในการแพร่กระจายข่าวสารการรับ	

กระแสวัฒนธรรมต่างชาติโดยรู้ตัว	 และไม่รู้ตัว	 ดังนั้นเบื้องต้น	

หากถา้พดูถงึการปรบัเปลีย่นกต็อ้งสอดคลอ้งกบัสมยัยคุปจัจบุนั 

แต่ต้องไม่เสียอรรถรสความเป็นของเดิม	 คืออยู่ได้อย่างมีศักดิ์ 

การเป็นสมบัติชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่งของท้องถิ่น	

สรุปและอภิปรายผล

	 จากการดำเนินงานวิจัยสามารถพัฒนาแบบจำลองเพื่อ	

การอนุรักษ์การแสดงพื้นบ้านได้ดังนี้

1. แบบจำลองการอนุรักษ์สื่อการแสดงพื้นบ้านมุมมอง 

นักนิเทศศาสตร์ 

รัจน์ชีวาต์  แซ่ตั๋น, จิตรี  คงวุธ
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จากแบบจำลองสามารถอธิบายได้ว่า	การศึกษาสื่อพื้นบ้านโดย	

เฉพาะด้านการแสดงนั้น	 ต้องเริ่มที่จะเข้าใจนิยามความหมาย 

ตลอดจนประเภทของสือ่พืน้บา้นกอ่น	ซึง่ในทีน่ีเ้นน้ศกึษาเฉพาะ	

สื่อพื้นบ้านประเภทการแสดง	 (ก่อนแสดงทุกครั้งต้องมีการไหว้	

ครู)	 ก็จะพบว่าสามารถแยกออกเป็นปีกซ้าย	 ปีกขวา	 ซึ่งจะมี

คุณลักษณะรูปแบบเนื้อหาการนำเสนอที่แตกต่างกัน	 ซึ่งทาง	

ปีกซ้ายเน้นเนื้อหาแบบดังเดิมที่มาจากวรรณคดีของไทย	

ในขณะที่ทางปีกซ้าย	 จะเป็นลักษณะของวิถีชีวิตและความ	

เป็นอยู่ของชุมชนอย่างแท้จริง	 ซึ่งอาจจะหมายถึงโลกสองโลก	

ได้แก่	 โลกในอุดมคติ	 (Ideology)	 และ	 โลกแห่งความเป็นจริง	

(Constructivism)	 แต่ทั้งสองรูปแบบก็ได้สะท้อนภาพของการ 

ให้ความรู้ผนวกความบันเทิงเข้าไว้ด้วยกัน	 (Edutainment) 

นอกจากนีย้งัเปน็ทีม่าของคณุลกัษณะของสือ่การแสดงพืน้บา้น 

2. แบบจำลองด้านปัจจัยที่มีผลต่อการสืบทอดสื่อการ 

แสดงพื้นบ้าน	(สุชาดา		พงษ์กิตติวิบูลย์,	2552)

 

แพรกระจายขาวสารการรับกระแสวัฒนธรรมตางชาติโดยรูตัว และไมรูตัว ดังนั้นเบ้ืองตนหากถาพูดถึงการปรับเปลี่ยนก็ตอง
สอดคลองกับสมัยยุคปจจุบัน แตตองไมเสียอรรถรสความเปนของเดิม คืออยูไดอยางมีศักด์ิการเปนสมบัติชิ้นสําคัญช้ินหนึ่ง
ของทองถิ่น  
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการดําเนินงานวิจัยสามารถพัฒนาแบบจําลองเพื่อการอนุรักษการแสดงพื้นบานไดดังนี้ 
1. แบบจําลองการอนุรักษสื่อการแสดงพ้ืนบานมุมมองนักนิเทศศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    คุณลักษณะของส่ือการแสดงพ้ืนบาน 
    ตลาดผูชมหรือผูรับสาร (Receivers) 
    เวทีหรือชองทางการแสดง 
    การเปนสื่อการแสดงในเชิงรุก 
    สื่อการแสดงพืน้บานมีความสด ใหม  
    เน้ือหาเกานักแสดงใหม (เหลาเกาในขวดใหม) 
    การแบงบทบาทชัดเจนระหวางผูแสดงและผูชม 
    มีทั้งมิติทางโลกและมิติทางธรรม 
    เอื้อตอการมีสวนรวมกับผูชม 
  
  
จากแบบจําลองสามารถอธิบายไดวา การศึกษาสื่อพื้นบานโดยเฉพาะดานการแสดงนั้น ตองเริ่มที่จะเขาใจนิยามความหมาย 
ตลอดจนประเภทของสื่อพื้นบานกอน ซึ่งในที่นี้เนนศึกษาเฉพาะสื่อพื้นบานประเภทการแสดง (กอนแสดงทุกครั้งตองมีการ
ไหวครู) ก็จะพบวาสามารถแยกออกเปนปกซาย ปกขวา ซึ่งจะมีคุณลักษณะรูปแบบเนื้อหาการนําเสนอที่แตกตางกัน ซึ่ง
ทางปกซายเนนเนื้อหาแบบดังเดิมที่มาจากวรรณคดีของไทย ในขณะที่ทางปกซาย จะเปนลักษณะของวิถีชีวิตและความ

สื่อพื้นบาน 

นิยาม 

ประเภท พิธีกรรม วัตถ ุ

การแสดง 

- เกิดกอนยุคสื่อมวลชน 
- เช่ือมโยงถายทอดขอมูลขาวสาร 
- เนนอารมณ และความรูสึกรวม 
(การปลดปลอยทางเพศ) 

- วัฒนธรรมของชุมชน 
- ชุมชนเปนเจาของรัก และหวงแหน 

ไหวครู 

การแสดง (เทงตุก, รําสวด) 
- ใชดนตรีวงมโหรีเปนเคร่ืองประกอบจังหวะ 
- ดําเนินเร่ืองตามวรรณคดีไทย 5 รส เชน 
ความรัก ชื่นชมยินดี โกรธ ตลก และเศรา 
- บทพูด-บทรอง 
- มีการประยุกตใชเพลงลูกทุงปจจุบัน
สอดแทรกการแสดง 
- แฝงคติธรรมชนะอธรรม ทําดีไดดีทําชั่วได
ชั่ว 
 

การละเลน (หงสฟาง,ยันแย) 
- สาธิตประกอบการแสดง 
- เนนสะทอนวิถีชีวิตความเปนอยู และการประกอบ
อาชีพทํานา 
- เกี้ยวพาราส ี(หนุม-สาว) 
- ผอนคลายจากการทํางานที่แสนจะเมื่อยลา 
- เปนการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ จากทาทางการ
รายรําประกอบเพลง 
- รองดนสด ๆ ตามประสบการณ และจินตนาการ
ของศิลปน 

รัจน์ชีวาต์  แซ่ตั๋น, จิตรี  คงวุธ
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บทบาทการหนุน
เสริมของบุคคลและ
หนวยงานภายนอก 

เปนอยูของชุมชนอยางแทจริง ซึ่งอาจจะหมายถึงโลกสองโลกไดแก โลกในอุดมคติ (Ideology) และ โลกแหงความเปนจริง 
(Constructivism) แตทั้งสองรูปแบบก็ไดสะทอนภาพของการใหความรูผนวกความบันเทิงเขาไวดวยกัน (Edutainment) 
นอกจากนี้ยังเปนที่มาของคุณลักษณะของสื่อการแสดงพื้นบาน 
2. แบบจําลองดานปจจัยท่ีมีผลตอการสืบทอดสื่อการแสดงพ้ืนบาน (สุชาดา พงษกิตติวิบูลย, 2552) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากแบบจําลองดังกลาวสามารถอธิบายตามลักษณะของปจจัยตาง ๆ ไดดังนี้ 
 1. บทบาทของบุคคลและหนวยงานภายนอกบุคคลและหนวยงานภายนอก ไดแก นักวิจัย สถาบันการศึกษา 
องคกรบริหารสวนทองถิ่น หนวยงานดานการทองเที่ยว ฯลฯ ที่มิไดจํากัดเฉพาะหนวยงานทางดานวัฒนธรรมเทานั้นแตยัง
หมายถึงภาคีที่เก่ียวของอื่น ๆ เชน การหนุนเสริมการสืบทอดสื่อพื้นบาน การสงเสริมสถานภาพของสื่อพื้นบาน การ
ประสานรอยราวทางวัฒนธรรม 
 2. การปรับตัวของกระบวนการสื่อสารเพื่อสืบทอดสื่อการแสดงพื้นบาน S M C R ไดแก 
      2.1 การปรับตัวของศิลปน (Sender) หมายถึง การปรับตัวดานความรู การปรับตัวดานมุมมองผูสงสารมาเปน
ผูรับสาร และการปรับโดยขยายรสนิยมขามชนช้ัน 
      2.2 การปรับเนื้อหา (Message) หมายถึง การปรับโดยการสรางใหม แสดงแบบสาระบันเทิง และปรับโดยให
ความสําคัญและนักดนตรีมากขึ้น 
      2.3 การปรับชองทาง พื้นที่ วาระโอกาส (Channel) ปรับพื้นที่ฝกหัด ขยายพื้นที่การแสดง ขยายตัวไปตาม
เทคโนโลยีการสื่อสาร และสื่อสมัยใหม  
     2.4 การปรับตัวของผูชม (Receiver) ปรับดานทัศนคติ ความรู และรสนิยมมุมมองที่มีตอสื่อพื้นบานที่มองวา
โบราณ เกาแกแตสามารถผสมผสานกับยุคสมัยไดอยางกลมกลืน 
 3. การปรับตัวดานบทบาทหนาที่ สามารถสรางแบบจําลองเพิ่มเติมไดดังนี้ 

 

การสืบทอดสื่อการ
แสดงพื้นบาน 

การปรับตัวของกระบวนการ
สื่อสารเพื่อสืบทอดการแสดง
พื้นบาน     S M C R 
 

การปรับตัวดานบทบาท
หนาที ่จากแนวคิดการ

พลิกเหล่ียมมุมบททบาท
หนาที่สื่อพื้นบาน 

การมีสวนรวมในการสืบทอดสื่อ
การแสดงพื้นบาน 

จากแบบจำลองดังกล่าวสามารถอธิบายตามลักษณะของปัจจัย

ต่างๆ	ได้ดังนี้

	 1.	 บทบาทของบุคคลและหน่วยงานภายนอกบุคคล 

และหน่วยงานภายนอก	 ได้แก่	 นักวิจัย	 สถาบันการศึกษา	

องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น	 หน่วยงานด้านการท่องเที่ยว	 ฯลฯ 

ที่มิได้จำกัดเฉพาะหน่วยงานทางดานวัฒนธรรมเท่านั้น 

แต่ยังหมายถึงภาคีที่เกี่ยวข้องอื่นๆ	 เช่น	 การหนุนเสริมการ	

สืบทอดสื่อพื้นบ้าน	 การส่งเสริมสถานภาพของสื่อพื้นบ้าน	

การประสานรอยร้าวทางวัฒนธรรม

	 2.	 การปรับตัวของกระบวนการสื่อสารเพื่อสืบทอดสื่อ	

การแสดงพื้นบ้าน	S	M	C	R	ได้แก่

	 	 2.1	 การปรับตัวของศิลปิน	 (Sender)	 หมายถึง	

การปรับตัวด้านความรู้	 การปรับตัวด้านมุมมองผู้ส่งสารมาเป็น

ผู้รับสาร	และการปรับโดยขยายรสนิยมข้ามชนชั้น

	 	 2.2	 การปรับเนื้อหา	(Message)	หมายถึง	การปรับ	

โดยการสร้างใหม่	แสดงแบบสาระบันเทิง	และปรับโดยให้ความ

สำคัญและนักดนตรีมากขึ้น

	 		 2.3	 การปรับช่องทาง	พื้นที่	วาระโอกาส	(Channel) 

ปรับพื้นที่ฝึกหัด	 ขยายพื้นที่การแสดง	 ขยายตัวไปตาม	

เทคโนโลยีการสื่อสาร	และสื่อสมัยใหม่	

	 					2.4	 การปรับตัวของผู้ชม	 (Receiver)	 ปรับด้าน	

ทัศนคติ	 ความรู้	 และรสนิยมมุมมองที่มีต่อสื่อพื้นบ้านที่มอง

ว่าโบราณ	 เก่าแก่แต่สามารถผสมผสานกับยุคสมัยได้อย่าง	

กลมกลืน

	 3.	 การปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่	 สามารถสร้างแบบ	

จำลองเพิ่มเติมได้ดังนี้

 

บทบาทการหนุน
เสริมของบุคคลและ
หนวยงานภายนอก 

เปนอยูของชุมชนอยางแทจริง ซึ่งอาจจะหมายถึงโลกสองโลกไดแก โลกในอุดมคติ (Ideology) และ โลกแหงความเปนจริง 
(Constructivism) แตทั้งสองรูปแบบก็ไดสะทอนภาพของการใหความรูผนวกความบันเทิงเขาไวดวยกัน (Edutainment) 
นอกจากนี้ยังเปนที่มาของคุณลักษณะของสื่อการแสดงพื้นบาน 
2. แบบจําลองดานปจจัยท่ีมีผลตอการสืบทอดสื่อการแสดงพ้ืนบาน (สุชาดา พงษกิตติวิบูลย, 2552) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากแบบจําลองดังกลาวสามารถอธิบายตามลักษณะของปจจัยตาง ๆ ไดดังนี้ 
 1. บทบาทของบุคคลและหนวยงานภายนอกบุคคลและหนวยงานภายนอก ไดแก นักวิจัย สถาบันการศึกษา 
องคกรบริหารสวนทองถิ่น หนวยงานดานการทองเที่ยว ฯลฯ ที่มิไดจํากัดเฉพาะหนวยงานทางดานวัฒนธรรมเทานั้นแตยัง
หมายถึงภาคีที่เก่ียวของอื่น ๆ เชน การหนุนเสริมการสืบทอดสื่อพื้นบาน การสงเสริมสถานภาพของสื่อพื้นบาน การ
ประสานรอยราวทางวัฒนธรรม 
 2. การปรับตัวของกระบวนการสื่อสารเพื่อสืบทอดสื่อการแสดงพื้นบาน S M C R ไดแก 
      2.1 การปรับตัวของศิลปน (Sender) หมายถึง การปรับตัวดานความรู การปรับตัวดานมุมมองผูสงสารมาเปน
ผูรับสาร และการปรับโดยขยายรสนิยมขามชนช้ัน 
      2.2 การปรับเนื้อหา (Message) หมายถึง การปรับโดยการสรางใหม แสดงแบบสาระบันเทิง และปรับโดยให
ความสําคัญและนักดนตรีมากขึ้น 
      2.3 การปรับชองทาง พื้นที่ วาระโอกาส (Channel) ปรับพื้นที่ฝกหัด ขยายพื้นที่การแสดง ขยายตัวไปตาม
เทคโนโลยีการสื่อสาร และสื่อสมัยใหม  
     2.4 การปรับตัวของผูชม (Receiver) ปรับดานทัศนคติ ความรู และรสนิยมมุมมองที่มีตอสื่อพื้นบานที่มองวา
โบราณ เกาแกแตสามารถผสมผสานกับยุคสมัยไดอยางกลมกลืน 
 3. การปรับตัวดานบทบาทหนาที่ สามารถสรางแบบจําลองเพิ่มเติมไดดังนี้ 

 

การสืบทอดสื่อการ
แสดงพื้นบาน 

การปรับตัวของกระบวนการ
สื่อสารเพื่อสืบทอดการแสดง
พื้นบาน     S M C R 
 

การปรับตัวดานบทบาท
หนาที ่จากแนวคิดการ

พลิกเหล่ียมมุมบททบาท
หนาที่สื่อพื้นบาน 

การมีสวนรวมในการสืบทอดสื่อ
การแสดงพื้นบาน 

บทบาทการหนุน

เสริมของบุคคลและ

หน่วยงานภายนอก

	 จากภาพเป็นการแสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ของ	

สื่อพื้นบ้านในด้านต่างๆ	 ซึ่งนอกเหนือจากบทบาทหน้าที่หลัก

ตามการสื่อสารได้แก่	ให้ข่าวสาร	ให้การศึกษา	ให้ความบันเทิง	

อบรมคุณธรรมจริยธรรม	 แล้วยังพบหน้าที่ด้านอื่นๆ	 ที่แฝงไว้	

ได้แก่	การแสดงเอกลักษณ์ตัวตน	การวิพากษ์วิจารณ์	ประสาน	

รอยร้าวในชุมชน	 เสริมความสามัคคี	 พัฒนาภูมิปัญญา	 และ	

ปลดปล่อยแรงผลักดันทางเพศ	 ที่มีผลกระทบต่อรากฐานที่	

มาจากปัจเจกบุคคล	ตลอดจนการรวมตัวกันเป็นชุมชนท้องถิ่น 

ทั้งนี้จึงตั้งคำถามต่อไปว่าหน้าที่เหล่านี้จะยังคงอยู่หรือไม่ 

อย่างไรในอนาคตถ้าหากปราศจากความเป็นสื่อพื้นบ้าน	 ซึ่ง 

รัจน์ชีวาต์  แซ่ตั๋น, จิตรี  คงวุธ
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 จากภาพเปนการแสดงใหเห็นถึงบทบาทหนาที่ของสื่อพื้นบานในดานตาง ๆ ซึ่งนอกเหนือจากบทบาทหนาที่หลัก
ตามการสื่อสารไดแก ใหขาวสาร ใหการศึกษา ใหความบันเทิง อบรมคุณธรรมจริยธรรม แลวยังพบหนาที่ดานอื่น ๆ ที่แฝง
ไว ไดแก การแสดงเอกลักษณตัวตน การวิพากษวิจารณ ประสานรอยราวในชุมชน เสริมความสามัคคี พัฒนาภูมิปญญา 
และปลดปลอยแรงผลักดันทางเพศ ที่มีผลกระทบตอรากฐานที่มาจากปจเจกบุคคล ตลอดจนการรวมตัวกันเปนชุมชน
ทองถิ่น ทั้งนี้จึงตั้งคําถามตอไปวาหนาที่เหลานี้จะยังคงอยูหรือไมอยางไรในอนาคตถาหากปราศจากความเปนสื่อพื้นบาน 
ซึ่งอาจเรียกไดวาเปนหนาที่ของการทํากระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ไดดีอีกวิธีหนึ่ง 
 4. การมีสวนรวมในการสืบทอดสื่อการแสดงพื้นบาน ประกอบดวย 
      4.1 การมีสวนรวมมิไดจํากัดเฉพาะแคการมีสวนรวมทางการแสดง 
           4.2 การสรางสรรคชองทางหรือกิจกรรมในการมีสวนรวมแบบใหม 
  - การมีสวนรวมในคณะทํางาน  - การมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม  
   - การมีสวนรวมในการประเมินผล 
      4.3 การมีสวนรวมกันระหวางศิลปน 
        4.4 การที่สื่อการแสดงเขาไปมีสวนรวมในงานของชุมชน 
 มีขอเสนอแนะเก่ียวกับสื่อการแสดงพื้นบาน ดังนี้ 
 1. การสืบทอดสื่อพื้นบานประเภทการแสดงตองสืบทอดผูรับสารดวย 
 2. การสืบทอดสื่อพื้นบานตองเปดโอกาสใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวม 
 3. การสืบทอดสื่อพื้นบานตองการ “มือที่สาม” เขาไปชวยเหลือ 
 4. การสืบทอดตองเนนความหลากหลายของสื่อพื้นบาน 
 5. การผลักดันเขาสูสถาบันการศึกษาเปนแนวทางหนึ่งในการสรางความยั่งยืน 
3. แบบจําลองภาพรวมสื่อพ้ืนบานจากแนวคิด (ไพโรจน แสงจันทร, 2552) 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 จากแบบจําลองภาพรวมสื่อพื้นบานตามแนวคิดของไพโรจน แสงจันทร (2552) สามารถอธิบายไดวา พบประเด็น
สําคัญที่แสดงใหเห็นถึงการพัฒนาโจทยเพื่อเปนประเด็นแนวทางในการศึกษาสื่อพื้นบาน 3 ประเด็น คือ ปจจัยสําคัญที่มา
จากภายใน และภายนอก การปรับเปลี่ยน และการเช่ือมโยงองคความรู  ซึ่งหากมองภาพรวมสือพื้นบานนั้นมีการ
ปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา เรียกไดวาเปน “พลวัตรการแปรเปลี่ยน” แมวาบางประเภทอาจจะยังคงอยูในรูปแบบของการ
ผสมผสานอยางลงตัวแตก็มีความสลับซับซอนเก่ียวกับโครงสรางทางสังคมบางประการโดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีการ
สื่อสารที่เปนตัวกลางในการแพรกระจายขาวสารการรับกระแสวัฒนธรรมตางชาติโดยรูตัว และไมรูตัว ดังนั้นเบ้ืองตนหาก

พลวัตรแปรเปล่ียน 
วัฒนธรรม vs กาลเวลา ภาพรวมสื่อพื้นบาน 

ปจจัยสําคัญ 

การเช่ือมโยงองคความรู 

การปรับเปล่ียน 

สอดคลองกับยุคสมัยปจจุบัน 
อยูไดอยางมีศักดิ์ศรี 

(หลักสิทธิเจาของทางวัฒนธรม) 

ภายนอก 
-นักวิชาการ 
-สถาบันวิชาการ 
-หนวยงานภาคีท่ี
เกี่ยวของ 

พลังจากภายใน 
-การรวมตัวของชุมชนทองถ่ิน 
-เรียนรูรวมกัน วิจัยแบบมีสวนรวม 
-สรางสํานึกความเปนทองถ่ินรวมกัน 
- เพิ่มชองทางการเรียนรูที่หลากหลาย 

*เขาใจ 
*เขาถึง 
*พัฒนา 

-มิติวัฒนธรรมพื้นบาน 
-ประวัติศาสตรทองถ่ิน 
-นิเวศนวัฒนธรรม 
-ระบบการผลิต/วัฒนธรรมเปนสินคา 
-ความสัมพันธระหวางภูมิภาคกับตางประเทศ 

ภูมิภาค พื้นที่ ชุมชน 
การผสมผสานความเปนทองถ่ิน 
ความสลับซับซอนของโครงสรางทางสังคม 

-เทคโนโลยีการสื่อสาร 
-วัฒนธรรมสื่อกระแสหลัก vs รอง 
- วัฒนธรรมลูกผสม (Hybridization)  
 

อาจเรียกได้ว่าเป็นหน้าที่ของการทำกระบวนการขัดเกลาทาง	

สังคม	(Socialization)	ได้ดีอีกวิธีหนึ่ง

	 4.	 การมีส่วนร่วมในการสืบทอดสื่อการแสดงพื้นบ้าน	

ประกอบด้วย

	 	 4.1	 การมีส่วนร่วมมิได้จำกัดเฉพาะแค่การมี 	

ส่วนร่วมทางการแสดง

						 	 4.2	 การสร้างสรรค์ช่องทางหรือกิจกรรมในการมี	

ส่วนร่วมแบบใหม่

	 	 	 -	การมีส่วนร่วมในคณะทำงาน		

	 	 	 -	การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม	

		 	 	 -	การมีส่วนร่วมในการประเมินผล

	 	 4.3	 การมีส่วนร่วมกันระหว่างศิลปิน

			 	 4.4	 การที่สื่อการแสดงเข้าไปมีส่วนร่วมในงานของ

ชุมชน

	 มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสื่อการแสดงพื้นบ้าน	ดังนี้

	 1.	 การสบืทอดสือ่พืน้บา้นประเภทการแสดงตอ้งสบืทอด 

ผู้รับสารด้วย

	 2	 การสบืทอดสือ่พืน้บา้นตอ้งเปดิโอกาสใหค้นในชมุชน 

เข้ามามีส่วนร่วม

	 3.	 การสืบทอดสื่อพื้นบ้านต้องการ	 “มือที่สาม”	 เข้าไป	

ช่วยเหลือ

	 4.	 การสืบทอดต้องเน้นความหลากหลายของสื่อ	

พื้นบ้าน	

	 5.	 การผลกัดนัเขา้สูส่ถาบนัการศกึษาเปน็แนวทางหนึง่

ในการสร้างความยั่งยืน

3. แบบจำลองภาพรวมสื่อพื้นบ้านจากแนวคิด	 (ไพโรจน์	

แสงจันทร์,	2552)

	 จากแบบจำลองภาพรวมสื่อพื้นบ้านตามแนวคิดของ	

ไพโรจน์		แสงจันทร์	(2552)	สามารถอธิบายได้ว่า	พบประเด็น 

สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาโจทย์เพื่อเป็นประเด็น 

แนวทางในการศึกษาสื่อพื้นบ้าน	 3	 ประเด็น	 คือ	 ปัจจัยสำคัญ 

ที่มาจากภายใน	 และภายนอก	 การปรับเปลี่ยน	 และการ	

เชื่อมโยงองค์ความรู้	 ซึ่งหากมองภาพรวมสื่อพื้นบ้านนั้นมีการ 

ปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา	 เรียกได้ว่าเป็น	 “พลวัตรการ	

แปรเปลี่ยน”	 แม้ว่าบางประเภทอาจจะยังคงอยู่ในรูปแบบของ 

การผสมผสานอย่างลงตัวแต่ก็มีความสลับซับซ้อนเกี่ยวกับ 

โครงสร้างทางสังคมบางประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี 

การสื่อสารที่เป็นตัวกลางในการแพร่กระจายข่าวสารการรับ	

กระแสวัฒนธรรมต่างชาติโดยรู้ตัว	 และไม่รู้ตัว	 ดังนั้นเบื้องต้น 

หากพูดถึงการปรับเปลี่ยนก็ต้องสอดคล้องกับสมัยยุคปัจจุบัน 

แต่ต้องไม่เสียอรรถรสความเป็นของเดิม	 คืออยู่ได้อย่างมีศักดิ์ 

การเป็นสมบัติชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่งของท้องถิ่น

	 นอกจากนี้ 	 ยังมีมุมมองที่ว่าการทำให้สื่อพื้นบ้าน 

เชื่อมโยงองค์ความรู้ต่างๆ	 แบบมองความสัมพันธ์กับมิติเชิง	

วัฒนธรรม	 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	 ระบบนิเวศน์วัฒนธรรม	

การทำให้วัฒนธรรมกลายเป็นสินค้า	 และความสัมพันธ์ที่	

เชื่อมโยงองค์ความรู้จากนานาชาติ	หรือต่างประเทศในลักษณะ	

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

	 สำหรับปัจจัยสำคัญของสื่อพื้นบ้านประกอบด้วย	ปัจจัย	

ภายนอก	 และปัจจัยพลังภายใน	 ปัจจัยสำคัญทั้งสองประเภท

ต้องอาศัยหลักการที่ว่าด้วย	 เข้าใจ	 เข้าถึง	 และพัฒนา	 คำว่า	 

“เข้าใจ”	 อย่างน้อยต้องเข้าใจความเป็นสื่อพื้นบ้านของแต่ละ 

ชมุชนแตล่ะทอ้งถิน่วา่เปน็อยา่งไร	และกจ็ะเปน็ขัน้ตอนของการ 

เข้าถึงสื่อพื้นบ้านของแต่ละชนิด	 แต่ละประเภท	 จากนั้นจึง 

ทำการพัฒนาโดยอาจจะประยุกต์ใช้	 ปรับเปลี่ยนตามความ	

เหมาะสมของกาลเวลา	ทั้งนี้ปัจจัยภายนอก	หมายถึงการได้รับ	

ความร่วมมือ	และความช่วยเหลือจากบุคคล	หน่วยงาน	ภาคีที่ 

รัจน์ชีวาต์  แซ่ตั๋น, จิตรี  คงวุธ
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เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้สื่อยังคงอยู	่ ขณะเดียวกัน

ภายในก็เน้นการสร้างพลังที่มาจากกระบวนการมีส่วนร่วมจาก 

ชุมชนท้องถิ่น	 เริ่มจากการรวมตัวกันของศิลปินพื้นบ้านแบบ	

ดั้งเดิม	 ตลอดจนผู้สืบทอดมาดำเนินการเรียนรู้ร่วมกันแบบมี 

ส่วนร่วมกระตุ้นจิตสำนึกความเป็นท้องถิ่นร่วมกัน	 และสร้าง	

ช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย	 สร้างแนวทางการปฏิบัติที่ดี 

ร่วมกันเพื่อคงไว้ซึ่งสื่อพื้นบ้าน
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ราชภฏัรำไพพรรณ	ีจำนวน	320	คน	เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเปน็แบบสอบถาม	สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูคอื	คา่รอ้ยละ	คา่เฉลีย่	

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	การทดสอบที	(t-test)	การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	และทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของ	

เชฟเฟ่	(Scheffe’)

	 ผลการวจิยัพบวา่	พนกังานมหาวทิยาลยัราชภฏัรำไพพรรณมีกีารรบัรูบ้รรยากาศองคก์ารโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

(X	=	3.29,	S.D.	=	0.54)	เมือ่พจิารณาเปน็รายดา้น	พบวา่มกีารรบัรูบ้รรยากาศองคก์ารดา้นโครงสรา้งการปฏบิตังิานอยูใ่นระดบัมาก 

ส่วนด้านการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน	ความเป็นอิสระและยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน	การยอมรับผลงานและรางวัล	การสนับสนุน

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	 ความอบอุ่นและการสนับสนุนการปฏิบัติงาน	 ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน	 และการติดต่อและ	

การเผยแพร่ข่าวสาร	 อยู่ในระดับปานกลาง	 การทดสอบสมมติฐานพบว่า	 พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีที่มีเพศ	 อายุ		

ระดบัการศกึษา	สถานภาพ	และระยะเวลาในการปฏบิตังิานตา่งกนัมกีารรบัรูบ้รรยากาศองคก์ารโดยรวมและรายดา้นไมแ่ตกตา่งกนั 

คำสำคัญ :	การรับรู้			บรรยากาศองค์การ			การพัฒนาพนักงาน

Abstract

	 The	objectives	of	this	research	were	to	study	and	to	compare	the	perception	of	organizational	climate	and	per-

sonnel	development	of	Rambhai	Barni	Rajabhat	University	classified	by	age,	education,	status,	and	duration	of	working.

The	sample	consisted	of	320	Rambhai	Barni	Rajabhat	University	officials.	The	instrument	used	was	a	questionnaire.	The	

statistics	used	for	data	analysis	were	percentage,	mean,	standard	deviation,	t-test,	and	one	-	way	ANOVA.	The	Scheffe’	

method	was	employed	for	pair	comparison.

	 The	results	of	this	research	revealed	that	the	perception	of	organizational	climate	and	personnel	development	of	

Rambhai	Barni	Rajabhat	University	officials	was	at	a	medium	level.	When	considered	in	each	dimensions	it	was	found	

that	task	structure	was	at	the	high	level	while	decision	making,	free	of	self	–	responsibility	and	flexibility,	job	stability,	

acceptance	of	achievement	and	giving	a	reward,	promotion	of	training	and	personnel	development,	warmth	and	working	

support,	and	communication	and	information	was	at	a	medium	level.	The	hypothesis	testing	demonstrated	that	the	officials	

with	different	age,	education,	status,	and	duration	of	working	had	no	different	level	of	the	perception	of	organizational	

climate	and	personnel	development	of	Rambhai	Barni	Rajabhat	University	for	the	overall	and	each	dimentions.

Keywords :	Perception,	Organizational	climate,	Personel	development
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บทนำ

	 ในช่วง	 10	 ปี	 ที่ผ่านมาสถาบันอุดมศึกษาต้องเผชิญ 

กับปัญหาและแรงกดดันจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 

ต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ 

มากมาย	 ไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสถาบัน 

การศึกษา	 การเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้เรียน	 อันเนื่อง 

มาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจำนวนประชากร	 ภาวะการ	 

แข่งขันจากนโยบายการเปิดเสรีทางการศึกษา	 ขีดจำกัด 

ในเรื่องทรัพยากร	 ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ	 รวมทั้ง	

ผลจากการปฏิรูปการศึกษา	 จึงทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ	

รำไพพรรณี	 มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคม

ว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้และผลิตบัณฑิต	 ตอบสนองต่อ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น	ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง	

ขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล	 การพัฒนาภาค 

การผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและการบริการ	 การพัฒนาอาชีพ	

คุณภาพชีวิต	 ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน	 ดังนั้น 

มหาวทิยาลยัราชภฏัรำไพพรรณจีงึตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นตวัเอง 

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม	 รวมทั้งคำนึงถึงการ 

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก	

องค์การ	 (Internal	 and	 External	 Organization	 Change)		

การบริหารงานในองค์การ	 จึงต้องเน้นที่ความรู้	 (Knowledge)	

ความชำนาญ	 (Skill)	 และความสามารถ	 (Ability)	 ในการ 

ปฏิบัติงานของบุคลากรหรือพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ 

การปรบัตวัใหท้นักบัสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป	โดยมกีาร	

นำเอาเทคโนโลยีหรือวิทยาการใหม่ๆ	 เข้ามาปรับใช้เพื่อเพิ่ม	

ประสทิธภิาพการทำงาน	จงึมคีวามจำเปน็ตอ้งพฒันาทรพัยากร

มนษุยใ์หม้คีวามพรอ้มทีจ่ะรบัความเจรญิกา้วหนา้ของเทคโนโลย ี

และความรู้ใหม่ๆ	 ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้องค์การอยู่รอดและ	

สามารถแขง่ขนักบัองคก์ารอืน่ได้	(นสิดารก์		เวชยานนท,์	2539;	

Swiering	and	Wierdsma,	1992)	 ในปัจจุบันทุกองค์การจะให้ 

ความสำคญัในดา้นทรพัยากรมนษุยม์ากขึน้	การพฒันาองคก์าร	

ให้มีความเจริญก้าวหน้าและสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ 

ต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต่างๆ	ภายในองค์การ	โดยเฉพาะ 

บรรยากาศองค์การ	 (Organization	 Environment)	 ที่เอื้อต่อ	

การทำงาน	 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีที่ไม่มีการบรรจุ 

อาจารย์เป็นข้าราชการแต่มีการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	 

ทั้งสายวิชาการ	 (อาจารย์)	 และสายสนับสนุน	 ซึ่งนับวันจะมี	

จำนวนมากขึ้น	 การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยจึงมีความ 

สำคัญต่อเป้าหมายโดยรวมขององค์การเป็นอย่างมาก	 จึงเป็น 

เรื่องที่ผู้บริหารควรให้ความสนใจเพราะในการทำงานนั้น 

คนเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญที่สุดของหน่วยงานที่จะต้อง 

ได้รับการบริหารและใช้อย่างมีคุณค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ถ้าหากบุคลากรในหน่วยงานมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี 

ย่อมเอื้อให้เกิดการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานทำงาน 

ได้บรรลุตามเป้าหมายและก่อให้เกิดประสิทธิผลแก่องค์การ 

ต่อไป	 เนื่องจากบรรยากาศองค์การเป็นความรู้สึกนึกคิด 

เกีย่วกบัการรบัรูแ้ละความเขา้ใจของสมาชกิในองคก์ารเกีย่วกบั 

สภาพแวดล้อมและความเป็นไปในองค์การจะมีผลพฤติกรรม	

ของคนในการทำงาน	 ดังนั้น	 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา 

เรื่องการรับรู้บรรยากาศองค์การกับการพัฒนาพนักงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	 เพื่อเป็นแนวทางในการ 

พจิารณาปรบัปรงุและพฒันาใหบ้รรยากาศในองคก์ารเอือ้อำนวย 

ตอ่การทำงานและเปน็แนวทางในการพัฒนานกังานมหาวทิยาลยั 

ราชภัฏรำไพพรรณีต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

	 1.	 เพือ่ศกึษาการรบัรูบ้รรยากาศองคก์ารกบัการพฒันา

พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

	 2.	 เพือ่เปรยีบเทยีบการรบัรูบ้รรยากาศองคก์ารกบัการ 

พัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	 จำแนกตาม	

เพศ	อายุ	การศึกษา	สถานภาพ	และระยะเวลาปฏิบัติงาน

วิธีดำเนินการวิจัย

	 1.	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นีเ้ปน็พนกังานมหาวทิยาลยั 

และอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	 ที่ปฏิบัติงาน

อยู่ตามหน่วยงานต่างๆ	 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	

จำนวนทั้งสิ้น	486	คน	โดยไม่รวมผู้ที่ลาศึกษาต่อ	ดังนั้นผู้วิจัย 

จึงใช้จำนวนพนักงานและอาจารย์ทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง	

ในการศกึษาวจิยัครัง้นี	้ซึง่เกบ็รวบรวมแบบสอบถามกลบัคนืมา 

และคัดเฉพาะฉบับสมบูรณ์ได้จำนวน	 320	 ชุด	 คิดเป็นร้อยละ	

65.84

	 2.	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัย 

ครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม	 (Questionaire)	 ที่สร้างและพัฒนาขึ้น	

โดยสมหมาย		ศรีทรัพย์	(2546)	ซึ่งผู้วิจัยได้มีการปรับปรุงด้าน 

คำถามเพียงเล็กน้อยให้เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ	

รำไพพรรณี	โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น	2	ตอนคือ

	 ตอนที่	1	เป็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ	

แบบสอบถาม	 ได้แก่	 เพศ	 อายุ	 ระดับการศึกษา	 สถานภาพ		

ระยะเวลาปฏิบัติงาน	และหน่วยงานที่สังกัด	ตามลำดับ	จำนวน	

6	ข้อ	

ถาวร  ฉิมเลี้ยง
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	 ตอนที่	2	เปน็คำถามเกีย่วกบัการรบัรูบ้รรยากาศองคก์าร

กบัการพฒันาพนกังานมหาวทิยาลยัราชภฏัรำไพพรรณ	ีจำนวน	

60	ข้อ	ซึ่งเป็นมาตรวัดแบบ	Likert’s	Scale	(พวงรัตน์		ทวีรัตน์,	

2543)	โดยแบ่งออกเป็น	8	ด้าน	ได้แก่	โครงสร้างการปฏิบัติงาน 

การตดัสนิใจในการปฏบิตังิานจำนวน		ความเปน็อสิระและยดืหยุน่	

ในการปฏิบัติงาน	 การยอมรับผลงานและรางวัล	 การสนับสนุน	

การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร	 ความอบอุ่นและการ	

สนบัสนนุการปฏบิตังิาน	ความมัน่คงในการปฏบิตังิาน		การตดิตอ่	

และการเผยแพร่ข่าวสาร

	 3.	 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ 

ดังนี้	คือ

	 	 1)	 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	วิเคราะห์ 

โดยใช้ค่าสถิติการแจกแจงความถี่	 (Frequency)	 และหาค่า	

ร้อยละ	(Percentage)

	 	 2)	 ขอ้มลูเกีย่วกบัการรบัรูบ้รรยากาศองคก์ารกบัการ  

พัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	วิเคราะห์โดย 

ใช้ค่าเฉลี่ย	(Arithmetic	Mean)	และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

(Standard	Deviation)

	 	 3)	 การเปรียบเทียบการรับรู้บรรยากาศองค์การ 

กับการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	

จำแนกตามเพศ	โดยใช้	t	-	test

	 	 4)	 การเปรียบเทียบการรับรู้บรรยากาศองค์การ 

กับการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	

ตามลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน	 4	 ลักษณะ	 ได้แก่	 อายุ		

ระดับการศึกษา	 สถานภาพ	 และระยะเวลาปฏิบัติงาน	 โดยใช้ 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	 (One	Way	 ANOVA) 

และทดสอบการรับรู้บรรยากาศองค์การที่แตกต่างกันเป็นรายคู่

ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่	(Scheffe	Test)

ผลการวิจัย

	 ผลการวิจัยการรับรู้บรรยากาศองค์การกับการพัฒนา 

พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	 สามารถสรุป	

สาระสำคัญ	ดังนี้

1.	 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

	 กลุม่ตวัอยา่งในการวจิยัครัง้นี	้เปน็พนกังานมหาวทิยาลยั	

ราชภัฏรำไพพรรณี	ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 จำนวนทั้งสิ้น	 204	

คน	 คิดเป็นร้อยละ	 63.75	 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง	 20-30	 ปี	

คดิเปน็รอ้ยละ	39.38	(จำนวน	126	คน)	ระดบัการศกึษาสว่นใหญ	่

มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท	คิดเป็นร้อยละ	56.56	(จำนวน	

181	 คน)	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นพนักงานสาย 

สนับสนุน	 คิดเป็นร้อยละ	 37.81	 (จำนวน	 121	 คน)	 ส่วนใหญ่	

มีระยะเวลาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	

เป็นระยะเวลา	1-5	ปี	คิดเป็นร้อยละ	34.38	(จำนวน	110	คน) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์	

และเทคโนโลยีมจีำนวนมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	15.63	(จำนวน	

50	คน)

2.	 การรับรู้บรรยากาศองค์การกับการพัฒนาพนักงาน	

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

	 ในส่วนของการรับรู้บรรยากาศองค์การกับการพัฒนา 

พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	 โดยภาพรวม	

อยู่ในระดับปานกลาง	(X	=	3.29)	และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	

ทั้ง	8	ด้าน	โดยการวิเคราะห์จากค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านพบว่า	

	 1.	 ดา้นโครงสรา้งการปฏบิตังิาน	พนกังานมหาวทิยาลยั	

ราชภฏัรำไพพรรณี	มกีารรบัรูบ้รรยากาศองคก์ารกบัการพฒันา 

พนักงานมหาวิทยาลัยในด้านโครงสร้างการปฏิบัติงานอยู่ใน	

ระดับมาก	(X	=	3.53)		

	 2.	 ด้านการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน	 พนักงาน	

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	มีการรับรู้บรรยากาศองค์การ	

กับการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยในด้านการตัดสินใจในการ

ปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง	(X	=	3.29)

	 3.	 ด้านความเป็นอิสระและยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน 

พนกังานมหาวทิยาลยัราชภฏัรำไพพรรณี	มกีารรบัรูบ้รรยากาศ	

องค์การกับการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยในด้านความ 

เป็นอิสระและยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน	 อยู่ในระดับปานกลาง	

(X	=	3.38)		

	 4.	 ด้านการยอมรับผลงานและรางวัล	 พนักงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมีการรับรู้บรรยากาศองค์การ	

กับการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยในด้านการยอมรับผลงาน

และรางวัลอยู่ในระดับปานกลาง	(X	=	3.11)

	 5.	 ด้านการสนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร		

พนกังานมหาวทิยาลยัราชภฏัรำไพพรรณี	มกีารรบัรูบ้รรยากาศ	

องคก์ารกบัการพฒันาพนกังานมหาวทิยาลยั	ดา้นการสนบัสนนุ	

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง	 (X	 =	

3.19)

	 6.	 ด้านความอบอุ่นและการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

พนกังานมหาวทิยาลยัราชภฏัรำไพพรรณี	มกีารรบัรูบ้รรยากาศ	

องคก์ารกบัการพฒันาพนกังานมหาวทิยาลยัในดา้นความอบอุน่ 

และการสนับสนุนการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง	 (X	 =	

3.15)

	 7.	 ด้านความมั่นคงในการปฏิบัติงาน	 พนักงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณณีมีการรับรู้บรรยากาศ 

องคก์ารกบัการพฒันาพนกังานมหาวทิยาลยัในดา้นความมัน่คง

ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง	(X	=	3.34)
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	 8.	 ด้านการติดต่อและการเผยแพร่ข่าวสาร	 พนักงาน 

มหาวิยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมีการรับรู้บรรยากาศองค์การ 

กับการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยในด้านการติดต่อและการ 

เผยแพร่ข่าวสารอยู่ในระดับปานกลาง	(X	=	3.32).

3.	 การเปรียบเทียบการรับรู้บรรยากาศองค์การกับการพัฒนา

พนกังานมหาวทิยาลยัราชภฏัรำไพพรรณ	ีจำแนกตามเพศ	อาย	ุ

ระดับการศึกษา	สถานภาพ	และระยะเวลาปฏิบัติงาน

	 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง 

ลักษณะส่วนบุคคล	 5	 ลักษณะ	 ได้แก่	 เพศ	 อายุ	 ระดับ	

การศึกษา	 สถานภาพ	 และระยะเวลาปฏิบัติงานกับการรับรู้	

บรรยากาศองคก์ารทัง้	8	ดา้น	ไดแ้ก	่ดา้นโครงสรา้งการปฏบิตังิาน		

ด้านการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน	 ด้านความเป็นอิสระและ	

ยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน	 ด้านการยอมรับผลงานและรางวัล 

ด้านการสนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	 ด้านความ 

อบอุ่นและการสนับสนุนการปฏิบัติงาน	 ด้านความมั่นคงในการ	

ปฏิบัติงาน	และด้านการติดต่อและการเผยแพร่ข่าวสาร	พบว่า

	 1.	 พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีที่มีเพศ 

ต่างกันมีการรับรู้บรรยากาศองค์การกับการพัฒนาพนักงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีไม่แตกต่างกัน	(P>.05)

	 2.	 พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีที่มีอายุ 

ต่างกันมีการรับรู้บรรยากาศองค์การกับการพัฒนาพนักงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีไม่แตกต่างกัน	(P>.05)

	 3.	 พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีที่มีระดับ 

การศึกษาต่างกันมีการรับรู้บรรยากาศองค์การกับการพัฒนา 

พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีไม่แตกต่างกัน	

(P>.05)

	 4.	 พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีที่มี 

สถานภาพต่างกันมีการรับรู้บรรยากาศองค์การกับการพัฒนา 

พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีไม่แตกต่างกัน	

(P>.05)

	 5.	 พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีที่มีระยะ 

เวลาปฏิบัติงานต่างกันมีการรับรู้บรรยากาศองค์การกับการ 

พฒันาพนกังานมหาวทิยาลยัราชภฏัรำไพพรรณไีมแ่ตกตา่งกนั 

(P>.05)

อภิปรายผลการวิจัย

	 จากผลการวิจัย	 การรับรู้บรรยากาศองค์การกับการ	

พัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	 มีประเด็น	

สำคัญที่ควรนำมาอภิปราย	ดังต่อไปนี้

	 1.	 พนกังานมหาวทิยาลยัมกีารรบัรูบ้รรยากาศองคก์าร 

กับการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	

โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	

จะเห็นว่า	 พนักงานมหาวิทยาลัยมีการรับรู้บรรยากาศองค์การ 

กับการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีด้าน 

โครงสร้างการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก	 ส่วนในอีก	 7	 ด้าน	

อยู่ในระดับปานกลาง	 โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้

ดังนี้	 ด้านความเป็นอิสระและยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน	 ด้าน	

ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน	 ด้านการติดต่อและการเผยแพร่	

ข่าวสาร	ด้านการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน	ด้านการสนับสนุน	

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลาการ	 ด้านความอบอุ่นและการ	

สนับสนุนการปฏิบัติงาน	และด้านการยอมรับผลงานและรางวัล	

ซึ่งอภิปรายในแต่ละด้าน	ดังนี้

	 	 1)	 ดา้นโครงสรา้งการปฏบิตังิาน	ผลการวจิยัพบวา่ 

พนกังานมหาวทิยาลยัราชภฏัรำไพพรรณ	ี	มกีารรบัรูบ้รรยากาศ 

องค์การกับการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยในด้านโครงสร้าง 

การปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 ทั้งนี้เนื่องจาก 

มหาวิทยาลัยได้กำหนดวิสัยทัศน์	 นโยบาย	 และเป้าหมาย	

การทำงานไว้ชัดเจน	(มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี,	2552)	

และได้มีการกำหนดบทบาทหน้าที่	 และความรับผิดชอบของ	

งานในแต่ละตำแหน่ง	 (Job	 Description)	 ไว้อย่างชัดเจน	

สายการบังคับบัญชาไม่ซับซ้อน	มีกฎระเบียบและข้อบังคับเพื่อ 

เป็นแนวทางให้พนักงานมหาวิทยาลัยหรือบุคลากรถือปฏิบัติ 

อย่างเหมาะสม	ทำให้ปฏิบัติงานได้คล่องตัว	และผู้บังคับบัญชา	

จะเป็นผู้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน	 ได้มีการแจ้งให้	

พนักงานมหาวิทยาลัยทราบทั้งการประชาสัมพันธ์และการ 

ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจบ่อยๆ	 นอกจากนี้พนักงาน 

มหาวิทยาลัยทุกคนต่างมีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 

ของตนตามเกณฑก์ารประเมนิคณุภาพการศกึษา	ซึง่สอดคลอ้ง	

กับแนวความคิดของ	 Burahnatanung	 (1993)	 ที่กล่าวถึง 

บรรยากาศองค์การว่าควรกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ

ในตำแหน่งของผู้ปฏิบัติงานแต่ละรายบุคคลให้ชัดเจน	 และ	

สมยศ	 	 นาวีการ	 (2544)	 ยังได้กล่าวไว้ว่าบรรยากาศในการ 

ทำงานที่ดีและเหมาะสมนั้นจะต้องแบ่งแยกงานตามความถนัด	 

มีการจัดระบบการทำงานที่เหมาะสม	 การกำหนดสายงาน 

บังคับบัญชาที่ชัดเจน	 การกำหนดอำนาจหน้าที่อย่างครบถ้วน 

ซึ่งความชัดเจนของขั้นตอนการทำงาน	 ถือเป็นสิ่งสำคัญอีก	

อยา่งหนึง่	เพราะการทีบ่คุลากรรูว้า่ตนตอ้งทำงานสิง่นัน้อยา่งไร 

มีขั้นตอนที่ชัดเจน	 ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจะน้อยลงและ 

ไม่เกิดความเคลือบแคลงสงสัย	 รู้ขั้นตอนลำดับก่อนหลัง	

การดำเนนิงานมคีวามรวดเรว็	ผลงานทีไ่ดร้บักม็ทีัง้ประสทิธภิาพ 

และประสิทธิผล	 ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่องานและองค์การ 

และนำไปสู่บรรยากาศขององค์การในที่สุด

	 	 2)	 ความเป็นอิสระและยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน 

พนกังานมหาวทิยาลยัราชภฏัรำไพพรรณี	มกีารรบัรูบ้รรยากาศ	

ถาวร  ฉิมเลี้ยง
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องค์การกับการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยในด้านความเป็น 

อิสระและยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน	อยู่ในระดับปานกลาง	ทั้งนี้ 

อาจเนื่องจากสภาพการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏรำไพพรรณี	 ต้องปฏิบัติงานภายใต้กฎ	 ระเบียบ	 และ	

ข้อบังคับของทางราชการ	 โดยมีสายบังคับบัญชาตามขั้นตอน	

(Hierachy)	บางครั้งพนักงานมหาวิทยาลัย	โดยเฉพาะพนักงาน 

สายสนับสนุนอาจเกิดความรู้สึกอึดอัดอยู่บ้างที่ต้องปฏิบัติ	

ตามกฎ	ระเบียบดังกล่าว	แต่อย่างไรก็ตามโอกาสของพนักงาน	

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนส่วนใหญ่จะมีความเป็นอิสระในการ 

ตัดสินใจค่อนข้างจำกัดอยู่ภายในกรอบที่เป็นบทบาทหน้าที่ 

ของตน	 ส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยที่เป็นอาจารย์นั้นค่อนข้าง 

จะมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น	 การอภิปรายเรื่องต่างๆ	

ในการทำงานได้	และมีความยืดหยุ่นในการทำงานตามบทบาท 

หนา้ทีใ่นการทำงานทัง้ดา้นการสอน	การวจิยั	การบรกิารวชิาการ	

แก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	 อย่างไรก็ตาม	

ผู้บริหารระดับคณบดี	 ผู้อำนวยการสำนักและผู้อำนวยการ 

สถาบนัในมหาวทิยาลยัราชภฏัรำไพพรรณใีหก้ารสนบัสนนุและ 

เปิดโอกาสในแสดงความคิดเห็น	 และให้มีการนำเสนอแนวคิด	

หรือวิธีการใหม่ๆ	มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ	เกี่ยวกับ

เรื่องนี้มีนักวิชาการหลายท่านที่พบว่า	 คนที่มีอิสระตัดสินใจใน	

วิธีการทำงานด้วยตนเองมาก	 จะมีความผูกพันต่อองค์การ 

มากกว่าคนที่มีอิสระในวิธีการทำงานด้วยตนเองน้อยหรือ 

ความเป็นอิสระในงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ	

องค์การ	 เพราะความเป็นอิสระและยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน 

ถือเป็นรางวัลอย่างหนึ่งที่องค์การให้กับพนักงาน	 (โสภา		

ทรัพย์มากอุดม,	 2533;	 นันทนา	 	 ประกอบกิจ,	 2538)	 และใน 

องค์การอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญด้านบุคลากร	 ด้านความ 

ยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน	จะทำให้ได้ผลผลิตมากกว่าองค์การที่

ไม่ให้ความสำคัญทางด้านนี้	(Patterson	et	al.,	2004)

	 	 3)	 ด้านความมั่นคงในการปฏิบัติงาน	 ผลการวิจัย	

พบว่า	 พนักงานมหาวิทยราชภัฏรำไพพรรณณีมีการรับรู้ 

บรรยากาศองคก์ารกบัการพฒันาพนกังานมหาวทิยาลยัในดา้น

ความมั่นคงในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง	 ทั้งนี้อาจจะ 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเป็นมหาวิทยาลัยที่	

อยู่ในระบบราชการ	ทำให้พนักงานมหาวิทยาลัยมีความรู้สึกว่า	

มีความมั่นคง	สภาพแวดล้อมภายในองค์การดี	รวมทั้งคุณภาพ	 

ชีวิตในการทำงานจัดอยู่ในระดับดี	 และเนื่องจากมีการเปลี่ยน 

ผู้บริหารระดับสูงใหม่เกือบทุกตำแหน่ง	 รวมทั้งมีการกำหนด 

นโยบาย	วสิยัทศันท์ีม่คีวามเปน็ไปไดม้ากทีจ่ะพฒันามหาวทิยาลยั 

ให้ก้าวหน้า	 จึงทำให้มีความมั่นใจในอนาคตของมหาวิทยาลัย 

นอกจากนี้หากเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นหรือองค์การอื่นอีก	

หลายแห่ง	 และอัตราการลาออกของข้าราชการและพนักงาน 

มหาวทิยาลยัคอ่นขา้งนอ้ยหรอืแมแ้ตก่ารประเมนิใหอ้อกกม็นีอ้ย 

แสดงให้เห็นว่าพนักงานมหาวิทยาลัยมีความรู้สึกมั่นคงในการ 

ปฏบิตังิาน	ซึง่สอดคลอ้งกบั	Steers	and	Porter	(1983)	ทีศ่กึษา	

เรื่องนี้พบว่า	 หากหน่วยงานไม่สามารถสร้างความรู้สึกมั่นคง	

ในการทำงาน	 ก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานลาออก	

โอนยา้ยไปจากองคก์าร	หรอื	ไมอ่ยากมาทำงานโดยการขาดงาน	

ลางานบ่อยๆ	ดังนั้นในด้านความม่ันคงในการทำงาน	จะเห็นว่า	

บุคลากรซึ่งทำงานในหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือและมีความ

มั่นคงในการทำงาน	 ก็จะส่งผลต่อบรรยากาศองค์การให้ดีมาก

ขึ้นด้วย

	 	 4)	 ด้านการติดต่อและการเผยแพร่ข่าวสาร	

ผลการวิจัย	พบว่า	พนักงานมหาวิยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมีการ 

รับรู้บรรยากาศองค์การกับการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยใน 

ด้านการติดต่อและการเผยแพร่ข่าวสารอยู่ในระดับปานกลาง 

ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องจาก	 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	

มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็นคณะ	 สำนัก	 สถาบัน	 ซึ่ง 

พนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละคนจะปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ตน 

รับผิดชอบ	และประจำอยู่ในหน่วยงานของตน	จึงอาจทำให้การ	

ติดต่อสื่อสารระหว่างกันล่าช้าไปบ้าง	 แต่ปัจจุบันมีการติดต่อ 

สื่อสารกันมากขึ้นโดยใช้สื่อทางอีเล็กทรอนิกส์	 ทำให้สะดวก 

ในการจัดเก็บเอกสารและการสืบค้นได้สะดวกขึ้น	 นอกจากนี้ 

พนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุมกีารจัดกจิกรรมหลายอยา่ง 

ร่วมกัน	 ไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬา	 การจัดงานประเพณีวันขึ้น	

ปีใหม่	 และการประชุมพบปะกันบ่อยๆ	 จึงทำให้มีความรู้จัก	

สนิทสนมกัน	 จึงมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของพนักงาน	

มหาวทิยาลยัในหนว่ยงานเดยีวกนัและระหวา่งหนว่ยงาน	มกีาร	

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน	 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีการ	

ประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปประชาสัมพันธ์สาร	 วิทยุกระจายเสียง	

ซึ่งสิ่งเหล่านี้สอดคล้องกับที่	 มณีวรรณ	 	 ฉัตรอุทัย	 (2530)	

ไดก้ลา่วไวว้า่	การตดิตอ่สือ่สารภายในองคก์ารมคีวามสำคญัตอ่ 

การปฏิบัติงาน	 และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน	 

เพราะการสือ่สารจะมผีลตอ่พฤตกิรรมการแสดงออกของพนกังาน 

ทำให้บรรยากาศในการทำงานดีขึ้น	ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้อาจจะ	

แตกตา่งจากผลการวจิยัของสมหมาย		ศรทีรพัย	์(2546)	ทีพ่บวา่	

บคุลากรของสำนกัเทคโนโลยกีารศกึษา	มหาวทิยาลยัรามคำแหง	

มีการรับรู้บรรยากาศองค์การ	 ด้านการติดต่อและการเผยแพร่	

ข่าวสารอยู่ในระดับน้อย

	 	 5)	 ด้านการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน	 พนักงาน	

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	มีการรับรู้บรรยากาศองค์การ	

กับการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยในด้านการตัดสินใจใน 

การปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 ทั้งนี้อาจ 

เนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเป็นองค์การที่เป็น 

ถาวร  ฉิมเลี้ยง
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ระบบราชการ	 อีกทั้งแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

มหาวทิยาลยัหรอืบคุลากรจะยดึหลกัและปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 

ของทางราชการ	 ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการทำงานตามที่ได้รับ 

มอบหมาย	 โดยกำหนดไว้ในโครงสร้างการบริหารองค์การ	

อยู่แล้ว	 ด้วยเหตุนี้อาจส่งผลให้พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

รำไพพรรณีโดยเฉพาะสายสนับสนุนมีโอกาสค่อนข้างจำกัดใน 

เรื่องการตัดสินใจ	 จะอยู่ภายในขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ของตนเท่านั้น	 อย่างไรก็ตามหากผู้บริหารได้เปิดโอกาสให้ 

พนกังานมหาวทิยาลยัมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจทัง้ระดบันโยบาย 

และระดบัปฏบิตักิาร	โดยมกีารกระจายอำนาจการตดัสนิใจใหแ้ก ่

พนกังานมหาวทิยาลยั	และไมใ่ชอ้ำนาจหนา้ทีต่ามรปูแบบทีเ่ปน็ 

ทางการ	(Formal	Authority)	มากเกนิไปกจ็ะสง่ผลตอ่บรรยากาศ	

การทำงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดเ้ปน็อยา่งดี	อกีทัง้เทา่กบัเปดิ	

โอกาสให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	

อีกด้วย	นอกจากนี้	บุญใจ		ลิ่มศิลา	(2542	อ้างถึง	Likert,	1976)

กล่าวว่า	 การที่ผู้บริหารให้ความเชื่อถือและไว้วางใจผู้ร่วมงาน 

เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	 มีผลทำให้

เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน	 และ	 Burahnatanung	 (1993)

ยงักลา่วอกีวา่		บคุลากรควรมอีสิระในการดำเนนิการและตดัสนิใจ 

ในการปฏบิตังิานภายในขอบเขตหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของตน 

เชน่เดยีวกบั	Denison	(1990)	ทีพ่บวา่	บคุลากรทีไ่ดร้บัมอบหมาย	

ให้รับผิดชอบในการตัดสินใจจะส่งผลให้องค์การประสบความ 

สำเร็จ

	 	 6)	 ด้านการสนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนา 

บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	 มีการ 

รับรู้บรรยากาศองค์การกับการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย 

ด้านการสนับสนุน	 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอยู่ใน	

ระดับปานกลาง	 ทั้งนี้อาจเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

รำไพพรรณีให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเปิดโอกาส 

ให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาตนเองโดยมีการ 

จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร	 มีการจัด 

กิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะความรู้	 ความสามารถ 

และทัศนคติของบุคลากร	 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการ	

เปน็มหาวทิยาลยัใหม	่นอกจากนีม้หาวทิยาลยัยงัใหก้ารสนบัสนนุ 

ในการวจิยัและสง่เสรมิความกา้วหนา้ในตำแหนง่หนา้ทีก่ารงาน 

โดยมีแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนทั้งสายวิชาการและสาย	

สนับสนุน	 จึงทำให้พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

ส่วนใหญ่เห็นว่าได้รับการตอบสนองในเรื่องการพัฒนาบุคลากร	

ซึ่งจะสอดคล้องกับ	Hellriegel	and	Slocum	 (2006)	ที่อธิบาย 

ว่าองค์การจะประสบความสำเร็จถ้าให้ความสำคัญในด้าน	

บุคลากร

  7)	 ดา้นความอบอุน่และการสนบัสนนุการปฏบิตังิาน 

พนกังานมหาวทิยาลยัราชภฏัรำไพพรรณี	มกีารรบัรูบ้รรยากาศ

องคก์ารกบัการพฒันาพนกังานมหาวทิยาลยัในดา้นความอบอุน่ 

และการสนับสนุนการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง	 ทั้งนี้	

อาจเป็นเพราะว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเป็น	

มหาวิทยาลัยขนาดเล็ก	มีบุคลากรไม่มาก	ทำให้มีความใกล้ชิด	

สนิทสนม	 และโครงสร้างองค์การมีหน่วยงานภายในไม่มาก 

จึงมีบรรยากาศของความเป็นกันเองของผู้บังคับบัญชาและ	

เพื่อนร่วมงาน	 ซึ่งส่วนใหญ่ผู้บังคับบัญชาให้ความสนับสนุน	 

ช่วยเหลือ	 ให้คำแนะนำ	 มีความเป็นพี่น้องสูง	 หรือช่วยแก้ไข	 

ปญัหา	ซึง่นภิา		แกว้ศรงีาม	(2532)	กลา่วไวว้า่	สิง่ทีจ่ะสรา้งใหเ้กดิ 

บรรยากาศทีด่เีหมาะแกก่ารทำงาน	ไดแ้ก	่การมกีารบงัคบับญัชา	

ที่ดี	 การที่สมาชิกในองค์การมีขวัญและกำลังใจในการทำงานดี	

รวมทั้งการที่องค์การมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพทางสังคม	

และทางจติใจทีด่ี	เชน่เดยีวกบัวฒุนินท์		วมิลศลิป	์(2533,	อา้งถงึ	

Halpin	and	Croft,	1966)	กล่าวว่า	การที่ผู้บังคับบัญชามีความ	

เป็นกันเอง	 มีความใกล้ชิดและจริงใจจะก่อให้งานสำเร็จลุล่วง	

อย่างมีประสิทธิภาพ	บรรยากาศแบบนี้ให้โอกาสและเสริมสร้าง

ขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ร่วมงาน		

	 	 8)	 ด้านการยอมรับผลงานและรางวัล	 พนักงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมีการรับรู้บรรยากาศองค์การ 

กับการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยในด้านการยอมรับผลงาน	

และรางวลัอยูใ่นระดบัปานกลาง	ทัง้นีอ้าจเนือ่งจากมหาวทิยาลยั	 

ราชภัฏรำไพพรรณีมีการพิจารณาความดีความชอบและการให้ 

รางวัลนั้นต้องปฏิบัติตามกฏ	 ระเบียบและข้อบังคับของทาง	

ราชการ	 มหาวิทยาลัยจึงมีการดำเนินงานในรูปคณะกรรมการ 

และมีการประกาศแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 

รวมทั้งผลการพิจารณาและสามารถคัดค้านหรือขอดูผลการ 

ประเมินได้ถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรม	 โดยทั่วไปแล้วความ 

ยุติธรรมในการพิจารณาความดีความชอบเป็นปัจจัยที่มีผลต่อ	

บรรยากาศองค์การ	บุคลากรที่มีความรู้สึกว่าตนเองได้รับความ

ยุติธรรมย่อมมีความผูกพันต่อองค์การมากกว่าบุคลากรที่รู้สึก 

ว่าตนไม่ได้ความยุติธรรม	 เพราะเมื่อบุคลากรได้การพิจารณา 

ความดีความชอบอย่างเป็นธรรมจะทำให้รู้สึกว่าตนมีคุณค่า	

(สมหมาย		ศรีทรัพย์,	2546)	และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ	

รำไพพรรณีได้มีการประกาศเกียรติคุณและยกย่องชมเชยแก่ 

พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีผลงานดีเป็นประจำทุกปี

	 2.	 การเปรียบเทียบการรับรู้บรรยากาศองค์การกับการ 

พัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	 จำแนกตาม	

เพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	สถานภาพ	และระยะเวลาปฏิบัติงาน		

การศึกษาการรับรู้บรรยากาศองค์การกับการพัฒนาพนักงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	 จากกลุ่มตัวอย่างที่มีความ	

แตกต่างระหว่างลักษณะส่วนบุคคล	4	ลักษณะ	ได้แก่	เพศ	อายุ		
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ระดับการศึกษา	สถานภาพ	และระยะเวลาปฏิบัติงานมีการรับรู้

บรรยากาศองคก์ารกบัการพฒันาพนกังานมหาวทิยาลยัราชภฏั

รำไพพรรณีไม่แตกต่างกัน	อภิปรายผลได้ดังนี้

	 	 1)	 เพศ	จากการทดสอบสมมตฐิาน	พบวา่	พนกังาน	

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีที่มีเพศแตกต่างกัน	มีการรับรู ้

บรรยากาศองคก์ารกบัการพฒันาพนกังานมหาวทิยาลยัราชภฏั

รำไพพรรณใีนภาพรวมไมแ่ตกตา่งกนั	ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน

ทีต่ัง้ไว	้อภปิรายไดว้า่	เนือ่งจากมหาวทิยาลยัราชภฏัรำไพพรรณ ี

ให้ความสำคัญของเพศพอๆ	 กัน	 ทั้งเพศหญิงหรือเพศชายมี	

สทิธเิทา่กนั	มโีอกาสกา้วหนา้พอๆ	กนั	ไมว่า่จะดำรงตำแหนง่หรอื	

หน้าที่ใด	จะขึ้นอยู่กับตนเองเป็นสำคัญ	แม้การรับรู้บรรยากาศ 

องค์การระหว่างพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีเพศต่างกันจะ	

ไม่แตกต่างกัน	 แต่หากพิจารณาค่าเฉลี่ยแล้วจะพบว่าพนักงาน 

มหาวิทยาลัยที่เป็นเพศชายจะมีการรับรู้บรรยากาศองค์การ	

สูงกว่าเพศหญิง	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเพศชายมักมีการตัดสินใจ 

ที่รวดเร็วกว่า	 ไม่คิดมาก	 มีความละเอียดรอบคอบน้อยกว่า	

เพศหญิง	 และให้ความสนใจในสังคมรอบตัวน้อยกว่า	 ซึ่งผล 

การวจิยัครัง้นีจ้ะแตกตา่งจากผลการวจิยัของบญุญตา		รกัษเ์จรญิ	

(2545)	ทีพ่บวา่พนกังานเพศหญงิมกีารรบัรูบ้รรยากาศองคก์าร

ได้ดีกว่าเพศชาย	

	 	 2)	 อาย	ุจากการทดสอบสมมตฐิาน	พบวา่	พนกังาน	

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีที่มีอายุต่างกัน	 ได้แก่	 ต่ำกว่า 

20	ปี	20-30	ปี	31-40	ปี	41-50	ปี	และอายุ	51	ปีขึ้นไปมีการ 

รับรู้บรรยากาศองค์การกับการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย	

ไมแ่ตกตา่งกนั	ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว	้อภปิรายไดว้า่	

แม้การรับรู้บรรยากาศองค์การระหว่างพนักงานมหาวิทยาลัยที่

มีอายุต่างกันจะไม่แตกต่างกัน	แต่หากพิจารณาค่าเฉลี่ยแล้วจะ	

พบวา่	พนกังานทีม่อีายรุะหวา่ง	31-40	ป	ีจะมกีารรบัรูบ้รรยากาศ	

องคก์ารคอ่นขา้งมาก	ซึง่เปน็พนกังานมหาวทิยาลยัทีอ่ยูใ่นวยัที่

มีความพร้อมในการทำงาน	 มีความกระตือรือร้นในการทำงาน	

ซึ่งส่วนใหญ่จะมีหน้าที่และความรับผิดชอบเท่ากัน	 มีลักษณะ	

งานทีค่ลา้ยกนัหรอืใกลเ้คยีงกนั	ทำใหม้คีวามคดิเหน็ตอ่การรบัรู้	

บรรยากาศองค์การไม่แตกต่างกัน	 นอกจากนี้กลุ่มพนักงาน	

มหาวิทยาลัยที่มีอายุระหว่าง	20-30	ปี	และ	อายุระหว่าง	31-40	

ปี	 จะมีจำนวนมากที่สุดในมหาวิทยาลัย	 ซึ่งเป็นวัยหนุ่มสาว	

ชอบแสวงหาความรู้	ทดลองสิ่งใหม่ๆ	ซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัย	

กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เพิ่งจะสำเร็จการศึกษาเข้ามาปฏิบัติงานเป็น 

ส่วนใหญ่	 ที่มีความต้องการความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

และความมั่นคงในอาชีพ	 จึงมีความต้องการในการพัฒนา	

ตนเองมากในเกอืบทกุดา้น	ความคดิเหน็ตอ่การรบัรูบ้รรยากาศ	

องค์การจึงใกล้เคียงกัน	 และวีระวัฒน์	 	 ปันนิตามัย	 (2538)	 

กล่าวว่า	 คนรุ่นใหม่ที่มีลักษณะมุ่งที่จะได้เรียนรู้	 ได้พัฒนา 

ความรู้ความสามารถของตนอยู่เสมอ	สอดคล้องกับผลงานวิจัย	

ของ	กาญจนา		เกียรติธนาพันธ์	 (2542)	สุพัตรา		จันทร์เทียน	

(2543)	สมหมาย		ศรีทรัพย์	(2546)	และณิชารีย์		ภู่สร	(2547)

ทีพ่บวา่	บคุลากรทีม่อีาย	ุสถานภาพสมรส	ระดบัตำแหนง่ตา่งกนั	

ไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องการรับรู้บรรยากาศองค์การ	

เช่นเดียวกัน

	 	 3)	 ระดับการศึกษา	 จากการทดสอบสมมติฐาน	

พบว่า	 พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีที่มีระดับ 

การศึกษาแตกต่างกัน	 4	 ระดับ	 ได้แก่	 ต่ำกว่าปริญญาตรี		

ปริญญาตรี	ปริญญาโท	และปริญญาเอก	มีการรับรู้บรรยากาศ 

องค์การกับการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยไม่แตกต่างกัน 

ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งใว้	 สามารถอภิปรายได้ว่า 

พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีระดับการศึกษาต่างกันอาจจะ	

พึงพอใจในลักษณะงาน	 สภาพแวดล้อมของการทำงานและ	

บรรยากาศองคก์ารเหมอืนกนั	เนือ่งจากการรบัสมคัรเขา้ทำงาน

จะเปน็ตำแหนง่เฉพาะของแตล่ะบคุคล	ทีม่บีทบาทหนา้ทีช่ดัเจน	

จึงทำให้ระดับการศึกษาไม่ส่งผลให้การรับรู้บรรยากาศองค์การ	 

แตกต่างกัน	หรืออาจจะเป็นเพราะระดับการศึกษาเป็นลักษณะ

เฉพาะของแตล่ะคน	และกลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญส่ำเรจ็การศกึษา 

ระดบัปรญิญาตร	ี(สายสนบัสนนุ)	และปรญิญาโท	(สายวชิาการ)		

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	 ได้ส่งเสริมให้ 

พนกังานมหาวทิยาลยัพฒันาศกัยภาพการศกึษาของตนใหส้งูขึน้	

โดยการจดัตัง้กองทนุการศกึษา	และใหท้นุสนบัสนนุการศกึษาตอ่	

เป็นประจำทุกปี	 จึงส่งผลให้พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

รำไพพรรณีที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	 มีการรับรู้บรรยากาศ	

องคก์ารไมแ่ตกตา่งกนั	ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ	จงกลน	ี	

เจรญิสขุ	(2541)	สมถวลิ		แกว้ปลัง่	(2542)	และสมหมาย		ศรทีรพัย	์

(2546)	และยงัสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของบญุญตา		รกัษาเจรญิ	

(2545)	ที่พบว่าอายุ	ระดับเงินเดือน	ระดับการศึกษา	ระดับชั้น 

และระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่มีผลต่อการรับรู้บรรยากาศ 

องค์การของพนักงานธนาคารนครหลวงไทย	จำกัด	(มหาชน)

	 	 4)	 สถานภาพของพนักงานมหาวิทยาลัย	 จาก	

การทดสอบสมมติฐาน	 พบว่า	 พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ				 

รำไพพรรณีที่มีสถานภาพแตกต่างกัน	ได้แก่	พนักงานราชการ		

พนักงานสายวิชาการ	พนักงานสายสนับสนุน		และอาจารย์และ	

ขา้ราชการ	มกีารรบัรูบ้รรยากาศองคก์ารกบัการพฒันาพนกังาน 

มหาวิทยาลัยไม่แตกต่างกัน	 ทั้งนี้อาจเนื่องจาก	 มหาวิทยาลัย	

ราชภัฏรำไพพรรณีเป็นองค์การระบบราชการที่มีการกำหนด	

ตำแหนง่ตา่งๆ	ตามบทบาทหนา้ทีไ่วอ้ยา่งชดัเจน	ภายใตข้อบเขต	

อำนาจหน้าที่ไม่ก้าวก่ายซึ่งกันและกัน	 พนักงานมหาวิทยาลัย 

ได้รับความยุติธรรมในสิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่างๆ	ที่พึง	

ได้รับตามสถานภาพ	 มีความรู้สึกมั่นคงในการทำงาน	 และ 
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สถานภาพของพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ 

หรอืมไีมน่ัน้จะมคีวามรูส้กึไมแ่ตกตา่งกนั	เพราะมจีำนวนมากกวา่	

และจำนวนข้าราชการที่บรรจุใหม่ไม่มี	นอกจากนี้มหาวิทยาลัย	

ราชภัฏรำไพพรรณีไม่มีการบรรจุพนักงานที่เป็นข้าราชการ	

ใหมเ่ลย	จงึทำใหพ้นกังานมหาวทิยาลยัมคีวามรูส้กึตอ่บรรยากาศ 

องค์การไม่แตกต่างกัน	 สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ	 พรศักดิ์		

ตระกูลชีวพานิตต์	(2541)	สมถวิล		แก้วปลั่ง	(2543)	สมหมาย		

ศรีทรัพย์	 (2543	 และ	 2546)	 และณิชารีย์	 	 ภู่สร	 (2547)	 แต่ 

อย่างไรก็ตามผลงานวิจัยนี้จะแตกต่างจากผลงานวิจัยของ	

บุญญตา		รักษาเจริญ	(2545)	และอารยา		ธนารักษ์	(2547)	ที่

พบว่าพนักงานที่มีสายงานแตกต่างกันมีการรับรู้บรรยากาศ	

องค์การแตกต่างกัน

	 	 5)		 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน	 จากการทดสอบ	

สมมติฐาน	พบว่า	 พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีที่

มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน	ต่ำกว่า	1	ปี	1-5	ปี	6-10	ปี	11-15	

ปี	16-20	ปี	21-25	ปี	26-30	ปี	และ	มากกว่า	31	ปี	มีการรับรู ้

บรรยากาศองค์การกับการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย 

ไม่แตกต่างกัน	 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้	 สามารถ 

อภิปรายได้ว่า	 พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนั้น 

มีสภาพแวดล้อมในการทำงานไม่แตกต่างกัน	 มีความอบอุ่น	

ในการทำงาน	 เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยขนาดเล็กทำให้มีงาน 

ที่ต้องปฏิบัติร่วมเป็นประจำ	 มีความเป็นอิสระและยืดหยุ่นใน	

การปฏิบัติงาน	และมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานไม่ต่างกัน 

นอกจากนี้พนักงานมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีระยะเวลาการ 

ปฏิบัติงาน	 1-5	 ปี	 มีอายุใกล้เคียงกัน	 จึงส่งผลให้พนักงาน 

มหาวิทยาลัยที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน	 มีการรับรู้ 

บรรยากาศองค์การไม่แตกต่างกัน	 ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย	

ของ	เสาวรภย์	 	 เรืองเทพ	(2537)	พรศักดิ์	 	ตระกูลชีวพานิตต์	

(2541)	สมถวิล		แก้วปลั่ง	(2543)	สมหมาย		ศรีทรัพย์	(2546)		

และของอารยา	 	 ธนารักษ์	 (2547)	 ที่พบว่า	 บุคลากรที่มีระยะ 

เวลาในการปฏบิตังิานในองคก์ารแตกตา่งกนัมกีารรบัรูบ้รรยากาศ 

องค์การไม่แตกต่างกัน	 แต่ผลการศึกษาครั้งนี้ต่างจากผลการ	

ศึกษาของณิชารีย์		ภู่สร	(2547)	ที่พบว่าบุคลากรที่มีระยะเวลา

ปฏิบัติงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อบรรยากาศองค์การต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

	 ผลการศึกษาการรับรู้บรรยากาศองค์การกับการพัฒนา 

พนกังานมหาวทิยาลยัราชภฏัรำไพพรรณ	ี	ไดก้ลา่วมาแลว้ขา้งตน้		

ในที่นี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้

	 1.	 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา

	 จากผลการศึกษา	พบว่า	พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ	

รำไพพรรณมีกีารรบัรูบ้รรยากาศองคก์ารกบัการพฒันาพนกังาน 

มหาวิทยาลัยอยู่ในระดับปานกลาง	 แต่อย่างไรก็ตามจะเห็นว่า

มีบางด้านที่มีค่าเฉลี่ยของการรับรู้ค่อนข้างน้อย	 จึงควรมีการ 

ปรับปรุงบรรยากาศองค์การในด้านต่างๆ	ดังนี้

	 	 1.1	 การยอมรับผลงานและรางวัล	 จากการศึกษา	

พบว่า	 พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมีการรับรู้ 

ในเรื่องได้รับการชมเชยจากผู้บังคับบัญชาถึงแม้ว่าจะทำงาน 

ได้มีประสิทธิภาพและมีการประกาศเกียรติคุณ	 ยกย่อง/ชมเชย	

จากผูบ้งัคบับญัชา		มผีลงานยอดเยีย่มอยูใ่นระดบัปานกลางกต็าม	 

แตค่า่เฉลีย่คอ่นขา้งจะนอ้ยกวา่ทกุขอ้	ดงันัน้	ควรมกีารประกาศ 

เกยีรตคิณุสำหรบัพนกังานมหาวทิยาลยัทีม่ผีลงานด	ีหรอื	ยกยอ่ง 

ชมเชยการปฏบิตังิานของพนกังานมหาวทิยาลยัเพือ่เปน็แรงจงูใจ

และเปน็ขวญักำลงัใจในการปฏบิตังิานและถอืเปน็การตอบแทน

การปฏบิตังิานของพนกังานมหาวทิยาลยัดว้ย	เชน่เดยีวกบัการ

พจิารณาความดคีวามชอบ	ควรอยูบ่นพืน้ฐานของความสามารถ	

ความยุติธรรม	 และควรแจ้งให้พนักงานมหาวิทยาลัยทราบ 

เกีย่วกบัหลกัเกณฑใ์นการพจิารณาใหช้ดัเจนลว่งหนา้	นอกจากนี	้

การประเมินผลการปฏิบัติงานควรยึดหลักความสามารถในการ	

ทำงานไม่ใช่ระบบพรรคพวกหรือตอบแทนบุญคุณ

	 	 1.2	 การสนบัสนนุการฝกึอบรมและพฒันา	จากการ	

ศึกษาพบว่า	 พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมีการ	

รับรู้ในเรื่องฝึกอบรม	 เพื่อพัฒนาความรู้ทั้งก่อนปฏิบัติงานและ	

เมื่อเข้าปฏิบัติงานแล้วเป็นระยะๆ	 อยู่ในระดับปานกลางก็ตาม	

แต่ค่าเฉลี่ยค่อนข้างจะน้อยกว่าทุกข้อ	 ดังนั้นจึงควรให้ความ	

สำคัญในการพัฒนาบุคลากร	 โดยจัดหางบประมาณสนับสนุน 

จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อเตรียม 

ความพรอ้มในการเปน็สถาบนัอดุมศกึษาเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่

และสนบัสนนุใหม้คีวามกา้วหนา้ในตำแหนง่หนา้ทีก่ารงาน	และ

ควรแจ้งให้บุคลากรทราบอย่างทั่วถึง

	 2.	 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

					 	 2.1	 ควรทำการศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งบรรยากาศ 

องค์การกับการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ	

รำไพพรรณี	 หรือ	 หน่วยงานระดับคณะ	 เพื่อนำผลที่ได้มา 

เปรียบเทียบและหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาบุคลากร

					 	 2.2	 ควรทำการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพ

ชีวิตของการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เพื่อให้มีความผูกพันและมีความรักต่อองค์การ

					 	 2.3	 ควรทำการศกึษาเรือ่งความคาดหวงัหรอืความ 

ตอ้งการในการพฒันามหาวทิยาลยัราชภฏัรำไพพรรณใีนอนาคต 

ข้างหน้า

					 	 2.4	 ควรทำการศกึษาตวัแปรอืน่ทีค่าดวา่นา่จะมสีว่น 

หรอืมคีวามสมัพนัธห์รอืสง่ผลกระทบตอ่บรรยากาศในการทำงาน 

เช่น	 ภาวะผู้นำ	 ความผูกพันต่อองค์การ	 ลักษณะงานที่ทำ		

ขวัญและกำลังใจ	เป็นต้น

ถาวร  ฉิมเลี้ยง
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					 	 2.5	 ควรทำการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบด้วยเพื่อ 

ให้ได้ข้อมูลในด้านเชิงลึกยิ่งขึ้น
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 องคก์าร : ศกึษากรณฝีา่ยพฒันาชมุชน สำนกังานเขต  
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	 บัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.	 กรุงเทพฯ	 :	 
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การศึกษาผลกระทบของการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมที่มีต่อชีวิตชุมชนกระแสบน 

อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

The Study of the Impact of the Industrialization that Affect the Krasabon

Community in Klaeng, Rayong

สุวดิษฐ์  พงษ์พิศาล	โอภาศ		อินทรวงษ์	ไพโรจน์		แสงจันทร์	
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

 

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์	 1)	 เพื่อศึกษาบริบทของชุมชนและความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตชุมชนหลังการตั้งโรงงาน	

อุตสาหกรรม	2)	 เพื่อศึกษาผลกระทบทางสังคม	 เศรษฐกิจ	 และสิ่งแวดล้อม	หลังการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม	3)	 เพื่อศึกษาความ 

คิดเห็นของผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อลดผลกระทบด้านต่างๆ	หลังจากการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม	เก็บ

รวบรวมขอ้มลูจากการจดัเวทสีนทนาชาวบา้นและการศกึษาขอ้มลูเชงิลกึ	โดยทมีวจิยัสมัภาษณเ์ชงิลกึ	ใชข้บวนการวเิคราะหช์มุชน

แบบมีส่วนร่วมกับผู้นำชุมชน	ผู้อาวุโส	ชาวบ้านกับผู้นำชุมชน	องค์การบริหารส่วนตำบล	ภาครัฐและภาคโรงงาน

	 ผลการวจิยัพบวา่	1)	บรบิทของชมุชน	ความเปลีย่นแปลงของชมุชน	ตัง้แตอ่ดตีถงึปจัจบุนัและแนวทางการปรบัตวัของชมุชน 

แบ่งออกเป็น	3	ช่วงเวลา	คือ	ยุคก่อนการตัดถนนปี	พ.ศ.	2500	ยุคที่มีการตัดถนน	เริ่มการเปลี่ยนแปลง	เมื่อ	ปีพ.ศ.	2510	และ	

ยุคของการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม	2)	การศึกษาผลกระทบทางสังคม	เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อม	หลังการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม	

สรปุไดด้งันี	้ผลกระทบดา้นสงัคม	ประกอบดว้ย	ระบบสาธารณปูโภคครวัเรอืนมใีชเ้พิม่ขึน้	การคมนาคม	มคีวามสะดวกสบายเพิม่ขึน้		

ความสมัพนัธใ์นชมุชน	และครอบครวัลดนอ้ยลง	การยา้ยถิน่ฐาน	มกีารอพยพของคนตา่งถิน่เขา้มาในพืน้ทีจ่ำนวนมาก	ปญัหาชมุชน	

ที่เกิดขึ้น	 ได้แก่	 ปัญหาด้านโรคติดต่อ	 การลักขโมย	 อาชญากรรม	 อุบัติเหตุ	 ยาเสพติด	 และความเข้มแข็งของชุมชนลดน้อยลง		

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ	 ประกอบด้วยอาชีพหลัก	 เปลี่ยนจากทำการเกษตรเพื่อบริโภคเป็นการเกษตรเพื่อป้อน	 โรงงาน	 รายได้	

เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้นมาก	 หนี้สิน	 ชาวบ้านมีหนี้สินเพิ่มขึ้น	 โอกาสทางการศึกษา	 บุตรหลาน	 มีโอกาสเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น		

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	ป่าไม้	พบว่า	ป่าไม้ตามธรรมชาติมีจำนวนน้อยมาก	มีการขยายพื้นที่ปลูกยางพาราทดแทนพื้นที่ป่าไม้	

เดมิ	แหลง่นำ้ธรรมชาตไิมส่ามารถใชป้ระโยชนไ์ด	้อากาศเปน็พษิ	เกดิมลพษิทางเสยีง	มคีวนัพษิออกมาจากโรงงานเปน็จำนวนมาก 

มีขยะเพิ่มขึ้นในชุมชนเป็นจำนวนมาก	เศษวัตถุดิบ	ที่ป้อนเข้าโรงงานส่งผลกระทบต่อการสัญจรไปมาและสิ่งแวดล้อม	3)	แนวทาง	

การแก้ปัญหาที่ผ่านมาได้จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมระหว่างโรงงาน	 อุตสาหกรรมและองค์การบริหารส่วนตำบลกระแสบน	 ซึ่ง 

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลกระแสบนมนีโยบายในการบรหิารจดัการพืน้ทีใ่หม	่และหากจะมกีารตัง้โรงงงานในชมุชนตอ้งผา่น	2	ขัน้ตอน	

คือ	ทำเวทีประชาคมระดับตำบลและนำเสนอเข้าระดับสภาตำบล

คำสำคัญ :	ผลกระทบ			โรงงานอุตสาหกรรม			ชุมชน	
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Abstract

	 The	purposes	of	the	research	were	(1)	to	study	the	context	of	the	community	and	people’s	ways	of	life	after	fac-

tories	set	up,	(2)	to	study	the	social	effects,	economics	effects	and	environment	effects	after	factories	and	(3)	to	study	

people’s	attitude	towards	how	to	solve	problems.	

	 The	results	found	were	:

	 1.	 The	people’s	ways	of	life	changed	after	the	factories	set	up.	From	the	past	to	present	the	content	of	duration	

could	be	categorized	into	3	periods	:	before	1953,	there,	were	no	roads,	1953-1963	the	roads	were	constructed	and	

often	1963	the	factories	set	up.	

	 2.	 After	the	factories	set	up,	the	society,	economics	and	environment	of	the	community	was	effected.

	 	 2.1	 Society	effects,	the	number	of	utilities	systems	had	increased	there	were	more	roads,	the	relationship	

among	people	and	family	were	widen.	More	people	moved	in	than	those	moved	out	of	the	community.	There	were	more	

criminals,	diseases,	young	labours	and	drugs.	The	community	became	weak,	the	families	were	more	independent.				

		 	 2.2	 Economic	effects,	the	community	products	transferred	from	the	community	to	the	factories,	people	got	

more	income	and	move	debts	at	the	same	time.	Children	had	higher	education.

		 	 2.3	 Environment	effects,	deforesting	had	increased	for	para	rubber	planting.	Natural	water	from	rain,	swamps	

and	canals	could	not	consume.	Waste	water	from	the	factories	drained	into	water	ways.	The	dams	blocked	water	ways	

also	extinced	water	animals.	The	air	pollution	from	the	factories	and	transportation	annoyed	routine	living	24	hours.	There	

were	more	roads,	there	were	more	accidents.				

	 3.	 How	to	solve	those	problems	:	The	Memorandum	between	the	factories	and	Krasaebon	Sub-district	Admin-

istrative	Organization	had	signed.	The	organization	should	have	a	new	area	for	factories	and	a	public	hearing	in	the	

community	must	be	done	before	sitting	up	a	new	factory.	

Keywords :	impact			industrialization			community

สุวดิษฐ์  พงษ์พิศาล, โอภาศ  อินทรวงษ์, ไพโรจน์  แสงจันทร์ 
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บทนำ 

	 จังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน

นับจากรัชสมัยของสมเด็จพระธรรมาราชา	 แห่งกรุงศรีอยุธยา	

ซึง่เริม่มชีือ่	“ระยอง”	ปรากฏในพงศาวดารป	ีพ.ศ.	2113	ลกัษณะ	

ภมูปิระเทศของจงัหวดัเปน็พืน้ทีภ่เูขาและเนนิเขาสลบักบัทีร่าบ	

มีแม่น้ำ	2	สาย	ไหลผ่านอำเภอเมืองและอำเภอแกลง	มีชายฝั่ง	

ทะเล	 ยาวประมาณ	 100	 กิโลเมตร	 สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ	

คือ	เกาะเสม็ด	ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเกาะแก้วพิสดารตามนิยาย	เรื่อง	

พระอภัยมณี	 นอกจากนี้ยังเป็นถิ่นฐานบ้านเกิดของสุนทรภู่	

กวเีอกของโลก	และเปน็สถานทีท่ีส่มเดจ็พระเจา้ตากสนิมาตัง้ทพั 

เพือ่รวบรวมไพรพ่ลทีอ่ยูใ่นเขตอำเภอเมอืงบรเิวณวดัลุม่มหาชยั 

เดิมมีชนเผ่าพื้นเมือง	 คือ	 ชาวฌอง	 เป็นชุมชนเก่าแก่ที่อยู่	

บรเิวณปากแมน่ำ้	คอื	อำเภอเมอืง	อำเภอแกลง	ในปจัจบุนัจงัหวดั	

ระยองมีพื้นที่ประมาณ	 3,552	 ตารางกิโลเมตร	 หรือประมาณ	

2,220,000	 ไร่	 แบ่งเขตปกครองเป็น	 6	 อำเภอ	 2	 กิ่งอำเภอ 

ได้แก่	 อำเภอเมือง	 อำเภอแกลง	 อำเภอปลวกแดง	 อำเภอ	

บ้านค่าย	อำเภอบ้านฉาง	อำเภอวังจันทร์	กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา	

กิ่งอำเภอเขาชะเมา	(สำนักงานจังหวัดระยอง.	2550	:	8-17)	มี 

ประชากรตามทะเบยีนราษฎร	์จำนวน	583,470	คน	มโีรงพยาบาล	

1	แห่ง	โรงพยาบาลชุมชน	7	แห่ง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด							

1	 แห่ง	 สำนักงานสาธารณสุข	 8	 แห่ง	 สถานีอนามัย	 93	 แห่ง	

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ	1	แห่ง	(สำนักงานจังหวัดระยอง.	

2550	:	53-55)	โครงสรา้งทางเศรษฐกจิของจงัหวดัประกอบดว้ย	 

3	 ส่วน	 คือ	 ภาคการเกษตร	 ภาคอุตสาหกรรม	 และภาคการ	

ท่องเที่ยว	มีมูลค่าผลิตภัณฑ์	 (GPP)	ตามราคาประจำปี	 2549	

เทา่กบั	527,366	ลา้นบาท	มลูคา่ผลติภณัฑเ์ฉลีย่ตอ่หวั	996,079	

บาท	

	 ในภาคอุตสาหกรรม	 นับจากปี	 พ.ศ.	 2524	 จังหวัด 

ระยองถูกกำหนดให้เป็นเมืองหลักของโครงการพัฒนาพื้นที่ 

ของชายฝัง่ทะเลตะวนัออก	โดยพฒันาเปน็ศนูยก์ลางความเจรญิ	

แห่งใหม่ของประเทศ	 มีนิคมอุตสาหกรรม	 8	 แห่ง	 และเขต	

ประกอบการอุตสาหกรรมอีก	 5	แห่ง	นิคมอุตสาหกรรม	 ได้แก่		

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	 นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก		

นิคมอุตสาหกรรมผาแดง	 นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย	 นิคม	

อุตสาหกรรมอิสเทินร์นซีบอร์ด	 นิคมอุตสาหกรรมอมตะ	 นิคม 

อุตสาหกรรมเหมราชอิสเทินร์นซีบอร์ด	 นิคมอุตสาหกรรม	

อารไ์อแอล	จำนวนโรงงานอตุสาหกรรมนอกพืน้ทีจ่งัหวดัระยอง 

1,702	 โรงงาน	 ซึ่งมีโรงงานในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม	

จำนวน	330	โรงงาน	คนงาน	39,181	คน	จำนวนโรงงานในเขต	

ประกอบการอุตสาหกรรม	 115	 โรงงาน	 คนงาน	 18,994	 คน 

โรงงานอุตสาหกรรมนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมและนอกเขต 

ประกอบการอุตสาหกรรมจำนวน	 1,257	 โรงาน	 มีคนงาน 

68,767	 คน	 (สำนักงานจังหวัดระยอง.	 2550	 :	 30)	 ซึ่งการมี 

โรงงานอุตสาหกรรมและคนงานจำนวนมาก	จึงส่งผลให้จังหวัด 

ระยองเกิดการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วและ	

ต่อเนื่อง	 รวมทั้งโครงสร้าง	 ทางเศรษฐกิจของจังหวัดได้มีการ 

เปลี่ยนแปลงจากภาคเกษตรกรรมเป็นภาคอุตสาหกรรมและ 

บริการท่องเที่ยวเป็นหลักอันเป็นผลมาจากแผนพัฒนาพื้นที่ 

ชายฝั่งทะเลตะวันออกที่มีแนวโน้มของการขยายตัวในอัตรา	

เพิม่ขึน้ทกุป	ีอกีทัง้ยงัมคีวามพรอ้มทางดา้นระบบสาธารณปูโภค

พืน้ฐานทีอ่ยูใ่กลท้า่เรอืแหลมฉบงั		การคมนาคมขนสง่ทางรถยนต	์

ทีส่ะดวกและไดร้บัการสนบัสนนุจากภาครฐั	จะเหน็ไดว้า่จงัหวดั	

ระยองมีศักยภาพของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่สูงมาก

	 การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมจำนวนมากทำให้มีสิ่งที่ 

ตามมาด้วย	คือ	มลพิษจากอุตสาหกรรม	ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของชุมชนอย่างเลี่ยงไม่ได้	 ชุมชนตำบล	

กระแสบน	อำเภอแกลง	จงัหวดัระยอง	จงึเปน็ชมุชนหนึง่ทีไ่ดร้บั	

อิทธิพลจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมจากศูนย์กลาง 

ของจังหวัด	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีโรงงานอุตสาหกรรม	

เข้ามาสร้างจำนวนมาก	ทำให้ชุมชนเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต	มีการ	

เปลี่ยนแปลงอาชีพจากภาคเกษตรเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม	 ซึ่ง	

ปัจจุบันมีโรงงานต่างๆ	 ทยอยเข้ามาสร้างในพื้นที่มากขึ้น	 เช่น	

โรงงานแปง้มนัไทวา	โรงงานนำ้ยางพารา	โรงงานแปรรปูนำ้ยาง	

(ทำถุงมือ)	 รวมทั้งอุตสาหกรรมต่อเนื่อง	 เช่น	 โรงงานแปรรูป	

ไม้ยางพารา	 โรงงานเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารา	 เป็นต้น 

ในเขตตำบลกระแสบนมีโรงงานอุตสาหกรรม	 ทั้งสิ้น	 จำนวน 

22	 โรงงาน	 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของชาวบ้านใน 

ชุมชน	 ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการเข้ามาของโรงงาน 

อุตสาหกรรม	 บางส่วนได้รับความเดือดร้อน	 บางส่วนได้ 

ประโยชน์	 มีการร้องเรียนหรือประท้วงเรียกร้องในเรื่องต่างๆ	

ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 

ของชุมชนอยู่เป็นประจำ	 โดยหากไม่มีการศึกษาผลกระทบ 

ที่จริงแล้วจะไม่สามารถป้องกันและลดความรุนแรงของผล	

กระทบที่เกิดขึ้นได้

	 ผู้วิจัยเข้าอาศัยอยู่ในชุมชนตำบลกระแสบน	 ตั้งแต่ปี	

พ.ศ.	 2537	 จนถึงปัจจุบัน	 ได้สังเกต	 ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ	

ชุมชนแห่งนี้	 จึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลกระทบจากการตั้ง 

โรงงานอุตสาหกรรมที่มีต่อวิถีชีวิตชุมชน	 ซึ่งประกอบด้วย 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโรงงานกับชุมชน	 การดูแล	

สิ่งแวดล้อมชุมชน	การปรับตัวของชุมชน	อีกทั้งศึกษาแนวทาง	

การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการอยู่ร่วมกัน 

และนำข้อมูลที่ได้	 ไปใช้ในการกำหนดแผนการพัฒนาในด้าน 

ต่างๆ	 เช่น	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 การคมนาคม	 สาธารณสุข		

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	 การป้องกันยาเสพติด 

สุวดิษฐ์  พงษ์พิศาล, โอภาศ  อินทรวงษ์, ไพโรจน์  แสงจันทร์ 
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และการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มรว่มกนั	สำหรบัหนว่ยงานราชการ	

เทศบาลตำบล	องคก์ารบรหิารสว่นตำบล	เพือ่เปน็การพฒันาวถิี

ชีวิตของประชากรในตำบลกระแสบนอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาบริบทของชุมชนและความเปลี่ยนแปลง 

ของวิถีชีวิตชุมชนหลังการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม

	 2.	 เพื่อศึกษาผลกระทบทางสังคม	 เศรษฐกิจ	 และ	

สิ่งแวดล้อม	หลังการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม	

	 3.	 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน 

ตอ่แนวทางการแกไ้ขปญัหาเพือ่ลดผลกระทบดา้นตา่งๆ	หลงัจาก	

การตั้งโรงงานอุตสาหกรรม

อุปกรณ์และวิธีดำเนินการวิจัย 

 1. ประชากร 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่

	 	 1.1	 ชาวบา้นในชมุชนตำบลกระแสบน	อำเภอแกลง	

จังหวัดระยอง	จำนวน	14	หมู่บ้าน

	 	 1.2	 กลุม่ผูน้ำชมุชน		ไดแ้ก	่องคก์ารบรหิารสว่นตำบล	

กำนัน	ผู้ใหญ่บ้าน	ผู้ช่วยใหญ่บ้าน	ผู้อาวุโสจำนวน	18	คน

	 	 1.3	 หน่วยงานราชการ	 ได้แก่	 หน่วยงานราชการ	

ในเขตอำเภอแกลง	 จังหวัดระยอง	 และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ	

ที่เกี่ยวข้อง

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวบข้อมูล

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวบข้อมูลในการวิจัย

ครั้งนี้  ได้แก่

	 	 2.1	 แบบสมัภาษณเ์ชงิลกึ	เกีย่วกบับรบิทของชมุชน	

วิถีชีวิตชุมชน	 และผลกระทบหลังการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 

มีลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง	

	 	 2.2	 การจัดประชุม	Focus	Group	Discussion

	 	 2.3	 การวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม	(Participa-

tory	Rural	Appraisal)

	 	 2.4	 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม

	 	 2.5	 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูล

 3. การเก็บรวบรวมข้องมูล

	 การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้	 รวบรวมจากการจัดเวที	

สนทนาชาวบ้าน	 Focus	 Group	 Discussion	 และการศึกษา	

ขอ้มลูเชงิลกึ	โดยทมีวจิยัสมัภาษณเ์ชงิลกึ	(In	-	depth	Interview)	

ใช้ขบวนการวิเคราะห์ชุมชน	 แบบมีส่วนร่วม	 (Participatory 

Rural	 Appraisal)	 กับผู้นำชุมชน	 ผู้อาวุโส	 ชาวบ้านกับผู้นำ	

ชมุชน	องคก์ารบรหิารสว่นตำบล	ภาครฐัและภาคโรงงาน	จำนวน	

127		คน

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล

	 	 4.1	 การวเิคราะหข์อ้มลูเปน็การวเิคราะห์	จากขอ้มลู	

เชิงคุณภาพ	ข้อมูลที่ได้จากภาคสนาม	เช่น	คำสนทนา	การจด

บันทึกจากการสัมภาษณ์เชิงลึก	 ข้อสรุปจากการจัดเวทีเรียนรู้		

นักวิจัย	 อยู่ในพื้นสามารถศึกษาเพิ่มเติมเพราะข้อมูลอาจ	

ไม่เพียงพอ

	 	 4.2	 การวเิคราะหข์อ้มลูจากเอกสาร	ใชก้ารวเิคราะห	์

จดัหมวดหมู	่และการวเิคราะหท์ีเ่ชือ่มโยงกบับรบิทของการวจิยั

ในครั้งนี้	

ผลการวิจัย 

	 1.	 การศึกษาบริบทของชุมชนและความเปลี่ยนแปลง 

ของวิถีชีวิตชุมชนหลังการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม	สรุปได้ดังนี้

	 บริบทของชุมชน	 ความเปลี่ยนแปลงของชุมชน	 ตั้งแต่ 

อดตีถงึปจัจบุนัและแนวทางการปรบัตวั	ของชมุชน	โดยแบง่ออก	

เป็น	3	ช่วงเวลา	และแนวทางการปรับตัวของชุมชน	โดยเฉพาะ	

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมมี	

พัฒนาการที่สำคัญ	ดังนี้

	 	 1.1		ยุคก่อนการตัดถนน	ปี	พ.ศ.	2500	

	 	 1.2		ยุคที่มีการตัดถนน	เริ่มการเปลี่ยนแปลง	เมื่อปี	

พ.ศ.	2510	

	 	 1.3		ยุคของการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม

	 2.	 การศึกษาผลกระทบทางสังคม	 เศรษฐกิจ	 และ	

สิ่งแวดล้อม	หลังการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม	สรุปได้ดังนี้

	 	 2.1	 ผลกระทบด้านสังคม

	 	 	 2.1.1	 สาธารณูปโภค	 ระบบสาธารณูปโภค	

ครัวเรือน	มีน้ำประปาใช้	มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น

	 	 	 2.1.2	 การคมนาคม	 มีความสะดวกสบาย	

เพิ่มขึ้น	การเดินทางชาวบ้านใช้ทางถนนเป็นหลัก	

	 	 	 2.1.3	 ความสัมพันธ์ในชุมชน	 ความสัมพันธ์ 

ในครอบครวัลดนอ้ยลงและมคีวามอบอุน่นอ้ยลง	การพึง่พาอาศยั

กันน้อยลงเปลี่ยนจากการขอแรงกันเป็นการจ้างด้วยเงินแทน

	 	 	 2.1.4	 การยา้ยถิน่ฐาน	ชาวบา้นในชมุชนมกีาร	

ย้ายออกไปจำนวนน้อยมาก	 แต่มีการอพยพเข้ามาในพื้นที่	

จำนวนมากเป็นประชากรแฝง	ซึ่งเป็นคนจากต่างถิ่น	ไม่ได้ย้าย	

สำมโนครัวมา

	 	 	 2.1.5	 ปัญหาชุมชน	คือ	ปัญหาด้านโรคติดต่อ	

มีมากขึ้นและติดต่อง่ายขึ้น	 ปัญหาการลักเล็กขโมยน้อย	

ปัญหาอาชญากรรม	 ปัญหาเรื่องของความปลอดภัยในชีวิต 

มกีารใชแ้รงงานเดก็	เดก็เริม่ทำงานตัง้แตอ่าย	ุ12-16	ป	ีอบุตัเิหต	ุ

ยาเสพติด

สุวดิษฐ์  พงษ์พิศาล, โอภาศ  อินทรวงษ์, ไพโรจน์  แสงจันทร์ 
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	 	 	 2.1.6	 ความเขม้แขง็ของชมุชนลดนอ้ยลง	การ	

ช่วยเหลือซึ่งกันละกันมีน้อยมากแต่ละครอบครัว	 พึ่งตัวเองสูง 

ทำให้ขาดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ	 ที่กระทบต่อ	

ชุมชนต่างคนต่างแก้กันเอง	ซึ่งแสดงว่า	ชุมชนอ่อนแอลง

	 	 2.2	 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ

	 	 	 2.2.1	 อาชพีหลกั	เปน็การเปลีย่นแปลงในทาง	

ที่ดีขึ้น	 เปลี่ยนจากทำการเกษตรเพื่อบริโภคเป็นการเกษตร	

เพือ่ปอ้นโรงงาน	ดงันี	้ทำสวนยางพารา	ทำสวนผลไม	้และพชืไร	่

ประกอบธุรกิจส่วนตัวและค้าขายที่เกี่ยวข้องกับโรงงานเพิ่มขึ้น	

ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม

	 	 	 2.2.2	 รายได้	 เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้นมาก	

รายไดจ้ากการขายทีด่นิ	การลงทนุคา้ขาย	รายไดจ้ากการทำงาน	

ในโรงงาน	 รายได้จากผลผลิตในครัวเรือน	 ทำให้รายได้ต่อ	

ครัวเรือนเพิ่มขึ้น

	 	 	 2.2.3	 หนี้สิน	 เป็นผลกระทบทางลบชาวบ้าน

มีหนี้สินเพิ่มขึ้น	 ซึ่งมากับความมั่นคงในอาชีพ	 ทำให้มีเครดิต

สามารถกู้เงินจากแหล่งเงินทุนต่างๆ	 เช่น	 เป็นลูกหนี้ธนาคาร	

หนี้กองทุนหมู่บ้าน	ลูกหนี้	SML	หนี้นอกระบบ	เป็นหนี้เพื่อซื้อ

สิ่งอำนวยความสะดวกมาใช้

	 	 	 2.2.4	 โอกาสทางการศึกษา	 เป็นผลกระทบ	

ทางบวก	 บุตรหลานมีโอกาสเรียนต่อ	 ในระดับที่สูงขึ้นและมี 

ทางเลือกทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้นได้	 ส่งผลให้มีโอกาส	

ประกอบอาชีพที่มีผลตอบแทนสูงขึ้น

	 	 2.3	 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

	 	 	 2.3.1	 ป่าไม้	 พบว่า	 ป่าไม้หลากหลายพันธ์ุ 

ตามธรรมชาติมีจำนวนน้อยมากจะคงเหลือเฉพาะที่เป็นภูเขา	

เท่านั้น	มีการขยายพื้นที่ปลูกยางพาราทดแทนพื้นที่ป่าไม้เดิม	

	 	 	 2.3.2	 นำ้ฝน	นำ้บงึ	นำ้คลอง	ทีใ่ชใ้นการอปุโภค	

บริโภคไม่ได้เมื่อรองทิ้งไว้จะมีตะกอนเป็นสีดำจำนวนมาก	

ต้องขุดบ่อน้ำดื่มและซื้อมาดื่ม	 โรงงานมีการปล่อยน้ำเสียลง	

ลำน้ำลำประแส	 มีการทำฝายกั้นน้ำเป็นระยะเพื่อกักน้ำไว้ให้ 

อุตสาหกรรมและการเกษตรส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำ	 ทำให้มี 

จำนวนลดน้อยลงมีหลายสายพันธ์ุที่หมดไป	 ซึ่งคงต้องทำการ	

วิจัยต่อไป	น้ำประปาจากแหล่งต่างๆ	ไม่มีคุณภาพเพราะน้ำดิบ

มีสิ่งสกปรกปนอยู่มาก

	 	 	 2.3.3	 อากาศและกลิน่	ยงัไมม่กีารพสิจูนแ์นช่ดั	

ว่าเป็นอันตรายต่อชุมชนหรือไม่	 แต่มีควันสีขาวและสีดำออก	

จากปลอ่งโรงงานตา่งๆ	บางครัง้ชาวบา้นบรเิวณใกลเ้คยีงแสบตา 

ระคายเคือง	 มีกลิ่นเหม็นไหม้	 กลิ่นเหม็นเน่าคล้ายกลิ่นน้ำเน่า 

ได้รับกลิ่นกระจายไปทั่วทั้งชุมชน

	 	 	 2.3.4	 เสยีง	ตัง้แตม่กีารตัง้โรงงานอตุสาหกรรม 

เขา้มาจะมเีสยีงเครือ่งจกัรทีก่ำลงัทำงานดงัตลอดเวลา	นอกจาก 

เสียงเครื่องจักรของโรงงานแล้ว	 ยังมีเสียงจากการเคลื่อนย้าย	

ขนส่งสินค้าและพาหนะคนเดินทาง	 ตลอด	 24	 ชั่วโมง	 ส่งผล 

กระทบต่อรบกวนพักผ่อนในเวลากลางคืนของชาวบ้าน

	 	 	 2.3.5	 ควัน	สามารถมองเห็นได้ชัดเจน	แต่ละ	

โรงงานจะมีปล่องควันปล่อยควันเสียออกมา	 มีควันสีดำมาก	

บางโรงงานเป็นควันสีขาว	 การสังเกตผลกระทบที่พบหลังคา	

บา้นเรอืนทีอ่ยูใ่กลโ้รงงาน	จะมฝีุน่เขมา่แตกตา่งจากบา้นเรอืนที่

อยูไ่กลออกไป	ผลกระทบโดยตรงคอื	นำ้ฝนทีต่กลงมาไมส่ามารถ	

ใช้ดื่มกินได้	 เพราะจะมีกลิ่นเหม็นไหม้และมีฝุ่นละอองเล็กๆ	

ปนอยู่	

	 	 	 2.3.6	 ขยะมูลฝอย	 ปัจจุบันมีขยะเพิ่มขึ้น 

นอกจากขยะครัวเรือนแล้วยังมีขยะที่เกิดจากขบวนการผลิต	

ของโรงงานตา่งๆ	เปน็ขยะมพีษิ	กากของเสยี	รวมทัง้โลหะตา่งๆ	

บางชนิดไม่สามารถกำจัดด้วยวิธีธรรมชาติ	 ขยะมีมากเกินกว่า	

ที่จะนำมาใช้ใหม่	องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถขจัดขยะ 

ได้หมดยังมีตกค้างในพื้นที่จำนวนมาก

	 	 	 2.3.7	 เศษวัตถุดิบ	 เศษวัตถุดิบที่ป้อนเข้า	

โรงงานต่างๆ	 ตกตามพื้นถนน	 ส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน	

ที่สัญจรไปมา	 ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง	 สารเคมีที่ติดมากับ	

เศษวัตถุดิบที่ร่วงหล่นตามพื้น	 ทำให้ปนเปื้อน	 ลงในดินเกิด	

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

	 3.	 ศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่อาศัยอยู่ ในชุมชน

ต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อลดผลกระทบด้านต่างๆ	

หลังจากการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม	สรุปได้ดังนี้

	 	 3.1	 การร้องเรียน

	 	 	 3.1.1	 การร้องเรียนเมื่อวันที่	7	มีนาคม	พ.ศ.	

2550	 หมู่บ้านหมู่ที่	 6	 และ	 8	 ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่น 

น้ำยางเน่าเหม็นจากโรงงานแห่งหนึ่ง	ร้องเรียนไปยังหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง	กระทบต่อชาวบ้านกว่า	80	หลังคาเรือน	การแก้ไข	

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	 ได้ทำหนังสือเตือนโรงงาน 

และแจ้งให้อุตสาหกรรมจังหวัดตรวจสอบ	 ปัจจุบันชาวบ้านยัง	

เดือดร้อนเหมือนเดิม

	 	 	 3.1.2	 การร้องเรียนเมื่อวันที่	 21	 พฤษภาคม	

พ.ศ.	 2550	 เจ้าของบ่อดูดทราย	 หมู่บ้านหมู่ที่	 4	 ได้แจ้งนายก	

องค์การบริหารส่วนตำบลกระแสบนว่า	 บริษัท	 บางกอกกล๊าส	

จำกัด	 ปล่อยน้ำเสียลงบ่อสาธารณะและบ่อส่วนบุคคล	 การ	

แก้ไขปัญหา	 องค์การบริหารส่วนตำบล	 ตรวจสอบพบว่าน้ำที่ 

ปล่อยออกมาไม่ใช่น้ำจากกระบวนการผลิต	 ของบริษัท	

บางกอกกล๊าส	 จำกัด	 แต่อย่างใด	 แต่เป็นน้ำที่ขังจากฝนตก	

ลงมาเป็นระยะเวลานาน	 ของสวนยาง	 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ 

จงึไดเ้กบ็ตวัอยา่งนำ้เพือ่นำไปตรวจหาคา่	BCD	ผลการตรวจสอบ	

เงียบหายไป

สุวดิษฐ์  พงษ์พิศาล, โอภาศ  อินทรวงษ์, ไพโรจน์  แสงจันทร์ 
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	 	 	 3.1.3	 การร้องเรียนเมื่อวันที่	 7	 มิถุนายน 

พ.ศ.	2550	ชาวบ้านร่วมเข้าชื่อทำหนังสือ	ร้องเรียน	ไปยังคณะ	

กรรมาธิการวิสามัญรัฐสภาการคัดค้านคัดค้านการสร้างโรงงาน 

ผลิตยางแท่งของ	 บริษัท	 ไต๋รับเบอร์	 จำกัด	 การแก้ไขปัญหา 

คณะกรรมาธิการวิสามัญรัฐสภาได้ประชุม	 ในวันที่	 8	 สิงหาคม	

พ.ศ.	 2550	 เวลา	 09.00	 น.	 ณ	 ห้องประชุมหมายเลข	 308	 

อาคารรัฐสภา	 2	 มีมติให้ทำประชาคมชาวบ้าน	 ผลการทำ 

ประชาคมชาวบ้านส่วนใหญ่เห็นชอบ	 แต่มีชาวบ้านบางส่วน 

บอกว่าการทำประชาคมไม่โปร่งใส	ทำให้ชาวบ้านแบ่งออกเป็น 

สองฝ่าย	

	 	 3.2	 แนวทางการแก้ปัญหา

	 	 แนวทางการแก้ปัญหาที่ผ่านมาได้จัดทำบันทึก 

ข้อตกลงร่วมระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมและองค์การบริหาร 

ส่วนตำบลกระแสบน	 คือ	 โรงงานไต๋รับเบอร์และโรงงาน	

ศรีไทยเทพ	 ทั้ง	 2	 โรงงาน	 โดยมีข้อตกลงร่วม	 9	 ข้อ	 ส่วน 

โรงงานอื่นยังไม่มีผู้ร้องเรียนแบบมีเหตุมีผล	นอกจากนี้องค์การ 

บริหารส่วนตำบลกระแสบนยังมีนโยบายในการบริหารจัดการ 

พืน้ทีใ่หม	่ถา้หากจะมาสรา้งโรงงงานในชมุชนตอ้งผา่น	2	ขัน้ตอน	

คือ	 ทำเวทีประชาคมระดับตำบล	 และนำเสนอข้อมูลเข้าระดับ	

สภาตำบล	

	 	 3.3	 ปัญหาของการบริหารจัดการ

	 	 แนวทางการแก้ปัญหาที่ผ่านมา	 ชุมชนไม่ร่วมกัน	

แก้ปัญหาอย่างจริงจัง	 เจ้าของโรงงานไม่ได้รับทราบถึงปัญหา 

ผลกระทบที่แท้จริง	 ภาครัฐ	 องค์การบริหารส่วนตำบล	 แก้ไข	

ปัญหาไม่ได้ทั้งหมด	การดำเนินการล่าช้าหลายขั้นตอน	

	 	 3.4	 สิ่งที่ชุมชนต้องการ	

	 	 สิ่งที่ชุมชนต้องการ	 ประกอบด้วย	 การมีส่วนร่วม 

รับผิดชอบผลกระทบของโรงงานในการแก้ไขปัญหาและ 

ตอบแทนชุมชนโดยการร่วมกิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ้น	 รวมทั้ง 

มีส่วนรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน	 อันเนื่อง 

มาจากได้รับผลกระทบจากขบวนการผลิตของโรงงาน

สรุปและอภิปรายผล  

	 จากผลการศกึษาผลกระทบของการตัง้โรงงานอตุสาหกรรม 

ที่มีผลต่อวิถีชีวิตชุมชนกระแสบน	 อำเภอแกลง	 จังหวัดระยอง	

สามารถนำมาอภิปลายผลได้ดังนี้

	 1.	 ผลกระทบทางสังคม	 เศรษฐกิจ	 และสิ่งแวดล้อม	

หลังการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม

	 	 1.1	 ผลกระทบด้านสังคม	 สาธารณูปโภค	 ระบบ	

สาธารณูปโภค	ครัวเรือนมีน้ำประปาใช้	มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น	การ	

คมนาคมมีความสะดวกสบายมากขึ้น	 การเดินทางใช้ทางถนน	

เปน็หลกั	ความสมัพนัธใ์นครอบครวัและมคีวามอบอุน่ลดนอ้ยลง 

การพึ่งพาอาศัยกันน้อยลงเปลี่ยนจากการขอแรงกันเป็นการ 

จ้างด้วยเงินแทน	 การย้ายถิ่นฐานประชากรในชุมชนมีการ 

ย้ายออกไปจำนวนน้อยมาก	 แต่ในทางกลับกันมีคนอพยพ	

เข้ามาในพื้นที่จำนวนมาก	 เป็นประชากรแฝง	 ซึ่งเป็นคนจาก	

ต่างถิ่นและต่างด้าว	 ส่วนใหญ่ไม่ได้ย้ายสำมโนครัวมา	 ทำให้

สิ้นเปลืองงบประมาณที่รัฐจัดสรรให้ชุมชนในด้านสาธารณสุข 

สร้างปัญหาส่งผลกระทบต่อชุมชน	 มักจะถูกลักขโมยสิ่งของ	

และผลผลิตทางการเกษตร	 ปัญหาการใช้แรงงานเด็กมีอายุ	

ตั้งแต่อายุ	 12-16	 ปี	 ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว	 ปัญหา 

อาชญากรรม	 ปัญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิต	 มีการจี้ 	

ชิงทรัพย์บ่อยครั้ง	 ชาวบ้านถูกทำร้ายถึงแก่ชีวิตเพื่อประสงค์ 

ตอ่ทรพัยส์นิ	ปญัหาอบุตัเิหตุ	อตัราการเกดิอบุตัมิสีงูมาก	เพราะ 

การจราจรพลุกพล่านใช้ความเร็วสูง	 และไม่เคารพกฎจราจร	

อุบัติเหตุที่ร้ายแรงจะเป็นรถบรรทุกชนกับรถบรรทุกสร้าง

ความเสียหายให้กับชุมชนมาก	 ปัญหายาเสพติด	 ปัจจุบันมี	 

ผู้เสพยาเสพติดเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก	 โดยเฉพาะยาบ้ามาก	

เปน็อนัดบัหนึง่	ผูเ้สพเปน็กลุม่ผูใ้ชแ้รงงานเปน็หลกั	ความเขม็แขง็	

ของชุมชนลดน้อยลง	 การช่วยเหลือซึ่งกันละกันมีน้อยมาก		

แตล่ะครอบครวัพึง่ตวัเองสงู	ทำใหข้าดความรว่มมอืในการแกไ้ข	

ปัญหาต่างๆ	 ที่กระทบต่อชุมชน	 ต่างคนต่างแก้กันเองซึ่ง	

แสดงว่าชุมชนอ่อนแอลง

	 	 1.2	 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ	 เศรษฐกิจในชุมชน	

ดีขึ้นมาก	 มีรายได้มากขึ้นทำให้ชุมชนสามารถประกอบอาชีพ 

ได้หลากหลายกว่าเดิม	 มีการลงทุนประกอบธุรกิจส่วนตัว 

รายได้ในครัวเรือนสูงขึ้นชุมชนเจริญขึ้น	ในทุกๆ	ด้าน	ทำให้เกิด	

ความสะดวกสบายรวดเร็วในการเดินทาง	โอกาสทางการศึกษา	

ชุมชนมีความสามารถส่งลูกหลานไปเรียนโรงเรียนที่มีระดับ 

การศึกษาสูงกว่าในตำบลได้และมีทางเลือกทางการศึกษาเพิ่ม 

มากขึ้น	 ส่งผลให้มีโอกาสสามารถเลือกงานที่มีผลตอบแทน 

สูงๆ	 ได้	 อัตราคนว่างงานไม่มี	 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ	

ปาริชาติ	 	 สังขทิพย์	 (2546	 :	 บทคัดย่อ)	 ที่ศึกษาเรื่องความ 

คิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมที่ 

สง่ผลกระทบตอ่ชมุชนแหลมฉบงั	ในดา้นเศรษฐกจิ	ผลการศกึษา	

พบว่า	 สมาชิกมีความคิดเห็นต่อผลกระทบในทางบวก	ทั้งอาจ 

เป็นเพราะคนในชุมชนมีโอกาสหางานทำได้มากขึ้นเศรษฐกิจ	

ในครอบครัวดีขึ้น	 สามารถซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ	 ได้ 

ซึ่งตรงกับผลการศึกษาของผู้วิจัยพบว่า	 ชาวบ้านมีรายได้ 

ครัวเรือนสูงขึ้นอันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพที่เกี่ยวพัน	

กับโรงงาน

	 	 1.3	 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	 ชุมชนหลังการตั้ง	

โรงงานอุตสาหกรรม	 ครัวเรือนมีหนี้สินสูงขึ้น	 เมื่อมีเครดิต 

สามารถกู้เงินจากแหล่งเงินทุนต่างๆ	 ได้	 เพื่อซื้อสิ่งอำนวย	

สุวดิษฐ์  พงษ์พิศาล, โอภาศ  อินทรวงษ์, ไพโรจน์  แสงจันทร์ 
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ความสะดวก	 รวมทั้งการกู้มาลงทุน	 กู้เพื่อซื้อที่ดิน	 กู้ปลูกบ้าน 

สร้างรากฐานให้กับครอบครัว	 ซึ่งบางครั้งเกินกำลังเงินที่หาได้ 

และบางอย่างที่ซื้อมาเกินความจำเป็นกลายเป็นชุมชนที่ 	

ไม่พอเพียง	 ผลกระทบ	 ทางลบ	 อีกด้านหนึ่งคือผลกระทบต่อ	

สิ่งแวดล้อมของชุมชน	 ช่วงเวลาที่ผ่านมาชุมชนไม่ได้ให้ความ	

สำคัญและสนใจเท่าที่ควร	 ทุกคนมุ่งแต่ที่จะรับผลประโยชน์ที่	

ได้จากการ	 เข้ามาตั้งโรงงาน	 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนับวัน	

จะทวีความรุนแรงขึ้น	 เช่น	 อากาศถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษ	

ต่างๆ	 ที่โรงงานปล่อยควันสีดำและสีขาวออกมาตลอดเวลา 

ที่โรงงานเดินเครื่อง	 อากาศมีกลิ่นเหม็นไหม้	 เหม็นเปรี้ยว	

เหม็นเน่า	 กลิ่นรุนแรงมาก	 โดยเฉพาะในฤดูหนาวสูดดมนานๆ	

จะทำใหห้ายใจไมส่ะดวก	คดัจมกู	ซึง่สอดคลอ้ง	ผลการศกึษาของ	

ชมเชย		สุรทิพย์	และคณะ	(2548	:	ก)	ซึ่งได้ทำการวิจัยแนวทาง 

การแกไ้ขปญัหาผลกระทบจากโรงงานตม้เกลอืชมุชนบา้นคอกมา้ 

บ้านหนองไร่	และบ้านโนนค้อ	ตำบลโคกพระ	อำเภอกันทรวิชัย	

จงัหวดัมหาสารคาม	พบวา่	ผลกระทบเรือ่งกลิน่จากการประกอบ	

อาชพีโรงงานตม้เกลอืและสบูนำ้เกลอื	ขอ้มลูไดจ้ากการสอบถาม	

คนในชุมชนและใช้การสังเกต/ทดลองร่วม	 ได้ทดลองสูดหายใจ	

อยู่ห่างจากโรงงานรัศมี	 1	 กม.	 พบว่ารู้สึกหายใจไม่สะดวก	

คัดจมูก	 และรู้สึกแสบโพรงจมูก	 แต่ในกระบวนการศึกษาวิจัย	

ไม่ได้ใช้กระบวนการทางวิชาการ	 มาพิสูจน์ข้อเท็จจริง	 ว่า 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้มีผลต่อสุขภาพในระยะยาวอย่างไร 

การศึกษาของผู้วิจัยก็เช่นกันได้ทดลอง/ทดสอบ	 ด้วยตัวเอง 

และทีมวิจัยซึ่งกลิ่นเหม็นจากโรงงานยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าหากสูด 

ดมทกุวนัสขุภาพระยะยาวจะเปน็อยา่งไร	นำ้ฝน	นำ้ในบงึ	คลอง 

ดื่มกินไม่ได้	 น้ำประปาที่ใช้ในชุมชนชาวบ้าน	 ไม่มีความมั่นใจ	

ในความสะอาดของน้ำ	 ต้องซื้อน้ำดื่มหรือขุดบ่อน้ำใต้ดินดื่ม 

ผลกระทบทางเสยีงตัง้แตม่กีารตัง้โรงงานอตุสาหกรรม	จะไดย้นิ 

เสียงเครื่องจักร	 ที่กำลังทำงานดังตลอดเวลา	 นอกจากเสียง 

เครื่องจักรแล้วยังมีเสียงจากการเคลื่อนย้ายของรถขนส่ง 

สินค้า	 ตลอด	 24	 ชั่วโมง	 อีกทั้งเสียงดังจากรถพนักงานที่	

สญัจรไปมา	ผลกระทบนีท้ำชาวบา้นเกดิความเครยีดโดยไมรู่ต้วั 

การเจ็บไข้ได้ป่วยมีจำนวนเพิ่มขึ้น	 ผลกระทบเรื่องขยะมูลฝอย	

ปัจจุบันขยะมีเพิ่มมากขึ้นและเป็นขยะที่จะทำลายได้ยากมาก 

ขยะมีพิษบางชนิดไม่สามารถกำจัดด้วยวิธีธรรมชาติ	 ขยะ 

อีกส่วนหนึ่งเกิดจากขบวนการผลิตของโรงงานบางโรงงานก็มี 

การคัดแยกเป็นประเภทๆ	 เพื่อแยกไปกำจัด	 ส่วนที่เหลือเป็น	

ภาระขององค์การบริหารส่วนตำบล	 ขยะมีจำนวนมากเกินกว่า	

ที่จะนำมาใช้ใหม่	 ปริมาณขยะมีมาก	 ทำให้องค์การบริหาร 

ส่วนตำบลจัดการไม่ทันต้องนำไปทิ้งตามบ่อร้างที่องค์การบริ

หารส่วนตำบลได้ซื้อไว้ทำเป็นบ่อขยะ	 ไม่มีการควบคุมทำให้	

ส่งกลิ่นเน่าเหม็น	 เมื่อฝนตกมา	 ทำให้น้ำเสียซึมลงดิน	 ส่วน	

ขยะมีพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม	มีบางบริษัทอ้างว่าได้ปฏิบัติ

ตามกฎหมายในการนำไปกำจัด	 แต่ชุมชนไม่ทราบ	 สอดคล้อง	

กบัผลการศกึษาของปารชิาต	ิ	สงัขทพิย	์(2546	:	บทคดัยอ่)	พบวา่	

สมาชิกมีความคิดเห็นต่อผลกระทบในทางลบค่อนข้างมาก 

เนื่องมาจากผลการพัฒนาอุตสาหกรรมได้ก่อให้เกิดมลภาวะ	

ทั้งทางน้ำ	ทางอากาศ	เสียงและขยะมูลฝอย	

	 2.	 การศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่อ

แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อลดผลกระทบด้านต่างๆ	หลังจาก

การตั้งโรงงานอุตสาหกรรม		

	 ซึ่งจากแนวทางการลดผลกระทบของการตั้งโรงงาน 

อุตสาหกรรมที่ส่งต่อวิถีชีวิตชุมชน	พบว่า	มีผลกระทั้งทางบวก	

และทางลบ	 จากการสรุป	 ผลกระทบที่เป็นปัญหามากที่สุดคือ	

กระทบตอ่สิง่แวดลอ้มของชมุชน	ในเวลาทีผ่า่นมาทำใหช้าวบา้น	

บางส่วนคิดว่ามีผลกระทบมาก	 จนไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิต

อย่างปกติได้	 จึงมีการรวมตัวกันร้องเรียนในเรื่องผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อมหลายครั้งกับหน่วยงานของรัฐและโรงงาน	ผลที่ได้มี

การแก้ไขปัญหาให้แต่เป็นครั้งคราว	เมื่อเวลาผ่านไปผลกระทบ	

ก็เกิดขึ้นอีกแบบซ้ำซากไม่มีการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน		

เป็นอย่างนี้มาตลอด	 ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวบ้าน	

และโรงงาน	ความไม่เชื่อใจต่อ	ผู้แทน	ผู้นำชุมชน	แต่ชาวบ้าน	

จำต้องทนเนื่องมาจากมีการค้าขายผลผลิตกับโรงงาน	 ฝ่าย	

โรงงานเองก็ทราบดีว่ามีผลกระทบ	 จึงพยายามปฏิบัติตาม 

กฎหมายเท่าที่ระบุไว้ให้ครบทุกอย่าง	 หากจะให้ลดผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมเลยจะต้องลงทุนสูงมาก	การแก้ไขจึงอยู่ที่ปลายเหตุ	

โดยภาครัฐและองค์การบริหารส่วนตำบล	 เป็นตัวกลางเพื่อหา	

ข้อยุติความขัดแย้งของปัญหาเท่านั้นเอง	 แนวทางในการลด 

ผลกระทบที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องการ	 นั่นคือ	 ให้โรงงาน 

อตุสาหกรรมผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกบัชมุชน	รบัผดิชอบผลกระทบ	

ที่เกิดกับชุมชนโดยการตอบแทนชุมชน	 ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้	

ส่วนเสียกับโรงงานอุตสาหกรรม	 หากชุมชนล้มสลายโรงงาน	

อุตสาหกรรมก็ต้องสูญเสียเช่นกัน	 จึงอยากให้ภาครัฐ	 ภาค 

อุตสาหกรรมร่วมกับชาวบ้านหารูปแบบในการอยู่ร่วมกันยั่งยืน	

ต่อไป	ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ	ศริชิยั		สาครรัตนกลุ	(2548	:	

29)	อา้งถงึ	ความรบัผดิชอบตอ่สงัคมของธรุกจิ	เปน็ความมุง่มัน่	

หรือพันธะสัญญาที่ธุรกิจมีอยู่อย่างต่อเนื่องในการที่จะประพฤติ

ปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม	 และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ	 

ด้วยการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน	 ตลอดจน	

ครอบครัวของเขาเหล่านั้น	 ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนา	

ชุมชนท้องถิ่น	และสังคมในวงกว้าง	คือ	คำว่า	CSR	ที่ย่อมาจาก	

คำว่า	corporate	social	 responsibility	ระบุว่า	ซึ่งหากโรงงาน 

อตุสาหกรรมในชมุชนกระแสบนเขา้ใจและมคีวามตระหนกั	เรือ่ง	

CSR.	ก็เพียงพอแล้วสำหรับการลดผลกระทบ	อย่างยั่งยืน

สุวดิษฐ์  พงษ์พิศาล, โอภาศ  อินทรวงษ์, ไพโรจน์  แสงจันทร์ 



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณ

ี

46   วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 5  ฉบับที่ 3  เดือนมิถุนายน - กันยายน 2554

เอกสารอ้างอิง 

ชมเชย	 	 สุรทิพย์และคณะ.	 (2548).	 โครงการวิจัยแนวทาง  

 การแก้ไขปัญหา ผลกระทบจากโรงงานต้มเกลือ  

 และสูบน้ำเกลือชุมชนบ้านคอกม้า ตำบลโคกพระ  

 อำเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม.		มหาสารคาม	 

	 :	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

ปารชิาต	ิ	สงัขทพิย.์	(2546).	ความคดิเหน็เกีย่วกบัผลกระทบ 

 จากโรงงานอตุสาหกรรม  ทีส่ง่ผลตอ่ชมุชนแหลมฉบงั  

 จังหวัดชลบุรี.	วิทยานิพนธ์	รป.ม.	(การบริหารทั่วไป).	 

	 ระยอง	:	วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ.

ศริชิยั		สาครรตันกลุ.	(14	กรกฎาคม	2548).	“ประชาชาตคิอลมัน	์ 

	 ระดมสมอง,”	ประชาชาติธุรกิจ.	หน้า	29.

สำนักงานจังหวัดระยอง.	 (2550). คู่มือบริการประชาชน.	 

	 ระยอง	:	ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง.

สุวดิษฐ์  พงษ์พิศาล, โอภาศ  อินทรวงษ์, ไพโรจน์  แสงจันทร์ 



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณ

ี

วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 5  ฉบับที่ 3  เดือนมิถุนายน - กันยายน 2554			47

แนวทางการขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนในประเทศไทย

Approach for the Registration of Carbon Reduction Label in Thailand

เบญจมาศ  เอี่ยมหน,ู	วิสาขา		ภู่จินดา 
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บทคัดย่อ

	 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการ	 ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน	 เพื่อ 

นำมากำหนดแนวทางการขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนให้กับหน่วยงานที่ทำการขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนและหน่วยงาน	

ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึงภาคอุตสาหกรรมหรือผู้ผลิตอื่นๆ	 โดยการสัมภาษณ์หน่วยงานที่ทำการขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

และบริษัทที่ได้รับการขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนแล้ว	 ผลการศึกษาพบว่า	 ในการดำเนินการขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

ยังขาดการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ในเรื่องของฉลากลดคาร์บอนให้กับผู้ประกอบการและผู้บริโภคทั่วไปทราบ	 อีกทั้งในเรื่อง 

ของขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลของบริษัทและหน่วยงานที่ทำการขึ้นทะเบียนมีความยุ่งยากและล่าช้า	 รวมไปถึงการขาดความ

ร่วมมือของผู้ประกอบการอื่นๆ	 จากปัญหาอุปสรรคดังกล่าวนำมากำหนดแนวทางการขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนได้	 โดยให้ 

หนว่ยงานทีท่ำการขอขึน้ทะเบยีนผลกัดนัภาคธรุกจิจดัทำฉลากลดคารบ์อนเพือ่เตรยีมความพรอ้มสำหรบัการทำคารบ์อนฟตุพริน้ท ์

จดัอบรมเพือ่สรา้งความเขา้ใจในเรือ่งฉลากลดคารบ์อนใหก้บัภาคธรุกจิเขา้ใจไดอ้ยา่งถกูตอ้ง	และปรบัปรงุกระบวนการหรอืกฎเกณฑ	์

ในการขอขึ้นทะเบียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	 อย่างไรก็ตามภาคธุรกิจควรสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อจูงใจให้ผู้บริโภ

คสนใจฉลากลดคาร์บอนมากขึ้น	 ทั้งนี้ภาครัฐควรส่งเสริมการดำเนินการและให้การสนับสนุนงบประมาณในการขึ้นทะเบียนฉลาก	

ลดคาร์บอน	

คำสำคัญ :	ฉลากลดคาร์บอน			การขึ้นทะเบียน			โรงงานอุตสาหกรรม
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Abstract

	 The	aim	of	this	research	was	to	study	problems	and	obstacles	to	the	process	of	carbon	reduction	label	registra-

tion.	The	results	of	the	study	will	be	utilized	for	indentifying	the	registration	approaches	that	could	be	used	among	the	

responsible	public	organization,	the	relevant	state	agencies,	and	the	industrial	sectors	or	manufacturers.	This	research	

was	carried	out	by	interviewing	people	from	responsible	public	organizations,	and	private	firms	that	have	already	registered	

for	the	carbon	reduction	label.	The	research	found	that	the	weak	public	relations	and	inadequate	dissemination	of	infor-

mation	of	carbon	reduction	label	to	entrepreneurs	and	consumers	were	major	problems	and	obstacles	of	the	registration	

process.	In	addition,	the	complicated	data	collection	for	the	registration,	and	the	ignorance	of	some	entrepreneurs	led	to	

the	delay	in	the	registration	process.	According	to	such	the	problems	and	obstacles,	approaches	for	the	registration	of	

carbon	reduction	label	were	created.	The	responsible	public	organization	should	encourage	private	enterprises	to	regis-

ter	for	the	carbon	reduction	label,	which	would	help	preparing	them	for	the	further	carbon	footprint	process.	Moreover,	

these	public	organizations	should	train	the	private	sectors	for	gaining	more	understanding	on	the	carbon	reduction	label.	

The	processes	or	rules	for	the	registration	should	be	improved	to	cope	with	the	present	situation.	In	the	meantime,	the	

private	sectors	should	set	public	relation	program	for	motivating	consumer	to	give	interest	on	the	carbon	reduction	label.	

The	public	sectors,	by	the	same	token,	should	also	promote	and	support	budget	for	the	registration	of	carbon	reduction	

label.	

 

Keywords :	Carbon	reduction	label,	Registration,	Industrial	factory.

เบญจมาศ  เอี่ยมหนู, วิสาขา  ภู่จินดา 
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บทนำ

	 การเปลี่ยนแปลงของภาวะภูมิอากาศทั่วโลก	ทำให้ผู้คน	

จำนวนมากหันมาสนใจและตระหนักถึงปัญหาโลกร้อนมากขึ้น 

ซึ่งทำให้ประเทศต่างๆ	 ก็เริ่มให้ความสนใจและหาแนวทาง 

ร่วมกันเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 ดังจะเห็นได้จากการ	

ลงนามในพิธีสารเกียวโตที่ประเทศญี่ปุ่น	 ที่ให้ประเทศสมาชิก

ทำการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซ

เรือนกระจกตามเป้าหมายที่วางไว้	 จากสาเหตุดังกล่าวจึงได้มี 

ความพยายามในการที่จะลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนได-	

ออกไซด์	ซึ่งหนึ่งในวิธีนั้นคือ	การวิเคราะห์คาร์บอนฟุต	พริ้นท์	

(Carbon	 Footprint)	 ของผลิตภัณฑ์ตลอดวัฏจักรชีวิตของ	

ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร	โดยการประเมนิวงจรชวีติผลติภณัฑ	์(Life	

Cycle	Assessment	 :	LCA)	ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การได้มาของ	

วตัถดุบิ	กระบวนการผลติ	การแปรรปู	การขนสง่	การใชง้าน	และ	

การกำจัดขั้นสุดท้าย	 และจากการพัฒนาคาร์บอนฟุตพริ้นท์นั้น 

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

อนัจะนำไปสูก่ารกระตุน้ใหม้กีารจดัการเพือ่ลดปรมิาณการปลอ่ย

กา๊ซเรอืนกระจกในภาคการผลติ	ในปจัจบุนัมเีพยีงไมก่ีป่ระเทศที่

มกีารดำเนนิงานดา้นฉลากคารบ์อน	ไดแ้ก	่องักฤษ	สหรฐัอเมรกิา	

นิวซีแลนด์	ญี่ปุ่น	 เกาหลี	และจีน	สำหรับในประเทศไทยฉลาก	

คาร์บอนนั้นมี	 2	 แบบ	 คือ	 ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์	 (Carbon	

Footprint)	และฉลากลดคาร์บอน	(Carbon	Reduction	Label) 

ซึ่งประเทศแรกที่มีการใช้ฉลากลดคาร์บอน	คือ	ประเทศไต้หวัน

	 ฉลากคาร์บอนเป็นฉลากที่แสดงระดับการลดการ 

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศต่อหน่วยผลิตภัณฑ์	

โดยการประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์	 (LCA)	 ซึ่งแสดงผลอยู่ใน 

รปูของกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเทา่	(CO2	equivalent)	แต	่

ข้อมูล	LCA	ในประเทศไทยนั้นยังไม่สมบูรณ์ที่จะนำมาประยุกต์	

ใช้กับฉลากคาร์บอนได้	 ดังนั้น	 ในระยะแรกนี้ฉลากคาร์บอนจึง 

เป็นผลจากการประเมินการลดก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการ 

ผลิตเท่านั้น	 ซึ่งจะเป็นฉลากลดคาร์บอน	 (Carbon	Reduction	

Label)	ทีแ่สดงให้ผูบ้รโิภครบัทราบปรมิาณคารบ์อนไดออกไซด์ 

ทีล่ดลงหลงัจากทีผู่ป้ระกอบการไดม้กีารปรบัเปลีย่นกระบวนการ 

ผลิตแล้ว	 ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือผลิตภัณฑ์และบริการที่จำหน่าย 

ในประเทศ	 (Domestic	Market)	 เพื่อสร้างความตระหนักและ 

ทางเลอืกแกป่ระชาชนชาวไทยไดม้สีว่นรว่มในการลดการปลอ่ย 

ก๊าซเรือนกระจกหรือบรรเทาภาวะโลกร้อน	 รวมทั้งยังเป็นการ 

เตรียมความพร้อมในการพัฒนาไปสู่ในการจัดทำฉลากลด 

คาร์บอนในระดับสากลที่มีการวัดขนาดคาร์บอนฟุต	 พริ้นท์	

(Carbon	 Footprint)	 หรือปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์เมื่อประเทศไทยมีฐานข้อมูล 

LCA	 ที่มีความสมบูรณ์เพียงพอ	 รวมทั้งเตรียมความพร้อม	

เข้าสู่ระบบมาตรฐานไอเอสโอ	14067	(ISO	14067)	ที่มีการนำ 

กา๊ซเรอืนกระจกเขา้มาพจิารณารว่มเปน็ครัง้แรกอกีดว้ย	(Thai-

land	Greenhouse	Gas	Management	Organization,	2009) 

สำหรับหน่วยงานที่ออกฉลากลดคาร์บอนในประเทศไทย	 คือ 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	(องค์การมหาชน)	ซึ่งมี

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเปน็ที่ปรกึษาเพียงแห่งเดยีวที่ทำหน้าที่

เชิงปฏิบัติ	และในปัจจุบันมี	25	บริษัท	ได้รับการออกใบอนุญาต

ฉลากคาร์บอนไปแล้ว	โดยมีสินค้าจำนวน	110	รายการ	(ข้อมูล	

ณ	 วันที่	 2	 กุมภาพันธ์	 2554	 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซ	

เรือนกระจก)	

	 ดังนั้น	 ผู้วิจัยสนใจศึกษาฉลากลดคาร์บอน	 (Carbon	

Reduction	Label)	 ในด้านปัญหาและอุปสรรคต่างๆ	ที่พบจาก	 

การดำเนินการของหน่วยงานที่ทำการขึ้นทะเบียนฉลากลด	

คาร์บอน	 และบริษัทที่ผ่านการขึ้นทะเบียนแล้ว	 เพื่อกำหนด 

แนวทางในการขอขึน้ทะเบยีนฉลากลดคารบ์อนใหก้บัหนว่ยงาน 

ที่ทำการขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน	 และหน่วยงานภาครัฐ	

ที่เกี่ยวข้อง	 รวมไปถึงภาคอุตสาหกรรมหรือผู้ผลิตอื่นๆ	 ที่ยัง 

ไม่ได้ทำการขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในขั้นตอนการขอ	

ขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน	(Carbon	Reduction	Label)

	 2.	 เพื่อเสนอแนวทางการขอขึ้นทะเบียนฉลากลด	

คาร์บอน	(Carbon	Reduction	Label)	ในประเทศไทย

วิธีดำเนินการวิจัย

	 การศกึษาวจิยัเรือ่งแนวทางการขอขึน้ทะเบยีนฉลากลด

คาร์บอนในประเทศไทย	เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	โดยมีวิธีการ 

ศึกษาสถานการณ์ปัจจุบัน	 กระบวนการ/ขั้นตอนในการขอขึ้น	

ทะเบยีนฉลากลดคารบ์อน	รวมทัง้ปญัหาและอปุสรรคในขัน้ตอน	

การขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนของภาคอุตสาหกรรมหรือ

ผู้ผลิต	เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการขอขึ้นทะเบียนฉลาก 

ลดคาร์บอนในประเทศไทย	 โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาจะ

จำแนกกลุ่มประชากรออกเป็น	 2	 กลุ่ม	 กลุ่มแรกคือ	 เจ้าหน้าที่

ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	 (องค์การมหาชน)	

กลุ่มที่สองคือ	 เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ 

ขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน	 (Carbon	 Reduction	 Label)	

เป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวน	 6	 บริษัท	 ซึ่งกลุ่มแรกที่ทำการ 

สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ทำการขึ้นทะเบียนฉลากลด	

คาร์บอนมีจำนวน	2	ท่าน	คือ	องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน	

กระจก	(องคก์ารมหาชน)	และสถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย	และกลุม่ที	่2	 

เบญจมาศ  เอี่ยมหนู, วิสาขา  ภู่จินดา 
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ทำการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ 

ขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนแล้ว	 โดยการสุ่มตัวอย่างแบบ	

เจาะจง	 ซึ่งทำการแบ่งประเภทอุตสาหกรรมเป็นอุปโภคบริโภค	

และวัสดุก่อสร้างโดยเลือกมาหมวดละ	2	บริษัท	จำนวน	6	ท่าน	 

ทั้งนี้มีการศึกษาร่วมกับข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร	 หนังสือ 

และการค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อนำมาใช้การออกแบบ	

เครือ่งมอืเกบ็รวบรวมขอ้มลู	จากนัน้นำขอ้มลูทัง้หมดมาวเิคราะห ์

เชิงพรรณาความ	 เพื่อมากำหนดแนวทางการขอขึ้นทะเบียน	

ฉลากลดคาร์บอนในประเทศไทย

ผลการวิจัย

  1. ผลสัมภาษณ์หน่วยงานรับผิดชอบ

	 	 ผลการสัมภาษณ์หน่วยงานที่ทำการขึ้นทะเบียนฉลาก 

ลดคาร์บอน	2	หน่วยงาน	คือ	หน่วยงานองค์การบริหารจัดการ	

ก๊าซเรือนกระจก	 (องค์กรมหาชน)	 ซึ่งทำหน้าที่เชิงนโยบาย 

ดูแลงานด้านการบริหารงานการรับคำขอขึ้นทะเบียนฉลากฯ 

หรือการรับสมัครในเบื้องต้นและหน่วยงานสถาบันสิ่งแวดล้อม	

ไทย	 ซึ่งเป็นที่ปรึกษาและทำหน้าที่ในเชิงปฏิบัติการ	 โดยสรุป 

ฉลากลดคารบ์อนยงัไมเ่ปน็ทีรู่จ้กัโดยทัว่ไปทัง้ทางภาคธรุกจิเอง 

และผู้บริโภค	ซึ่งในการดำเนินโครงการในปัจจุบันโดยส่วนใหญ ่

แลว้เปน็การสมคัรใจรว่มโครงการจากผูป้ระกอบการมากกวา่	ซึง่ 

สว่นใหญจ่ะเปน็อตุสาหกรรมขนาดใหญแ่ละยงัเปน็อตุสาหกรรม 

ประเภททัง้ผลติเพือ่สง่ออกหรอืจำหนา่ยภายในประเทศอกีดว้ย 

รวมทั้งยังไม่มีนโยบายและมาตรการของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

อย่างชัดเจนที่จะสนับสนุนให้การติดฉลากลดคาร์บอนเป็น	 

ข้อบังคับหรือกฎหมาย	 และยังขาดการสนับสนุนในเรื่อง	

งบประมาณ	 การเผยแพร่ข้อมูลในเรื่องของฉลากลดคาร์บอน 

รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนฉลากลด 

คาร์บอนที่มีอยู่ในปัจจุบันยังคงมีอยู่น้อย	 ซึ่งข้อเสนอแนะ 

จากหน่วยงานรับผิดชอบในการขอขึ้นทะเบียนฉลากลด	

คาร์บอนนั้น	 มีความเห็นว่าควรที่จะมีความร่วมมือจากหลายๆ	

ฝ่าย	 ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่	

สถานประกอบการณ์นั้นด้วย	 เพื่อการสนับสนุนทั้งในเรื่องของ	

งบประมาณและบุคลากรที่เชี่ยวชาญในการประเมิน	 เพราะจะ 

เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม	 (CSR)	 เป็นหนทาง 

ช่วยลดต้นทุนการผลิตและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ 

อีกทั้งการทำฉลากลดคาร์บอนยังเป็นการทำฐานข้อมูลเพื่อ 

เตรยีมความพรอ้มสำหรบัในการทำคารบ์อนฟตุพริน้ท์	(Carbon	

Footprint)	อีกด้วย

  2. ผลสัมภาษณ์บริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ 

ขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน

	 	 ผลการสัมภาษณ์บริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้น	

ทะเบียนฉลากลดคาร์บอน	 จำนวน	 6	 บริษัท	 โดยสรุปพบว่า 

ส่วนใหญ่แล้วบริษัทที่เข้าร่วมโครงการการขึ้นทะเบียนฉลากลด	

คาร์บอนจะมีนโยบายที่จะผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ให้ความสำคัญกับการรักษาและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

รวมถึงการใช้พลังงานที่สะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย	 ซึ่ง	

การเข้าร่วมโครงการนี้จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการลดต้นทุน 

การผลิต	 รวมถึงสามารถลดการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองได้ 

เนื่องจากทางบริษัทจะต้องทำการปรับปรุงและพัฒนากระบวน 

การผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้ต้นทุนการใช้พลังงานลดลง 

แต่ทั้งนี้ยังมีกลุ่มตัวอย่างผู้ผลิตบางบริษัทมีความเห็นต่างว่า 

บริษัทที่มีนโยบายในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุก	

กระบวนการผลติอยูแ่ลว้	ผลทีไ่ดก้ท็ำใหเ้กดิการลดตน้ทนุไปโดย 

ปริยายโดยอาจจะไม่ต้องเข้าร่วมโครงการเลยก็ได้	 ส่วนในเรื่อง	

ภาพลักษณ์และเจตนารมณ์ที่รับผิดชอบต่อสังคมนั้น	 กลุ่ม 

ตวัอยา่งผูผ้ลตินัน้มองวา่เปน็การเพิม่ภาพลกัษณท์ีด่ใีหก้บับรษิทั 

รวมถึงตราสินค้าของทางบริษัท	 ทำให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นได้ว่า 

ทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตสินค้า	 ทางบริษัทจะใส่ใจใน 

คุณภาพชีวิตและเห็นความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม	 ชุมชน	 และ	

สังคม	 อีกทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเห็นความตั้งใจของบริษัท 

ในการผลติสนิคา้และบรกิารทีต่อบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 

ที่รักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย	 ทางด้านค่าใช้จ่ายในการขอขึ้น 

ทะเบียนนั้นจะมีปัญหาสำหรับบริษัทเล็กๆ	 ที่เงินทุนไม่สูงมาก 

และในเรือ่งของอายขุองฉลากซึง่กำหนดให้	3	ป	ีถอืวา่เหมาะสม	

แล้ว	 เนื่องจากเมื่อครบกำหนดอายุของฉลากก็ควรที่จะมีการ 

ตรวจสอบและประเมินอีกครั้งหนึ่งเพื่อรักษามาตรฐานในการ	

ขอขึน้ทะเบยีนฉลากฯ	แตท่ัง้นีย้งัมกีลุม่ตวัอยา่งผูผ้ลติบางบรษิทั 

มีความเห็นต่างว่าฉลากฯ	 ควรมีอายุมากกว่าเดิมจาก	 3	 ปี 

เนื่องจากระยะเวลาในการขอขึ้นทะเบียนกว่าจะสำเร็จก็ใช้เวลา 

นานอยู่แล้ว	 และในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ฉลากลด 

คารบ์อนยงัเปน็ทีร่บัรูอ้ยูใ่นวงแคบ	ลกูคา้ยงัไมค่อ่ยรบัรูแ้ละเขา้ใจ	

ในเรื่องของฉลากลดคาร์บอนและยังไม่ได้ให้ความสนใจในเรื่อง	

ฉลากลดคาร์บอนมากเท่าที่ควร

  3. สรุปปัญหาและอุปสรรค

	 	 ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ทำให้ทราบประเด็น 

ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญในการขอขึ้นทะเบียนฉลากลด 

คาร์บอนเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการขอขึ้นทะเบียนฉลากลด

คาร์บอน	โดยสรุปสามารถแยกปัญหาและอุปสรรคเป็นประเด็น 

ได้ดังนี้

	 	 	 3.1	 ด้านหน่วยงานที่ทำการขอขึ้นทะเบียนฉลาก	

ลดคาร์บอน

	 	 	 	 1)	 การเก็บข้อมูลที่ใช้ในการประเมินค่อนข้าง 

เบญจมาศ  เอี่ยมหนู, วิสาขา  ภู่จินดา 
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ยุ่งยาก	 ซับซ้อน	 ทำให้ต้องใช้เวลายาวนาน	 รวมถึงการบันทึก 

ข้อมูลของบางบริษัทยังไม่มีความสมบูรณ์เพียงพอ	 อย่างเช่น 

บริษัทบางแห่งก็ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลการใช้ทรัพยากร 

วัตถุดิบและพลังงานอย่างเปน็ระบบทำให้การจัดเกบ็ล่าช้า	หรือ	 

การไดม้าซึง่ขอ้มลูการจดัการสิง่แวดลอ้ม	เชน่	การจดัการนำ้เสยี	

และของเสีย	รวมถึงข้อมูลในส่วนระบบสนับสนุนภายในโรงงาน	

เช่น	 ระบบผลิตไฟฟ้า	 ระบบผลิตไอน้ำ	ที่ได้มาค่อนข้างลำบาก 

อีกทั้งโรงงานบางแห่งก็ยังไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลแยกของการ	

ใช้ทรัพยากรต่างๆ	 รวมไปถึงความล่าช้าในการสรุปข้อมูลของ 

ทางบริษัทร่วมกับทางสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย	 และการติดตาม	

ขาดความต่อเนื่องอยู่บ้าง	 เนื่องจากข้อมูลยังไม่สมบูรณ์	

ครบถ้วน

	 	 	 	 2)	 การพิจารณาตามเกณฑ์ข้อ	 3	คือ	กรณีที่ 

กระบวนการผลิตมีการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงใน

ภาคอุตสาหกรรมประเภทนั้นๆ	 ทางหน่วยงานคณะทำงาน	

ส่งเสริมการใช้ฉลากลดคาร์บอนจะพิจารณาเป็นกรณีไป	

ซึ่งจะทำได้ค่อนข้างยาก	 เกิดความล่าช้าในการประเมินและ	

ไม่มีแนวทางที่ชัดเจน	 เนื่องจากต้องใช้ข้อมูลสนับสนุนจำนวน 

มากเพื่อประกอบการประเมินในแต่ละเทคโนโลยีการผลิต	 และ 

ไม่มีมาตรฐานประเภทเทคโนโลยีที่ควรเลือกใช้ของแต่ละ	

ประเภทอุตสาหกรรมในปัจจุบัน	 รวมถึงไม่มีค่ามาตรฐานหรือ	

ค่ากลางของการใช้พลังงานหรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	

ของเทคโนโลยนีัน้ๆ	ทีแ่นน่อน	ประกอบกบับางโรงงานไมส่ามารถ	

แสดงผลการใช้พลังงานหรือผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่	

ลดลงจากเทคโนโลยีนั้นๆ	ได้	เนื่องจากไม่ได้มีการวิเคราะห์การ 

ใช้พลังงานหรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในส่วนเทคโนโลยี	

ที่มีการเพิ่มเติม/ปรับปรุง	 หรือได้ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวตั้งแต่	

เริ่มการผลิตแล้ว

	 	 	 	 3)	 อายุของฉลากฯ	 ควรเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม	

(3	 ปี)	 เนื่องจากระยะเวลาในการขอขึ้นทะเบียนของทางบริษัท

จะใช้เวลานานในการเก็บข้อมูล

	 	 	 	 4)	 ฉลากลดคาร์บอนยังไม่เป็นที่รู้จักของ	

ผู้บริโภคมากนัก	 เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 

ในเรื่องของฉลากลดคาร์บอนให้กับผู้บริโภคได้รับรู้รวมทั้ง	

ผู้ประกอบการอื่นๆ	ด้วย

	 	 	 	 5)	 ทางหนว่ยงานมคีา่ใชจ้า่ยในการดำเนนิการ 

ขององคก์าร	TGO	จะตอ้งมกีารเบกิจา่ยกอ่น	แลว้จงึมาเรยีกเกบ็ 

กับบริษัทที่มาขอขึ้นทะเบียนเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ	 เช่นกรณีที่	

บางบริษัทมีจำนวนสาขามากหรือมีทั่วประเทศ	 ทำให้ต้องใช้

งบประมาณมากในการเดินทางและต้องเก็บข้อมูลหลายครั้ง 

รวมทั้งค่าติดต่อสื่อสารด้วย	 หรือในบางบริษัทได้มีการเก็บ 

ข้อมูลไปแล้วแต่ขอยกเลิกระหว่างการดำเนินงาน	 ก็ทำให้ 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	 (TGO)	 เสียเวลาและ	

งบประมาณโดยเปล่าประโยชน์

	 	 	 3.2	 ด้านบริษัท/ภาคธุรกิจ

	 	 	 1)	 ระบบการจดัเกบ็ขอ้มลู	บางบรษิทัมกีารทำ	

มาก่อนแล้วตั้งแต่ต้นและดีมาตลอด	 กับบริษัทที่ยังไม่ได้ทำเลย 

แต่ใช้เกณฑ์ในการประเมินเดียวกันมาเปรียบเทียบ	ก็ทำให้เป็น

การประเมินที่ไม่ยุติธรรมสำหรับบางบริษัท

	 	 	 2)	 การไม่ให้ความร่วมมือจากผู้ประกอบการ	

รวมทั้งความไม่เข้าใจโครงการอย่างแท้จริงของผู้ประกอบการ	

ซึง่การออกฉลากฯ	จะออกในนามของบรษิทั	ไมใ่ชต่วัผลติภณัฑ ์

ซึง่ถา้โรงงานมจีำนวนสาขาทัว่ประเทศมาก	และบรษิทัแมเ่หน็ดว้ย 

แตบ่รษิทัลกู	(สาขา)	ไมเ่หน็ดว้ย	กท็ำใหก้ารเกบ็ขอ้มลูลา่ชา้และ	

สิ้นเปลืองงบประมาณมาก

	 	 	 3)	 โรงงานส่วนใหญ่ไม่ได้มีการมอบหมาย	

บุคคลที่รับผิดชอบโดยตรง	 และการประเมินปริมาณการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกต้องอาศัยข้อมูลจากหลายฝ่ายในโรงงาน	 เช่น	

ฝ่ายบัญชี	ฝ่ายการผลิต	ฝ่ายพลังงานและสิ่งแวดล้อม	ทำให้เกิด	

ความยากลำบากและล่าช้าในการประสานขอข้อมูล

	 	 	 4)	 งบประมาณค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงของ	

บริษัทเล็กๆ	ที่ยังเป็นอุปสรรคอยู่	 รวมถึงในกรณีบริษัทที่มาขอ

ขึ้นทะเบียนฉลากฯ	มีผลิตภัณฑ์หลายๆ	ตัว	ต้องเสียค่าใช้จ่าย

อย่างมากในการขึ้นทะเบียนของแต่ละผลิตภัณฑ์

	 	 	 5)	 ธุรกิจขนาดเล็กอาจมีปัญหาในเรื่องระบบ 

การจัดเก็บข้อมูล	 เช่น	 SMEs	 หรือ	 ผู้ผลิตสินค้า	 OTOP 

เนื่องจากฉลากลดคาร์บอนเป็นการประเมินการลดลงของ 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉพาะของแต่ละผลิตภัณฑ์	 ซึ่ง 

ภาคธุรกิจขนาดเล็กอาจไม่มีการจัดเก็บข้อมูลการใช้ทรัพยากร	

การจดัการนำ้เสยีและของเสยี	อกีทัง้ไมม่รีะบบการจดัเกบ็ขอ้มลู 

แยกตามผลิตภัณฑ์หรือในแต่ละขั้นตอนการผลิตไว้

	 	 	 	 จากปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว	 นำผลมา 

วิเคราะห์เพื่อให้ได้แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาปรับปรุง 

การดำเนินงานในการขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนใน	

ประเทศไทย	มีดังนี้

  4. แนวทางการขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน

	 	 	 4.1	 แนวทางสำหรับหน่วยงานที่ทำการขอขึ้น	

ทะเบียนฉลากลดคาร์บอน

	 	 	 	 1)	 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	

(องค์การมหาชน)	 และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยผลักดันให้ภาค	

ธุรกิจที่ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศทำฉลากลดคาร์บอนเพื่อ

เป็นฐานข้อมูลในการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำ	Carbon	

Footprint	(ISO	14067)

	 	 	 	 2)	 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	

เบญจมาศ  เอี่ยมหนู, วิสาขา  ภู่จินดา 
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(องค์การมหาชน)	 และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยมีการจัดอบรม 

จากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 

เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องฉลากลดคาร์บอนให้กับภาคธุรกิจ	

อื่นๆ	ได้เข้าใจอย่างถูกต้อง

	 	 	 	 3)	 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

(องค์การมหาชน)	 และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยปรับปรุง	

กระบวนการ/เกณฑ์ในการขอขึ้นทะเบียนให้สอดคล้องกับ	

สถานการณ์ปัจจุบัน

	 	 	 4.2	 แนวทางสำหรับบริษัท/ภาคธุรกิจ

	 	 	 	 1)	 บรษิทัสรา้งสือ่ประชาสมัพนัธข์องผลติภณัฑ	์

ในบรษิทัของตนเองเพือ่เปน็การโฆษณาจงูใจใหค้นสนใจในเรือ่ง

ฉลากลดคาร์บอนมากขึ้น

	 	 	 	 2)	 บรษิทัควรโยกยา้ยงบประมาณจากการทำ 

CSR	 ส่วนหนึ่งมาทำ	 ฉลากลดคาร์บอนแทน	 เพราะเป็นการ 

รับผิดชอบต่อสังคมอีกทางหนึ่งเช่นกัน

	 	 	 	 3)	 ให้บริษัทตระหนักถึงความคุ้มค่าของการ 

ทำฉลากฯ	 แม้จะใช้งบประมาณในการทำสูงแต่คุ้มที่สามารถ	

แข่งในตลาดโลกได้

	 	 	 4.3	 แนวทางสำหรับภาครัฐ

	 	 	 	 1)	 ภาครฐัควรรณรงคแ์ละกระตุน้ใหภ้าคธรุกจิ 

ต่างๆ	สนใจในฉลากที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

	 	 	 	 2)	 ภาครัฐเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนใน 

การดำเนินการและงบประมาณในการขึ้นทะเบียนฉลากลด	

คาร์บอน

	 	 	 	 3)	 ภาครัฐให้การส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ 

ขนาดเล็ก	 (SMES)	 ในระบบจัดเก็บข้อมูล	 โดย	 TGO	 และ	

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย	เป็นที่ปรึกษาและช่วยประสานงาน

	 	 	 	 4)	 การสนับสนุนจากทางภาครัฐในการ	

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์/วิทยุ	อย่างแพร่หลาย	

	 	 	 	 5)	 ภาครฐัควรใหท้างหนว่ยงานราชการตา่งๆ	

ใหค้วามรว่มมอืการซือ้ขายสนิคา้ทีม่ฉีลากลดคารบ์อนเพือ่ใชใ้น

สำนักงาน	และเพื่อเป็นการรณรงค์อีกทางด้วย

สรุปและอภิปรายผล 

	 ในการดำเนินการขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนใน	

ประเทศไทย	พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการที่สำคัญ	

ได้แก่	 1)	 การขาดการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ในเรื่องของ 

ฉลากลดคาร์บอนให้กับผู้บริโภคและผู้ประกอบการได้รับรู้	 2) 

การเก็บข้อมูลที่ใช้ในการประเมินค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อน 

3)	 การพิจารณาเกณฑ์ในกรณีที่กระบวนการผลิตมีการใช้	

เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง	 ซึ่งทำได้ค่อนข้างยากและไม่มี	

แนวทางที่ชัดเจน	4)	ปัญหางบประมาณค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง 

ของบริษัทเล็กๆ	หรือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์หลายๆ	ตัว	ต้องเสีย	

คา่ใชจ้า่ยอยา่งมาก	5)	การไมใ่หค้วามรว่มมอืจากผูป้ระกอบการ 

หรือบริษัทอื่นๆ	 รวมทั้งความไม่เข้าใจโครงการอย่างแท้จริง 

ของผู้ประกอบการ	 6)	 ขาดบุคคลที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง 

จึงทำให้การเก็บข้อมูลและการดำเนินการค่อนข้างล่าช้า	 7) 

งบประมาณในการดำเนินการและการประชาสัมพันธ์ที่มีอยู่	

อย่างจำกัด	ซึ่งจากปัญหาอุปสรรคต่างๆ	ดังกล่าวนำมากำหนด 

แนวทางการขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน	 โดยมีประเด็น	

หลักๆ	 ดังนี้	 1)	 ด้านการส่งเสริมสนับสนุนของทางภาครัฐ	 2) 

ด้านการรณรงค์และผลักดันให้ทุกภาคส่วนสนใจในฉลาก	

สิง่แวดลอ้มมากขึน้	3)	ดา้นการโฆษณาและสือ่สารประชาสมัพนัธ ์

4)	 ด้านการปรับปรุงกระบวนการผลิต/กฎเกณฑ์	 เห็นได้ว่า 

แนวทางการขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนนี้สอดคล้องกับ	

งานวิจัยของจิตรลดา	 	 โกสินทรานนท์	 (2549)	 ที่ทำการศึกษา 

เรือ่งแนวทางการเลอืกซือ้สนิคา้อปุโภคทีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม 

พบว่า	 สินค้าที่ได้ฉลากเขียวมีจำนวนน้อยมากในตลาดทำให้	

ผูบ้รโิภคมทีางเลอืกนอ้ย	และขาดแรงจงูใจในการเลอืกซือ้	ดงันัน้	

ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งโดยเฉพาะภาครฐัควรรว่มมอืกนัสง่เสรมิสนิคา้ 

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ได้รับความนิยมมากขึ้น	 โดย 

ภาครัฐควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ผลิต	 และผู้บริโภคใน	

ทกุๆ	ดา้น	เพือ่ใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสนิคา้ทีเ่ปน็มติร 

ตอ่สิง่แวดลอ้มมากยิง่ขึน้	อกีทัง้ผูผ้ลติกค็วรปรบัปรงุเปลีย่นแปลง 

กระบวนการผลติใหม้ปีระสทิธภิาพ	ทัง้นีย้งัสอดคลอ้งกบังานวจิยั	

ของธันวา		กาญจนพันธ์ุ	(2551:	79)	ที่ศึกษาเรื่องแนวทางการ 

จดัการขยะมลูฝอยของสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร	์พบวา่	

แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมของสถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร์ที่เป็นรูปธรรม	 คือ	 การสนับสนุนให้มีการ	

ปลูกฝังทัศนคติ	 รวมถึงการประชาสัมพันธ์และรณรงค์อย่าง 

ต่อเนื่อง	 ที่สำคัญต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่อง 

ของงบประมาณและอัตรากำลังที่เหมาะสมแก่หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบนอกจากนี้งานวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ	

รุ้งตะวัน		 เกิดโภคา	(2553:	204)	ที่ศึกษาเรื่องแนวทางพัฒนา 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนของจังหวัดอุทัยธานี	 พบว่า	

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศระยะสั้น	 ควรมีแผนการ 

เผยแพรค่วามรูแ้ละประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่ว	ไมว่า่จะเปน็การ	

เผยแพร่ความรู้หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยวแก่ประชาชนในพื้นที่	

มีการจัดฝึกอบรม	 และส่งเสริมการผลิตสินค้าในชุมชนท้องถิ่น 

เพื่อจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว	 รวมทั้งการสนับสนุนเผยแพร่ 

ความรู้ความเข้าใจร่วมกันของประชาชนและหน่วยงานที่ 

เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ด้วย	
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ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

	 จากการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะสำหรับ

การนำผลการวิจัยไปใช้ครั้งต่อไปมีดังนี้

	 1)	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 	 (1)	 ภาครัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องของ 

งบประมาณในการขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน	โดยเฉพาะ	

บริษัทขนาดเล็ก	เช่น	SMEs	หรือ	ผู้ผลิตสินค้า	OTOP

	 	 (2)	 ภาครัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนในสินค้าที่มี	

ฉลากลดคาร์บอนบนผลิตภัณฑ์	 เช่น	 ผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ที่ 

ได้รับฉลากลดคาร์บอนเป็นสินค้าที่อยู่ในรายการการจัดซื้อ	

จัดจ้างสีเขียว	 หรือมีมาตรการทางภาษีให้กับฉลากสิ่งแวดล้อม		

และควรขยายความร่วมมือไปยังต่างประเทศ

	 2)	 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ

	 	 (1)	 ทั้งภาครัฐและหน่วยงานที่ทำการขึ้นทะเบียน 

ควรส่งเสริมและเร่งการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของฉลากลด	

คาร์บอน	ทั้งในส่วนผู้ผลิตเพื่อให้ทราบถึงขั้นตอน/กระบวนการ

ในการขอขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนและเข้าร่วมโครงการฯ	

มากขึ้น	 รวมถึงในส่วนผู้บริโภคเพื่อจะได้รับรู้ในเรื่องฉลากลด 

คาร์บอนในวงกว้างและมีความสนใจมากขึ้น

	 	 (2)	 ทางหน่วยงานที่ทำการขึ้นทะเบียนฉลากลด 

คาร์บอนควรปรับปรุงกระบวนการ/กฎเกณฑ์ในการขอขึ้น 

ทะเบียนให้เหมาะสมกับลักษณะของเทคโนโลยีและสอดคล้อง	

กับสถานการณ์ปัจจุบัน	

	 	 (3)	 ทางหน่วยงานที่ทำการขึ้นทะเบียนฉลากลด 

คาร์บอนควรมีการคิดค่าใช้จ่ายตามกระบวนหรือขั้นตอนของ 

การขอขึ้นทะเบียนในแต่ละขั้น	 เพื่อลดปัญหาการสิ้นเปลือง 

งบประมาณในกรณีที่บริษัทที่มาขอขึ้นทะเบียนขอยกเลิก 

กลางคันในระหว่างการขอขึ้นทะเบียน

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	 ศึกษาความสำเร็จในการขอขึ้นทะเบียนฉลาก 

ลดคาร์บอนของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการขอขึ้นทะเบียนฉลาก

ลดคาร์บอน

	 	 2.2	 ศกึษาประสทิธภิาพในการทำฉลากลดคารบ์อน 

เปรียบเทียบกับฉลากสิ่งแวดล้อมอื่นๆ	 ทั้งในและต่างประเทศ 

รวมถึงมุมมองของผู้บริโภคที่มีต่อฉลากนั้นๆ	ด้วย

เอกสารอ้างอิง

ธันวา		กาญจนพันธ์ุ.	2551.	แนวทางการจัดการขยะมูลฝอย 

 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.	 สารนิพนธ์ 

	 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 	 สถาบันบัณฑิตพัฒน	 

	 บริหารศาสตร์.

จิตรลดา		โกสินทรานนท์.	2549.	แนวทางการเลือกซื้อสินค้า  

 อปุโภคทีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม.	โครงงานศกึษาทาง	 

	 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม.	 โครงงานศึกษาทางวิศวกรรม	 

	 สิ่งแวดล้อม	 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

รุ้งตะวัน	 	 เกิดโภคา.	 2553.	แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยว 
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การจัดระเบียบชุมชนและการเปลี่ยนแปลง: ศึกษากรณี ชุมชนบางไพร จังหวัดสมุทรสงคราม

Social Order and Change: A Case of Bangpai Community, Samurtsongkram  Province.
 

โสมาภา  หาญวณิชานนท์ สุพรรณี		ไชยอำพร   
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์		

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดระเบียบชุมชน	 ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงกลไกการจัดระเบียบชุมชน 

การสนับสนุนของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปัญหาอุปสรรค	 ผู้ศึกษาได้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ	 โดยเก็บรวบรวมข้อมูล 

ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ	(Key-informants)	จำนวน	15	คน	ประกอบด้วย	ผู้นำทางการและตามธรรมชาติ			

ผู้อาวุโสในชุมชน	 ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน	 การวิเคราะห์ข้อมูลได้ยึดหลักตรรกะเทียบเคียงแนวคิด	 ทฤษฎีและงานวิจัย	

ที่เกี่ยวข้องควบคู่กับบริบท	(Context)	โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาประกอบ

	 ผลการศึกษา	การจัดระเบียบชุมชนใน	3	มิติ	คือ	(1)	มิติครอบครัว	พบว่า	การมีความสัมพันธ์ที่ดีและร่วมกำหนดแนวทาง 

ปฏิบัติในเรื่องสำคัญ	 เช่น	 งานบ้าน	 ค่าใช้จ่าย	 การแบ่งเวลาในเรื่องส่วนตัวกับเรื่องของครอบครัว	 การแบ่งปันเครื่องอุปโภค	

รวมทั้งการใช้ทรัพยากรส่วนกลาง	 สามารถก่อให้เกิดความเป็นระเบียบได้	 (2)	 มิติเศรษฐกิจ	 พบว่า	 การมีทัศนะที่ดีต่ออาชีพ 

ทำให้ไม่ล่วงละเมิดในข้อตกลงที่มีร่วมกันในขั้นตอนการผลิต	 การแลกเปลี่ยนทางตลาด	 รวมทั้งการจัดประชุมทุกเดือนเพื่อ	

พูดคุยปรึกษาหารือ	ทำให้เกิดความเป็นระเบียบอย่างยั่งยืนมากกว่าการมีมาตราการลงโทษ	(3)	มิติชุมชน	พบว่า	กฎระเบียบนั้น	

ยึดหลักของศาสนาและความเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม	 ตลอดจนจารีตขนบธรรมเนียม	 โดยมีการสื่อสารเชิงรุกผ่านเสียงตามสาย	

และการประชุมในทุกเดือน	ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงกลไกการจัดระเบียบชุมชน	มีทั้งหมด	6	ขั้นตอน	ได้แก่	ขั้นที่	1)	การรับทราบ	

และวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ	 ขั้นที่	 2)	 การสร้างแรงบันดาลใจต่อการเปลี่ยนแปลง	 ขั้นที่	 3)	 การจัดทำแผนปฏิบัติการ		

ขั้นที่	 4)	 การร่วมดำเนินกิจกรรมและการเรียนรู้ร่วมกัน	 ขั้นที่	 5)	 การทบทวนปัญหาและสรุปบทเรียน	 และขั้นที่	 6)	 การขยายผล	

การสนับสนุนของภาครัฐและหน่วยงานๆ	พบว่า	 หน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุน	 4	 หน่วยงาน	 คือ	 องค์การบริหารระดับจังหวัด	

และตำบล	 สำนักงานส่งเสริมการเกษตร	 และหน่วยงานสาธารณสุข	 นอกจากนี้ยังได้รับช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก	

มีการสนับสนุนงบประมาณ	สิ่งของ	 และความรู้ในด้านต่างๆ	ที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว	 เศรษฐกิจ	 และชุมชน	ปัญหาอุปสรรค	

สำคัญ	 คือ	 ความขัดแย้งในการกระจายผลประโยชน์ที่มีโอกาสพัฒนาความรุนแรงในอนาคต	 และสมาชิกไม่มีการรวมกลุ่มอย่าง 

เป็นระบบข้อเสนอแนะสำคัญจากการศึกษา	 คือ	 ควรจัดกิจกรรมให้มีปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงทั่วชุมชน	 และควรเฝ้า 

ระวังพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กและเยาวชน	โดยการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน	

คำสำคัญ :	การจัดระเบียบชุมชน			การเปลี่ยนแปลงกลไกการจัดระเบียบ			การสนับสนุนทางสังคม
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Abstract

 The	objectives	of	this	research	were	to	examine	community	ordering,	and	its	moves	to	change	mechanism	for	

community	ordering;	to	study	the	state	and	other	relevant	offices’	supports	on	the	community	ordering;	and	to	search	

for	problems	and	obstacles	of	the	community	ordering.	This	research	made	use	of	qualitative	research	with	in-depth	

interview	of	15	key	informants	as	its	major	method.	These	key	informants	included	formal	and	informal	leaders,	senior	

citizens	of	the	community	and	relevant	parties	from	both	public	and	private	organizations.	In	order	to	analyze	data,	the	

logical	analysis	in	comparison	with	concepts,	theories,	relevant	researches	and	the	social	context	was	utilized.	In	addi-

tion,	descriptive	statistics	were	used	to	further	analyze	the	data.

	 The	research	results	revealed	that	the	community	ordering	had	three	dimensions.	First	was	the	family	dimen-

sion.	The	community	order	could	be	originated	from	a	good	relationship	with	collective	decision-making	among	family	

members	on	important	functions	and	matters	such	as	housework,	expenditures,	the	balance	of	personal	and	family	af-

fairs,	the	share	of	consuming	products	and	the	use	of	pooled	resources.	Second	was	the	economic	dimension.	It	was	

found	that	the	positive	attitude	toward	professions	helped	maintaining	the	agreed	production	process	and	the	market	

exchange.	Furthermore,	the	monthly	meeting	for	consultation	rather	than	the	using	of	punishment	measure	would	lead	

to	the	sustainable	community	order.	The	third	dimension	was	about	community	itself.	It	was	found	that	the	community	

rules	were	tied	with	religious	principles,	the	belief	in	retribution	and	social	convention.	These	rules	were	actively	spread	

out	through	the	local	audio	wire	and	during	the	monthly	meeting.		

	 The	moves	to	change	mechanism	for	the	community	ordering	comprised	of	six	steps.	They	were	(1)	getting	infor-

mation,	and	analyzing	problem	and	the	community’s	needs;	(2)	creating	inspiration	for	changes;	(3)	making	the	action	

plan;	(4)	the	cooperative	performing	and	learning;	(5)	reviewing	problems,	and	summarizing	the	lesson-learned;	and	(6)	

expanding	the	results.		

	 Four	state	and	relevant	offices	had	supported	the	community	ordering.	They	were	Provincial	Administrative	Or-

ganization,	Tambon	Administrative	Organization,	the	Office	of	Agricultural	Extension	and	the	Public	Health	Agency.	The	

community	also	received	supports	from	external	sectors,	particularly	on	the	matters	of	budget,	materials	and	knowledge	

that	were	applicable	to	families,	the	community’s	economics	and	the	community	itself.	

	 A	main	problem	found	in	this	research	was	the	conflict	among	community	people,	particularly	on	the	distribution	

of	benefit.	This	conflict	was	likely	to	become	violence	in	the	future,	if	the	community	members	could	not	systematically	

cooperate	among	each	other.	Important	recommandations		propose	for	solving	the	problem.	First	is	to	establish	activities	

that	could	bring	about	the	continuously	interactions	and	linkages	between	people	in	the	community.	Secondly,	the	risky	

behavior	of	children	and	the	youth	should	also	be	monitored	through	the	campaigning	program	for	consciousness-making	

and	community	development	participation

Keywords :	Social	Order,	The	mechanism	to	organize	the	community,	Social	support	

โสมาภา  หาญวณิชานนท์, สุพรรณี  ไชยอำพร  
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บทนำ

 สืบเนื่องจากในสังคมไทยปัจจุบัน	มีการเปลี่ยนแปลงไป	

อยา่งมาก	ผูค้นในสงัคมมกีารเบีย่งเบนความสมัพนัธไ์ปจากเดมิ	 

ส่งผลให้สถาบันทางสังคมทำหน้าที่ไม่ครบสมบูรณ์	 สิ่งเหล่านี้ 

เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้เกิดปัญหาสังคม	ปัญหาที่เห็นเด่นชัด	

ในปัจจุบันนี	้ อาทิ	 ปัญหาเด็กและเยาวชน	ทั้งปัญหายาเสพติด	

และการมั่วสุมตามสถานบันเทิง	 ปัญหาอาชญากรรม	 ทั้งการ 

ประทษุรา้ยทางรา่งกายและทรพัยส์นิ		ปญัหาทจุรติคอรร์ปัชัน่เปน็ 

ปัญหาที่อยู่ในสังคมไทยมาเป็นเวลานาน	 และนับวันยิ่งรุนแรง	

มากยิ่งขึ้น	 ทำให้ประเทศต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมาก 

แต่สภาพชีวิตของผู้คนยังได้รับความเดือดร้อนและได้รับการ 

ช่วยเหลือไม่ทั่วถึง	 อีกทั้งผู้คนบางกลุ่มไม่ยึดถือกฎเกณฑ์ 

กติกา	 ส่งผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างราบรื่น	 เป็นสังคม	

ไม่มีคุณภาพ	 ไม่สามารถอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มทางสังคมได้อย่าง	

สงบสุขอันเรียกสภาพการณ์นี้ว่า	“สังคมไร้ระเบียบ”	อันเกิดจาก

การทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์ทางสังคม	(พัทยา		สายหู,	2544)	อาจ 

นำไปสู่ภาวการณ์ล่มสลายของสังคมได้ในที่สุด	จากวิวัฒนาการ	

การจัดระเบียบสังคมไทย	 เห็นได้ว่าในอดีตสังคมไทยเป็นแบบ	

ดั้งเดิม	 กฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกันทางสังคมเป็นลักษณะของ 

การยึดถือจารีตประเพณี	 อันยึดโยงอิทธิพลความเชื่อทาง	

พระพุทธศาสนาและเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม	 ผู้คนจึงเกิด	

ความเกรงกลัวต่อบาป	 การดำเนินกิจกรรมต่างๆ	 ของผู้คนจึง	

เน้นไปทางการสร้างคุณงามความดี ในการดำเนินชีวิต		

(พระพรหมมหาคณุาภรณ,์	2548	:	9-11)	สง่ผลใหก้ารจดัระเบยีบ	

เป็นแบบเรียบง่าย	 ไม่วุ่นวาย	 แต่ทั้งนี้ในความเป็นจริงสังคม	

มอิาจหยดุนิง่อยูก่บัที่	ระบบสงัคมทีซ่บัซอ้นเริม่เกดิขึน้	อนัเนือ่ง	

จากการเข้ามาของสังคมทุนนิยม	ทำให้เกิดการแข่งขันทางการ	

ผลิตค่อนข้างสูง	 ทรัพยากรธรรมชาติไม่สามารถรองรับความ	

ต้องการใช้ของมนุษย์ที่เพิ่มขึ้น	 ส่งผลกระทบให้มีการทำลาย 

ทรพัยากรและสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาต	ิทำใหน้ายทนุมอีทิธพิล

อยา่งมากในการทำการคา้ทัง้ทางอตุสาหกรรมและเกษตรกรรม		 

จึงเป็นช่องว่างให้นายทุนอาศัยอิทธิพลทางการค้าเอารัด	

เอาเปรียบชาวไร่	 ชาวนา	 และกรรมกรที่มีฐานะความยากจน 

ทำใหเ้กดิความเหลือ่มลำ้ในเรือ่งกระจายรายได้	โอกาสทางสงัคม	

และสิทธิในการครอบครองทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ	 สังคมใน 

เกิดการเสียระเบียบอย่างเห็นได้ชัดเจน	 ความเป็นพลวัตนี้เอง 

ทำให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามระดับสภาพปัญหาทาง

สังคมที่มีปริมาณและระดับความรุนแรงเรื่อยๆ			

	 ทั้งนี้สืบเนื่องจากการปะทะทางสังคมมิได้หยุดแต่เพียง 

เท่านี้ 	 สั งคมไทยในปัจจุบันนี้ ได้รับอิทธิพลจากกระแส 

โลกาภิวัตน์	สภาพปัญหาลุกลามเร่ือยมา	ได้พัฒนาเป็นภัยคุกคาม		

มีลักษณะแข่งขันกันสูงเพื่อครอบครองวัตถุดิบ	 รวมทั้งความ	

ได้เปรียบทางการค้า	 การบริโภคเทคโนโลยี	 แฟชั่น	 สินค้า 

นำไปสู่การสั่งเข้าจากต่างประเทศ	 ค่านิยมจึงไม่สามารถดำรง

คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์เฉพาะของประเทศและสังคมได้	 ก่อให้เกิด	

ปัญหาสังคมที่ตามมาเป็นลูกโซ่	 ส่งผลกระทบต่อชุมชน	 สังคม		

จนถึงระดับประเทศ	 อาทิ	 ปัญหายาเสพติด	 ปัญหาค้ามนุษย์			

ปัญหาความมั่นคง	 ปัญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์	 ฯลฯ		

เป็นต้น		

	 จากวิวัฒนาการและสภาพปัญหาสังคมในอดีตถึง 

ปัจจุบัน	 การศึกษาในเรื่องของการจัดระเบียบ	 จึงต้องมีการจะ

ศึกษาชุมชนที่ยังมีแบบแผนและวิถีชีวิตความเป็นอยู่	 ค่านิยม	

ในรูปแบบเดียวกัน	และดำรงอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ	อาศัยการ	

จัดระเบียบของผู้คนในชุมชน	ทั้งนี้บางชุมชนยังมีการดำรงชีวิต 

ท่ามกลางอาณาเขตปริมณฑลของความเป็นเมืองและความ 

เป็นชนบท	 ดังเช่น	 “ชุมชนบางไพรจังหวัดสมุทรสงคราม”	

เป็นชุมชนต้นแบบ	 ในเรื่องของการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ 

พอเพียง	 และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร	 จนได้รับรางวัลดีเด่นใน 

สาขาตา่งๆ	และยงัเปน็ทีย่อมรบัจากผูค้นภายนอก	โดยมปีระเดน็

ในการศกึษาการจดัระเบยีบในการดำเนนิชวีติในระดบัครอบครวั	

ระดบัชมุชน	ระดบัสงัคม	อยา่งไร	ภายใตก้ระแสการเปลีย่นแปลง 

ยุคโลกาภิวัตน์	 และการเปลี่ยนแปลงกลไกในการจัดระเบียบ 

ชุมชน	อย่างไรต่อวิถีครอบครัว	เศรษฐกิจ	และในชุมชน	จึงเป็น 

ประเด็นที่น่าศึกษาอย่างยิ่ง	 เพื่อเป็นต้นแบบและแนวทางที่ 

สำคัญต่อกระบวนการและกลไกในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ	

ในระดบัครอบครวั	ระดบัชมุชนและระดบัสงัคม	สามารถนำมาใช	้

เป็นแบบแผนให้เกิดคุณค่า	 ประโยชน์สูงสุดต่อบุคคลในสังคม	

ทุกระดับ	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.		เพื่อศึกษาการจัดระเบียบชุมชน	

	 2.	 เพื่อศึกษาขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงกลไกการจัด	

ระเบียบชุมชน

	 3.	 เพื่อศึกษาการสนับสนุนของรัฐและหน่วยงานต่างๆ 

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการเปลี่ยนแปลงกลไกการจัดระเบียบ	

ชุมชน	

	 4.	 เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการ 

เปลี่ยนแปลงกลไกการจัดระเบียบชุมชน

ขอบเขตของานวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้	 ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการจัดระเบียบชุมชนใน 

3	มติ	ิคอื	มติดิา้นครอบครวั	มติดิา้นเศรษฐกจิ	และมติดิา้นชมุชน		

โดยกลุ่มเป้าหมาย	 ประกอบด้วยผู้นำทางการและผู้นำตาม 

โสมาภา  หาญวณิชานนท์, สุพรรณี  ไชยอำพร  
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ธรรมชาติ	 ผู้อาวุโสในชุมชน	 กลุ่มแกนนำศูนย์การเรียนรู้ 

กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงกลไกการจัดระเบียบของ

ชุมชนและสังคม	ทั้งภาครัฐและเอกชน		

วิธีการดำเนินวิจัย

 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญในการศึกษาวิจัยครั้งนี้	 เจาะจง 

คัดเลือกจากลุ่มผู้นำ	 และประชาชนในชุมชนบางไพร*	 ที่อาศัย 

อยู่ในชุมชนแห่งนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า	 3	 ปี	 และทำกิจกรรม	

ร่วมกับชุมชน	 ตั้งแต่	 1	 ปีขึ้นไปมีความเต็มใจให้ข้อมูล		

ประกอบไปด้วย	กลุ่มแกนนำที่เป็นทางการ	และตามธรรมชาติ	

ผู้อาวุโสในชุมชน	 และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน	 รวม		

15		คน

	 แนวประเด็นการสัมภาษณ์ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 

ผู้วิจัยได้พัฒนาจากแนวคิดทฤษฎี	 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	

แบ่งออกเป็น	 6	 ตอน	 ประกอบด้วย	 ตอนที่	 1)	 ข้อมูลพื้นฐาน	

ของผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ	 ตอนที่	 2)	 สภาพความเป็นอยู่ของ	

สมาชิกในชุมชน	 ตอนที่	 3)	 รูปแบบการจัดระเบียบชุมชนใน	

แต่ละมิติ	 ตอนที่	 4)	 การเปลี่ยนแปลงกลไกการจัดระเบียบใน 

ชุมชน	 ตอนที่	 5)	 การสนับสนุนของภาครัฐและหน่วยงานที่ 

เกี่ยวข้องต่อการเปลี่ยนแปลงกลไกการจัดระเบียบชุมชน	 และ	

ตอนที่	6)	ปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะ	

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 1.	 ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ	 ที่มีอยู่ใน	

ชุมชน	 อาทิ	 ประวัติความเป็นมาของชุมชน	 แผนแม่บทชุมชน		

รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบชุมชน	

	 2.	 ผู้วิจัยใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในกิจกรรม	

ต่างๆ	 ของชุมชน	 ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางกายภาพของ	

ชุมชน	 โดยเข้าไปในบทบาทของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒน

บริหารศาสตร์	

	 3.	 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยการ	

เจาะลึก	 (In-depth	 Interview)	 โดยใช้วิธีการสร้างแนวประเด็น	

คำถาม	 (Interview	 Guide)	 และตะล่อมกล่อมเกลาให้ผู้ให้ 

ข้อมูลที่สำคัญพรรณนาประเด็นที่เกี่ยวข้องแล้วจึงมาเรียบเรียง 

ตีความหมายและวิเคราะห์เชื่อมโยงในประเด็นที่ต้องการจะ	

ศึกษา

 แนวคิดนำในการศึกษา

 1. ทฤษฎีการจัดระเบียบสังคม (Social Order)	คือ 

การพฒันากฎเกณฑแ์นวทางมาตรการทีท่กุคนในสงัคมนัน้ตอ้ง

ยดึถอืและปฏบิตัริว่มกนั	จงึอยูพ่ืน้ฐานของความสมัพนัธร์ะหวา่ง 

บุคคลและกลุ่มทางสังคม	 ในการนำไปสู่กระบวนการทางสังคม	

ในลักษณะต่างๆ	ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมและ

ผู้คนในชุมชนหรือสังคมนั้น	อาทิ	การแบ่งหน้าที่	การช่วยเหลือ	

ความร่วมมือร่วมใจ	ฯลฯ	 เป็นต้น	 เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง 

ที่ดีทั้งทางการพึ่งพาทางเศรษฐกิจและจิตใจที่ดีของผู้คน 

ในสังคมร่วมกัน	 ด้วยการทำหน้าที่อย่างราบรื่นและนำไปสู่	

คุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม	

 2. แนวความคิดของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

และวัฒนธรรม	 คือ	 การเปลี่ยนแปลงโดยในฐานะของเวลา	

ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบความสัมพันธ์ระหว่าง	

สมาชิกในสังคม	 โดยเกิดขึ้นในระดับกลุ่มบุคคลและในระดับ

สถาบันทางสังคม	 อาทิ	 สถาบันครอบครัว	 สถาบันเศรษฐกิจ		

สถาบันการศึกษา	 ฯลฯ	 นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์กับการ 

เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม	 อันเป็นการเกิดขึ้นในด้านต่างๆ 

ของมนุษย์ประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นและเปลี่ยนแปลงในด้านค่านิยม 

บรรทัดฐานและระบบสัญลักษณ์ต่างๆ	 ในสังคมนั้น	 ทั้งนี้ 	

ความแตกต่างลักษณะต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นเกิดจากเหตุที่มนุษย์	

เป็นผู้กำหนด	 หากมีภูมิคุ้มกับต่อการเปลี่ยนแปลงที่ดี	 ย่อม	

นำสู่ในทิศทางที่ดีต่อสังคม	 หากเกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของ 

ผู้คนต้องอาศัยการเปลีย่นแปลงที่นำไปสู่ดุลยภาพสมบรูณ์ทีสุ่ด	

เพื่อฟื้นฟูชุมชนและสังคมที่มีให้กลับคุณภาพที่ดีขึ้น

 3. แนวคิดขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงกลไกการจัด 

ระเบียบชุมชน	 (สุพรรณี	 	 ไชยอำพร,	 2549)	 คือ	 การทำงาน	

หรือการพัฒนาใดๆ	 ต้องคำนึงถึงคนเป็นตัวตั้ง	 ซึ่งเป็นทั้งผู้รับ	

(actress)	 ผู้กระทำ	 (actor)	 และผู้ตัดสินใจ	 (decision	maker)	

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์	 และการรู้ทางเลือกทางรอดในการ

พัฒนาไปพร้อมกันซึ่งอาจจะไม่มีเวลาเป็นตัวตั้ง	แต่มีเป้าหมาย

และวิธีการในระดับการปฏิบัติการในพื้นที่	6	ขั้นตอน

 4. ทฤษฎแีละปจัจยัทีม่ผีลตอ่การเปลีย่นแปลงกลไก 

การจัดระเบียบชุมชน	มี	3	แนวคิดได้แก่

  4.1 ทฤษฎกีระบวนการเรยีนรู ้ Krathwohl  Bloom 

and Masia Krathwohl Bloom and Masia	(1964	อ้างถึงใน 

สุพรรณี	 	 ไชยอำพร,	2550	 :	 18-20)	 ได้จำแนกระดับคุณภาพ	

การเรียนรู้ด้านจิตใจ	 (Affective	 Domain)	 โดยจัดสำดับขั้น	

คุณลักษณะด้านความรู้สึกไว้	 5	 ประการ	 คือ	 1)	 การรับรู้	

(Receiving)	 การเรียนรู้และเกิดความรู้สึกต่อสถานการณ์หรือ 

สิ่งเร้าที่ปรากฏ	 2)	 การตอบสนอง	 (Responding)	 การมี	

ปฏกิริยิาตอบสนอง	ตอ่สิง่เรา้ทีร่บัรู	้3)	การเหน็คณุคา่	(Valuing) 

การประเมินสถานการณ์หรือเรื่องราวต่างๆ	 ว่ามีประโยชน์	

หรือไม่อย่างไร	 4)	 การจัดระบบ	 (Organization)	 การรวบรวม	 

เรื่องราว	 แล้วจัดคุณค่าเข้าเป็นระบบ	 มีความเชื่อมโยง 

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าของเรื่องราวหรือสิ่งต่างๆ	 ของ 

จุดเด่น	 5)	 การสร้างลักษณะนิสัย	 (Characterization)	 เป็น	

แบบแผนกฎเกณฑ์ขึ้นใหม่	ให้มีการกระทำที่คงเส้นคงวา	โดยมี	

การจัดระบบของตนเอง	และยึดถือจนเป็นการกระทำอัตโนมัติ	

โสมาภา  หาญวณิชานนท์, สุพรรณี  ไชยอำพร  
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  4.2 แนวคิดการสนับสนุนทางสังคม	 Farber	

(1983	:	5	อ้างถึงใน	จิตรา		เจริญภัทรเภสัช,	2537:	46)	ลักษณะ	

ของการสนับสนุนทางสังคมแบ่งออกดังนี้	คือ	1)	การสนับสนุน	

ทางด้านสังคมและอารมณ์	 (Socio	 Emotional	 Support)	 คือ	

ความสนใจ	 กำลังใจ	 การยอมรับ	 2)	 สนับสนุนทางสังคมด้าน	

การเงินและสิ่งของเครื่องใช	้ (Financial	 and	 Instrument	 Aid) 

3)	การได้รับคำแนะนำแก้ไขปัญหา	(Information	Aid)	หมายถึง 

การได้รับคำแนะนำแก้ไขปัญหาทั้งด้านการงานและเรื่อง	

ส่วนตัว

  4.3 แ น ว คิ ด ก า ร ขั ด เ ก ล า ท า ง สั ง ค ม 	 คื อ	

กระบวนการที่บุคคลยอมรับทักษะ	 ความรู้	 ทัศนคติ	 ค่านิยม	

และแรงจูงใจ	 ที่ปรากฏอยู่ในกลุ่มทั้งหลายที่เขาเป็นหรือจะ 

เป็นสมาชิกและเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องประสบตั้งแต่เด็กจนเป็น 

ผู้ใหญ่	 โดยเรียนรู้ถึงค่านิยมกฎเกณฑ์	 ระเบียบแบบแผนที่	

มนุษย์ในสังคมนั้นๆ	 วางไว้	 เพื่อให้ความสัมพันธ์และการอยู่ 

ร่วมกันสามารถดำเนินต่อไปได้ด้วยดี	

 การวิเคราะห์ข้อมูล  

	 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์	

ขอ้มลูเชงิพรรณนา	(Descriptive	Analysis)	โดยการจดัหมวดหมู	่

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์	 การประชุมกลุ่ม	 และการสังเกต	

แบบมีส่วนร่วม	 เพื่อเชื่อมโยงกับแนวความคิด	 และการศึกษา 

อื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับเนื้อหาสาระโดยยึดหลักตรรกะ 

เทียบเคียงกับแนวคิดทฤษฎีควบคู่บริบท	 (Context)	 รวมทั้ง 

เชื่อมโยงหาความสัมพันธ์ของข้อมูล	 (Successive	 Approxi- 

mation)	 ให้สามารถนำไปสู่ความเข้าใจต่อการดำรงอยู่	 การ 

เปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ที่ศึกษา	โดยหาแบบแผนภายใต้	

บริบทของสังคม	 วัฒนธรรมที่ศึกษาและทำความเข้าใจกับ	

ความหลากหลายของข้อมูลที่ได้มา	 ตลอดจนแยกแยะเงื่อนไข	

เพื่ออธิบายสาเหตุที่เกิดขึ้น	 เพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มการ 

เปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์ได้ชัดเจนแล้วนำมาวิเคราะห์หา	

ความสัมพันธ์

ผลการวิจัย

 จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัการจดัระเบยีบชมุชน 

และการเปลี่ยนแปลง	สรุปสาระสำคัญของการศึกษา	ดังนี้

ตอนที่ 1	 ผลการวิเคราะห์การจัดระเบียบชุมชน	มี	3	มิติ	คือ	

	 	 1.1	 ครอบครัว	 เกิดจากการมีแนวทางพฤติกรรม	

ร่วมกัน	คือ	การแบ่งหน้าที่ในงานบ้าน	พ่อและแม่หารายได้และ	

ตัดสินใจร่วมกัน	 และแบ่งปันการใช้สอยเครื่องอุปโภคและ 

ทรัพยากรในการใช้ร่วมกันได้	 วิธีการอบรมขัดเกลาและ	

เสริมสร้างความเป็นระเบียบ	 คือ	 เน้นเนื้อหาสาระการขัดเกลา	

ได้แก่	การวางตนในกรอบของจารีตและศีลธรรม	ยกแบบอย่าง 

ทีด่แีละไมด่จีากสือ่หรอืละครทางโทรทศัน	์ทัง้นีก้ารเปลีย่นแปลง	

ทางสังคม	 เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิต	

ภาพที่ 1	 แสดงปรัชญาการพัฒนาในระดับปฏิบัติการ	(สุพรรณี		ไชยอำพร,	2549)

 

 
 
 
   
       6 
                           
 

5 
 
            3               4              2 
            

   
  1  

 
                    
                                                                         
      
ภาพท่ี 1  แสดงปรัชญาการพัฒนาในระดับปฏิบัติการ (สุพรรณี ไชยอําพร, 2549) 
 
4. ทฤษฎีและปจจัยท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงกลไกการจัดระเบียบชุมชน มี 3 แนวคิดไดแก 
4.1 ทฤษฎีกระบวนการเรียนรู Krathwohl Bloom and Masia  Krathwohl Bloom and Masia  (1964  อางถึงใน      
สุพรรณี  ไชยอําพร , 2550 : 18-20) ไดจําแนกระดับคุณภาพการเรียนรูดานจิตใจ (Affective Domain) โดยจัดสําดับขั้น
คุณลักษณะดานความรูสึกไว 5 ประการ คือ 1) การรับรู (Receiving) การเรียนรูและเกิดความรูสึกตอสถานการณหรือสิ่งเรา
ที่ปรากฏ 2)  การตอบสนอง (Responding) การมีปฏิกิริยาตอบสนอง ตอสิ่งเราที่รับรู  3) การเห็นคุณคา (Valuing) การ
ประเมินสถานการณหรือเรื่องราวตาง ๆ วามีประโยชนหรือไมอยางไร  4)  การจัดระบบ (Organization) การรวบรวม
เรื่องราว แลวจัดคุณคาเขาเปนระบบ มีความเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางคุณคาของเรื่องราวหรือสิ่งตาง ๆ ของจุดเดน 5)  
การสรางลักษณะนิสัย (Characterization) เปนแบบแผนกฎเกณฑขึ้นใหม ใหมีการกระทําที่คงเสนคงวา โดยมีการจัดระบบ
ของตนเอง และยึดถือจนเปนการกระทําอัตโนมัติ  

4. 2  แนวคิดการสนับสนุนทางสังคม  Farber (1983: 5 อางถึงใน จิตรา เจริญภัทรเภสัช, 2537: 46) ลักษณะ
ของการสนับสนุนทางสังคมแบงออกดังนี้ คือ1) การสนับสนุนทางดานสังคมและอารมณ (Socio Emotional  Support) คือ 
ความสนใจ กําลังใจ การยอมรับ 2) สนับสนุนทางสังคมดานการเงินและสิ่งของเครื่องใช (Financial and Instrument Aid)  
3) การไดรับคําแนะนําแกไขปญหา (Information Aid) หมายถึง การไดรับคําแนะนําแกไขปญหาทั้งดานการงานและเรื่อง
สวนตัว 

4.3  แนวคิดการขัดเกลาทางสังคม  คือ กระบวนการที่บุคคลยอมรับทักษะ ความรู ทัศนคติ คานิยม และ
แรงจูงใจ ที่ปรากฏอยูในกลุมทั้งหลายที่เขาเปนหรือจะเปนสมาชิกและเปนสิ่งที่มนุษยตองประสบตั้งแตเด็กจนเปนผูใหญ 
โดยเรียนรูถึงคานิยมกฎเกณฑ ระเบียบแบบแผนที่มนุษยในสังคมนั้น ๆ วางไว เพื่อใหความสัมพันธและการอยูรวมกัน
สามารถดําเนินตอไปไดดวยดี  
 
 

6.ลักษณะเดนที่คํานึงถึงสวนรวม
(Collective Personality Society) 
นําไปสูความรับผิดชอบในสังคม 

5. ความพยายามในการพึ่งตนเอง 
(Self-reliance) การแกปญหาตาง ๆ 
ดวยตนเอง และใชทรัพยากรที่มีอยู 
ภายใตสภาพแวดลอมที่เปนอยู  

 4. การมีสวนรวม (People 
Participation) ความผูกพันรวม
ดูแลรักษา และเมื่อผิดพลาดก็
หันมารวมมือกัน 

3.ไมทําใหรูสึกแปลกแยกหรือ
เคารพในศักด์ิศรี (Delineation)  ทํา
ใหเห็นวาสมาชิกเปนสวนสําคัญใน
เรื่องนั้น 

2. ความอยากได อยากดี  
อยากเปลี่ยนแปลงอยางมี
ขอบเขต (Aspiration Frontier) 

 1.ตระหนักในชองวาง
(Consciousness Gap) สะทอน
ในรูปปญหาและความตองการ 

1.	 ตระหนักในช่องว่าง	 (Con-

sciousness	 Gap)	 สะท้อนในรูป	

ปัญหาและความต้องการ

2.	 ความอยากได้	 อยากดี	 อยาก	

เปลี่ยนแปลงอย่างมีขอบเขต	 (As-

piration	Frontier)

3.	 ไม่ทำให้รู้สึกแปลกแยกหรือ	

เคารพในศักดิ์ศรี	 (Delineation) 

ทำให้เห็นว่าสมาชิกเป็นส่วนสำคั

ญในเรื่องนั้น

4.	 การมสีว่นรว่ม	(People	Partici-

pation)	ความผกูพนัรว่มดแูลรกัษา	

และเมือ่ผดิพลาดกห็นัมารว่มมอืกนั 

5.	 ความพยายามในการพึง่ตนเอง	

(Self-reliance)	การแกป้ญัหา	ตา่งๆ	

ดว้ยตนเอง	และใชท้รพัยากรทีม่อียู่

ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่

6.	 ลกัษณะเดน่ทีค่ำนงึถงึสว่นรวม 

(Collective	Personality	 Society)

นำไปสู่ความรับผิดชอบในสังคม

โสมาภา  หาญวณิชานนท์, สุพรรณี  ไชยอำพร  
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จึงสอนให้รู้จักใช้อินเตอร์เนต	 มือถือให้เหมาะสม	 เพื่อมิให้เกิด

ความสุ่มเสี่ยงต่อปัญหา	อาศัยการเป็นแบบอย่างที่ดีของพ่อแม ่

และพูดคุยปรึกษาหารือร่วมกัน	 มีกฎที่ยืดหยุ่นมาเพื่อให้ 

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม	 หากมีการละเมิดหรือ 

ฝ่าฝืนข้อตกลงในครอบครัวและสังคม	 จะไม่ใช้วิธีการลงโทษ	

ที่รุนแรง	 อาศัยความรักและความเข้าใจ	 เพื่อให้ปฏิสัมพันธ์ที่ดี

ในครอบครัว	 สมาชิกจึงเกิดการยอมรับและปฏิบัติตามบทบาท

หน้าที่จนเป็นนิสัย	 สามารถปรับตัวสู่สมดุลของระบบครอบครัว

และไม่สร้างปัญหาให้ชุมชนและสังคม	

	 	 1.2	 เศรษฐกิจ	 มีการเผชิญปัญหาทางเศรษฐกิจ		

อาทิ	 การขาดแคลนปัจจัยในการผลิต	 การยอมรับทางสังคม	

และความขัดแย้ง	 แนวทางจัดการ	 คือ	 การลองผิดลองถูกและ	

ค้นหาแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน	การเปลี่ยนแปลงทางสังคม	

ทำใหอ้าชพีมคีวามหลากหลาย	จงึนยิมแบง่หนา้ทีต่ามความถนดั	

เฉพาะบุคคล	 เน้นการแลกเปลี่ยนแบบกลไกราคาและตลาด 

ส่วนผลกระทบทางสังคมที่มีต่อกลุ่มเครือข่ายอาชีพ	 มีการ	

จัดมาตรการเพื่อดูแลกันเอง	 อาทิ	 การสร้างห้องเก็บเสียง	 การ	

ไม่ให้มีการดื่มสุรา	 และการเฝ้าระวังความปลอดภัย	 เป็นต้น 

โดยมีการประชุมประจำเดือนทุกเดือน	 เพื่อหาแนวทางหรือ	

ขอ้ตกลงรว่มในการผลติ	การแลกเปลีย่น	การกระจายผลประโยชน	์

ยึดพฤติกรรมโดยการเห็นแบบอย่างที่ดี	 อาทิ	 บรรพบุรุษ	

ปราชญ์ชาวบ้าน	 ผู้นำ	 และยึดตามหลักธรรมทางศาสนา	 อาทิ	

คุณธรรม	 ศีลธรรม	 สัจจะ	 และหิริโอตับปะ	 หากมีการละเมิด 

กติกาหรือก่อปัญหาที่ไม่ขั้นรุนแรง	 ใช้มาตรการลงโทษกันเอง	

อาทิ	 ว่ากล่าวตักเตือน	 ไม่สมาคม	 ไม่ทำธุรกรรมใดใดร่วม 

แต่หากเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและภาพลักษณ์ 

ในชุมชน	 อาทิ	 ปัญหาอาชญากรรม	 เช่น	 การยิงปืนขึ้นฟ้า	

ปัญหายาเสพติด	 การลักขโมยใช้กลไกทางกฎหมายในการ	

ควบคุม	 ทั้งนี้สถานการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นไม่บ่อย	 เพราะสมาชิก

ส่วนใหญ่ยอมรับและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่	 ไม่ก่อปัญหาต่อ

กลุ่มอาชีพและชุมชน	

	 	 1.3	 การจัดระเบียบในชุมชน	 ทัศนะของสมาชิก	

ยึดถือความเชื่อเรื่องศาสนา	 จารีต	 พิธีกรรม	 และประเพณีที่	

ปฏิบัติร่วมกันในชุมชน	 เชื่อมโยงจิตใจของสมาชิกให้เกิดความ 

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	มีข้อตกลงร่วมกันอย่างไม่เป็นทางการ	

จากการประชุมและพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันใน	

ทุกเดือน	 ทำให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการทำกิจกรรมร่วมกัน	 เกิด

การรบัรูแ้ละปฏบิตัจินเปน็นสิยั	อาท	ิประเพณตีกับาตรขนมครก	

กิจกรรมที่ทำร่วมกันในวันพัฒนา	 ยังมีการประชาสัมพันธ์ผ่าน

ตามเสียงตามสาย	 ทั้งนี้สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนด้วย	

ความสมัครใจ	 และมีการเฝ้าระวังสอดส่องดูแลความปลอดภัย	

และสวสัดภิาพในชมุชน	โดยพดูคยุรว่มกนัในครอบครวัและกลุม่ 

ภาพรวมสมาชิกในชุมชนจะไม่ก่อปัญหาและความไม่สงบใน

ชุมชน	 แต่ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางสังคม	 ส่วนใหญ่เกิดขึ้น

จากคนภายนอกเข้ามาก่อปัญหา	 อาทิ	 ปัญหาอาชญากรรม		

ปัญหายาเสพติดและปัญหาวัยรุ่น	 หากละเมิดกฎเกณฑ์กติกา	

ใช้กลไกทางกฎหมายในจัดการปัญหา		 	

ตอนที่ 2	 สำหรับการวิเคราะห์ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงกลไก	

การจดัระเบยีบชมุชน	ไดม้กีารวเิคราะหก์ระบวนการเปลีย่นแปลง 

กลไก	จาก	สุพรรณี		ไชยอำพร	(2549)	สามารถสรุปขั้นตอนการ

เปลี่ยนแปลงกลไกการจัดระเบียบชุมชนได้	6	ขั้นตอน	คือ	

	 ขั้นที่	 1	 การรับทราบและวิเคราะห์ปัญหาและความ	

ต้องการ	คือ	ผู้นำและแกนนำตามธรรมชาติ	ชักชวนด้วยตัวเอง	

ผ่านทางเสียงตามสายและปากต่อปากของสมาชิก	 เพื่อสมาชิก	

ในชุมชนให้มาร่วมพูดคุย	 แลกเปลี่ยนถึงสภาพปัญหาและ 

ความตอ้งการและแนวโนม้ของปญัหาทีจ่ะเกดิขึน้	เพือ่วเิคราะห์	

ความร้ายแรงของปัญหาด้วยการจัดลำดับปัญหาความต้องการ 

ในการแก้ไข	

	 ขั้นที่	2	การสร้างแรงบันดาลใจต่อการเปลี่ยนแปลง	คือ	

ผู้นำเล่าเหตุการณ์เชื่อมโยงวิถีชีวิตและการต่อสู้ของบรรพบุรุษ	

และมีการจัดประชุมและบรรยายความรู้	และการจัดศึกษาดูงาน	

การเปิดเวทีประชุมระดับชุมชน	 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์	

ความคิดเห็น	การจัดเวทีประชาคม	การจัดให้คำแนะนำรวมทั้ง	

ให้เงินทุนในการประกอบอาชีพและค่าใช้จ่ายครอบครัว	 การ	

อบรมกลุ่มอาชีพแขนงต่างๆ		ฯลฯ	เป็นต้น			

		 ขั้นที่	 3	 การจัดทำแผนปฏิบัติการ	 แบ่งเป็น	 3	 ระดับ	

คือ	 (1)	 การพูดคุยในครอบครัว	 ต่อการอบรมขัดเกลา	 ทักษะ	

ความชำนาญและประสบการณ์	โดยมีพ่อแม่เป็นผู้ถ่ายทอดและ	

เปน็แบบอยา่ง	ขยายวงกวา้งไปยงัสมาชกิในชมุชนและภายนอก 

ชุมชน	 (2)	 การพูดคุยแลกเปลี่ยนในระดับกลุ่ม	 จากการศึกษา	

ดูงาน	 ประสบการณ์การทำงาน	 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน	

ทกุสิน้เดอืน	(3)	การจดัประชมุอยา่งเปน็ทางการ	ในระดบัชมุชน	

ระดบัตำบล	จนถงึระดบัจงัหวดั	โดยประสานงานรว่มระหวา่งผูน้ำ	

และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 สมาชิกในชุมชน	

องค์กรชุมชน	รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	

	 ขั้นที่	 4	 การร่วมดำเนินกิจกรรมและการเรียนรู้ร่วมกัน 

มีการดำเนินการตามแผนกิจกรรม	 มีการอบรมให้ความรู้และ	

ศึกษาดูงาน	 รวมทั้งมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน 

ทัง้ภายใน	และภายนอกชมุชน	คอื	อำเภอ	จงัหวดั	องคก์ารบรหิาร	

ส่วนตำบล	 โรงเรียน	 วัด	 และผู้ประกอบการธุรกิจสนับสนุน

การทำงานด้านความรู้	 งบประมาณ	 สถานที่ประชุม	 อบรม	

และบุคลากร		 	

	 ขั้นที่	 5	 การทบทวนปัญหาและสรุปบทเรียน	 โดย	

มีกระบวนการที่สำคัญ	 คือ	 (1)	 	 การสรุปบทเรียน	 เป็นการ	 

โสมาภา  หาญวณิชานนท์, สุพรรณี  ไชยอำพร  
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ประเมนิผลจากการสงัเกตของสมาชกิทัง้ในครอบครวั	กลุม่อาชพี	

เดียวกัน	 และผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น	

(2)	 การพึ่งตนเอง	 มีความรักในถิ่นที่อยู่	 ไม่คิดย้ายถิ่นที่อยู่	

มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน	ความรับผิดชอบในบทบาท

หน้าที่ของครอบครัว	และการปฏิบัติกิจกรรมร่วมในชุมชน	

	 ขัน้ที	่6	การขยายผลอนันำไปสูค่วามรบัผดิชอบในสงัคม 

(Social	Responsibility)	คือ	จากคนต่อคน	หรือจากครอบครัว	

ต่อครอบครัวจากหมู่บ้านต่อหมู่บ้าน	 และจากกลุ่มอาชีพและ 

กลุม่เครอืขา่ยไปสูก่ารปฏบิตักิารรว่มของชมุชน	โดยสรา้งความ	

ร่วมมือปฏิบัติกับชุมชนใกล้เคียงและภายนอก	 และสร้างความ	

ร่วมมือในกลุ่มอาชีพและความรู้ในแขนงต่างๆ	 อาทิ	 การ 

ประสานงานรว่มการศนูยก์ารศกึษานอกโรงเรยีน		เกษตรจงัหวดั	

นักพัฒนากรชุมชน	 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่ม 

เป้าหมายสามารถใช้เทคโนโลยีในการนำเทคโนโลยีมาใช้	

ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ	และดำเนินชีวิตประจำวันได้	

ตอนที่ 3	 การสนับสนุนของภาคส่วนต่างๆ	 ที่มีต่อการ 

เปลี่ยนแปลงกลไกการจัดระเบียบชุมชน	คือ		(1)	การสนับสนุน	

ทางด้านสังคมและอารมณ์	 (Socio	 Emotional	 Support)	 โดย 

สร้างความสนิทสนมภายในกลุ่มอาชีพชุมชน	รวมทั้งหน่วยงาน	

ที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	องค์กรปกครอง	

สว่นทอ้งถิน่	สำนกังานสง่เสรมิการเกษตร	และชมุชนสาธารณสขุ	

(2)	 การสนับสนุนทางสังคมด้านการเงินและสิ่งของเครื่องใช้ 

(Financial	 and	 Instrument	 Aid)	 ได้แก่	 สำนักงานส่งเสริม	

การเกษตร	 มีบทบาทสนับสนุนความรู้ทางเศรษฐกิจ	 อาทิ	

การจดัตัง้กลุม่อาชพี	การสรา้งเครอืขา่ยดา้นขอ้มลูขา่วสารทีเ่ปน็ 

ประโยชน์ต่อการพัฒนา	 (3)	 การได้รับคำแนะนำแก้ไขปัญหา	

(Information	Aid)	ทั้งด้านการงานและเรื่องส่วนตัว	ซึ่งเน้นการ 

ประสานความร่วมมือจากองค์กรภายนอก	 ในด้านการให้ข้อมูล	

ต่างๆ	 และการวางแผนในอาชีพการทำงานและในเรื่องของ	

ครอบครวั	ไดแ้ก	่การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย	มบีทบาทในการ	

สนับสนุนข่าวสารและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

จดัทำเวบ็ไซตใ์นการเขา้ถงึขอ้มลูตา่งๆ	เปน็ปฏทินิกจิกรรมของ	

ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง	 และธนาคารเพื่อการเกษตรและ 

สหกรณ์ให้ความรู้และให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุ่ม	

อาชีพต่างๆ				

ตอนที่ 4	 ปัญหาและอุปสรรคด้านบุคคล	 ซึ่งเป็นปัญหาของ	

สมาชิกในชุมชนนั้น	 ประเด็นที่ เป็นปัญหามากที่สุด	 คือ 

สมาชิกขาดความรู้และไม่ให้ความสำคัญในการเปลี่ยนแปลง 

กลไกการจัดระเบียบชุมชน	 ทั้งนี้ความหลากหลายของอาชีพ 

เช่น	 รับราชการ	 ทำโฮมสเตย์	 ทำสวนและค้าขาย	 และปัญหา 

อุปสรรคด้านการดำเนินการประเด็นที่มีความสำคัญที่สุด	 คือ 

สมาชิกไม่มีการรวมกลุ่มอย่างเป็นระบบ	เนื่องจากการรวมกลุ่ม

ของสมาชกิในชมุชนเปน็ลกัษณะโดดเดน่เฉพาะกลุม่	ซึง่เกดิขึน้ 

จากการส่งเสริมจากหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนให้แก่กลุ่มที่	

เกีย่วขอ้งกบัศนูยก์ารเรยีนรู้	ทำใหส้มาชกิในชมุชนทีเ่คยเขา้รว่ม 

และดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยก็ล้มเลิกไปหรือต่างคนต่างทำ	

เพราะไม่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง		

สรุปและอภิปรายผล

	 จากผลการวิจัย	 การจัดระเบียบชุมชนและการ 

เปลี่ยนแปลง:	ศึกษากรณี	ชุมชนบางไพร	จังหวัดสมุทรสงคราม	

มีประเด็นสำคัญที่ควรนำมาอภิปราย	ดังนี้

	 1.	 การจัดระเบียบครอบครัว	 พบว่า	 ตัวชี้วัดในการจัด	

ระเบยีบ	คอื	(1)	ความสมัพนัธท์ีด่ใีนครอบครวั	(2)	การมแีนวทาง	

และพฤติกรรมร่วมกัน	อาทิ	งานบ้าน	ค่าใช้จ่าย	บทบาทหน้าที่	

และการใช้ใช้สอยเครื่องอุปโภคและทรัพยากรร่วมกัน	 (3)	

เนือ้หาการอบรมขดัเกลา	เนน้การประพฤตตินและเลอืกคบเพือ่น 

ในกรอบของจารีต	 การพูดจาและการเคารพผู้อาวุโส	 ทั้งนี้การ	

เปลี่ยนแปลงทางสังคม	 สื่อและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทใน	

ชีวิตมากขึ้น	 ผู้ปกครองจะยกแบบอย่างที่ดีและไม่ดีจากสื่อ 

ทั้งการแต่งกายและการใช้อินเตอร์เนตและโทรศัพท์มือถือ 

และแบ่งเวลาให้เหมาะสม	 (4)	 วิธีการอบรมขัดเกลาที่นิยม	 คือ 

การเป็นแบบอย่างของพ่อแม่	 และพูดคุยปรึกษาหารือและ 

ยืดหยุ่นในกฎกติกา	 ให้สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

(5)	 การควบคุมทางสังคม	 คือ	 หากมีการละเมิดหรือฝ่าฝืน 

ข้อตกลง	 จะไม่ใช้วิธีการลงโทษที่รุนแรง	 อาศัยความรัก	

ความเข้าใจ	กำลังใจ	 เมื่อทำดีชมเชยและให้รางวัล	อาทิ	พาไป	

ตากอากาศ	 ทานข้าวนอก	 ทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	

ลดความขัดแย้งในครอบครัว	 สมาชิกจึงยอมรับและปฏิบัติตาม

หน้าที่จนเป็นนิสัย	ไม่ก่อปัญหาให้ชุมชนและสังคม	

	 2.	 การจัดระเบียบทางเศรษฐกิจ	 ตัวชี้วัดในการจัด 

ระเบียบ	 (1)	 วิธีคิดหรือทัศนะต่ออาชีพของสมาชิกในชุมชน 

ไม่คิดเปลี่ยนอาชีพ	 คือ	 ได้รับการยอมรับของผู้คนในสังคม	

และมีความสุขใจในงานที่ถนัด	 (2)	 การก่อเกิดการจัดระเบียบ	

ทางเศรษฐกิจ	 จากการเผชิญปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์และ 

ความขัดแย้งในผลประโยชน์	 จึงต้องกำหนดแนวทางปฏิบัติ	

ในการทำงาน	 ลองผิดลองถูกและพัฒนาจุดเสียเปรียบใน 

ราคาและคุณภาพสินค้า	 (3)	 มาตรการและข้อตกลงร่วมกัน	

คือ	 เน้นการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

เน้นคุณภาพผลผลิตและราคาที่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภค	 และ 

แบ่งงานตามความถนัดเฉพาะด้านเกิดความรู้ความชำนาญ 

เฉพาะทาง	 ส่วนการแลกเปลี่ยนกับเครือข่ายและผู้บริโภค	

แลกเปลี่ยนด้วยกลไก	 จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ	

วัฒนธรรมที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ	 แต่ทั้งนี้การแลกเปลี่ยนแบบ	 

โสมาภา  หาญวณิชานนท์, สุพรรณี  ไชยอำพร  
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พึ่งพาของเครือข่ายในลักษณะประณีประนอมกัน	 และการเฝ้า 

ระวงัผลกระทบทางสงัคมตอ่กลุม่เครอืขา่ย	ไมม่มีาตรการควบคมุ	

ต้องดูแลความปลอดภัยเอง	 (4)	 การเสริมสร้างมาตรการกลไก	

คือ	การเห็นแบบอย่างที่ดีของบรรพบุรุษ	ปราชญ์ชาวบ้าน	ผู้นำ	

และมีการจัดประชุมประจำเดือน	 เพื่อกำหนดกติกาและหา 

แนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันในกลุ่มอาชีพและชุมชน	 (5)	

การควบคุมทางเศรษฐกิจ	 เน้นการควบคุมเชิงลบ	 มีมาตรการ	

ลงโทษกันเองในกลุ่มอาชีพและชุมชน	 คือ	 ไล่ออก	 ไม่สมาคม	

นินทา	 และใช้กลไกกฎหมายควบคุมปัญหา	 ส่วนการชมเชย		

รางวลั	และกำลงัใจในการทำงานใหแ้กส่มาชกิพบไมม่าก	สมาชกิ	

สว่นใหญย่อมรบัและปฏบิตัติามบทบาทหนา้ที่	ไมก่อ่ปญัหาและ

ปฏบิตัติามจนเปน็นสิยั	แตท่ัง้นีม้โีอกาสสุม่เสีย่งในการไมป่ฏบิตั	ิ

ย่อมเกิดขึ้น	 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม	 ทำให้มีโอกาสพัฒนา 

ความขัดแย้งในกลุ่มอาจแสดงออกชัดเจนขึ้น	 (6)	 การนำ 

ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีประยุกต์ใช้ในการทำงาน	 คือ	 การทำ	

เว็บไซต์และใช้งานด้านสารสนเทศ	 และนำภูมิปัญญามาพัฒนา	

ให้เกิดเอกลักษณ์	เช่น	การเกษตร	การทำอาหาร	การแกะสลัก	

ผลไม้	ฯลฯ	เป็นต้น	

	 3.	 การจดัระเบยีบในชมุชน	ตวัชีว้ดัในการจดัระเบยีบ	(1)	

ความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชนมีความเอื้ออาทร	 ช่วยเหลือ 

เกื้อกูลน้อยลง	 ในงานบุญ	 งานประเพณี	 และงานสำคัญต่างๆ	

เกิดขึ้นแต่ไม่ชัดเจนทั้งนี้ได้รับผลกระทบการเปลี่ยนแปลง 

ทางสังคมต่อความสัมพันธ์แบบทุติยภูมิมากขึ้น	(2)	ด้านทัศนะ	

ต่อการดำเนินวิถีชีวิต	 ยึดความเชื่อตามหลักศาสนาและ	

กฎแห่งกรรมในการดำเนินชีวิต	 ต้องการให้เด็กและเยาวชน	

ประพฤติตนอยู่ในกรอบจารีต	 การแต่งกายสุภาพไม่สร้างความ	

แปลกแยกหรือขัดกับวิถีชีวิตในชุมชน	 (3)	 มาตรการและ	

ข้อตกลงร่วมกัน	 คือ	 ไม่มีการกำหนดกฎเกณฑ์หรือมาตรการ	

อย่างเป็นทางการ	 ประสานความร่วมมือกับเครือข่าย	 อาทิ	

ผู้นำชุมชน	 ตำรวจ	 อภปร.	 มีการตรวจตราและดำเนินการ 

แต่ผลไม่ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ	 มีเพียงมาตรการรับรู้ 	

ร่วมกันโดยปริยาย	 คือ	 ไม่ส่งเสียงดังหรือสร้างความรำคาญ		

หลังสี่ทุ่มขึ้นไปในชุมชน	 และมีการช่วยเหลือร่วมแรงร่วมใจ	

ทำความสะอาดวัด	โรงเรียนและชุมชนในวันสำคัญ	อาทิ	วันพ่อ	

วันแม่	 และวันสำคัญทางศาสนา	 การลงแรงทำแทนกันได้ 

รวมทั้งมีส่วนร่วมงานวันสำคัญทางศาสนาและงานประเพณี 

ท้องถิ่น	 (4)	 การเสริมสร้างมาตรการกลไก	 คือ	 การประชุม	

ประจำเดือน	 และการเห็นแบบอย่างที่ดี	 อาทิ	 บรรพบุรุษ	

ปราชญ์ชาวบ้าน	 ผู้นำ	 มีการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการตาม	

งานประเพณีต่างๆ	 (5)	 การควบคุมปัญหาในชุมชน	 สมาชิก 

นิยมการควบคุมเชิงลบ	 โดยหากละเมิดกติกา	 ใช้กลไกทาง	

กฎหมายในการควบคุมปัญหา	 และมีมาตรการลงโทษกันเอง	

อาทิ	การติ	นินทา	ไม่สมาคม	ส่วนการควบคุมเชิงบวก	ในการ	

ปฏิบัติได้ดียกย่อง	 ชมเชย	 และให้รางวัลเชิดชู	 มีบ้างแต่ 

ไม่มาก	 สมาชิกจึงมีการยอมรับและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่	

ไมก่อ่ปญัหาในชมุชนมากทีส่ดุ	(6)	ดา้นเทคโนโลยใีนการสือ่สาร	

และประชาสัมพันธ์ในชุมชน	 พบว่า	 มีการใช้เสียงตามสาย	

กระจายข่าวสารต่างๆ	 ในชุมชนและมีการติดต่อสื่อสารทาง 

โทรศัพท์	 เพื่อให้สมาชิกในชุมชนได้มีการรับรู้ที่มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น	

	 4.	 ขัน้ตอนการเปลีย่นแปลงกลไกการจดัระเบยีบชมุชน 

พบว่า	กระบวนการเปลี่ยนแปลงกลไกการจัดระเบียบชุมชนนั้น 

ได้มีการวิเคราะห์ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงกลไกให้เกิดความ 

เป็นระเบียบในชุมชน	 	 ดัดแปลงจาก	 สุพรรณี	 	 ไชยอำพร 

(2549)	 สามารถสรุปการเปลี่ยนแปลงกลไกการระเบียบชุมชน 

ได	้6	ขัน้ตอน	โดยสมาชกิในชมุชนสว่นใหญม่สีว่นรว่มในขัน้ตอน 

การเปลี่ยนแปลงกลไกในการจัดระเบียบชุมชนอย่างชัดเจน

	 5.	 การสนบัสนนุของภาคสว่นตา่งๆ	พบวา่	หนว่ยงานหลกั 

ที่เข้ามาสนับสนุนในกระบวนการขับเคลื่อนระเบียบชุมชน 

อยา่งตอ่เนือ่งและมแีนวโนม้ทีจ่ะสนบัสนนุตอ่ไป	คอื	(1)	องคก์าร 

บริหารส่วนจังหวัดให้งบประมาณในพัฒนาชุมชน	 จำนวนเงิน	

800,000	บาท	บริหารงานร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

(2)	 หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 โดยร่วมดำเนินการ	

กับองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวนเงิน	400,000	บาท	รวมทั้ง 

ด้านสวัสดิการ	 คือ	 การสนับสนุนเงินเบี้ยผู้สูงอายุ	 60	 ปีขึ้นไป	

ทุกคน	 คนละ	 500	 บาท	 ทุกเดือน	 งบประมาณพัฒนาชุมชน	

อาทิ	 การสร้างถนน	 การสร้างสะพานคอนกรีต	 การเพิ่มจุด	

เสียงตามสาย	ฯลฯ	 (3)	สำนักงานส่งเสริมการเกษตรสนับสนุน 

ความรูด้า้นการประกอบอาชพีและมกีารใหค้ำปรกึษาและใหท้นุ 

ในการวางแผนการประกอบอาชีพและครอบครัว	 และ	 (4)	

หน่วยงานสาธารณสุข	 ประสานงานร่วมกับอาสาสมัคร 

สาธารณสุขจัดอบรมความรู้แก่ประชาชน	 และวิธีการป้องกัน	

โรคต่างๆ	อาทิ	โรคความดันและโรคเบาหวาน	และการเฝ้าระวัง 

เรื่องลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออก

	 ทั้งนี้การประสานความร่วมมือจากองค์กรภายนอก	

ในด้านการให้ข้อมูลต่างๆ	และการวางแผนในอาชีพการทำงาน

และในเรื่องของครอบครัว	อาทิ	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	

มีบทบาทในการสนับสนุนข่าวสารและประชาสัมพันธ์	 การ	

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชน	 มีการจัดทำเว็บไซต์ให้สมาชิกใน 

และนอกชมุชนและเขา้ถงึขอ้มลูตา่งๆ	เปน็ปฏทินิกจิกรรมของใน	

ชุมชนอย่างต่อเนื่อง	 และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์	

ให้ความรู้กับเกษตรกร	 ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุ่ม 

อาชีพต่างๆ	 ตามกฎเกณฑ์	 เพื่อเพิ่มรายได้และวางแผนการ 

จัดการให้แก่เกษตรกรหรือครอบครัวในชุมชน

โสมาภา  หาญวณิชานนท์, สุพรรณี  ไชยอำพร  
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ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

	 	 1.1	 ควรมีการเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้มี	

ความมั่นคง	 มีสัมพันธภาพที่ดี	 มีความเข้มแข็งทางคุณธรรม	

จริยธรรม	โดยจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง	มีการใช้สื่อ

ชุมชนและสือ่สาธารณะให้ขอ้มลูข่าวสารสนเทศที่เปน็ประโยชน์

ในการดำรงชีวิต	

	 	 1.2	 ควรมีการจัดพัฒนาศักยภาพของชุมชนและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม	 โดยเชื่อมโยง	

บทบาทระหว่างสถาบันครอบครัว	สถาบันศาสนา	โรงเรียน	และ	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างเครือข่ายการดูแล	 คุ้มครอง	

การจัดสวัสดิการสังคมภายในชุมชน	 รวมถึงการช่วยเหลือ	

ผู้ด้อยโอกาสทุกประเภท	 และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	

และสิ่งแวดล้อม

	 	 1.3	 ควรมีการร่วมมือระหว่างชุมชน	 สถาบัน	

การศึกษา	 สถาบันศาสนา	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัด 

เครอืขา่ยรว่มในการเฝา้ระวงัพฤตกิรรมเสีย่งของเดก็และเยาวชน 

รณรงค์สร้างจิตสำนึกสาธารณะให้สมาชิกในชุมชนเป็นมีความ	

รับผิดชอบต่อส่วนรวม	

	 	 1.4	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการส่งเสริมการ 

จัดตั้งกลุ่มอาชีพ	 หรือสร้างเครือข่ายอาชีพรวมกับภายนอก	

ชุมชน	 มีการสร้างเสริมความเข้มแข็งของสมาชิกในชุมชนให้ 

เกิดความร่วมมือในการแบ่งปันปัจจัยการผลิต	 และเกิดกลุ่มที่ 

เข้มแข็งในการกระจายผลประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	

	 	 1.5	 การเปลี่ยนแปลงกลไกการระเบียบชุมชน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการสนับสนุนความรู้ทางวิชาการ	

เกี่ยวกับหลักการ	 และแนวทางที่ถูกต้องให้กับสมาชิกในชุมชน	

เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถขับเคลื่อนการ	

จัดระเบียบชุมชนด้านต่างๆ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	 ควรทำการศกึษากลไกการปฏบิตังิาน	ตลอดจน	

เปลี่ยนแปลงกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับขององค์การปกครอง	

ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินนโยบายในการพัฒนา	

ชุมชนด้านต่างๆ	อย่างเป็นรูปธรรม

	 	 2.2	 ควรทำการศึกษาเกี่ยวกับการเสริมสร้างความ 

เป็นธรรมในชุมชน	 เพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรม	 อันนำมาสู่ 

ความเป็นระเบียบให้เกิดขึ้นภายในชุมชนอย่างแท้จริง
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ความเป็นธรรมในทัศนะของชาวชุมชนมุสลิมชานเมือง   

กรณีศึกษา : ชุมชนธรณีคำ* เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

The Perception of Fairness Among Muslim Suburb Communites: A Case Study of

Torraneekom Community Of Nongjok Bangkok

 วุฒิชัย  สายบุญจวง	สุพรรณี		ไชยอำพร    
		คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์						

 

บทคัดย่อ   

	 การวิจัยมีวัตถุประสงค์	 เพื่อศึกษาความหมายความเป็นธรรม	 และลักษณะความเป็นธรรมของชุมชน	 วิธีการเสริมสร้าง	

ความเป็นธรรมในวิถีของชุมชนมุสลิมในเขตชานเมือง	 ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเมืองหลวง	 และศึกษาปัญหาอุปสรรค 

แนวทางแก้ไขเพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรม	 ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม	 การเก็บข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์	

เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ	(Key-informants)	จำนวน	15	คน	ประกอบด้วย	ผู้นำที่เป็นทางการ	และตามธรรมชาติ	ผู้อาวุโสในชุมชน	

ผู้นำทางศาสนา	 ผู้นำกลุ่มสตรีและเยาวชนที่มีบทบาทในการพัฒนาชุมชน	 ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์ตามหลักตรรกะเทียบเคียง	

แนวคิด	ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	ควบคู่บริบท	(Context)	โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาประกอบ

	 ผลการศึกษา	พบว่า	

	 ความหมายของความเป็นธรรม	คือ	การมีความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน	การได้รับโอกาสต่างๆ	ตามสิทธิของความเป็น	

มนุษย์และมีความเที่ยงธรรมไม่เอนเอียง	การได้รับการปฏิบัติจากรัฐอย่างเท่าเทียมกันและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่าง

เสมอภาคและเท่าเทียมกัน	ไม่เบียดเบียนและละเมิดสิทธิของกันและกัน	มีความโปร่งใสและไม่เอารัดเอาเปรียบกัน		

	 ลกัษณะหรอืสิง่บง่ชีถ้งึความเปน็ธรรม	ประกอบดว้ย	การรกัษาคำพดูและรกัษาสญัญา	ชอ่งวา่งระหวา่งรายไดข้องประชาชน	

ลดลง	 ไม่มีความเหลื่อมล้ำในสังคม	 ประชาชนสามารถเข้าถึงโอกาสต่างๆ	 ที่ควรจะได้รับอย่างเท่าเทียมกัน	 ไม่มีการทะเลาะ	

หรือขัดแย้งกัน	การใช้สิทธิการรับการช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาและรับสวัสดิการจากรัฐมีความเท่าเทียมกัน	มีเสรีภาพในการ 

ทำงาน	การแสดงออกและแสดงความคิดเห็น	ไม่มีการกีดกันในสังคม	

	 วิธีการสำคัญในการเสริมสร้างความเป็นธรรมในวิถีชุมชน	ใช้วิธีการบอกกล่าวอย่างตรงไปตรงมา	ว่าอันไหนถูกอันไหนผิด	

อันไหนควรทำและไม่ควรทำ	 การกระทำตนเป็แบบอย่าง	 การดุ-ลงโทษ	 การยกตัวอย่างและสถานการณ์ที่พบเจอเป็นตัวอย่างใน	

การถ่ายทอด	

	 ปัญหาและอุปสรรคสำคัญ	 ในการเสริมสร้างความเป็นธรรม	 คือการเห็นแก่พวกพ้องและประโยชน์ส่วนตน	 ความไม่เข้าใจ	

ในสิ่งที่พูด	การมีอคติต่อกัน	ไม่รับฟังความคิดเห็นของกันและชิงดีชิงเด่นกันและความเห็นแก่ตัว		

	 แนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคสำคัญในทัศนะของชาวชุมชน	 คือการไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน	 หรือพวกพ้อง	

และการไม่คอรัปชั่น	การพบปะพูดคุย	อธิบายชี้แจงกันเป็นประจำ	การพูดคุยเจรจาและการใช้สถานการณ์เฉพาะหน้าเป็นแนวทาง 

และผู้นำต้องเป็นแบบอย่างที่ดีและรู้จักเสียสละ	

	 ข้อเสนอแนะสำคัญในการเสริมสร้างความเป็นธรรม	 คือทุกๆ	 คนต้องรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม	 การสร้างความเข้าใจและ	

ใช้เวลาในการเสริมสร้าง	สถาบันสำคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความเป็นธรรมในชุมชน	คือ	1)	สถาบันครอบครัว	โดย	

ผู้นำครอบครัว	ต้องมีความยุติธรรมให้กับทุกคนในครอบครัวและการปลูกฝังเรื่องการไม่เอาเปรียบ	การไม่เห็นแก่ตัว	ความซื่อสัตย์	

และการให้รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกันในครอบครัว	 2)	 สถาบันทางการศึกษา	 เริ่มจากผู้บริหารโรงเรียนต้องไม่คอรับชั่นและหลักสูตร 

การเรยีนการสอนควรมเีนือ้หาสาระเกีย่วกบัเรือ่งของความเปน็ธรรมควรมกีารฝกึใหรู้จ้กัในเรือ่งของการบรจิาค	การเอือ้เฟือ้เผือ่แผ่	 

ครูต้องเป็นตัวอย่างที่ดี	แสดงความรักของอย่างเท่าเทียมกัน	เป็นตัวอย่างให้กับนักเรียน	3)	สถาบันทางศาสนา	ควรนำเอาคำสอน 

ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความยุติธรรมมาสอนประชาชนอย่างสม่ำเสมอ	 และผู้นำทางศาสนาต้องวางตัวเป็นกลาง	 ไม่แบ่งพรรค	

แบ่งพวก	 ไม่เอาเล็กเอาน้อย	 4)	 ผู้นำ	 ต้องทำตัวเป็นแบบอย่างและต้องวางตัวเป็นกลาง	 รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม	 รับฟังความ	

คิดเห็นของประชาชน

*นามสมมุติตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
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	 ข้อเสนอแนะสำคัญจากการศึกษา	 ควรมีการพบปะพูดคุย	 อธิบายชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของกันและกันในหมู่ชาว	

ชุมชนด้วยกัน	 ควรจัดระบบการไกล่เกลี่ยให้อภัยกันและกัน	 เน้นค่านิยมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมวิถีชีวิตโดยเฉพาะการให้ผู้น้อย	

เข้าหาผู้ใหญ่	และควรใช้เวลาในการทำความเข้าใจ	เพื่อความแน่ใจและเพื่อความเห็นพ้องต้องกัน

คำสำคัญ :	ความเป็นธรรม			การเสริมสร้าง			วิถีชุมชน			อุปสรรค	

Abstract 

	 The	objectives	of	this	research	were:	to	investigate	the	definition	of	fairness	and	its	characteristics	in	the	commu-
nities’	view;	to	study	methods	for	creating	fairness	in	accordance	with	ways	of	life	of	the	Muslim	suburban	communities,	
which	were	surrounded	by	changing	environment	of	the	capital	city;	and	to	find	out	the	problem	of	fairness,	and	Solutions	
for	creating	fairness.	This	research	also	recommended	several	fairness-making	approaches.	The	major	research	was	
the	in-depth	interview	of	15	key-informans,	including	the		formal	and	informal	community	leader,	some	senior	citizens	of	
community,	the	religious	leaders,the	female	group	leaders	and	the	youth	with	active	roles	in	the	community.	In	order	to		
analyze	data,	the	logical	analysis	in	comparison	with	concepts,	theories,	relevant	researches	and	the	social	context	was	
utilized.	In	addition,	descriptive	statistics	were	used	to	further	analyze	the	data.	
	 The	research	results	were:			
	 The	definition	of	fairness	was	about	equality.	Humans	should	receive	justly	and	impartially	based	on	their	right.	
They	should	be	treated	equally	by	the	state	practices,	and	they	should	be	equally	protected	in	line	with	the	law.	No	one	
should	abuse	or	violate	other	people’s	right.	The	concept	of	transparency	and	non-exploitation	behavior	should	be	ap-
plied	all.				
	 The	characteristics	of	fairness	comprised	of	the	followings.	First	people	should	try	to	keep	their	words	and	promises.	
Second,	the	income	disparity	among	people	should	be	decreased,	and	there	should	be	no	social	disparity	anymore.	Third,	
the	people	should	have	an	equality	of	opportunity.	Forth,	there	should	be	no	social	conflict.	Fifth,	the	people	should	fairly	
receive	developmental	supports	and	social	welfares	from	the	state.	The	principles	of	the	freedom	of	work,	the	freedom	
of	expression	and	the	non-discrimination	practices	should	be	applied	for	all.
	 The	methods	to	create	fairness	used	by	the	community	were:	frankly	speaking	with	each	other	in	the	community	
about	right	and	wrong	behaviors;	leading	by	examples;	blaming	and	punishing	for	badly	behavior;	and	explaining	by	
raising	some	situations	as	examples.
	 The	problem	of	fairness-making	derived	from:	one’s	focusing	on	self-interest	and	patronage	system;	the	error	
communication;	practices	of	prejudice,	egocentric,	self-centered	and	competing	for	a	better	position.
	 The	solutions	to	those	problems	in	the	community’s	views	were	to	stop	self-interest	practices,	patronage	system	
and	corruption.	Other	ways	to	solve	problems	were	the	regular	meeting,	discussing,	explaining	and	negotiating	among	
community	people	the	utilizing	of	immediate	situation	as	an	example	for	explanation;	and	the	good	leaders	who	were	
usually	contribute	themselves	to	the	society.
	 A	recommendation	for	creating	fairness	was	that	everybody	must	learn	how	to	dedicate	themselves	for	others.	
They	should	o	understand	each	other	and	spend	time	for	fairness-making.
	 There	are	several	 important	 institutions	 related	 to	 the	 fairness-making.	Was	 the	 family	 institution.	The	 family	
leaders	had	to	provide	justices	to	everyone	in	the	family.	The	behaviors	of	non-egocentric,	and	non-exploitation	should	
be	implanted	among	family’s	members.	Honesty	and	kindness	should	also	be	instilled.	Second,	the	educational	institu-
tions	had	to	begin	with	the	uncorrupt	administrations.	The	institutions’	curriculums	should	comprise	of	fairness	matters.	
Students	should	be	trained	about	donation	and	kindness	practices.	Teachers	had	to	lead	and	practice	as	examples,	and	
they	had	to	express	their	love	to	students	equally.	Third	was	the	religious	institutions.	The	religious	leaders	should	act	
neutrally,	and	not	take	on	any	sides.	The	religious	institutions	were	the	community’s	leaders	that	they	had	to	lead	and	
act	neutrally.	They	should	contribute	themselves	for	the	community	and	listening	to	the	people
	 Recommendations	deriving	from	the	research	were:	(1)	the	people	in	the	community	should	regularly	meet,	discus	
and	explain	to	each	other	(2)	the	reconciliation	system	should	be	established	by	stressing	on	values	in	accordance	with	
the	culture	and	senior	citizens;	and	(3)	people	in	the	community	should	share	their	time	for	more	meeting.	

Keywords:	fairness,	creating,	way	of	life	of	community,	problems

 วุฒิชัย  สายบุญจวง, สุพรรณี  ไชยอำพร   
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บทนำ

	 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ถือได้ว่าเป็นปัจจัย	

สำคัญต่อการการดำรงชีวิตของมนุษย์และทำให้มนุษย์สามารถ	

ดำรงชพีอยูไ่ด	้	ทัง้นีเ้พราะทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มนัน้ 

เปน็สิง่ทีเ่อือ้อำนวยประโยชนต์ลอดจนเปน็แหลง่ทีม่าของปจัจยั 

ในด้านต่างๆ	 ของมนุษย์	 ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ 

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มนัน้	ถอืไดว้า่มคีวามสมัพนัธ	์

กันอย่างใกล้ชิด	ทั้งในฐานะที่มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ 

และเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ	 เช่น	 เป็นแหล่งที่มาของ	

วตัถดุบิและผลติผล	ใชเ้ปน็ทีร่องรบัในการทำกจิกรรมตา่งๆ	ดงันัน้ 

บริการต่างๆ	 ที่มนุษย์เราได้รับจากทรัพยากรธรรมชาติและ	

สิ่งแวดล้อม	 จึงช่วยให้มนุษย์สามารถมีชีวิตอยู่ได้และสามารถ	

ทำให้คุณภาพชีวิตของมนุษย์ดีขึ้น		

	 ในขณะที่อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรเป็นไปอย่าง	

รวดเร็ว	 ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิต

ทางอุตสาหกรรม	 ทำให้มีการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ 

เพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	 ทางการเกษตรและ	

อตุสาหกรรมเพิม่มากขึน้	อกีทัง้พฤตกิรรมของมนษุยใ์นปจัจบุนั 

มีพฤติกรรมแบบบริโภคนิยมหรือการบริโภคแบบฟุ่มเฟือย	

เกนิความจำเปน็	อนัสบืเนือ่งมาจากความตอ้งการใหม้ชีวีติทีด่ขีึน้ 

และมีความสะดวกสบายมากขึ้น			

	 จากความต้องการดังกล่าว	 ได้ส่งผลให้ทรัพยากรที่มีอยู่	

เกิดความไม่เพียงพอกับความต้องการของประชากรที่เพิ่มขึ้น 

อย่างต่อเนื่องและไม่เพียงพอกับพฤติกรรมการบริโภคที่เกิน

ความจำเป็นของมนุษย์	 เป็นผลให้เกิดความไม่สมดุลระหว่าง

จำนวนประชากรกับจำนวนทรัพยากรธรรมชาติ	 ฉะนั้นมนุษย์	

จึงต้องหาวิธีการและอาศัยความได้เปรียบที่มีอยู่	 ทั้งอำนาจ	 

อิทธิพล	 และเครื่องมือต่างๆ	 มาแสวงหาทรัพยากร	 เพื่อนำมา 

เปน็สิง่อำนวยประโยชนใ์หก้บัตนเอง	จนสง่ผลใหเ้กดิการแขง่ขนั	

การแย่งชิงและเกิดความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรของกลุ่ม	

คนต่างๆ	มากขึ้นตามมา	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้อิทธิพลเพื่อ 

เข้าถึงทรัพยากร	 ซึ่งจะเกิดขึ้นทั้งระหว่างประชาชนกับภาครัฐ	

และผู้มีอิทธิพล	หรือระหว่างประชาชนด้วยกันเอง	 และผลพวง

ทีต่ามมาจากความขดัแยง้ดงักลา่ว	สง่ผลใหเ้กดิความเหลือ่มลำ้	

ความเสยีเปรยีบ	และความไมเ่ปน็ธรรมในการเขา้ถงึโอกาสตา่งๆ 

ที่ควรจะได้รับ	 และได้ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ	 ตามมามากมาย		

เช่น	ปัญหาความยากจน	อาชญากรรม	การทำลายสิ่งแวดล้อม	

ความขัดแย้งทางการเมือง	 การแย่งชิงทรัพยากรรุนแรงขึ้น 

และทำให้เกิดช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยยิ่งห่างมากขึ้น	

และที่สำคัญคือ	ปัญหาการแตกแยกของคนในสังคม	

	 จึงกล่าวได้ว่า	 ความเป็นธรรมเป็นปัจจัยสำคัญในการ 

ดำรงชวีติและการอยูร่ว่มกนัของมนษุย	์ดงัที	่ประเวศ	วะส	ี(2553)	

ได้อธิบายว่า	 ความเป็นธรรมเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของการอยู่	

ร่วมกัน	ถ้ามีความเป็นธรรม	ผู้คนจะรักกันมากและรักส่วนรวม	

ถ้าขาดความเป็นธรรม	 ก็จะเกิดความขัดแย้งและความรุนแรง	

ผู้คนจะมีพฤติกรรมทางลบต่างๆ	 ดังนั้น	 จุดลงตัวใหม่จึงอยู่ที่	

ความเป็นธรรม		

	 วิสัยทัศน์ประเทศไทย	 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ	

สังคมแห่งชาติฉบับที่11	 จึงได้มุ่งสู่	 “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี	

ความสุข”	 ด้วยความเสมอภาค	 เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อ	

การเปลี่ยนแปลง	 และมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ประเทศใหเ้หมาะสมกบัสภาพปญัหาดงักลา่ว	โดยการสรา้งความ	

เปน็ธรรมในสงัคมเพือ่สรา้งโอกาสการเขา้ถงึปจัจยัการประกอบ 

อาชีพ	 แหล่งทุน	 โครงสร้างพื้นฐานและทักษะความรู้ที่จะเป็น	

ฐานการประกอบอาชีพที่มั่นคง	รวมทั้งโอกาสทางธุรกิจ	นำไปสู่ 

การยกระดับคุณภาพชีวิตให้ทุกคนในสังคมไทยทุกคนมีความ	 

เท่าเทียมกัน	 ในการเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพและ 

สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี	 ประชาชนทุกคนได้รับ	

การคุ้มครองสิทธิพื้นฐานอันพึงมีพึงได้	 เข้าถึงกระบวนการ 

ยตุธิรรมอยา่งเสมอภาค	รวมทัง้สรา้งความโปรง่ใสในกระบวนการ 

ตัดสินใจของระบบบริหารราชการแผ่นดิน	 บนพื้นฐานของการ	

ใช้หลักนิติธรรม	หลักคุณธรรม	จริยธรรมและหลักผลประโยชน์	

สว่นรวมของประเทศ		สนบัสนนุใหภ้าคมีกีารพฒันาทกุภาคสว่น 

มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและลดความขัดแย้งใน 

สงัคมไทยและดำรงชวีติอยูใ่นสงัคมอยา่งเปน็นำ้หนึง่ใจเดยีวกนั 

(สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง	

ชาติ,	2554)

	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	 2550 

ว่าด้วยความเสมอภาคระบุว่า	 บุคคลย่อมเสมอกันในทาง

กฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียม

กัน	 การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุ

แห่งความแตกต่าง	 ในเรื่องถิ่นกำเนิด	 เชื้อชาติ	 เพศ	 อายุ	 

ความพิการ	 สภาพทางกายหรือสุขภาพ	 สถานะของบุคคล	

ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม	ความเชื่อทางศาสนา	การศึกษา	

อบรม	 หรือความคิดเห็นทางการเมือง	 อันไม่ขัดต่อบทบัญญัติ	

รัฐธรรมนูญจะกระทำมิได้	 และแนวนโยบายด้านกฎหมาย	

และการยุติธรรม	 ระบุว่ารัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับ 

การใช้ให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง	 รวดเร็ว	 เป็นธรรม	

และทั่วถึง	 ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือและให้ความรู้ทาง 

กฎหมายแก่ประชาชน	 และจัดระบบงานราชการและงานรัฐ	

อย่างอื่นในกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ	 โดยให้ 

ประชาชนและองค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม 

และการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย	 คุ้มครองสิทธิและ 

เสรีภาพของบุคคลให้พ้นจากการล่วงละเมิด	 ทั้งโดยเจ้าหน้าที่	

 วุฒิชัย  สายบุญจวง, สุพรรณี  ไชยอำพร   
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ของรัฐและโดยบุคคลอื่น	 และต้องอำนวยความยุติธรรมแก่	

ประชาชนอยา่งเทา่เทยีมกนั	(รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	

พุทธศักราช,	2550:34)

	 ในประเทศไทยมีประชากรทั้งหมดกว่า	 65	 ล้านคน	

ประกอบด้วย	 ชาวไทยพุทธ	 ชาวไทยมุสลิมและชาวไทยคริสต	์

อีกจำนวนหนึ่ง	 ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ	 ซึ่งเป็น	

ศาสนาประจำชาติ	 ส่วนประชากรที่นับถือศาสนาอื่นๆ	 อาทิ	

ศาสนาอิสลามก็มีจำนวนประชากรรองลงมา	 ซึ่งมีผู้นับถือ	

ศาสนาอิสลามมากกว่า	 7	 ล้านคน	 คิดเป็นร้อยละ	 10	 ของ	

จำนวนประชากรทั้งหมด	 (สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ	

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,	2554)	

	 ชาวไทยมุสลิมใน	 3	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 เป็นชาว	

มุสลิมอีกจำนวนหนึ่ง	 ที่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทย 

มีความเชื่อและภูมิใจในศักดิ์ศรีของชาติพันธ์ที่เก่าแก่	 เชื่อว่า	

มนุษย์ทุกคนเกิดจากนบีอาดัม	 ที่พระผู้เป็นเจ้าสร้างขึ้นจากดิน	

คนทุกคนจึงเสมอภาคกันทั้งหมดตามที่พระผู้เป็นเจ้าสร้างมา 

ไม่มีใครในหมู่ผู้ใดเหนือกว่าชาติพันธ์ุใด	 และนอกจากนี้ยังมี	

ศาสนา	 วัฒนธรรม	ภาษา	 และความเป็นมาทางประวัติศาสตร์

ที่ยาวนาน	

	 ด้วยความความแตกต่างทางวัฒนธรรม	 ทางศาสนา	

ภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณี	 ได้ทำให้เกิดช่องว่างทาง 

ความเข้าใจและการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่รัฐที่มาจากภายนอก 

ทำให้คนท้องถิ่นรู้สึกว่าตนต้องประสบปัญหาหลายประการ 

มากกว่าคนพื้นที่อื่น	 อันเนื่องจากทัศนคติหรือเจตคติที่ 

สวนทางกันระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ	 โดยประชาชน	

รู้สึกว่ามีอคติและถูกเหยียดหยามจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและ 

สังคมภายนอก	 และยังถูกปฏิบัติลักษณะเป็นคนชายขอบ 

ไม่ได้รับความเคารพให้เกียรติ	 แม้กระทั่งในการดำรงชีวิต 

ประจำวันและการประกอบศาสนกิจอย่างเสรีตามวิถีชีวิตของ	

อิสลาม	 ก็ต้องปรับเข้าสู่กฎเกณฑ์ของบ้านเมืองและกฎหมายที่

ไม่สอดคล้องและไม่เอื้อต่อศาสนาอิสลาม	และยังถูกมองว่าเป็น 

ผู้ก่อความไม่สงบ	ทำให้เกิดความหวาดระแวงและเป็นปฏิปักษ ์

ต่อกัน	 ประชาชนไม่เชื่อถือเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 เพราะเห็นว่า 

สังคมมุสลิมมักไม่ได้รับความเป็นธรรมจากรัฐ	 เจ้าหน้าที่	

ไม่มีเอกภาพไม่มีศักยภาพ	 ขาดความจริงใจ	 และเจ้าหน้าที่รัฐ	

ทำงานก็เพราะเห็นแก่เงินเดือน	 ยศศักดิ์	 ขาดคุณธรรม	 ทำให้ 

ประชาชนขาดความไวว้างใจตอ่เจา้หนา้ที่		การประกนัสทิธคิวาม 

เสมอภาคไม่ถึงประชาชนในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง	 สิทธิที่ 

จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในกระบวนการยุติธรรม 

ภายใตศ้าลและองคก์รอืน่กย็งัเปน็ปญัหา	ไมม่ขีอ้มลูใหป้ระชาชน 

ทราบวิธีการจะมาใช้บริการและมีปัญหาในการสื่อสาร	 ไม่เคย 

รับทราบข้อมูลและไม่เข้าใจขั้นตอน	 ส่วนสิทธิที่จะได้รับ 

สวัสดิภาพและความคุ้มครองโดยรัฐ	 ประชาชนรู้สึกว่าได้รับ	

ความคุม้ครอง		แตไ่มแ่นใ่จวา่จะมสีวสัดภิาพและความปลอดภยั 

เพราะมีทั้งทหารและตำรวจรวมทั้งฝ่ายปกครอง	ที่เข็มแข็ง	แต่ 

กลบัมกีารกดขีก่ารสอบสวนประชาชน	ทัง้ตำรวจและทหารจะใช	้

วิธีการซ้อมและกระทำทารุณการใช้ไฟฟ้าช็อตภายในร่างกาย 

และแมจ้ะเปน็นกัเรยีนนกัศกึษากจ็ะถกูตดิตามสอดสอ่งพฤตกิรรม 

ครอบครัวก็ถูกคุกคาม	 สิทธิทางการเมือง	 การลงคะแนนเสียง	

เลอืกตัง้สามารถกระทำได้	แตม่โีอกาสนอ้ยในการเขา้รว่มรฐับาล 

การเข้าร่วมในการดำเนินกิจกรรมสาธารณะทำได้ยากลำบาก 

สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและการดูแลทางการแพทย์

ตลอดจนการประกันสังคมและบริการทางสังคมก็ได้รับบริการ	

ไม่ค่อยดี	ในด้านการศึกษาและอบรมไม่มีการบังคับใช้กฎหมาย 

ด้านการศึกษาอย่างจริงจัง	 เด็กเรียนไม่จบตามการศึกษาภาค	

บังคับก็ไม่มีการติดตามจากครู	 ซึ่งครูบางคนก็เน้นทำผลงาน 

เพื่อเพิ่มวุฒิและเงินเดือนให้ตนเองมากกว่าการสอนเด็กอย่าง	

จริงจัง	(นิเวศ		อรุณเบิกฟ้า,	2554.)

	 จากความขัดแย้งดังกล่าว	 ได้สะท้อนให้เห็นถึงความ	

เหลื่อมล้ำในสังคมมุสลิม	ทำให้เกิคความไม่เป็นธรรมในหลายๆ	

ด้าน	 และผลพวงจากความเหลื่อมล้ำดังกล่าว	 เป็นผลให้เกิด 

การเรียกร้องหาความเป็นธรรมในสังคมมุสลิม	 ทั้งจากนโยบาย	

ของภาครัฐและการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ	 เพื่อให้ 

สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวมุสลิมและช่วยแก้ไขปัญหาของ 

ชาวมุสลิมอย่างแท้จริงและสามารถสร้างความเท่าเทียม	

เสมอภาคและเป็นธรรมในสังคมมุสลิม	 ที่ถือว่าเป็นประชาชน 

กลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย	 ภายใตัรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทยและระบอบการปกครองในระบอบประชา- 

ธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเปน็พระประมขุ	ในทางกลบักนั	

มุสลิมอีกจำนวนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อื่น	 ซึ่งมีลักษณะความ	

สัมพันธ์ที่แตกต่าง	 จากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	 เช่น	 กลุ่ม	

มุสลิมที่อาศัยอยู่ในแถบภาคกลาง	 ซึ่งมีความหลากหลายทาง	

วฒันธรรมสงู	แตร่ปูแบบการดำเนนิชวีติระหวา่งชาวไทยพทุธและ 

ชาวไทยมุสลิมก็สามารถผสมผสานเข้ากันได้อย่างเหมาะสม	 มี

การแบ่งปันกันในกลุ่มชนเดียวกันอย่างสันติ	สามารถหลีกเลี่ยง	

ความขดัแยง้ทางศาสนา	มคีวามเมตตา	เอือ้เฟือ้เผือ่แผ	่โอบออ้ม	

อารตีอ่กนั	คนไทยมสุลมิมคีวามรูส้กึภาคภมูใิจทีเ่กดิเปน็ชาวไทย 

และมีความสุขที่ได้มีอิสรภาพในการนับถือศาสนาอิสลาม	

(สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ	 สำนักงานปลัดกระทรวง	

ศึกษาธิการ,	2550)

	 ชุมชนธรณีคำ*	 เป็นชุมชนมุสลิมอีกชุมชนหนึ่ง	 ที่มี 

ความโดดเดน่ทางวฒันธรรมและมคีวามสมัพนัธท์างสงัคมอยา่ง 

เหนียวแน่น	 อยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเมืองหลวง	 อัน

เป็นศูนย์กลางของทุกกิจกรรมหลักของประเทศและถูกถาโถม 

 วุฒิชัย  สายบุญจวง, สุพรรณี  ไชยอำพร   



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณ

ี

วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 5  ฉบับที่ 3  เดือนมิถุนายน - กันยายน 2554			67

ดว้ยกระแสโลกาภวิฒัน	์แตช่มุชนกย็งัสามารถจดัระเบยีบชมุชน 

ให้เกิดความเป็นธรรมได้อย่างเท่าเทียมกันและเสมอภาค 

ประกอบกับเป็นชุมชนที่มีภาพของการพัฒนาชุมชนอย่าง	

ต่อเนื่องมาโดยตลอด	

	 ด้วยเหตุนี้	 ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจ	 ในประเด็นเรื่อง 

ความเป็นธรรมในทัศนะของชาวชุมชนมุสลิม	 โดยใช้ชุมชนนี้	

เป็นกรณีศึกษา	 เพื่อนำผลการศึกษาที่ได้	 มาใช้เป็นแนวทาง 

สำคัญในการสร้างและส่งเสริมความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นใน	

สังคมมุสลิมไทยต่อไป		

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

	 1.	 เพื่อศึกษาความหมายความเป็นธรรมและลักษณะ	

ความเป็นธรรมของชุมชน					

	 2.	 เพื่อศึกษาวิธีการเสริมสร้างความเป็นธรรมในวิถี	

ของชุมชน

							 3.	 เพือ่ศกึษาปญัหาอปุสรรคและแนวทางแกไ้ข	ตลอดจน	

ข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม

 แนวคิดนำในการศึกษา

	 จากการทบทวนแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความเป็นธรรม 

จะพบแนวคิดอยู่	 2	 กระแสหลักๆ	 กล่าวคือ	 ยุคแรก	 เน้น	

ความยุติธรรม	 ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจในแนวคิดนี้มากมาย	 ทั้ง	

นักกฎหมาย	 นักปกครอง	 รวมทั้งกลุ่มต่างๆ	 ที่เห็นว่า	 ความ	

เป็นธรรม	 คือความยุติธรรม	 ที่มีความเท่าเทียมตามกฎหมาย	

และหรือระเบียบ	กฎกติกา	ข้อตกลง	ซึ่งนับเป็นกลุ่มใหญ่และมี

อิทธิพลต่อการนำมาใช้ในปัจจุบันอย่างมาก	 เช่น	 Pythagoras	

(อ้างในปรีชา		ช้างขวัญยืน,	2534:66)	อธิบายว่า	ความยุติธรรม	

สามารถอธิบายได้ด้วยแนวคิดเรื่องความเสมอภาคได้ว่า	

ความยุติธรรม	 คือ	 รัฐที่ยุติธรรมต้องเป็นรัฐที่ทุกส่วนเท่ากัน	

หรือเสอภาคกัน	 เช่น	 เรื่องของการแบ่งผลประโยชน์จากฝ่ายที ่

ได้มากไปเพิ่มให้แก่ฝ่ายที่ได้น้อย	 อีกกระแสจะเน้นความ	

ชอบธรรมวา่จะนำไปสูค่วามเปน็ธรรม	ซึง่ความชอบธรรมทีเ่นน้	

คือ	 ความเท่าเทียมในการเข้าถึงและการได้รับสิทธิบนพื้นฐาน 

ของคุณธรรม	ค่านิยม	บรรทัดฐานของสังคม	อย่างที่นำมาใช้ใน	

หมูน่ักสังคม	นักสวัสดกิารทัง้หลาย	เช่น	ยศ		สนัตสมบตัิ	(2553)	

ที่ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับความเป็นธรรมว่า	 ความเป็นธรรม	

คือ	 การลดช่องว่างของรายได้	 ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึง	

ทรัพยากรและทุน	ซึ่งจะนำไปสู่การลดความแตกต่างทางชนชั้น 

และการปฏิรูประบบกฎหมายและระบบภาษีที่ล้าสมัยให้มี	

ความเป็นธรรมมากขึ้น	 และอีกท่านคือ	 อานันท์	 	 ปันยารชุน 

(2553)	 ที่ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับความเป็นธรรมว่า	 ความ	

เป็นธรรม	หมายถึง	การกระจายรายได้ที่มีความสมดุล	มีความ	

เทา่เทยีมกนัในการเขา้ถงึและเทา่เทยีมในโอกาส	ไมม่กีารกดีกนั 

ทางสังคมและมีความจำเป็นที่จะต้องรับรู้ข้อเรียกร้องที่ชอบธรรม 

และรับฟังเสียงของกลุ่มต่างๆ	ในสังคม

	 จากการทบทวนแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความเป็นธรรม 

สามารถสรุปได้ว่า	 ความเป็นธรรม	 หมายถึง	 การที่บุคคลมี 

ความเสมอภาคความเท่าเทียมกันในสังคมและในการเข้าถึง	

โอกาสต่างๆ	 ที่ควรจะได้รับตามสถานะตามสิทธิทางกฎหมาย

หรอืสทิธติามธรรมชาตขิองแตล่ะบคุคลโดยไมม่กีารเลอืกปฏบิตั ิ

เนือ่งจากความแตกตา่งเพศ	เชือ้ชาต	ิชนชัน้สถานะทางเศรษฐกจิ	

และสังคม				

วิธีดำเนินการวิจัย

	 วิธีการศึกษาครั้งนี้	 ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualita-

tive	 Research)	 เป็นหลักการสำคัญ	 โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิ		

(Primary	 Data)	 เป็นข้อมูลการสัมภษณ์แบบเจาะลึก	 (In-

depth	 Interview)	 กับบุคลที่เกี่ยวข้องกับความเป็นธรรมของ 

ชุมชน	 โดยอาศัยแนวประเด็นสัมภาษณ์	 (Interview	 Guide)	

ตามประเด็นที่ต้องการศึกษา	 และการศึกษาโดยการสังเกต		

(Observation)	 ผู้ศึกษาใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม	 โดย 

เข้าไปในบทบาทของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร 

ศาสตร์ในลักษณะของผู้วิจัย	 ประกอบกับการเข้าไปใช้บริการ	

บ้านพักโฮมเสตย์ที่มีอยู่ในชุมชน	 การศึกษาเครือญาติและ	

การทำแผนที่ของชุมชน	 และทำการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ

(Secondary	 Data)	 เป็นข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าจาก	

วิทยานิพนธ์	สารนิพนธ์	หนังสือรายงาน	บทความทางวิชาการ	

รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	บทวิเคราะห์จากวารสาร	หนังสือพิมพ์	

อินเตอร์เน็ทและสื่อต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

	 การรวบรวมข้อมูล	 ผู้ศึกษาได้ข้อมูลโดยตรงจากผู้ให้ 

ข้อมูลที่สำคัญ	 วิธีการเข้าถึงผู้ให้ข้อมูลนั้น	 ผู้ศึกษาใช้เทคนิค	

ที่เรียกว่า	 Rapid	 Rural	 Appraisal:	 RRA	 โดยเริ่มจากการ	

สอบถาม	 ผู้ที่รู้และเกี่ยวข้องกับความเป็นธรรมของชุมชน	

จากชาวชุมชนจำนวนทั้งหมด	130	หลังคาเรือน	แล้วนำรายชื่อ	

ทั้งหมดมาทำการหาค่าคะแนน	 เรียงจากค่ามากที่สุดมาถึงค่า	

คะแนนในลำดับที่	 15	 ซึ่งจะได้รายชื่อผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ	 (Key	

Informant)	จำนวนทั้งสิ้น	15	คน	ตามค่าคะแนน	การตรวจสอบ

ความนา่เชือ่ถอืของขอ้มลู	ผูศ้กึษาใชเ้ทคนคิสามเสา้	(Triangula-

tion)	แล้วเขียนบรรยายผลการวิเคราะห์					

ผลการวิจัย

	 1.	 ความหมายความเป็นธรรมและลักษณะความ	

เป็นธรรมของชุมชน	คือ	การมีความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน	

การได้รับโอกาสต่างๆ	 ตามสิทธิของความเป็นมนุษย์	 และมี	
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ความเที่ยงธรรมไม่เอนเอียง	 การได้รับการปฏิบัติจากรัฐอย่าง	

เท่าเทียมกัน	 และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่าง 

เสมอภาคและเท่าเทียมกัน	 ไม่เบียดเบียนและละเมิดสิทธิ

ของกันและกัน	 มีความโปร่งใส	 และไม่เอารัดเอาเปรียบกัน	

การรักษาคำพูดและรักษาสัญญา	 ช่องว่างระหว่างรายได้ของ	

ประชาชนลดลง	 ไม่มีความเหลื่อมล้ำในสังคม	 ประชาชน 

สามารถเข้าถึงโอกาสต่างๆ	 ที่ควรจะได้รับอย่างเท่าเทียมกัน	

ไมม่กีารทะเลาะหรอืขดัแยง้กนั	การใชส้ทิธกิารรบัการชว่ยเหลอื	

สนบัสนนุการพฒันาและรบัสวสัดกิารจากรฐัมคีวามเทา่เทยีมกนั	

มีเสรีภาพในการทำงาน	 การแสดงออกและแสดงความคิดเห็น	

ไม่มีการกีดกันในสังคม	

	 2.	 วิธีการเสริมสร้างความเป็นธรรมในวิถีของชุมชน	

คือ	 การบอกกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่า	 อันไหนถูกอันไหนผิด	

อันไหนควรทำและไม่ควรทำ	 ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ที่ถูกอบรมมีการ 

ปฎิบัติหรือมีความประพฤติตามความต้องการของผู้อบรม	

วิธีการต่อมา	คือการกระทำตนเป็นแบบอย่าง	โดยผู้ที่ถ่ายทอด	

จะทำตัวเป็นตัวอย่างให้กับผู้ที่รับการถ่ายทอดได้เห็น	 เพื่อให้ 

เกิดการเรียนรู้หรือการลอกเลียนแบบจากตัวแบบที่กระทำให้ดู	

เป็นแบบอย่าง	 และอีกวิธีการในการเสริมสร้างคือการดุ-ลงโทษ	

อันเป็นวิธีการควบคุม	 ให้บุคคลประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งของ

พ่อแม่หรือตามกฎเกณฑ์ของสังคมที่วางไว้โดยใช้การลงโทษ	

มาเป็นเครื่องมือควบคุม	 ซึ่งการลงโทษจะระงับหรือกลับเร้าให้	

เกดิพฤตกิรรมทีถ่กูลงโทษนัน้ๆ	เพิม่มากขึน้	การยกตวัอยา่งและ	

สถานการณท์ีพ่บเจอเปน็ตวัอยา่งในการถา่ยทอด	ซึง่เปน็วธิกีาร 

ที่ผู้อบรมยกเหตุการณ์หรือการแสดงตนเป็นแบบอย่างให้กับ 

ผูท้ีถ่กูอบรมไดเ้รยีนรูแ้ละเลยีนแบบพฤตกิรรม	จากตวัอยา่งหรอื	

จากเหตุการณ์ที่ได้พบ	

	 3.		ปัญหาและอุปสรรคเพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรม 

คือการเห็นแก่พวกพ้องและประโยชน์ส่วนตน	 ความไม่เข้าใจ	

ในสิ่งที่พูด	 การมีอคติต่อกัน	 การไม่รับฟังความคิดเห็นของกัน	

และกัน	การชิงเชิงเด่นกันและความเห็นแก่ตัว		 			

	 4.		แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการ	

เสริมสร้างความเป็นธรรม	 คือการไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน	

หรือพวกพ้องและการไม่คอรัปชั่น	 โดยการยึดของระบบหรือ 

ระเบียบของทางราชการเป็นแนวทางในการทำงานและเป็น 

เครื่องมือเพื่อตรวจสอบการทำงาน	 การพบปะพูดคุยอธิบาย 

ชี้แจงกันเป็นประจำและใช้เวลาในการเสริมสร้าง	 ผู้นำต้องเป็น	 

แบบอย่างที่ดี	 รู้จักเสียสละและทุกๆ	 คน	 ต้องรู้จักเสียสละเพื่อ	

ส่วนร่วม	 ต้องสร้างความแน่ใจและความเห็นพ้องต้องกัน	 และ	

ท้ายที่สุด	 คือการใช้วิธีการพูดคุยเป็นการส่วนตัว	 เพื่อประสาน

ความเข้าใจและผลประโยชน์ของแต่ละฝ่าย	 ประกอบกับการใช้

สถานการณ์เฉพาะหน้าเป็นตัวนำทางในการแก้ปัญหา

	 5.	 ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างความเป็นธรรม	 คือ	

ทุกๆ	 คนต้องรู้จักเสียสละเพื่อส่วนร่วม	 ต้องสร้างความเข้าใจ	

สร้างความสมานฉันท์	 และใช้เวลาในการเสริมสร้าง	 ที่สำคัญ 

คือการใช้เวลาในการทำความเข้าใจ		

	 6.	 สถาบันที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความ 

เป็นธรรมในชุมชน	 คือ	 1)	 สถาบันครอบครัว	 เริ่มที่หัวหน้า 

ครอบครัวต้องมีความยุติธรรมให้กับทุกคนในครอบครัวก่อน 

เพราะหากผู้นำครอบครัวมีความยุติธรรมแลัว	 คนในครอบครัว	

ก็ย่อมมีทัศนคติที่ดีและควรมีการปลูกฝังเรื่องการไม่เอาเปรียบ 

ไม่ชิงชังไม่แข่งขันกัน	 เรื่องของการไม่เห็นแก่ตัว	ความซื่อสัตย์	

และการให้รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกันในครอบครัว	 2)	 โรงเรียน 

โดยเริ่มตั้งแต่ผู้บริหารที่ไม่ควรเก็บเล็กเก็บน้อย	 ไม่คอร์รัปชั่น	 

ไม่ทุจริต	 และหลักสูตรการเรียนการสอน	 ควรมีเนื้อหาสาระ	

เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นธรรม	 โดยเฉพาะเด็ก	 ควรมีการฝึก	

ให้รู้จักในเรื่องของการบริจาค	 การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	 และครูก็	

ต้องเป็นตัวอย่างที่ดี	 เช่น	 แสดงความรักอย่างเท่าเทียมกัน	

ไม่ควรเลือกที่รักมักที่ชัง	 ทำตัวเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียน	

ได้เห็น	 เช่น	 ถ้าชมก็ต้องชมเหมือนๆ	 กัน	 การแสดงออก	

ต้องมีความเท่าเทียมกัน	 และโรงเรียนควรจัดกิจกรรมที่ 

เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วม			

	 3)	 สถาบันทางศาสนา	 ควรนำเอาคำสอนที่มีเนื้อหา	

เกี่ยวกับความยุติธรรม	 มาสอนประชาชน	 อย่างสม่ำเสมอ			

และที่สำคัญ	 คือผู้นำศาสนาต้องวางตัวเป็นกลางไม่แบ่งพรรค 

แบ่งพวก	 ไม่เอาเล็กเอาน้อย	 ไม่เอาเปรียบหรือคดโกง			

ผู้บริหารมัสยิด	 อันได้แก่	 อิหม่าม	 คอเต็บ	 บิหลั่น	 ต้องมีการ	

อบรมเรื่องความเป็นธรรม	 ความยุติธรรมหรือปลูกฝังให้อยู่ใน	

จิตใจของคนให้ได้					

	 4)	 สถาบนัการปกครอง	(ผูน้ำ)	ตอ้งทำตวัเปน็แบบอยา่ง	

และต้องวางตัวเป็นกลาง	 รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวมและรับฟัง	

ความคิดเห็นของประชาชน						

สรุปและอภิปรายผล 

	 การศึกษาความเป็นธรรมในทัศนะของชาวชุมชนมุสลิม	

กรณีศึกษา:	 ชุมชนธรณีคำ*	 เขตหนองจอก	 กรุงเทพมหานคร	

สามารถสรุปความหมาย	สิ่งบ่งชี้	การเสริมสร้างความเป็นธรรม	

และปัญหาอุปสรรค	 แนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะเพื่อ	

เสริมสร้างความเป็นธรรม	และสถาบันที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

เสริมสร้างความเป็นธรรมในทัศนะของชาวชุมชนได้ว่า	

	 ความหมาย/สิ่งบ่งชี้ถึงความเป็นธรรมในทัศนะของชาว

ชุนชน	พบว่า	เป็นไปตามแนวคิดที่ผู้ศึกษาได้ใช้เป็นแนวคิดนำ 

ในการศกึษา	คอื	รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช 

(2550)	 ความยุติธรรมในคัมภีร์อัลกรุอานและอัลหะดีษ 

 วุฒิชัย  สายบุญจวง, สุพรรณี  ไชยอำพร   
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ประเวศ		วะส	ี(2553)	ไพบลูย	์	วฒันศริธิรรม	(2553)	และสพุรรณ	ี

ไชยอำพร	 (2554)	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง	 รูปแบบและ 

ขั้นตอนการขับเคลื่อนคุณภาพสังคมของชุมชน

	 ผลการศึกษาพบว่า	 ความหมายของความเป็นธรรม 

เน้นที่ผลลัพธ์ที่สะท้อนความหมายมากกว่าวิธีการ	 สอดคล้อง	

กับงานวิจัยของสุพรรณี	 	 ไชยอำพร	 (2554)	 ทั้งนี้เนื่องมาจาก	

คนไทยส่วนใหญ่	 จะมีลักษณะของปฏิบัตินิยม	 (Pragmatism)	

คอื	ชอบหรอืคาดหวงัทีจ่ะเหน็ไดร้วดเรว็มากกวา่ทีจ่ะเนน้วธิกีาร 

ซึ่งให้ผลช้ากว่า	(แม้จะมีผลที่ยั่งยืน)

	 ดา้นการเสรมิสรา้งความเปน็ธรรมในวถิชีมุชน	จะเปน็ไป

ในลักษณะการอบรมเลี้ยงดูในครอบครัว	ซึ่งผู้ที่มีบทบาทสำคัญ 

ในการอบรมคือบิดาและมารดา	 ซึ่งมักจะใช้วิธีการบอกกล่าว	

อยา่งตรงไปตรงมาวา่	อนัไหนผดิ	อนัไหนถกูและควรทำไมค่วรทำ	

พร้อมกับการกระทำตนเป็นแบบอย่างให้เห็น	 ประกอบการ 

กับการยกตัวอย่างจากสถานการณ์ที่พบเจอให้เห็น	 เพื่อเป็น 

สถานการณใ์หผู้ท้ีถ่กูอบรมเหน็ภาพ		จนนำไปสูก่ารเกดิพฤตกิรรม 

ตามที่ผู้อบรมตั้งใจให้เกิด

	 เมือ่วเิคราะหจ์ะพบวา่	แนวทางหรอืวธิกีารและแหลง่ทีม่า	

ของการขัดเกลา	 คือพ่อแม่จะมีบทบาทและมีอิทธิพลมากที่สุด 

ต่อการอบรมเลี้ยงดู	ตั้งแต่ในระดับเด็กวัยรุ่นจนมาถึงวัยทำงาน 

และมีครอบครัว	 ทั้งนี้เพราะพ่อแม่จะเป็นผู้ที่ใกล้ชิดและมี 

ความผูกพันอย่างลึกซึ้งและมีอิทธิพลต่ออารมณ์	 ทัศนคติและ	

เป็นแบบของความประพฤติ	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า	 ตามวิถี 

ของชาวมุสลิมนับตั้งแต่เกิดที่บิดามารดา	 ก็ต้องกล่าวอะซาน	

(กรอกที่หูข้างหวา)	 และกอมัด	 (กรอกที่หูข้างซ้าย)	 ให้กับเด็ก	

จนมาถึงการสุหนัดที่ผู้ปกครอง	 ก็ต้องทำพิธีเข้าสุหนัดหรือ	

พิธีคั่นให้	ตามหลักการทางศาสนาอิสลาม	และเมื่อถึงวัยศึกษา	

บิดามารดาหรือผู้ปกครองก็จะเริ่มให้เรียนภาษาอาหรับและ	

คมัภรีอ์ลักรุอาน		ซึง่จะเหน็ไดว้า่บทบาทของพอ่แมม่คีวามสำคญั 

ตอ่การอบรมเลีย้งดเูปน็อยา่งยิง่		ประกอบกบัสงัคมไทยเปน็สงัคม	

ที่อยู่กันในลักษณะของครอบครัวและมีครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้น	

ในการปลกูฝงัถา่ยทอด	ทัง้แนวความคดิ	พฤตกิรรมตา่งๆ	โดยม	ี 

พ่อและแม่เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการในเรื่อง	

ดงักลา่ว		จงึเหน็ไดว้า่ในการเสรมิสรา้งความเปน็ธรรมของชมุชน 

จะเริ่มกระทำตั้งแต่วัยเด็กจนมาถึงวัยผู้ใหญ่	 และเป็นหน่วย 

ทางสังคมที่สำคัญหน่วยหนึ่งในการหล่อหลอมพฤติกรรม 

แนวความคิดต่างๆ	โดยผ่านกระบวนการอบมเลี้ยงดู	เช่น	การ	

บอกกล่าว	 การเป็นแบบอย่างตลอดจนการว่ากล่าวหรือลงโทษ 

เป็นต้น

	 สถาบันทางสังคมที่ชาวชุมชนเห็นว่ามีบทบาทในการ	

เสรมิสรา้งความเปน็ธรรม	เมือ่วเิคราะห	์จะพบวา่สถาบนัดงักลา่ว	

มีบทบาทและมีอิทธิพลต่อมนุษย์มากที่สุด	 ครอบครัว	 ซึ่งเป็น 

สถาบันหน่วยแรกที่มนุษย์มีความสัมพันธ์ด้วยและเป็นความ	

สัมพันธ์ในลักษณะใกล้ชิด	 ผูกพันอย่างแนบแน่น	 โรงเรียนเป็น	

สถานที่ทำให้มีโอกาสเรียนรู้วิชาการต่างๆ	 อย่างเป็นทางการ	

และยังเป็นสถานที่ได้ให้โอกาสได้รับความรู้และคุณค่าต่างๆ 

โรงเรียนจึงมีผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลเป็นอย่าง	

มาก	สถาบนัทางศาสนาหรอืตวัแทนทางศาสนา	จะชว่ยขดัเกลา	

ในแง่การให้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับศีลธรรม	 จริยธรรมและความ

ประพฤติที่ถูกที่ควร	 ตลอดจนหลักปรัชญาในการดำเนินชีวิต	

สถาบันทางการปกครอง	 ซึ่งจะคอยอำนวยประโยชน์	 ในด้าน 

การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและจดัระเบยีบสงัคมใหเ้กดิสนัตสิขุ 

การทำตัวเป็นแบบอย่างให้กับคนในสังคม	 ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้คน 

ในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข		

	 ปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการเห็นแก่พวกพ้องและ 

ประโยชน์ส่วนตน	 เป็นประเด็นปัญหาสำคัญมากที่สุด	 ทั้งนี้ 

เนื่องจากสังคมไทยเป็นสังคมนับถือตัวบุคคลและพวกพ้อง 

ของตน	 ทำให้เมื่อคิดที่จะทำสิ่งใด	 ก็มักจะนึกถึงประโยชน์	

ส่วนตัวหรือเฉพาะกลุ่ม	 อันจะทำให้อีกฝ่ายเสียเปรียบทำให้	

เกดิความไมเ่ทา่เทยีมกนัได้	จนนำมาสูป่ญัหาความไมเ่ปน็ธรรม	

ในสงัคมและเกดิความเลือ่มลำ้กนัในสงัคม	สว่นปญัหารองลงมา 

คือความไม่เข้าใจในสิ่งที่พูด	การมีอคติต่อกัน	และการไม่รับฟัง	

ความคิดเห็นของกัน	 ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดจากการไม่รับฟังกัน	

และกัน	จนนำมาสู่ปัญหา	ความไม่เข้าใจกันและทำให้เกิดความ 

ขัดแย้งกัน	 ปัญหาต่อมา	 คือการชิงดีชิงเด่นกันและความ	

เห็นแก่ตัว	 ทำให้เกิดการแข่งขันและไม่เห็นแก่ประโยชน์ของ	

ส่วนรวม	ส่งผลให้เกิดการแก่งแย่งและผู้ที่ไม่มีพลังก็เสียเปรียบ	

จนทำให้เกิดความเลื่อมล้ำกันขึ้น

	 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้าง 

ความเป็นธรรมที่จะนำมาใช้เป็นประเด็นแรก	 คือการไม่เห็นแก่ 

ประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องและการไม่คอร์รัปชั่น	 โดยการ 

ยึดของระบบหรือระเบียบของทางราชการเป็นแนวทางในการ 

ทำงานและเปน็เครือ่งมอืเพือ่ตรวจสอบการทำงาน	ปญัหาทีเ่กดิ

จากความไม่เข้าใจในสิ่งที่พูด	การมีอคติต่อกันและการไม่รับฟัง 

ความคิดเห็นของกัน	 ควรแก้โดย	 มีการพบปะพูดคุยอธิบาย 

ชี้แจงกันเป็นประจำและใช้เวลาในการเสริมสร้าง	 ส่วนปัญหา 

การชิงดีชิงเด่นกันและการเห็นแก่ตัว	ควรแก้โดย	ผู้นำต้องเป็น

แบบอย่างที่ดีและรู้จักเสียสละ	

	 ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างความเป็นธรรมในทัศนะ	

ของชาวชุมชน	 เป็นข้อเสนอแนะที่มาจากประเด็นปัญหาที่เกิด

จากการเสริมสร้างความเป็นธรรม	 โดยสิ่งที่ผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ	

(Key-Informant)	 เสนอเพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรม	 คือ 

ทุกๆ	 คนต้องรู้จักเสียสละเพื่อส่วนร่วม	 ทั้งนี้เพราะถ้ามีการ 

เสียสละเพื่อส่วนรวมก็สามารถทำให้ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน 

 วุฒิชัย  สายบุญจวง, สุพรรณี  ไชยอำพร   
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และพึงพอใจ	ประเด็นต่อมาคือ	การสร้างความเข้าใจสร้างความ	

สมานฉันท์และใช้เวลาในการเสริมสร้าง	 และในการที่จะสร้าง

ความเป็นธรรมจำเป็นที่จะต้องทำให้เกิดความเข้าใจตรงกัน	

เหน็พอ้งตอ้งกนั	และทีส่ำคญัคอื	การใชเ้วลาในการทำความเขา้ใจ	

เพื่อความแน่ใจและเพื่อความเห็นพ้องต้องกัน

สถาบันที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเสรอมสร้างความเป็นธรรม

สถาบัน บทบาท

1.	 ครอบครัว

2.		การศึกษา

3.		ศาสนา

ผู้นำครอบครัวต้องให้ความยุติธรรมกับมาชิกในครอบครัว	 สอนให้รู้จักเรื่องของการบริจาค,	 การช่วยเหลือ	

เกื้อกูลกันในรอบครัว

ผู้บริหารไม่คดโกง	ครูเป็นแบบอย่างและไม่เลือกที่รักมักที่ชัง

ผู้นำทางศาสนาไม่คดโกง	 ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก	 การปลูกฝัง	 เรื่องความยุติธรรม	 ความเป็นธรรม	 ให้อยู่ใน	

จิตใจคน

แผนภูมิที่ 1 :	 โมเดลการเสริมสร้างความเป็นธรรมในวิถีชุมชน

แหล่งที่มา  :		 พัฒนาโดยผู้วิจัย,	2554.

 

ทุกๆคนตองรูจักเสียสละเพื่อสวนรวม ทั้งนี้เพราะถามีการเสียสละเพื่อสวนรวมก็สามารถทําให ทุกคนมีความเทาเทียมกัน
และพึงพอใจ ประเด็นตอมาคือ การสรางความเขาใจสรางความสมานฉันทและใชเวลาในการเสริมสราง และในการที่จะสราง
ความเปนธรรมจําเปนที่จะตอง ทําใหเกิดความเขาใจตรงกัน เห็นพองตองกัน และที่สําคัญคือ การใชเวลาในการทําความ
เขาใจ เพื่อความแนใจและเพื่อความเห็นพองตองกัน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
สถาบันท่ีมีสวนเกี่ยวของในการเสรอมสรางความเปนธรรม 

สถาบัน บทบาท 
1. ครอบครัว ผูนําครอบครัวตองใหความยุติธรรมกับมาชิกในครอบครัว สอนให  รูจักเร่ืองของการ

บริจาค,การชวยเหลือเกื้อกูลกันในรอบครัว 
2. การศึกษา ผูบริหารไมคดโกง ครูเปนแบบอยางและไมเลือกที่รักมักที่ชัง 

               3. ศาสนา ผูนําทางศาสนาไมคดโกง ไมแบงพรรคแบงพวก การปลูกฝง เร่ืองความยุติธรรม ความ
เปนธรรม ใหอยูในจิตใจคน 

แผนภูมิท่ี 1: โมเดลการเสริมสรางความเปนธรรมในวิถีชุมชน 
แหลงท่ีมา : พัฒนาโดยผูวิจัย, 2554. 
ขอเสนอแนะ  
 1. ขอเสนอแนะสําหรับแนวทางการปฏิบัติภายในชุมชน   
 1.1 ควรมีการพบปะพูดคุยอธิบายช้ีแจงและรับฟงความคิดเห็นของกันและกันในหมูชาวชุมชนดวยกัน ควรไกลเกลี่ยให
อภัยกันและกันผูนอยเขาหาผูใหญ และควรใชเวลาในการทําความเขาใจเพื่อความแนใจและเพื่อความเห็นพองตองกัน    
  1.2 ผูนําตองวางตัวเปนกลางและเปนแบบอยางที่ดีใหกับประชาชนในชุมชน   
  1.3 ทุกคนตองไมเห็นแกประโยชนสวนตนและพวกพอง   
 2. ขอเสนอแนะสําหรับแนวทางการวิจัย  
  2.1 ควรทําการศึกษาเปรียเทียบทัศนะเรื่องความเปนธรรมในแตละพื้นที่ จะทํา ใหเห็นทัศนะตอความ
เปนธรรมที่หลากหลายภายใตบริบทชุมชนที่แตกตางกัน เพื่อนําไปประยุกตใชในแตละพื้นที่ไดอยางเหมะสม  
  2.2 ควรศึกษาเก่ียวกับการเสริมสรางความเปนหนึ่งเดียวกันในชุมชนเพื่อเสริมสรางความเปนหนึ่ง
เดียวกันใหเกิดขึ้นภายในชุมชน 
   3. ขอเสนอแนะสําหรับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
              3.1 หนวยงานที่เก่ียวของควรนําเอาขอมูลที่ไดจากการศึกษาในครงนี้ไปประยุกตใชตอเพื่อวางแผนใน
การเสริมสรางความเปนธรรม 

การบอกกลาวอยางตรงไปตรงมา 
การแสดงตนเปนแบบอยางและการยกตัวอยาง 
การด-ุการลงโทษ 

- การเห็นแกประโยชนสวนตนและพวกพอง 
- ความไมเขาใจในสิ่งท่ีพูด 
- การมีอคติตอกันและไมรับฟงความคิดเห็นกัน 

 
ความเปนธรรมของชุมชน 
1. ความเสมอภาคเทาเทียม 
2. การไดรับโอกาสตาง ๆ  
    ตามสิทธิ 
3. มีความเท่ียงธรรมไมเอน 
    เอียง 
4. ไดรับการปฏิบัติจากรัฐ 
    อยางเทาเทียม 
5. ไดรับความคุมครองตาม 
   กฎหมายอยางเทาเทียม
กัน 
 6.ไมเบียดเบียนและไมเอา 
    เปรียบกัน 
   

1. ยึดระบบหรือระเบียบของ 
    ราชการ 
2. การพบปะพูดคุย ชี้แจง 
    กันเปนประจํา 
3. ผูนําตองเปนแบบอยางท่ีด ี
4. ใชเวลาในการเสริมสราง 
5. การใชสถานการณเฉพาะ 
   หนาเปนแนวทาง 
6. การเจรจา ประสาน 
   ผลประโยชน 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะสำหรับแนวทางการปฏิบัติภายใน

ชุมชน  

	 	 1.1	 ควรมีการพบปะพูดคุยอธิบายชี้แจงและ 

รับฟังความคิดเห็นของกันและกันในหมู่ชาวชุมชนด้วยกัน 

ควรไกล่เกลี่ยให้อภัยกันและกัน	 ผู้น้อยเข้าหาผู้ใหญ่	 และควร 

ใช้เวลาในการทำความเข้าใจเพื่อความแน่ใจและเพื่อความ	

เห็นพ้องต้องกัน			

	 	 1.2	 ผูน้ำตอ้งวางตวัเปน็กลางและเปน็แบบอยา่งทีด่ี

ให้กับประชาชนในชุมชน		

	 	 1.3	 ทุกคนต้องไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและ	

พวกพ้อง		

 2.  ข้อเสนอแนะสำหรับแนวทางการวิจัย 

	 	 2.1	 ควรทำการศึกษาเปรียเทียบทัศนะเรื่องความ	

เป็นธรรมในแต่ละพื้นที่	 จะทำให้เห็นทัศนะต่อความเป็นธรรม 

ที่หลากหลายภายใต้บริบทชุมชนที่แตกต่างกัน	 เพื่อนำไป 

ประยุกต์ใช้ในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมะสม	

	 	 2.2	 ควรศึกษาเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเป็น 

หนึ่งเดียวกันในชุมชน	เพื่อเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันให้

เกิดขึ้นภายในชุมชน

 3. ข้อเสนอแนะสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	 	 3.1	 หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรนำเอาขอ้มลูทีไ่ดจ้าก

การศกึษาในครง้นีไ้ปประยกุตใ์ชต้อ่เพือ่วางแผนในการเสรมิสรา้ง

ความเป็นธรรม

	 	 3.2	 ในการสรา้งความเปน็ธรรมหรอืความเทา่เทยีม 

ความเสมอภาค	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรรับฟังจากทัศนะของ	

ประชาชนเป็นหลัก

	 	 3.3	 หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรยดึระบบและระเบยีบ 

 วุฒิชัย  สายบุญจวง, สุพรรณี  ไชยอำพร   
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ของทางราชการ	 เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความเป็นธรรม	

ให้เกิดขึ้น
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ผลการจัดกิจกรรมวาดภาพประกอบการเล่านิทานที่มีต่อพัฒนาการ

ด้านความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย

The Effect of Drawing on Story Telling Activities on Creative Thinking Development of 

Early Childhood

พรรณิภา  เจริญทวี ธีรศักดิ์		อินทรมาตย์	เฉลา		ประเสริฐสังข์
คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	

บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นีเ้ปน็การวจิยัเชงิทดลอง	(Experiment	Research)	มวีตัถปุระสงคเ์พือ่	1)	ศกึษาผลของการจดักจิกรรมวาดภาพ 

ประกอบการเลา่นทิานทีม่ผีลตอ่พฒันาการดา้นความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยั	2)	เปรยีบเทยีบพฒันาการดา้นความคดิสรา้งสรรค	์

ของเดก็ปฐมวยักอ่นและหลงัการจดักจิกรรมวาดภาพประกอบการเลา่นทิาน	ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั	คอื	เดก็ปฐมวยัชัน้อนบุาลปทีี	่

2	โรงเรียนบ้านมะขาม	(สาครมะขามราษฎร์)	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	เขต	2	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	

2553	จำนวน	2	ห้อง	เด็กปฐมวัย	50	คน	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย	(Simple	random	sampling) 

โดยการจับฉลากได้เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่	2/2	เด็กปฐมวัย	จำนวน	25	คน	เป็นกลุ่มตัวอย่าง	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบ 

ด้วย	 แผนการจัดกิจกรรมวาดภาพประกอบการเล่านิทาน	 และแบบประเมินพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์	 สถิติที่ใช้ในการ	

วิเคราะห์ข้อมูล	คือ	ค่าเฉลี่ย	(X)	และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	และการทดสอบค่าที	t	-	test		

	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 การจัดกิจกรรมวาดภาพประกอบการเล่านิทานเป็นระยะเวลา	 8	 สัปดาห์	 มีผลทำให้เด็กปฐมวัยมี 

พัฒนาการความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น	คือ	ด้านความคิดคล่องแคล่วมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับมาก	(X =	2.35,	S.D.	=	0.34)			

ด้านความคิดริเริ่มมีพัฒนาการเพิ่มขึ้น	อยู่ในระดับมาก	 (X =	2.37,	S.D.	=	0.35)	ด้านความคิดละเอียดลออมีพัฒนาการเพิ่มข้ึน	

อยู่ในระดับมาก	(X =	2.42,	S.D.	=	0.21)	2)	เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมวาดภาพประกอบการเล่านิทานเป็นระยะเวลา	8	

สัปดาห์	มีพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม	อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

คำสำคัญ :	กิจกรรมวาดภาพ,	การเล่านิทาน,	ความคิดสร้างสรรค์,	เด็กปฐมวัย
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Abstract

	 The	purpose	of	this	experiment	research	were	1)	to	study	the	effect	of	drawing	on	storytelling	activities	on	creative	

thinking	development	of	early	childhood	and	2)	to	compare	the	effect	of	creative	thinking	development	on	pretest	and	

posttest.	The	sample	of	this	research	was	second	year	early	childhood	students	of	the	second	semester	in	the	2010	

academic	year	of	Ban	Makham	school	under	Chantaburi	Educational	Service	Area	Office	2.	The	sample	was	selected	by	

simple	random	sampling	to	make	an	experimental	group	of	25	students.	The	research	instruments	were	teaching	plans	

of	drawing	on	storytelling	activities	and	creative	thinking	test.	The	data	were	analyzed	by	mean	(X),	standard	deviation	

and	t	-	test.	

	 The	findings	were	as	follows	:

	 The	creative	thinking	development	of	early	childhood	students	who	were	taught	by	drawing	on	story	activities	

was	relatively	high.	The	fluency	development	was	relatively	high	X =	2.35,	S.D.	=	0.34).	The	originality	development	was	

relatively	high	(X =	2.37,	S.D.	=	0.35).	The	elaboration	development	was	relatively	high	(X =	2.42,	S.D.	=	0.21).	2)	The	

early	childhood	students	of	drawing	on	storytelling	activities	had	achieved	higher	creative	thinking	development	score	in	

the	posttest	than	in	the	pretest	at	the	.05	level	of	significance.

Keywords :	drawing,	storytelling,	creative	thinking,	early	childhood

พรรณิภา  เจริญทวี, ธีรศักดิ์  อินทรมาตย์, เฉลา  ประเสริฐสังข์
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บทนำ

	 ความคดิสรา้งสรรคเ์ปน็ความสามารถทีส่ำคญัอยา่งหนึง่ 

ของมนุษย์และเป็นปัจจัยที่จำเป็นในการส่งเสริมความเจริญ	

กา้วหนา้ของประเทศชาต	ิมคีวามจำเปน็ตอ่การดำเนนิชวีติของ	

มนุษย์ในทุกยุคทุกสมัย	เห็นได้จากความพยายามที่จะปรับปรุง 

ชวีติความเปน็อยูแ่ละสิง่แวดลอ้มใหเ้กดิความผาสกุขึน้	โดยอาศยั

ผลผลติทางความคดิทีเ่กดิจากแรงดลใจ	ซึง่ทอแรนซ	์(Torrance,	 

1962)	 ได้กล่าวว่า	 ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการของ	

ความรูส้กึไวตอ่ปญัหา	ตอ่สิง่ทีข่าดหายไป	ตอ่สิง่ทีไ่มป่ระสานกนั	

แล้วเกิดความพยายามในการสร้างแนวคิด	 ตั้งสมมติฐาน	

ทดสอบสมมติฐาน	 และเผยแพร่ผลที่ได้ให้ผู้อื่นได้รับรู้และ 

เข้าใจ	 อันเป็นแนวทางค้นพบสิ่งใหม่ต่อไป	 โดยกระบวนการ 

ของความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของทอแรนซ์	 มี	 5	 ขั้น		

ประกอบดว้ย	ขัน้ที	่1	การพบความจรงิ	ขัน้ที	่2	การคน้พบปญัหา		

ขั้นที่	3	การตั้งสมมติฐาน	ขั้นที่	4	การค้นพบปัญหา	และขั้นที่	5	

ยอมรบัผลจากการคน้พบ	และเดวสิ	(David,	1986)	ยงักลา่วอกีวา่		

การคิดแก้ปัญหาต่างๆ	 อย่างลึกซึ้ง	 ซึ่งเป็นลักษณะภายใน 

ตัวบุคคลที่สามารถคิดได้หลายแง่มุมผสมผสานจนได้เป็น 

ผลผลิตใหม่ที่ถูกต้องสมบูรณ์กว่าเดิม	 ทำให้เกิดการพัฒนา 

เป็นเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวและ 

เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาขึ้นนี้ได้กลายมาเป็นส่วนสำคัญ	

ของการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบัน	 นอกจากการส่งเสริมความคิด 

สร้างสรรค์เพื่อใช้ในการพัฒนาความเจริญภายในประเทศแล้ว 

ความคิดสร้างสรรค์ยังมีส่วนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสิ่ง	 

ต่างๆ	 ให้กับเด็กและเยาวชน	 เป็นภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการ 

ตกเป็นทาสของเทคโนโลยีที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นมา	

	 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์นั้น	ทอแรนซ์	(Torrance,	

1964)	 ได้เสนอหลักในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก	 

เช่น	การส่งเสริมให้เด็กถาม	ครูแสดงความสนใจ	ความกระตือ	

รอืรน้ตอ่คำถามแปลกๆ	ของเดก็	เนน้ใหเ้ดก็เหน็คณุคา่ของตนเอง		

กระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตัวเอง	 โดยเฉพาะ 

ในชว่งวยักอ่นเรยีนซึง่เปน็ระยะทีเ่ดก็มจีนิตนาการสงู	ศกัยภาพ	

ด้านความคิดสร้างสรรค์กำลังพัฒนา	 ซึ่งเป็นช่วงที่ความคิด	 

จินตนาการสร้างสรรค์มีการพัฒนาได้เร็วกว่าความฉลาด	 ดังที่ 

ทอร์แรนซ์	 (อารี	 	รังสินันท์,	2545:	2	 ;	อ้างอิงจาก	Torrance, 

1964)	 กล่าวว่า	 ควรส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แก่เด็กตั้งแต่ 

ปฐมวัย	 โดยเฉพาะเด็กปฐมวัยในช่วงอายุ	 4-6	 ปี	 ซึ่งเป็น	

ช่วงที่มีจินตนาการดี	 ควรที่จะได้รับการส่งเสริมความคิดเชิง 

สร้างสรรค์ที่เหมาะสมและต่อเนื่อง

	 ปัญหาพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก 

ปฐมวัย	 เห็นได้จากการแสดงพฤติกรรมต่างๆ	 ที่เป็นการ 

ลอกเลียนแบบจากต้นแบบมากกว่าการสร้างสรรค์สิ่งใหม่	 เช่น 

การตอบคำถามหลังการฟังนิทานที่มักมีการลอกเลียนจาก	

เพื่อนในห้องเมื่อมีการสนทนา	 การพยายามที่จะปั้นดินน้ำมัน 

ให้เหมือนกับที่เพื่อนปั้นไปแล้ว	 การตั้งชื่อสิ่งต่างๆ	 ตามเพื่อน 

เพื่อให้ได้รับคำชมเช่นเดียวกับเพื่อน	 เป็นต้น	 ซึ่งแสดงให้เห็น	

ว่าเด็กขาดการส่งเสริมพฤติกรรมด้านความคิดสร้างสรรค	์ และ 

ไม่พยายามที่จะแสดงความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง	 อย่าง	

เป็นธรรมชาติ	ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัยหลายๆ	อย่างที่ทำให้	

เด็กมีพฤติกรรมดังกล่าว	 ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะความคิด 

สร้างสรรค์ตามธรรมชาติของเด็กถูกจำกัดลง	 เมื่อมีการเรียนรู้ 

ข้อกำหนดต่างๆ	ทางสังคมและสภาพแวดล้อมซึ่งสามารถเห็น 

ไดอ้ยา่งชดัเจนในชว่งปฐมวยัทีม่กีารเปลีย่นแปลงจากการเรยีนรู ้

ด้วยความคิดจินตนาการไปสู่มีกฎเกณฑ์และต้องการความ 

เปน็เหตเุปน็ผลมากขึน้	ทำใหเ้ดก็ขาดความมัน่ใจทีจ่ะแสดงออก	

ตามความคดิจนิตนาการตามธรรมชาต	ิสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ		

สยมุพร		เคไพบลูย	์(2543:	53)	กลา่ววา่	การบัน่ทอนกระบวนการ	

คิดและโอกาสในการแสดงความสร้างสรรค์ของเด็ก	 ทำให้เด็ก	

ขาดความสามารถ	 ตั้งใจ	 สนใจ	 ต่อกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ที่กำลังกระทำอยู่	 เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมชนิดหนึ่ง 

ที่เด็กมักแสดงออกจนเป็นลักษณะเฉพาะตัว	 ประกอบด้วย 

พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับวัย	 หรือระดับพัฒนาการปกติ	

มาตรฐาน	เชน่	ซนมาก	ไมม่รีะเบยีบ	วอกแวก	ไมม่สีมาธ	ิกา้วรา้ว	

ซึ่งพฤติกรรมต่างๆ	 เหล่านี้จะส่งผลกระทบกับพฤติกรรมและ	

ความสามารถในการเรียนรู้ในอนาคต	 จึงถือได้ว่าเป็นประเด็น 

ที่สำคัญที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องมีส่วนในการคงสภาพและส่งเสริม 

ความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ในขณะทีจ่ดัประสบการณก์ารเรยีนรู ้

ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ตามวัยและโอกาสอันควร	

ปลกูฝงั	เพือ่ใหเ้ดก็เกดิความมัน่ใจทีจ่ะแสดงความคดิสรา้งสรรค์ 

ของตน		

	 กิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย	

นั้น	บรู๊ค	(กรมวิชาการ,	2543	:	2	;	อ้างอิงจาก	Burke,	1994)	

ได้กล่าวว่า	 การเล่านิทานเป็นกิจกรรมหนึ่งที่นิยมใช้ในการจัด 

ประสบการณเ์พือ่สง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคส์ำหรบัเดก็ปฐมวยั 

เนือ่งจากนทิานเปน็การสือ่สารเรือ่งราวทีเ่หมาะกบัเดก็	เปน็สือ่ที	่

เรา้ความสนใจใหเ้ดก็มสีมาธแิละจนิตนาการมากยิง่ขึน้	เรือ่งราว	

ในนิทานจะช่วยให้เด็กสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เป็นรูปธรรมและ 

นามธรรมได้ง่ายที่สุด	 เกียรติวรรณ	 	 อมาตยกุล	 (2541	 :	 9)		

ยังกล่าวว่า	 เส้นใยประสาทที่เป็นตัวเชื่อมโยงสมองทั้งสองซีก	

ของเด็กเล็กๆ	 ยังก่อตัวไม่สมบูรณ์	 สมองซีกซ้ายยังทำหน้าที่	

เฉพาะของตนเองไม่ได้ครบถ้วน	 ดังนั้นเด็กเล็กๆ	 จึงไม่ชอบ 

การคิดหรือคำสอนที่เต็มไปด้วยเหตุผล	 การคิดตามธรรมชาติ	

จำเป็นต้องคิดด้วยสมองซีกขวา	 ซึ่งเป็นการคิดแบบจิตนาการ	

และความคิดคำนึงฝันอิ่มเอมใจซึ่งทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ด	ี	

พรรณิภา  เจริญทวี, ธีรศักดิ์  อินทรมาตย์, เฉลา  ประเสริฐสังข์
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โดยนิทานสำหรับเด็กควรที่จะเป็นเรื่องที่มีเนื้อหาสั้นๆ	 ง่ายๆ	

มีการเคลื่อนไหวของเรื่องราวและตัวละครที่ไม่จำเจ	 พรทิพย์	

วินโกมินทร์	(2542	:	37)	กล่าวว่า	นิทานสำหรับเด็กควรมีภาพ

ประกอบเนื้อเรื่องที่เหมาะสม	ซึ่งภาพที่ใช้ในนิทานเด็กควรที่จะ 

เป็นภาพที่มีลายเส้นไม่ซับซ้อน	 มีขนาดที่เห็นได้อย่างชัดเจน	

และทำความเข้าใจได้ง่าย	 ซึ่งจะทำให้การใช้สื่อนิทานในการจัด

กิจกรรมสำหรับเด็ก	มีคุณค่าและได้ประโยชน์อย่างแท้จริง		

	 จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงจัดกิจกรรมวาดภาพ 

ประกอบการเล่านิทานที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก	

ปฐมวัย	 สำหรับการเล่านิทานเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค	์

สำหรบัเดก็ปฐมวยั	ในการวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัใชก้ระบวนการกระตุน้ 

ความคิดสร้างสรรค์ตามธรรมชาติของเด็กปฐมวัย	 และเร้า 

ความสนใจด้วยเพลงหรือกลอนแล้วเล่านิทานโดยใช้หุ่นมือ 

หุ่นนิ้ว	 รูปภาพ	 น้ำเสียง	 ท่าทาง	 และครูแสดงบทบาทสมมุติ 

แล้วขยายความรู้สึกนึกคิดของเด็กด้วยการสนทนา	 ให้เด็ก	

ตอบคำถาม	 คิดหาคำตอบของคำถามที่ครูกำหนด	 แล้วให้เด็ก

ฝึกวาดภาพแทนคำตอบที่ตัวเองคิดไว้จากคำถามของครู	 เมื่อ 

วาดภาพเสร็จแล้วให้เด็กนำเสนอผลงานของตนเป็นรายบุคคล 

บอกชื่อภาพหรือเล่าเกี่ยวกับภาพที่วาด	 ครูจะกระตุ้นและ	

สนทนารว่มกบัเดก็	และนำผลงานของเดก็ไปตดิไวท้ีใ่นชัน้เรยีน 

การกระตุ้นให้เด็กพยายามค้นหาคำตอบและใช้ความคิด 

จินตนาการในการสร้างสรรค์คำตอบที่แปลกใหม่ได้อย่างเต็มที่ 

นอกจากจะเปน็การกระตุน้ใหเ้ดก็เกดิความคดิสรา้งสรรคใ์นการ	

เรียนรู้แล้ว	ยังทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินอีกด้วย

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1.	 เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมวาดภาพประกอบการ 

เล่านิทานที่มีต่อพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก	

ปฐมวัย

	 2.		เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์

ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมวาดภาพประกอบ

การเล่านิทาน

วิธีดำเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย	 คือ	 เด็กปฐมวัยที่กำลัง	

ศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่	 2	 โรงเรียนบ้านมะขาม	 (สาคร	

มะขามราษฎร์)	 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	

จันทบุรี	เขต	2	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2553	จำนวน	2	ห้อง	

เด็กปฐมวัย	50	คน

	 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 เด็กปฐมวัยที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น	

อนุบาลปีที่	2	ห้อง	2	โรงเรียนบ้านมะขาม	(สาครมะขามราษฎร์)	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	 เขต	 2	

ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2553	จำนวน	25	คน	ด้วยวิธีการสุ่ม

ตัวอย่างอย่างง่าย	(Sample	random	sampling)	

ตัวแปรที่ศึกษา

	 1.	 ตวัแปรอสิระ	ไดแ้ก	่การจดักจิกรรมวาดภาพประกอบ	

การเล่านิทาน

	 2.	 ตวัแปรตาม	ไดแ้ก	่พฒันาการดา้นความคดิสรา้งสรรค	์

ของเด็กปฐมวัย	 ประกอบด้วย	 ด้านความคิดคล่องแคล่ว	 ด้าน	

ความคิดริเริ่ม	ด้านความคิดละเอียดลออ

เครื่องมือที่ใช้

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 ประกอบด้วยแผนการจัด 

กิจกรรมวาดภาพประกอบการเล่านิทาน	 และแบบประเมิน	

พัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์	 (แบบทดสอบความคิด	

สร้างสรรค์โดยอาศัยรูปภาพแบบ	 ก	 ของ	 ทอแรนซ์	 ซึ่งแปล	

และปรับปรุงโดย	อารี		รังสินันท์)

การเก็บรวบรวมข้อมูล  

	 ผู้วิจัยได้ดำเนินการทดลองโดยใช้แผนการทดลองแบบ	

One	-	Group	Pretest	-	Posttest	Design	ตามขั้นตอนดังนี้

 1.	 ดำเนนิการจดักจิกรรมวาดภาพประกอบการเล่านิทาน 

(Treatment)	 ตามแผนการจัดกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์	 คือ 

วันที่หนึ่งเล่านิทานกระตุ้นความคิดคล่องแคล่ว	 วันที่สองเล่า	

นิทานกระตุ้นความคิดริเริ่ม	วันที่สามเล่านิทานกระตุ้นความคิด 

ละเอียดลออ	 และวันที่สี่ประเมินพัฒนาการด้านความคิด 

สร้างสรรค์ด้วยแบบประเมินพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์		

โดยใช้เวลาวันละ	30	นาที	และเก็บข้อมูลระหว่างการทดลอง			

	 2.	 ประเมินพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์หลังการ

ทดลอง	(Posttest)	และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอน	

ดังนี้		

	 1.	 วิเคราะห์หาค่าสถิติพื้นฐาน	 ค่าเฉลี่ย	 (Mean)	 ค่า	

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)	ของพัฒนาการ

ด้านความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยหลังการทดลอง		

	 2.	 วิเคราะห์เปรียบเทียบพัฒนาการด้านความคิด 

สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการทดลองโดยใช้สถิติ		

t-test	แบบ	Dependent				

สรุปผลการวิจัย

 จากการวจิยั	พบวา่	การจดักจิกรรมวาดภาพประกอบการ	

เล่านิทานที่มีผลต่อพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก	

ปฐมวัย	สรุปได้ดังต่อไปนี้

พรรณิภา  เจริญทวี, ธีรศักดิ์  อินทรมาตย์, เฉลา  ประเสริฐสังข์
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76			วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 5  ฉบับที่ 3  เดือนมิถุนายน - กันยายน 2554

	 1.	 การจดักจิกรรมวาดภาพประกอบการเลา่นทิานมผีล

ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย	คือ	

					 	 1.1	 ความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดคล่องแคล่ว 

ของเด็กปฐมวัยหลังการเข้าร่วมกิจกรรมวาดภาพประกอบ	

เล่านิทานมีการพัฒนาขึ้นตามลำดับ

					 	 1.2	 ความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดริเริ่มของเด็ก 

ปฐมวัยหลังการเข้าร่วมกิจกรรมวาดภาพประกอบเล่านิทาน	

มีการพัฒนาขึ้นตามลำดับ		

					 	 1.3	 ความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดละเอียดลออ 

ของเด็กปฐมวัยหลังการเข้าร่วมกิจกรรมวาดภาพประกอบ	

เล่านิทานมีการพัฒนาขึ้นตามลำดับ

	 2.	 เมื่อเปรียบเทียบพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์

ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมวาดภาพประกอบ 

การเลา่นทิาน	มรีายละเอยีดการเปรยีบเทยีบพฒันาการความคดิ 

สร้างสรรค์เป็นรายด้านดังนี้

					 	 2.1	 พัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิด 

คลอ่งแคลว่ของเดก็ปฐมวยักอ่นและหลงัการจดักจิกรรมวาดภาพ

ประกอบการเลา่นทิานแตกตา่งกนั	พบวา่	เดก็ปฐมวยัมพีฒันาการ 

ความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดคล่องแคล่วหลังการทดลอง	

สูงกว่าก่อนการทดลอง	อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

      2.2	 พฒันาการความคดิสรา้งสรรคด์า้นความคดิรเิริม่ 

ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมวาดภาพประกอบ	

การเลา่นทิานแตกตา่งกนั	พบวา่	เดก็ปฐมวยัมพีฒันาการความคดิ	

สร้างสรรค์ด้านความคิดริเริ่มหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ	

ทดลอง	อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

					 	 2.3	 พัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิด 

ละเอียดลออของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 

วาดภาพประกอบการเลา่นทิานแตกตา่งกนั	พบวา่	เดก็ปฐมวยัม ี

พัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดละเอียดลออหลัง 

การทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง	 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ	

ที่ระดับ	.05

อภิปรายผล

	 การจดักจิกรรมวาดภาพประกอบการเลา่นทิานเปน็เวลา 

8	 สัปดาห์	 มีผลต่อช่วยพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก 

ปฐมวัย	 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้	 แสดงว่า	 กิจกรรม 

วาดภาพประกอบการเล่านิทานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกระตุ้น 

พัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย	 มีความ

สอดคล้องกับการพัฒนาและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของ 

ทอแรนซ์	(อารี		พันธ์มณี.	2540	:	82	;	อ้างอิงจาก	Torrance.	

1964)	 ที่ได้เสนอหลักในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์	 ซึ่ง 

เน้นตัวครูกับนักเรียน	 คือ	 ครูส่งเสริมให้เด็กถาม	 และแสดง	

ความสนใจต่อคำถามที่แปลกๆ	 ของเด็ก	 และไม่ควรมุ่งที่	

คำตอบที่ถูกอย่างเดียว	 แต่ควรกระตุ้นให้เด็กวิเคราะห์	 ค้นหา 

เพื่อพิสูจน์การเดาโดยใช้การสังเกตจากประสบการณ์ของ

เด็กเอง	 แม้จะเป็นความคิดที่ไม่เคยได้ยิน	 ก็อย่าเพิ่งตัดสิน	

และลิดรอนความคิดนั้น	 รับฟัง	 กระตือรือร้น	 และตอบคำถาม	

อย่างมีชีวิตชีวา	หรือชี้แนะให้เด็กค้นหาคำตอบจากแหล่งต่างๆ	

ด้วยตัวเด็กเอง	 ครูเน้นให้เด็กเห็นคุณค่าของความคิดของเด็ก	 

และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์	 เช่น	 การนำภาพที่เด็กวาดนั้น 

ไปเป็นลายถ้วยชาม	ภาชนะ	บัตร	ส.ค.ส.	เป็นต้น	สิ่งนี้จะทำให้	

เด็กเกิดความภาคภูมิใจ	มีกำลังที่จะคิดสร้างสรรค์ต่อไป	

	 การประเมินพัฒนาการของเด็กที่ผู้วิจัยนำมาใช	้ ทำการ	

ประเมินต่อเนื่องเพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาส่งเสริมให้เด็กได้รับ 

การพัฒนาตามจุดหมายของหลักสูตร	 สอดคล้องกับหลักสูตร	

การศึกษาปฐมวัย	พุทธศักราช	2546	ที่กรมวิชาการ	กระทรวง	

ศึกษาธิการกรมวิชาการ	(2546	:	26-38)	กำหนดให้การประเมิน	

พัฒนาการควรยึดหลักประเมินพัฒนาการของเด็กครบทุกด้าน 

และนำผลมาพัฒนาเด็ก	 ประเมินเป็นรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอ 

ต่อเนื่องตลอดปี	 สภาพการประเมินควรมีลักษณะเช่นเดียว 

กับการปฏิบัติกิจกรรมประจำวัน	 ประเมินอย่างเป็นระบบ		

มีการวางแผน	 เลือกใช้เครื่องมือและจดบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 

ประเมินตามสภาพจริงด้วยวิธีการหลากหลายเหมาะกับเด็ก	

รวมทัง้ใชแ้หลง่ขอ้มลูหลายๆ	ดา้น	ไมค่วรใชก้ารทดสอบ	สำหรบั	

วิธีการประเมินที่เหมาะสมและควรใช้กับเด็กอายุ	 3-5	ปี	 ได้แก่	

การสังเกต	 การบันทึกพฤติกรรม	 การสนทนา	 การสัมภาษณ์	 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานเด็กที่เก็บอย่างมีระบบ		

	 ความคิดสร้างสรรค์นับเป็นพฤติกรรมที่สำคัญที่ควร	 

ส่งเสริม	 ดังนั้นครูผู้สอนจึงต้องนำสาระการเรียนรู้มาจัดใน 

ลักษณะหน่วยการสอนแบบบูรณาการหรือเลือกใช้วิธีการสอน	 

ที่สอดคล้องกับปรัชญาและหลักการศึกษาปฐมวัยโดยการจัด 

ประสบการณส์ำหรบัเดก็ปฐมวยันัน้	ควรจดัประสบการณใ์หเ้ดก็	

ได้ริเริ่มคิดวางแผนลงมือกระทำ	 เสนอความคิดให้เด็กมี 

ปฏิสัมพันธ์กับสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย	 โดย 

ครูผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวก	 และ	

สอดคล้องกับการศึกษาของดิกสัน	 	 จอห์นสัน	 และซอลท์	

(Dixon,	 Johnson	 and	 Salt.	 1977)	 ที่พบว่าเด็กที่ได้รับการ 

เล่านิทานแล้วมีการสนทนาจะเกิดผลดีต่อความคิดของเด็ก 

และเนื้อเรื่องในนิทานถ้าเป็นเรื่องไกลความจริงจะมีผลดีต่อ

ความคิดของเด็กได้ดีกว่านิทานที่มีเนื้อเรื่องใกล้ชีวิตของเด็ก	

และสอดคล้องกับการศึกษาของคลอร์	และโรเบิร์ด	(Clore	and	

Robert.	 1978)	 ที่พบว่า	 นิทานมีผลโดยตรงต่อพฤติกรรมและ	

ทัศนคติที่มั่นคงของเด็ก	 และสอดคล้องกับการศึกษาของ	

คมูเิอมสกี	้(Kuziemski	;	อา้งองิจาก	นนัทกา		ทวปีกลุ.	2542	:	41) 
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ที่พบว่าการเล่นที่ใช้จินตนาการมีความสัมพันธ์กับความคิด	

สร้างสรรค์	และสอดคล้องกับการศึกษาของปาริชาติ		อรุณศักดิ์	 

(2533	 :	 62)	 ที่พบว่าการเล่านิทานไม่จบส่งเสริมการคิดแบบ 

อเนกนัยของเด็กปฐมวัยในทั้ง	 3	 องค์ประกอบ	 คือ	 ความคิด	

คล่องแคล่ว	ความยืดหยุ่น	และความคิดริเริ่ม	และสอดคล้องกับ

การศึกษาของวิสุทธิศักดิ์	 	หวานพร้อม	(2543	:	102)	ที่พบว่า 

การนำกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมส่งผลให้ 

นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกในด้านความคิดสร้างสรรค์	

เพิ่มขึ้น	และสอดคล้องกับการศึกษาของประสิทธิรักษ์		เจริญผล	

(2547	:	บทคดัยอ่)	ทีพ่บวา่กจิกรรมศลิปะสรา้งสรรคต์อ่เตมิดว้ย

ลายเส้นช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย	

	 การเปรียบเทียบพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก	 

ปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมวาดภาพประกอบการเล่า 

นทิาน	พบวา่	เดก็ปฐมวยัหลงัจากไดร้บัการจดักจิกรรมวาดภาพ 

ประกอบการเล่านิทานมีพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ด้าน	

ความคดิคลอ่งแคลว่	ดา้นความคดิรเิริม่	ดา้นความคดิละเอยีดลออ	

สูงกว่าก่อนการการทดลอง	 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

แสดงว่า	 กิจกรรมเล่านิทานที่สร้างขึ้นกระตุ้นการคิดของเด็ก 

ปฐมวัยและกิจกรรมการวาดภาพที่ให้เด็กวาดนั้นช่วยพัฒนา 

การถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นรูปภาพ	 และการนำเสนอ 

ผลงานศลิปะของเดก็ยงัชว่ยกระตุน้กระบวนการคดิการถา่ยทอด 

ความคิดออกมาให้ผู้อื่นได้เข้าใจสอดคล้องกับแนวคิดของ	

ทอร์แรนซ์	(อารี		พันธ์มณี	2540	:	82	;	อ้างอิงจาก	Torrance,	

1964)	นักจิตวิทยา	และนักการศึกษาชาวอเมริกัน	ที่ทำการวิจัย	

เรื่องความคิดสร้างสรรค์กับการเรียนการสอนว่า	 การส่งเสริม 

ความคดิสรา้งสรรคใ์หเ้นน้ทีต่วันกัเรยีน	เชน่	สง่เสรมิใหเ้ดก็สนใจ	

เอาใจใส่ต่อความคิดแปลกๆ	 ของเด็ก	 แสดงเน้นให้เด็กเห็น	

คณุคา่ของความคดิของเดก็	และนำไปใชใ้หเ้กดิประโยชน	์รวมทัง้	

กระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตัวเอง	 และแสดงว่า 

ขณะที่เด็กได้ร่วมกิจกรรม	 เด็กได้รับการพัฒนาที่กระตุ้น 

ความคิดสร้างสรรค์จึงมีผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านความคิด 

สร้างสรรค์เพิ่มขึ้น	 สอดคล้องกับแนวคิดของ	 ทอแรนซ์ 

(Torrance,	1964)	ที่กล่าวว่า	การศึกษาที่มุ่งเน้นให้เด็กปฐมวัย 

รูจ้กัการยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ืน่	กลา้คดิกลา้แสดงออก 

จะช่วยให้เด็กปฐมวัยแต่ละคนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์	

ของตนเองอยา่งเตม็ที	่ความคดิสรา้งสรรคม์คีวามจำเปน็ตอ่การ 

ดำรงชีวิตมาก	 เพราะผู้สอนไม่สามารถสอนทุกสิ่งทุกอย่าง 

ของชีวิตให้เด็กได้	 เด็กต้องคิดค้นวิธีนำความรู้และแสวงหา	

ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ	 ในการดำรงชีวิต	 ความคิด	

สร้างสรรค์เป็นกระบวนการของความรู้สึกไวต่อปัญหา	 สิ่งที่	

ขาดหายไปสิ่งที่ไม่ประสานกัน	 แล้วเกิดความพยายามในการ	

สร้างแนวคิด	 ตั้งสมมุติฐาน	 ทดสอบสมมุติฐาน	 และเผยแพร่ 

ผลที่ได้ให้ผู้อื่นได้รับรู้และเข้าใจเพื่อเป็นแนวทางค้นพบสิ่งใหม ่

ต่อไปและได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์	 หมายถึง 

ความสามารถของบุคคลในการคิดสร้างสรรค์	 ผลิตผลหรือ	

สิ่งแปลกๆ	 ใหม่ๆ	 ที่ไม่รู้จักมาก่อน	 อาจเกิดจากการรวบรวม	

ความรูต้า่งๆ	จากประสบการณแ์ลว้เชือ่มโยงกบัสถานการณใ์หม ่

สิ่งที่เกิดขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง	 อาจจะ 

ออกมาในรูปของผลิตผลทางศิลปะ	วรรณคดี	วิทยาศาสตร์	หรือ

อาจจะเป็นเพียงกระบวนการเท่านั้น	แล้วรวบรวมความคิดเห็น	

สมมตฐิาน	และทำการทดสอบสมมตฐิาน	แลว้รายงานผลทีไ่ดร้บั 

จากการค้นพบ	ซึ่งสามารถอภิปรายถึงปัจจัยต่างๆ	ที่สนับสนุน	

ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยได้ดังนี้

	 1.	 ดา้นบรรยากาศการเรยีนในหอ้งเรยีน	การจดักจิกรรม 

การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการวาดภาพประกอบการเล่านิทานนั้น	

ห้องเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู	้ ไม่ตึงเครียด	 เน้นให้

เด็กทำอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน

	 2.		ด้านบทบาทของครูและเด็กได้มีส่วนร่วมในการ	

กำหนดวธิกีารเรยีนรู	้ระดมสมอง	การระดมสมองเปน็การสง่เสรมิ	

การคดิหลายๆ	ดา้น	เดก็มอีสิระในการคดิอยา่งสรา้งสรรค	์เดก็มี

ส่วนร่วมในการจัดหาสื่ออุปกรณ์ต่างๆ	เพื่อเรียนรู้				

 3.		ดา้นลกัษณะของกจิกรรมทีส่ง่เสรมิความคดิสรา้งสรรค ์

จะมีลักษณะของการแสดงออกทางอารมณ์ด้านศิลปะ	 ซึ่งเด็ก	

สามารถเลือกทำได้อย่างชอบใจ	 จึงเป็นการสร้างความมั่นใจใน

การเรียนรู้ให้กับเด็ก

	 ดงันัน้การจดักจิกรรมการวาดภาพประกอบการเลา่นทิาน 

มีความสำคัญอยู่ที่	 เน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลาง	มีความเป็นอิสระ	

เด็กได้แสดงออก	และกระทำสิ่งต่างๆ	ด้วยตนเอง

ข้อเสนอแนะ

 ข้อค้นพบต่างๆ	 จากผลการวิจัยเรื่องการจัดกิจกรรม 

วาดภาพประกอบการเลา่นทิานทีม่ผีลตอ่พฒันาการดา้นความคดิ 

สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย	มีข้อเสนอแนะดังนี้

	 ข้อเสนอแนะทั่วไป

	 1.	 การทำกจิกรรมศลิปะ	สือ่	วสัด	ุอปุกรณ	์ตอ้งใหพ้รอ้ม	

มีจำนวนพอเพียง	 ปลอดภัยกับเด็กปฐมวัย	 และสื่อบางอย่าง	

สามารถหาได้ในท้องถิ่น

	 2.		ขณะทำกิจกรรมศิลปะควรมีการกระตุ้นอย่างอื่น	

ประกอบ	เช่น	เพลง	นิทาน	เสียง	

	 3.		แบบฝึกพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ควร	

หลากหลายกว่านี้

	 4.	 แบบฝึกควรมีการผสมผสานระหว่างลายเส้นกับ	

รูปทรงเรขาคณิต
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	 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัย

	 1.		ควรศึกษาและวิจัยผลของการจัดกิจกรรมศิลปะ	

กลุ่มต่างๆ	 ในระยะยาวเพื่อติดตามผลการทดลองที่ส่งผลต่อ	

ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย

	 2.	 ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมศิลปะที่มีผล

ต่อความสามารถด้านอื่นๆ	เช่น	ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์	

ทักษะทางภาษาด้านการเขียน	และการส่งเสริมพัฒนาการด้าน

กล้ามเนื้อเล็ก

	 3.	 ควรมีการติดตามผลเป็นระยะหลังการทดลอง	 เช่น 

1	 เดือน	 3	 เดือน	 หรือ	 แต่ละภาคเรียน	 เป็นต้น	 เพื่อศึกษา	

ความคงทนของความคิดสร้างสรรค์
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การใช้แบบฝึกบทบาทสมมุติตามแนวการสอนภาษา เพื่อการสื่อสารเพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการฟัง - พูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

  An Implementation of Role-Play Exercises Based on Comunication Approach to Promote 

English Listening- Speaking Abilities of Grade 5 Students

อมรรัตน์  เยรัมย์ สุรชัย		ปิยานุกูล
คระครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

บทคัดย่อ

	 ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 หาประสิทธิภาพของการใช้แบบฝึกบทบาทสมมุติตามแนวการสอนภาษาเพื่อการ 

สือ่สารเพือ่สง่เสรมิความสามารถในการฟงั-พดูภาษาองักฤษ	ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี่	5	ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ	์75/75	

2)	 เพื่อประเมินความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที	่ 5	 ที่เรียนโดยการใช้แบบฝึกบทบาท 

สมมุติตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ	3)	เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์	

ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที	่ 5	 ที่เรียนโดยการใช้แบบฝึกบทบาทสมมุติตามแนวการ 

สอนภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ	 และ	 4)	 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น	

ประถมศึกษาปีที่	 5	 ที่เรียนโดยการใช้แบบฝึกบทบาทสมมุติตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความสามารถใน	

การฟงั-พดูภาษาองักฤษ	กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นีค้อืนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี	่5	ปกีารศกึษา	2553	โรงเรยีนบา้นเสมด็	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์	 เขต	 2	 อำเภอพลับพลาชัย	 จังหวัดบุรีรัมย์	 จำนวน	 30	 คน	 ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบฝึกบทบาทสมมุติ	 จำนวน	 14	ชุด	 แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน	 14	ชุด	 แบบทดสอบ	

ความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ	 และแบบสอบถามความพึงพอใจนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกบทบาทสมมุติตามแนว

การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 คือค่าเฉลี่ย	

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และการทดสอบสมมุติฐานการวิจัยโดยใช้ค่าสถิติ	 t	 (One-Sample	 t-test)	 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

	 1.	 ประสทิธภิาพของแบบฝกึบทบาทสมมตุติามแนวการสอนภาษาเพือ่การสือ่สารเพือ่สง่เสรมิความสามารถในการฟงั-พดู

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	มีประสิทธิภาพ	เท่ากับ	79.99/77.50	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์	75/75	

	 2.	 ความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 ที่เรียนโดยการใช้แบบฝึกบทบาทสมมุติ 

ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมาก

	 3.		ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้แบบฝึกบทบาทสมมุติตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของนักเรียนหลังเรียน

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

	 4.	 นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจตอ่การเรยีนฟงั-พดูภาษาองักฤษ	โดยการใชแ้บบฝกึบทบาทสมมตุติามแนวการสอนภาษาเพือ่

การสื่อสารโดยรวมอยู่ในระดับมาก

คำสำคัญ :	 แบบฝึกบทบาทสมมุติ			การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร			ความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ		

	 	 	 แผนการจัดการเรียนรู้
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Abstract

	 The	objectives	of	the	research	were	1)	to	develop	role-play	exercises	based	on	an	communication	approach	to	

promote	English	listening-speaking	abilities	of	grade	5	students	and	to	determine	its	effectiveness,	2)	to	investigate	the	

English	listening-speaking	abilities	of	the	students,	3)	to	compare	the	pretest	and	posttest	scores	of	the	students,	and	4)	

to	study	the	students’	opinion	towards	the	approach.	The	sample	was	30	grade	5	students	studying	in	the	first	semester	

of	 the	academic	year	2010	of	Bansamet	School,	Office	of	Buriram	Educational	Service	Area	2,	Plupplachai	District,	

Buriram	Province.	They	were	selected	by	purposive	sampling	method.	The	instruments	were	lesson	plans,	14	role-play	

exercises,	English	listening-speaking	tests	and	a	questionnaire.	The	data	were	analyzed	by	means,	standard	deviation	

and	t-test.	

	 The	results	were	:

	 1.	 The	effectiveness	of	the	role-play	exercises	on	the	Communicative	Approach	to	promote	the	English	Listening-

Speaking	abilities	was	79.99/77.50

	 2.		The	English	listening-speaking	abilities	of	the	students	were	at	a	high	level.

	 3.		The	posttest	scores	of	the	students	were	higher	than	the	pretest	scores	significantly	at	0.01	level.	

	 4.		The	students’	opinions	towards	the	approach	was	at	a	high	level.

Keywords :	Role-play	exercises,	Communicative	Approach,	English	Listening-	Speaking	Abilities	Lesson	Plans

อมรรัตน์  เยรัมย์, สุรชัย  ปิยานุกูล
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บทนำ

	 โลกในยุคปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์	 (Globalization) 

ที่มีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมีการ 

เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ	 เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว	 จึงจำเป็นที่	

แต่ละประเทศต้องเรียนรู้	 เพื่อจะปรับตัวตลอดเวลาให้ทันกับ 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับความ	 

ทา้ทายจากกระแสโลก		ภาษาองักฤษซึง่เปน็ภาษาสากลทีท่ัว่โลก 

ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันจึงกลายเป็นเครื่องมืออันสำคัญยิ่งใน 

การสือ่สารความรูส้กึนกึคดิเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจซึง่กนัและกนั 

ในการศึกษาหาข้อมูล	 ความรู้	 และถ่ายทอดวิทยาการต่างๆ	

แก่กันไม่ว่าจะเป็นการติดต่อส่วนตัว	 การเจรจาทางการทูต	

ทางการเมือง	การค้าขาย	การท่องเที่ยวและการประกอบอาชีพ	

อย่างมีประสิทธิภาพ	 การรู้ภาษาต่างประเทศจะช่วยสร้าง 

สัมพันธภาพอันดีระหว่างชนชาติไทยและชนชาติอื่น	 เพราะ	

สามารถสื่อสารเข้าใจกันได้ดี	 สามารถปฏิบัติตนต่อกันได้อย่าง	

ถูกต้อง	 เหมาะสม	 สามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยไปสู่สังคม

โลก				

	 การจัดการเรียนการสอนที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีความ	

สามารถในการสื่อสารได้นั้น	 รัตติยา	 	 ภูมิสายดร	 (2540	 :	 6)	

กลา่วไวว้า่	ควรจะใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสในการใชภ้าษาในลกัษณะ 

จริง	 โดยจัดสร้างสื่อการสอน	 หรือกิจกรรมหลายๆ	 รูปแบบ 

กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยให้นักเรียนสามารถติดต่อสื่อสารกัน 

และรู้จักถ่ายโอนประสบการณ์ที่ตนเคยพบเห็นในห้องเรียน 

นำไปสู่สถานการณ์ที่เป็นจริงในชีวิตประจำวัน	นั่นคือจะต้องให้

ผู้เรียนได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับภาษาที่เรียนมากกว่า

ที่เรียนภาษาด้วยการฝึกโครงสร้างภาษาสอดคล้องกับ	 สุมิตรา	

องัวฒันกลุ	(2536	:	4)	ทีก่ลา่ววา่การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 

ภาษาเพื่อการสื่อสารควรเน้นทักษะด้านการปฏิบัติ	 กล่าวคือ 

ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองมากที่สุด	 รวมทั้งการวัด 

และประเมินผลก็ให้สอดคล้องกับทักษะและกิจกรรมการเรียน

การสอน

	 สภาพปัจจุบันปัญหาในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

ของโรงเรียนบ้านเสม็ด	 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์	

เขต	2	อำเภอพลบัพลาชยั	จงัหวดับรุรีมัย	์คอืนกัเรยีนไมส่ามารถ	

สื่อสารภาษาอังกฤษได้	 นักเรียนขาดทักษะในการนำภาษา	

องักฤษไปใชใ้นชวีติประจำวนั	ตลอดจนการจดักจิกรรมการเรยีน	

การสอนของครูไม่เอื้อต่อการเรียนภาษาอังกฤษ	 ไม่กระตุ้นให้ 

นักเรียนเรียนอย่างสนุกสนานและอยากที่จะเรียนรู้	 ส่งผลต่อ 

ทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ	 ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหา

ดังกล่าวข้างต้น	 ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาค้นคว้าเพื่อหาแนวทาง 

แก้ไขและพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น	 จึงได้เลือก 

วิธีการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกบทบาทสมมุติเข้ามาจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความสามารถ	 

ในการฟัง-พูดและสนองตอบต่อจุดมุ่งหมายของหลักสูตร	

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกบทบาทสมมุติ 

ตามแนวการสอนภาษาเพือ่การสือ่สารเพือ่สง่เสรมิความสามารถ 

ในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที	่ 5	

ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	75/75

	 2.		เพือ่ประเมนิระดบัความสามารถในการฟงั-พดูภาษา	

อังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 ที่เรียนโดยการใช้ 

แบบฝึกบทบาทสมมุติตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร	

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ

	 3.		เพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกอ่น	

เรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 ที่เรียน 

โดยการใชแ้บบฝกึบทบาทสมมตุติามแนวการสอนภาษาเพือ่การ 

สื่อสารเพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ

	 4.	 เพื่อศึกษาความพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีที่	 5	 ที่เรียนโดยการใช้แบบฝึกบทบาทสมมุติตามแนวการ

สอนภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ 

ฟัง-พูดภาษาอังกฤษ

 สมมุติฐานของการวิจัย 

	 1.		แบบฝึกบทบาทสมมุติตามแนวการสอนภาษาเพื่อ 

การสือ่สารเพือ่สง่เสรมิความสามารถในการฟงั-พดูภาษาองักฤษ

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	มีประสิทธิภาพ	75/75

	 2.		ระดับความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของ	

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกบทบาท 

สมมุติตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความ

สามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมาก

	 3.	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถม	

ศึกษาปีที่	 5	 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกบทบาทสมมุติตามแนวการ 

สอนภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ 

ฟัง-พูดภาษาอังกฤษ	หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

	 4.		นักเรียนมีความพึงพอใจ	 ต่อการเรียนวิชาภาษา 

อังกฤษ	 โดยใช้แบบฝึกบทบาทสมมุติตามแนวการสอนภาษา 

เพื่อการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง-พูดภาษา	

อังกฤษโดยรวมอยู่ในระดับมาก	

วิธีดำเนินการวิจัย

 1.  กลุ่มเป้าหมาย

	 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	ได้แก่

อมรรัตน์  เยรัมย์, สุรชัย  ปิยานุกูล
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	 นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี	่5	ภาคเรยีนที	่1	ปกีารศกึษา	

2553	โรงเรียนบ้านเสม็ด	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ 

เขต	 2	 อำเภอพลับพลาชัย	 จังหวัดบุรีรัมย์	 ที่เรียนกลุ่มสาระ	

ภาษาต่างประเทศ	(วิชาภาษาอังกฤษ)	จำนวน	30	คน

 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ได้แก่

	 	 2.1	 แบบฝึกบทบาทสมมุติ	จำนวน	14	ชุด

													 2.2		แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกบทบาท 

สมมุติตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร	จำนวน	14	ชุด

													 2.3		แบบประเมินความสามารถในการฟัง-พูด

					 	 2.4	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน-	

หลัง				

										 2.5		แบบสอบถามความพึงพอใจ

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 การวจิยัครัง้นีเ้ปน็การศกึษาการใชแ้บบฝกึบทบาทสมมตุิ 

ตามแนวการสอนภาษาเพือ่การสือ่สารเพือ่สง่เสรมิความสามารถ 

ในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที	่ 5	

ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยโดยมีขั้นตอนดังนี้

	 	 3.1	 การปฐมนเิทศกอ่นดำเนนิการทดลอง	ผูว้จิยัได้

ทำการปฐมนิเทศนักเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด 

การเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกบทบาทสมมุติ	 ซึ่งเป็นการสอนที่	

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	 ให้นักเรียนได้ทราบถึงแนวคิด	 หลักการ 

ตลอดจนวิธีการและบทบาทหน้าที่ของนักเรียนในขณะ	

ดำเนินการจัดกิจกรรม

	 	 3.2	 ทดสอบกอ่นเรยีน	(Pre-test)	โดยใชแ้บบทดสอบ	

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน	40	ข้อ	ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง	

โดยทำการทดสอบนอกเวลาทดลอง	 เพื่อประเมินว่านักเรียน 

มีความรู้เรื่องนี้มากน้อยเพียงใด	 แล้วบันทึกคะแนนสอบไว้เป็น

คะแนนก่อนเรียน

										 3.3	 ดำเนนิการสอนนกัเรยีนซึง่เปน็กลุม่ตวัอยา่งโดย 

ใชแ้บบฝกึบทบาทสมมตุติามแนวการสอนภาษาเพือ่การสือ่สาร	

ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน	14	ชุด

												 3.4	 ครูผู้สอนทำการสังเกตโดยใช้แบบประเมิน	

ระดบัความสามารถในการฟงั-พดูภาษาองักฤษของนกัเรยีนโดย	

การประเมินจากงานที่ครูมอบหมายให้	 คือ	 การแสดงบทบาท 

สมมุติหลังจากที่เรียนไปแล้วในแต่ละแผนจำนวน	14	ชุด	นำผล	

การประเมนิมาหาคา่ระดบัปฏบิตัเิพือ่นำมาแจกแจงความถีต่าม 

ระดับความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษแล้วนำเสนอ	

เป็นค่าเฉลี่ย

										 3.5	 ทดสอบหลังเรียน	 (Post-test)	 โดยใช้แบบ 

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจำนวน	 40	

ขอ้	ซึง่เปน็แบบทดสอบชดุเดมิทีใ่ชส้อบกอ่นเรยีน	แลว้บนัทกึผล	

คะแนนการสอบไว้เป็นคะแนนหลังเรียน

	 	 3.6	 ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ

ของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกบทบาทสมมุติตามแนวการ 

สอนภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง- 

พูดภาษาอังกฤษ			

 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอน		

ดังต่อไปนี้

										1.		การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกบทบาท 

สมมุติตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความ 

สามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถม 

ศึกษาปีที่	 5	 โดยนำคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบย่อยและ	

คะแนนสอบหลังการทดลองมาวิเคราะห์

	 2.	 นำคะแนนจากแบบประเมินการฟัง-พูดมาวิเคราะห์

	 3.	 หาค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและ	

หลังเรียนแล้วทำการเปรียบเทียบ

	 4.	 ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้	 t-test	 กับคะแนนสอบ	

ก่อนทดลองและหลังทดลอง

				 5.	 วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้

แบบฝึกบทบาทสมมุติตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร	

โดยใช้ค่าเฉลี่ย					

ผลการวิจัย

	 รายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตอน	

มีดังนี้

 ตอนที่ 1	 ประสทิธภิาพของแบบฝกึบทบาทสมมตุติาม 

แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความสามารถ	

ในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที	่ 5	

มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	75/75																																																												

	 กล่าวคือ	 นักเรียนมีคะแนนจากแบบทดสอบย่อย

ท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง14	 ชุด	 จากคะแนนเต็ม	 140	

คะแนน	 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	 113.01	 คิดเป็นร้อยละ	 79.99	

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	8.60	นั่นคือ	E1	 เท่ากับ	79.99	

และมีคะแนนจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ 

ฟัง-พูดหลังเรียนจากคะแนนเต็ม	 40	 คะแนน	 มีคะแนนเฉลี่ย	

เท่ากับ	 31.00	 คิดเป็นร้อยละ	 77.50	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

เท่ากับ	7.20	นั่นคือ	E2	เท่ากับ	77.50

 ตอนที่ 2	 ระดับคะแนนความสามารถในการฟัง-พูด 

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	ที่เรียนโดยใช้	

แบบฝึกบทบาทสมมุติตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ

อมรรัตน์  เยรัมย์, สุรชัย  ปิยานุกูล
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	 พบว่า	 ระดับความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ	

ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี	่5	ทีเ่รยีนโดยใชแ้บบฝกึบทบาท	

สมมุติตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความ 

สามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.63	 เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่า	

ด้านความคล่องแคล่ว	 อยู่ในระดับมาก	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	

3.90	 รองลงมาคือ	 การใช้ภาษาความถูกต้องของการพูดและ 

โครงสร้างตามสถานการณ์	 มีค่าเฉลี่ย	 3.60	 ความเหมาะสม	

ถูกต้องของเนื้อหา	 และการใช้คำศัพท์	 มีค่าเฉลี่ย	 3.53	 การ 

เน้นหนักคำในประโยคออกเสียงพยัญชนะในตำแหน่งต่างๆ	

ถูกต้องตามหลักการออกเสียง	มีค่าเฉลี่ย	3.50	ตามลำดับ	

 ตอนที่ 3	 เปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนเรียนและ 

หลังเรียนโดยใช้แบบฝึกบทบาทสมมุติตามแนวการสอน 

ภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง-พูด 

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5

	 พบว่า	 การใช้แบบฝึกบทบาทสมมุติตามแนวการสอน 

ภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง-พูด 

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 หลังเรียน 

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

 ตอนที่ 4  การวเิคราะหร์ะดบัความพงึพอใจของนกัเรยีน 

ทีม่ตีอ่การใชแ้บบฝกึแบบสมมตุติามแนวการสอนภาษาเพือ่การ 

สือ่สารเพือ่สง่เสรมิความสามารถในการฟงั-พดูภาษาองักฤษของ	

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5

	 พบว่า	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	ที่ได้รับการสอน 

โดยใช้แบบฝึกบทบาทสมมุติตามแนวการสอนภาษาเพื่อการ 

สื่อสารเพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 

มคีา่เฉลีย่ความพงึพอใจในการเรยีนภาษาองักฤษ	โดยรวมอยูใ่น	

ระดบัมาก	(X	=	3.87)	โดยเรยีงลำดบัคา่เฉลีย่จากมากไปหานอ้ย 

3	 อันดับ	 คือ	 นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนเมื่อได้ 

จินตนาการและแสดงความคิดสร้างสรรค์	 (X =	4.43)	 แบบฝึก 

บทบาทสมมุติทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน	

(X =	 4.40)	 นักเรียนคิดว่าการนำแบบฝึกบทบาทสมมุติมาใช้ 

ในการเรียนทำให้นักเรียนพัฒนาความสามารถในการฟัง-พูด	

(X =	4.37)	

สรุปผลการวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความสามารถทางในฟัง- 

พูดภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกบทบาทสมมุติตามแนวการ 

สอนภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ 

ฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 ของ	

โรงเรียนบ้านเสม็ด	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์	เขต	2	

อำเภอพลับพลาชัย	จังหวัดบุรีรัมย์	สรุปผลการวิจัยดังนี้								

	 1.	 การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกบทบาทสมมุติตาม 

แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความสามารถ	

ในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที	่ 5	

มีประสิทธิภาพ	 79.99/77.50	 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์	 75/75	 ที่ตั้งไว้	

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ	.05	ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน		

	 2.	 ระดับความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของ	

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกบทบาท	

สมมุติตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารพบว่า	 ระดับ	

ความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมาก	

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.63	 เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่า	 ด้าน	

ความคล่องแคล่ว	 อยู่ในระดับมาก	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.90 

รองลงมาคือ	 การใช้ภาษาความถูกต้องของการพูด	 และ	 

โครงสร้างตามสถานการณ์	 มีค่าเฉลี่ย	 3.60	 ความเหมาะสม	

ถูกต้องของเนื้อหา	 และการใช้คำศัพท์	 มีค่าเฉลี่ย	 3.53	 และ 

การเนน้หนกัคำในประโยคออกเสยีงพยญัชนะในตำแหนง่ตา่งๆ	

ถูกต้องตามหลักการออกเสียง	มีค่าเฉลี่ย	3.50	ตามลำดับ

	 3.	 ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ 

แบบฝึกบทบาทสมมุติตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษตาม 

ขั้นตอนต่างๆ	 ที่กล่าวมาล้วนเป็นปัจจัยส่งเสริมให้นักเรียนใน	 

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสอน	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	

.01	

	 4.	 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการใช้แบบฝึกบทบาท 

สมมุติตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความ 

สามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถม	

ศึกษาปีที่	 5	 มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในการเรียนภาษา	

อังกฤษ	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 (X =	 3.87)	 โดยเรียงลำดับ	

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	 3	 อันดับ	 คือ	 นักเรียนมีความ 

สนุกสนานในการเรียนเมื่อได้จินตนาการและแสดงความคิด	

สร้างสรรค์	 (X	 =	 4.43)	 แบบฝึกบทบาทสมมุติทำให้นักเรียนมี	

ความกระตือรือร้นในการเรียน	 (X	 =	 4.40)	 นักเรียนคิดว่าการ 

นำแบบฝกึบทบาทสมมตุมิาใชใ้นการเรยีนทำใหน้กัเรยีนพฒันา

ความสามารถในการฟัง-พูด	(X	=	4.37)	

อภิปรายผล

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความสามารถทางการ 

ฟัง-พูดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้แบบฝึกบทบาท 

สมมุติเพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ	

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 ของโรงเรียนบ้านเสม็ด 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาบรุรีมัย์	เขต	2	อำเภอพลบัพลาชยั	

จังหวัดบุรีรัมย์	อภิปรายผลดังนี้

อมรรัตน์  เยรัมย์, สุรชัย  ปิยานุกูล
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	 1.	 การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกบทบาทสมมุติตาม 

แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความสามารถ 

ในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 

5	มีประสิทธิภาพ	79.99/77.50	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์	75/75	ที่ตั้งไว้	

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ	 .05	ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน	การที่

แบบฝึกบทบาทสมมุติตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มีประสิทธิภาพเช่นนี้	 เป็นผลมาจากแบบฝึกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

ทำให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องสัมพันธ์กันและใช้เวลา	

ในการสอนเหมาะสม	โดยยึดหลักการเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

นักเรียนได้ฝึกทักษะทางภาษาทุกๆ	 ทักษะไปพร้อมๆ	 กัน	

สอดคล้องกับงานวิจัยของสุกัญญา	 	 ศิลประสาท	 (2544,	

บทคัดย่อ)	 ได้ศึกษาผลการใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติในการ 

พัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	4	จำนวน	34	คน	ผลปรากฏว่าการสอนโดยใช้	

กิจกรรมบทบาทสมมุติทำให้นักเรียนมีความสามารถในการพูด 

ภาษาอังกฤษหลังการทดลองเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ	.01	

	 2.	 ระดับความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของ	

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกบทบาท	

สมมุติตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร	 พบว่า	 ระดับ	

ความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ	 อยู่ในระดับมาก	

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.63	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวัชรพงษ์	

ทองงาม	(2541,	บทคดัยอ่)	ไดศ้กึษาการพฒันากจิกรรมการละคร	

แบบมบีทพดูเพือ่สง่เสรมิทกัษะการฟงั-พดูภาษาองักฤษสำหรบั

นักเรียนนาฏศิลป์ชั้นกลาง	 วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	 ที่มีต่อ	

กิจกรรมการละครแบบมีบทพูด	 ผลการศึกษาพบว่า	 กิจกรรม 

การละครแบบมีบทพูดเพื่อส่งเสริมทักษะการฟัง	 พูดภาษา 

อังกฤษของนักเรียนนาฏศิลป์ชั้นกลางได้รับการพัฒนาให้ 

เหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของนักเรียนมากและ 

ทำใหน้กัเรยีนมคีวามคดิเหน็ในเชงิบวก	และเหน็ดว้ยตอ่กจิกรรม	

การละครแบบมบีทพดู	นอกจากนีก้จิกรรมบทบาทสมมตุยิงัชว่ย

ให้เกิดบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนาน	และช่วยกระตุ้นให้เกิด

แรงจูงใจในการเรียนภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ		

	 3.	 ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ 

แบบฝึกบทบาทสมมุติตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร	

ตามขั้นตอนต่างๆ	ที่กล่าวมาล้วนเป็นปัจจัยส่งเสริมให้นักเรียน 

ในกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสอนแบบกิจกรรมบทบาทสมมุติ 

ตามแนวการสอนภาษาเพือ่การสือ่สารมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	

.01	 สอดคล้องกับงานวิจัยของกรรณิการ์	 	 กาญจันดา	 (2546,	

บทคัดย่อ)	 ที่ได้ศึกษาการใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติระหว่างแล

ะหลังการเรียนโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติตามแนวการสอน	

ภาษาเพือ่การสือ่สาร	และเพือ่เปรยีบเทยีบแรงจงูใจของนกัเรยีน 

ก่อนและหลังเรียนโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติตามแนวการ 

สอนภาษาเพื่อการสื่อสาร	 พบว่า	 นักเรียนมีคะแนนความ	

สามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้	

ร้อยละ	60	หลังการเรียนโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติตามแนว

การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร

	 4.	 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ 

แบบฝึกบทบาทสมมุติตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 โดยระดับความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ย	

สูงสุด	 3	 อันดับแรกคือ	 การเรียนโดยใช้แบบฝึกบทบาทสมมุติ	

ให้ความสนุกสนาน	 กิจกรรมบทบาทสมมุติทำให้นักเรียนมี	

ความกระตอืรอืรน้ในการเรยีน	และนกัเรยีนพฒันาความสามารถ

ในการฟัง-พูด	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	คอร์ทเนย์	(Courtney,	

2544,	 บทคัดย่อ)	 ได้ใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติในการเรียนการ 

สอนวิชาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการสนทนาและการอภิปรายใน	

ปกีารศกึษา	2538	คณะศลิปศาสตร	์สาขาวชิาภาษาองักฤษธรุกจิ	

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั	โดยไดส้ำรวจความคดิเหน็ของนกัศกึษา 

เกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอน	 และกิจกรรมที่ใช้ในห้องเรียน	

ผลการสำรวจพบว่า	 นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าการเรียนโดย

กิจกรรมบทบาทสมมุติทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน	

นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่มีอิสระในการพูด	

มีบรรยากาศในการเรียนที่ผ่อนคลาย	 และมีโอกาสได้ฝึกพูดใน 

สถานการณต์า่งๆ	นกัศกึษามกีารแลกเปลีย่นขอ้มลูซึง่กนัและกนั 

รูจ้กัคดิสรา้งสรรคแ์ละการมปีฏสิมัพนัธก์นั	นกัศกึษามพีฒันาการ	

และเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ

	 จากผลการวิจัยทั้งหมดที่กล่าวมา	สรุปได้ว่า	การพัฒนา

กจิกรรมการเรยีนการสอนโดยใชแ้บบฝกึบทบาทสมมตุติามแนว 

การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	 เป็นนวัตกรรม

ที่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนทำให้ 

ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้บรรลุตามเป้าหมาย	 อีกทั้งยังเป็น 

นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ในยุคปฏิรูปการศึกษาที่ 

ต้องการให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสามารถและความถนัด	 ครูต้อง 

เปลีย่นบทบาทจากผูบ้รรยายมาเปน็ผูจ้ดัสถานการณ	์จดัเตรยีม	

สื่อการเรียนการสอนและให้คำแนะนำ	 ในการจัดรูปแบบการ 

เรียนรู้นั้นครูต้องให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมให้มากที่สุดเช่นเดียวกับ 

กิจกรรมบทบาทสมมุติ																												

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

											 1.1	 การเรยีนภาษาองักฤษเพือ่ใหไ้ดผ้ลควรมจีำนวน 

นักเรียนไม่มาก	ทั้งนี้เพราะทุกคนจะได้มีโอกาสฝึกฝนอย่างเต็มที่	 

อมรรัตน์  เยรัมย์, สุรชัย  ปิยานุกูล
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	 	 1.2	 ควรให้นักเรียนได้มีโอกาสเลือกเนื้อหาใน 

การเรียนการสอนเพราะจะทำให้นักเรียนมีความสนใจใน	

กระบวนการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น

											 1.3	 การเรยีนการสอนโดยใชแ้บบฝกึบทบาทสมมตุิ

ไม่ควรจะจัดซ้ำกันบ่อยๆ	ในรูปแบบเดิมเพราะจะทำให้นักเรียน

เกิดความเบื่อหน่ายได้			

 2. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป

         2.1	 นำแบบฝกึบทบาทสมมตุไิปใชท้ดลองกบัวชิาอืน่ 

เช่น	 วิชาภาษาไทย	 หรือกับระดับของนักเรียนที่ต่างระดับชั้น 

เช่น	ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	หรือชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย		

											 2.2	 นำแบบฝึกบทบาทสมมุติเป็นเครื่องมือชี้วัด 

ความคงทนตอ่การใชค้ำศพัทแ์ละโครงสรา้งไวยากรณท์ีน่กัเรยีน

ได้เรียนไปแล้วเปรียบเทียบกับการเรียนโดยวิธีปกติ

											 2.3	 ในการเรียนโดยใช้แบบฝึกบทบาทสมมุติตาม 

แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเป็นกิจกรรมการเรียนที่มุ่ง 

สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมคีวามสามารถในการฟงั-พดู	ซึง่กอ่นทีผู่เ้รยีน

จะสามารถพูดสื่อสารได้นั้น	ต้องมีการเขียนบทสนทนาก่อน	จึง 

ควรมกีารวจิยัเพือ่ศกึษาความสามารถในการเขยีนของนกัเรยีน 

								 	 2.4	 นำแบบฝึกบทบาทสมมุติมาใช้เป็นกิจกรรมใน	

การเรยีนทีท่ำใหผู้เ้รยีนเกดิกระบวนการคดิอยา่งสรา้งสรรค	์เชน่	

การแสดงละครในแนวสร้างสรรค์
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การศึกษาแนวโน้มของปริมาณน้ำฝนในรูปแบบเชิงพื้นที่และเชิงเวลาโดยใช้

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ : กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

A Study Trend of Precipitation in Spatial and Temporal Pattern by Using Geographic 

Information System; Case Study in Chanthaburi Province

คชา  เชษฐบุตร   

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

บทคัดย่อ

	 วัตถุประสงค์หลักของวิจัยชิ้นนี้	 คือ	 การศึกษารูปแบบปริมาณน้ำฝนในรูปแบบเชิงพื้นที่และเชิงเวลา	 กรณีศึกษาพื้นที่	

จังหวัดจันทบุรี	 ตั้งแต่ช่วงปี	พ.ศ.	 2518-2552	 เป็นระยะเวลา	35	ปี	 ในขั้นตอนการศึกษาใช้ข้อมูลปริมาณน้ำฝนเป็นข้อมูลหลักที ่

สำคัญร่วมกับฐานข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	 ดัชนีที่ใช้ในการศึกษา	 คือ	 ดัชนี	 Decile	 และดัชนีน้ำฟ้ามาตรฐาน	

(SPI)	เปน็ดัชนีที่สามารถวิเคราะหไ์ดง้่ายและใชต้ัวแปรน้อย	แต่ให้ผลเปน็ที่น่าเชือ่ถือ	ร่วมกบัระบบสารสนเทศภูมศิาสตรท์ีส่ามารถ	

วิเคราะห์ในลักษณะเชิงพื้นที่ได้	โดยในการศึกษาได้ใช้เทคนิคการประมาณค่าในช่วง	(Interpolation)	แบบ	IDW	(Inverse	Distance	 

Weighting)	 เพื่อวิเคราะห์ในลักษณะเชิงพื้นที่ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 การกระจายตัวของปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนของจังหวัด	

จันทบุรี	เป็นการกระจายตัวแบบระฆังเดี่ยว	(Bell	Shape)	ซึ่งเป็นการกระจายตัวของปริมาณน้ำฝนที่ดี	ไม่มีความแห้งแล้งหรือเกิด

ฝนทิง้ชว่งในชว่งกลางฤดฝูนทำใหก้ารจดัการระบบเพาะปลกูพชืพรรณทำไดง้า่ย	2)	ผลการวเิคราะหร์ปูแบบปรมิาณนำ้ฝนเชงิพืน้ที ่

โดยใช้ดัชนี	Decile	แบบ	12	เดือน	พบว่า	พื้นที่บริเวณทิศใต้ของจังหวัด	ได้แก่	พื้นที่อำเภอแหลมสิงห์	อำเภอขลุง	อำเภอท่าใหม่ 

เปน็พืน้ทีท่ีม่สีภาวะชุม่ชืน้หรอืมรีะดบัปรมิาณนำ้ฝนมากกวา่คา่ปกต	ิในขณะทีพ่ืน้ทีท่างทศิเหนอืของจงัหวดั	ไดแ้ก	่อำเภอแกง่หางแมว	

ประสบกบัปญัหาความแหง้แลง้เลก็นอ้ย	นอกจากนีก้ารวเิคราะหเ์ชงิพื้นทีโ่ดยใชด้ชันี	SPI	ในชว่งเวลาแบบ	3	เดอืน	6	เดอืน	9	เดอืน		

และ	12	เดือน	พบว่า	เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผลของการใช้ดัชนี	Decile	แบบ	12	เดือน

คำสำคัญ :	ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์				ดัชนี	Decile			ดัชนี	SPI			การประมาณค่าในช่วง	IDW

Abstract

 The	research	was	a	study	of	spatial	and	temporal	rainfall	pattern	in	the	Chanthaburi	Province	during	1975-2009.	

The	primary	source	was	the	decile	index	and	standard	Precipitation	Index	(SP.I)	of	the	rainfall	and	the	other	source	was	

from	GIS.

	 The	results	found	were	:

	 1.	 The	temporal	distribution	of	monthly	average	rainfall	in	Chanthaburi	Province	was	a	bell	shape	which	could	

be	interpreted	that	it	was	good	distribution.	There	was	no	drought	or	dry	spell	during	the	middle	of	the	rainy	season.	

	 2.	 The	spatial	rainfall	pattern	was	classified	into	2	parts,	First,	for	12	month	decile	index,	the	southern	parts	of	the	

province,	including	Laem	Sing,	Khlung	and	Tha	Mai	had	more	moisture	and	more	rainfall	while	the	northern	part	such	

as	Kaeng	Harng	Maew	had	less	moisture	and	rainfall.	Second,	for	the	SP.I	3,	6,	9	and	12	months.	the	southern	part	of	

the	province	had	higher	rainfall	than	the	northern	part.	

Keywords :	Geographic	Information	System,	Decile,	SPI	Index,	Interpolation,	IDW
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บทนำ

 เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยประกอบ 

อาชีพเกษตรกรรมและผลผลิตทางเกษตรกรรมเป็นสินค้า	

ส่งออกหลักของประเทศ	 สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ	

สังคมให้กับประเทศ	 ทำให้เกษตรกรมีรายได้และมีอาชีพหลัก 

ที่มีความมั่นคงในพื้นที่ทำกิน	 ยังผลทำให้เกิดการจ้างงานและ	

การลดจำนวนของประชากรที่ต้องอพยพเข้าไปทำงานใน	

กรุงเทพมหานครฯ	 หรือลดการเคลื่อนย้ายของประชากรจาก

ภาคเกษตรกรรมไปยังภาคการค้าและภาคอุตสาหกรรม	 ซึ่งจะ	

ช่วยแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบได้หลายอย่าง	 เช่น	 ลด 

ปัญหาความหนาแน่นของที่อยู่อาศัยที่ก่อให้เกิดชุมชนแออัด	

ลดปัญหาสภาพแวดล้อมเป็นพิษ	 ลดปัญหาอาชญากรรม	 และ	

ปัญหาทางด้านสังคมและเศรษฐกิจอื่นๆ

	 พื้นที่ภาคตะวันออก	 ถือได้ว่าเป็นพื้นที่มีปริมาณน้ำฝน 

ค่อนข้างมากเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ภาคอื่นของประเทศ	เช่น	

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 และภาคเหนือ	 จังหวัดจันทบุร	ี เป็น 

อีกจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกที่มีฝนตกชุกนานประมาณ 

ปลีะ	5	เดอืน	มปีรมิาณนำ้ฝนตกมากทีส่ดุ	ในป	ีพ.ศ.	2542	วดัได	้

3,509	 มิลลิเมตร	 จำนวนฝนตก	 185	 วัน	 ส่วนใหญ่ประชากร	

ยังประกอบอาชีพเกษตรกรรม	 การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการ

เกษตรกรรม	 คิดเป็นพื้นที่	 ร้อยละ	 37.44	 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด	

หรือประมาณ	 1,483,003	 ไร่	 (Chantaburi	 netfirms,	 2010)	

พืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด	 คือ	 ไม้ผล	 พืชไร่	 ข้าว	 พืชผัก	

และยางพารา	โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรอาศัยน้ำฝน	ดังนั้น	

ปริมาณน้ำฝนจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการเพาะปลูกและการให้

ผลผลิตของพืชพรรณ

	 การศึกษารูปแบบของปริมาณน้ำฝนลักษณะเชิงพื้นที่	

และเชิงเวลา	ทำให้ทราบว่าลักษณะช่วงเวลาของปริมาณน้ำฝน 

เป็นรูปแบบระฆังเดี่ยวหรือแบบระฆังคู่	 (สิริพร	 	 กมลธรรม,	

2543)	 ซึ่งจะบ่งบอกถึงช่วงที่มีปริมาณน้ำฝนสูงสุด	 และช่วงที่

มีปริมาณน้ำฝนต่ำสุดในรอบปี	 การศึกษาถึงการผันแปรของ	

ปริมาณน้ำฝนรายปี	 รายเดือน	 ในระดับประเทศ	 ระดับภาค	

และระดับจังหวัด	 เพื่อดูแนวโน้มภาพรวมในแต่ละช่วงเวลา 

รวมถึงสามารถนำมาเป็นข้อมูลสนับสนุนในการตัดสินใจแก้	

ปัญหาต่างๆ	 เช่น	 ปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ	 ความ 

ต้องการน้ำของพืชพรรณที่ไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต	 และ

ปญัหาการใชป้ระโยชนท์ีด่นิผดิประเภทหรอืเพาะปลกูพชืในชว่ง 

ที่ไม่เหมาะสม	 ซึ่งต้องมีมาตรการกำหนดชนิดของพืชพรรณที่	

สามารถปลูกได้ในแต่ละช่วงเวลา

	 การศึกษาลักษณะที่เกี่ยวกับปริมาณน้ำฝน	 โดยการ 

แบ่งเกณฑ์ระดับตามช่วงค่าปริมาณน้ำฝน	มีวิธีการหรือเทคนิค	

หลายวิธีด้วยกัน	 เช่น	 ประเทศไทยใช้เกณฑ์การแบ่งระดับ	

ปริมาณน้ำฝน	 ที่บ่งบอกถึงระดับปริมาณน้ำฝนมาก	 (ชุ่มชื้น) 

หรือปริมาณน้ำฝนน้อย	 (แห้งแล้ง)	 โดยใช้ดัชนี	 Decile	 การ 

วิเคราะห์แบบวิธีเปอร์เซ็นต์ของค่าปกต	ิ (Percent	 of	 normal) 

(วริชั		มณสีาร,	2530)	สว่นในตา่งประเทศ	มเีกณฑก์ารแบง่ระดบั	

ปริมาณน้ำฝน	 เช่น	 ดัชนีน้ำฟ้ามาตรฐาน	 (Standardized 

Precipitation	Index:	SPI)	ซึง่เปน็ดชันทีีส่ามารถนำมาวเิคราะห์ 

โดยให้ผลที่น่าเชื่อถือและนอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์ระดับ	

ความแห้งแล้งและชุ่มชื้นได้	 (ชลาลัย	 	แจ่มผล,	2547;	McKee	

et	 al,	 1993)	 ซึ่งจะบ่งบอกถึงสภาวะภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นใน	

พื้นที่ได้

	 ผลลพัธจ์ากดชันทีีน่ำมาวเิคราะหป์รมิาณนำ้ฝน	สามารถ 

แสดงไดใ้นลกัษณะเชงิพืน้ทีโ่ดยอาศยัระบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์

(สัญญา	 	 สราภิรมย์,	 2549)	 ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทั้งใน	

ลกัษณะเชงิพืน้ทีแ่ละคณุลกัษณะ	โดยแสดงผลเปน็แผนที	่ตาราง	

หรือกราฟ	 ทำให้การตัดสินในการแก้ปัญหาและวางแนวทาง	

ต่างๆ	ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็ว

	 ดงันัน้ในงานวจิยันี	้จงึไดท้ำการศกึษารปูแบบของปรมิาณ	

นำ้ฝนทัง้ในลกัษณะเชงิพืน้ทีแ่ละเชงิเวลา	ซึง่ปรมิาณนำ้ฝนเปน็

ปัจจัยหลักในการเพาะปลูกพืชพรรณ	 ดัชนีที่ใช้ในการศึกษา	

คือ	 ดัชนี	 Decile	 และดัชนี	 SPI	 เป็นดัชนีที่สามารถวิเคราะห์	 

ได้ง่ายและใช้ตัวแปรน้อย	 แต่ให้ผลเป็นที่น่าเชื่อถือร่วมกับ 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่สามารถวิเคราะห์ในลักษณะเชิง

พื้นที่ได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1.	 เพือ่สำรวจรปูแบบปรมิาณนำ้ฝนในลกัษณะเชงิพืน้ที่

และเชิงเวลา	โดยใช้ดัชนี	Decile	และดัชนี	SPI

	 2.	 เพื่อจัดทำแผนที่ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี	 และ 

แผนที่ดัชนี	SPI	ช่วงเวลา	3,	6,	9	และ	12	เดือน	โดยใช้ระบบ	

สารสนเทศภูมิศาสตร์

ขอบเขตของงานวิจัย

 การวจิยัครัง้นี	้เปน็การวจิยัเพือ่ศกึษารปูแบบของปรมิาณ	

น้ำฝนเชิงเวลาและเชิงพื้นที่	 โดยใช้ข้อมูลปริมาณน้ำฝนร่วมกับ 

ฐานขอ้มลูทางดา้นระบบสารสนเทศภมูศิาสตร	์ดชันทีีน่ำมาใชค้อื	

ดัชนี	Decile	และ	ดัชนี	SPI	พื้นที่จังหวัดจันทบุรี	ดังภาพที่	 1	

ช่วงปี	พ.ศ.	2518-2552	

วิธีการดำเนินวิจัย

 การวิเคราะห์ระดับปริมาณน้ำฝนที่บ่งบอกระดับความ 

แห้งแล้งหรือความชุ่มชื้น	 มีขั้นตอนในการดำเนินการวิจัย	

คชา  เชษฐบุตร
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แบ่งออกได้เป็น	2	ขั้นตอนด้วยกัน	ดังรายละเอียดต่อไปนี้

	 1.		การวิเคราะห์รูปแบบปริมาณน้ำฝนในลักษณะ 

เชิงเวลา	 เป็นการวิเคราะห์เพื่อต้องการเข้าใจในการผันแปร 

ของปริมาณน้ำฝนในแต่ละช่วงเวลาที่ต่อเนื่องกันที่ส่งผลต่อ 

ระดับความแห้งแล้งหรือความชุ่มชื้นที่เกิดขึ้น	โดยในการศึกษา	

จะแบ่งย่อยออกเป็น	3	ส่วนย่อย	คือ	

	 	 1.1	 การวิเคราะห์ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี	 เพื่อ 

ศึกษารูปแบบและแนวโน้มของปริมาณน้ำฝนในระดับจังหวัด 

จันทบุรีที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา	35	ปี

	 	 1.2	 การวเิคราะหป์รมิาณนำ้ฝนเฉลีย่รายเดอืน	เพือ่

ศึกษาการกระจายตัวปริมาณน้ำฝนเชิงเวลาของจังหวัดจันทบุรี	

แบบเฉลี่ยรายเดือน

	 	 1.3	 การวิเคราะห์ความผันแปรของระดับปริมาณ	

น้ำฝน	โดยใช้ดัชนี	Decile	และดัชนี	SPI

	 2.	 การวิเคราะห์รูปแบบปริมาณน้ำฝนในลักษณะ 

เชิงพื้นที่อิงตามปริมาณน้ำฝน	 เป็นการวิเคราะห์ในลักษณะ	

ข้อมูลเชิงพื้นที่	 (Spatial	 Data)	 ซึ่งข้อมูลมีความสัมพันธ์กับ 

ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์	 เช่นตำแหน่งสถานีตรวจวัดปริมาณ	

น้ำฝน	 จะแสดงสัญลักษณ์ในรูปแบบจุด	 (Point)	 ที่มีตำแหน่ง	

ทางภูมิศาสตร์	จากนั้นทำการประมาณค่า	(Interpolation)	ดัชนี	

Decile	และ	ดัชนี	SPI	โดยในการศึกษาจะแบ่งย่อยออกเป็น	2	

ส่วนย่อย	คือ

	 	 2.1	 การวเิคราะหร์ปูแบบการกระจายตวัของปรมิาณ 

ฝนเชิงพื้นที่	 เพื่อศึกษาพื้นที่ที่มีค่าปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี	

น้อยกว่าค่าปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย	 35	 ปี	 และพื้นที่ที่มีค่าปริมาณ

น้ำฝนเฉลี่ยรายปีมากกว่าค่าปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย	 35	 ปี	 โดยใช	้

ดัชนี	 Decile	 เพื่อบอกระดับความแห้งแล้งหรือความชุ่มชื้นที่	

เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่	

	 	 2.2	 การวิเคราะห์ระดับความแห้งแล้ง	 โดยใช้ดัชนี	

SPI	 เพื่อบอกระดับความแห้งแล้งหรือความชุ่มชื้นที่เกิดขึ้นใน	

แต่ละพื้นที่	ตามเกณฑ์ของดัชนี	SPI

อุปกรณ์และวิธีดำเนินการวิจัย

 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย	มีดังต่อไปนี้

	 1.	 เครือ่งคอมพวิเตอร	์สำหรบัเกบ็ขอ้มลูและประมวลผล	

มีหน่วยประมวลผลกลางเท่ากับ	 Intel	 Core	 2	 Quad	 Q940	

ความเร็วในการประมวลผล	 2.66	GHZ	 มีหน่วยความจำหลัก	

(RAM)	4	GB	

	 2.	 โปรแกรมสำเร็จรูป	 และโปรแกรมการจัดการ	

ฐานข้อมูล	(Database)

ภาพที่ 1	 แสดงพื้นที่ในการวิจัย	คือ	จังหวัดจันทบุรี

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.  เพื่อสํารวจรูปแบบปริมาณน้ําฝนในลักษณะเชิงพื้นที่และเชิงเวลา โดยใชดัชนี Decile และดัชนี SPI 

 2.  เพื่อจัดทําแผนที่ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายป และแผนที่ดัชนี SPI ชวงเวลา 3  6  9  และ 12 เดือน โดยใชระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร 
ขอบเขตของงานวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบของปริมาณน้ําฝนเชิงเวลาและเชิงพื้นที่ โดยใชขอมูลปริมาณน้ําฝน
รวมกับฐานขอมูลทางดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ดัชนีที่นํามาใชคือ ดัชนี Decile และ ดัชนี SPI พื้นที่จังหวัดจันทบุรี 
ดังภาพที่ 1 ชวงป พ.ศ. 2518 -2552  
 

 
ภาพท่ี 1 แสดงพื้นที่ในการวิจัย คือ จังหวัดจันทบุรี 

วิธีการดําเนินวิจัย 
 การวิเคราะหระดับปริมาณน้ําฝนที่บงบอกระดับความแหงแลงหรือความชุมช้ืน มีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย 
แบงออกไดเปน 2 ขั้นตอนดวยกัน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 1. การวิเคราะหรูปแบบปริมาณน้ําฝนในลักษณะเชิงเวลา เปนการวิเคราะหเพื่อตองการเขาใจในการผัน
แปรของปริมาณน้ําฝนในแตละชวงเวลาที่ตอเนื่องกันที่สงผลตอระดับความแหงแลงหรือความชุมช้ืนที่เกิดขึ้น โดยใน
การศึกษาจะแบงยอยออกเปน 3 สวนยอย คือ  
  1.1 การวิเคราะหปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายป เพื่อศึกษารูปแบบและแนวโนมของปริมาณน้ําฝนในระดับ
จังหวัดจันทบุรีที่เกิดขึ้นในชวงระยะเวลา 35 ป 
  1.2 การวิเคราะหปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายเดือน เพื่อศึกษาการกระจายตัวปริมาณน้ําฝนเชิงเวลาของ
จังหวัดจันทบุรี แบบเฉลี่ยรายเดือน 
  1.3 การวิเคราะหความผันแปรของระดับปริมาณน้ําฝน โดยใชดัชนี Decile และดัชนี SPI 

ภาพที่ 2	 แสดงการคำนวณของโปรแกรมดัชนี	 SPI	 ใน	 

	 	 ช่วงเวลาแบบต่างๆ

 

 
 

ภาพท่ี 2 แสดงการคํานวณของโปรแกรมดัชนี SPI ในชวงเวลาแบบตางๆ 
 2. การวิเคราะหรูปแบบปริมาณน้ําฝนในลักษณะเชิงพ้ืนท่ีอิงตามปริมาณน้ําฝน เปนการวิเคราะหใน
ลักษณะขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ซึ่งขอมูลมีความสัมพันธกับตําแหนงทางภูมิศาสตร เชนตําแหนงสถานีตรวจวัด
ปริมาณน้ําฝน จะแสดงสัญลักษณในรูปแบบ จุด (Point) ที่มีตําแหนงทางภูมิศาสตร จากนั้นทําการประมาณคา 
(Interpolation) ดัชนี Decile และ ดัชนี SPI โดยในการศึกษาจะแบงยอยออกเปน 2 สวนยอย คือ 
  2.1 การวิเคราะหรูปแบบการกระจายตัวของปริมาณฝนเชิงพื้นที่ เพื่อศึกษาพื้นที่ที่มีคาปริมาณน้ําฝน
เฉลี่ยรายปนอยกวาคาปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 35 ป และพื้นที่ที่มีคาปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปมากกวาคาปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 
35 ป โดยใช ดัชนี Decile เพื่อบอกระดับความแหงแลงหรือความชุมช้ืนที่เกิดขึ้นในแตละพื้นที่  
  2.2 การวิเคราะหระดับความแหงแลง โดยใช ดัชนี SPI เพื่อบอกระดับความแหงแลงหรือความชุมช้ืนที่
เกิดขึ้นในแตละพื้นที่ ตามเกณฑของดัชนี SPI 

อุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย 
 เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการวิจัย มีดังตอไปนี้ 
  1. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับเก็บขอมูลและประมวลผล มีหนวยประมวลผลกลางเทากับ Intel Core 2 
Quad Q940 ความเร็วในการประมวลผล 2.66 GHZ มีหนวยความจําหลัก (RAM) 4 GB  
  2. โปรแกรมสําเร็จรูป และโปรแกรมการจัดการฐานขอมูล (Database) 
  3. โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ 
  4. อุปกรณแสดงผล ไดแก เครื่องพิมพภาพสีและขาว-ดํา ขนาดกระดาษ A4, A3  
  5. เครื่องกวาดภาพ (Scanner) และ เครื่อง GPS 
การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้  ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย แบงออกไดเปน 2 ขั้นตอนดวยกัน คือ 
 1. การวิเคราะหรูปแบบปริมาณน้ําฝนในลักษณะเชิงเวลา แบงออกเปน 3 ขั้นตอนดังนี้ 
  1.1 การวิเคราะหปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายป 
         เปนการวิเคราะหขอมูลปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายป ยอนหลัง 35 ป ตั้งแต ป พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2552 
ระดับจังหวัดจันทบุรี เพื่อศึกษารูปแบบและแนวโนมของปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปและการกระจายตัวของปริมาณน้ําฝน
เฉลี่ยรายปในชวงเวลาดังกลาววามีลักษณะเปนอยางไร โดยบันทึกขอมูลปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายป ทั้งหมด 35 ป ใหอยูใน
รูปแบบ Excel จากนั้นนําคาที่ไดมาสรางกราฟแสดงการผันแปรของปริมาณน้ําฝนในรอบ 35 ป และสรางกราฟการกระจาย
ตัวของปริมาณน้ําฝนวาเปนฟงกชันการแจกแจงแบบใด 
  1.2 การวิเคราะหปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายเดือน 
         เปนการวิเคราะหขอมูลปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายเดือน ใชขอมูลยอนหลัง 35 ป ตั้งแต ป พ.ศ. 2518 ถึง 
พ.ศ. 2552 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อดูการกระจายตัวของปริมาณน้ําฝนเชิงเวลา โดยสรางกราฟเสนการกระจายตัวของ
ปริมาณน้ําฝน แสดงความสัมพันธระหวาง ปริมาณน้ําฝน กับ ชวงเดือน 

คชา  เชษฐบุตร
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	 3.		โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	 ที่ใช้ในการ	

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่

	 4.		อปุกรณแ์สดงผล	ไดแ้ก	่เครือ่งพมิพภ์าพสแีละขาว-ดำ	

ขนาดกระดาษ	A4,	A3	

	 5.	 เครื่องกวาดภาพ	(Scanner)	และ	เครื่อง	GPS

 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 การวเิคราะหข์อ้มลูสำหรบัการวจิยัครัง้นี้		ขัน้ตอนในการ	

ดำเนินการวิจัย	แบ่งออกได้เป็น	2	ขั้นตอนด้วยกัน	คือ

 1.		การวเิคราะหร์ปูแบบปรมิาณนำ้ฝนในลกัษณะเชงิเวลา 

แบ่งออกเป็น	3	ขั้นตอนดังนี้

	 	 1.1	 การวิเคราะห์ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี

						 	 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี 

ย้อนหลัง	35	ปี	ตั้งแต่ปีพ.ศ.	2518	ถึง	พ.ศ.	2552	ระดับจังหวัด 

จันทบุรี	 เพื่อศึกษารูปแบบและแนวโน้มของปริมาณน้ำฝน 

เฉลี่ยรายปีและการกระจายตัวของปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี 

ในช่วงเวลาดังกล่าวว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร	 โดยบันทึกข้อมูล	

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี	ทั้งหมด	35	ปี	ให้อยู่ในรูปแบบ	Excel	

จากนั้นนำค่าที่ได้มาสร้างกราฟแสดงการผันแปรของปริมาณ	

น้ำฝนในรอบ	35	ปี	และสร้างกราฟการกระจายตัวของปริมาณ

น้ำฝนว่าเป็นฟังก์ชันการแจกแจงแบบใด

		 	 1.2	 การวิเคราะห์ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือน

							 	 เปน็การวเิคราะหข์อ้มลูปรมิาณนำ้ฝนเฉลีย่รายเดอืน 

ใช้ข้อมูลย้อนหลัง	 35	 ปี	 ตั้งแต่ปีพ.ศ.	 2518	 ถึง	 พ.ศ.	 2552	

ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี	 เพื่อดูการกระจายตัวของปริมาณน้ำฝน

เชิงเวลา	 โดยสร้างกราฟเส้นการกระจายตัวของปริมาณน้ำฝน	

แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง	ปริมาณน้ำฝนกับช่วงเดือน

	 	 1.3	 การวเิคราะหก์ารผนัแปรของระดบัความรนุแรง 

ของความแห้งแล้ง	โดยใช้	ดัชนี	Decile	และ	ดัชนี	SPI	ซึ่งแบ่ง	

การวิเคราะห์ออกเป็น	3	ส่วน	คือ

						 	 ส่วนที่	1	การวิเคราะห์การผันแปรของระดับปริมาณ

น้ำฝนรายปี	

	 	 เพื่อวิเคราะห์ระดับปริมาณน้ำฝนรายปีที่บ่งบอก 

ถึงระดับความแห้งแล้งหรือความชุ่มชื้นรายปี	 โดยใช้ดัชนี	

Decile	 และ	 ดัชนี	 SPI	 โดยใช้ปริมาณน้ำฝนในรอบ	 35	 ปี 

ที่ผ่านมา	 ทั้งนี้	 ดัชนี	 Decile	 ให้ใช้แบบ	 12	 เดือน	 คือ	 ตั้งแต่	

เดือนมกราคม	 ถึงเดือนธันวาคม	 ส่วนดัชนี	 SPI	 ให้ใช้แบบ	 6	

เดือน	คือตั้งแต่เดือนพฤษภาคม	ถึงเดือนตุลาคม	และ	ดัชนี	SPI	

แบบ	12	เดือน	คือ	ตั้งแต่เดือนมกราคม	ถึงเดือนธันวาคม

	 	 ส่วนที่	 2	 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปริมาณ	

น้ำฝนกับค่าดัชนี	Decile	และ	ดัชนี	SPI

	 	 เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าปริมาณ	

น้ำฝนรายปี	กับค่าดัชนี	Decile	แบบ	12	เดือน	และค่าดัชนี	SPI	 

แบบ	12	เดอืน	รวมถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งดชัน	ีDecile	กบั	ดชัน	ี

SPI	 เพื่อศึกษาถึงความสอดคล้องของดัชนีทั้งสอง	 ที่สามารถ 

นำมาวิเคราะห์ปริมาณน้ำฝนในลักษณะเชิงเวลาได้	

	 	 ส่วนที่	3	การวิเคราะห์การผันแปรของระดับปริมาณ

น้ำฝนรายเดือน

	 	 เป็นการศึกษาการผันแปรของระดับปริมาณน้ำฝน 

ในลักษณะรายเดือนเป็นระยะเวลา	 30	 ปี	 หรือ	 360	 เดือน	

โดยใช้ค่าดัชนี	SPI	ช่วงเวลา	3	เดือน		6	เดือน	9	เดือน	และ	12	

เดือน	 ในการวิเคราะห์ผล	 โดยในแต่ช่วงเวลาจะส่งผลกระทบ 

ทำให้เกิดชนิดของความแห้งแล้งหรือความชุ่มชื้นที่แตกต่าง	

กันไป	โดยนำค่าดัชนี	SPI	ทั้ง	4	ช่วงเวลา	สร้างกราฟเพื่อศึกษา	

ถึงการผันแปรของค่าดัชนีทุกเดือน

	 2.	 การวิเคราะห์รูปแบบปริมาณน้ำฝนในลักษณะเชิง	

พื้นที่	

	 การวิเคราะห์ในส่วนนี้เป็นการจัดทำแผนที่การกระจาย 

ตัวของปริมาณน้ำฝนอิงตามดัชนี	 Decile	 และ	 ดัชนี	 SPI	

โดยจัดทำแผนที่ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย	 35	 ปี	 มีขั้นตอนในการ	

ดำเนินงานแบ่งออกเป็น	2	ขั้นตอน	คือ

	 	 2.1	 การวเิคราะหร์ปูแบบการกระจายตวัของปรมิาณ 

น้ำฝนเชิงพื้นที่	โดยใช้ดัชนี	Decile	

	 	 เปน็การวเิคราะหร์ปูแบบการกระจายตวัของปรมิาณ

น้ำฝนเฉลี่ย	35	ปี	ในลักษณะเชิงพื้นที่	มีขั้นตอนการดำเนินงาน	 

คือ	 บันทึกข้อมูลปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย	 35	 ปี	 ของแต่ละสถานี 

ตรวจวัดปริมาณน้ำฝน	 ให้อยู่ในรูปแบบ	 Excel	 จากนั้นแปลง	

ให้อยู่ในรูป	 Shape	 file	 และเชื่อมต่อตารางฐานข้อมูล	 กับ	

Shape	 file	 ที่เป็นตำแหน่งของสถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝน	

แล้วใช้การประมาณค่าแบบ	Inverse	Distance	Weighted:	IDW	

เพื่อวิเคราะห์เชิงพื้นที่

	 	 2.2	 การวิเคราะห์รูปแบบปริมาณน้ำฝนในลักษณะ	

เชิงพื้นที่	โดยใช้	ดัชนี	SPI

	 	 เป็นการวิเคราะห์ระดับปริมาณน้ำฝนในลักษณะเชิง	

พื้นที่	โดยใช้	ดัชนี	SPI	แบบ	3	เดือน		6	เดือน	9	เดือน	และแบบ	

12	 เดือน	 ช่วงเวลาที่เลือกศึกษาคือ	 ตั้งแต่	 ปี	 พ.ศ.	 2543	 ถึง	

พ.ศ.	2552		จำนวน	10	ปี	โดยใช้การประมาณค่าแบบ	Inverse	

Distance	Weighted:	IDW	เพื่อวิเคราะห์เชิงพื้นที่

ผลการวิจัย

	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถแบ่งออกได้เป็น	 2	 ตอน	

สรุปสาระสำคัญของการศึกษา	ดังนี้

 1. ผลการวเิคราะหร์ปูแบบปรมิาณนำ้ฝนในลกัษณะ 

เชิงเวลา ประกอบด้วย	3	ส่วน	คือ	
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90			วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 5  ฉบับที่ 3  เดือนมิถุนายน - กันยายน 2554

 ส่วนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี	

พบว่า	 รูปแบบของเส้นกราฟโดยส่วนใหญ่มีลักษณะเพิ่มสูงขึ้น

และลดต่ำลงสลับกันเป็นแบบฟันปลา	 กล่าวคือ	 มักมีปริมาณ 

น้ำฝนในแต่ละปีมากและน้อยสลับกันไป	 แต่ในบางช่วงปีอาจม ี

ปริมาณน้ำฝนมากกว่าค่าปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยติดต่อกัน	 2-3	 ปี 

และมีอัตราส่วนในการเปลี่ยนแปลงไม่คงที่	ดังภาพที่	3

ภาพที่ 3	 แสดงปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย	35	ปี	 (2518-2552)	 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี	A	คือ	ค่าปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี	และ	B	คือ	 

	 	 ปริมาณน้ำฝนสูงต่ำกว่าค่าปกติ

 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 แสดงปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 35 ป (2518 – 2552) ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี A คือ คาปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายป และ 

B คือ ปริมาณน้ําฝนสูงต่ํากวาคาปกติ 
 

    สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายเดือน จากภาพที่ 4 พบวา การกระจายตัวของปริมาณ
น้ําฝนเฉลี่ยรายเดือนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เปนการกระจายตัวแบบระฆังเด่ียว (Bell Shape) ซึ่งเปนการกระจายตัวของ
ปริมาณน้ําฝนที่ดี ไมมีความแหงแลงหรือเกิดฝนทิ้งชวงในชวงกลางฤดูฝน ทําใหการจัดการระบบเพาะปลูกพืชพรรณทํา
ไดงาย พื้นที่ที่มีการกระจายของฝนรูปแบบนี้เกษตรกรมักปลูกไมผลหรือไมยืนตน เนื่องจากมีความช้ืนของอากาศสูงและ
สม่ําเสมอ เชน ทุเรียน เงาะ มังคุด และลําไย ซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจของจังหวัด  
 

 
ภาพท่ี 4 แสดงการกระจายตัวของปริมาณน้ําฝนเชิงเวลาเฉลี่ยรายเดือน ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี 

 
    สวนท่ี 3 ผลการวิเคราะหความผันแปรของระดับปริมาณน้ําฝน โดยใชดัชนี Decile และดัชนี SPI พบวา 
ลักษณะของเสนกราฟของดัชนีทั้ง 3 ดัชนี มีรูปแบบที่เหมือนกันและมีความสอดคลองกันคอนขางมาก ดังภาพที่ 5 
นอกจากนี้ยังพบวา ปริมาณน้ําฝนรายปกับดัชนี Decile แบบ 12 เดือน และปริมาณน้ําฝนรายปกับดัชนี SPI แบบ 12 
เดือน มีความสอดคลองกันมากมีคาเทากับ 0.902 และ 0.998 ตามลําดับ ดังภาพที่ 6 และผลการวิเคราะหการผันแปร
ของระดับปริมาณน้ําฝนรายเดือน โดยใชคาดัชนี SPI ชวงเวลา 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ดังภาพที่ 7 ซึ่ง
เปนผลการวิเคราะหการผันแปรของปริมาณน้ําฝนรายเดือน โดยใชดัชนี SPI ชวงทุกคา  

A B 

 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 แสดงปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 35 ป (2518 – 2552) ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี A คือ คาปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายป และ 

B คือ ปริมาณน้ําฝนสูงต่ํากวาคาปกติ 
 

    สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายเดือน จากภาพที่ 4 พบวา การกระจายตัวของปริมาณ
น้ําฝนเฉลี่ยรายเดือนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เปนการกระจายตัวแบบระฆังเด่ียว (Bell Shape) ซึ่งเปนการกระจายตัวของ
ปริมาณน้ําฝนที่ดี ไมมีความแหงแลงหรือเกิดฝนทิ้งชวงในชวงกลางฤดูฝน ทําใหการจัดการระบบเพาะปลูกพืชพรรณทํา
ไดงาย พื้นที่ที่มีการกระจายของฝนรูปแบบนี้เกษตรกรมักปลูกไมผลหรือไมยืนตน เนื่องจากมีความช้ืนของอากาศสูงและ
สม่ําเสมอ เชน ทุเรียน เงาะ มังคุด และลําไย ซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจของจังหวัด  
 

 
ภาพท่ี 4 แสดงการกระจายตัวของปริมาณน้ําฝนเชิงเวลาเฉลี่ยรายเดือน ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี 

 
    สวนท่ี 3 ผลการวิเคราะหความผันแปรของระดับปริมาณน้ําฝน โดยใชดัชนี Decile และดัชนี SPI พบวา 
ลักษณะของเสนกราฟของดัชนีทั้ง 3 ดัชนี มีรูปแบบที่เหมือนกันและมีความสอดคลองกันคอนขางมาก ดังภาพที่ 5 
นอกจากนี้ยังพบวา ปริมาณน้ําฝนรายปกับดัชนี Decile แบบ 12 เดือน และปริมาณน้ําฝนรายปกับดัชนี SPI แบบ 12 
เดือน มีความสอดคลองกันมากมีคาเทากับ 0.902 และ 0.998 ตามลําดับ ดังภาพที่ 6 และผลการวิเคราะหการผันแปร
ของระดับปริมาณน้ําฝนรายเดือน โดยใชคาดัชนี SPI ชวงเวลา 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ดังภาพที่ 7 ซึ่ง
เปนผลการวิเคราะหการผันแปรของปริมาณน้ําฝนรายเดือน โดยใชดัชนี SPI ชวงทุกคา  

A B 

 ส่วนที่ 2		 ผลการวเิคราะหป์รมิาณนำ้ฝนเฉลีย่รายเดอืน 

จากภาพที่	 4	 พบว่า	 การกระจายตัวของปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 

รายเดือนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี	 เป็นการกระจายตัวแบบระฆัง	

เดี่ยว	 (Bell	 Shape)	 ซึ่งเป็นการกระจายตัวของปริมาณน้ำฝน 

ที่ดี	 ไม่มีความแห้งแล้งหรือเกิดฝนทิ้งช่วงในช่วงกลางฤดูฝน 

ทำให้การจัดการระบบเพาะปลูกพืชพรรณทำได้ง่าย	 พื้นที่ที่มี 

การกระจายของฝนรูปแบบนี้เกษตรกรมักปลูกไม้ผลหรือ 

ไม้ยืนต้น	เนื่องจากมีความชื้นของอากาศสูงและสม่ำเสมอ	เช่น	

ทุเรียน	เงาะ	มังคุด	และลำไย	ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัด	

ภาพที่ 4		 แสดงการกระจายตัวของปริมาณน้ำฝนเชิงเวลาเฉลี่ยรายเดือน	ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

 ส่วนที่ 3		 ผลการวิเคราะห์ความผันแปรของระดับ 

ปริมาณน้ำฝน	 โดยใช้ดัชนี	 Decile	 และดัชนี	 SPI	 พบว่า	

ลกัษณะของเสน้กราฟของดชันทีัง้	3	ดชัน	ีมรีปูแบบทีเ่หมอืนกนั	

และมีความสอดคล้องกันค่อนข้างมาก	 ดังภาพที่	 5	 นอกจากนี้	

ยังพบว่า	 ปริมาณน้ำฝนรายปีกับดัชนี	 Decile	 แบบ	 12	 เดือน	

และปริมาณน้ำฝนรายปีกับดัชน	ี SPI	 แบบ	 12	 เดือน	 มีความ	

สอดคล้องกันมากมีค่าเท่ากับ	 0.902	 และ	 0.998	 ตามลำดับ	

ดังภาพที่	 6	 และผลการวิเคราะห์การผันแปรของระดับปริมาณ	 

น้ำฝนรายเดือน	โดยใช้ค่าดัชนี	SPI	ช่วงเวลา	3	เดือน	6	เดือน	9	 

เดือน	และ	 12	 เดือน	ดังภาพที่	 7	ซึ่งเป็นผลการวิเคราะห์การ 

ผันแปรของปริมาณน้ำฝนรายเดือน	โดยใช้ดัชนี	SPI	ช่วงทุกค่า	 

 2. ผลการวเิคราะหร์ปูแบบปรมิาณนำ้ฝนในลกัษณะ 

เชิงพื้นที่ เป็นการศึกษารูปแบบการกระจายตัวของปริมาณ	

น้ำฝนเชิงพื้นที่	แบ่งเป็น	2	ส่วน	คือ	

 ส่วนที่ 1		 ผลการวิเคราะห์โดยใช้ดัชนี	Decile	แบบ	12	

เดือน	เฉลี่ย	35	ปี	พบว่า	พื้นที่โดยส่วนใหญ่ของจังหวัดจันทบุรี

อยูใ่นสภาวะชุม่ชืน้หรอืมปีรมิาณนำ้ฝนมากกวา่คา่ปกตใินเกอืบ

ทุกอำเภอ	ดังภาพที่	8	โดยมีพื้นที่ในแต่ละระดับดังตารางที่	1

คชา  เชษฐบุตร



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณ

ี

วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 5  ฉบับที่ 3  เดือนมิถุนายน - กันยายน 2554			91

ภาพที่ 5		 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างดัชนี	Decile	แบบ	12	เดือน	ดัชนี	SPI	แบบ	6	เดือน	และ	ดัชนี	SPI	แบบ	12	เดือน

ภาพที่ 6		 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำฝนรายปี	กับดัชนี	Decile	แบบ	12	เดือน	และดัชนี	SPI	แบบ	12	เดือน

ภาพที่ 7	 แสดงดัชนี	SPI	แบบ	3,	6,	9	และ	12	เดือน	โดยใช้ค่าดัชนีทุกเดือน	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2523-2552
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ภาพท่ี 7 แสดงดัชนี SPI แบบ 3  6  9  และ12 เดือน โดยใชคาดัชนีทุกเดือน ตั้งแตป พ.ศ. 2523 – 2552 
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ภาพท่ี 7 แสดงดัชนี SPI แบบ 3  6  9  และ12 เดือน โดยใชคาดัชนีทุกเดือน ตั้งแตป พ.ศ. 2523 – 2552 

คชา  เชษฐบุตร



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณ

ี

92			วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 5  ฉบับที่ 3  เดือนมิถุนายน - กันยายน 2554

ตารางที่ 1		 พื้นที่และเปอร์เซ็นต์ในแต่ละระดับของดัชนี	Decile	แบบ	12	เดือน	ช่วงเวลาเฉลี่ย	35	ปี

Decile Range สภาวะ ปริมาณน้ำฝน (มม.)
เฉลี่ย 35 ปี

ตร.กม. เปอร์เซ็นต์

1 แห้งแล้งรุนแรงมาก  <	798.0 - -

2 แห้งแล้งรุนแรง 798.0	-	1086.4 - -

3 แห้งแล้งปานกลาง 1086.4	-	1323.9 - -

4	–	5 แห้งแล้งเล็กน้อย 1323.9	-	1760.0 213.60 3.36

6	–	7 ชุ่มชื้นเล็กน้อย 1760.0	-	2258.1 2,167.98 34.10

8 ชุ่มชื้นปานกลาง 2258.1	-	2595.4 1,334.90 20.99

9 ชุ่มชื้นสูง 2595.4	-	3097.5 2,379.22 37.42

10 ชุ่มชื้นสูงมาก >	3097.5 262.93 4.14

รวม 6,358.63 100.00

ภาพที่ 8		 แสดงแผนที่ดัชนี	Decile	แบบ	12	เดือน	โดยใช้ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย	35	ปี	จังหวัดจันทบุรี

 

 2 ผลการวิเคราะหรูปแบบปริมาณน้ําฝนในลักษณะเชิงพ้ืนท่ี เปนการศึกษารูปแบบการกระจายตัวของ
ปริมาณน้ําฝนเชิงพื้นที่ แบงเปน 2 สวน คือ  
    สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหโดยใชดัชนี Decile แบบ 12 เดือน เฉลี่ย 35 ป พบวา พื้นที่โดยสวนใหญของจังหวัด
จันทบุรีอยูในสภาวะชุมช้ืนหรือมีปริมาณน้ําฝนมากกวาคาปกติในเกือบทุกอําเภอ ดังภาพที่ 8 โดยมีพื้นที่ในแตละระดับดัง
ตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 พื้นที่และเปอรเซ็นตในแตละระดับของดัชนี Decile แบบ 12 เดือน ชวงเวลาเฉลี่ย 35 ป 

Decile Range สภาวะ ปริมาณน้ําฝน(มม.) 
เฉลี่ย 35 ป 

ตร.กม. เปอรเซ็นต 
1 แหงแลงรุนแรงมาก  798.0 - - 
2 แหงแลงรุนแรง 798.0 - 1086.4 - - 
3 แหงแลงปานกลาง 1086.4 - 1323.9 - - 

4 – 5 แหงแลงเล็กนอย 1323.9 - 1760.0 213.60 3.36 
6 – 7 ชุมช้ืนเล็กนอย 1760.0 - 2258.1 2,167.98 34.10 

8 ชุมช้ืนปานกลาง 2258.1 - 2595.4 1,334.90 20.99 
9 ชุมช้ืนสูง 2595.4 - 3097.5 2,379.22 37.42 
10 ชุมช้ืนสูงมาก 3097.5 262.93 4.14 

รวม 6,358.63 100.00 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 8 แสดงแผนที่ดัชนี Decile แบบ 12 เดือน โดยใชปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 35 ป จังหวัดจันทบุรี 
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 ส่วนที่ 2		 ผลการวิเคราะห์โดยใช้ดัชนี	SPI	แบบ	3,	6,		

9	และ	12	เดือน	การศึกษาแบ่งออกเป็น	5	ช่วง	ดังนี้

	 	 2.1	 ผลการวเิคราะหด์ชัน	ีSPI	แบบ	3	เดอืน	ชว่งเวลา 

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม	 ถึง	 เดือนกรกฎาคม	 เป็นช่วงฤดูฝน 

ในช่วงแรกที่มีปริมาณน้ำฝนสูงสุดในเดือนมิถุนายน	 จากการ	

วิเคราะห์ดัชนี	SPI	แบบ	3	เดือน	ในลักษณะลำดับเวลาช่วง	10	

ปี	พบว่า	พื้นที่โดยส่วนใหญ่มีความชุ่มชื้น	หรือมีปริมาณน้ำฝน	

คอ่นขา้งด	ีเชน่	ในป	ีพ.ศ.	2547	และ	พ.ศ.	2550	ครอบคลมุพืน้ที ่

ทั้งจังหวัดหรือพื้นที่ทางด้านทิศใต้ของจังหวัด	 ส่วนพื้นที่ได้รับ 

ผลกระทบจากความแห้งแล้งหรือมีปริมาณน้ำฝนค่อนข้างน้อย

เกิดในพื้นที่ทางด้านทิศเหนือของจังหวัด	เช่น	ในปี	พ.ศ.	2548	

ได้แก่	อำเภอแก่งหางแมว	และอำเภอสอยดาว	ดังภาพที่	9

	 	 2.2	 ผลการวิเคราะห์ดัชนี	SPI	แบบ	3	 เดือน	ช่วง 

เวลาตั้งแต่	 เดือนสิงหาคม	 ถึงเดือนตุลาคม	 เป็นช่วงฤดูฝนใน

ช่วงที่สองที่ไม่แตกตางจากช่วงแรกและมีปริมาณน้ำน้อยกว่า 

เล็กน้อย	 โดยมีปริมาณน้ำฝนสูงสุดในเดือนสิงหาคม	 จากการ	

วิเคราะห์ดัชนี	SPI	แบบ	3	เดือน	ในลักษณะลำดับเวลาช่วง	10	

ปี	 พบว่า	 พื้นที่ส่วนใหญ่มีปริมาณน้ำฝนค่อนข้างน้อยหรืออยู่ 

สภาวะแห้งแล้ง	เช่น	ในปี	พ.ศ.	2544,	2547	และ	พ.ศ.	2550	

ครอบคลุมพื้นที่ทางด้านทิศเหนือ	 และตอนกลางของจังหวัด	

ได้แก่	 อำเภอแก่งหางแมว	 อำเภอสอยดาว	 และพื้นที่บางส่วน	

ของอำเภอมะขาม	และในช่วงปี	พ.ศ.	2549	และ	พ.ศ.	2551	มี

ปริมาณน้ำฝนมากกว่าค่าปกติหรืออยู่ในสภาวะชุ่มชื้นเล็กน้อย	

ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมือง	และอำเภอท่าใหม่	ดังภาพที่	10

	 	 2.3	 ผลการวิเคราะห์ดัชนี	SPI	แบบ	6	 เดือน	ช่วง	

เวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม	 ถึงเดือนตุลาคมเป็นช่วงฤดูฝน

ที่ครอบคลุมทั้งฤดู	 มีปริมาณน้ำฝนสูงสุดในเดือนมิถุนายน	

จากการวิเคราะห์ดัชนี	SPI	แบบ	6	เดือน	ในลักษณะลำดับเวลา	

ชว่ง	10	ป	ีพบวา่	พืน้ทีโ่ดยสว่นใหญม่ปีรมิาณนำ้ฝนมากกวา่ปกต ิ

หรือมีความชุ่มชื้นจะกระจายตัวแตกต่างกันไปในแต่ละปี	 เช่น	

ปพี.ศ.	2543,	2549	และ	พ.ศ.	2551	ครอบคลมุพืน้ทีโ่ดยสว่นใหญ	่

ทั้งจังหวัด	ได้แก่	อำเภอมะขาม	อำเภอท่าใหม่	อำเภอขลุง	และ	

อำเภอเมือง	ส่วนในปีพ.ศ.	2544,	2545,	2546,	2547	และ	พ.ศ.	

2548	 ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำฝนน้อยก่อให้เกิดความ	

แห้งแล้ง	ครอบคลุมพื้นที่บริเวณอำเภอเมือง	ดังภาพที่	11

	 	 2.4	 ผลการวิเคราะห์ดัชนี	SPI	แบบ	9	 เดือน	ช่วง	

เวลาตัง้แตเ่ดอืนมนีาคม	ถงึเดอืนพฤศจกิายน	จากการวเิคราะห์	

ดัชนี	SPI	แบบ	9	เดือน	ในลักษณะลำดับเวลาช่วง	10	ปี	พบว่า	

พื้นที่โดยส่วนใหญ่ที่รับผลกระทบจากความแห้งแล้งหรือชุ่มชื้น 

จะกระจายตวัแตกตา่งกนัไปในแตล่ะปี	เชน่	ป	ีพ.ศ.	2543,	2549		

และ	พ.ศ.	2551	พืน้ทีโ่ดยสว่นใหญท่ัง้จงัหวดัไดร้บัปรมิาณนำ้ฝน 

ทำใหเ้กดิความชุม่ชืน้โดยเฉพาะบรเิวณทางดา้นตอนกลาง	และ	

ด้านทิศใต้ของจังหวัด	ส่วนในปีพ.ศ.	2544,	2545,	2546,	2547	

และ	พ.ศ.	2548	ไดร้บัผลกระทบจากปรมิาณนำ้ฝนนอ้ยกอ่ใหเ้กดิ 

ความแห้งแล้งครอบคลุมพื้นที่จังหวัด	ดังภาพที่	12

	 	 2.5	 ผลการวิเคราะห์ดัชนี	SPI	แบบ	12	เดือน	ช่วง	

เวลาตัง้แตเ่ดอืนมกราคม	ถงึเดอืนธนัวาคม	จากการวเิคราะหด์ชัน	ี

SPI	แบบ	12	เดอืน	ในลกัษณะลำดบัเวลาชว่ง	10	ป	ีพบวา่	พืน้ที	่

โดยส่วนใหญ่ที่รับผลกระทบจากความแห้งแล้งหรือชุ่มชื้นจะ	

กระจายตวัแตกตา่งกนัไปในแตล่ะปี	โดยพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบ	

จากความแห้งแล้งส่วนใหญ่อยู่บริเวณทางด้านทิศเหนือของ	

จงัหวดั	สว่นในปพี.ศ.	2549	และ	พ.ศ.	2551	ไดร้บัปรมิาณนำ้ฝน	

ค่อนข้างมากที่ทำให้เกิดความชุ่มชื้นอยู่บริเวณทางด้านตอน

กลาง	และทิศใต้ของจังหวัด	 ได้แก่	 อำเภอเมือง	อำเภอท่าใหม่	

อำเภอขลุง	อำเภอแหลมสิงห์	และอำเภอมะขาม	ดังภาพที่	13

สรุปและอภิปรายผล

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษารูปแบบปริมาณน้ำฝนใน

ลักษณะเชิงพื้นที่และเชิงเวลา	พื้นที่จังหวัดจันทบุรี	ตั้งแต่ช่วงปี	

พ.ศ.	2518-2552	เป็นระยะเวลา	35	ปี	โดยในขั้นตอนการศึกษา	

ใชข้อ้มลูปรมิาณนำ้ฝนเปน็ขอ้มลูหลกัทีส่ำคญัรว่มกบัฐานขอ้มลู 

ทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	 จากการศึกษารูปแบบ 

ปริมาณน้ำฝนเชิงเวลาเพื่อวิเคราะห์ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี	

โดยใช้ดัชนี	Decile	พบว่า	รูปแบบปริมาณน้ำฝนมีลักษณะเพิ่ม	

สูงขึ้นและลดต่ำลงสลับกันเป็นแบบฟันปลา	 แต่มีช่วงเวลาที่ 

ไมแ่นน่อนในแตล่ะคาบการเพิม่ขึน้หรอืลดลง	สว่นการวเิคราะห์	

ปรมิาณนำ้ฝนเฉลีย่รายเดอืน	พบวา่	การกระจายตวัของปรมิาณ

น้ำฝนเป็นการกระจายตัวแบบระฆังเดี่ยว	(Bell	Shape)	ซึ่งเป็น	

การกระจายตัวของปริมาณน้ำฝนที่ดี	 ไม่มีความแห้งแล้งหรือ 

เกดิฝนทิง้ชว่งในชว่งกลางฤดฝูนทำใหก้ารจดัการระบบเพาะปลกู 

พืชพรรณทำได้ง่าย

	 ส่วนของการวิเคราะห์ความผันแปรของระดับปริมาณ	

น้ำฝน	โดยใช้ดัชนี	Decile	และดัชนี	SPI	พบว่า	ค่าดัชนี	Decile	

แบบ	 12	 เดือน	 ของแต่ละปีส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระดับปริมาณ	

น้ำฝนปกติ	 หรือ	 Decile	 ที่	 4	 และ	 5	 ในขณะที่	 ค่าดัชนี	 SPI 

แบบ	 6	 เดือน	 และ	 12	 เดือน	 ของแต่ละปีส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 

ระดับความแห้งแล้งเล็กน้อยหรือมีปริมาณน้ำฝนค่อนข้างน้อย 

นอกจากนี้	 ในส่วนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปริมาณ	

น้ำฝนกับค่าดัชนี	Decile	และ	ดัชนี	SPI	เป็นการวิเคราะห์เพื่อ	

ศึกษาความสอดคล้องของข้อมูลทั้ง	 3	 จากการศึกษาพบว่า	 มี 

ความสอดคลอ้งกนัคอ่นขา้งสงูโดยเฉพาะอยา่งยิง่ความสมัพนัธ์ 

ระหว่างปริมาณน้ำฝนรายปีกับดัชนี	SPI	แบบ	12	 เดือน	มีค่า	

ความสอดคล้องกันเท่ากับ	0.998	
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ภาพท่ี 10 แผนที่ดัชนี SPI-3M (October) พื้นที่จังหวัดจันทบุรี ชวงป พ.ศ. 2543 - 2552 ซึ่งบงบอกระดับการผันแปรของ
คาปริมาณน้ําฝนสะสมในระหวางเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม ของแตละป จากคาเฉลี่ยระยะยาวของชวงเวลาเดียวกันใน
รอบ 35 ป (พ.ศ. 2518-2552) 

 

ภาพที่ 9	 แผนที่ดัชนี	SPI-3M	 (July)	พื้นที่จังหวัดจันทบุรี	 ช่วงปี	พ.ศ.	 2543-2552	ซึ่งบ่งบอกระดับการผันแปรของค่าปริมาณ 

	 	 น้ำฝนสะสมในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม	 ของแต่ละปี	 จากค่าเฉลี่ยระยะยาวของช่วงเวลาเดียวกัน 

	 	 ในรอบ	35	ปี	(พ.ศ.	2518-2552)
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ภาพท่ี 11 แผนที่ดัชนี SPI-6M (October) พื้นที่จังหวัดจันทบุรี ชวงป พ.ศ. 2543 - 2552 ซึ่งบงบอกระดับการผันแปรของ
คาปริมาณน้ําฝนสะสมในระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ของแตละป จากคาเฉลี่ยระยะยาวของชวงเวลาเดียวกัน
ในรอบ 35 ป (พ.ศ. 2518-2552) 
 

ภาพที่ 10	 แผนที่ดัชนี	 SPI-3M	 (October)	 พื้นที่จังหวัดจันทบุรี	 ช่วงปี	 พ.ศ.	 2543-2552	 ซึ่งบ่งบอกระดับการผันแปรของค่า 

	 	 ปริมาณน้ำฝนสะสมในระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม	 ของแต่ละปี	 จากค่าเฉลี่ยระยะยาวของช่วงเวลาเดียวกัน 

	 	 ในรอบ	35	ปี	(พ.ศ.	2518-2552)
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ภาพท่ี 12 แผนที่ดัชนี SPI-9M (November) พื้นที่จังหวัดจันทบุรี ชวงป พ.ศ. 2543 - 2552 ซึ่งบงบอกระดับการผันแปร
ของคาปริมาณน้ําฝนสะสมในระหวางเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนตุลาคม ของแตละป จากคาเฉลี่ยระยะยาว
ของชวงเวลาเดียวกันในรอบ 35 ป (พ.ศ. 2518-2552) 

ภาพที่ 11	 แผนที่ดัชนี	 SPI-6M	 (October)	 พื้นที่จังหวัดจันทบุรี	 ช่วงปี	 พ.ศ.	 2543-2552	 ซึ่งบ่งบอกระดับการผันแปรของค่า 

	 	 ปรมิาณนำ้ฝนสะสมในระหวา่งเดอืนพฤษภาคมถงึเดอืนตลุาคม	ของแตล่ะป	ีจากคา่เฉลีย่ระยะยาวของชว่งเวลาเดยีวกนั 

	 	 ในรอบ	35	ปี	(พ.ศ.	2518-2552)
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ภาพท่ี 13 แผนที่ดัชนี SPI-12M (November) พื้นที่จังหวัดจันทบุรี ชวงป พ.ศ. 2543 - 2552 ซึ่งบงบอกระดับการผันแปร
ของคาปริมาณน้ําฝนสะสมในระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ถึงเดือนตุลาคม ของแตละป จากคาเฉลี่ยระยะยาว
ของชวงเวลาเดียวกันในรอบ 35 ป (พ.ศ. 2518-2552) 

ภาพที่ 12	 แผนที่ดัชนี	 SPI-9M	 (November)	 พื้นที่จังหวัดจันทบุร	ี ช่วงปี	 พ.ศ.	 2543-2552	 ซึ่งบ่งบอกระดับการผันแปรของค่า 

	 	 ปริมาณน้ำฝนสะสมในระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤศจิกายน	 ถึงเดือนตุลาคม	 ของแต่ละปี	 จากค่าเฉลี่ยระยะยาว	 

	 	 ของช่วงเวลาเดียวกันในรอบ	35	ปี	(พ.ศ.	2518-2552)
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ภาพท่ี 9 แผนที่ดัชนี SPI-3M (July) พื้นที่จังหวัดจันทบุรี ชวงป พ.ศ. 2543 - 2552 ซึ่งบงบอกระดับการผันแปรของคา
ปริมาณน้ําฝนสะสมในระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม ของแตละป จากคาเฉลี่ยระยะยาวของชวงเวลาเดียวกัน
ในรอบ 35 ป (พ.ศ. 2518-2552) 
 

ภาพที่ 13	 แผนที่ดัชนี	SPI-12M	(November)	พื้นที่จังหวัดจันทบุรี	ช่วงปี	พ.ศ.	2543-2552	ซึ่งบ่งบอกระดับการผันแปรของค่า 

	 	 ปริมาณน้ำฝนสะสมในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม	ถึงเดือนตุลาคม	ของแต่ละปี	จากค่าเฉลี่ยระยะยาวของ 

	 	 ช่วงเวลาเดียวกันในรอบ	35	ปี	(พ.ศ.	2518-2552)
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	 ในกรณีการวิเคราะห์รูปแบบปริมาณน้ำฝนในลักษณะ	

เชงิพืน้ที	่แบง่การวเิคราะหเ์ปน็	2	แบบ	คอื	การวเิคราะหเ์ชงิพืน้ที	่

โดยใช้ดัชนี	Decile	แบบ	12	เดือน	พบว่าพื้นที่บริเวณทิศใต้ของ

จังหวัด	ได้แก่	พื้นที่อำเภอแหลมสิงห์	อำเภอขลุง	อำเภอท่าใหม่	

บางส่วนของอำเภอมะขาม	และอำเภอโป่งน้ำร้อน	เป็นพื้นที่ที่มี 

สภาวะชุม่ชืน้หรอืมรีะดบัปรมิาณนำ้ฝนมากกวา่คา่ปกต	ิ	ในขณะที	่

พืน้ทีท่างทศิเหนอืของจงัหวดั	ไดแ้ก	่อำเภอแกง่หางแมว	ประสบ	

กบัปญัหาความแหง้แลง้เลก็นอ้ย	ในขณะทีก่ารวเิคราะหเ์ชงิพืน้ที	่

โดยใช้ดัชนี	SPI	ในช่วงเวลาแบบ	3	เดือน	6	เดือน	9	เดือน	และ	

12	 เดือน	พบว่า	 ส่วนใหญ่พื้นที่ทางด้านทิศใต้ของจังหวัดเป็น 

พื้นที่ที่มีปริมาณน้ำฝนมากกว่าค่าปกติหรือมีความชุ่มชื้น 

ส่วนพื้นที่ด้านทิศเหนือของจังหวัดเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำฝน 

น้อยกว่าค่าปกติหรือมีความแห้งแล้ง

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

	 	 1.1	 การวเิคราะหด์วัยดชัน	ีSPI	ขอ้มลูปรมิาณนำ้ฝน	

ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ควรมีข้อมูลมากกว่า	 30	 ปี	 เพื่อผล 

การวิจัยที่ได้มีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น

	 	 1.2	 เนือ่งจากจำนวนสถานตีรวจวดัปรมิาณนำ้ฝนใน 

พืน้ทีจ่งัหวดัจนัทบรุมีจีำนวนคอ่นขา้งนอ้ยซึง่ไมค่รอบคลมุพืน้ที่

ศึกษา	เมื่อทำการประมาณค่าช่วง	(Interpolation)	ทำให้ค่าที่ได้

อาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้	

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	 ควรนำขอ้มลูปรมิาณนำ้ฝนจากหนว่ยงานอืน่ๆ	

มาใช้ในการวิเคราะห์ผล	เพื่อให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น

	 	 2.2	 ควรศึกษาการประมาณช่วงค่าวิธีการต่างๆ	 ที่ 

เหมาะสมกับรูปแบบของข้อมูลปริมาณน้ำฝนในพื้นที่จังหวัด	

จันทบุรี	ซึ่งจะทำให้ได้ค่าใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึ้น

	 	 2.3	 ควรศกึษาวธิกีารสรา้งเครือ่งมอืในการตรวจวดั	

ปริมาณน้ำฝน	 และข้อมูลอื่น	 เพื่อติดตั้งสถานีตรวจวัดปริมาณ	

น้ำฝนเพิ่มเติม

	 	 2.4	 ควรเพิม่จำนวนสถานตีรวจวดัปรมิาณนำ้ฝนให้

ครอบคลมุพืน้ทีซ่ึง่ถอืไดว้า่เปน็วธิทีีใ่หไ้ดข้อ้มลูทีม่คีวามถกูตอ้ง

และใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด
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การศึกษาอัตราการแพร่กระจายก๊าซมีเทนในนาข้าวจากดัชนีพืชพรรณโดยประยุกต์ใช้ดาวเทียม 

LANDSAT-5 TM กรณีศึกษา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

Estimateing methane emission by using vegetation indices from landsat-5 TM: A Case Study of 

Amphoe Bang Num Priao, Chacheongsao Province.

คมกฤษณ์  คีรีรมย์ จินตนา	อมรสงวนสิน
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บทคัดย่อ

	 วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อ	 1)	 เพื่อศึกษาค่าการสะท้อนพลังงานของค่าดัชนีพืชพรรณของข้าวตั้งแต่เริ่มปลูก 

จนกระทัง่เกบ็เกีย่วดว้ยภาพถา่ยดาวเทยีม	LANDSAT-5	TM	2)	เพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งดชันพีชืพรรณกบัคา่มเีทนตามระยะ	

การเจรญิเตบิโตของขา้วและ	3)	เพือ่ประเมนิอตัราการแพรก่ระจายของกา๊ซมเีทนจากดชันพีชืพรรณ	โดยประยกุตใ์ชภ้าพถา่ยดาวเทยีม	

LANDSAT-5	TM	ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม	พ.ศ.	2553	และข้อมูลต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องมาร่วมวิเคราะห์

	 ผลการศกึษาพบวา่คา่การสะทอ้นพลงังานของดชันพีชืพรรณตา่งๆ	ไดแ้ก	่NDVI	RVI	SAVI	MSAVI	และ	GNDVI	ทกุคา่ดชัน	ี

พืชพรรณจะมีแนวโน้มค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตั้งแต่หลังจากเริ่มเพาะปลูก	16	วัน	32	วันและ	64	วัน	จนกระทั่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุดหลังจาก 

เริม่เพาะปลกู	80	วนั	หลงัจากนัน้จะลดลงเลก็นอ้ยหลงัจากเริม่เพาะปลกูไปแลว้	112	วนั	สว่นความสมัพนัธข์องดชันพีชืพรรณตา่งๆ 

ได้แก่	NDVI	RVI	SAVI	MSAVI	และ	GNDVI	กับอัตราการแพร่กระจายของก๊าซมีเทนตามระยะการเจริญเติบโตของข้าวมีความ 

สัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน	 ซึ่งดัชนีพืชพรรณ	MSAVI	 สามารถนำมาใช้ในการสร้างสมการเนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์ความ	

สัมพันธ์กันสูงสุดเท่ากับ	0.834	โดยสมการพยากรณ์อัตราการแพร่กระจายก๊าซมีเทนจากดัชนีพืชพรรณ	เขียนได้ดังนี้	 	

	 Y	=	-157.01X
2
	+	247.68X	–	14.629,	R

2
	=	0.71	

	 เมื่อ	 Y	=	อัตราการแพร่กระจายก๊าซมีเทนของนาข้าว	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 X	=	ค่าดัชนีพืชพรรณ	MSAVI	

คำสำคัญ :	ก๊าซมีเทน			ดาวเทียม	LANDSAT-5	TM			ดัชนีพืชพรรณ

Abstract

	 The	objectives	of	this	study	ware;	(i)	to	study	the	vegetation	indices	value	in	paddy	field	during	planting	and	harvest	

season,	(ii)	to	study	the	relationship	between	vegetation	indices	and	methane	emission	and	(iii)	to	estimate	methane	

emission	by	using	vegetation	indices	from	LANDSAT-5	TM.	In	this	study,	the	five	vegetation	indices	(NDVI	RVI	SAVI	

MSAVI	and	GNDVI)	were	derived	in	16	days,	32	days,	64	days,	80	days	and	112	days	of	planting.	The	results	showed	

that	after	planting,	every	vegetation	index	value	had	increased,	the	highest	value	was	in	the	80	days	of	planting	and	

decrease	slightly	in	the	112	days	of	planting.	The	coefficient	of	methane	emission	and	vegetation	indices	showed	perfect	

positive	correlation.	The	most	suitable	vegetation	index	for	estimate	methane	emission	was	MSAVI	(the	modified	soil	

adjusted	vegetation	index)	which	had	the	highest	coefficient	value	(0.834).	The	estimated	formula	is	as	follows.		 	

	 Y	=	-157.01X
2
	+	247.68X	–	14.629,	R

2
	=	0.71		 	 	 	 	 	

	 when	 Y	=	methane	emission	rate	in	paddy	field	 	 	 	 	 	 													

	 	 	 X	=	the	modified	soil	adjusted	vegetation	index	value	

Keywords :	Vegetation	indices			Methane	emission			LANDSAT-5	TM
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บทนำ

 ปัจจุบันปัญหาภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อประชาชน

ทั่วทั้งโลกโดยสาเหตุหลักของปัญหานี้เกิดจากก๊าซเรือนกระจก 

(Greenhouse	Gases)	 ซึ่งเป็นก๊าซที่มีคุณสมบัติในการดูดซับ

และแผ่รังสีความร้อนจากผิวโลก	 ชั้นบรรยากาศและกลุ่มเมฆ	

ก๊าซเหล่านี้มีความจำเป็นต่อการรักษาอุณหภูมิในบรรยากาศ 

ของโลก	 ก๊าซเรือนกระจกนี้ส่งผลกระทบคือทำให้อุณหภูมิ	

โดยเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น	 นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงและสร้าง 

ผลกระทบมากมายต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน 

ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นล้วนมาจากกิจกรรมของมนุษย์ทั้งสิ้น 

โดยก๊าซที่มีความสำคัญอย่างมาก	 คือก๊าซมีเทน	 ที่มีความ 

สามารถในการเพิม่อณุหภมูขิองโลกไดม้ากกวา่กา๊ซคารบ์อนได- 

ออกไซด์ถึง	26.5	 เท่า	 โดยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	1	ส่วนใน	

ล้านส่วนโดยปริมาตร	 จะทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น	 0.0049	

องศาเซลเซยีส	ในขณะทีก่า๊ซมเีทน	1	สว่นในลา้นสว่นโดยปรมิาตร	

จะทำใหอ้ณุหภมูขิองโลกสงูขึน้ถงึ	0.13	องศาเซลเซยีส	(Lashof	

and	Tripak,1990	อา้งถงึใน	ระววิรรณ		กาญจนสนุทร,	2537:	24) 

โดยแหลง่ปลอ่ยกา๊ซมเีทนขึน้สูบ่รรยากาศทีส่ำคญั	ไดแ้ก	่นาขา้ว	

หนองบึง	เหมืองถ่านหิน	บริเวณฝังกลบขยะและสัตว์เคี้ยวเอื้อง 

จากข้อมูลของ	 Cicerone	 and	 Oremland	 (1988	 อ้างถึงใน	

ระววิรรณ		กาญจนสนุทร,	2537:	21)	ไดร้ะบไุวว้า่นาขา้วเปน็แหลง่	

ปล่อยก๊าซมีเทนที่ใหญ่ที่สุด	 ซึ่งจากการประชุมพิธีสารเกียวโต	

(Kyoto	 Protocol)	 ได้มีการกำหนดให้ประเทศที่เข้าร่วมประชุม 

แสดงข้อมูลปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาค	 

กจิกรรมตา่งๆ	ซึง่เปน็ขอ้ถกเถยีงกนัระหวา่งประเทศอตุสาหกรรม 

และประเทศเกษตรกรรม	 ในเรื่องของการเป็นผู้ผลิตก๊าซเรือน

กระจก

	 จากรายงานแห่งชาติภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติ 

ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 หรือ	 Thailand’s 

National	Greenhouse	Gas	Inventory	1994	สรปุไวว้า่ในปพี.ศ.	

2537	 ประเทศไทยปล่อยก๊าซมีเทนคิดเป็นปริมาณทั้งสิ้น	 3.16	 

ล้านตัน	ประมาณร้อยละ	91	ของปริมาณที่ปล่อยนี้มาจากภาค	

การเกษตร	ในจำนวนนีป้ระมาณรอ้ยละ	74	เกดิจากการปลกูขา้ว	

นาปี	 และอีกร้อยละ	 22	มาจากปศุสัตว์	 (รายงานฉบับสมบูรณ์ 

การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทยในส่วนภาค	

การเกษตร,	 2553:	 61)	 สำหรับประเทศไทยนั้นเป็นประเทศ 

เกษตรกรรมรายใหญ่โดยมีพื้นที่เพาะปลูกนาข้าวประมาณ	 60	

ล้านไร่	ซึ่งการผลิตและส่งออกข้าวของไทยนั้นอยู่ในอันดับต้นๆ

ของโลกเรือ่ยมา	ดงันัน้ประเทศไทยจงึควรใหค้วามสำคญัตอ่การ 

เกิดการปลดปล่อยมีเทนจากนาข้าว	 เพื่อเป็นทางออกในการ

ลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทนออกสู่บรรยากาศและปฏิบัติตาม 

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ	

(The	United	Nations	 Framework	Convention	 on	Climate	

Change)	 ซึ่งประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเพื่อเข้าร่วมเป็นภาคี

ด้วย	

	 ข้าวเป็นพืชชนิดหนึ่งที่สามารถนำหลักการของการ 

สำรวจระยะไกลมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัยถึงปริมาณการ	

สะท้อนพลังงานของข้าว	 และสามารถนำมาวิเคราะห์หาความ	

สัมพันธ์ร่วมกับตัวแปรอื่นๆ	ได้	(เศวตฉัตร		ศรีสุรัตน์,	2549:	2) 

เนื่องจากข้าวในระยะการเจริญเติบโตทางลำต้นและใบมีการ 

แตกกอและจำนวนใบนอ้ยทำใหค้ลอโรฟลิลม์ปีรมิาณนอ้ยสง่ผล	 

ให้เกิดการสะท้อนพลังงานในความยาวช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้ 

น้อยกว่าการสะท้อนพลังงานในความยาวช่วงคลื่นแสงสีแดง 

เมื่อเปรียบเทียบเป็นดัชนีพืชพรรณออกมาจะปรากฏค่าน้อย 

หลังจากข้าวเริ่มแตกกอและใบมีการเจริญเติบโตทำให้พื้นที่

ใบมีมากขึ้นปริมาณคลอโรฟิลล์มากขึ้น	 (สมสิริ	 	 สวัสดิ์เฉลิม,	

2550:	111)	โดยในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกพื้นที่ของอำเภอ 

บางน้ำเปรี้ยว	จังหวัดฉะเชิงเทรา	ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวที่สำคัญ	

ของประเทศไทยมาตั้งแต่อดีต	 และมีความหลากหลายของช่วง

เวลาในการทำนาโดยมีพื้นที่การทำนามากกว่า	 90	 เปอร์เซ็นต์	

ของพื้นที่ 	 ซึ่งมีส่วนสำคัญในการปล่อยก๊าซมีเทนออกสู่ 	

บรรยากาศ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1.	 เพื่อศึกษาค่าการสะท้อนพลังงานของค่าดัชนี 

พืชพรรณของข้าวตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวด้วย	

ภาพถ่ายดาวเทียม	LANDSAT-5	TM	

	 2.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีพืชพรรณกับ 

ค่ามีเทนตามระยะการเจริญเติบโตของข้าว	

	 3.	 เพื่อประเมินอัตราการแพร่กระจายของก๊าซมีเทน	

จากดัชนีพืชพรรณ

อุปกรณ์และวิธีดำเนินการวิจัย

 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ 

จัดแบ่งออกเป็น	 2	 ตอน	 คือ	 ในส่วนของข้อมูลต่างๆ	 ที่ใช้ใน	

การศึกษาวิจัย	 และในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัยดังนี้ 

	 1.	 ขอ้มลู	ประกอบไปดว้ย	ภาพถา่ยดาวเทยีม	LANDSAT	

5	TM	Path	129	Row	50	บริเวณอำเภอบางน้ำเปรี้ยว	จังหวัด 

ฉะเชิงเทรา	 บันทึกข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม–พฤษภาคม	

พ.ศ.	 2553	 จำนวน	 5	 ภาพ	 โดยเป็นภาพถ่ายวันที่	 16,	 32,	

64,	 80,	 112	 จากสำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสาร 

สนเทศ	 (องค์การมหาชน),	 ข้อมูลเชิงตัวเลข	 (GIS)	 ขอบเขต	

พื้นที่การปกครองและเขตการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

คมกฤษณ์  คีรีรมย์, จินตนา อมรสงวนสิน
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อำเภอบางน้ำเปรี้ยว	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 พ.ศ.	 2550	 จาก	

กรมพัฒนาที่ดิน,	 แผนที่ภูมิประเทศบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรา	

มาตราส่วน	 1:	 50000	 จากกรมแผนที่ทหาร	 ลำดับชุด	 L7018	 

ระวาง	5136I	และ	5236IV,	ขอ้มลูอืน่ๆ	ไดแ้ก	่ขอ้มลูวนัทีเ่ริม่ปลกู	

ข้าวจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าว	รวมถึงข้อมูลทางวิชาการต่างๆ			

	 2.	 อุปกรณ์	ประกอบไปด้วย	คอมพิวเตอร์	PC,	Note-

book,	 โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม	 Erdas	

Imagine	9.2,	โปรแกรมระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์	Arc	gis	9.3,	

เครื่องระบุตำแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์	GPS	 (Global	Positioning	

System)	 ยี่ห้อ	 Garmin	 รุ่น	 60	 CSx,	 กล้องถ่ายภาพดิจิตอล	

(Digital	Camera)	 	

 การเก็บรวบรวมข้อมูล   

	 1.	 การเลือกพื้นที่ศึกษา	 ใช้ขอบเขตการปกครองของ	

อำเภอบางนำ้เปรีย้ว	จงัหวดัฉะเชงิเทรา	จากภาพถา่ยดาวเทยีม	

LANDSAT-5	TM	โดยนำภาพถา่ยดาวเทยีมไปทำการปรบัแกไ้ข 

ความผดิพลาดทางเรขาคณติ	(Geometric	Correction)	ซึง่ทำให้

ไดภ้าพทีม่รีะบบพกิดัถกูตอ้งตามตำแหนง่บนพืน้ผวิโลก	จากนัน้	

นำขอบเขตอำเภอบางน้ำเปรี้ยว	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 มาตัดกับ 

ภาพถ่ายดาวเทียมทำให้ได้ภาพถ่ายดาวเทียมที่มีขอบเขต	

เฉพาะพื้นที่ศึกษา		 	

	 2.	 การแปลความภาพดาวเทียม	 โดยใช้โปรแกรม 

วิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม	LANDSAT-5	TM	 เพื่อ 

แบ่งลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณพื้นที่ศึกษา	 โดย	

วิธีการจำแนกประเภทข้อมูล	 ใช้วิธีการจำแนกประเภทข้อมูล	

แบบกำกับดูแล	 (Supervised	Classification)	 โดยการกำหนด

พื้นที่ตัวอย่างจากข้อมูลภาคสนาม	 ทำการเลือกพื้นที่ตัวอย่าง	

(Training	Area)	ให้ครอบคลุมพื้นที่ศึกษา	จากนั้นใช้โปรแกรม	

วิเคราะห์ทำการจำแนกประเภทข้อมูลโดยใช้เฉพาะพื้นที่ที่เป็น 

นาข้าว		 	 	 	 	 	 	

	 3.	 การสุม่ตวัอยา่งเพือ่ใชใ้นการศกึษานำขอ้มลูจากพืน้ที ่

ศึกษาที่จำแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเลือกพื้นที่ 

นาข้าว	 เพื่อนำไปเป็นพื้นที่ในการเก็บตัวอย่างไปใช้ในการหา 

ค่าการสะท้อนพลังงานของดัชนีพืชพรรณต่อไป	 แต่เนื่องจาก	

พื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวมีทั้งสิ้น	 10	 ตำบล	 โดยใช้การสุ่ม 

ตัวอย่างเลือกพื้นที่โดยศึกษาตำบลละหนึ่งพื้นที่โดยเลือกพื้นที่ 

ศกึษาจากการวเิคราะหข์อ้มลูพืน้ทีใ่นระบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์

โดยในหนึ่งตำบลจะมีการเก็บตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา	 1	

ตวัอยา่ง	คอื	เกบ็ตวัอยา่งพืน้ทีท่ีเ่ริม่มกีารเริม่ปลกูขา้วพรอ้มกนั 

อายุต้นข้าวเท่ากัน	

	 4.	 การศึกษาค่าสะท้อนพลังงานในแต่ระยะความยาว 

ช่วงคลื่นของข้าว	 เพื่อนำไปหาค่าดัชนีพืชพรรณของข้าว	

ตลอดชว่งการเจรญิเตบิโต	ตัง้แตเ่ดอืนกมุภาพนัธ์	–	พฤษภาคม		

พ.ศ.	2553	โดยคำนวณจากโปรแกรมวเิคราะหภ์าพถา่ยดาวเทยีม 

ซึ่งในการศึกษาครัง้นี้ใช้ดัชนีพืชพรรณ	5	ดัชนีดว้ยกนัโดยแต่ละ

ดัชนีพืชพรรณประกอบดังต่อไปนี้

	 	 4.1	 RVI	(Ratio	Vegetation	Index)	จากสูตร		

RVI		=		NIR/Red

	 	 4.2	 NDVI	 (Normalized	 Difference	 Vegetable	

Index)	จากสูตร	

NDVI		=		NIR	-	Red/NIR	+	Red

	 	 4.3	 SAVI	 (Soil	 Adjusted	 Vegetation	 Index)	

จากสูตร

SAVI		=		(1+L)	x	(NIR	-	Red)/NIR	+	Red	+	L

	 	 4.4	 MSAVI	(Modified	Soil	Adjusted	Vegetation	

Index)	จากสูตร

MSAVI		=		2	(NIR	+1)	-		(2	NIR	+1)
2
	-	8(NIR	–	Red)/2

	 	 4.5	 GNDVI	(Green	Normalized	Difference	Veg-

etation	Index)	จากสูตร

GNDVI		=		NIR	-	Grn/NIR	+	Grn

	 โดยที่	NIR	(Near	Infrared)	คือ	ช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้	

มีความยาวช่วงคลื่น	0.76-0.90	ไมโครเมตร	Red	คือ	ช่วงคลื่น	

แสงสีแดง	 มีความยาวคลื่น	 0.60-0.70	 ไมโครเมตร	 และ	Grn 

(Green)	คือ	คือช่วงคลื่นแสงสีเขียว	มีความยาวคลื่น	0.50-0.60	

ไมโครเมตร

	 5.	 การศกึษาคา่การปลดปลอ่ยมเีทนในแตร่ะยะชว่งเวลา 

การเจริญเติบโตของข้าว	 ได้จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรม 

โดยนำค่าการปลดปล่อยมีเทนของผู้ที่ทำการศึกษาวิจัยไว้แล้ว 

มาใช้	 โดยไม่ได้สนใจเรื่องของปัจจัยอื่นๆ	 ที่มีผลต่อการ	

ปลดปล่อยมีเทน	 แต่เพียงเพื่อการนำมาประยุกต์กับระบบ 

ภูมิสารสนเทศเท่านั้นโดยใช้ผลทดลองของ	เศวตฉัตร		ศรีสุรัตน์	

(2549)	 ที่ทำการศึกษาการประเมินการแพร่กระจายของก๊าซ 

มีเทนจากนาข้าวชลประทานโดยใช้ดัชนีพืชพรรณซึ่งทำการ

แยกวัดค่ามีเทนตามการเจริญเติบโต	 ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ	

120	 วัน	 ออกเป็น	 5	 ช่วงของการเพาะปลูกข้าวโดยเก็บข้อมูล 

ในชว่งตน้กลา้	(7	วนัหลงัการเพาะปลกู)	มอีตัราการแพรก่ระจาย	

มีเทนเท่ากับ	 25.01	 มิลลิกรัม/ตารางเมตร/วัน	 ช่วงแตกกอ	

(25	 วันหลังการเพาะปลูก)	 มีอัตราการแพร่กระจายมีเทนเ

ท่ากับ	 30.96	 มิลลิกรัม/ตารางเมตร/วัน	 ช่วงแตกกอเต็มที่	

(50	 วันหลังการเพาะปลูก)	 มีอัตราการแพร่กระจายมีเทน

เท่ากับ	 50.87	 มิลลิกรัม/ตารางเมตร/วัน	 ช่วงออกรวง	 (90	

วันหลังการเพาะปลูก)	 มีอัตราการแพร่กระจายมีเทนเท่ากับ 

68.47	 มิลลิกรัม/ตารางเมตร/วัน	 ช่วงก่อนเก็บเกี่ยว	 (110	

วันหลังการเพาะปลูก)	 มีอัตราการแพร่กระจายมีเทนเท่ากับ	

35.71	มิลลิกรัม/ตารางเมตร/วัน	ของปี	พ.ศ.	2549	จากนั้นนำ 

คมกฤษณ์  คีรีรมย์, จินตนา อมรสงวนสิน
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ค่ามีเทนที่มีการตรวจวัดแล้วมาทำการคำนวณหาสมการ 

คาดคะเน	 เพื่อทำนายอัตราการแพร่กระจายก๊าซมีเทนให้	

ตรงกับระยะเวลา	 (วัน)	 ของการโคจรถ่ายภาพของดาวเทียม	

LANDSAT-5	TM	คือวันที่	16,	32,	64,	80,	112																																																																																																										

 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 เพื่อหาความสัมพันธ์ของอัตราการแพร่กระจายของ 

ก๊าซมีเทนกับดัชนีพืชพรรณแต่ละดัชนี	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้	

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ	 และใช้สมการในการหาค่า 

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการแพร่กระจายของมีเทนกับดัชนี

พชืพรรณ	จากสมการหาคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั 

(Correlation	Coefficients	of	Pearson)	มีสูตรดังนี้

	 หลังจากการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

แลว้นำตวัแปรทีม่คีวามสมัประสทิธิส์หสมัพนัธท์ีม่คีวามสมัพนัธ์

กันมากที่สุดไปใช้ในการสร้างสมการประมาณค่าอัตราการแพร่ 

กระจายกา๊ซมเีทนจากดชันพีชืพรรณ	โดยสมการควอดราตกิ	หรอื 

สมการกำลังสอง	 คือ	 สมการของพหุนามตัวแปรเดียวที่มีดีกรี	

เท่ากับสอง	โดยรูปแบบทั่วไปของสมการ	มีสูตรดังนี้	คือ		

y		=		ax
2
	+	bx	+	c

ผลการวิจัย

 1.	 ในการศึกษาค่าการสะท้อนพลังงานของดัชนี 	

พืชพรรณ	ประกอบด้วยค่า	 NDVI,	 RVI,	 SAVI,	MSAVI	 และ	

GNDVI	 ในทุกค่าดัชนีพืชพรรณจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่วัน 

หลังจากเริ่มเพาะปลูก	 16	 วันไปจนกระทั่งถึงวันหลังจากเริ่ม 

เพาะปลูก	80	วัน	หลังจากนั้นจึงลดลงเรื่อยๆ	ดังแสดงในตาราง	

ต่อไปนี้

	 2.	 ในการศึกษาการแพร่กระจายของก๊าซมีเทนจาก	

นาขา้ว	อตัราการแพรก่ระจายกา๊ซมเีทนในชว่งแรกหลงัจากเริม่ 

เพาะปลกู	16	วนั	เทา่กบั	25.44	มลิลกิรมั/ตารางเมตร/วนั	จากนัน้	

อัตราการแพร่กระจายก๊าซมีเทนเพิ่มขึ้นหลังจากเริ่มเพาะปลูก	

32	วัน	เท่ากับ	34.79	มิลลิกรัม/ตารางเมตร/วัน	และอัตราการ

แพร่กระจายก๊าซมีเทนเพิ่มขึ้นในช่วงหลังจากเริ่มเพาะปลูก	64	

วัน	เท่ากับ	64.75	มิลลิกรัม/ตารางเมตร/วัน	จนกระทั่งค่าอัตรา

การแพร่กระจายก๊าซมีเทนเพิ่มสูงสุดหลังจากเริ่มเพาะปลูก	 80	

วัน	เท่ากับ	71.10	มิลลิกรัม/ตารางเมตร/วัน	จากนั้นในช่วงหลัง	

จากเริ่มเพาะปลูก112	 วัน	 ค่าอัตราการแพร่กระจายก๊าซมีเทน	

ลดลงอยู่ที่	35.71	มิลลิกรัม/ตารางเมตร/วัน

	 3.	 ในการศกึษาหาความสมัพนัธร์ะหวา่งดชันพีชืพรรณ 

และอัตราการแพร่กระจายก๊าซมีเทนของนาข้าวระดับความ 

สัมพันธ์ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างดัชนีพืชพรรณ 

กบัอตัราการแพรก่ระจายกา๊ซมเีทนในนาขา้ว	พบวา่	ระดบัความ	

สมัพนัธก์นันอ้ยมาก	มคีวามสมัพนัธก์นันอ้ย	และมคีวามสมัพนัธ	์

กันปานกลางไม่พบ	 ส่วนที่พบ	 คือ	 ระดับที่มีความสัมพันธ์กัน	

ค่อนข้างสูงพบในค่าดัชนีพืชพรรณ	NDVI,	RVI	และ	SAVI	ซึ่งมี

คา่ระดบัความสมัพนัธอ์ยูท่ี่	0.725,	0.740	และ	0.768	ตามลำดบั	

สำหรับระดับความสัมพันธ์กันสูงมากพบในค่าดัชนีพรรณพืช	

MSAVI	และ	GNDVI	ซึง่มคีา่ระดบัความสมัพนัธอ์ยูท่ี	่0.843	และ	 

0.823	 ตามลำดับนั้นแสดงว่าดัชนีพืชพรรณและอัตราการแพร่ 

กระจายมเีทนของนาขา้วมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัคอ่นขา้งสงู 

และสูงมากนั่นเอง

	 4.	 ในการศึกษาการประเมินอัตราการแพร่กระจายก๊าซ	

มีเทนของนาข้าวจากดัชนีพืชพรรณ	 ใช้สมการประมาณอัตรา 

การแพร่กระจายของก๊าซมีเทนจากดัชนีพืชพรรณ	 MSAVI 

เนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างดัชนีพืชพรรณ	

MSAVI	และอตัราการแพรก่ระจายกา๊ซมเีทนสงูทีส่ดุหรอืมคีวาม 

สัมพันธ์กันสูงมาก	คือ	0.843	โดยสมการที่ได้คือ

	 y		=		-157.01x
2
	+	247.68x	–	14.629	(R

2
	=	0.71)

	 เมื่อ	 y		=		อตัราการแพรก่ระจายกา๊ซมเีทนของนาขา้ว 

	 	 	 X	=	ค่าดัชนีพืชพรรณ	MSAVI

สรุปและอภิปรายผล

	 1.	 การศึกษาการสะท้อนพลังงานของดัชนีพืชพรรณ

ของข้าว	 ประกอบด้วยค่าดัชนีพืชพรรณ	NDVI,	 RVI,	 SAVI,	

MSAVI	และ	GNDVI	ในทุกค่าดัชนีพืชพรรณจะมีค่าการสะท้อน 

พลังงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	ตั้งแต่วันหลังจากเริ่มเพาะปลูก	16	วัน	

32	วัน	และ	64	วัน	จนกระทั่งเพิ่มสูงสุดในวันหลังจากเริ่มเพาะ 

ปลูก	 80	 วัน	 และจะลดลงหลังจากเริ่มเพาะปลูก	 112	 วัน	

n Σ XY - Σ X Σ Y

[ n Σ X 2 - (Σ X)2 ]	[n Σ Y 2 - (Σ Y)2 ]
r		=

ดัชนีพืชพรรณ
จำนวน	(วัน)	หลังจากเริ่มเพาะปลูก

16 32 64 80 112

NDVI																							

RVI																												

SAVI																				

MSAVI																			

GNDVI

0.070	

0.762	

0.154												

0.178			

0.122

0.098			

0.854			

0.240

0.260

0.166

0.126			

0.932

0.288

0.316

0.210

0.248

1.510

0.540

0.514

0.336

0.150

1.048

0.345

0.323									

0.218

คมกฤษณ์  คีรีรมย์, จินตนา อมรสงวนสิน
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ซึ่งสอดคล้องกับ	 อภิชาติ	 	 พงษ์ศรีหดุลชัย	 และคณะ	 (2539	 :	

ภาคผนวก	 จ)	 คือ	 การสะท้อนพลังงานของข้าวจะเพิ่มขึ้นตาม 

ระยะเวลาระหวา่งการเจรญิเตบิโตจนกระทัง่ถงึจดุสงูสดุในระยะ 

ข้าวสุก	 หลังจากนั้นจะลดลงเล็กน้อย	 โดยอธิบายได้ตามระยะ 

การเจริญเติบโต	ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เริ่มปลูกวันที่	0-60	เป็น 

ระยะการเจริญเติบโตทางลำต้นและใบ	 ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่	

เริม่ปลกูวนัที	่60-90	เปน็ระยะการเจรญิเตบิโตทางการเจรญิพนัธ์ ุ

และในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เริ่มปลูกวันที่	 90-120	 เป็นระยะการ	

เจริญเติบโตของเมล็ด	(De	Datta,	1981:	161)	ซึ่งสอดคล้องกับ

การศึกษาของประพาส		วีระแพทย์	(2531	:	80)	ที่กล่าวว่าในวัน

หลังจากการเพาะปลูก	30	วัน	ข้าวจะมีใบงอกใหม่ทุกๆ	3-4	วัน	

แต่หลังจากเริ่มเพาะปลูก	60	และ	90	วัน	ซึ่งระยะนี้ข้าวจะมีการ

แตกกอสงูสดุและมกีารเจรญิเตบิโตทางใบ	จากนัน้เมือ่ขา้วอยูใ่น

วันหลังจากเริ่มเพาะปลูก	120	วัน	ใบจะเริ่มมีสีเหลือง	เนื่องจาก	

ข้าวในระยะการเจริญเติบโตทางลำต้นและใบมีการแตกกอและ 

จำนวนใบน้อยทำให้คลอโรฟิลล์มีปริมาณน้อยส่งผลให้เกิดการ 

สะท้อนพลังงานในความยาวช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้	 (NIR) 

น้อยกว่าการสะท้อนพลังงานในความยาวช่วงคลื่นแสงสีแดง

(Red)	 เมื่อเปรียบเทียบเป็นดัชนีพืชพรรณออกมาจะปรากฏ 

ค่าน้อย	 หลังจากข้าวเริ่มแตกกอและใบมีการเจริญเติบโตทำให้ 

พื้นที่ใบมีมากขึ้นปริมาณคลอโรฟิลล์มากขึ้น	 การสะท้อน 

พลังงานในความยาวช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้	 (NIR)	 มีค่ามาก

กว่าการสะท้อนพลังงานในความยาวช่วงคลื่นแสงสีแดง	 (Red)

ซึ่งมีการสะท้อนพลังงานน้อยลง	 เมื่อเปรียบเทียบเป็นดัชนี 

พืชพรรณออกมาปรากฏว่ามีค่ามากขึ้น	 ซึ่งดัชนีพืชพรรณจะ 

เพิม่สงูสดุประมาณวนัหลงัจากเริม่เพาะปลกู	90	วนั	หลงัจากนัน้	

ใบจะเริ่มเหลืองและตายทำให้ปริมาณคลอโรฟิลล์ลดลงการ 

สะท้อนพลังงานในช่วงความยาวคลื่นแสงสีแดงเพิ่มขึ้น	 (สมสิริ	

สวัสดิ์เฉลิม,	 2550:	 111)	 เป็นไปตามการศึกษาของ	 Gidson	 

and	Power	(2000)	ที่กล่าวว่าพืชพรรณธรรมชาติที่สมบูรณ์จะ 

มีปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบมีปริมาณมากมีผลต่อการสะท้อน 

พลังงานได้ดีในความยาวช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล	้ และสะท้อน	

พลังงานในความยาวช่วงคลื่นแสงสีแดงไม่ดี	 หากพืชพรรณที่ 

ใกล้ตายหรือมีใบที่เหี่ยวเฉาแล้วจะมีการสะท้อนพลังงานในช่วง

คลืน่อนิฟราเรดนอ้ยลงและสะทอ้นพลงังานในชว่งคลืน่แสงสแีดง 

เพิ่มขึ้นนั้นคือ	 ดัชนีพืชพรรณจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	 ตามระยะการ	

เจริญเติบโตของข้าว	 จนไปถึงระยะที่ข้าวเริ่มมีการเจริญเติบโต

ทางใบสูงสุด	ค่าดัชนีพืชพรรณจะเพิ่มขึ้นสูงสุด	และจะลดลงใน	

ระยะทีข่า้วมกีารเจรญิทางเมลด็	ใบของขา้วเริม่มสีเีหลอืง	ชว่งนัน้	

ดัชนีพืชพรรณจะลดลงเล็กน้อย

	 2.	 การศกึษาความสมัพนัธข์องดชันพีชืพรรณและอตัรา

การแพรก่ระจายกา๊ซมเีทนจากนาขา้ว	ในการศกึษาความสมัพนัธ	์

ของดัชนีพืชพรรณ	NDVI,	RVI,	SAVI,	MSAVI	และ	GNDVI	กับ	

อัตราการแพร่กระจายก๊าซมีเทนของนาข้าว	 โดยค่าของดัชนี 

พชืพรรณมคีา่เพิม่ขึน้จากวนัทีเ่ริม่เพาะปลกู	16	วนั	เพิม่ไปเรือ่ยๆ	

มคีา่สงูสดุหลงัจากเริม่ปลกู	80	วนั	และลดลงเลก็นอ้ยหลงัจากเริม่	

เพาะปลกู	112	วนั	ซึง่มทีศิทางสมัพนัธก์บัอตัราการแพรก่ระจาย 

ค่ามีเทน	 ที่มีค่าเพิ่มขึ้นจากวันที่เริ่มเพาะปลูก	 16	 วัน	 เพิ่มไป 

เรื่อยๆ	 มีค่าสูงสุดหลังจากเริ่มปลูก	 80	 วัน	 และลดลงเล็กน้อย	

หลังจากเริ่มเพาะปลูก	112	วัน	ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ	

เศวตฉัตร		ศรีสุรัตน์	(2549	:	74)	ที่กล่าวว่าค่าดัชนีพรรณพืชมี

ค่าเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นกล้า	 (7	 วันหลังการเพาะปลูก)	 เพิ่มขึ้น	

เรื่อยๆ	 จนไปสูงสุดในช่วงออกรวง	 (90	 วันหลังการเพาะปลูก)		

จากนั้นจนไปถึงช่วงก่อนเก็บเกี่ยว	(110	วันหลังการเพาะปลูก) 

คา่ดชันพีชืพรรณจะมคีา่ลดลงเชน่เดยีวกบัอตัราการแพรก่ระจาย 

ของก๊าซมีเทน	 ซึ่งมีค่าเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นกล้าจนไปสูงที่สุด 

ในช่วงออกรวง	 จากนั้นจนไปถึงช่วงก่อนเก็บเกี่ยวอัตราการ	

แพร่กระจายของก๊าซมีเทนมีค่าลดลง	 จึงแสดงให้เห็นว่าอัตรา

การแพร่กระจายก๊าซมีเทนมีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกับ 

ค่าดัชนีพืชพรรณ

	 3.	 การประเมินอัตราการแพร่กระจายของก๊าซมีเทน 

จากดัชนีพืชพรรณ	การนำดัชนีพืชพรรณทั้ง	 5	ชนิด	ประกอบ	

ไปด้วยดัชนีพืชพรรณ	NDVI,	RVI,	SAVI,	MSAVI	และ	GNDVI	

พบว่าดัชนีพืชพรรณ	 MSAVI	 เป็นดัชนีพืชที่สามารถนำมา 

ประมาณอัตราการแพร่กระจายก๊าซมีเทนได้ดีที่สุด	 เนื่องจาก 

มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงที่สุด	 คือ	 0.834	 จึงนำค่าดัชนี	

พืชพรรณ	 MSAVI	 มาสร้างสมการประมาณอัตราการแพร่ 

กระจายก๊าซมีเทนของนาข้าวจากค่าดัชนีพืชพรรณ	ซึ่งสมการ	

คือ	y	=	-157.01x
2
	+	247.68x	–	14.629	โดย	y	คือ	อัตราการ

แพร่กระจายก๊าซมีเทนของนาข้าว	 และ	 x	 คือ	 ดัชนีพืชพรรณ	

MSAVI	ซึ่งสามารถนำไปใช้ประเมินอัตราการแพร่กระจายก๊าซ

มีเทนจากนาข้าวได้ดีที่สุดในพื้นที่ศึกษา

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

	 	 1.1	 ควรมีการวัดค่ามีเทนของพื้นที่ศึกษาดัชนี 

พืชพรรณเพื่อความถูกต้องของผลการวิจัยมากยิ่งขึ้น

	 	 1.2	 การกำหนดจำนวนและตำแหน่งของจุดสำรวจ	

ในพื้นที่ศึกษาควรมีจำนวนที่มากและให้กระจายทั่วพื้นที่	 เพื่อ 

ให้สมการพยากรณ์มีความถูกต้องยิ่งขึ้น

	 	 1.3	 ขอ้มลูจากภาพถา่ยดาวเทยีม	LANDSAT-5	TM	 

ทีน่ำมาใชใ้นการศกึษาบนัทกึภาพไวใ้นชว่งระยะเวลาทีแ่ตกตา่ง 

กัน	ทำให้ภาพบางภาพมีเมฆปกคลุม	ซึ่งส่งผลต่อความถูกต้อง	

ของข้อมูล		 																															

คมกฤษณ์  คีรีรมย์, จินตนา อมรสงวนสิน
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 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป  

	 	 2.1	 ในการศึกษาครั้งต่อไป	 ควรนำดัชนีพืชพรรณ	

อื่นๆ	 มาใช้เปรียบเทียบเพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลการ	

วิจัยมากยิ่งขึ้น

	 	 2.2	 คา่ดชันพีชืพรรณทีไ่ดจ้ากดาวเทยีม	LANDSAT	

5-TM	ควรมีการวิเคราะห์ร่วมกับ	การวัดด้วยเครื่อง	Spectrora-

diometer	ในพื้นที่ศึกษาจริงเพื่อเปรียบเทียบค่า

	 	 2.3	 ควรมีการนำภาพถ่ายดาวเทียมที่มีค่าความ 

ละเอียดสูงมาใช้ในการศึกษา	 เพื่อความถูกต้องของการจำแนก

ข้อมูลหรือสร้างแบบจำลอง
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การปนเปื้อนสารบอแรกซ์ในตัวอย่างอาหารบริเวณเขตชุมชนเมืองจันทบุรี

Borax Contamination in Food in Muang District, Chanthaburi Province 

ชวัลรัตน์  สมนึก	เกษมศรี		พรมมี	ภานุวัฒน์		ทองก้อน  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

บทคัดย่อ

	 การศึกษาและเปรียบเทียบการปนเปื้อนสารบอแรกซ์ในตัวอย่างอาหาร	 5	 ชนิด	 คือ	 หมูบด	 ลูกชิ้นหมู	 ไส้กรอกหมู	

เฉาก๊วย	 และผักดอง	 จากพื้นที่ตลาดสด	 (ตลาดสวนมะม่วง	 ตลาดโบว์ลิ่ง	 และตลาดน้ำพุ)	 กับห้างสรรพสินค้า	 (ห้างเทสโก้โลตัส	

ห้างโรบินสันและห้างแมคโคร)	 ในเขตชุมชนเมืองจันทบุรี	 โดยทำการเก็บตัวอย่างอาหารสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง	 เป็นเวลา	 1	 เดือน 

ผลการตรวจสอบไม่พบการปนเปื้อนสารบอแรกซ์ในอาหารจากห้างสรรพสินค้า	 แต่พบสารบอแรกซ์ปนเปื้อนในตัวอย่างอาหาร	

จากตลาดสดคิดเป็นร้อยละ	11.66	โดยพบการปนเปื้อนสูงสุดในผักดอง	คิดเป็นร้อยละ	20	จากตลาดสดโบว์ลิ่ง	รองลงมาคือ	หมูบด	

คิดเป็นร้อยละ	10	จากตลาดสวนมะม่วง	และลูกชิ้นหมู	คิดเป็นร้อยละ	5	จากตลาดน้ำพุ	ซึ่งผลการปนเปื้อนสารบอแรกซ์ในอาหาร 

บริเวณเขตชุมชนเมืองจันทบุรีโดยเฉลี่ยมีค่าเท่ากับร้อยละ	 5.83	 จากผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ายังมีการลักลอบใช้ 

บอแรกซ์ใส่ในอาหารทั้งที่บอแรกซ์ถูกกำหนดให้เป็นวัตถุห้ามใช้ในอาหาร	 ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการตรวจติดตามการ	

ปนเปื้อนสารบอแรกซ์อย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้บริโภค

คำสำคัญ :	การปนเปื้อน			จันทบุรี			บอแรกซ์

Abstract

	 Borax	contamination	in	food	sample	from	Muang	district,	Chanthaburi	province	was	examined	in	ground	pork,	pork	

balls,	pork	sausage,	black	jelly	and	pickled	vegetable.	The	sample	was	collected	once	a	week	for	one	month	from	local	

markets	(Suanmamuang,	Bowling	and	Nampu)	and	supermarkets	(Tesco	Lotus,	Robinson	and	Makro).	This	study	showed	

the	borax	contamination	from	the	markets	with	11.66%	but	was	not	found	from	the	supermarkets.	The	contamination	

was	found	in	pickle	vegetable	from	Bowling	market	(20%),	ground	pork	from	Suanmamuang	market	(10%)	and	pork	balls	

from	Nampu	market	(5%),	respectively.	The	average	of	the	borax	contamination	in	this	area	was	5.83%.	These	results	

indicated	that	there	is	still	using	borax	in	food	even	if	borax	is	a	substance	prohibited	to	be	added	in	food.	Therefore,	it	

is	important	to	strictly	monitor	the	contamination	for	safety	and	health	of	consumers.	

Keywords :	Borax			Chantaburi			Contamination
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บทนำ

 บอแรกซ์	 เป็นสารเคมีในรูปเกลือของสารประกอบ 

โบรอน	 มีสูตรทางเคมีว่า	 Na2B4O7	 หรือ	 Na2B4O7.10H2O	 มี 

ชือ่เรยีกทางเคมวีา่	โซเดยีมบอเรต	(Sodium	borate)	ไดโซเดยีม	

เตตราบอเรต	 (Disodium	 tetraborate)	 หรือโซเดียมไพโร	

บอเรต	 (Sodium	 pyroborate)	 หรือที่เรียกชื่อทางการค้าว่า	

น้ำประสานทอง	 เพ่งแซ	 หรือผงกรอบ	 เป็นต้น	 มีลักษณะ	

เป็นผงละเอียดสีขาว	ละลายน้ำได้ดี	(นวลจิตต์		เชาวกีรติพงศ์,	

2542;	 นิธิยา	 	 รัตนาปนนท์และวิบูลย์	 	 รัตนาปนนท์,	 2543) 

ส่วนใหญ่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องแก้วและเครื่อง

เคลือบต่างๆ	ในการผลิตยาและเครื่องสำอาง	บอแรกซ์สามารถ

เกดิสารประกอบเชงิซอ้นกบัสารประกอบอนิทรยีบ์างชนดิทำให้ 

มีลักษณะหยุ่นกรอบและยังมีคุณสมบัติเป็นวัตถุกันเสีย	 ทำให้	

ผู้ผลิตบางรายมีการเจือปนสารบอแรกซ์ผสมในอาหารเพื่อเพิ่ม 

ความคงตัวและรักษาสภาพของอาหารให้คงอยู่ได้นาน	 แต่	

สารบอแรกซ์มีพิษต่อเซลล์ร่างกาย		ความรุนแรงของการเกิดพิ

ษขึน้อยูก่บัปรมิาณทีร่า่งกายไดร้บัและการสะสมในรา่งกาย	โดย 

บอแรกซ์มักสะสมในเนื้อเยื่อของกรวยไต	 ทำให้เกิดอาการไต	

อกัเสบ	ในกรณขีองเดก็หากรบัประทานเกนิ	4.5	กรมั	ในครัง้เดยีว	

สามารถทำให้เกิดพิษและในผู้ใหญ่ถ้ารับประทานเกิน	 15	 กรัม	

อาจทำให้เสียชีวิตได้	 (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์,	 2536;	

ไมตร	ี	สทุธจติต,์	2551)	กระทรวงสาธารณสขุจงึไดอ้อกประกาศ	

กระทรวงสาธารณสุข	ฉบับที่	151	(พ.ศ.	2536)	กำหนดให้สาร

บอแรกซเ์ปน็วตัถทุีห่า้มใชใ้นอาหาร	และประกาศคณะกรรมการ	

ว่าด้วยฉลากฉบับที่	8	พ.ศ.	2544	กำหนดให้บอแรกซ์เป็นสินค้า	

ควบคมุฉลากตอ้งมขีอ้ความ	“บอแรกซอ์นัตราย	อาจทำใหไ้ตวาย	

ห้ามใช้ในอาหาร”	

	 สถานการณ์ในปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีการตรวจ 

พบการปนเปื้อนสารบอแรกซ์ในอาหารอยู่ทั่วไป	 โดยเฉพาะ	

ในเนื้อหมูบด	 ขนมหวานบางชนิด	 ผักและผลไม้ดอง	 (กรม	 

วิทยาศาสตร์การแพทย์,	 2536;	 สุพัตรา	 	 บำรุงเชื้อ,	 2540; 

ชนินทร์	 	 เจริญพงศ์	 และคณะ,	 2545)	 โดยปริมาณของสาร 

บอแรกซ์ที่ตรวจพบมีค่าแตกต่างกันไป	 เช่น	 ในพื้นที่ตลาดสด	

เขตเทศบาลเมือง	จังหวัดนครปฐมพบสารบอแรกซ์ปนเปื้อนใน

ทับทิมกรอบและขนมรวมมิตรอยู่ในช่วง	 0.0278-0.2615	 ppm	 

(ดวงธิดา	 	 ก้อนทอง,	 2547)	 และในเทศบาลเมืองนครราชสีมา	

ตรวจพบในลูกชิ้นหมูและลอดช่อง	คิดเป็น	8.33%	จากตัวอย่าง	

ทั้งหมด	 144	 ตัวอย่าง	 (ประกายมาศ	 	 พงษ์ชาติ	 และพนิดา	

ทองแดง,	 2549)	 หรือแม้แต่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครยัง 

พบอาหารมีการปนเปื้อนสารบอแรกซ์ในโรงอาหารรวมของ	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย	(ทิพยเนตร		อริยปิติพันธ์,	2552)	

ดงันัน้	การตรวจสอบการปนเปือ้นสารบอแรกซใ์นอาหารจงึเปน็ 

สิ่งสำคัญต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคเนื่องจากมนุษย์ทุกคน	

ต้องบริโภคอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและการเสริมสร้างร่างกาย	

ให้เจริญเติบโตและแข็งแรง	 อาหารที่บริโภคควรถูกสุขลักษณะ

ปราศจากสิง่เจอืปนทีเ่ปน็อนัตรายทัง้กายภาพ	เคมแีละจลุนิทรยี	์ 

มฉิะนัน้อาจมผีลกระทบตอ่สขุภาพอนามยัซึง่นำไปสูก่ารเจบ็ปว่ย 

และตายก่อนวัยอันสมควรได้	 การวิจัยครั้งนี้จึงมีจุดมุ่งหมาย 

ในการศึกษาการปนเปื้อนของอาหารที่มักมีการตรวจพบการ	

ปนเปื้อนสารบอแรกซ์บ่อยครั้ง	 โดยเก็บตัวอย่างในเขตชุมชน 

เมืองจันทบุรีและทำการตรวจสอบอย่างง่ายด้วยชุดทดสอบการ 

ปนเปื้อน	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการลดอันตรายและหลีกเลี่ยง 

การเกิดพิษของสารบอแรกซ์ต่อผู้บริโภค	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพือ่ตรวจหาการปนเปือ้นสารบอแรกซใ์นอาหารบางชนดิ 

ในเขตชมุชนเมอืงจนัทบรุแีละเปรยีบเทยีบปรมิาณการปนเปือ้น 

สารบอแรกซ์ระหว่างตัวอย่างอาหารในตลาดสดและห้าง		

สรรพสินค้าแต่ละแห่ง	

วิธีดำเนินการวิจัย

 สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร	 5	 ชนิด	 คือ	 หมูบด	 ลูกชิ้นหมู	

ไส้กรอกหมู	 เฉาก๊วย	 และผักดอง	 จากร้านค้าในตลาดสด	

3	 แห่ง	 (ตลาดสวนมะม่วง	 ตลาดโบว์ลิ่งและตลาดน้ำพุ)	

และห้างสรรพสินค้า	 3	 แห่ง	 (ห้างเทสโก้โลตัส	 ห้างโรบินสัน	

และห้างแมคโคร)	 ในพื้นที่เขตชุมชนเมืองจันทบุรี	 ทำการสุ่ม 

เก็บตัวอย่างอาหารสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง	 เป็นเวลา	1	 เดือน	จาก 

ร้านเดียวกันที่เก็บตัวอย่างอาหารแต่ละชนิดตลอดการทดลอง 

จากนั้นทำการตรวจสอบการปนเปื้อนสารบอแรกซ์ด้วยชุด 

ทดสอบบอแรกซ์ในอาหารจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	

จันทบุรี	 ซึ่งเป็นเทคนิคการตรวจวัดการเกิดสีแดงของกระดาษ

ขมิ้นจากการทำปฏิกิริยาระหว่างน้ำยาทดสอบกับสารบอแรกซ์ 

ที่ปนเปื้อนในอาหาร	 จากนั้นวิเคราะห์ผลการตรวจสอบในรูป	

ของร้อยละการปนเปื้อน

ผลการวิจัย

	 ผลการตรวจสอบการปนเปื้อนสารบอแรกซ์ในตัวอย่าง 

อาหาร	 5	 ชนิด	 คือ	 หมูบด	 ลูกชิ้นหมู	 ไส้กรอกหมู	 เฉาก๊วย	

และผักดอง	 รวมทั้งหมด	 120	 ตัวอย่าง	 จำนวน	 4	 ครั้ง	 เป็น	

ระยะเวลา	1	เดอืน	ไมพ่บการปนเปือ้นของสารบอแรกซใ์นตวัอยา่ง 

อาหารทั้งหมดจากการสุ่มเก็บตัวอย่างจากทุกห้างสรรพสินค้า	

	 ส่วนผลการสุ่มเก็บตัวอย่างจากพื้นที่ตลาดสดไม่พบ 

การปนเปื้อนสารบอแรกซ์ในตัวอย่างไส้กรอกหมูและเฉาก๊วย 

ชวัลรัตน์  สมนึก, เกษมศรี  พรมมี, ภานุวัฒน์  ทองก้อน
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แต่พบสารบอแรกซ์ปนเปื้อนสูงที่สุดในผักดองจากร้านค้าใน 

ตลาดโบว์ลิ่ง	จำนวน	24	ตัวอย่าง	คิดเป็นร้อยละ	20	รองลงมา 

คือ	หมูบดจากตลาดสวนมะม่วง	 จำนวน	 12	ตัวอย่าง	 คิดเป็น	

ร้อยละ	 10	 และลูกชิ้นหมู	 จากตลาดน้ำพุ	 จำนวน	 6	 ตัวอย่าง	

คิดเป็นร้อยละ	 5	 ตามลำดับ	 (ตารางที่	 1)	 ซึ่งค่าเฉลี่ยร้อยละ 

โดยรวมของผลการปนเปือ้นสารบอแรกซใ์นตวัอยา่งอาหารจาก

ตลาดสดและหา้งสรรพสนิคา้ในตวัอยา่งอาหารเขตเมอืงจนัทบรุี

มีค่าอยู่ในอัตราร้อยละ	5.83	(ภาพที่	1)

ตารางที่ 1		 ผลการตรวจสอบการปนเปื้อนสารบอแรกซ์ในอาหารจำนวน	4	ครั้งจากตลาดสด

ชนิดของอาหาร ตลาดโบว์ลิ่ง ตลาดน้ำพุ ตลาดสวนมะม่วง

สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

หมูบด

ลูกชิ้นหมู

ไส้กรอกหมู

เฉาก๊วย

ผักดอง
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-
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+

-

-
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+

-
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หมายเหตุ	 +	 ตรวจพบการปนเปื้อนสารบอแรกซ์

	 	 -	 ไม่พบการปนเปื้อนสารบอแรกซ์

ภาพที่ 1	 ร้อยละการปนเปื้อนสารบอแรกซ์จากบริเวณตลาดสดกับห้างสรรพสินค้าในเขตเมืองจันทบุรี

 

  
ชนิดของอาหาร ตลาดโบวลิ่ง  ตลาดน้ําพุ  ตลาดสวนมะมวง 
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ภาพที่ 1  รอยละการปนเปอนสารบอแรกซจากบริเวณตลาดสดกับหางสรรพสินคาในเขตเมืองจันทบุรี 

สรุปและอภิปรายผล 
การปนปอนของสารบอแรกซในอาหารยังคงมีการตรวจพบไดในพื้นที่ทั่วไปเปนประจํา ซึ่งอาหารแตละประเภทมี

ความเสี่ยงอยูในระดับตางกัน โดยอาหารกลุมเนื้อสัตวบดมีความเสี่ยงในการปนเปอนสารบอแรกซสูงถึง 43.3% รองลงมา
ไดแก กลุมเนื้อสัตวและขนมจากแปง (ทับทิมกรอบ แปงกรุบ และรวมมิตร) มีความเสี่ยง 20.3% สวนกลุมขนมหวานและ
ผลไมดอง มีความเสี่ยง 10.1% ตามลําดับ (ชนินทร  เจริญพงศ และคณะ, 2545) โดยจากการตรวจสอบการปนเปอนของ
สารบอแรกซในอาหารจํานวน 5 ชนิดที่เก็บตัวอยางมาจากตลาดสดและหางสรรพสินคาในชุมชนเมืองจันทบุรี พบวามีการ
ปนเปอนของสารบอแรกซในตัวอยางอาหารจากตลาดสดจํานวน 3 ชนิด อยูในอัตรารอยละ 11.66 โดยตรวจพบมากที่สุดใน
ผักดอง รองลงมาคือ หมูบด และลูกช้ินหมู ตามลําดับ สวนตัวอยางอาหารจากหางสรรพสินคาไมพบการปนเปอนของสาร
บอแรกซ  ทั้งนี้เนื่องมาจากอาหารในตลาดสดยังขาดการควบคุมและการตรวจสอบการปนเปอนปริมาณสารบอแรกซที่มี
ประสิทธิภาพ จึงมักพบการปนเปอนในอาหาร และจากการสอบถามแมคาในตลาดสดทําใหทราบวาอาหารบางชนิดที่ทําเอง 
เชน ผักดอง ลูกช้ิน หมูบด ในระหวางการทํามีการใสสารบอแรกซปนเปอนลงไปดวย เพื่อการรักษาสภาพของอาหาร และ
ใหอาหารนารับประทานมากขึ้น ซึ่งสารบอแรกซทําใหอาหารมีลักษณะหยุน กรอบ และมีคุณสมบัติเปนวัตถุกันเสียอยูดวย 
จึงถูกนํามาใชผลิตอาหารประเภทดังกลาว รวมถึงยังพบวามีการนําเอาบอแรกซ ไปละลายน้ําแลวทาที่เนื้อหมู เนื้อวัว 
เพื่อใหดูสด ไมบูดเนากอนเวลา บางแหงใชเนื้อหมูเนื้อวัวจุมลงในน้ําบอแรกซอีกดวย 

การศึกษาครั้งนี้ช้ีใหเห็นวาแมสารบอแรกซเปนสารควบคุมที่ไมใหใชในอาหาร แตในสภาพความเปนจริงแลวยังมี
การลักลอบใชทั้งโดยตั้งใจและไมตั้งใจ ซึ่งอาจทําใหเกิดผลกระทบตอผูบริโภคได ฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดผูบริโภคควรมีความ
ระมัดระวังในการเลือกซื้ออาหารที่จะนํามาบริโภคในชีวิตประจําวัน ไมเลือกซื้ออาหารที่มีสีฉูดฉาด สวยงาม กรอบและสด

สรุปและอภิปรายผล

 การปนปื้อนของสารบอแรกซ์ในอาหารยังคงมีการตรวจ

พบได้ในพื้นที่ทั่วไปเป็นประจำ	ซึ่งอาหารแต่ละประเภทมีความ	

เสีย่งอยูใ่นระดบัตา่งกนั	โดยอาหารกลุม่เนือ้สตัวบ์ดมคีวามเสีย่ง	

ในการปนเปื้อนสารบอแรกซ์สูงถึง	43.3%	รองลงมา	ได้แก่	กลุ่ม 

เนือ้สตัวแ์ละขนมจากแปง้	(ทบัทมิกรอบ	แปง้กรบุ	และรวมมติร)	

มีความเสี่ยง	 20.3%	 ส่วนกลุ่มขนมหวานและผลไม้ดอง 

มีความเสี่ยง	10.1%	ตามลำดับ	(ชนินทร์		เจริญพงศ์	และคณะ,	

2545)	 โดยจากการตรวจสอบการปนเปื้อนของสารบอแรกซ์

ในอาหารจำนวน	 5	 ชนิด	 ที่เก็บตัวอย่างมาจากตลาดสดและ 

ห้างสรรพสินค้าในชุมชนเมืองจันทบุรี	 พบว่ามีการปนเปื้อน 

ของสารบอแรกซ์ในตัวอย่างอาหารจากตลาดสดจำนวน	3	ชนิด	

อยู่ในอัตราร้อยละ	 11.66	 โดยตรวจพบมากที่สุดในผักดอง	

รองลงมาคอื	หมบูด	และลกูชิน้หม	ูตามลำดบั	สว่นตวัอยา่งอาหาร 

จากห้างสรรพสินค้าไม่พบการปนเปื้อนของสารบอแรกซ	์ ทั้งนี้ 

เนื่องมาจากอาหารในตลาดสดยังขาดการควบคุมและการ 

ตรวจสอบการปนเปื้อนปริมาณสารบอแรกซ์ที่มีประสิทธิภาพ 

จึงมักพบการปนเปื้อนในอาหาร	 และจากการสอบถามแม่ค้าใน	

ตลาดสดทำให้ทราบว่าอาหารบางชนิดที่ทำเอง	 เช่น	 ผักดอง 

ลูกชิ้น	 หมูบด	 ในระหว่างการทำมีการใส่สารบอแรกซ์ปนเปื้อน 

ชวัลรัตน์  สมนึก, เกษมศรี  พรมมี, ภานุวัฒน์  ทองก้อน
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ลงไปด้วย	 เพื่อการรักษาสภาพของอาหาร	 และให้อาหาร	

น่ารับประทานมากขึ้น	 ซึ่งสารบอแรกซ์ทำให้อาหารมีลักษณะ 

หยุ่น	 กรอบ	 และมีคุณสมบัติเป็นวัตถุกันเสียอยู่ด้วย	 จึงถูก	

นำมาใช้ผลิตอาหารประเภทดังกล่าว	 รวมถึงยังพบว่ามีการ 

นำเอาบอแรกซ์	 ไปละลายน้ำแล้วทาที่เนื้อหมู	 เนื้อวัว	 เพื่อให้	

ดูสด	 ไม่บูดเน่าก่อนเวลา	 บางแห่งใช้เนื้อหมูเนื้อวัวจุ่มลงใน	

น้ำบอแรกซ์อีกด้วย

	 การศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าแม้สารบอแรกซ์เป็นสาร 

ควบคุมที่ไม่ให้ใช้ในอาหาร	 แต่ในสภาพความเป็นจริงแล้วยังมี	

การลักลอบใช้ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ	 ซึ่งอาจทำให้เกิด	

ผลกระทบต่อผู้บริโภคได้	 ฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดผู้บริโภคควรมี

ความระมัดระวังในการเลือกซื้ออาหารที่จะนำมาบริโภคใน 

ชีวิตประจำวัน	 ไม่เลือกซื้ออาหารที่มีสีฉูดฉาด	 สวยงาม	 กรอบ	

และสดใหม่เกินไป	 เนื่องจากแม่ค้า/ผู้ผลิตอาจเจือปนสาร	

บอแรกซ์ลงไปในอาหาร	 นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเผยแพร่ 

ความรู้ให้กับประชาชนและผู้ขายอาหารให้ทราบถึงโทษและ 

อันตรายของสารปนเปื้อนต่างๆ	 ซึ่งตามที่ประกาศกระทรวง	

สาธารณสุข	ฉบับที่	151	(พ.ศ.	2536)	กำหนดให้สารบอแรกซ์	

เป็นวัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร	 ผู้ฝ่าฝืนมีโทษให้ปรับไม่เกิน 

20,000	บาท	(พรชัย		เหลืองอาภาพงศ์,	2543)	และสำนักงาน	

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	 (สคบ.)	 จึงได้ประกาศ	

คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก	 ฉบับที่	 8	 พ.ศ.	 2544	 กำหนดให้

บอแรกซ์เป็นสินค้าควบคุมฉลากโดยต้องมีข้อความไว้ในฉลาก 

ภาชนะบรรจุสินค้าในหน้าเดียวกัน	 ว่า	 “บอแรกซ์อันตราย	

อาจทำให้ไตวาย	ห้ามใช้ในอาหาร”	 นอกจากการระบุไว้ข้างต้น 

ผู้ประกอบการที่ผลิตหรือจำหน่ายจะต้องแสดงฉลากสินค้า	

ให้ครบถ้วนตามกฎหมายอีกด้วย	 ได้แก่	 ชื่อ	 -	 ที่อยู่ของสถาน	

ประกอบการ	 ขนาดปริมาณ	 บรรจุวันเดือนปีที่บรรจุ	 และ	

ราคา	 ถ้าไม่มีฉลากหรือมีฉลากแต่การแสดงฉลากไม่ถูกต้อง	

ระวางโทษ	จำคุกไม่เกิน	6	เดือน	หรือมีโทษปรับไม่เกิน	50,000	

บาท	 หรือทั้งจำทั้งปรับ	 ถ้าเป็นการกระทำของผู้ผลิตหรือผู้สั่ง 

หรือนำเข้าต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน	 1	 ปี	 หรือปรับไม่เกิน 

1	 แสนบาท	 และควรจัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเฝ้าระวัง 

การปนเปือ้นโดยการเกบ็ตวัอยา่งอาหารมาตรวจอยา่งสมำ่เสมอ 

เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนทั่วไป 

ซึ่งการตรวจสอบด้วยชุดทดสอบการปนเปื้อนบอแรกซ์จาก 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่นำมาใช้ในการวิจัยนี้เป็นวิธีการ

ที่สะดวก	 รวดเร็ว	 วิเคราะห์ง่าย	 แต่ให้ผลได้แค่ในเชิงคุณภาพ	

ซึ่งยังมีเทคนิคอื่นที่สามารถตรวจสอบบอแรกซ์ในเชิงปริมาณ	

เช่น	 วิธีการวิเคราะห์โดยการเทียบสี	 (Colorimetric	 method)	

หรือเทคนิคการดูดกลืนนิวตรอนเทอร์มัล	 เป็นต้น	 (จิตปราณี	

วีระพงษ์และคณะ,	 2535;	 กุสุมา	 	 นาแถมทอง	 และบัลลังก์	

หันทะรักษ์,	 2546;	 ดวงธิดา	 	 ก้อนทอง,	 2547)	 โดยผลการ 

วิเคราะห์สามารถทำให้ทราบแนวโน้มการใช้สารบอแรกซ์ใน	

อาหารได้

ข้อเสนอแนะ

 1.	 ควรเพิ่มชนิดและจำนวนตัวอย่างอาหารในการ	

ทดสอบการปนเปื้อน

	 2.	 ควรเพิ่มแหล่งเก็บตัวอย่างทั้งตลาดสดและห้าง 

สรรพสินค้าให้ครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและพื้นที่ 	

ใกล้เคียง

	 3.	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรติดตามตรวจสอบการ 

ปนเปื้อนสารบอแรกซ์ในอาหารอย่างต่อเนื่อง

เอกสารอ้างอิง

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์.	 2536.	คู่มือการใช้ชุดทดสอบ  

 อาหาร.	กรุงเทพฯ:	โรงพิมพ์การศาสนา.

กุสุมา	 	 นาแถมทอง	 และบัลลังก์	 	 หันทะรักษ์.	 2546.	การ 

 วิเคราะห์หาปริมาณบอแรกซ์ในเนื้อหมักของ 

 เนื้อย่างเกาหลีโดยเทคนิคอัลตราไวโอเลต-วิสิเบิล  

 สเปคโตรสโคป.ี	 งานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	 

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

จิตปราณี	 	 วีระพงษ์	 และคณะ.	 2535.	 การหาปริมาณความ 

	 เข้มข้นของบอแรกซ์ในลูกชิ้นเนื้อและลูกชิ้นปลา 

	 โดยเทคนิคการดูดกลืนนิวตรอนเทอร์มัล.	 วารสาร  

 วิทยาศาสตร์ มศว.	8:	28-34.

ชนินทร์		เจริญพงศ์	และคณะ.	2542.	การสำรวจสถานการณ์  

 “บอแรกซ”์ วตัถหุา้มใชใ้นอาหาร.	กรงุเทพฯ:	โรงพมิพ	์ 

	 สงเคราะห์ทหารผ่านศึก.

ดวงธิดา		ก้อนทอง.	2547.	การวิเคราะห์หาปริมาณบอแรกซ์  

 ในทับทิมกรอบและรวมมิตรที่จำหน่ายในตลาดสด  

 เขตเทศบาลนครปฐม โดยวิธียูวี-วิสิเบิลสเปกโทร  

 โฟโตเมตรี.	 งานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	 

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.	

ทิพยเนตร	 	อริยปิติพันธ์.	2552.	โครงการจัดทำระบบความ 

 ปลอดภัยของโรงอาหารรวมในจุฬาลงกรณ์   

 มหาวิทยาลัย . 	 รายงานการวิจัย 	 จุฬาลงกรณ์ 	 

	 มหาวิทยาลัย

นวลจิตต์		เชาวกีรติพงศ์.	2542.	สารพิษในอาหาร.	กรุงเทพฯ:	 

	 ไทยวัฒนาพานิช.

นิธิยา	 	 รัตนาปนนท์	 และวิบูลย์	 	 รัตนาปนนท์.	 2543.		 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลาดุกอุยเทศโดยใช้เจลลูกสำรองทดแทนไขมัน

Development of Hybrid Catfish Sausage by Using Jelly of Malva Nut 

(Scaphium macropodum Beaum) as Fat Substitute 

อุไรวรรณ  ฉิมสุด วริศชนม์		นิลนนท์	วิกันยา		ประทุมยศ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

บทคัดย่อ

	 งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณของเจลลูกสำรองที่เหมาะสม	 เพื่อทดแทนไขมันในผลิตภัณฑ์ไส้กรอก 

ปลาดุกอุยเทศ	 โดยใช้เจลลูกสำรองทดแทนไขมันในปริมาณ	 25	 50	 75	 และ	 100%	 โดยน้ำหนัก	 และศึกษาอายุการเก็บรักษา	

ของผลิตภัณฑ์	ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัส	พบว่า	ไส้กรอกปลาที่ใช้เจลลูกสำรอง	75%	ได้รับการยอมรับด้านกลิ่น	

เนื้อสัมผัส	 และการยอมรับโดยรวมสูงสุด	 รองลงมา	 คือไส้กรอกที่มีการเติมเจลลูกสำรองปริมาณ	 25	 50	 และ	 100%	ตามลำดับ 

โดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญกับสูตรควบคุม	 (p<0.05)	 จากการศึกษาอายุการเก็บรักษา	พบว่าไส้กรอกทุกสิ่งทดลอง	

สามารถเก็บรักษาได้เป็นระยะเวลา	 9	 วัน	 ที่อุณหภูมิ	 4
o
C	 โดยผลิตภัณฑ์มีปริมาณจุลินทรีย์ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 

คือ	จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมดน้อยกว่า	10
6
	CFU/g	จำนวนโคลิฟอร์มน้อยกว่า	500	CFU/g	และไม่พบเชื้อ	Escherichia coli	ดังนั้น 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้เจลลูกสำรองจึงสามารถนำมาใช้เป็นสารทดแทนไขมันในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลาดุกอุยเทศ	

ลดไขมันได้	

คำสำคัญ : ลูกสำรอง			ปลาดุกอุยเทศ			ไส้กรอก

Abstract

	 The	purposes	of	this	research	were	to	study	the	optimum	of	mulva	nut	 jelly	as	fat	substitute	in	hybrid	catfish	

sausage	with	25,	50,	75	and	100%	(w/w),	and	to	evaluate	shelf	 life	of	the	product.	The	result	of	sensory	properties	

showed	that	the	fish	sausage	as	fat	substitute	with	75%	of	jelly	(w/w)	got	the	highest	acceptability	in	flavor,	texture	and	

overall	preference,	while	25,	50,	and	100%	of	jelly	(w/w)	were	acceptability,	respectively.	There	were	significantly	differ-

ent	(p<0.05)	with	the	control	treatments.	For	shelf	life	evaluation,	all	treatments	could	prolong	shelf	life	up	to	9	days	at		

4
o
C	storage,	which	total	viable	count	and	coliforms	were	found	less	than	10

6
	CFU/g	and	500	CFU/g,	respectively,	and	

Escherichia coli	was	not	found.	Therefore,	the	development	of	fish	sausage	with	Mulva	nut	jelly	could	be	used	as	a	fat	

substitute	in	the	reduced-fat	Hybrid	Catfish	sausage.

Keywords :	mulva	nut			hybrid	catfish			sausage
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บทนำ

	 ปลาดุกอุยเทศหรือบิ๊กอุย	 (Hybrid	 Catfish)	 เป็นปลา 

ที่นิยมเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายทั่วประเทศไทย	 มีอัตราการ	

เจริญเติบโตที่รวดเร็ว	 มีความต้านทานต่อโรคต่างๆ	 ได้ดีและ	

ให้ผลผลิตสูง	 (สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ,	 2534)	 เนื้อปลา	

มีลักษณะค่อนข้างเหลืองและนุ่ม	 ไม่เหลว	 มีรสชาติดี	 ทำให้ 

เกษตรกรมีการเลี้ยงปลาดุกอุยเทศกันมาก	 ผลผลิตปลาที่	

ออกมาสู่ท้องตลาดจึงมีปริมาณมาก	 ส่งผลให้ในบางครั้งราคา	

ของปลาดกุอยุเทศตกตำ่	เปน็ผลใหเ้กษตรกรเกดิความเดอืดรอ้น 

การแปรรูปปลาดุกเทศจึงเป็นหนทางหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหา 

ดังกล่าวได้	 โดยเฉพาะการนำเนื้อปลาดุกอุยเทศมาใช้เป็น 

วตัถดุบิหลกัในผลติภณัฑไ์สก้รอกปลาอมิลัชัน่	เนือ่งจากไสก้รอก	

เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ผู้บริโภคให้ความนิยม	 ในขณะที่กระแส	

การบริโภคเพื่อสุขภาพมีมากขึ้น	 ดังนั้นการผลิตไส้กรอกจาก	 

เนื้อปลาจึงมีความเป็นไปได้สูง	 เนื่องจากเนื้อปลาเป็นแหล่ง	

โปรตีนที่มีคุณภาพสูงและย่อยง่าย	 มีสารอาหารพวกกรด	

อะมิโนที่เป็นประโยชน์	 และยังอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่ 

อย่างไรก็ตามเนื่องจากการผลิตไส้กรอกอิมัลชั่นนั้นมีความ

จำเป็นต้องใช้ไขมันแข็งจากไขมันสุกรเพื่อช่วยให้ผลิตภัณฑ์ 

มีลักษณะคุณสมบัติที่ดีของไส้กรอกอิมัลชั่น	 ดังนั้นการทดแทน	

ไขมันแข็งด้วยเจลลูกสำรองจึงเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยให้ความสนใจ 

โดยสำรองเป็นไม้ยืนต้นพบมากในจังหวัดจันทบุรีและตราด 

ลกูสำรองมรีปูรา่งรแีละสนีำ้ตาล	เปลอืกหุม้เมลด็ชัน้นอกหรอืเนือ้	

สัมผัสมีสารเมือกประเภทมิวซิเลจเป็นจำนวนมาก	 มีคุณสมบัต	ิ

ในการอุ้มน้ำได้ดี	 เมื่อดูดซับน้ำจะพองตัวออกมีลักษณะเหมือน

วุ้นยืดหยุ่นคล้ายไขมัน	 จัดเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยา	

คือใช้รับประทานแก้ร้อนใน	กระหายน้ำ	และช่วยขับเสมหะได้ดี	

(ประภาศรี	 และคณะ,	 2549)	 จึงมีความเป็นไปได้ของการใช้	

ทดแทนไขมันจากสัตว์	 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาหาปริมาณ 

การใช้เจลสำรองที่เหมาะสมเพื่อทดแทนไขมัน	 และศึกษาอายุ	

การเกบ็รกัษาของผลติภณัฑ	์ทัง้นีเ้พือ่ชว่ยเพิม่มลูคา่ของวตัถดุบิ	

และเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่อไป	

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1.	 เพื่อศึกษาอัตราส่วนเจลลูกสำรองที่เหมาะสมใน 

ผลติภณัฑไ์สก้รอกปลาดกุอยุเทศลดไขมนั	ดว้ยการทดสอบทาง	

ประสาทสัมผัส

	 2.	 เพื่อศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ไส้กรอก

ปลาดุกอุยเทศที่ใช้เจลลูกสำรองทดแทนไขมัน																									

วิธีดำเนินการวิจัย

	 1.	 วัตถุดิบและการเตรียม

			 	 1.1	 ปลาดุกอุยเทศสด	ขนาดเฉลี่ย	3-4	ตัว/กิโลกรัม	

นำมาชำแหละเฉพาะเนื้อ	 และเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิไม่เกิน 

10
o
C	เพื่อรอการผลิต

			 	 1.2	 ลูกสำรอง	 เตรียมเจลลูกสำรองตามวิธีการของ	

Somboonpanyakul	 (2005)	 โดยนำลูกสำรองแห้งมาตัดหัว	

และท้ายออกเล็กน้อย	 ล้างน้ำให้สะอาด	 นำมาแช่ในน้ำเดือด	

ประมาณ	15	-20	นาที	ให้วุ้นลูกสำรองพองตัวเต็มที่	นำเนื้อวุ้น 

ลูกสำรองมาแยกเปลือก	รก	เม็ด	ออกให้หมดและล้างน้ำสะอาด 

2	ครัง้	กรองเอาเฉพาะเนือ้วุน้ใสๆ	สนีำ้ตาล	นำไปตม้ในนำ้เดอืด	

ประมาณ	20	นาที	เก็บใส่ภาชนะสะอาดปิดสนิท	และเก็บรักษา	

ที่อุณหภูมิ	10
o
C	เพื่อรอการผลิต

	 	 1.3	 สว่นประกอบสำหรบัผลติไสก้รอกอมิลัชัน่	ไดแ้ก	่

มันหมูแข็ง	 เกลือ	 ฟอสเฟต	 น้ำตาลทราย	 น้ำปลา	 ซีอิ๊วขาว	

ใบมะกรูด	กระเทียม	พริกไทยป่น	น้ำแข็ง	ไข่ขาว	และแป้งมัน

	 2.	 วิธีการ

			 กรรมวธิกีารผลติไสก้รอกปลาใชส้ตูรดดัแปลงจากสถาบนั 

ประมงน้ำจืดแห่งชาติ	(2534)	(แสดงในตารางที่	1)	และขั้นตอน 

การผลิตดัดแปลงจากศิริภาวี	 และรัศมี	 (2547)	 ดังแสดงใน	

ภาพที่	1

			 	 2.1	 การศึกษาอัตราส่วนเจลลูกสำรองที่เหมาะสม 

ทดแทนมันหมูแข็งด้วยในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลาดุกอุยเทศ 

ลดไขมัน																																		

			 	 การศึกษาหาอัตราส่วนการทดแทนมันหมูแข็งด้วย 

เจลลูกสำรองในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลาดุกอุยเทศลดไขมันที่ 

ระดับต่างๆ	โดยการใช้เจลลูกสำรอง	25	50	75	และ	100%	ของ	

ปริมาณไขมันหมูแข็ง	ทำการผลิตไส้กรอกปลา	5	สูตร	สูตรละ	

3	ซ้ำ	วางแผนการทดลองแบบ	CRD	(Completely	Random-

ized	Design)	 ประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยการทดสอบทาง 

ประสาทสัมผัสทางด้านสี	กลิ่น	รสชาติ	ลักษณะเนื้อสัมผัส	และ	

ความชอบโดยรวม	ใช้จำนวนผู้ทดสอบ	30	คน	ด้วยวิธี	9-point 

Hedonic	Scale	โดยลำดับความไม่ชอบมากที่สุด	เท่ากับ	1	และ 

ชอบมากที่สุดเท่ากับ	9	วางแผนการทดลองแบบ	RCBD		(Ran- 

domized	Completely	Block	Design)	เปรยีบเทยีบความแตกตา่ง	

โดยวิธี	Duncan’s	new	multiplerange	test		

	 	 2.2	 ศกึษาอายกุารเกบ็รกัษาของผลติภณัฑไ์สก้รอก 

ปลาดุกอุยเทศ	

	 	 โดยการนำไส้กรอกทั้ง	5	สูตร	มาศึกษาอายุการเก็บ 

รักษาโดยบรรจุผลิตภัณฑ์ใส่ถุงพลาสติกชนิด	 Polyethylene	

(PE)	ในสภาวะบรรยากาศปกติ	เก็บรักษาที่อุณหภูมิ	4
o
C	และ 

ทำการสุ่มตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ทุกๆ	 3	 วัน	 เป็นระยะเวลา 

15	วัน	วิเคราะห์คุณภาพทางจุลินทรีย์	ได้แก่	ปริมาณจุลินทรีย์	

อุไรวรรณ  ฉิมสุด, วริศชนม์  นิลนนท์, วิกันยา  ประทุมยศ
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ทั้งหมด	(Total	Viable	Count)	Coliform	bacteria	และ	Escheri-

chia coli	ตามวิธีของ	BAM	(1995)	

ตารางที่ 1		 สูตรพื้นฐานการผลิตไส้กรอกปลาอิมัลชั่น		

วัตถุดิบ ปริมาณ (กรัม)

เนื้อปลา 1000

ไขมันหมู 250

เกลือ 12

น้ำปลา 10

ซีอิ๊วขาว 15

น้ำตาลทราย 10

ฟอสเฟต 4

ใบมะกรูด 3

น้ำแข็ง 100

ไข่ขาว 55

แป้งมัน 66

พริกไทยป่น 15

เม็ดผักชี 5

กระเทียม 30

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

 1.	 ผลการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสจาก 

การใช้เจลลูกสำรองทดแทนไขมันสัตว์ในผลิตภัณฑ์ไส้กรอก									

ปลาดุกอุยเทศ								

	 จากตารางที่	 2	 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสด้าน 

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลาดุกอุยเทศ	พบว่าการใช้	

เจลลูกสำรองทดแทนมันหมูแข็งในปริมาณที่แตกต่างกันในการ 

ผลิตไส้กรอกปลาดุกอุยเทศมีผลทำให้คุณภาพทางประสาท	

สมัผสัดา้นสี	กลิน่	รสชาต	ิเนือ้สมัผสั	และความชอบโดยรวมของ	

ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างกัน	ดังนี้

	 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสด้านสีของผลิตภัณฑ ์

ไส้กรอกปลาดุกอุยเทศลดไขมันพบว่าผู้ทดสอบให้การยอมรับ 

สีของไส้กรอกปลาที่ใช้เจลลูกสำรอง	 25%	 สูงสุดด้วยคะแนน	

เท่ากับ	 7.80	 โดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ

(p<0.05)	 กับไส้กรอกปลาสูตรควบคุม	 และไส้กรอกที่ใช้เจล	

ลูกสำรอง	 50	 75	 และ	 100%	 ขณะที่ไส้กรอกปลาที่ใช้เจล	

ลูกสำรอง	100%	มีคะแนนความชอบด้านสีต่ำสุด	ซึ่งสอดคล้อง	

กับการทดลองของประภาศรี	และคณะ	(2549)	ซึ่งพบว่าการใช้ 

ลูกสำรองทดแทนไขมันทั้งหมด	 ผู้บริโภคให้คะแนนสีลดลง 

เพราะการใช้ปริมาณลูกสำรองมากเกินไปทำให้ผลิตภัณฑ์มี	

สีน้ำตาลที่เข้มมากเกินไป	

	 ผลการทดสอบทางประสาทสมัผสัดา้นกลิน่ของผลติภณัฑ์ 

ไสก้รอกปลาดกุอยุเทศ	พบวา่	ผูท้ดสอบใหก้ารยอมรบัไสก้รอกปลา 

ที่ใช้เจลลูกสำรอง	75%	มากที่สุดด้วยคะแนนความชอบเท่ากับ 

7.56	 โดยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

(p>0.05)	 กับไส้กรอกปลาที่ใช้เจลลูกสำรอง	 25%	 แต่มีความ 

แตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำคญัทางสถติิ	(p<0.05)	กบัไสก้รอกปลา	

สูตรควบคุม	ไส้กรอกปลาที่ใช้เจลลูกสำรอง	50	และ	100%	โดย

สูตรควบคุมมีคะแนนความชอบด้านกลิ่นต่ำสุด	

	 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสด้านรสชาติของ 

ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลาดุกอุยเทศ	 พบว่า	 ผู้ทดสอบให้การ 

ยอมรับไส้กรอกปลาที่ใช้เจลลูกสำรอง	 50%	 มากที่สุด	 ด้วย	 

คะแนนความชอบเท่ากับ	 8.10	 โดยไม่มีความแตกต่างกัน	

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ	 (p>0.05)	 กับไส้กรอกปลาที่ใช้	

เจลลูกสำรอง	 75%	 แต่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ  

ปลาดุกอุยเทศสด 
 

เตรียมวัตถุดิบ 
(ตัดหัว ลอกหนัง และแยกกางเอาเฉพาะเนื้อ) 

 
บดเปนช้ินเล็ก ๆ 

 
สับผสมกับเกลือ นาน 2 นาที 

เติมสวนผสมตางๆ สับผสมตออีก 3 นาที 
 

เติมมันหมูแข็งหรือเจลลูกสํารอง 
โดยใชเจลลูกสํารอง 25 50 75 และ 100 % ของปริมาณมันหมูแข็ง 

สับผสมตออีก 5 นาทีจนไดอิมัลช่ัน 
 

บรรจุไส มัดเปนทอน 
 

รมควันที่ 70C  30  นาที 
 

แชน้ํารอนที่อุณหภูมิ 70C 15-20 นาที 
 

บรรจุใสถุงพลาสติก 
 

เก็บรักษาในตูเย็น 
 

ภาพท่ี  1   ขั้นตอนการผลิตไสกรอกปลาอิมัลช่ัน 
ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑไสกรอกปลาดุกอุยเทศ 
 

ทรีทเมนต สี กล่ิน รสชาติ เนื้อสัมผัส ความชอบโดยรวม 
สูตรควบคุม(ใชมันหมูแข็ง) 7.00b 6.50a 5.56a 5.56a 6.26a 

ไสกรอกปลาเจลลูกสํารอง 25% 7.80c 7.10bc 7.33b 7.33c 7.43b 

ไสกรอกปลาเจลลูกสํารอง 50% 6.63ab 6.76ab 8.10c 6.36b 7.03b 

ไสกรอกปลาเจลลูกสํารอง 75% 6.73ab 7.56c 8.03c 8.03c 8.20c 

ไสกรอกปลาเจลลูกสํารอง 100% 6.36a  6.60ab 5.83a 5.83ab 5.96a 
      a,b,c อักษรตางกันในแนวต้ังแสดงถึงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสดานรสชาติของผลิตภัณฑไสกรอกปลาดุกอุยเทศ พบวา ผูทดสอบใหการยอมรับ
ไสกรอกปลาที่ใชเจลลูกสํารอง 50 % มากที่สุด ดวยคะแนนความชอบเทากับ 8.10 โดยไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p0.05) กับไสกรอกปลาที่ใชเจลลูกสํารอง 75 % แตมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) กับไสกรอกปลาสูตรควบคุม ไสกรอกปลาที่ใชเจลลูกสํารอง 25 และ 100% โดยสูตรควบคุมมีคะแนนความชอบ
ดานรสชาติต่ําสุด  

ภาพที่ 1	 ขั้นตอนการผลิตไส้กรอกปลาอิมัลชั่น

อุไรวรรณ  ฉิมสุด, วริศชนม์  นิลนนท์, วิกันยา  ประทุมยศ
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ทางสถิติ	 (p<0.05)	 กับไส้กรอกปลาสูตรควบคุม	 ไส้กรอกปลา	

ที่ใช้เจลลูกสำรอง	 25	 และ	 100%	 โดยสูตรควบคุมมีคะแนน	

ความชอบด้านรสชาติต่ำสุด	

	 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสด้านเนื้อสัมผัสของ 

ผลติภณัฑไ์สก้รอกปลาดกุอยุเทศ	พบวา่	ผูท้ดสอบใหก้ารยอมรบั	

ไส้กรอกปลาที่ใช้เจลลูกสำรอง	 75%	 มากที่สุด	 ด้วยคะแนน	

ความชอบเท่ากับ	 8.03	 โดยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัย	

สำคัญทางสถิติ	(p>0.05)	กับไส้กรอกปลาที่ใช้เจลลูกสำรอง	25	

%	 แต่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ	 (p<0.05)	

กับไส้กรอกปลาสูตรควบคุม	ไส้กรอกปลาที่ใช้เจลลูกสำรอง	50	

และ	100%	 โดยสูตรควบคุมมีคะแนนความชอบด้านเนื้อสัมผัส 

ต่ำสุด	

	 ผลการทดสอบทางประสาทสมัผสัดา้นความชอบโดยรวม 

ของผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลาดุกอุยเทศ	พบว่า	 ผู้ทดสอบให้การ 

ยอมรบัไสก้รอกปลาทีใ่ชเ้จลลกูสำรอง	75%	มากทีส่ดุ	ดว้ยคะแนน 

ความชอบเทา่กบั	8.20	โดยมคีวามแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำคญั 

ทางสถิติ	 (p<0.05)	 กับไส้กรอกปลาสูตรควบคุม	 ไส้กรอกปลา	

ที่ใช้เจลลูกสำรอง	25	50	และ	100%	โดยไส้กรอกปลาที่ใช้เจล	

ลูกสำรอง	100%	มีคะแนนความชอบโดยรวมต่ำสุด	

	 2.	 ผลการศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์	

ไส้กรอกปลาดุกอุยเทศ	

	 การศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ไส้กรอก 

ปลาดุกอุยเทศลดไขมัน	เมื่อพิจารณาคุณภาพทางจุลินทรีย์ของ 

ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลา	 ซึ่งจัดเป็นอาหารที่ผ่านกรรมวิธีหรือ 

ปรงุสุกแลว้ทั่วไป	ตามเกณฑค์ุณภาพมาตรฐานทางจุลชีววิทยา	

ของอาหาร	 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 กระทรวงสาธารณสุข	 

ได้กำหนดให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีจุลินทรีย์รวมต่อกรัมน้อยกว่า 

106	โคโลนี	มีจำนวน	Coliforms	ต่อกรัมน้อยกว่า	500	โคโลนี 

และมจีำนวน	E.	coli	ตอ่กรมันอ้ยกวา่	3	โคโลน	ี(กรมวทิยาศาสตร	์

การแพทย์,	 2548)	 จากการวิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด	

ปริมาณ	Coliform	bacteria	และปริมาณ	E.	coli	ในผลิตภัณฑ์	

ไสก้รอกปลาดกุอยุเทศทัง้	5	สตูร	ทีเ่กบ็รกัษาในถงุพลาสตกิชนดิ	

Polyethylene	 (PE)	 สภาวะบรรยากาศปกติ	 ที่อุณหภูมิ	 4
o
C 

(ตารางที่	 3)	พบว่า	ที่ระยะการเก็บรักษาเริ่มต้น	 (อายุการเก็บ	 

รกัษา	0	วนั)	จนอายกุารเกบ็รกัษา	15	วนั	ผลติภณัฑไ์สก้รอกปลา	

ทุกสิ่งทดลอง	มีปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดเพิ่มสูงขึ้นเมื่ออายุการ	

เก็บรักษานานขึ้น	 โดยผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลาทั้งหมดมีจำนวน 

จุลินทรีย์ทั้งหมดไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่อายุการเก็บรักษา	

ไม่เกิน	 9	 วัน	 ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของศุภชัย	 (2543)	

ที่พบว่า	 ไส้กรอกปลาอิมัลชั่นจากปลาดุกอุยเทศและซูริมิที่เก็บ

รักษาในสภาวะบรรยากาศปกติ	 มีอายุการเก็บรักษาได้	 9	 วัน 

โดยผลติภณัฑม์ปีรมิาณจลุนิทรยีไ์มเ่กนิเกณฑม์าตรฐานทีก่ำหนด 

ซึง่การเกบ็รกัษาทีอ่ณุหภมูติำ่มสีว่นชว่ยใหย้ดือายกุารเกบ็รกัษา 

ไว้ได้นานขึ้นเช่นเดียวกับการเก็บรักษาไส้กรอกมาตรฐานโดย

ทั่วไป

	 สำหรับผลการวิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์ที่บ่งบอก 

สุขลักษณะ	คือ	Coliform	bacteria	และ	E.	coli	 ในผลิตภัณฑ์	

ไสก้รอกปลาทัง้หมด	พบวา่มปีรมิาณ	Coliform	bacteria	ตำ่กวา่	

500	CFU/g	ที่อายุการเก็บรักษาเริ่มต้น	(ที่อายุการเก็บรักษา	0	

วัน)	 จนกระทั่งอายุการเก็บรักษาที่	 12	 วัน	 และพบว่าหลังจาก	

เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ไว้	 15	 วัน	 มีปริมาณ	Coliform	 bacteria		

เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	และไม่พบการเจริญของ	E.	coli	

ในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลาทั้งหมดตลอดอายุการเก็บรักษา	

สรุปผลการวิจัย

 เจลลูกสำรองสามารถนำมาใช้เป็นสารทดแทนไขมันใน 

ผลติภณัฑไ์สก้รอกปลาดกุอยุเทศได	้	โดยไสก้รอกปลาทีม่กีารเตมิ	

เจลลกูสำรอง	75%	ผูท้ดสอบใหก้ารยอมรบัคณุลกัษณะดา้นกลิน่	

ลักษณะเนื้อสัมผัส	และการยอมรับโดยรวมมากที่สุด	รองลงมา 

ตารางที่ 2	 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสด้านคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลาดุกอุยเทศ

ทรีทเมนต์ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส ความชอบโดยรวม

สูตรควบคุม	(ใช้มันหมูแข็ง) 7.00
b

6.50
a

5.56
a

5.56
a

6.26
a

ไส้กรอกปลาเจลลูกสำรอง	25% 7.80
c

7.10
bc

7.33
b

7.33
c

7.43
b

ไส้กรอกปลาเจลลูกสำรอง	50% 6.63
ab

6.76
ab

8.10
c

6.36
b

7.03
b

ไส้กรอกปลาเจลลูกสำรอง	75% 6.73
ab

7.56
c

8.03
c

8.03
c

8.20
c

ไส้กรอกปลาเจลลูกสำรอง	100% 6.36
a

	6.60
ab

5.83
a

5.83
ab

5.96
a

a,	b,	c
	อักษรต่างกันในแนวตั้งแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ	(p<0.05)
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ตารางที่ 3	 ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลาดุกอุยเทศสูตรต่างๆ

สูตรควบคุม

Time (Day) Total viable count (CFU/g) Coliform bacteria (CFU/g) E. coli (CFU/g)

0 1.9	X	10
3

3.2	X	10 ND

3 3.4	X	10
3

4.8	X	10 ND

6 6.2	X	10
4

1.3	X	10
2

ND

9 7.0	X	10
5

3.7	X	10
2

ND

12 2.9	X	10
6

4.2	X	10
2

ND

15 3.4	X	10
7

7.6	X	10
2

ND

ไส้กรอกเจลลูกสำรอง 25%

Time (Day) Total viable count (CFU/g) Coliform bacteria (CFU/g) E. coli (CFU/g)

0 1.6	X	10
3

2.3	X	10 ND

3 4.9	X	10
3

2.7	X	10 ND

6 2.6	X	10
4

1.1	X	10
2

ND

9 6.4	X	10
5

2.9	X	10
2

ND

12 1.7	X	10
6

3.7	X	10
2

ND

15 1.6	X	10
7

6.4	X	10
2

ND

ไส้กรอกเจลลูกสำรอง 50%

Time (Day) Total viable count (CFU/g) Coliform bacteria (CFU/g) E. coli (CFU/g)

0 1.7	X	10
3

1.9	X	10 ND

3 4.1	X	10
3

4.7	X	10 ND

6 2.8	X	10
4

1.2	X	10
2

ND

9 5.8	X	10
5

2.1	X	10
2

ND

12 1.1	X	10
6

2.5	X	10
2

ND

15 1.3	X	10
7

5.7	X	10
2

ND

ไส้กรอกเจลลูกสำรอง 75%

Time (Day) Total viable count (CFU/g) Coliform bacteria (CFU/g) E. coli (CFU/g)

0 1.6	X	10
3

1.9	X	10 ND

3 3.7	X	10
3

4.3	X	10 ND

6 2.1	X	10
4

1.2	X	10
2

ND

9 6.2	X	10
5

2.4	X	10
2

ND

12 1.6	X	10
6

3.4	X	10
2

ND

15 1.7	X	10
7

7.6	X	10
2

ND

ไส้กรอกเจลลูกสำรอง 100%

Time (Day) Total viable count (CFU/g) Coliform bacteria (CFU/g) E. coli (CFU/g)

0 1.4	X	10
3

1.1	X	10 ND

3 2.7	X	10
3

3.6	X	10 ND

6 2.2	X	10
4

1.2	X	10
2

ND

9 5.7	X	10
5

2.2	X	10
2

ND

12 1.1	X	10
6

3.7	X	10
2

ND

15 1.2	X	10
7

6.1	X	10
2

ND

ND	=	not	detect

อุไรวรรณ  ฉิมสุด, วริศชนม์  นิลนนท์, วิกันยา  ประทุมยศ



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณ

ี

116   วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 5  ฉบับที่ 3  เดือนมิถุนายน - กันยายน 2554

คอืไสก้รอกทีม่กีารเตมิเจลลกูสำรอง	25	50	และ	100%	ตามลำดบั	 

โดยไส้กรอกปลาที่มีการเติมเจลลูกสำรองได้รับการยอมรับ 

มากกวา่ไสก้รอกสตูรควบคมุและจากการศกึษาอายกุารเกบ็รกัษา 

พบว่าไส้กรอกทุกสิ่งทดลองสามารถเก็บรักษาได้เป็นระยะเวลา	

9	วัน	ในถุงพลาสติกชนิด	Polyethylene	(PE)	ที่อุณหภูมิ	4
o
C   

โดยผลิตภัณฑ์มีปริมาณจุลินทรีย์ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่	

กำหนด	 ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้เจลลูกสำรอง 

จึงสามารถนำมาใช้เป็นสารทดแทนไขมันในผลิตภัณฑ์ไส้กรอก

ปลาดุกอุยเทศลดไขมันได้		
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์.	 2548.	 เกณฑ์คุณภาพทาง 
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การเจริญเติบโตของกกจันทบูร ภายใต้อิทธิพลของปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์  ปุ๋ยเคมี

 และปุ๋ยอินทรีย์เสริมเคมี ในจังหวัดจันทบุรี              

The Growth of Chanthaboon Sedge (Cyperus corymbosus Rottb.) 

under 4 Kinds of Fertilizer (Bio Fertilizer, Organic Fertilizer, Chemical Fertilizer and Organic 

Mixed with Chemical Fertilizer) in Chantaburi Province

พิชัย  สราญรมย์ สหพล		สรรพสัตย์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี	

บทคัดย่อ 

	 การศึกษาการเจริญเติบโตของกกจันทบูร	 ภายใต้อิทธิพลของปุ๋ยชีวภาพ	 ปุ๋ยอินทรีย์	 ปุ๋ยเคมี	 และปุ๋ยอินทรีย์เสริมเคมี	

ในจังหวัดจันทบุรี	มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของกกจันทบูร	ในด้านความยาว	จำนวนใบ	และความเหนียวของใบกก		

โดยเริ่มทำการทดลองตั้งแต่	 วันที่	 15	 มกราคม	 2553	ถึงวันที่	 14	 เมษายน	 2553	 รวม	 90	 วัน	 วางแผนการทดลองแบบ	CRD 

8	 สิ่งทดลอง	 ประกอบด้วย	 ไม่มีการใส่ปุ๋ย	 ใส่ปุ๋ยชีวภาพ	 (สูตรเร่งใบ)	 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์	 (มูลไก่อัดเม็ด)	 ใส่ปุ๋ยเคมี	 (สูตร	 16-16-16)	 

ใส่ปุ๋ยเคมี	 (สูตร	 46-0-0)	 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เสริมเคมี	 (สูตรฟื้นฟูต้น	 9-3-0)	 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เสริมเคมี	 (สูตรบำรุงต้น	 5-3-5)	 ใส่ปุ๋ย	

อินทรีย์เสริมเคมี	(สูตรด่าง	3-0-0-20-8-3)	แต่ละสิ่งทดลอง	ทำจำนวน	5	ซ้ำ	โดยบันทึกข้อมูลด้านความความยาว	จำนวนใบ	และ	

ความเหนียวของใบกก	เมื่อครบ	30,	60	และ	90	วัน	

	 ผลการทดลอง	 พบว่า	 ทางด้านความยาวของใบนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของปุ๋ยที่ใช้	 โดยข้อมูลแสดงความแตกต่างอย่างมีนัย	

สำคัญยิ่งทางสถิติ	 โดยเรียงลำดับจากใบที่ยาวที่สุด	 ไปสู่ใบที่สั้นที่สุดตามลำดับคือ	 ปุ๋ยเคมีสูตร	 16-16-16,	 ปุ๋ยเคมีสูตร	 46-0-0,	

ปุ๋ยอินทรีย์ผสมเคมีสูตรบำรุงต้น	 5-3-5,	 ปุ๋ยอินทรีย์ผสมเคมีสูตรด่าง	 3-0-0-20-8-3,	 ปุ๋ยอินทรีย์ผสมเคมี	 (สูตร	 9-3-0	ฟื้นฟูต้น),	 

ปุ๋ยอินทรีย์	(ปุ๋ยขี้ไก่),	ปุ๋ยชีวภาพ	(สูตรเร่งใบ)	และไม่ใส่ปุ๋ยตามลำดับ	สำหรับจำนวนใบที่งอกในช่วงอายุต่างๆ	กัน	พบว่า	ปุ๋ยทั้ง 

8	 ชนิด	 ส่งผลต่อจำนวนใบของกกจันทบูรแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติทุกระยะการเจริญเติบโต	 โดยเรียงลำดับจำนวนใบ	

ของใบกกจันทบูรจากมากที่สุด	 ดังนี้คือ	 ปุ๋ยอินทรีย์ผสมเคมีสูตรบำรุงต้น	 5-3-5,	 ปุ๋ยเคมีสูตร	 16-16-16,	 ปุ๋ยเคมีสูตร	 46-0-0,	

ปุ๋ยชีวภาพ	 (สูตรเร่งใบ),	 ปุ๋ยอินทรีย์ผสมเคมีสูตรด่าง	 3-0-0-20-8-3,	 ปุ๋ยอินทรีย์	 (ปุ๋ยขี้ไก่),	 ปุ๋ยอินทรีย์ผสมเคมี	 (สูตร	 9-3-0	

ฟื้นฟูต้น)	 และไม่ใส่ปุ๋ย	 ตามลำดับ	 สำหรับค่าความเหนียวของกกจันทบูรในช่วงอายุต่างๆ	 กัน	 พบว่า	 ปุ๋ยทั้ง	 8	 ชนิด	 ส่งผลต่อ 

ความเหนียวของกกจันทบูรแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ	 โดยเรียงลำดับค่าความเหนียวของใบกกจันทบูรจากมากที่สุด 

ดังนี้คือ	 ปุ๋ยอินทรีย์ผสมเคมีสูตรด่าง	 3-0-0-20-8-3,	 ปุ๋ยอินทรีย์ผสมเคมีสูตรบำรุงต้น	 5-3-5,	 ปุ๋ยเคมีสูตร	 46-0-0,	 ปุ๋ยเคมีสูตร	

16-16-16,	ปุ๋ยอินทรีย์ผสมเคมี	(สูตร	9-3-0	ฟื้นฟูต้น),	ปุ๋ยชีวภาพ	(สูตรเร่งใบ),	ไม่ใส่ปุ๋ย	และปุ๋ยอินทรีย์	(ปุ๋ยขี้ไก่)	ตามลำดับ

คำสำคัญ :	กกจันทบูร			ความยาวของใบ			จำนวนใบ			ความเหนียว			ปุ๋ยเคมี	และปุ๋ยเคมีเสริมอินทรีย์



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
รำไ

พพ
รรณ

ี

118			วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 5  ฉบับที่ 3  เดือนมิถุนายน - กันยายน 2554

Abstract

	 The	objective	of	the	research	was	to	study	the	growth	of	Chanthaboon	sedge	(Cyperus	corymbosus	Rottb.)	which	

was	fertilized	by	5	fertilizers.	The	experiment	was	conducted	at	the	Faculty	of	Agricultural	Technology,	Rambhaibarni	

Rajabhat	University	during	January	15,	2010	-	April	14,	2010.	The	growth	of	the	sedge	was	collected	from	the	length	

of	a	leaf,	the	number	of	an	emerging	leaf	and	tensile	of	a	leaf	at	the	30
th
,	60

th
	and	90

th
	day	respectively.	The	fertilizers	

were	bio	fertilizer,	organic	fertilizer,	chemical	fertilizer	and	organic	-	chemical	fertilizer.

	 The	results	found	that	the	length	of	the	leaf	was	highly	significant	different	afterr	the	experiment.	The	length	of	

the	leaf	was	depended	on	chemical	fertilizer,	organic	-	chemical	fertilizer,	organic	fertilizer	and	bio	fertilizer	respectively.	

The	number	of	the	emerging	leaf	showed	highly	significant	different	after	fertilizing	organic	-	chemical	fertilizer,	chemical	

fertilizer,	bio	fertilizer	and	organic	fertilizer	respectively.	The	tensile	of	the	sedge	was	highest	with	bio	fertilizer.	

Keywords :	Chanthaboon	sedge			length	of	leave			number	of	emerging	and	tensile	(strength	of	leave)			and	bio	fertilizer 

 

พิชัย  สราญรมย์, สหพล  สรรพสัตย์
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บทนำ 

 จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่เน้นผลผลิตทางการเกษตร 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้ผลเขตร้อน	อาทิเช่น	ทุเรียน	มังคุด	เงาะ 

ลำไย	ตลอดจนกระทัง่พชืเศรษฐกจิอืน่ๆ	เชน่	ยางพารา	พรกิไทย 

เป็นต้น	 ขณะเดียวกันมีพืชที่ได้รับการยอมรับ	 จนกลายเป็น 

ผลิตภัณฑ์สัญลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรี	 คือ	 เสื่อจันทบูร	

ทำมาจากต้นกก	 เรียกว่า	 กกจันทบูร	 เสื่อจันทบูรมีลักษณะ 

โดดเด่นเฉพาะตัวในเรื่องความคงทนของวัตถุดิบที่ใช้	 การทอ	

ประณีตงดงาม	 เป็นงานฝีมือที่เลื่องชื่อของจังหวัดจันทบุรี		 

โดยเฉพาะชุมชนบางสระเก้า	อำเภอแหลมสิงห์	จังหวัดจันทบุรี 

เป็นชุมชนที่ผลิตเสื่อจันทบูรที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัด	 และผลิต	 

เสื่ออย่างครบวงจร	 เริ่มตั้งแต่การปลูกกก	 เป็นวัตถุดิบในการ	

ทอเสื่อ	 การแปรรูปวัตถุดิบ	 การทอเป็นผืนเสื่อ	 จนการเป็น	

เอกลักษณ์ของชมุชน	สรา้งชื่อเสียงให้คนรูจ้ัก	(พิชัย		สราญรมย์	

และคณะ.	 2546	 2550-2551ก.	 2550-2551ข.	 2553)	 อย่างไร	

ก็ตามในการผลิตเสื่อกกนั้น	ยังประสบปัญหาเรื่องวัตถุดิบไม่ได ้

คุณภาพ	 ไม่เพียงพอไม่ได้ขนาดที่ตรงตามความต้องการ	 ซึ่ง 

การทดลองเกีย่วกบักกในประเทศไทยมนีอ้ยมาก	เพราะกระทรวง	

เกษตรและสหกรณ์และมหาวิทยาลัยต่างๆ	 ล้วนแล้วแต่ศึกษา	

วิจัยเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจหลัก	 เช่น	 ข้าว	 ข้าวโพด	 ทุเรียน	

เงาะ	 ลำไย	 ดังนั้นการทดลองการปลูกกกจันทบูรโดยใช้ชนิด

ของปุ๋ยที่แตกต่างกัน	 คือ	 ปุ๋ยที่ใช้ในการทดลอง	 เป็นปุ๋ยเคมี	

ปุ๋ยอินทรีย์ผสมเคมี	ปุ๋ยอินทรีย์	ปุ๋ยชีวภาพ	ตามคำแนะนำของ

นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านปุ๋ยของประเทศไทย	 ได้แก่	 ยงยุทธ	

โอสถสภา,	 (2551),	 อำนาจ	 	 สุวรรณฤทธ์,	 (2548)	 และธงชัย		

มาลา,	 (2546)	 เพื่อให้มีผลต่อการเจริญเติบโตของกกจันทบูร 

ซึ่งนอกเหนือผลงานวิจัยเกี่ยวกับปุ๋ยแล้วยังเป็นการแสดง 

ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	 จันทบุรี	

ที่สนใจต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น	 โดยเฉพาะกกจันทบูร	

ซึ่งแทบจะไม่มีผลงานวิจัยผ่านมา	 ในการทดลองครั้งนี้อาจเป็น

ทางเลือกหนึ่งให้กับชุมชน	หรือเกษตรกรที่สนใจในการปลูกกก 

จันทบูร	 เพื่อที่จะได้ผลผลิตที่ดีตรงตามความต้องการในการ	

ทอเสื่อ	หรือนำไปแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ	ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของกกจันทบูร	 ในด้าน	

ความยาว	จำนวนใบ	และความเหนียวของใบกกภายใต้อิทธิพล 

ของปุ๋ยชีวภาพ	 ปุ๋ยอินทรีย์	 ปุ๋ยเคมี	 และปุ๋ยอินทรีย์เสริมเคมี	

ในจังหวัดจันทบุรี

อุปกรณ์และวิธีดำเนินการวิจัย
	 การศึกษาได้มีการเตรียมอุปกรณ์และวิธีการทดลอง	

ดังนี้

 1) อุปกรณ์การทดลอง

	 	 1.	 ต้นกกจันทบูรจำนวน	40	ต้น	(กอ)	 	

	 	 2.	 กระถางเพาะ	จำนวน	40	ใบ	 											 	

					 	 3.	 เครื่องชั่ง	 	 		 	

	 	 4.	 เครือ่งวดัความเหนยีว	Tensile	Testing	Machine 

(ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดความเหนียวยืดหยุ่นของยางพาราของ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์	 มหาวิทยาลัย	

ราชภัฎรำไพพรรณี	โดยดัดแปลงมาวัดความเหนียวของต้นกก) 

 2) การวางแผนการทดลอง

	 ในการทดลองนีด้ำเนนิการสำรวจหาตน้กกจนัทบรูตัง้แต่	

เดือน	พฤศจิกายน	2550	เริ่มทำการทดลอง	วันที่	15	มกราคม 

2553	ถึงวันที่	14	เมษายน	2553	รวม	90	วัน	หลังจากนั้นจึงได้	

คำนวณ	 วิเคราะห์การทดลองและสรุปผลการทดลองทั้งหมด 

ในเดือน	กรกฎาคม	2553	วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์			

(Completely	 Randomized	 Design)	 โดยกำหนดให้มี	 8	

สิ่งทดลอง	(T)	5	ซ้ำการทดลอง	(R)	40	หน่วยการทดลอง	ให้	

1	 กระถางปลูก	 คือ	 1	 หน่วยการทดลอง	 จากการทดลองนี้ใช้	

กระถางปลกูกกจนัทบรูทัง้หมด	40	กระถาง	ใชร้ะยะเวลา	90	วนั 

กำหนดให้

	 สิ่งทดลอง	ที่	1	 ไม่มีการใส่ปุ๋ย	(control)

	 สิ่งทดลอง	ที่	2	 ปุ๋ยชีวภาพ	 (สูตรเร่งใบ)	 ยี่ห้อ	 Green	 

	 	 	 	 garden

	 สิ่งทดลอง	ที่	3	 ปุ๋ยคอก	(มูลไก่อัดเม็ด)

	 สิ่งทดลอง	ที่	4	 ปุ๋ยเคมี	(สูตร	16-16-16)

	 สิ่งทดลอง	ที่	5	 ปุ๋ยเคมี	(สูตร	46-0-0)

	 สิ่งทดลอง	ที่	6	 ปุย๋อนิทรยีเ์สรมิเคม	ีตรากุง้นำเงนิ			บรษิทั 

	 	 	 	 เทพมณกีารเกษตร	จำกดั	(สตูรฟืน้ฟตูน้	 

	 	 	 	 9-3-0)

	 สิ่งทดลอง	ที่	7	 ปุย๋อนิทรยีเ์สรมิเคม	ีตรากุง้นำเงนิ			บรษิทั 

	 	 	 	 เทพมณกีารเกษตร	จำกดั		(สตูรบำรงุตน้	 

	 	 	 	 5-3-5)

	 สิ่งทดลอง	ที่	8	 ปุย๋อนิทรยีเ์สรมิเคม	ีตรากุง้นำเงนิ	บรษิทั 

	 	 	 	 เทพมณีการเกษตร	 จำกัด	 (สูตรด่าง	 

	 	 	 	 3-0-0-20-8-3)

 3) ขั้นตอนการทดลอง

	 	 1)	 เตรียมดิน	 โดยเอาวัชพืชออกให้หมด	 นำลงใน	

กระถาง

	 	 2)	 เตรียมต้นกล้าต้นกกจันทบูร	 โดยการแยกหน่อ	

และคัดต้นเดิมให้เหลือ	50	ซม.	ลงปลูกในกระถาง

พิชัย  สราญรมย์, สหพล  สรรพสัตย์
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	 	 3)	 ใส่น้ำในกระถางปลูกให้อยู่ระดับเดียวกันทุก 

กระถางให้สูงจากดิน	5	เซนติเมตร

	 	 4)	 ทำการใส่ปุ๋ยสูตรต่างๆ	 ลงในกระถางทดลองใน	

ปริมาณที่เท่ากัน	โดยทำการใส่ทุกๆ	15	วัน

	 	 5)	 ศกึษาการเจรญิเตบิโตของใบกก	โดยวดัความยาว	

ใบ	เมื่อครบ	30,	60	และ	90	วัน	วัดเป็นหน่วยเซนติเมตร

	 	 6)	 ศกึษาจำนวนใบกกทีง่อกทัง้หมด	โดยนบัจำนวน	

ใบ	เมื่อครบ	30,	60	และ	90	วัน	โดยวัดหน่วยเป็นใบ

	 	 7)	 ศกึษาความเหนยีวของใบกกจนัทบรูเมือ่ครบ	90	

วนั	โดยเครือ่ง	Tensile	Testing	Machine	วดัหนว่ยเปน็	กโิลกรมั/	

นิวตัน	(Kg/N)	

	 	 8)	 นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์	Analysis	of	variation	

และทดสอบความแตกต่างของ	สิ่งทดลอง	การตรวจสอบความ	

แตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้วิธี	 Ducan	 new	multiple	 range	

test

ผลการวิจัย 

 จากการวิจัย	อิทธิพลของปุ๋ยชีวภาพ	ปุ๋ยอินทรีย์	ปุ๋ยเคมี	

และปุ๋ยอินทรีย์เสริมเคมี	 ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของกก 

จันทบูร	 พบว่ามีผลต่อการเจริญเติบโตของกก	 ทางด้านต่างๆ	

ดังนี้

	 1.	 ความยาวของใบกกจันทบูรที่ปลูกในกระถางปลูกที่	

ใส่ปุ๋ย	8	ชนิด	เมื่ออายุครบ	30,	60	และ	90	วัน

	 การใสปุ่ย๋เคม	ี(สตูร	16-16-16)	สง่ผลใหใ้บกกมคีวามยาว	

ดีที่สุดตลอดระยะการเจริญเติบโตและมากกว่าการใส่ปุ๋ยเคมี	

(สูตร	 46-0-0)	 ปุ๋ยอินทรีย์เคมี	 (สูตรบำรุงต้น)	 ปุ๋ยอินทรีย์เคมี	

(สูตรด่าง)	ปุ๋ยอินทรีย์เคมี	(สูตรฟื้นฟูต้น)	ปุ๋ยอินทรีย์	(ปุ๋ยขี้ไก่)		

ปุ๋ยชีวภาพ	(สูตรเร่งใบ)	ไม่ใส่ปุ๋ย	ตามลำดับ	เมื่อนำค่าเฉลี่ยของ

ความยาวใบกกที่ปลูกในกระถางที่ใส่ปุ๋ยทั้ง	8	ชนิด	เมื่อครบ	30,	

60	และ	90	วัน	ที่ได้จากการทดลองไปวิเคราะห์ความแปรปรวน

ทางสถิติพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ

ตารางที่ 1		ความยาวของใบกกเฉลี่ยที่ใส่ปุ๋ย	8	ชนิด	เมื่อครบ	30,	60	และ	90	วัน	(หน่วย	:	ซม.)

ชนิดของปุ๋ย
จำนวนวัน

30 วัน 60 วัน 90 วัน

1)	 ไม่ใส่ปุ๋ย 50.14
c

89.62
f

131.80
f

2)		ปุ๋ยชีวภาพ	(สูตรเร่งใบ) 51.4
c

100.60
e

137.54
ef

3)		ปุ๋ยอินทรีย์	(ปุ๋ยขี้ไก่) 53.12
bc

101.24
e

140.72
de

4)		ปุ๋ยเคมี	(สูตร	16-16-16)	 63.50
a

133.04
a

181.38
a

5)		ปุ๋ยเคมี	(สูตร	46-0-0) 57.34
b

127.66
ab

167.88
b

6)		ปุ๋ยอินทรีย์ผสมเคมี	(สูตรฟื้นฟูต้น	9-3-0) 57.22
b

112.40
d

143.92
d

7)		ปุ๋ยอินทรีย์ผสมเคมี	(สูตรบำรุงต้น	5-3-5) 55.62
bc

123.24
bc

163.10
bc

8)		ปุ๋ยอินทรีย์ผสมเคมี	(สูตรด่าง	3-0-0-20-8-3) 54.96
bc

120.22
c

159.08
c

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยที่กำกับด้วยตัวอักษรนั้นแสดงเฉพาะช่วงระยะเวลา	30,	60	และ	90	วัน	เท่านั้น

  
abc
	คือ	ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรกำกับต่างกันในแถวเดียวกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ	(P	≤	0.05)

	 2.	 จำนวนใบกกจันทบูรที่ปลูกในกระถางปลูกที่ใส่ปุ๋ย	8	

ชนิด	เมื่ออายุครบ	30,	60	และ	90	วัน

	 การใสปุ่ย๋อนิทรยีเ์คม	ี(สตูรบำรงุตน้)	สง่ผลใหก้กมจีำนวน	

ใบมากที่สุดตลอดระยะการเจริญเติบโตและมากกว่า	 ใส่ปุ๋ยเคม	ี

(สูตร	16-16-16)	ปุ๋ยเคมี	(สูตร	46-0-0)	ปุ๋ยชีวภาพ	(สูตรเร่งใบ)	

ปุ๋ยอินทรีย์เคมี	(สูตรด่าง)	ปุ๋ยอินทรีย์	(ปุ๋ยขี้ไก่)	ปุ๋ยอินทรีย์เคมี	

(สูตรฟื้นฟูต้น)	ไม่ใส่ปุ๋ย	ตามลำดับ	

	 เมือ่นำคา่เฉลีย่ของจำนวนใบกกทีป่ลกูในกระถางทีใ่สปุ่ย๋ 

ทั้ง	8	ชนิด	เมื่อครบ	30,	60	และ	90	วัน	ที่ได้จากการทดลองไป	

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกัน	

อย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ

พิชัย  สราญรมย์, สหพล  สรรพสัตย์
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	 3.	 ความเหนยีวของใบกกจนัทบรูทีป่ลกูในกระถางปลกู

ที่ใส่ปุ๋ย	8	ชนิด	เมื่ออายุครบ	90	วัน

	 การใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี	 (สูตรด่าง	 3-0-0-20-8-3)	 ส่งผล 

ให้กกมีค่าความเหนียวของใบมากกว่า	 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี	 (สูตร	

บำรุงต้น)	 ปุ๋ยเคมี	 (สูตร	 46-0-0)	 ปุ๋ยเคมี	 (สูตร	 16-16-16)				

ปุ๋ยอินทรีย์เคมี	 (สูตรฟื้นฟูต้น	 9-3-0)	 ปุ๋ยชีวภาพ	 (สูตรเร่งใบ)	

ไม่ใส่ปุ๋ย	ปุ๋ยอินทรีย์	(ปุ๋ยขี้ไก่)	ตามลำดับ

	 เมื่อนำค่าความเหนียวเฉลี่ยของใบกกที่ปลูกในกระถาง 

ที่ใส่ปุ๋ยทั้ง	 8	 ชนิด	 เมื่อครบ	 90	 วัน	 ที่ได้จากการทดลองไป 

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ	 พบว่าค่าแตกต่างกันอย่าง	

มีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ

ตารางที่ 2	 จำนวนใบกกเฉลี่ยที่ใส่ปุ๋ย	8	ชนิด	เมื่อครบ	30,	60	และ	90	วัน	(หน่วย	:	ใบ)

ชนิดของปุ๋ย
จำนวนวัน

30 วัน 60 วัน 90 วัน

1)	 ไม่ใส่ปุ๋ย 3.80
cd

6.60
c

15.20
e

2)		ปุ๋ยชีวภาพ	(สูตรเร่งใบ) 4.60
abcd

8.40
c

26.60
c

3)		ปุ๋ยอินทรีย์	(ปุ๋ยขี้ไก่) 4.60
abcd

9.20
c

20.60
d

4)		ปุ๋ยเคมี	(สูตร	16-16-16)	 6.20
abc

15.40
b

34.00
ab

5)		ปุ๋ยเคมี	(สูตร	46-0-0) 6.40
ab

13.40
b

32.00
b

6)		ปุ๋ยอินทรีย์ผสมเคมี	(สูตรฟื้นฟูต้น	9-3-0) 4.00
bcd

8.60
c

18.80
de

7)		ปุ๋ยอินทรีย์ผสมเคมี	(สูตรบำรุงต้น	5-3-5) 6.80
a

20.60
a

36.80
a

8)		ปุ๋ยอินทรีย์ผสมเคมี	(สูตรด่าง	3-0-0-20-8-3) 3.60
d

9.60
c

20.80
d

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยที่กำกับด้วยตัวอักษรนั้นแสดงเฉพาะช่วงระยะเวลา	30,	60	และ	90	วัน	เท่านั้น

  
abcd

	คือ	ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรกำกับต่างกันในแถวเดียวกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ	(P	≤	0.05)

ตารางที่ 3	 ความเหนียวของกกจันทบูรที่ปลูกในกระถางปลูกที่ใส่ปุ๋ย	8	ชนิด	เมื่อครบ	90	วัน	(หน่วย	:	Kg/N.)

ชนิดของปุ๋ย ค่าเฉลี่ย**

1)	 ไม่ใส่ปุ๋ย 13.37
d

2)		ปุ๋ยชีวภาพ	(สูตรเร่งใบ) 14.54
d

3)		ปุ๋ยอินทรีย์	(ปุ๋ยขี้ไก่) 13.31
d

4)		ปุ๋ยเคมี	(สูตร	16-16-16)	 17.64
c

5)		ปุ๋ยเคมี	(สูตร	46-0-0) 20.24
b

6)		ปุ๋ยอินทรีย์ผสมเคมี	(สูตรฟื้นฟูต้น	9-3-0) 15.60
cd

7)		ปุ๋ยอินทรีย์ผสมเคมี	(สูตรบำรุงต้น	5-3-5) 22.26
ab

8)		ปุ๋ยอินทรีย์ผสมเคมี	(สูตรด่าง	3-0-0-20-8-3) 24.32
a

หมายเหตุ	 ค่าเฉลี่ยที่กำกับด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ

พิชัย  สราญรมย์, สหพล  สรรพสัตย์
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3.  ความเหนียวของใบกกจันทบูรที่ปลูกในกระถางปลูกที่ใสปุย 8 ชนิด เมื่ออายุครบ 90 วัน 
การใสปุยอินทรียเคมี (สูตรดาง3-0-0-20-8-3) สงผลใหกกมีคาความเหนียวของใบมากกวา ใสปุยอินทรียเคมี (สูตรบํารุง

ตน) ปุยเคมี (สูตร46-0-0) ปุยเคมี (สูตร16-16-16 )    ปุยอินทรียเคมี (สูตรฟนฟูตน 9-3-0) ปุยชีวภาพ (สูตรเรงใบ) ไมใส
ปุย ปุยอินทรีย (ปุยขี้ไก)  ตามลําดับ 

เมื่อนําคาความเหนียวเฉลี่ยของใบกกที่ปลูกในกระถางที่ใสปุยทั้ง 8 ชนิด เมื่อครบ 90 วัน ที่ไดจากการทดลองไป
วิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติพบวาคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ 
ตารางท่ี 3 ความเหนียวของกกจันทบูรที่ปลูกในกระถางปลูกที่ใสปุย 8 ชนิดเมื่อครบ 90 วัน (หนวย : Kg/N.) 

ชนิดของปุย คาเฉล่ีย** 

1) ไมใสปุย 13.37d 

2) ปุยชีวภาพ(สูตรเรงใบ) 14.54d 

3) ปุยอินทรีย (ปุยข้ีไก) 13.31d 

4) ปุยเคม(ีสูตร16-16-16 ) 17.64c 

5) ปุยเคมี (สูตร 46-0-0) 20.24b 

6) ปุยอินทรียผสมเคมี (สูตร9-3-0 ฟนฟูตน) 15.60cd 

7) ปุยอินทรียผสมเคม ี(สูตรบํารุงตน 5-3-5) 22.26ab 

8) ปุยอินทรียผสมเคม ี(สูตรดาง 3-0-0-20-8-3) 24.32a 

หมายเหตุ คาเฉลี่ยที่กํากับดวยตัวอักษรที่เหมือนกันแสดงวามีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ 
 
 

 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 แสดงกกจันทบูรที่อายุ 30 วัน(หลังการปลูก)                   รูปท่ี 2 แสดงตนกกเริ่มมีการแตกแขนง 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.  ความเหนียวของใบกกจันทบูรที่ปลูกในกระถางปลูกที่ใสปุย 8 ชนิด เมื่ออายุครบ 90 วัน 
การใสปุยอินทรียเคมี (สูตรดาง3-0-0-20-8-3) สงผลใหกกมีคาความเหนียวของใบมากกวา ใสปุยอินทรียเคมี (สูตรบํารุง
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วิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติพบวาคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ 
ตารางท่ี 3 ความเหนียวของกกจันทบูรที่ปลูกในกระถางปลูกที่ใสปุย 8 ชนิดเมื่อครบ 90 วัน (หนวย : Kg/N.) 

ชนิดของปุย คาเฉล่ีย** 

1) ไมใสปุย 13.37d 

2) ปุยชีวภาพ(สูตรเรงใบ) 14.54d 

3) ปุยอินทรีย (ปุยข้ีไก) 13.31d 

4) ปุยเคม(ีสูตร16-16-16 ) 17.64c 

5) ปุยเคมี (สูตร 46-0-0) 20.24b 

6) ปุยอินทรียผสมเคมี (สูตร9-3-0 ฟนฟูตน) 15.60cd 

7) ปุยอินทรียผสมเคม ี(สูตรบํารุงตน 5-3-5) 22.26ab 

8) ปุยอินทรียผสมเคม ี(สูตรดาง 3-0-0-20-8-3) 24.32a 

หมายเหตุ คาเฉลี่ยที่กํากับดวยตัวอักษรที่เหมือนกันแสดงวามีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ 
 
 

 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 แสดงกกจันทบูรที่อายุ 30 วัน(หลังการปลูก)                   รูปท่ี 2 แสดงตนกกเริ่มมีการแตกแขนง 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 3 แสดงกกจันทบูรที่ปลูกในกระถางปลูก         รูปท่ี 4 แสดงตนกกเริ่มมีการออกดอกมาบางแลว 
      ที่ใสปุย 8 ชนิด เปนระยะเวลา 60 วัน               

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   รูปท่ี  5 แสดงการรวมการจัดวางตนกกจันทบูร           รูปท่ี 6 แสดงการนําเอาตนกกที่สูงที่สุดของแตละทรีทเมนต 
                                                                                         ออกมาวางเปรียบเทียบกัน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    รูปท่ี 7  เปรียบเทียบความสูง              รูปท่ี 8 แสดงดอกกกจันทบูร บานเต็มที่และพรอม  
             ของตนกกจันทบูรจากสูงสุดมาต่ําสุด                        สําหรับการเก็บเก่ียว 
            

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 3 แสดงกกจันทบูรที่ปลูกในกระถางปลูก         รูปท่ี 4 แสดงตนกกเริ่มมีการออกดอกมาบางแลว 
      ที่ใสปุย 8 ชนิด เปนระยะเวลา 60 วัน               

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   รูปท่ี  5 แสดงการรวมการจัดวางตนกกจันทบูร           รูปท่ี 6 แสดงการนําเอาตนกกที่สูงที่สุดของแตละทรีทเมนต 
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    รูปท่ี 7  เปรียบเทียบความสูง              รูปท่ี 8 แสดงดอกกกจันทบูร บานเต็มที่และพรอม  
             ของตนกกจันทบูรจากสูงสุดมาต่ําสุด                        สําหรับการเก็บเก่ียว 
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    รูปท่ี 7  เปรียบเทียบความสูง              รูปท่ี 8 แสดงดอกกกจันทบูร บานเต็มที่และพรอม  
             ของตนกกจันทบูรจากสูงสุดมาต่ําสุด                        สําหรับการเก็บเก่ียว 
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    รูปท่ี 7  เปรียบเทียบความสูง              รูปท่ี 8 แสดงดอกกกจันทบูร บานเต็มที่และพรอม  
             ของตนกกจันทบูรจากสูงสุดมาต่ําสุด                        สําหรับการเก็บเก่ียว 
            

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 3 แสดงกกจันทบูรที่ปลูกในกระถางปลูก         รูปท่ี 4 แสดงตนกกเริ่มมีการออกดอกมาบางแลว 
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    รูปท่ี 7  เปรียบเทียบความสูง              รูปท่ี 8 แสดงดอกกกจันทบูร บานเต็มที่และพรอม  
             ของตนกกจันทบูรจากสูงสุดมาต่ําสุด                        สําหรับการเก็บเก่ียว 
            

 
 

ภาพที่ 1		 แสดงกกจันทบูรที่อายุ	30	วัน	(หลังการปลูก)						 ภาพที่ 2		 แสดงต้นกกเริ่มมีการแตกแขนง

ภาพที่ 3		 แสดงกกจนัทบรูทีป่ลกูในกระถางปลกู	ทีใ่สปุ่ย๋	8	ชนดิ	 

	 เป็นระยะเวลา	60	วัน														

ภาพที่ 4		 แสดงต้นกกเริ่มมีการออกดอกมาบ้างแล้ว											

ภาพที่ 5		 แสดงการรวมการจัดวางต้นกกจันทบูร	 ภาพที่ 6		 แสดงการนำเอาตน้กกทีส่งูทีส่ดุของแตล่ะทรทีเมนต ์

	 ออกมาวางเปรียบเทียบกัน	

ภาพที่ 7			เปรียบเทียบความสูง	 ของต้นกกจันทบูรจากสูงสุด	 

	 มาต่ำสุด

ภาพที่ 8		 แสดงดอกกกจันทบูรบานเต็มที่และพร้อมสำหรับ	 

	 การเก็บเกี่ยว

พิชัย  สราญรมย์, สหพล  สรรพสัตย์
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สรุปผลการวิจัย

 จากการวิจัยสรุปได้ว่า	 ทางด้านความยาวของใบกก	

จันทบูรนั้น	 ปุ๋ยทั้ง	 8	 ชนิด	 ส่งผลต่อความยาวของใบกก 

จันทบูรแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติทุกระยะการ	

เจริญเติบโต	 โดยเรียงลำดับความยาวของใบกกจันทบูรจาก 

มากที่สุด	ดังนี้คือ	ปุ๋ยเคมีสูตร	16-16-16,	ปุ๋ยเคมีสูตร	46-0-0,	

ปุ๋ยอินทรีย์ผสมเคมีสูตรบำรุงต้น	 5-3-5,	 ปุ๋ยอินทรีย์ผสม	

เคมีสูตรด่าง	 3-0-0-20-8-3,	 ปุ๋ยอินทรีย์ผสมเคมี	 (สูตร	 9-3-0	

ฟื้นฟูต้น),	 ปุ๋ยอินทรีย์	 (ปุ๋ยขี้ไก่),	 ปุ๋ยชีวภาพ	 (สูตรเร่งใบ)	

และไม่ใส่ปุ๋ย	 ตามลำดับ	 สำหรับจำนวนใบที่งอกในช่วงอายุ 

ต่างๆ	 กัน	 พบว่า	 ปุ๋ยทั้ง	 8	 ชนิด	 ส่งผลต่อจำนวนใบของกก 

จันทบูรแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติทุกระยะการเจริญ

เติบโต	โดยเรียงลำดับจำนวนใบของใบกกจันทบูรจากมากที่สุด 

ดังนี้คือ	 ปุ๋ยอินทรีย์ผสมเคมีสูตรบำรุงต้น	 5-3-5,	 ปุ๋ยเคมีสูตร	

16-16-16,	 ปุ๋ยเคมีสูตร	 46-0-0,	 ปุ๋ยชีวภาพ	 (สูตรเร่งใบ),	

ปุย๋อนิทรยีผ์สมเคมสีตูรดา่ง	3-0-0-20-8-3,	ปุย๋อนิทรยี	์(ปุย๋ขีไ้ก)่,	

ปุย๋อนิทรยีผ์สมเคม	ี(สตูร	9-3-0	ฟืน้ฟตูน้)	และไมใ่สปุ่ย๋	ตามลำดบั		

สำหรับค่าความเหนียวของกกจันทบูรในช่วงอายุต่างๆ	 กัน	 

พบว่า	 ปุ๋ยทั้ง	 8	 ชนิด	 ส่งผลต่อความเหนียวของกกจันทบูร 

แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ	 โดยเรียงลำดับค่าความ 

เหนียวของใบกกจันทบูรจากมากที่สุด	ดังนี้คือ	ปุ๋ยอินทรีย์ผสม	

เคมีสูตรด่าง	 3-0-0-20-8-3,	 ปุ๋ยอินทรีย์ผสมเคมีสูตรบำรุงต้น	

5-3-5,	ปุ๋ยเคมีสูตร	46-0-0,	ปุ๋ยเคมีสูตร	16-16-16,	ปุ๋ยอินทรีย์	

ผสมเคม	ี(สตูร	9-3-0	ฟืน้ฟตูน้),	ปุย๋ชวีภาพ	(สตูรเรง่ใบ),	ไมใ่สปุ่ย๋	

และปุ๋ยอินทรีย์	(ปุ๋ยขี้ไก่)

อภิปรายผล 

 สำหรบัความยาวของใบนัน้	พบวา่	ปุย๋เคมสีตูร	16-16-16 

ให้ความยาวสูงท่าสุด	 เพราะมีไนโตรเจนถึง	16%	รองลงมาคือ	

ปุ๋ยเคมีสูตร	 46-0-0	 โดยแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ 

ในปุย๋เคมสีตูร	46-0-0	ถงึแมจ้ะมไีนโตรเจนถงึ	46%	ถงึเนน้หนกั	

ในการเจรญิเตบิโตทาง	vegetative	growth	รวมทัง้การแบง่เซลล์

และการยืดขยายของใบ	แต่การไม่มีธาตุอื่นๆ	เสริม	เช่น	P	และ 

K	ซึง่การมธีาตอุาหารไนโตรเจน	(N)	นัน้จะทำหนา้ทีท่าง	vegeta-

tive	growth	ควรมีธาตุตัวอื่นเสริมด้วย	ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผสมเคมีนั้น	

จะส่งผลให้ความยาวของกกจันทบูรตามมาอย่างเห็นได้ชัดเจน 

โดยเฉพาะปุ๋ยอินทรีย์ผสมเคมี	 (สูตร	 9-3-0	 ฟื้นฟูต้น)	 จะให้	 

ความยาวน้อยกว่าปุ๋ยอินทรีย์ผสมเคมีสูตรบำรุงต้น	5-3-5	ซึ่งมี 

ธาตุอาหารครบทั้งสามตัว	 ทั้งนี้การใส่ปุ๋ยทุกชนิด	 ให้ผลต่อ	

ความยาวของกกจันทบูร	 ดีกว่าไม่ใส่ทุกช่วงระยะการเจริญ	

เติบโต

	 ทางด้านจำนวนใบของกกจันทบูรนั้น	 มีการตอบเสนอง	

ได้ดีจากปุ๋ยอินทรีย์ผสมเคมีสูตรบำรุงต้น	 5-3-5	 ซึ่งเป็นเพราะ	

มีธาตุหลักครบทั้งสามตัวสูงที่สุด	 ซึ่งการมีปุ๋ยอินทรีย์เสริม	

สะท้อนให้เห็นว่า	 ดีกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว	 โดยแตกต่าง	

อย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ	 กับปุ๋ยเคมีสูตร	 16-16-16	 และ	

ปุ๋ยเคมีสูตร	 46-0-0	 ซึ่งการจัดการปุ๋ยที่ดีสำหรับกกจันทบูร 

จำเป็นต้องมีปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีในปริมาณที่มากเพียงพอ 

กับการเจริญเติบโต	 อันจะส่งผลให้จำนวนใบมากที่สุด	 และมี	

ความยาวมากที่สุดด้วย

	 สำหรับความเหนียวของกกจันทบูรซึ่งเป็นคุณภาพ	

ของผลผลิตนั้น	 พบว่าคุณภาพของผลผลิต	 หรือความเหนียว 

จะขึ้นอยู่กับธาตุอาหารรองหรือธาตุอาหารเสริม	 มากว่าจะเป็น 

ธาตุอาหารหลัก	 ดังจะเห็นได้จาก	 ปุ๋ยอินทรีย์ผสมเคมีสูตรด่าง	

3-0-0-20-8-3	ซึง่มธีาตหุลกัอยูน่อ้ย	แตม่ธีาตรุองในปรมิาณทีส่งู	

กลับเพิ่มคุณภาพความเหนียวได้สูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง	 ซึ่ง	

ค่อนข้างมองเห็นได้ชัดเจนว่า	ธาตุอาหารหลักของพืช	(N	P	K)	

จะส่งเสริมการเจริญเติบโตทางด้าน	 vegetative	 growth	 เช่น	

ความยาวใบ	จำนวนใบ	ทัง้นีค้วรเตมิเตม็ดว้ยธาตอุาหารรองดว้ย	 

(Ca	Mg	S)	ทั้งนี้การเจริญเติบโตที่ดี	 เพื่อให้ได้ทั้งปริมาณและ	

คณุภาพนัน้	จำเปน็ตอ้งมกีารจดัการธาตอุาหารหลกั	ธาตอุาหาร	

รอง	และธาตุอาหารเสริม	หรือครบทั้ง	17	ธาตุ	ที่เป็นธาตุอาหาร

ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชต่อพืชกลุ่มกกจันทบูร

เอกสารอ้างอิง 

จเร		สดากร.	2553.	วงศ์กก.	ข่าวกองพฤกษศาสตร์และวัชพืช.	 

	 แหลง่ทีม่า	:	http://th.wikipedia.org/wiki,	21	พฤศจกิายน	 

	 2553.

จินตนา		เขียวผ่อง.	2553.	จากการสัมภาษณ์	เรื่อง	ปัญหาของ  

 การปลูกกก.	วันที่	3	มกราคม	2553.

ธงชัย		มาลา.	2546.	ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ.	กรุงเทพฯ	:	 
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ภาพที่ 9		 เครือ่งมอืทีใ่ชท้ดสอบวดัความเหนยีวของกกจนัทบรู 

 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 9 เครื่องมือที่ใชทดสอบวัดความเหนียวของกกจันทบูร 
สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยสรุปไดวา ทางดานความยาวของใบกกจันทบูรนั้น ปุยทั้ง 8 ชนิด สงผลตอความยาวของใบกกจันทบูร
แตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติทุกระยะการเจริญเติบโต โดยเรียงลําดับความยาวของใบกกจันทบูรจากมากที ่สุด 
ดังนี้คือ ปุยเคมีสูตร 16-16-16 , ปุยเคมีสูตร 46-0-0 , ปุยอินทรียผสมเคมีสูตรบํารุงตน 5-3-5, ปุยอินทรียผสมเคมีสูตรดาง 
3-0-0-20-8-3, ปุยอินทรียผสมเคมี (สูตร 9-3-0 ฟนฟูตน), ปุยอินทรีย (ปุยขี้ไก), ปุยชีวภาพ(สูตรเรงใบ) และไมใสปุย
ตามลําดับ  สําหรับจํานวนใบที่งอกในชวงอายุตางๆกัน พบวา ปุยทั้ง 8 ชนิด สงผลตอจํานวนใบของกกจันทบูรแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติทุกระยะการเจริญเติบโต โดยเรียงลําดับจํานวนใบของใบกกจันทบูรจากมากที่สุด ดังนี้คือปุย
อินทรียผสมเคมีสูตรบํารุงตน 5-3-5, ปุยเคมีสูตร 16-16-16, ปุยเคมีสูตร 46-0-0,ปุยชีวภาพ(สูตรเรงใบ), ปุยอินทรียผสม
เคมีสูตรดาง 3-0-0-20-8-3,ปุยอินทรีย (ปุยขี้ไก), ปุยอินทรียผสมเคมี (สูตร 9-3-0 ฟนฟูตน)และไมใสปุย ตามลําดับ  สําหรับ
คาความเหนียวของกกจันทบูรในชวงอายุตางๆกัน พบวา ปุยทั้ง 8 ชนิด สงผลตอความเหนียวของกกจันทบูรแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ โดยเรียงลําดับคาความเหนียวของใบกกจันทบูรจากมากที่สุด ดังนี้คือ ปุยอินทรียผสมเคมีสูตรดาง 
3-0-0-20-8-3, ปุยอินทรียผสมเคมีสูตรบํารุงตน 5-3-5, ปุยเคมีสูตร 46-0-0, ปุยเคมีสูตร 16-16-16, ปุยอินทรียผสมเคมี 
(สูตร 9-3-0 ฟนฟูตน), ปุยชีวภาพ(สูตรเรงใบ),ไมใสปุย และปุยอินทรีย (ปุยขี้ไก) 
อภิปรายผล  

สําหรับความยาวของใบนั้น พบวา ปุยเคมีสูตร 16-16-16 ใหความยาวสูงทาสุด เพราะมีไนโตรเจนถึง 16% 
รองลงมาคือ ปุยเคมีสูตร 46-0-0 โดยแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ ในปุยเคมีสูตร 46-0-0 ถึงแมจะมีไนโตรเจนถึง 
46% ถึงเนนหนักในการเจริญเติบโตทาง vegetative growth รวมทั้งการแบงเซลลและการยืดขยายของใบ แตการไมมีธาตุ
อื่นๆเสริม เชน P และ K ซึ่งการมีธาตุอาหารไนโตรเจน (N) นั้นจะทําหนาที่ทาง vegetative growth ควรมีธาตุตัวอื่นเสริม
ดวย ปุยอินทรียที่ผสมเคมีนั้น จะสงผลใหความยาวของกกจันทบูรตามมาอยางเห็นไดชัดเจน โดยเฉพาะ, ปุยอินทรียผสม
เคมี (สูตร 9-3-0 ฟนฟูตน) จะใหความยาวนอยกวา ปุยอินทรียผสมเคมีสูตรบํารุงตน 5-3-5 ซึ่งมีธาตุอาหารครบทั้งสามตัว 
ทั้งนี้การใสปุยทุกชนิด ใหผลตอความยาวของกกจันทบูร ดีกวาไมใสทุกชวงระยะการเจริญเติบโต 

ทางดานจํานวนใบของกกจันทบูรนั้น มีการตอบเสนองไดดีจากปุยอินทรียผสมเคมีสูตรบํารุงตน 5-3-5 ซึ่งเปน
เพราะมีธาตุหลักครบทั้งสามตัวสูงที่สุด ซึ่งการมีปุยอินทรียเสริม สะทอนใหเห็นวา ดีกวาการใชปุยเคมีอยางเดียว โดย
แตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ กับปุยเคมีสูตร 16-16-16 และ ปุยเคมีสูตร 46-0-0 ซึ่งการจัดการปุยที่ดีสําหรับกกจันท
บูร จําเปนตองมีปุยอินทรียและปุยเคมีในปริมาณที่มากเพียงพอกับการเจริญเติบโต อันจะสงผลให จํานวนใบมากที่สุด และ
มีความยาวมากที่สุดดวย 

สําหรับความเหนียวของกกจันทบูรซึ่งเปนคุณภาพของผลผลิตนั้น พบวาคุณภาพของผลผลิต หรือความเหนียว
จะขึ้นอยูกับธาตุอาหารรองหรือธาตุอาหารเสริม มากวาจะเปนธาตุอาหารหลัก ดังจะเห็นไดจาก ปุยอินทรียผสมเคมีสูตรดาง
3-0-0-20-8-3 ซึ่งมีธาตุหลักอยูนอย แตมีธาตุรองในปริมาณที่สูง กลับเพิ่มคุณภาพความเหนียวไดสูงสุดเปนอันดับหนึ่ง ซึ่ง
คอนขางมองเห็นไดชัดเจนวา ธาตุอาหารหลักของพืช (N P K) จะสงเสริมการเจริญเติบโตทางดาน vegetative growth เชน 

พิชัย  สราญรมย์, สหพล  สรรพสัตย์
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124			วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 5  ฉบับที่ 3  เดือนมิถุนายน - กันยายน 2554

ธวัชชัย	 	 อุบลเกิด,	 สมยศ	 	 เดชภิรัตนมงคล.	 2544.	การเพิ่ม  

 ผลผลิตกกพันธ์ุพื้นเมือง 2 พันธ์ุ โดยใช้ระดับน้ำ  

 ที่เหมาะสม.	ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช	:	สถาบัน 

	 เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	.

พชิยั		สราญรมย	์และคณะ.	2546.	ทางรอดของเสือ่กกจนัทบรู.	 

	 จันทบุรี	:	สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี.		

พิชัย	 	 สราญรมย์.	 2553.	 เอกสารประกอบการเรียนวิชา  

 เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ย.	 จันทบุรี	 :	 คณะเทคโนโลยี	 

	 การเกษตร	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

พิชัย		สราญรมย์.	2550-2551ก.	เอกสารทางวิชาการภายใต้  

 โครงการอุทยานการเรียนรู้ แนวทางการพัฒนากก  

 ในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.	 สำนักศิลป 

	 วัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ	 

	 รำไพพรรณี.	

พิชัย	 	 สราญรมย์.	 2550-2551ข.	 อิทธิพลของความเค็ม  

 ในน้ำที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของกกจันทบูร. 

	 สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน	 มหาวิทยาลัย	 

	 ราชภัฏรำไพพรรณี.	

พิชัย	 	 สราญรมย์	 และพินิต	 	 เนียมเปีย.	 2550.	อิทธิพลของ  

 ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ผสมเคมี ปุ๋ยคอก ที่มีผลต่อการ 

 เจรญิเตบิโตของกกจนัทบรู.	จนัทบรุ	ี:	คณะเทคโนโลย	ี 

	 การเกษตร	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

พิชัย	 	สราญรมย์	และมาโนชญ์	 	ครองตน.	2550.	คุณสมบัติ 

 ของดิน 4 ชุด ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของกก  

 จันทบูร. 	 จันทบุรี 	 : 	 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	 

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

พิชัย		สราญรมย์	และรุ่งโรจน์		เกษบึงกาฬ.	2550.	การศึกษา  

 ความเค็มของน้ำ 6 ระดับ 0, 5, 10, 15, 20 และ 

 30 ppt. ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของกกจันทบูร. 

	 จนัทบรุ	ี:	คณะเทคโนโลยกีารเกษตร	มหาวทิยาลยัราชภฏั	 

	 รำไพพรรณี.

ยงยทุธ		โอสถสภา.	2551.	ปุย๋เพือ่การเกษตรยัง่ยนื.	กรงุเทพฯ	 

	 :	สำนักพิมพ์เกษตรศาสตร์.	

วุฒิ.	2551.	ปุ๋ยคอก.	 เกษตรแผ่นดินทอง.	แหล่งที่มา	:	http:// 

 www.rakbankerd.com/agriculture/wb/show.php?Cat 

 egory=agriculture&No=14414,	9	มิถุนายน	2551

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน.	 2549.	 เสื่อกกบางสระเก้า  

 ภมูปิญัญาทอ้งถิน่.	จนัทบรุ	ี:	วทิยาการจดัการทางสงัคม,	 

	 เครือข่ายแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง.	

อำนาจ		สวุรรณฤทธิ.์	2548.	ปุย๋กบัการเกษตรกบัสิง่แวดลอ้ม.	 

	 กรุงเทพฯ	 :	 สำนักพิมพ์เกษตรศาสตร์.	 มหาวิทยาลัย	 

	 เกษตรศาสตร์.

พิชัย  สราญรมย์, สหพล  สรรพสัตย์


