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 วารสารวิจัยรำไพพรรณี สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นวารสารวิจัยที่เผยแพร่

บทความบทความวิจัย ของนักวิจัย นักศึกษา บัณฑิตศึกษา คณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่สนใจ  

มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยบทความวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารนี้ ได้ผ่านการประเมินจาก  

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญตามสาขาวิชา และวารสารวิจัยรำไพพรรณี ได้จัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI เรียบร้อยแล้ว   

สำหรับการเผยแพร่วารสารวิจัยรำไพพรรณี ได้เผยแพร่ไปยังเครือข่ายมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ  

ทั่วประเทศ 

 กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้เขียนทุกท่านที่ส่งบทความวิจัยมาให้พิจารณาตีพิมพ์ ขอขอบพระคุณผู้ทรง  

คุณวุฒิในการพิจารณาบทความ (Peer reviews) ทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขบทความทางวิชาการ  

ให้มีความถูกต้อง และขอขอบพระคุณ ทุกท่าน ที่มีส่วนสนับสนุนการจัดทำวารสารวิจัยรำไพพรรณี ฉบับนี้ ให้เสร็จ  

สมบูรณ์ด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2556 – มกราคม 2557 จะสามารถ  

ตอบสนองความสนใจของผู้อ่าน และหากท่านผู้สนใจต้องการส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิจัยรำไพพรรณี สามารถ  

ส่งมายังกองบรรณาธิการวารสาร ซึ่งจะได้ดำเนินการรวบรวม คัดกรอง เพื่อนำไปสู่การเผยแพร่ผลงานด้านการวิจัย  

อันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป 

	

	

	 	 		 	 	 	 	

		 	 		 		 	 	
   ว่าที่เรือโทเอกชัย   กิจเกษาเจริญ 

    บรรณาธิการวารสารวิจัยรำไพพรรณี 

	

	

 

บทบรรณาธิการ 

วารสารวิจัยรําไพพรรณี สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เปนวารสารวิจัยที่เผยแพร
บทความบทความวิจัย ของนักวิจัย นักศึกษา บัณฑิตศึกษา คณาจารยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่สนใจ มาอยาง
ตอเน่ืองเปนปที่ 8 โดยบทความวิจัยที่ไดรับการคัดเลือกใหตีพิมพในวารสารน้ี ไดผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิและ
ผูเชี่ยวชาญตามสาขาวิชา และวารสารวิจัยรําไพพรรณี ไดจัดอยูในฐานขอมูล TCI ตั้งแตป พ.ศ. 2553 จนถึงปจจุบัน โดยไดมี
การพัฒนาคุณภาพวารสารมาโดยตลอด สําหรับการเผยแพรวารสารวิจัยรําไพพรรณี ไดเผยแพรไปยังเครือขายมหาวิทยาลัย 
และหนวยงานที่เก่ียวของตางๆ ทั่วประเทศ 

กองบรรณาธิการขอขอบคุณผูเขียนทุกทานที่สงบทความวิจัยมาใหพิจารณาตีพิมพ ขอขอบพระคุณ
ผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ (Peer reviews) ทุกทานที่ใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขบทความวิจัยตางๆใหมี
ความถูกตอง และขอขอบพระคุณ ทุกทาน ที่มีสวนสนับสนุนการจัดทําวารสารวิจัยรําไพพรรณี ฉบับน้ี ใหเสร็จสมบูรณดวยดี 
หวังเปนอยางยิ่งวา วารสารวิจัยรําไพพรรณี ปที่ 8 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ - พฤษภาคม 2557 จะสามารถตอบสนองความสนใจ
ของผูอานทุกทานไดเปฌนอยางด ีและหากทานผูสนใจตองการสงบทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิจัยรําไพพรรณี สามารถสง
มายังกองบรรณาธิการวารสาร ซ่ึงจะไดดําเนินการรวบรวม คัดกรอง เพื่อนําไปสูการเผยแพรผลงานดานการวิจัยอันจะสงผลตอ
การยกระดับคุณภาพการศึกษาตอไป 

 
 

       วาที่เรือโท      

              เอกชัย   กิจเกษาเจริญ 
                          บรรณาธิการวารสารวิจัยรําไพพรรณี 
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7   วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 8  ฉบับที่ 2  เดือนกุมภาพันธ์ 2557- พฤษภาคม 2557

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาวินัยในตนเองโดยใช้	

กระบวนการร่วมมือกันสร้างวินัยสำหรับนักเรียนประถมศึกษา	

Development	of	an	Instructional	Model	with	the	use	of		

Cooperative	Discipline	Process	for	Developing	Self-Discipline	of	

Primary	Education	students	
 

ขวัญศิริ		กันแตง
1
  จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์

1
  ปรีชา  เนาว์เย็นผล

1
  สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา

2 

1
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช  

2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

 

บทคัดย่อ	
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาวินัยในตนเองโดยใช้กระบวนการร่วมมือกันสร้าง  

วินัยสำหรับนักเรียนประถมศึกษา และ (2) ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาวินัยในตนเองโดยใช้กระบวนการ  

ร่วมมือกันสร้างวินัยสำหรับนักเรียนประถมศึกษา  

 การดำเนินการวิจัยและพัฒนาประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ขั้นที่ 2 การตรวจสอบ  

คุณภาพรูปแบบการเรียนการสอน ขั้นที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน และขั้นที่ 4 การปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน   

กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จำนวน  

2 ห้องเรียน ห้องละ 38 คน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาวินัย  

ในตนเองโดยใช้กระบวนการร่วมมือกันสร้างวินัยสำหรับนักเรียนประถมศึกษา แบบวัดวินัยในตนเอง แบบสังเกตพฤติกรรมวินัยในตนเอง  

และแบบประเมินวินัยในตนเอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที        

 ผลการวิจัยพบว่า (1) รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาวินัยในตนเองโดยใช้กระบวนการร่วมมือกันสร้างวินัยสำหรับนักเรียน  

ประถมศึกษา มีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล  

ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรียนการสอนมี 6 ขั้นตอนคือ ขั้นที่ 1 ขั้นรู้จักตนเอง ขั้นที่ 2 ขั้นเตรียมความพร้อม ขั้นที่ 3 ขั้นสร้างความ  

ตระหนัก ขั้นที่ 4 ขั้นนำความคิดสู่การปฏิบัติกิจกรรมขั้นที่ 5 ขั้นค้นพบคุณค่าของตนเอง และขั้นที่ 6 ขั้นวินัยในตนเอง (2) ผลการศึกษา  

ประสิทธิผลของรูปแบบพบว่ารูปแบบมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด นักเรียนที่ได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ  

พัฒนาวินัยในตนเองโดยใช้กระบวนการร่วมมือกันสร้างวินัย มีวินัยในตนเองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 และ  

นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาวินัยในตนเองโดยใช้กระบวนการร่วมมือกันสร้างวินัย มีวินัย  

ในตนเองสูงกว่านักเรียนกลุ่มที่ได้รับการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 
 

คำสำคัญ	:  รูปแบบการเรียนการสอน  วินัยในตนเอง  กระบวนการร่วมมือกันสร้างวินัย  ประถมศึกษา 
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Abstract	
 The purposes of this research were (1) to develop an instructional model with the use of cooperative   

discipline process for developing self-discipline of primary education students; and (2) to investigate the   

effectiveness of the instructional model with the use of cooperative discipline process for developing  

self-discipline of primary education students. 

 The research and development process comprised four stages, namely, Stage 1: Development of the  

Instructional Model; Stage 2: Quality Verification of the Developed Instructional Model; Stage 3: Experimentation   

with the Instructional Model; and Stage 4: Final Improvement of the Instructional Model. The research sample   

consisted of Prathom Suksa IV students in two intact classrooms, each of which consisting of 38 students,   

obtained by cluster sampling from a school under Samut Prakan Primary Education Service Area Office 2. The  

employed research instruments comprised the developed instructional model with the use of cooperative   

discipline process for developing self-discipline of primary education students, a self-discipline assessment scale,   

a self-discipline behavior observation form, and a self-evaluation form on self-discipline. Statistics employed  

for data analysis were the percentage, mean, standard deviation, and t-test. 

 Research findings showed that (1) the developed instructional model with the use of cooperative discipline  

process for developing self-discipline of primary education students was composted of four components:  

the principles, the objectives, the instructional management process steps, and the measurement and evaluation; 

furthermore, the instructional management process steps consisted of six steps, namely, Step 1: The Step of   

Knowing Oneself, Step 2: The Step of Readiness Preparation, Step 3: The Step of Awareness Establishment, Step 4:   

The Step of Implementation of Idea into Practice, Step 5: The Step of Self-Esteem Discovery, and Step 6: The Step   

of Self-Discipline; and (2) regarding the model effectiveness investigation results, it was found that the developed   

model was appropriate at the highest level; the level of post-experiment self-discipline of the students who   

received instruction under the instructional model with the use of cooperative discipline process for developing   

self-discipline was significantly higher than that of their pre-experiment self-discipline at the.05 level; and the  

self-discipline level of students in the group receiving instruction under the instructional model with the use of 

cooperative discipline process for developing self-discipline was significantly higher than that of self-discipline of  

students in the group receiving instruction under the conventional instruction at the .05 level. 
 

Keywords	: Instructional model, Self-discipline, Cooperative discipline process, Primary education 
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บทนำ  

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมี  

พระราโชวาทกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงในเรื่องที่เกี่ยวกับ  

วินัยว่า “วินัยมีสองอย่าง อย่างหนึ่งคือระเบียบข้อบังคับที่บัญญัติ  

ไว้ให้ทุกคนถือปฏิบัติ อีกอย่างคือ วินัยในตนเอง ซึ่งเป็นวินัยแท้  

และเป็นประโยชน์จริง วินัยในตนเองเกิดจากความวินิจฉัยตัดสิน  

ของบุคคล ว่าการกระทำความประพฤติอย่างนั้นๆ เป็นความ  

ถูกต้องเป็นธรรม นำมาซึ่งประโยชน์และความก้าวหน้า” (2537)    

และทรงมีพระดำรัสเกี่ยวกับการศึกษาว่า “การศึกษาคือการ  

พัฒนาคนพัฒนาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทศวรรษหน้า สิ่งที่  

ต้องพัฒนาคนมีหลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องพัฒนาคน  

ให้มีคุณธรรมกำกับความรู้เพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมนี้ได้ เช่น  

ไม่เอาเปรียบกันเกินไป การปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์  

การมีวินัยในตนเอง และการมีหลักการดำรงชีวิตอย่างมั่นคง

ปลอดภัย” (รัตนพินิจ. 2542 : 86-87) ดวงเดือน พันธุมนาวินได้  

อธิบายเกี่ยวกับ วินัยในตนเองว่า (2523 : 3) “วินัยในตนเองเป็น  

หัวใจของการแสดงออกซึ่งคุณธรรม เพราะผู้มีวินัยในตนเองจะ  

สามารถควบคุมตนเองได้ดี ทำความดีด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยยับยั้ง  

และป้องกันไม่ให้บุคคลกระทำผิด” นอกจากนั้นพระธรรมปิฎก

อธิบายว่า (2538ข : 18)  “วินัยเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญยิ่งในการ  

จัดการศึกษา เนื่องจากวินัยจะช่วยให้การศึกษาพัฒนาชีวิตมนุษย์

ให้เจริญรุ่งเรือง”  

 ในยุคปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน  

ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาประทศในอนาคต โดยเยาวชน  

จะต้องได้รับการฝึกฝนให้เป็นคนมีคุณภาพดี มีวินัย มีความ  

รับผิดชอบ ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   

(ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545)  มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรมในการ

ดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข (กระทรวง

ศึกษาธิการ, 2545 : 3) แต่จากการเปลี่ยนแปลงของสังคม ส่งผล  

ต่อพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น  

เด็กประถมจำนวนมากติดคอมพิวเตอร์ ไม่สนใจการเรียน  

ขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ ขาดความอดทน ในการทำงาน    

ไม่มีวินัยในตนเอง ทำงานบ้านไม่เป็น และเด็กวัยรุ่นลอกเลียน

แบบวัฒนธรรมทางตะวันตกอย่างเปิดเผย (อวยพร เรืองตระกูล, 

2549: 39) ซึ่งเป็นปัญหาที่จะต้องทำการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

 จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์จากเอกสารงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับวินัยในตนเองผู้วิจัยพบว่ามีนักการศึกษาไทยและ  

ต่างประเทศได้ศึกษาตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวกับวินัยในตนเองไว้  

ต่างกัน ผลการวิเคราะห์และจัดลำดับตัวแปรพบว่า มีตัวแปรที่  

นักการศึกษาระบุว่าเกี่ยวกับวินัยในตนเองเรียงลำดับมากที่สุดถึง  

ลำดับที่ 4 คือ 1) ความเชื่อมั่นในตนเอง 2) ความรับผิดชอบ  

3) ความอดทน และ 4) ความซื่อสัตย์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

สุรพงษ์ ชูเดช (2542: 12-13) จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ  

เพื่อยืนยันความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของ กัลยา สุวรรณรอด  

(2537) และการทำการวิเคราะห์โดยอาศัยกลุ่มที่มีลักษณะ

สอดคล้องกับตัวแปรทางจิตวิทยา เพื่อหาความตรง เชิงจำแนก  

ของ ดวงใจ เนตรโรจน์ (2527) พบว่าคุณลักษณะที่ ได้รับ  

การยืนยันในเรื่องความเที่ยงตรงของคุณลักษณะความมีวินัย  

ในตนเอง ผู้วิจัยจึงนำมาใช้เป็นคุณลักษณ์ในการวิจัยในครั้งนี้ 

 กระบวนการร่วมมือกันสร้างวินัยของอัลเบิร์ต (Albert 

Linda : 1996) เป็นกระบวนการสำหรับการส่งเสริมบรรยากาศ  

ที่ดีในการเรียนการสอน การส่งเสริมความสามารถในการรับรู้  

ตนเอง (Self - concept) การทำให้เกิดความร่วมมือในการสร้าง

วินัยร่วมกัน โดยเริ่มจากตัวนักเรียน ครู เพื่อน และผู้ปกครองโดย  

ใช้หลักการ 5 ขั้นตอน คือ 1. การพิจารณาพฤติกรรมนักเรียน  

2. การจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 3. การเพิ่มพูนความ  

เข้มแข็งให้นักเรียน โดยการสร้างความภาคภูมิใจ ส่งเสริมให้  

นักเรียนได้แสดงความสามารถ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น   

และการเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม 4. การมีส่วนร่วม และ 5. การสร้าง  

ความไว้วางใจ ด้วยกระบวนการดังกล่าวจะทำให้นักเรียน  

ภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของตนเอง อันจะนำไปสู่การพัฒนา  

ตนเอง             

 แนวคิดหลักการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย (Affective Domain)    

บลูม (Broom : 1956) ได้ลำดับขั้นตอนของการพัฒนาไว้ 5 ลำดับ   

โดยเริ่มจากขั้นที่ 1 การรับรู้ เป็นการที่ผู้เรียนได้รับผลประโยชน์  

จากสภาพแวดล้อม ขั้นที่ 2 การตอบสนอง เป็นปฏิกิริยาที่ผู้เรียนมี  

ต่อสิ่งเร้าโดยมีพฤติกรรมการตอบสนอง ขั้นที่ 3 การสร้างคุณค่า  

เป็นการสร้างคุณค่าเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ขั้นที่ 4 การจัดระบบ  

คุณค่า เป็นการที่ผู้เรียนจะต้องมีการคิดพิจารณาและรวบรวม  

คุณค่าภายหลัง จากที่ผู้เรียนได้สร้างค่านิยมย่อยๆ เกี่ยวกับสิ่งเร้า  

ต่างๆ แล้ว ซึ่งการจัดคุณค่าเป็นระบบ และขั้นที่ 5 การสร้าง

ลักษณะนิสัย ในขั้นตอนนี้ ความคิด ความรู้สึกและค่านิยมที่  

เกิดขึ้นมาในระดับก่อนหน้านี้ จะกลายมาเป็นความประพฤติ    

คุณสมบัติ คุณลักษณะของแต่ละบุคคล  

 ดังนั้นจากความสำคัญของวินัยในตนเอง สภาพปัญหา   

แนวทางการจัดการศึกษา แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการร่วมมือกัน  

สร้างวินัยของอัลเบิร์ต แนวคิดหลักการเรียนรู้ด้านจิตพิสัยของ  

บลูม ทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ  

พัฒนาวินัยในตนเองโดยใช้กระบวนการร่วมมือกันสร้างวินัย  

สำหรับนักเรียนประถมศึกษา 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย	
 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาวินัยใน  

ตนเองโดยใช้กระบวนการร่วมมือกันสร้างวินัยสำหรับนักเรียน  

ประถมศึกษา   

 2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน

เพื่อพัฒนาวินัยในตนเองโดยใช้กระบวนการร่วมมือกันสร้างวินัย  

สำหรับนักเรียนประถมศึกษา โดยการเปรียบเทียบผลใน 2  ประเด็น  

ดังนี้ 

  1) เปรียบเทียบวินัยในตนเองของนักเรียนกลุ่มทดลอง

ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอน  

ที่พัฒนาขึ้น 

  2) เปรียบเทียบวินัยในตนเองหลังเรียนระหว่างกลุ่ม  

ทดลองที่ได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น  

และกลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนตามปกติ 

ขวัญศิริ  กันแตง,
 
จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์,

 
ปรีชา  เนาว์เย็นผล

 
,
 
สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา 

กรอบแนวคิดการวิจัย	
 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาวินัยในตนเองโดยใช้กระบวนการร่วมมือกันสร้างวินัยสำหรับนักเรียน  

ประถมศึกษา         

ทฤษฎี/แนวคิด ที่เกี่ยวกับวินัยในตนเอง

- กระบวนการการร่วมมือการสร้างวินัย

 (Cooperative Disclpline) ของ

 อัลเบิร์ต (Albert)

- แนวคิดหลักการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย

 ของบลูม (Bloom)

วินัยในตนเอง

 รปูแบบการเรยีนการสอนเพือ่พฒันาวนิยั 

ในตนเองโดยใชก้ระบวนการรว่มมอืกนั สรา้ง 

วินัยสำหรับนักเรียนประถมศึกษาประกอบ 

ด้วย

1) หลักการ

2) วัตถุประสงค์

3) กระบวนการเรียนการสอน 6 ขั้น ดังนี้

 3.1 ขั้นที่ 1 ขั้นรู้จักตัวเอง

 3.2 ขั้นที่ 2 ขั้นเตรียมความพร้อม

 3.3 ขั้นที่ 3 ขั้นสร้างความตระหนัก

 3.4 ขั้นที่ 4 ขั้นนำความคิดสู่การปฏิบัติ

 3.5 ขั้นที่ 5 ขัน้คน้พบคณุคา่ของตนเอง

 3.6 ขั้นที่ 6 ขั้นวินัยในตนเอง

4) การวัดและประเมินผล

สมมติฐานการวิจัย	
 1. นักเรียนที่ได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน  

เพื่อพัฒนาวินัยในตนเองโดยใช้กระบวนการร่วมมือกันสร้างวินัย  

มีวินัยในตนเองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 2. นักเรียนที่ได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน  

เพื่อพัฒนาวินัยในตนเองโดยใช้กระบวนการร่วมมือกันสร้างวินัย  

มีวินัยในตนเองสูงกว่านักเรียนกลุ่มที่ได้รับการสอนแบบปกติ 

 

ขอบเขตของการวิจัย	
 1. งานวิจัยในครั้งนี้เป็นรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ

พัฒนาวินัยในตนเองโดยใช้กระบวนการร่วมมือกันสร้างวินัย

สำหรับนักเรียนประถมศึกษา 

 2. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 4 - 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการ เขต 2 

 3. ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย  

  1) ตัวแปรอิสระ  ได้แก่ 

   (1) รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาวินัยใน  

ตนเองโดยใช้กระบวนการร่วมมือกันสร้างวินัยสำหรับนักเรียน

ประถมศึกษา 

   (2) การเรียนการสอนตามปกติ 

  2) ตัวแปรตามได้แก่ วินัยในตนเอง  

 

วิธีดำเนินการวิจัย	
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียน

การสอนเพื่อพัฒนาวินัยในตนเองโดยใช้ 

 กระบวนการร่วมมือกันสร้างวินัยสำหรับนักเรียนประถม

ศึกษา ได้ดำเนินการโดยใช้ รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research  

and Development) 4 ขั้นตอนดังนี้  
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ขวัญศิริ  กันแตง,
 
จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์,

 
ปรีชา  เนาว์เย็นผล

 
,
 
สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา 

 ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

 ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการเรียนการสอน 

 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน 

 ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน   

 

ข้ันตอนท่ี 2  การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอน 
    1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการสรางแบบประเมินตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนและ

เครื่องมือประกอบ เสนอผูเช่ียวชาญตรวจสอบและปรับปรุงรูปแบบ 
    2.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพเครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล 
    3.  ทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอน นําผลการทดลองและการประเมินความคิดเห็นมาปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน

ตอไป 

ข้ันตอนท่ี 3     การทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอน 
1.  สุมเพื่อใหไดกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนของประชากร 

    2.  ดําเนินการทดลอง  เปนเวลา 1 ภาคเรียน และประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ 
 

ข้ันตอนท่ี 4  ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน 
   1. รวบรวมขอมูลขอเสนอแนะตางๆและนําผลการทดลองมาปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนใหสมบูรณย่ิงข้ึน 

รูปแบบการเรียนการสอนฉบับสมบูรณ 

ข้ันตอนท่ี 1   การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
    1.  ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับการวินัยในตนเอง 
    2.  ศึกษาเอกสารงานวิจัยแนวคิดทฤษฎี การสรางรูปแบบการเรียนการสอน องคประกอบของรูปแบบ หลักการ 

วัตถุประสงค   ข้ันตอน  กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
    3.  สรางเครื่องมือประกอบรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและเครื่องมือเพื่อการรวบรวมขอมูล 

 

แผนภาพที่ 1 แผนภาพแสดงขั้นตอนการดําเนินการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาวินัยในตนเอง 

ขั้นตอนที่ 4  ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน   
 การดําเนินการวิจัยแสดงเปนแผนภาพไดดังน้ี 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
จากแผนภาพผูวิจัยไดดําเนินการมีรายละเอียดดังน้ี 
ข้ันตอนที่ 1   การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ไดดําเนินการเปน 3 ข้ันสรุปไดดังนี ้

1. ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหคุณลักษณะของผูมีวินัยในตนเองตามแนวคิดของหนวยงานและบุคคลตางๆจํานวน 
13 แนวคิดพบวา คุณลักษณะตามแนวคิดและสอดคลองกับงานวิจัยที่มีองคประกอบยืนยันไดคุณลักษณะ 4 ดานในการพัฒนา
ความมีวินัยในตนเอง คือ ความเชื่อม่ันในตนเอง ความรับผิดชอบ ความอดทน และความซ่ือสัตย 

2. ศึกษาเอกสารงานวิจัย ศึกษาแนวคิดที่เก่ียวของกับการมีวินัยในตนเอง โดยใชแนวคิดกระบวนการรวมมือกัน
สรางวินัยของอัลเบิรต และแนวคิดหลักการเรียนรูดานจิตพิสัยของบลูม มาพัฒนาไดหลักการ วัตถุประสงค ขั้นตอน
กระบวนการเรียนการสอน 6 ขั้นตอนและ การวัดและประเมินผล ดังแผนภูมิแสดงความสัมพันธดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การดำเนินการวิจัยแสดงเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 

จากแผนภาพผู้วิจัยได้ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้ 

	 ขั้นตอนที่	1		การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน	

ได้ดำเนินการเป็น	3	ขั้นสรุปได้ดังนี้	

 1. ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้มีวินัย  

ในตนเองตามแนวคิดของหน่วยงานและบุคคลต่างๆ จำนวน  

13 แนวคิดพบว่า คุณลักษณะตามแนวคิดและสอดคล้องกับงาน  

วิจัยที่มีองค์ประกอบยืนยันได้คุณลักษณะ 4 ด้านในการพัฒนา  

ความมีวินัยในตนเอง คือ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความรับผิดชอบ  

ความอดทน และความซื่อสัตย์ 

 2. ศึกษาเอกสารงานวิจัย ศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการ  

มีวินัยในตนเอง โดยใช้แนวคิดกระบวนการร่วมมือกันสร้างวินัย  

ของอัลเบิร์ต และแนวคิดหลักการเรียนรู้ด้านจิตพิสัยของบลูม  

มาพัฒนาได้หลักการ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกระบวนการเรียน  

การสอน 6 ขั้นตอนและ การวัดและประเมินผล ดังแผนภูมิแสดง  

ความสัมพันธ์ดังนี้ 
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ขวัญศิริ  กันแตง,
 
จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์,

 
ปรีชา  เนาว์เย็นผล

 
,
 
สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ 2 แผนภาพแสดงความสัมพันธระหวางแนวคิดหลัก และข้ันตอนกระบวนการพัฒนาวินัยในตนเอง 

3.  การสรางเครื่องมือประกอบรูปแบบการเรียนการสอน ไดแก  แผนการจัดการเรียนการสอน คูมือการใช
รูปแบบ  แบบวัดความมีวินัยในตนเอง แบบประเมินพฤติกรรมตนเองและแบบสังเกตพฤติกรรมวินัยในตนเอง    

    การจัดทําแผนการจัดการเรียนการสอน ไดจัดทําหนวยการเรียนรูกิจกรรมชมรม จํานวน  5 หนวย 20  
ชั่ ว โมง   ดํ า เ นินการ จัด ทํ าแผนการ จัดการ เ รี ย นรู สํ าหรับก ลุ มทดลองและกลุ มควบคุม  จํ านวน  20 ชั่ ว โม ง                   
แผนการจัดการเรียนรูประกอบดวย สาระสําคัญ จุดประสงคการเรียนรู คุณลักษณะความมีวินัยในตนเอง สาระการเรียนรู 
กระบวนการเรียนรู ส่ือการเรียนรู/แหลงการเรียนรู การวัดและประเมินผล  

การจัดทําคูมือการใชรูปแบบ เปนเอกสารสําหรับผูสอนเพื่อใชประกอบการจัดการเรียนรู ซ่ึงเปนรูปแบบเพื่อ
พัฒนาวินัยในตนเองสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาประกอบดวย หลักการ  วัตถุประสงค สาระสําคัญ ขั้นตอนการจัดการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผล  บทบาทของผูสอน  หนวยการจัดการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรูและเอกสารอางอิง
สําหรับการคนควาเพิ่มเติม 

แนวคิด 

แนวคิดหลักการเรียนรูดานจิตพิสัย
ของบลูม(  Bloom ) 
ลําดับขั้นการพัฒนา ดังนี ้การรับรู  การ
ตอบสนอง การสรางคุณคา   การ
จัดลําดับคุณคาและการสรางลักษณะนิสัย 

 
 

แนวคิดการรวมมือสรางวินัย
(Cooperative  Discipline ) ของ  Albert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วินัยในตนเอง 
ความเชื่อมั่นในตนเอง 
หมายถึง การกลาแสดงออก
ในการทํากิจกรรมกลุม                 
ความมั่นใจในการทํางาน  
ความรอบคอบในการทํางาน  
 การกลาแสดงความคิดของ
ตนอยางมีเหตุมีผล              
ความรับผิดชอบ   หมายถึง 
การรับผิดชอบงานที่ไดรับ
มอบหมาย   การมุงมั่นเอาใจ
ใสงานที่รับผิดชอบ  การ
ยอมรับขอบกพรองของ
ตนเองและการแกไข
ขอผิดพลาดดวยตนเอง           
ความอดทน   
หมายถึง  การปฏิบัติกิจกรรม
ที่ไดรับจนสําเร็จ  การไมละ
ทิ้งงานเมื่อเกิดอุปสรรค  การ
แกปญหาความขัดแยงอยางมี
เหตุผลและการควบคุม
พฤติกรรมตนเองเมื่อเกิด
ความขัดแยงในกลุม 
ความซื่อสัตย  
หมายถึง การไมนํางานของ
คนอ่ืนมาเปนของตน  การไม
ลอกงานเพ่ือน  การรักษา
กฎระเบียบของกลุม  รักษา
สัญญาและการเห็นแก
ประโยชนของกลุม 

 
 

ขั้นที่ 2. ขั้นเตรียมความพรอม 
-ขั้นของการสรางบรรยากาศในการเรียนดวยความเปนกัลยาณมิตร                         
- การสนทนารวมกัน การชมเชย  การชื่นชม  
- การจัดกิจกรรมการสรางสติดวยเพลง  เกม  และการทําสมาธ ิ
 
ข้ันท่ี 3. ข้ันสรางความตระหนัก 
-  นักเรียนศึกษาจากกรณีตัวอยาง  นิทาน สถานการณจําลอง ขาว  และ

รวมกันการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางเพื่อนกับเพื่อน ระหวาง
นักเรียนกับครูเกี่ยวกับเรื่องที่ไดศึกษารวมกัน  

-  นักเรียนสรุปความรูที่ไดจากการอภิปรายและการแสดงความคิดเห็น
แลกเปลี่ยนเรียนรู  

-  การใชกระบวนการกลุมในการพิจารณาหลักเกณฑขอคิดในการปฏิบัติตน
ในการทํางาน 

 ข้ันท่ี4 ข้ันนําความคิดสูการปฏิบัติกิจกรรม 
- การทํางานที่ไดรับมอบหมายจากครูโดยการใชกระบวนการกลุม   
- นักเรียนจะตองแบงหนาที่และมอบหมายงานเพื่อปฏิบัติกิจกรรม   
- นักเรียนศึกษาคนควาหาความรูเกี่ยวกับงานที่ไดรบัมอบหมาย การหาขอมูล  

การเตรียมวัสดุอุปกรณ  และรวมกันปฏิบัติกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย     
- ครูสังเกตพฤติกรรมการทํางานของนักเรียน 
 

ข้ันท่ี 5. ข้ันคนพบคุณคาของตนเอง 
-  นักเรียนในกลุมสนทนารวมกันถึงผลงานของกลุมที่รวมกันทําจนสําเร็จ  

การช่ืนชม  การเติมเต็มสวนที่คิดวาควรเพิ่มเติมไดการประเมินผลงานของ
กลุม ( โดยสมาชิกของกลุมตนเอง )   

-  ผูปกครองประเมินผลงานและรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงาน- การจัด
แสดงผลงานของนักเรียน 

ขั้นที่ 1 การพิจารณาพฤติกรรม  

ขั้นที่ 2 การจัดการกับพฤตกิรรม              
ที่ไมพึงประสงค 
 
ขั้นที่ 3 การเพ่ิมพูนความเขมแข็ง
ใหนักเรียน  การสรางความเคารพ
นับถือตนเอง ( Self – esteem ) 
C1 การรูวาตนเองมี  ความสามารถ 

( capable )  
C2 การสรางความสัมพันธที่ดีกับ

ผูอื่น ( connect ) 
C3 การเปนสวนหนึ่งของกลุม

(contribute) 
   

ขั้นที่ 4 การมีสวนรวม 

ขั้นที่ 5 การสรางความไววางใจ 

ขั้นที่  1 ขั้นรูจักตนเอง  
-  ขั้นของการใหนักเรียนประเมินตนเองจากแบบประเมิน พฤติกรรม  
การตรวจสอบพฤติกรรมจากแบบประเมิน  
-  นักเรียนรวมกันการแสดงความคิดเห็นรวมกันการยอมรับหรือไม

ยอมรับผลคะแนนที่ไดรับ  
- การาพิจารณาตนเองเพ่ือใหนักเรียนรูจักตนเอง 
 

ข้ันท่ี 6. ข้ันวินัยในตนเอง 
-  การแสดงความคิดเห็นรวมกันปจจัยในการทําใหงานประสบ  
   ความสําเร็จไดจากความซื่อสัตยตอหนาที่  ความรับผิดชอบ  และ ความ

อดทนของตน  
-  ขอคิดที่ไดจากกิจกรรมและสะทอนความคิดพรอมทั้งทําบันทึกคําม่ันสัญญา

เกี่ยวกับการมีวินัยในตนเอง 

 

แผนภาพที่	2	แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดหลัก		

และขั้นตอนกระบวนการพัฒนาวินัยในตนเอง	

 3.  การสร้างเครื่องมือประกอบรูปแบบการเรียนการสอน 

ได้แก่ แผนการจัดการเรียนการสอน คู่มือการใช้รูปแบบ แบบวัด  

ความมีวินัยในตนเอง แบบประเมินพฤติกรรมตนเองและแบบ  

สังเกตพฤติกรรมวินัยในตนเอง    

    การจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ได้จัดทำหน่วย  

การเรียนรู้กิจกรรมชมรม จำนวน 5 หน่วย 20 ชั่วโมง ดำเนินการ  

จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  

จำนวน 20 ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย สาระ  

สำคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ คุณลักษณะความมีวินัยในตนเอง 

สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้  

การวัดและประเมินผล  

 การจัดทำคู่มือการใช้รูปแบบ เป็นเอกสารสำหรับผู้สอน

เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นรูปแบบเพื่อพัฒนาวินัยใน

ตนเองสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาประกอบด้วย หลักการ  

วัตถุประสงค์ สาระสำคัญ ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน  

การวัดและประเมินผล บทบาทของผู้สอน หน่วยการจัดการเรียนรู้   

แผนการจัดการเรียนรู้และเอกสารอ้างอิงสำหรับการค้นคว้า  

เพิ่มเติม 

 แบบวัดความมีวินัยในตนเอง ผู้วิจัยใช้เพื่อประเมินนักเรียน

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการทดลอง เพื่อศึกษา

ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น ผู้วิจัยสร้าง

แบบวัดความมีวินัยในตนเอง เป็นแบบใช้สถานการณ์ แบบปรนัย   

เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 42 ข้อ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ 2 แผนภาพแสดงความสัมพันธระหวางแนวคิดหลัก และข้ันตอนกระบวนการพัฒนาวินัยในตนเอง 

3.  การสรางเครื่องมือประกอบรูปแบบการเรียนการสอน ไดแก  แผนการจัดการเรียนการสอน คูมือการใช
รูปแบบ  แบบวัดความมีวินัยในตนเอง แบบประเมินพฤติกรรมตนเองและแบบสังเกตพฤติกรรมวินัยในตนเอง    

    การจัดทําแผนการจัดการเรียนการสอน ไดจัดทําหนวยการเรียนรูกิจกรรมชมรม จํานวน  5 หนวย 20  
ชั่ ว โมง   ดํ า เ นินการ จัด ทํ าแผนการ จัดการ เ รี ย นรู สํ าหรับก ลุ มทดลองและกลุ มควบคุม  จํ านวน  20 ชั่ ว โม ง                   
แผนการจัดการเรียนรูประกอบดวย สาระสําคัญ จุดประสงคการเรียนรู คุณลักษณะความมีวินัยในตนเอง สาระการเรียนรู 
กระบวนการเรียนรู ส่ือการเรียนรู/แหลงการเรียนรู การวัดและประเมินผล  

การจัดทําคูมือการใชรูปแบบ เปนเอกสารสําหรับผูสอนเพื่อใชประกอบการจัดการเรียนรู ซ่ึงเปนรูปแบบเพื่อ
พัฒนาวินัยในตนเองสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาประกอบดวย หลักการ  วัตถุประสงค สาระสําคัญ ขั้นตอนการจัดการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผล  บทบาทของผูสอน  หนวยการจัดการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรูและเอกสารอางอิง
สําหรับการคนควาเพิ่มเติม 

แนวคิด 

แนวคิดหลักการเรียนรูดานจิตพิสัย
ของบลูม(  Bloom ) 
ลําดับขั้นการพัฒนา ดังนี ้การรับรู  การ
ตอบสนอง การสรางคุณคา   การ
จัดลําดับคุณคาและการสรางลักษณะนิสัย 

 
 

แนวคิดการรวมมือสรางวินัย
(Cooperative  Discipline ) ของ  Albert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วินัยในตนเอง 
ความเชื่อมั่นในตนเอง 
หมายถึง การกลาแสดงออก
ในการทํากิจกรรมกลุม                 
ความมั่นใจในการทํางาน  
ความรอบคอบในการทํางาน  
 การกลาแสดงความคิดของ
ตนอยางมีเหตุมีผล              
ความรับผิดชอบ   หมายถึง 
การรับผิดชอบงานที่ไดรับ
มอบหมาย   การมุงมั่นเอาใจ
ใสงานที่รับผิดชอบ  การ
ยอมรับขอบกพรองของ
ตนเองและการแกไข
ขอผิดพลาดดวยตนเอง           
ความอดทน   
หมายถึง  การปฏิบัติกิจกรรม
ที่ไดรับจนสําเร็จ  การไมละ
ทิ้งงานเมื่อเกิดอุปสรรค  การ
แกปญหาความขัดแยงอยางมี
เหตุผลและการควบคุม
พฤติกรรมตนเองเมื่อเกิด
ความขัดแยงในกลุม 
ความซื่อสัตย  
หมายถึง การไมนํางานของ
คนอ่ืนมาเปนของตน  การไม
ลอกงานเพ่ือน  การรักษา
กฎระเบียบของกลุม  รักษา
สัญญาและการเห็นแก
ประโยชนของกลุม 

 
 

ขั้นที่ 2. ขั้นเตรียมความพรอม 
-ขั้นของการสรางบรรยากาศในการเรียนดวยความเปนกัลยาณมิตร                         
- การสนทนารวมกัน การชมเชย  การชื่นชม  
- การจัดกิจกรรมการสรางสติดวยเพลง  เกม  และการทําสมาธ ิ
 
ข้ันท่ี 3. ข้ันสรางความตระหนัก 
-  นักเรียนศึกษาจากกรณีตัวอยาง  นิทาน สถานการณจําลอง ขาว  และ

รวมกันการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางเพื่อนกับเพื่อน ระหวาง
นักเรียนกับครูเกี่ยวกับเรื่องที่ไดศึกษารวมกัน  

-  นักเรียนสรุปความรูที่ไดจากการอภิปรายและการแสดงความคิดเห็น
แลกเปลี่ยนเรียนรู  

-  การใชกระบวนการกลุมในการพิจารณาหลักเกณฑขอคิดในการปฏิบัติตน
ในการทํางาน 

 ข้ันท่ี4 ข้ันนําความคิดสูการปฏิบัติกิจกรรม 
- การทํางานที่ไดรับมอบหมายจากครูโดยการใชกระบวนการกลุม   
- นักเรียนจะตองแบงหนาที่และมอบหมายงานเพื่อปฏิบัติกิจกรรม   
- นักเรียนศึกษาคนควาหาความรูเกี่ยวกับงานที่ไดรบัมอบหมาย การหาขอมูล  

การเตรียมวัสดุอุปกรณ  และรวมกันปฏิบัติกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย     
- ครูสังเกตพฤติกรรมการทํางานของนักเรียน 
 

ข้ันท่ี 5. ข้ันคนพบคุณคาของตนเอง 
-  นักเรียนในกลุมสนทนารวมกันถึงผลงานของกลุมที่รวมกันทําจนสําเร็จ  

การช่ืนชม  การเติมเต็มสวนที่คิดวาควรเพิ่มเติมไดการประเมินผลงานของ
กลุม ( โดยสมาชิกของกลุมตนเอง )   

-  ผูปกครองประเมินผลงานและรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงาน- การจัด
แสดงผลงานของนักเรียน 

ขั้นที่ 1 การพิจารณาพฤติกรรม  

ขั้นที่ 2 การจัดการกับพฤตกิรรม              
ที่ไมพึงประสงค 
 
ขั้นที่ 3 การเพ่ิมพูนความเขมแข็ง
ใหนักเรียน  การสรางความเคารพ
นับถือตนเอง ( Self – esteem ) 
C1 การรูวาตนเองมี  ความสามารถ 

( capable )  
C2 การสรางความสัมพันธที่ดีกับ

ผูอื่น ( connect ) 
C3 การเปนสวนหนึ่งของกลุม

(contribute) 
   

ขั้นที่ 4 การมีสวนรวม 

ขั้นที่ 5 การสรางความไววางใจ 

ขั้นที่  1 ขั้นรูจักตนเอง  
-  ขั้นของการใหนักเรียนประเมินตนเองจากแบบประเมิน พฤติกรรม  
การตรวจสอบพฤติกรรมจากแบบประเมิน  
-  นักเรียนรวมกันการแสดงความคิดเห็นรวมกันการยอมรับหรือไม

ยอมรับผลคะแนนที่ไดรับ  
- การาพิจารณาตนเองเพ่ือใหนักเรียนรูจักตนเอง 
 

ข้ันท่ี 6. ข้ันวินัยในตนเอง 
-  การแสดงความคิดเห็นรวมกันปจจัยในการทําใหงานประสบ  
   ความสําเร็จไดจากความซื่อสัตยตอหนาที่  ความรับผิดชอบ  และ ความ

อดทนของตน  
-  ขอคิดที่ไดจากกิจกรรมและสะทอนความคิดพรอมทั้งทําบันทึกคําม่ันสัญญา

เกี่ยวกับการมีวินัยในตนเอง 
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13   วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 8  ฉบับที่ 2  เดือนกุมภาพันธ์ 2557- พฤษภาคม 2557

ขวัญศิริ  กันแตง,
 
จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์,

 
ปรีชา  เนาว์เย็นผล

 
,
 
สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา 

 แบบประเมินพฤติกรรมตนเอง ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อให้  
นักเรียนกลุ่มทดลอง ประเมินตนเองก่อนทดลอง ด้วยการศึกษา  
องค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้ของคุณลักษณะของผู้มีวินัยใน  
ตนเองและสร้างแบบประเมินพฤติกรรมตนเองใช้แบบประมาณค่า   
5 ระดับ ได้แก่  มากที่สุด มาก  ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด   
และตรวจสอบด้านความเที่ยวตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญ 
 แบบสังเกตพฤติกรรมวินัยในตนเอง ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อใช้  
สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มทดลองระหว่างการทดลองโดย  
ตรวจสอบด้านความเที่ยวตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญ 
ขั้นตอนที่	2	 การตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการเรียนการสอน
และเครื่องมือประกอบได้ดำเนินการดังนี้	
 1. การตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการเรียนการสอน โดย  
ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่านโดยตรวจสอบคุณภาพในด้านของความ  
เหมาะสมและความสอดคล้อง ผลการประเมินคุณภาพด้านความ  
เหมาะสมผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.8 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
เท่ากับ 0.45 อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด ผลการคำนวณ  
ค่าดัชนีความสอดคล้อง ทุกรายข้อเท่ากับ 1 สรุปได้ว่า รูปแบบ  
การเรียนการสอนมีความเหมาะสมและมีความสอดคล้องกันใน  
ทุกองค์ประกอบ 
 2. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  2.1 การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือประกอบ
แผนการจัดการเรียนการสอนทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  
โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่านโดยตรวจสอบคุณภาพในด้านของ  
ความเหมาะสมและความสอดคล้อง  
   ผลการประเมินคุณภาพทุกรายการมีความเหมาะสม  
อยู่ในระดับ เหมาะสมมากที่สุด ผลการคำนวณค่าดัชนีความ  
สอดคล้อง อยู่ระหว่าง 0.8 - 1 สรุปได้ว่าแผนการจัดการเรียน  
การสอนมีความเหมาะสมและ มีความสอดคล้องกันในทุก  
องค์ประกอบ 
  2.2 การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดวินัยในตนเอง  
แบบประเมินพฤติกรรมตนเอง และแบบสังเกตพฤติกรรมวินัย  
ในตนเอง 
   ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดวินัยในตนเอง     
ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน  
5 ท่านโดยตรวจสอบคุณภาพในด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  
ได้ผลการประเมินอยู่ระหว่าง 0.8 - 1 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง   
0.26 - 0.69 ความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.20 - 0.29 ค่าความเชื่อ
มั่น KR 20 เท่ากับ 0.81 
   ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมิน
พฤติกรรมตนเอง ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านความ  
สอดคล้อง ผลการประเมินอยู่ระหว่าง 0.8 - 1 ค่าอำนาจจำแนก  
อยู่ระหว่าง 0.2 - 0.73 ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟ่า  
(Cronbach’s Alpha) เท่ากับ 0.93        

   ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบสังเกตพฤติกรรม  

วินัยในตนเอง ผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรง  

เชิงเนื้อหาได้ผลการประเมินอยู่ระหว่าง 0.8 - 1 

 3. นำรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้  

กับนักเรียนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง เป็นเวลา  

6 สัปดาห์เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ ของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น   

และความเหมาะสมของเครื่องมือประกอบ การจัดการเรียน  

การสอน ผลการทดลองพบว่า ควรปรับขั้นการรู้จักตนเอง โดย  

ควรประเมินคุณลักษณะ เฉพาะด้าน ขั้นตอนกิจกรรมในแต่ละ  

ขั้นตอนควรมีการสรุปให้ชัดเจนและควรให้เวลานักเรียนใน  

กิจกรรมขั้นที่ 5 และขั้นที่ 6 เพิ่มขึ้น 

ขั้นตอนที่	3	 การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนได้ดำเนิน

การดังนี้	

 1. กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการทดลอง เป็นนักเรียนชั้น  

ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 สังกัด  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2   

ได้จากการสุ่มซึ่งได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random   

Sampling) โดยการจับสลากรายชื่อโรงเรียนขนาดกลางที่มี  

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 ห้องขึ้นไป จำนวน  

2 โรงเรียน โรงเรียนที่ 1 เป็นโรงเรียนสำหรับทดลองใช้รูปแบบ  

ก่อนทดลองจริง โรงเรียนที่จับได้ครั้งที่ 2 เป็นโรงเรียนที่ใช้ในการ  

ทดลอง ใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

โดยการจับสลาก ห้องเรียนสำหรับใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง และกลุ่ม  

ควบคุม 

 2. ดำเนินการทดลองใช้รูปแบบการทดลองแบบ Control 

group - pretest posttest design กับกลุ่มตัวอย่าง เวลาที่ใช้ใน  

การทดลอง 1 ภาคเรียนแล้วประเมินประสิทธิผลของรูปแบบโดย  

การเปรียบเทียบความมีวินัยในตนเองของนักเรียนกลุ่มทดลอง

ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนและการเปรียบเทียบความมีวินัย

ในตนเองหลังเรียนระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนตามรูป

แบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นและกลุ่มควบคุมที่ได้รับการ  

สอนตามปกติ 

ขั้นตอนที่	4	 ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน รวบรวมข้อมูล  

และนำผลการทดลองมาปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนได้  

รูปแบบการเรียนการสอนดังนี้ 
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ขวัญศิริ  กันแตง,
 
จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์,

 
ปรีชา  เนาว์เย็นผล

 
,
 
สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา 

 

ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนและการเปรียบเทียบความมีวินัยในตนเองหลังเรียนระหวางกลุมทดลองที่ไดรับการสอนตามรูปแบบการ
เรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นและกลุมควบคุมที่ไดรับการสอนตามปกติ 
ข้ันตอนที่ 4 ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน  รวบรวมขอมูลและนําผลการทดลองมาปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนได
รูปแบบการเรียนการสอนดังน้ี 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ผลการวิจัย 

 

1.  ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาวินัยในตนเองโดยใชกระบวนการรวมมือกันสรางวินัย
สําหรับนักเรียนประถมศึกษา ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบพบวา รูปแบบมีความสอดคลองผลการคํานวณคาดัชนี
ความสอดคลองเทากับ 1และคาความเหมาะสมคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.8 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.45 อยูในระดับ
มากที่สุด  

2.  ผลการเปรียบเทียบวินัยในตนเองของนักเรียนกลุมทดลองระหวางกอนเรียนและหลังเรียนตามรูปแบบการ
เรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น โดยใชการทดสอบคาที (t – test   Dependent)  ผลการเปรียบเทียบคะแนนภาพรวม ความมีวินัยใน
ตนเองของกลุมทดลองคะแนนเฉล่ียกอนการทดลองเทากับ 18.94 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.61  หลังการทดลอง
คะแนนเฉล่ียเทากับ 27.89 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.81  ซ่ึงคะแนนเฉล่ียหลังการทดลองสูงกวาคะแนนเฉล่ียกอน
การทดลองอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ  .05   

 
 
 

รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาวินัยในตนเองโดยใชแนวคิดกระบวนการรวมมือกันสรางวินัย 
สําหรับนักเรียนประถมศึกษา 

 
หลักการ 

1. การประเมินตนเองของผูเรียนทําใหผูเรียนรูจักตนเองและเขาใจตนเอง  
2. การสรางบรรยากาศที่ดี การยกยอง ชมเชย ทําใหผูเรียนภาคภูมิใจในตนเอง 
3. การรวมมือกันสรางวนิัยในตนเองเปนการสรางความเขมแข็งจากภายในรวมกันดวย ตนเอง ครู เพ่ือนและผูปกครอง  
4. การเคารพนับถือ การยอมรับซ่ึงกันและกันและการเห็นคุณคาของตนเอง สงผลตอความมีวินัยในตนเองของผูเรียน 

 

วัตถุประสงค 
เพ่ือพัฒนาวินัยในตนเอง ในดานความเชื่อมั่นในตนเอง ความรับผิดชอบ ความอดทนและความซ่ือสัตย  

 

กระบวนการเรียนการสอน 

ขั้นตอนกระบวนการเรียนการสอน 6 ขั้นตอน ดังนี้   
 ขั้นที่ 1 ขั้นรูจักตนเอง   

 ขั้นที่ 2 ขั้นเตรียมความพรอม  
 ขั้นที่ 3 ขั้นสรางความตระหนัก  

 ขั้นที่ 4 ขั้นนําความคิดสูการปฏิบัติกิจกรรม  
 ขั้นที่ 5 ขั้นคนพบคุณคาของตนเอง  
 ขั้นที่ 6 ขั้นวินัยในตนเอง  
 

การวัดและประเมินผล 

การวัดและประเมินผล 2 ลักษณะคือ 

1.  การวัดและประเมินผลระหวางผลการการดําเนินการจัดการเรียนรู โดยใชแบบประเมินตนเอง และแบบสังเกตพฤติกรรม 

2.  การวัดและประเมินผลหลังดําเนินการจัดการเรียนรู ดวยแบบทดสอบวัดวินัยในตนเอง 
 

ผลการวิจัย	
 1.  ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาวินัย  

ในตนเองโดยใช้กระบวนการร่วมมือกันสร้างวินัยสำหรับนักเรียน  

ประถมศึกษา ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบพบว่า  

รูปแบบมีความสอดคล้องผลการคำนวณค่าดัชนีความสอดคล้อง  

เท่ากับ 1และค่าความเหมาะสมคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.8 และ  

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 อยู่ในระดับมากที่สุด  

 2.  ผลการเปรียบเทียบวินัยในตนเองของนักเรียนกลุ่ม  

ทดลองระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนตามรูปแบบการเรียน  

การสอนที่พัฒนาขึ้น โดยใช้การทดสอบค่าที (t - test Dependent)    

ผลการเปรียบเทียบคะแนนภาพรวม ความมีวินัยในตนเองของ

กลุ่มทดลองคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลองเท่ากับ 18.94 และส่วน  

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.61 หลังการทดลองคะแนนเฉลี่ย  

เท่ากับ 27.89 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.81 ซึ่ง

คะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลอง  

อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ  .05   
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ขวัญศิริ  กันแตง,
 
จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์,
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยความมีวินัยในตนเองของนักเรียนกลุ่มทดลองก่อนและหลังทดลอง 

 

ตารางที่ 1  เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนเฉล่ียความมีวินัยในตนเองของนักเรียนกลุมทดลองกอนและ                 
หลังทดลอง 

  
วินัยในตนเอง 

กอนทดลอง หลังทดลอง 
    t  X SD  X SD 

ดานความเชื่อม่ันในตนเอง 5.42 1.30 7.10 1.08 8.42* 
ดานความรับผิดชอบ 5.05 1.67 6.81 0.98 6.93* 
ดานความอดทน 4.42 1.92 6.47 1.15 7.41* 
ดานความซ่ือสัตย 4.18 1.94 7.71 1.16 12.09* 
  ภาพรวมวินัยในตนเอง 18.94 4.61 27.89 3.81 20.05* 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.  ผลการเปรียบเทียบวินัยในตนเองวินัยในตนเองหลังเรียนระหวางกลุมทดลองที่ไดรับการสอนตามรูปแบบการ
เรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น  และกลุมควบคุมที่ไดรับการสอนตามปกติโดยใชสถิต ิ t – test Independent  ผลการเปรียบเทียบคะแนน
ความมีวินัยในตนเองหลังเรียนระหวางกลุมทดลอง และกลุมควบคุมคะแนนความมีวินัยในตนเองของกลุมทดลองคะแนนเฉล่ีย
เทากับ  27.89 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.81  กลุมควบคุมคะแนนเฉล่ียเทากับ 23.66  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.82  คะแนนเฉล่ียกลุมทดลองสูงกวาคะแนนเฉล่ียกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ  .05  

 
ตารางที่ 2   เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียคุณลักษณะวินัยในตนเอง 4 ดาน  หลังเรียนระหวางกลุมทดลองที่ไดรับการสอน ตาม

รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นและกลุมควบคุมที่ไดรับการสอนตามปกติ 

วินัยในตนเอง 
กลุมทดลอง กลุมควบคุม 

    t  X SD  X SD 

ดานความเชื่อม่ันในตนเอง 7.10 1.08 6.65 1.47 1.45 
ดานความรับผิดชอบ 6.81 0.98 5.94 1.78 2.63* 
ดานความอดทน 6.47 1.15 5.00 1.39 4.97* 
ดานความซ่ือสัตย 7.71 1.16 6.05 1.97 4.28* 
  ภาพรวมวินัยในตนเอง 27.89 3.81 23.66 0.82 3.86* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

สรุปและอภิปรายผล 

 

รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาวินัยในตนเองโดยใชแนวคิดกระบวนการรวมมือกันสรางวินัยสําหรับ
นักเรียนประถมศึกษามีความสอดคลองกันในทุกองคประกอบและความเหมาะสมในระดับมากที่สุด   นักเรียนที่ไดรับการสอน
ตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาวินัยในตนเองโดยใชกระบวนการรวมมือกันสรางวินัย  มีวินัยในตนเองหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05  และนักเรียนที่ไดรับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาวินัยใน
ตนเองโดยใชกระบวนการรวมมือกันสรางวินัย  มีวินัยในตนเองสูงกวานักเรียนกลุมที่ไดรับการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญ
ที่ระดับ .05 ทั้งน้ีเน่ืองจากรูปแบบที่พัฒนาขึ้นไดยึดแนวทางตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542  (แกไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ในมาตรา 22  กลาวถึงการจัดการศึกษาวา  ผูเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูพัฒนา
ตนเองไดตามธรรมชาติ  เต็มศักยภาพและถือผูเรียนสําคัญที่สุด  ผลการทดลองพบวารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาวินัย
ในตนเองโดยใชแนวคิดกระบวนการรวมมือกันสรางวินัยสําหรับนักเรียนประถมศึกษาที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิผลสามารถ
พัฒนาวินัยในตนเองและจากการศึกษาผลการวิเคราะหคะแนนเฉล่ียของกลุมทดลองความมีวินัยในตนเองรายดานทั้ง 4 ดาน  
คือ  ดานความเชื่อม่ัน ในตนเอง  ความรับผิดชอบ  ความอดทน  และความซ่ือสัตย  พบวาผลคะแนนเฉล่ียในทุกคุณลักษณะ
หลังการใชรูปแบบการเรียนการสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นสูงกวาคะแนนเฉล่ียกอนการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอน  
นอกจากน้ันผลการวิเคราะหคะแนนเฉล่ียคุณลักษณะวินัยในตนเอง 3 ดาน  คือ ความรับผิดชอบ ความอดทนและความ

 

ตารางที่ 1  เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนเฉล่ียความมีวินัยในตนเองของนักเรียนกลุมทดลองกอนและ                 
หลังทดลอง 

  
วินัยในตนเอง 

กอนทดลอง หลังทดลอง 
    t  X SD  X SD 

ดานความเชื่อม่ันในตนเอง 5.42 1.30 7.10 1.08 8.42* 
ดานความรับผิดชอบ 5.05 1.67 6.81 0.98 6.93* 
ดานความอดทน 4.42 1.92 6.47 1.15 7.41* 
ดานความซ่ือสัตย 4.18 1.94 7.71 1.16 12.09* 
  ภาพรวมวินัยในตนเอง 18.94 4.61 27.89 3.81 20.05* 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.  ผลการเปรียบเทียบวินัยในตนเองวินัยในตนเองหลังเรียนระหวางกลุมทดลองที่ไดรับการสอนตามรูปแบบการ
เรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น  และกลุมควบคุมที่ไดรับการสอนตามปกติโดยใชสถิต ิ t – test Independent  ผลการเปรียบเทียบคะแนน
ความมีวินัยในตนเองหลังเรียนระหวางกลุมทดลอง และกลุมควบคุมคะแนนความมีวินัยในตนเองของกลุมทดลองคะแนนเฉล่ีย
เทากับ  27.89 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.81  กลุมควบคุมคะแนนเฉล่ียเทากับ 23.66  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.82  คะแนนเฉล่ียกลุมทดลองสูงกวาคะแนนเฉล่ียกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ  .05  

 
ตารางที่ 2   เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียคุณลักษณะวินัยในตนเอง 4 ดาน  หลังเรียนระหวางกลุมทดลองที่ไดรับการสอน ตาม

รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นและกลุมควบคุมที่ไดรับการสอนตามปกติ 

วินัยในตนเอง 
กลุมทดลอง กลุมควบคุม 

    t  X SD  X SD 

ดานความเชื่อม่ันในตนเอง 7.10 1.08 6.65 1.47 1.45 
ดานความรับผิดชอบ 6.81 0.98 5.94 1.78 2.63* 
ดานความอดทน 6.47 1.15 5.00 1.39 4.97* 
ดานความซ่ือสัตย 7.71 1.16 6.05 1.97 4.28* 
  ภาพรวมวินัยในตนเอง 27.89 3.81 23.66 0.82 3.86* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

สรุปและอภิปรายผล 

 

รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาวินัยในตนเองโดยใชแนวคิดกระบวนการรวมมือกันสรางวินัยสําหรับ
นักเรียนประถมศึกษามีความสอดคลองกันในทุกองคประกอบและความเหมาะสมในระดับมากที่สุด   นักเรียนที่ไดรับการสอน
ตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาวินัยในตนเองโดยใชกระบวนการรวมมือกันสรางวินัย  มีวินัยในตนเองหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05  และนักเรียนที่ไดรับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาวินัยใน
ตนเองโดยใชกระบวนการรวมมือกันสรางวินัย  มีวินัยในตนเองสูงกวานักเรียนกลุมที่ไดรับการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญ
ที่ระดับ .05 ทั้งน้ีเน่ืองจากรูปแบบที่พัฒนาขึ้นไดยึดแนวทางตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542  (แกไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ในมาตรา 22  กลาวถึงการจัดการศึกษาวา  ผูเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูพัฒนา
ตนเองไดตามธรรมชาติ  เต็มศักยภาพและถือผูเรียนสําคัญที่สุด  ผลการทดลองพบวารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาวินัย
ในตนเองโดยใชแนวคิดกระบวนการรวมมือกันสรางวินัยสําหรับนักเรียนประถมศึกษาที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิผลสามารถ
พัฒนาวินัยในตนเองและจากการศึกษาผลการวิเคราะหคะแนนเฉล่ียของกลุมทดลองความมีวินัยในตนเองรายดานทั้ง 4 ดาน  
คือ  ดานความเชื่อม่ัน ในตนเอง  ความรับผิดชอบ  ความอดทน  และความซ่ือสัตย  พบวาผลคะแนนเฉล่ียในทุกคุณลักษณะ
หลังการใชรูปแบบการเรียนการสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นสูงกวาคะแนนเฉล่ียกอนการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอน  
นอกจากน้ันผลการวิเคราะหคะแนนเฉล่ียคุณลักษณะวินัยในตนเอง 3 ดาน  คือ ความรับผิดชอบ ความอดทนและความ

3.  ผลการเปรียบเทียบวินัยในตนเองวินัยในตนเองหลังเรียน

ระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน

ที่พัฒนาขึ้น  และกลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนตามปกติโดยใช้สถิติ  

t – test Independent  ผลการเปรียบเทียบคะแนนความมีวินัย

ในตนเองหลังเรียนระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมคะแนน

ความมีวินัยในตนเองของกลุ่มทดลองคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  27.89 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.81  กลุ่มควบคุมคะแนน

เฉลี่ยเท่ากับ 23.66  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.82  

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มทดลองสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มควบคุมอย่างมี

นัยสำคัญที่ระดับ  .05  
 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะวินัยในตนเอง 4 ด้าน หลังเรียนระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้รับการสอน ตามรูปแบบ  

การเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นและกลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนตามปกติ 

สรุปและอภิปรายผล	
 รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาวินัยในตนเองโดยใช้  

แนวคิดกระบวนการร่วมมือกันสร้างวินัยสำหรับนักเรียนประถม  

ศึกษามีความสอดคล้องกันในทุกองค์ประกอบและความเหมาะสม  

ในระดับมากที่สุด นักเรียนที่ได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียน  

การสอนเพื่อพัฒนาวินัยในตนเองโดยใช้กระบวนการร่วมมือกัน  

สร้างวินัย มีวินัยในตนเองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย  

สำคัญที่ระดับ .05 และนักเรียนที่ได้รับการสอนตามรูปแบบ  

การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาวินัยในตนเองโดยใช้กระบวนการ  

ร่วมมือกันสร้างวินัย มีวินัยในตนเองสูงกว่านักเรียนกลุ่มที่ได้รับ  

การสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจาก  

รูปแบบที่พัฒนาขึ้นได้ยึดแนวทางตามพระราชบัญญัติการศึกษา  

แห่งชาติพุทธศักราช 2542 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ในมาตรา 22 กล่าวถึงการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนมีความ  

สามารถในการเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติ เต็มศักยภาพ  

และถือผู้เรียนสำคัญที่สุด ผลการทดลองพบว่ารูปแบบการเรียน  

การสอนเพื่อพัฒนาวินัยในตนเองโดยใช้แนวคิดกระบวนการ  

ร่วมมือกันสร้างวินัยสำหรับนักเรียนประถมศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  

มีประสิทธิผลสามารถพัฒนาวินัยในตนเองและจากการศึกษา  

ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มทดลองความมีวินัยใน  

ตนเองรายด้านทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านความเชื่อมั่น ในตนเอง  

ความรับผิดชอบ ความอดทน และความซื่อสัตย์ พบว่าผลคะแนน  

เฉลี่ยในทุกคุณลักษณะหลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่  

ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลองใช้รูปแบบ  

การเรียนการสอน นอกจากนั้นผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ย  
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16   วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 8  ฉบับที่ 2  เดือนกุมภาพันธ์ 2557- พฤษภาคม 2557

ขวัญศิริ  กันแตง,
 
จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์,

 
ปรีชา  เนาว์เย็นผล

 
,
 
สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา 

คุณลักษณะวินัยในตนเอง 3 ด้าน คือ ความรับผิดชอบ ความอดทน  

และความซื่อสัตย์ หลังเรียนของกลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนตาม  

รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับ  

การสอนตามปกติอย่าง มีนัยสำคัญมีเพียงด้านความเชื่อมั่นใน  

ตนเองที่มีผลการเปรียบเทียบ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ ทั้งนี้  

เนื่องจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากทฤษฎีพัฒนาการทาง  

จริยธรรมของ โคลเบอร์ก (Kohlberg. L.) เป็นขั้นระดับกฎเกณฑ์    

(Conventionally Level) เป็นจริยธรรมเชิงเหตุผลขั้นที่ 2 หรือ    

ขั้นกลาง แบ่งเป็น 2 ระดับ ขั้นอายุ 10 - 13 ปี ในขั้นนี้เด็กจะ  

คิดถึงเหตุผลเชิงจริยธรรมก้ำกึ่งระหว่างความรู้สึกของตนกับ

มาตรฐานจริยธรรมภายนอกเป็นเกณฑ์มากกว่ายึดตามแบบผู้อื่น   

เป็นช่วงจริยธรรมที่เด็กต้องการความมั่นใจ การดูแลและการศรัทธา  

ยึดการปฏิบัติด้วยเหตุผลทางจริยธรรมตามมาตรฐานของพ่อแม่  

เพื่อเป็นคนดีในสายตาพ่อแม่ เพื่อนและครูทำให้พัฒนาการในด้าน  

ความเชื่อมั่นในตนเองแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ ในภาพรวม  

รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิผลสามารถพัฒนาวินัยในตนเอง  

ให้สูงขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากในการพัฒนารูปแบบผู้วิจัยได้พัฒนา  

รูปแบบตามหลักการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทิศนา  

แขมมณี (2550: 222) ที่ได้เสนอองค์ประกอบที่สำคัญของรูปแบบ  

ไว้ว่ารูปแบบการเรียนการสอนต้อง มีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ   

แนวคิด หรือความเชื่อที่เป็นพื้นฐานหรือเป็นหลักการของรูปแบบ  

การสอนนั้น มีการบรรยายและอธิบายสภาพหรือลักษณะของการ

จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักการที่ยึดถือมีการจัด  

ระบบคือมีการจัดองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ

ของระบบให้สามารถนำผู้ เรียนไปสู่ เป้าหมายของระบบหรือ  

กระบวนการนั้นๆ มีการอธิบายหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีสอนและ  

เทคนิคการสอนต่างๆ อันจะช่วยให้กระบวนการ การเรียน  

การสอนนั้นๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนั้นในการกำหนด  

องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน (ทิศนา แขมมณี   

2550 : 222)  ผู้วิจัยได้กำหนดองค์ประกอบของรูปแบบการเรียน

การสอน 4 องค์ประกอบ ประกอบด้วย หลักการของรูปแบบ  

วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกระบวนการ และการวัดและประเมินผล  

อีกทั้งขั้นตอนกระบวนการทั้ง 6 ขั้น คือขั้นของการรู้จักตนเอง    

ขั้นของการเตรียมความพร้อม ขั้นสร้างความตระหนัก ขั้นนำ  

ความคิดสู่การปฏิบัติกิจกรรม ขั้นค้นพบคุณค่าของตนเองและ  

ขั้นวินัยในตนเองได้ตรวจสอบขั้นตอนโดยการวิเคราะห์รูปแบบ  

การพัฒนาจิตพิสัยแบบต่างๆ พบว่าขั้นตอนกระบวนการของ  

รูปแบบที่พัฒนาจิตพิสัยมีความสอดคล้องกับขั้นตอนกระบวน  

การเรียนการสอนของรูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น อัลเบิร์ต  

(Albert Linda, 1996) พบว่าการเพิ่มพูนความเข้มแข็ง  

ให้นักเรียน โดยการสร้างความภาคภูมิใจทำให้นักเรียนรู้สึกว่าตนมี  

ความสามารถทำให้นักเรียนมีความ สัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่นได้   

ทำให้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม การมีส่วนร่วม และการสร้าง  

ความไว้วางใจ ก่อให้เกิดการนับถือตนเองอันเป็นการสร้าง  

ความเข้มแข็งให้กับนักเรียน สอดคล้องกับ ลอร์เซน (Laursen.   

2003) ได้ศึกษาหลักการของความมีวินัยที่สำคัญพบว่าหลักการ  

ของความมีวินัยที่มีประสิทธิภาพนั้นจะอยู่บนพื้นฐานที่มีความ  

สัมพันธ์ที่ดีสอดคล้องกับเวลตี้ (Welty. 1993 : 548) พบว่าวิธี  

สอนที่เน้นกลุ่มสัมพันธ์เป็นพื้นฐานทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  

พฤติกรรมด้วยการเปิดเผยตนเอง ซึ่งมีผลทำให้รู้สึกว่ากล้า  

แสดงออกและเห็นคุณค่าในตัวเอง งานวิจัยของสุรพงษ์ ชูเดช   

(2542) ได้สร้างชุดฝึกอบรมสำหรับ นำไปใช้ในการพัฒนาวินัยใน  

ตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 5 เพื่อศึกษาผลของการ  

ฝึกอบรมวินัยในตนเองตามแนวทางไตรสิกขาที่มีต่อการพัฒนา  

วินัยในตนเอง ที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแตกต่างกัน ผลการวิจัย  

พบว่านักเรียนที่ได้รับการฝึกอบรมวินัยในตนเองตามแนวทาง  

ไตรสิกขามีวินัยในตนเองสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการฝึกอบรมวินัย  

ตามวิธีปกติ จากการสังเคราะห์งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่ง  

ผลต่อจิตพิสัยของผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาพบว่า ปัจจัย  

ด้านการจัดการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับ  

ผลการพัฒนาจิตพิสัยของผู้เรียนสูงสุด (วสันต์ ทองไทย, 2546 : 6)    

สรุปได้ว่ารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาวินัยในตนเองโดยใช้  

แนวคิดกระบวนการร่วมมือกันสร้างวินัยสำหรับนักเรียนประถม  

ศึกษามีประสิทธิผล สามารถนำไปพัฒนาความมีวินัยในตนเองให้

กับนักเรียนประถมศึกษาได้             

 

ข้อเสนอแนะ	
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนำไปใช้ 

  1) การนำรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาวินัยใน

ตนเองโดยใช้กระบวนการร่วมมือกันสร้างวินัย ครูผู้สอนควรศึกษา

คู่มือการใช้รูปแบบ ขั้นตอนของรูปแบบและทำความเข้าใจว่า  

การพัฒนาวินัยในตนเองสามารถพัฒนาได้จากการเรียนการสอน   

ครูผู้สอนมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาผู้เรียนผ่านกิจกรรม  

และในการจัดประสบการณ์สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม 

  2) ครูต้องเชื่อมั่นในตัวผู้เรียน อดทนและปรับเปลี่ยน

บทบาทจากผู้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้อำนวยความสะดวก ครูต้อง  

เป็นกัลยาณมิตรกับผู้เรียน สร้างความเข้มแข็งด้วยการทำให้  

นักเรียนรู้ว่าตนมีความสามารถ ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี ส่งเสริม  

ให้นักเรียนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

  3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนกระบวนการ  

ของรูปแบบเพื่อพัฒนาวินัยในตนเอง มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาวินัย  

ในตนเองของนักเรียน ดังนั้นครูควรให้ความสำคัญกับการพัฒนา  

วินัยในตนเองควบคู่ไปกับการพัฒนาผลงานนักเรียน 
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ขวัญศิริ  กันแตง,
 
จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์,

 
ปรีชา  เนาว์เย็นผล

 
,
 
สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา 

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

  1) การวิจัยครั้งนี้ได้ทำการวิจัยในชั้นประถมศึกษา  

ปีที่ 4 เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่กว้างขึ้น ควรศึกษาวิจัยในระดับชั้น  

อื่นด้วย 

  2) ควรมีการศึกษาผลการใช้รูปแบบในการพัฒนา  

คุณลักษณ์ความมีวินัยในตนเองด้านอื่น และควรศึกษาความคงทน  

ด้านพฤติกรรม 
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รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา			

A	Development	Model	for	Superleadership	of	Administrators	
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บทคัดย่อ	
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา ใน 5 ขั้นตอน   

คือ 1) การศึกษาและสำรวจข้อมูลเบื้องต้น 2) การสร้างร่างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา  

3) การพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา 4) การตรวจสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนา  

ภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา และ 5) การสรุปและนำเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหาร  

สถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องภาวะผู้นำเหนือผู้นำ จำนวน 18 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ผู้วิจัยได้นำ  

ข้อมูลที่ได้จากเทคนิคเดลฟายไปสร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ามัธยฐานและ  

ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ให้ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จำนวน 116 คน  

ตอบแบบสอบถามความเป็นไปได้ในการนำรูปแบบไปปฏิบัตินำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา 1) ด้านการทำให้เป็นผู้นำตนเอง พฤติกรรม  

การบริหารโดยแนะนำและส่งเสริมบุคลากรให้มีการแบ่งงานกันทำอย่างเป็นระบบและมีสัดส่วนที่แน่นอน พัฒนาด้วยวิธีการระดม  

ความคิด 2) ด้านผู้นำแสดงเป็นแบบฉบับของการเป็นผู้นำตนเอง แสดงพฤติกรรมเด่นให้ปรากฏแก่ผู้ร่วมงานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ  

สุขภาพจิต และสุขภาพกาย สติปัญญา พัฒนาด้วยวิธีการสนทนาวงกลม 3) ด้านการกระตุ้นให้ผู้ตามตั้งเป้าหมายด้วยตนเอง มีพฤติกรรม  

กระตุ้น สนับสนุน ส่งเสริมและช่วยเหลือให้บุคลากรในหน่วยงานให้สามารถกำหนดเป้าหมายได้ด้วยตนเอง พัฒนาด้วยวิธีการระดม  

ความคิด 4) ด้านการสร้างรูปแบบความคิดทางบวก เปลี่ยนแปลงแนวคิดเดิมๆ เป็นแนวคิดเชิงเหตุผล พัฒนาด้วยวิธีการประชุมทาง  

วิชาการ 5) ด้านการอำนวยความสะดวกให้เกิดภาวะผู้นำตนเองโดยการให้รางวัลและตำหนิอย่างสร้างสรรค์ ประเมินผลการปฏิบัติงาน

และให้รางวัล/ชมเชยในผลงานที่ประสบความสำเร็จ พัฒนาด้วยวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ 6) ด้านการสนับสนุนให้เกิดผู้นำตนเองโดย

การสร้างทีมงาน ผู้ร่วมงานมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานอย่างอิสระ พัฒนาด้วยวิธีการฝึกงาน 7) ด้านการอำนวยความสะดวกให้เกิด

วัฒนธรรมของผู้นำตนเอง สร้างแรงจูงใจ ให้กำลังใจ ให้การเสริมแรงแก่บุคลากรเพื่อให้เกิดความรู้สึกในการเป็นเจ้าของและการมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาหน่วยงาน พัฒนาด้วยวิธีการกลุ่มทำงาน  
 

คำสำคัญ		: ภาวะผู้นำเหนือผู้นำ, รูปแบบ   
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Abstract	
 The objectives of this research were to study and develop administration model for superleadership  

of admi.nistrators. The research procedures consisted of the following 5 steps: 1) finding basic data, 2) designing   

the model, 3) developing the model, 4) verifying quality of the model, and 5) implementing and presenting the   

model for superleadership of administrators. The sample used to construct the model included the 18   

superleadership experts, derived by means of the purposive sampling method. They were asked to review the 

questionnaires with the Delphi technique.  The statistical devices used for the analysis of data were median and 

interquartile range. The appropriate superleadership model was finally rated by the sample of the 116 

administrators in basic education institutes. The statistical devices used for analyzing the data were mean and   

standard deviation. 

 The results showed the following development model for superleadership of administrators: 1) being a  

self-leader with the administration behavior by advising and encouraging the personnel staff to share the work   

systematically and have a certain job proportion and develop the job by brainstorming, 2) modeling  

self-leadership by conducting unique behaviors among the colleague in term of personality, mental health, 

physical health, intelligence, as well as conversation circles, 3) having self-set goals with the behaviors of   

stimulation, support, encouragement, and help the personnel staff to set their goals by brainstorming, 4) creating   

positive thinking patterns by changing traditional ideas into logical ideas by holding academic conferences,  

5) facilitating self-leadership through rewards, constructive reprimand, work evaluation, a gift and praise for   

successful achievement by organizing workshops, 6) promoting self-leadership through teamwork for confidence   

and independent work among the colleague by trainings, and 7) facilitating self-leadership culture through  

motivation, encouragement, reinforcement for the personnel staff to have a sense of ownership and the 

organization contribution through group works. 
 

Keywords	:  Superleadership of Administrators, Model 
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บทนำ	
 การปรับ เปลี่ ยนกระบวนทัศน์ ในทุ กส่ วนราชการ  

การพัฒนาองค์ กร ให้ เ กิ ดการ เปลี่ ยนแปลง เป็นผู้ น ำการ

เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการศึกษาไทยนั้นได้มีการพัฒนาการ

จัดการศึกษาในทุกภาคส่วน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน  

การศึกษาของชาติด้วยการประเมินคุณภาพมาตรฐานด้าน  

ผู้บริหาร ด้านครูและด้านผู้เรียนโดยเฉพาะมาตรฐานด้านผู้บริหาร  

ได้มีการกำหนดให้มีการจัดองค์กร โครงสร้างและการบริหารงาน  

อย่างเป็นระบบครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา สถานศึกษา  

มีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการบริหาร  

จัดการ มีความคิดริเริ่มและวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถใน  

การบริหาร การเป็นผู้นำทางวิชาการ มีความมุ่งมั่น อุทิศตนใน  

การทำงานและเป็นแบบอย่างที่ดี จะเห็นได้ว่าการพัฒนาเพื่อ  

ประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนสำคัญ เนื่องจากใน  

การจัดการศึกษาที่ต้องมีภาวะผู้นำและมีความสามารถ ทำให้  

ผู้ตามมีความเป็นผู้นำและการจัดองค์กร ดังนั้นผู้บริหารสถาน  

ศึกษาจึงเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดในการบริหารสถานศึกษาเพราะว่า  

ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นหัวหน้าหน่วยบริการที่ เล็กที่สุดใน  

การจัดการศึกษานโยบาย หลักสูตร ความมุ่งหมายทางการศึกษา  

หรือวิธีการสอนต่างๆ นั้น จึงจำเป็นต้องมีคุณลักษณะของภาวะ  

ผู้นำ (Leadership) ในการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและมุ่งสัมฤทธิ์  

ของคน มิใช่เพียงแต่ว่าตนเองมีภาวะผู้นำขององค์กรดังเช่นในอดีต  

ที่ผ่านมา ซึ่งให้ความสำคัญกับบทบาทและคุณลักษณะของผู้นำ  

เป็นหลัก แต่จะต้องเป็นผู้กระตุ้นผู้ตามให้เป็นผู้นำด้วยเช่นกัน  

สิ่งสำคัญคือจะต้องเป็นผู้ส่งผ่านหรือสร้างผู้ตามให้เป็นผู้นำ 

(Leader) ตามแบบฉบับแห่งผู้นำด้วยการสร้างภาวะผู้นำเหนือ  

ผู้นำ (Superleadership Constructed) ที่สามารถเป็นผู้นำให้  

ผู้อื่นตามแบบอย่างโดยมีภาวะผู้นำเหนือผู้นำที่เป็นคนนำให้คนอื่น  

มีความเป็นผู้นำด้วยตนเอง (A Superleadership is One Who  

Leads Others to Lead Themselves) และสิ่งสำคัญจะต้องมี  

ภาวะผู้นำในตนเอง (Self-Leadership) เรียกอีกนัยหนึ่งว่า  

การฝึกลูกน้องให้เก่ง ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นผู้มีความสำคัญ  

ในตนเอง ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทในการบริหาร  

บุคลากรในสถานศึกษาโดยการพัฒนาความรู้ความสามารถและ  

ทักษะให้เป็นผู้นำมีความสามารถในการตัดสินใจตามที่ได้รับ  

มอบหมายในบทบาทหน้าที่ (Manz & Sims. 2001 : xvi) 

 ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีการพัฒนาภาวะผู้นำเหนือผู้นำ  

ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารได้ใช้ความรู้ความสามารถและศักยภาพใน  

การบริหารสถานศึกษา สร้างคนให้เป็นผู้นำตามแบบอย่าง  

ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ในความสำเร็จของการบริหาร  

สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาวะผู้นำเหนือผู้นำของ  

ผู้บริหารสถานศึกษา กล่าวได้ว่าสถานศึกษาจะดีหรือไม่ มีคุณภาพ  

หรือไม่นั้นขึ้นกับผู้บริหารสถานศึกษา เป็นสำคัญถือได้ว่าเป็น  

สถาบันที่รับผิดชอบในการสร้างและพัฒนาคุณลักษณะพื้นฐาน  

เพื่อให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ จึงจำเป็นที่จะต้องมีผู้บริหารสถาน

ศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถโดยเฉพาะเป็นผู้กำหนดนโยบาย

ของสถาบันเหล่านั้นได้เล็งเห็นความสำคัญของศักยภาพในการ  

ก่อเกิดจากการเป็นผู้นำในตนเอง (Self-Leader) ของโลกยุคใหม่  

ที่ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้องค์กรนำ  

ไปสู่เป้าหมายในการสัมฤทธิ์ผลตามผลผลิต/ผลลัพธ์ (Output/  

Outcome) ของดัชนีตามตัวชี้วัด (Indicators) ผลการปฏิบัติงาน   

(Key Performance Indicators or KPI) จึงเป็นโอกาสที่สถาน  

ศึกษาจะประสบความสำเร็จในการก้าวไปสู่มาตรฐานสากล   

(International Standard) จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษา  

จะต้องได้รับการพัฒนาภาวะผู้นำเหนือผู้นำ (ซาลาล เอล เฟรด 

คาร์เดน เทอรี่ สมุไทโล. 2547 : 1-10) 

 จากความเป็นมาและความสำคัญดังกล่าว ถ้าได้พัฒนา  

ภาวะผู้นำเหนือผู้นำให้กับผู้บริหารสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดย

การศึกษา วิเคราะห์การพัฒนาภาวะผู้นำเหนือผู้นำที่สามารถใช้

พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมจะช่วยให้สถาน

ศึกษาดำเนินกิจกรรมสนองตอบต่อนโยบายการพัฒนาการศึกษา 

จึงได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหาร

สถานศึกษา  สำหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารสถาน

ศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาและพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏรำไพพรรณีในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่นโดยให้บริการทางวิชาการแก่สังคมทั้งภาคประชาชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและองค์กร

หรือสถาบันทางศาสนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย	
 1. เพื่อศึกษาวิธีการพัฒนาภาวะผู้นำเหนือผู้นำของ  

ผู้บริหารสถานศึกษา    

 2. เพื่อนำเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเหนือผู้นำของ  

ผู้บริหารสถานศึกษา    
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สุรีย์มาศ  สุขกสิ 

วิธีการดำเนินวิจัย	
 การวิจัยเพื่อนำเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเหนือ  

ผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ  

การพัฒนาการดำเนินการวิจัยได้แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ตามลำดับ  

ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่	1	 การศึกษาและสำรวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อ

กำหนดกรอบความคิดในการวิจัยโดยศึกษาเอกสาร แนวคิด  

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำเหนือผู้นำและวิธี  

การพัฒนา รวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญที่มีความรู้และ  

ประสบการณ์ในเรื่องการพัฒนาภาวะผู้นำเหนือผู้นำ   

 ขั้นตอนที่	2 การสร้างร่างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำ  

เหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีองค์ประกอบ คือ  

1) การทำให้เป็นผู้นำตนเอง 2) ผู้นำแสดงเป็นแบบฉบับของการ  

เป็นผู้นำตนเอง 3) กระตุ้นให้ผู้ตามตั้งเป้าหมายด้วยตนเอง  

4) สร้างรูปแบบความคิดทางบวก 5) อำนวยความสะดวกให้  

เกิดภาวะผู้นำตนเองโดยการให้รางวัลและตำหนิอย่างสร้างสรรค์ 

6) สนับสนุนให้เกิดผู้นำตนเองโดยการสร้างทีมงาน และ 7) อำนวย  

ความสะดวกให้เกิดวัฒนธรรมของผู้นำตนเอง 

 ขั้นตอนที่	3 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเหนือ  

ผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้เทคนิคเดลฟายจากผู้เชี่ยวชาญ  

จำนวน 18 คน เพื่อให้ได้รูปแบบที่มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  

และมีความสมบูรณ์ด้วยการนำรูปแบบจำลองจากขั้นตอนที่ 2  

มาศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดเป็นรูปแบบด้วยเทคนิคเดลฟาย  

3 รอบ 

 ขั้นตอนที่	4 การตรวจสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบ  

การพัฒนาภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ที่ผ่านการพัฒนา  

โดยผู้เชี่ยวชาญในขั้นตอนที่ 3 โดยผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จำนวน 116 คน   

เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ในการนำไปปฏิบัติ 

 ขั้นตอนที่	5 การสรุปและนำเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะ  

ผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา โดยจัดทำเป็นรายงานผล

การวิจัยต่อไป 

 

ผลการวิจัย	
 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหาร  

สถานศึกษา สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้   

 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถาน  

ศึกษา ด้านการทำให้เป็นผู้นำตนเอง โดยรวมและรายข้ออยู่ใน  

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก   

เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยสามลำดับแรก คือ พฤติกรรม  

การบริหารโดยแนะนำและส่งเสริมบุคลากรให้มีการแบ่งงานกันทำ  

อย่างเป็นระบบและมีสัดส่วนที่แน่นอน พัฒนาด้วยวิธีการระดม  

ความคิด พฤติกรรมการบริหารที่แนะนำ ส่งเสริมให้บุคลากร  

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่แสดงออกที่ถูกต้องเหมาะสม สามารถเป็น  

ผู้นำตนเองและผู้อื่นได้ พัฒนาด้วยวิธีการระดมความคิด มีความ  

สามารถในการสอนและให้กรอบแนวคิดในการพัฒนาตนเองแก่  

ผู้ปฏิบัติงาน พัฒนาด้วยวิธีการสอนงาน  

 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหาร  

สถานศึกษา ด้านผู้นำแสดงเป็นแบบฉบับของการเป็นผู้นำตนเอง   

โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  

พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย  

สามลำดับแรก คือ แสดงพฤติกรรมเด่นให้ปรากฏแก่ผู้ร่วมงาน  

เกี่ยวกับบุคลิกภาพ สุขภาพจิต และสุขภาพกาย สติปัญญา พัฒนา  

ด้วยวิธีการสนทนาวงกลม มีพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีใน  

การส่งเสริมให้บุคลากรนำไปเป็นแบบฉบับในการเปลี่ยนแปลง  

พฤติกรรมตนเอง พัฒนาด้วยวิธีการสอนงาน และแสดงบทบาท  

ตัวอย่างโดยการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมและผลักดันให้เกิด  

การพัฒนาตนเอง พัฒนาด้วยวิธีการฝึกงาน   

 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหาร  

สถานศึกษา ด้านการกระตุ้นให้ผู้ตามตั้งเป้าหมายด้วยตนเอง  

โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  

พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย  

สามลำดับแรก คือ มีพฤติกรรมกระตุ้น สนับสนุน ส่งเสริมและ  

ช่วยเหลือให้บุคลากรในหน่วยงานให้สามารถกำหนดเป้าหมาย  

ได้ด้วยตนเอง พัฒนาด้วยวิธีการระดมความคิด มีความมั่นใจ  

ในตนเองและมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ พัฒนาด้วยวิธีการเรียนรู้แบบ  

ออนไลน์ และกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานแสดงความเชื่อมั่นต่อศักยภาพ  

ของตนเองในการกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงาน พัฒนาด้วยวิธี  

การระดมความคิด  

 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถาน

ศึกษา ด้านการสร้างรูปแบบความคิดทางบวก โดยรวมและรายข้อ

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับ

มาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยสามลำดับแรก คือ 

เปลี่ยนแปลงแนวคิดเดิมๆ เป็นแนวคิดเชิงเหตุผล พัฒนาด้วยวิธี

การประชุมทางวิชาการ ตระหนักถึงปัญหา สามารถเรียนรู้ถึงวิธี

การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ พัฒนาด้วยวิธีการ

ระดมความคิด และบุคลากรสามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ดี 

แสดงออกถึงความเป็นผู้นำที่มั่นคงทางอารมณ์ พัฒนาด้วยวิธีการ

อภิปราย เป็นคณะ  

 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถาน

ศึกษา ด้านการอำนวยความสะดวกให้เกิดภาวะผู้นำตนเองโดย

การให้รางวัลและตำหนิอย่างสร้างสรรค์ โดยรวมและรายข้ออยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก 
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สุรีย์มาศ  สุขกสิ 

เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยสามลำดับแรก คือ ประเมินผล  

การปฏิบัติงานและให้รางวัล/ชมเชยในผลงานที่ประสบความ  

สำเร็จ พัฒนาด้วยวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ การช่วยเหลือให้  

บุคลากรจัดการบริหารตนเองได้ พัฒนาด้วยวิธีการฝึกงาน และมี  

พฤติกรรมในการช่วยเหลือ ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสามารถเพื่อ  

จูงใจหรือใช้อิทธิพลต่อผู้ร่วมงาน พัฒนาด้วยวิธีการสนทนาวงกลม 

 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถาน  

ศึกษา ด้านการสนับสนุนให้เกิดผู้นำตนเองโดยการสร้างทีมงาน   

โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  

พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย  

สามลำดับแรก คือ ผู้ร่วมงานมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานอย่าง  

อิสระ พัฒนาด้วยวิธีการฝึกงาน ยึดหลักการทำงานเป็นคณะที่  

ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ พัฒนาด้วยวิธีการประชุมทาง  

วิชาการ และมีแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในทีมงานได้  

เป็นอย่างดี พัฒนาด้วยวิธีการอภิปรายเป็นคณะ  

 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถาน

ศึกษา ด้านการอำนวยความสะดวกให้เกิดวัฒนธรรมของผู้นำ  

ตนเอง โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  

พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย  

สามลำดับแรก คือ สร้างแรงจูงใจ ให้กำลังใจ ให้การเสริมแรงแก่  

บุคลากรเพื่อให้เกิดความรู้สึกในการเป็นเจ้าของและการมีส่วนร่วม  

ในการพัฒนาหน่วยงาน พัฒนาด้วยวิธีการกลุ่มทำงาน ปลูกฝังให้  

บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและความสามารถ ตลอดจนระเบียบ  

วินัย ประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม และบรรทัดฐานการทำงานที่  

พึงประสงค์ในรูปแบบต่างๆ พัฒนาด้วยวิธีการประชุมทางวิชาการ   

และมีพฤติกรรมที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรในด้าน  

ต่างๆ เพื่อให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน พัฒนาด้วยวิธีการสนทนา  

วงกลม  

 

อภิปรายผลการวิจัย	
 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหาร  

สถานศึกษา ด้านการทำให้เป็นผู้นำตนเอง โดยรวมและรายข้อ  

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับ  

มาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยสามลำดับแรก คือ  

พฤติกรรมการบริหารโดยแนะนำและส่งเสริมบุคลากรให้มีการ  

แบ่งงานกันทำอย่างเป็นระบบและมีสัดส่วนที่แน่นอน พัฒนาด้วย  

วิธีการระดมความคิด พฤติกรรมการบริหารที่แนะนำ ส่งเสริมให้  

บุคลากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่แสดงออกที่ถูกต้องเหมาะสม   

สามารถเป็นผู้นำตนเองและผู้อื่นได้ พัฒนาด้วยวิธีการระดม  

ความคิด มีความสามารถในการสอนและให้กรอบแนวคิดใน  

การพัฒนาตนเองแก่ผู้ปฏิบัติงาน พัฒนาด้วยวิธีการสอนงาน  

เนื่องมาจากผู้บริหารควรมีการศึกษาดี มีความเฉลียวฉลาดเชื่อมั่น

ในตนเอง มีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การและสังคม มีจิตสำนึก  

ที่ดี ริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเพียรพยายาม รับผิดชอบ กล้าหาญ   

สนใจศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ สามารถปรับตัว ปรับอารมณ์ได้  

มีทักษะทางการพูด อารมณ์ขัน มีความสามารถด้านกีฬา มีทักษะ  

ทางเศรษฐกิจและสังคมดีเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้และมีวินัยใน  

ตนเอง (กวี วงศ์พุฒ. 2543 : 5 - 6) นอกจากนั้นผู้บริหารทางด้าน  

การศึกษาควรมีบทบาทการเป็นผู้นำทางวิชาการ เป็นผู้นำ  

การเปลี่ยนแปลง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักสร้างและกำหนด  

วิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี  

สมัยใหม่ มีคุณธรรมซื่อสัตย์ยุติธรรม มีความสามารถทางอารมณ์   

มีความสามารถในการบริหารจัดการ การสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์   

เป็นนักวิจัย นักพัฒนาและพัฒนาองค์การไปสู่ความเป็นองค์การ  

แห่งการเรียนรู้ (วนิตา ศุกระมูล. 2546 : 34-35) สอดคล้อง  

กับงานวิจัยของ อุทิศ แสงผ่อง (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาภาวะ  

ผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ   

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบว่า ผู้บริหาร  

สถานศึกษา มีภาวะผู้นำเหนือผู้นำโดยรวมและรายข้ออยู่ใน  

ระดับมาก ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหาร  

สถานศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี   

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการเปรียบเทียบ  

ภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ใน

การบริหารสถานศึกษามากและผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการ

บริหารสถานศึกษาน้อยแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 

ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่

มีการบริหารในสถานศึกษาประเภทประถมศึกษา ขยายโอกาส

ทางการศึกษา และมัธยมศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 

 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหาร  

สถานศึกษา ด้านผู้นำแสดงเป็นแบบฉบับของการเป็นผู้นำตนเอง  

โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  

พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย  

สามลำดับแรก คือ แสดงพฤติกรรมเด่นให้ปรากฏแก่ผู้ร่วมงาน  

เกี่ยวกับบุคลิกภาพ สุขภาพจิต และสุขภาพกาย สติปัญญา พัฒนา  

ด้วยวิธีการสนทนาวงกลม มีพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการ  

ส่งเสริมให้บุคลากรนำไปเป็นแบบฉบับในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  

ตนเอง พัฒนาด้วยวิธีการสอนงาน และแสดงบทบาทตัวอย่างโดย  

การแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมและผลักดันให้เกิดการพัฒนาตนเอง  

พัฒนาด้วยวิธีการฝึกงาน เนื่องมาจาก กระบวนการที่ผู้นำหรือ  

ผู้บริหารใช้อิทธิพลต่อบุคลากรด้วยแสดงพฤติกรรมของตนเอง  

ให้บุคลากรสามารถเป็นผู้นำตนเองได้ ซึ่งบุคลากรหรือผู้ตามจะ  

เปลี่ยนพฤติกรรมโดยการตั้งเป้าหมายจากผู้นำหรือผู้บริหาร ซึ่ง  

ผู้นำหรือผู้บริหารต้องแสดงออกถึงการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่  
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ดีงาม ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ผู้นำหรือผู้บริหารต้องแสดง  

พฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรในหน่วยงานและ  

สาธารณชนทั่วไป โดยการแสดงออกและกระตุ้น แนะนำ ส่งเสริม  

ให้บุคลากรเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม  

จริยธรรม ไม่เห็นแก่ตัว มีระเบียบวินัย รู้จักเสียสละ ส่งเสริมให้  

บุคลากรแสดงออกถึงการเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความคิด  

ริเริ่มสร้างสรรค์เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีทักษะในการปฏิบัติงาน  

ผู้บริหารสามารถสร้างความชอบและความเหมือนกันของบุคลากร

กับผู้บริหาร ซึ่งเป็นการสร้างอำนาจอ้างอิงที่เกิดจากตัวผู้บริหารที่

จะแสดงเป็นแบบฉบับให้บุคลากรยึดถือเป็นแบบอย่างในการ  

ปฏิบัติให้คล้ายกับผู้บริหาร ผู้บริหารสามารถทำให้บุคลากรเชื่อถือ  

ศรัทธา ภูมิใจและเชื่อมั่นในความสามารถของผู้บริหาร บุคลากร  

จะรู้สึกอบอุ่นใจเมื่ออยู่ใกล้และภาคภูมิใจที่ได้ทำงานร่วมกับ  

ผู้บริหาร บุคลากรเรียนรู้ที่จะลอกเลียนพฤติกรรม รวมทั้งแบบ  

ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่มีประสบการณ์มากกว่าตน (สิทธิพร นิยม  

ศรีสมศักดิ์ . 2545 : 25) สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนะชัย  

นาทสีทา (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นำเหนือผู้นำ  

ของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอโป่งน้ำร้อน สังกัดสำนักงานเขต  

พื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำเหนือ  

ผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอโป่งน้ำร้อน สังกัดสำนักงาน  

เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ใน  

ระดับมากเรียงลำดับจากมากไปน้อยสามลำดับคือ การแสดงเป็น  

แบบฉบับให้บุคลากรเป็นผู้นำตนเอง การอำนวยความสะดวกให้  

เกิดภาวะผู้นำตนเองโดยให้รางวัลและตำหนิอย่างสร้างสรรค์  

การสนับสนุนให้เกิดภาวะผู้นำตนเองโดยการสร้างคณะทำงาน   

การทำให้บุคลากรเป็นผู้นำตนเอง การกระตุ้นให้บุคลากรตั้ง  

เป้าหมายด้วยตนเอง การอำนวยความสะดวกให้เกิดวัฒนธรรม  

ของผู้นำตนเอง และการสร้างรูปแบบความคิดทางบวก    

 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหาร  

สถานศึกษา ด้านการกระตุ้นให้ผู้ตามตั้งเป้าหมายด้วยตนเอง  

โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  

พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย  

สามลำดับแรก คือ มีพฤติกรรมกระตุ้น สนับสนุน ส่งเสริมและ  

ช่วยเหลือให้บุคลากรในหน่วยงานให้สามารถกำหนดเป้าหมาย  

ได้ด้วยตนเอง พัฒนาด้วยวิธีการระดมความคิด มีความมั่นใจใน  

ตนเองและมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ พัฒนาด้วยวิธีการเรียนรู้แบบ  

ออนไลน์ และกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานแสดงความเชื่อมั่นต่อศักยภาพ  

ของตนเองในการกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงาน พัฒนาด้วยวิธี  

การระดมความคิด เนื่องมาจาก ผู้นำหรือผู้บริหารต้องเข้าใจ  

เป้าหมายขององค์การ มีความมั่นใจในตนเอง มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ   

ผู้บริหารต้องมีความมั่นใจและตั้งใจที่จะสู้ เพื่อเป้าหมายแห่ง  

ความสำเร็จในงาน ทำให้บุคลากรมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น   

รับรู้ว่างานที่ทำนั้นมีคุณภาพและมีความหมาย ซึ่งจะทำให้เกิด  

ความพยายามในการปฏิบัติงาน (วิโรจน์ สารรัตนะ. 2542 :  

92-95) สอดคล้องกับงานวิจัยของ พนมจันทร์ คำหลอย  

(2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษากระบวนการของภาวะผู้นำเหนือผู้นำ  

ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน เขตอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  

พบว่า กระบวนการของภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน  

เอกชน เขตอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี อยู่ ในระดับมาก  

กระบวนการของภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน 

เขตอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีและ  

สูงกว่าปริญญาตรี แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ   

.05 ที่มีประสบการณ์น้อยกับประสบการณ์มากแตกต่างกันอย่าง  

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถาน

ศึกษา ด้านการสร้างรูปแบบความคิดทางบวก โดยรวมและรายข้อ  

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ใน  

ระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยสามลำดับแรก คือ   

เปลี่ยนแปลงแนวคิดเดิมๆ เป็นแนวคิดเชิงเหตุผล พัฒนาด้วยวิธี  

การประชุมทางวิชาการ ตระหนักถึงปัญหา สามารถเรียนรู้ถึงวิธี  

การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ พัฒนาด้วยวิธี  

การระดมความคิด และบุคลากรสามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ดี   

แสดงออกถึงความเป็นผู้นำที่มั่นคงทางอารมณ์ พัฒนาด้วยวิธี  

การอภิปราย เป็นคณะ เนื่องมาจากเป็นกระบวนการที่ผู้นำหรือ  

ผู้บริหาร สร้างรูปแบบความคิดที่ดี และปลูกฝังนิสัยให้เกิดขึ้นแก่  

บุคลากร โดยการกระตุ้นและให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้บุคลากร  

เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและแง่คิดในทางที่ดี ปรับตัวให้  

เข้ากับผู้อื่นได้ตระหนักถึงปัญหา สามารถเรียนรู้ถึงวิธีการแก้ไข  

ปัญหาอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ ผู้นำหรือผู้บริหารเป็น  

ผู้กระตุ้นให้ข้อเสนอแนะและส่งเสริมให้บุคลากรได้แสดงความคิด  

เห็นและแง่คิดต่างๆ สามารถนำความคิดและเทคนิคใหม่ๆ   

มาปฏิบัติงาน บุคลากรสามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น ได้ดี 

แสดงออกถึงความเป็นผู้นำที่มั่นคงทางอารมณ์ คิดกำหนด  

โครงการใหม่ๆ และพร้อมที่จะทำให้สำเร็จ เป็นที่ยอมรับของ  

บุคคลทั่วไป ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในองค์การ เป็นวิธีที่ยอมรับ  

ว่าเป็นแนวคิดที่ดี มีความละเอียดรอบคอบและยืดหยุ่นได้ตาม  

ความเหมาะสม สามารถค้นหาทางเลือกได้หลากหลายเพื่อการ  

แก้ไขปัญหาที่ดีและถูกต้อง ตลอดทั้งการศึกษา วิเคราะห์ปัญหา  

อย่างละเอียดรอบคอบ เสนอนวัตกรรมทางความคิดเพื่อสร้างสรรค์  

ไม่ใช่เพื่อต่อต้านการปฏิบัติงานหรือนโยบาย ต้องคิดว่าไม่มีวิธีใด  

ที่ถูกต้องที่สุดเพียงวิธีเดียว แต่ยังมีวิธีอื่น ทางเลือกอื่นที่ดีกว่า  

ถูกต้องกว่าอยู่เสมอ พยายามหาทางเลือกที่ดีที่สุดในการตัดสินใจ   

ดังนั้นผู้บริหารควรกระตุ้นการใช้ปัญญาและความคิดในการ  

ป้องกันมากกว่าแก้ปัญหา (วีระวัฒน์ ปันนิตามัย. 2544 : 61)  
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิติมา เทียนทอง (2544 : บทคัดย่อ)   

ได้ศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาในทศวรรษหน้า   

พบว่า คุณลักษณะส่วนตนด้านความน่าเชื่อถือ มีคุณลักษณะ  

สำคัญ 5 ประการ คือ เป็นผู้ที่มีความฉลาด และมีวิสัยทัศน์  

กว้างไกล เป็นผู้ที่มีทักษะในการสื่อสาร เป็นผู้ที่มีความสามารถ  

เข้าถึงได้ เป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในหลักการ ค่านิยมที่ถูกต้อง และมี  

ความจริงใจต่อความเชื่อนั้น เป็นผู้ที่มีความกล้าพึ่งตนเองด้วย  

ความมั่นใจ และมีพลังมุ่งมั่นต่อความสำเร็จ ส่วนความสามารถเชิง  

บริหารจัดการมีคุณลักษณะสำคัญ 5 ประการ คือ ความสามารถ  

ในการวิเคราะห์ วางแผน ความสามารถในการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม   

ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ความสามารถใน  

การเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ความสามารถในการติดตามงาน   

และการประเมินผลการดำเนินงาน 

 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหาร  

สถานศึกษา ด้านการอำนวยความสะดวกให้เกิดภาวะผู้นำตนเอง  

โดยการให้รางวัลและตำหนิอย่างสร้างสรรค์ โดยรวมและรายข้อ  

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ใน  

ระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยสามลำดับแรก คือ   

ประเมินผลการปฏิบัติงานและให้รางวัล/ชมเชยในผลงานที่ประสบ  

ความสำเร็จ พัฒนาด้วยวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ การช่วยเหลือ  

ให้บุคลากรจัดการบริหารตนเองได้ พัฒนาด้วยวิธีการฝึกงาน และ  

มีพฤติกรรมในการช่วยเหลือ ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสามารถ  

เพื่อจูงใจหรือใช้อิทธิพลต่อผู้ร่วมงาน พัฒนาด้วยวิธีการสนทนา  

วงกลม ในการปฏิบัติงานร่วมกันนั้นต้องมุ่งพัฒนาบุคลากรตาม  

ความต้องการและความสนใจ สนับสนุนให้ได้รับโอกาสในการ  

พัฒนางาน นับว่าเป็นกระบวนการที่ผู้นำหรือผู้บริหารพยายาม  

สร้างผู้นำรุ่นใหม่เพราะเป็นการช่วยเหลือให้บุคลากรจัดการบริหาร  

ตนเองได้ พัฒนาตนเองตามความต้องการและความสนใจ   

สร้างความพึงพอใจ เป็นผู้ที่มีศิลปะใน การตำหนิหรือติชม  

บุคลากร (สุวิระ ทรงเมตตา. 2541 : 28) และ วีระวัฒน์ ปันนิตามัย   

(2544 : 78) กล่าวว่า ผู้บริหารพร้อมที่จะเดินเคียงคู่กับบุคลากร  

ฟันฝ่าอุปสรรคไปอย่างไม่หยุดนิ่ง จนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย และ  

เมื่อถึงเส้นชัยแล้วควรให้รางวัลแก่บุคลากรเพื่อเป็นการสร้างขวัญ  

และกำลังใจ ผู้นำหรือผู้บริหารต้องดำเนินการอำนวยความสะดวก

ให้แก่บุคลากรด้วยความช่วยเหลือ สนับสนุน ให้คำปรึกษา  

สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ให้เกียรติและรางวัล ยกย่องชมเชยอย่าง  

สมศักดิ์ศรี ไม่แย่งเอาผลงานผู้อื่น รู้ว่างานที่สำเร็จได้นั้นเป็น  

ผลงานของใคร การให้คุณให้โทษต้องทำด้วยความยุติธรรม ไม่ใช้  

อารมณ์หรือความสนิทสนมส่วนตัวเป็นที่ตั้ง ให้โอกาสผู้ใต้บังคับ  

บัญชาในการปรับปรุงงาน ส่งเสริมให้สมาชิกในองค์การมีโอกาส  

ศึกษาเพิ่มเติมในระหว่างการทำงาน ตลอดจนเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี  

ความรู้ ความเข้าใจภายนอกองค์การมาให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อ  

ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ผู้นำส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานมีความ  

ก้าวหน้าในอาชีพและยอมรับนับถือเมื่อบุคลากรทำงานประสบ  

ความสำเร็จทั้งด้านอาชีพและส่วนตัว สร้างบรรยากาศการเรียนรู้  

ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยมิตรภาพ ปราศจากการข่มขู่  

หรือบังคับ ก่อให้เกิดสวัสดิภาพ ทั้งด้านสุขภาพอนามัย   

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

เกศดา ศรีสม (2553 : 69-80) ได้ศึกษาเรื่องภาวะผู้นำเหนือ  

ผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงาน  

เขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นำ  

เหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยรวมและรายด้าน  

อยู่ในระดับมาก 2) ภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา   

โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว  

เขต 1 จำแนกตามวุฒิการศึกษาโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกัน  

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้บริหารที่มีวุฒิ  

การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีภาวะผู้นำเหนือผู้นำสูงกว่าผู้บริหาร  

ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ยกเว้นด้านการอำนวยความสะดวก  

ให้เกิดภาวะผู้นำตนเอง โดยการให้รางวัลและการตำหนิทาง  

สร้างสรรค์ ไม่แตกต่างกัน 3) ภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหาร  

สถานศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

สระแก้ว เขต 1 จำแนกตามประสบการณ์การบริหารสถานศึกษา   

โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการกระตุ้นให้

บุคลากรตั้งเป้าหมายด้วยตนเอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ  

ทางสถิติที่ระดับ .05 

 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหาร  

สถานศึกษา ด้านการสนับสนุนให้เกิดผู้นำตนเองโดยการสร้าง  

ทีมงาน โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น  

รายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมาก  

ไปน้อยสามลำดับแรก คือ ผู้ร่วมงานมีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน  

อย่างอิสระ พัฒนาด้วยวิธีการฝึกงาน ยึดหลักการทำงานเป็นคณะ  

ที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ พัฒนาด้วยวิธีการประชุมทาง  

วิชาการ และมีแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในทีมงานได้  

เป็นอย่างดี พัฒนาด้วยวิธีการอภิปรายเป็นคณะ เนื่องมาจาก  

ผู้บริหารสามารถสร้างทีมงาน มีการปรึกษาหารือระหว่างผู้ร่วม  

งานและยึดแนวทางการปฏิบัติงานตามความรู้สึกนึกคิดและมติ  

ของกลุ่ม เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นและข้อ  

เสนอแนะผู้นำหรือผู้บริหารพยายามสร้างสรรค์ให้เกิดความร่วมมือ   

ร่วมใจกันในผู้ปฏิบัติงาน สร้างท่าทีให้เป็นพวกเดียวกัน ส่งเสริม  

การสร้างทีมงานและคิดวิธีการที่จะทำให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมกันคิด   

ปฏิบัติและประเมินผล และร่วมกันแก้ปัญหา (สุเมธ เดียวอิศเรศ.   

2547 : 138-139) และเจมส์ เอ็ม คูช และแบรร์รี่ พอสเนอร์   

(2542 : 59) ได้กล่าวว่าผู้บริหารเป็นผู้แนะนำให้บุคลากรในการ  
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กำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดเกณฑ์ในการควบคุมตลอดจนการมี  

สิทธิมีเสียงต่างๆ อันจะช่วยให้เกิดความรัก และความหวงแหนใน  

งานและองค์การของตน สนับสนุนการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง  

สมาชิกในทีมงาน จัดบรรยากาศองค์การเป็นแบบรับผิดชอบ  

ร่วมกันและเปิดเผย ผู้นำหรือผู้บริหารต้องเป็นกัลยาณมิตร  

สร้างความเข้าใจและยอมรับความคิดที่แตกต่าง มีการประสาน  

งานที่ดี แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง นำวิธีการสื่อความหมายที่ดีมาใช้  

กับสมาชิกในกลุ่ม ผู้นำจะต้องสร้างความสามัคคี ตลอดจนแนวทาง  

การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจภายในทีมงานได้เป็นอย่างดี   

สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรเทพ ภูมิภักดีพรรณ (2550 : บทคัดย่อ)  

ได้ศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหาร  

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนา  

ภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  

ประกอบด้วย 7 ด้าน เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ   

1) ด้านสนับสนุนให้เกิดผู้นำตนเองโดยการสร้างทีมงาน 2) ด้าน  

การทำให้เป็นผู้นำตนเอง 3) ด้านอำนวยความสะดวกให้เกิด  

วัฒนธรรมของผู้นำตนเอง 4) ด้านกระตุ้นให้ผู้ตามตั้งเป้าหมาย  

ด้วยตนเอง 5) ด้านผู้นำแสดงเป็นแบบฉบับที่เป็นผู้นำตนเอง  

6) ด้านอำนวยความสะดวกให้เกิดภาวะผู้นำตนเองโดยการให้  

รางวัลและตำหนิอย่างสร้างสรรค์ และ 7) ด้านสร้างรูปแบบความ  

คิดทางบวก ผลการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบโดยนำไปใช้  

ทดลองในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนพบว่า ผู้เข้าอบรมหลังการ  

ทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเหนือผู้นำมีภาวะผู้นำสูง  

กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า  

รูปแบบภาวะผู้นำเหนือผู้นำมีประสิทธิภาพ 

 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหาร  

สถานศึกษา ด้านการอำนวยความสะดวกให้เกิดวัฒนธรรมของ  

ผู้นำตนเอง โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น  

รายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมาก  

ไปน้อยสามลำดับแรก คือ สร้างแรงจูงใจ ให้กำลังใจ ให้การเสริม  

แรงแก่บุคลากรเพื่อให้เกิดความรู้สึกในการเป็นเจ้าของและการมี  

ส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงาน พัฒนาด้วยวิธีการกลุ่มทำงาน   

ปลูกฝังให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและความสามารถ ตลอดจน  

ระเบียบวินัย ประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม และบรรทัดฐานการ  

ทำงานที่พึงประสงค์ในรูปแบบต่างๆ พัฒนาด้วยวิธีการประชุมทาง  

วิชาการ และมีพฤติกรรมที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากร  

ในด้านต่างๆ เพื่อให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน พัฒนาด้วยวิธีการ  

สนทนาวงกลม เนื่องมาจาก ผู้นำหรือผู้บริหารมีพฤติกรรมในการ  

สร้างความพึงพอใจ สร้างระบบความคิดให้บุคลากรเกิดความรัก   

ความศรัทธา ความประทับใจ ความภักดีและผูกพันต่อหน่วยงาน  

เป็นกระบวนการที่ผู้นำหรือผู้บริหารสร้างแรงจูงใจ ให้กำลังใจ   

ให้การเสริมแรงแก่บุคลากรเพื่อให้เกิดความรู้สึกในการเป็นเจ้าของ  

และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงาน กระตุ้นให้บุคลากร  

สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และในทุกคนในหน่วยงานรู้หน้าที่  

ของตนเอง มีการทำงานร่วมกันเสมือนญาติ ปลูกฝังให้บุคลากร  

มีความรู้ ความเข้าใจและความสามารถ ตลอดจนระเบียบวินัย   

ประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม และบรรทัดฐานการทำงานที่พึง  

ประสงค์ในรูปแบบต่างๆ ผู้นำหรือผู้บริหารมีพฤติกรรมที่จะ  

อำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรในด้านต่างๆ เพื่อให้เอื้อต่อ  

การปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบวินัย   

ประเพณีและค่านิยมที่ดีงาม อันจะก่อให้เกิดความรักและความ  

ศรัทธาต่อหน่วยงาน ทำให้เป็นผู้ที่มีวัฒนธรรมที่ดี สร้างศักยภาพ  

ในการเป็นผู้นำของบุคลากร (วีระวัฒน์ ปันนิตามัย. 2544 : 89)   

สอดคล้องกับงานวิจัยของ หทัยวัลย์ คุ้มภัย (2554 : บทคัดย่อ)  

ได้ศึกษาความต้องการพัฒนาภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหาร  

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  

ชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน  

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีมีความต้องการพัฒนาภาวะ  

ผู้นำเหนือผู้นำ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตาม  

ลำดับจากคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่  

การสร้างรูปแบบความคิดทางบวก การทำให้บุคลากรเป็นผู้นำ  

ตนเอง และการสนับสนุนให้เกิดภาวะผู้นำตนเองโดยการสร้าง  

ทีมงาน 2)  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความต้องการ  

พัฒนาภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน  

เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี จำแนกตามเพศ วิทยฐานะประจำ  

ตำแหน่ง และขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน  

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ข้อเสนอแนะ	
 ข้อเสนอแนะทั่วไป	

 1. ด้านการสนับสนุนให้เกิดผู้นำตนเองโดยการสร้าง  

ทีมงาน ควรพัฒนาโดยวิธีการสัมมนาเพื่อ เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติ  

งานแสดงถึงความสามารถของตนในการปฏิบัติงาน พัฒนาโดยวิธี  

การกลุ่มทำงานเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากร มีการพัฒนา  

ตนเองและทีมงาน สามารถสร้างคณะทำงานได้                  

 2. ด้านการทำให้เป็นผู้นำตนเอง ควรพัฒนาโดยวิธีการ  

กลุ่มทำงาน เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

ในการทำงาน พัฒนาโดยการสนทนาวงกลมเพื่อให้สามารถ  

ควบคุมตนเอง กล้าที่จะตัดสินใจ และพัฒนาโดยวิธีการสอนงาน  

เพื่อให้แต่ละบุคคลได้ทำงานและมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ 

 3. ด้านการอำนวยความสะดวกให้เกิดวัฒนธรรมของ  

ผู้นำตนเอง ควรพัฒนาโดยการ  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้มี  

พฤติกรรมในการสร้างความพึงพอใจ ให้บุคลากรเกิดความรัก   

ความศรัทธา ความประทับใจ ความภักดีและผูกพันต่อหน่วยงาน   
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สุรีย์มาศ  สุขกสิ 

พัฒนาโดยวิธีการสนทนาวงกลมเพื่อสร้างความเชื่อในแนวคิดการ

ทำงานของตนที่มีต่อความสำเร็จและความล้มเหลวขององค์กร 

และพัฒนาด้วยวิธีการระดมความคิดเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และในทุกคนในหน่วยงานรู้หน้าที่ของ

ตนเอง 

 

	 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป	

 1. ควรมีการวิจัยคุณภาพเกี่ยวกับภาวะผู้นำเหนือผู้นำ

ของผู้บริหารสถานศึกษา   

 2. ควรมีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำเหนือ

ผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา  
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ธนภูมิ  อติเวทิน 

การรับรู้ความจริงแท้ของประสบการณ์ทางวัฒนธรรมภายใต้บริบทตลาดเกษตรกร	

The	Authentic	Market	Experience	of	Farmer’s	Markets	
	

ธนภูมิ		อติเวทิน	

ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

บทคัดย่อ	
 เพื่อเป็นการตอบสนองต่อวิกฤติการณ์ทางอาหารในปัจจุบัน ชุมชนผู้บริโภคจึงอาจมีปฏิกิริยาต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ด้วยการปรับเปลี่ยน  

พฤติกรรมการซื้อในชีวิตประจำวันไปสู่ช่องทางการจัดจำหน่ายอื่นๆ โดยแหล่งจำหน่ายทางเลือกใหม่นี้สามารถตอบสนองผู้บริโภคได้เป็น  

อย่างดีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของกระบวนการผลิต ผู้ผลิต รวมไปถึงความน่าเชื่อถือของตัวผู้ผลิตเองด้วย แม้ในด้านหนึ่งการก่อตัว  

ของ ‘ตลาดเกษตรกร’ มีแนวโน้มที่จะพัฒนาขึ้นในบริบทของประเทศที่มีพื้นฐานเกษตรกรรมที่เข้มแข็งมาแต่เดิม แต่ก็ยังสามารถพบได้ใน  

ประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาแล้ว ซึ่งมีระบบการผลิตและกระจายอาหารที่เจริญก้าวหน้าและสลับซับซ้อนได้ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ประเด็น  

ขัดแย้งที่น่าสนใจระหว่างเกี่ยวกับแนวคิดของการจัดตลาดเกษตรกรได้แก่ประเด็นเกี่ยวกับการสร้างความจริงแท้และความประดิษฐ์ ทั้งนี้   

การสร้างความจริงแท้ เป็นสิ่งที่ ‘แตกต่างในความเหมือน’ ขณะเดียวกัน การจำลองรูปแบบ เมื่อเวลาผ่านไปก็สามารถจะกลายเป็นสิ่งที่  

สร้างความจริงแท้ได้เช่นกัน ในกรณีนี้ แม้องค์ประกอบของตลาดเกษตรกรยุคใหม่อาจถูกมองว่า เป็นการสร้างและประดิษฐ์ความจริงแท้  

ขึ้นมา แต่ก็ยังมีช่องทางและโอกาสที่จะพัฒนาองค์ประกอบของความจริงแท้ขึ้นมาได้จากการสร้างแนวคิดของการเชื่อมต่อ ภายใต้  

เงื่อนไขที่ตลาดเกษตรกรจำนวนไม่น้อยพยายามที่จะพัฒนาขึ้นโดยมาพื้นฐานของความใกล้ชิดกับชุมชน 
 

คำสำคัญ	: ตลาดเกษตรกร การบริโภค ความจริงแท้ ประสบการณ์ทางวัฒนธรรม 

 

 

Abstract	
 In order to respond to problematic recent food crisis, consumer communities have tended to react towards   

this phenomenon by changing their daily purchasing habits into other new channels which suitably meet with   

consumers’ needs in terms of production process, producers and their credibility as well. Although ‘farmers’  

market’ has tended to develop under context of the well - established agricultural countries, they can also be   

found in developed countries with sophisticated food manufacturing and distribution. In this sense there are some   

interesting paradoxes in the themes identified for the farmers’ market, not least of which is the apparent in the   

juxtaposition of the staged authenticity and artificiality. At the same time, authenticity need not relate to  

something that is in its pure original form and that ‘replications’ may, over time, become authentic. In this way,  

while the farmers’ market may be perceived to have an element of the staged and artificiality, it may attain an 

element of the authenticity over time as it allows for ‘connectedness’ - a condition that several farmers’ markets   

seek to promote through their emphasis on being grounded in communities. 
 

Keywords	: Farmer’s market, consumption, authenticity, cultural experience 
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บทนำ	
 เมื่อเราพิจารณาแนวโน้มของจริยธรรมทางพฤติกรรม  

การบริโภคที่กลายเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในปัจจุบันจะพบว่า  

มีผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยที่มีความต้องการซื้อหรือบริโภคอาหารที่  

เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี ปราศจากสารกำจัดศัตรูพืช ปลูก  

โดยกระบวนการทางอินทรีย์ ไม่ผ่านการตัดต่อทางพันธุกรรม  

(GMO) ผ่านกระบวนการแปรรูปต่างๆ จากสภาพของวัตถุดิบที่ไม่  

ซับซ้อนมากจนเกินไป เป็นผลิตผลที่ได้จากการผลิตของชุมชน  

รวมทั้งอาศัยระบบการซื้อขายแลกเปลี่ยนที่เป็นธรรมและไม่เอารัด  

เอาเปรียบผู้บริโภค (McEachern and Willock, 2004; Padel   

and Foster, 2005, Hall, Mitchell and Sharples, 2003)   

โดยที่ Holloway และ Kneafsey (2000 : 290) ได้ให้คำอธิบาย  

ในประเด็นนี้ไว้อย่างน่าสนใจว่า 

‘….ปรากฏการณ์นี้กำลังนำเราเข้าไปสู่ความสนใจในอาหาร 

ซึ่งไม่เพียงแต่จะต้องสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัย 

ให้กับผู้บริโภค แต่ยังจะต้องเป็นอาหารที่ผู้บริโภคสามารถ 

จะสืบสาวต้นตอ แหล่งกำเนิดของอาหารเหล่านั้น ควบคู่ไปพร้อม

กันกับแนวคิดของความยั่งยืนและการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม’ 

 ขณะเดียวกัน Sassatelli และ Scott (2001) ก็ได้เสนอ  

ประเด็นเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการตอบสนองต่อวิกฤติการณ์ทาง  

อาหารในปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น อาหารที่ได้มาจากกระบวนการ  

ตัดต่อทางพันธุกรรม หรือการแพร่กระจายของโรคชนิดใหม่ๆ  

ที่ เกี่ยวข้องกับอาหารการกิน เช่น Bovine Spongiform 

Encephalopathy หรือ BSE ด้วยเหตุนี้ ชุมชนผู้บริโภค   

(Consumer-citizens) จึงอาจมีปฏิกิริยาต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ด้วย  

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อในชีวิตประจำวันไปสู่ช่องทาง  

การจัดจำหน่ายอื่นๆ ที่พวกเขามีความเชื่อมั่นมากกว่า โดยแหล่ง  

จำหน่ายทางเลือกใหม่นี้สามารถตอบสนองผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี  

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของกระบวนการผลิต ผู้ผลิต รวมไปถึง

ความน่าเชื่อถือของตัวผู้ผลิตเองด้วย ทั้งนี้ Sassatelli และ Scott  

(2001) ได้เสนอแนะอีกว่า แม้ในด้านหนึ่งการก่อตัวของ  

‘ตลาดเกษตรกร’ หรือ‘ตลาดนัดสีเขียว’ มีแนวโน้มที่จะพัฒนาขึ้น  

ในบริบทของประเทศที่มีพื้นฐานเกษตรกรรมที่เข้มแข็งมาแต่เดิม   

เช่น อิตาลี แต่ก็ยังสามารถพบได้ในประเทศอุตสาหกรรมที่  

พัฒนาแล้ว ซึ่งมีระบบการผลิตและกระจายอาหารที่เจริญก้าวหน้า  

และสลับซับซ้อนได้ด้วยเช่นกัน 

 เมื่อพิจารณาตามข้อเท็จจริงแล้ว Holloway และ 

Kneafsey (2000 : 290) ได้อธิบายว่า ตลาดเกษตรกรหรือ  

ตลาดนัดสีเขียวเป็นผลผลิตที่สำคัญจากกระบวนการพัฒนาทาง  

ด้านอุตสาหกรรมในฐานะที่ตลาดทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผลิตผล  

ภายในท้องถิ่นนั้นๆ นอกจากนั้น ก็ยังทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่าง  

ผู้บริโภคให้เข้าถึงผู้ผลิตอาหารได้โดยตรงอีกเช่นกัน สิ่งเหล่านี้  

สะท้อนออกมาอย่างชัดเจนเมื่อเราได้พิจารณาคำนิยามของตลาด  

เกษตรกรหรือตลาดนัดสีเขียวซึ่งให้คำนิยามโดยองค์กรทั้งในระดับ  

ภูมิภาคหรือระดับชาติ ซึ่งคำสำคัญต่างๆ เช่น ‘ท้องถิ่น’  

‘ความสด’ (เป็นนัยที่บ่งบอกว่า อาหารได้รับการขนส่งเป็นระยะ  

ทางสั้นจากแหล่งผลิตมายังตลาด) และ ‘เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง’  

รวมถึงคำในลักษณะอื่นๆ ที่บ่งบอกให้เห็นว่า สินค้าได้รับการผลิต  

จากผู้ค้าโดยตรงและเป็นที่นิยมในการซื้อหาจากผู้บริโภค 

 อย่างไรก็ตาม การให้คำนิยามของ ‘ตลาดเกษตรกร’ หรือ 

‘ตลาดสีเขียวเพื่อผู้บริโภค’ ก็ยังคงเป็นปัญหาสำคัญอีกประการ

หนึ่ง นักวิชาการ เช่น Pyle (1971 : 167) ได้ให้คำอธิบายเกี่ยวกับ  

ตลาดรูปแบบนี้ว่า  

‘คำว่า ‘ตลาดเกษตรกร’ อาจไม่ใช่คำเพียงคำเดียว 

ที่เราจะนำมาใช้อธิบายความหมายของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใน

ลักษณะเช่นนี้ ในกรณีนี้ จึงอาจมีคำอื่นๆ ที่นำมาใช้ทดแทนกันได้’ 

 สำหรับคำที่นิยมเรียกหาเมื่อกล่าวถึงตลาดเกษตรกรใน

ภูมิภาคแถบอเมริกาเหนือ มักจะใช้คำว่า Farm shops, swap  

meets, flea markets, tailgate markets และ farm stands   

(Hall, Mitchell and Sharples, 2003) ทั้งนี้ ปัญหาหลักที่  

ปรากฏในการศึกษาวิจัยตลาดเกษตรกรมักเกิดขึ้นจากการที่ตลาด  

หลายแห่งพยายามแสดงออกให้เห็นว่าตลาดเหล่านั้นเป็นตลาด  

เกษตรกรตามที่ควรจะเป็นอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่  

มุมของการซื้อสินค้าในบริบทของตลาดซึ่งเกษตรกรผู้ทำการเพาะ  

ปลูกผลิตผลที่นำมาขายนั้นๆ เอง แม้เมื่อเราพิจารณาในขอบเขต  

ของคำที่มีความแตกต่างกันสำหรับตลาดเกษตรจะสะท้อนให้เห็น  

ถึงการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขของเวลา จุดเน้นหลักที่ เป็น  

ทางการของตลาดเกษตรกรยังคงอยู่ที่ ‘การเกิดขึ้นใหม่ของตลาด  

ซึ่งมีทำเลที่แน่นอนและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตรโดยตัวของ  

เกษตรกรเอง หรือในบางกรณีผู้ที่ขายสินค้าก็อาจเป็นผู้ผลิตเอง  

ได้ด้วย’ (Brown, 2001 : 658) ในกรณีนี้ องค์ประกอบขั้นพื้นฐาน  

ที่มีความชัดเจนเป็นอย่างยิ่งของตลาดเกษตรกรจึงมุ่งเน้นการเป็น  

พื้นที่ซึ่งผู้บริโภคสามารถจะเกิดความมั่นใจใน ‘ความจริงแท้’ ของ  

คุณภาพสินค้านั่นเอง 

พัฒนาการของตลาดเกษตรกร     

 ตลาดประเภทต่างๆ ถือกำเนิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรม  

ต่างๆ เป็นเวลาช้านานตั้งแต่มนุษย์เริ่มต้นกิจกรรมการแลกเปลี่ยน  

ทางเศรษฐกิจขึ้นมา ในอดีตนั้น ประชากรส่วนใหญ่ในสังคมแห่ง  

หนึ่งๆ จะมีหน้าที่หลักในการเพาะปลูกผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุน  

ให้เกิดกิจกรรมการค้าขายสินค้าอาหารขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน  

บริเวณพื้นที่สำคัญในทางยุทธศาสตร์ เช่น เมืองชายฝั่งทะเลท่าเรือ  

ขนาดใหญ่ จุดนัดพบหรือจุดแวะพักบนเส้นทางการค้าสายหลัก  

หรือพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพสูงในการเพาะปลูกผลผลิตที่ก่อให้เกิด

คุณค่าแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ นอกจากนั้นแล้ว ตลาดยังมี  
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บทบาทที่สำคัญต่อการเติบโตและการเสื่อมถอยของชุมชนเมือง  

มาเป็นเวลาช้านานแล้ว ตัวอย่างในกรณีนี้ได้แก่ Devizes เมือง  

ตลาดการค้าในมณฑล Wiltshire ประเทศอังกฤษ เป็นเมืองที่  

พัฒนาตนเองขึ้นอันเป็นผลโดยตรงนอกจากตลาดอีกหลายร้อย  

แห่งที่ได้รับเงินบริจาคให้ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นย่านการค้าสำหรับ  

หมู่บ้าน Potterne ภายในระยะทางไม่เกิน 2 ไมล์ (Britnell, 1978)   

อย่างไรก็ตาม ในช่วงระหว่างศตวรรษที่ 14 จนถึงศตวรรษที่ 16   

แสดงให้เห็นความเสื่อมถอยของชุมชนเมืองเนื่องมาจากการ  

ที่ราชสำนักให้การอุปถัมภ์น้อยลง ผลกระทบที่ เกิดขึ้นจาก  

ปรากฏการณ์ดังกล่าวก็คือ การอพยพของผู้คนกลับสู่ท้องที่ชนบท  

เพื่ อ ให้สามารถเข้ าถึ งทรัพยากรอาหารได้ดียิ่ งขึ้ นนั่ น เอง  

(Dyer, 1991) ช่วงเวลาต่อมาในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม  

กระบวนการพัฒนาความเป็นเมืองขนาดใหญ่ในประเทศตะวันตก  

ได้นำไปสู่การขยายตัวของตลาดในเขตเมืองซึ่งนำผลผลิตจากเขต  

ชนบทมาสู่ผู้บริโภค ในขณะที่เมืองในชนบทก็ยังคงมีตลาดหลัก  

ที่ทำหน้าที่อยู่ เช่นเดิม สำหรับในสหรัฐอเมริกา Hamilton  

(2002 : 73 - 74) ได้อธิบายพัฒนาการของตลาดเกษตรกรว่า 

 ‘ในช่วงกลางของทศวรรษที่ 1700 ได้เกิดการเปลี่ยนแปลง  

ครั้งสำคัญขึ้นเนื่องจากการขยายตัวของพื้นที่เมืองที่เกิดขึ้นอย่าง  

ต่อเนื่อง และเมื่อกำลังซื้อของผู้บริโภคมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นก็  

ส่งผลให้ช่องว่างของความเป็นอิสระต่อกันระหว่างผู้บริโภคและ  

ผู้ผลิตลดลงตามลำดับด้วย การขยายตัวที่เกิดขึ้นนี้นำสู่ความ  

ต้องการซื้อสินค้าอาหาร รวมไปถึงโอกาสทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น  

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ที่มีมาแต่เดิมของตลาด  

ได้ส่งผลให้ผู้บริโภคกลายเป็นปัจจัยหลักที่มีความสำคัญมากที่สุด  

แทน’ 

 เป็นที่แน่ชัดว่า การเปลี่ยนแปลงในด้านความสัมพันธ์

ระหว่างผู้บริโภคและผู้ผลิตที่เกิดขึ้นนี้ย่อมส่งผลในทางบวกต่อ

กิจกรรมการค้าขายผลผลิตทางการเกษตร แต่ทั้งนี้อาจมิได้ส่งผลดี

ต่อเกษตรกรผู้เพาะปลูกในทางตรง เนื่องจากในการพัฒนาระบบ

ของตลาดในเวลาต่อมาที่มีรูปแบบของการรวมศูนย์ของกิจกรรม

ต่างๆ นั้น ผลประโยชน์ส่วนใหญ่จึงมักตกไปอยู่กับกลุ่มพ่อค้า

คนกลางมากกว่ากลุ่มเกษตรกร (Hamilton, 2002) โดยตลอด

ระยะเวลาประมาณ 150-200 ปีที่ผ่านมา ความเจริญก้าวหน้าใน

ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารในระดับประเทศที่มีประสิทธิภาพ 

ระบบการคมนาคมขนส่งระดับโลก เช่น ทางรถไฟ ถนน การขนส่ง

ทางทะเลและทางอากาศ รวมไปถึงพัฒนาการทางเทคโนโลยีการ

ถนอมอาหาร (การบรรจุกระป๋อง การแช่เย็น ระบบแช่แข็ง ฯลฯ) 

แสดงให้เห็นถึงระบบและเครือข่ายการกระจายสินค้าในระดับรัฐ

หรือระดับภูมิภาคที่มีการขยายตัวอย่างกว้างขวาง หลังจากนั้น  

จึงนำไปสู่ตลาดสินค้าขนาดใหญ่ระดับประเทศในเมืองขนาดใหญ่ 

(Hamilton, 2002) และท้ายที่สุดก็คือ ตลาดอาหารที่มีการเชื่อม  

ต่อกันระดับโลก (Hall and Mitchell, 2001) อย่างไรก็ตาม ทั้งที่

ตลาดเกษตรกรในสหรัฐอเมริกาดูเหมือนจะประสบความสำเร็จ

อย่างแท้จริง แต่เมื่อมาถึงช่วงเปลี่ยนผ่านของศตวรรษที่ 20 สาย

สัมพันธ์ที่เชื่อมต่อระหว่างเกษตรกรและผู้บริโภคกลับถูกแทนที่

ด้วยความต้องการความสะดวกสบาย จนอาจดูเหมือนว่า ช่วงเวลา

รุ่งเรืองของตลาดเกษตรกรก็ได้หมดลงไปด้วยเช่นกัน  

 กระแสของร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เริ่มก่อตัวขึ้นในช่วง

ศตวรรษที่ 20 ทำให้เราได้รูปลักษณ์ของตลาดที่เชื่อมโดยตรงกับ  

ผู้บริโภคปรากฏอยู่โดยทั่วไป ในขณะที่การทำหน้าที่กลับเปลี่ยนแปลง  

ไปอย่างสิ้นเชิง สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้สามารถสังเกตได้อย่าง

ชัดเจนในประเทศอังกฤษหรือสหรัฐอเมริกา ซึ่งซุปเปอร์มาร์เก็ต  

ที่จำหน่ายสินค้าปลีกเกิดขึ้นควบคู่กันกับการเกิดขึ้นของศูนย์  

สรรพสินค้า (Mallification) ในพื้นที่ชุมชนเมือง (Ghent Urban   

Studies Team, 1999) การเปลี่ยนแปลงในด้านผลผลิตและ  

การจัดจำหน่าย (Brown, 2001) กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลในเครื่องจักร  

และพาหนะในการเกษตรที่เพิ่มขึ้น (Hamilton, 2002) ตลอดจน  

กิจกรรมการโฆษณาและการตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุ  

กระป๋องที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง (Hamilton, 2002)   

อย่างไรก็ตาม เรายังกลับพบว่า ในภูมิภาคยุโรปและหลายประเทศ  

ในทวีปเอเชียซึ่งธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่าง  

ต่อเนื่องในช่วงศตวรรษที่ 20 นั้น ก็เกิดพัฒนาการของตลาด  

อาหารสดเช่นกัน (ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วก็อาจมิใช่ตลาดที่เชื่อมต่อ  

กันโดยตรงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคก็ตาม) ยกตัวอย่างเช่น   

เฉพาะในประเทศฝรั่งเศสมีการประมาณการณ์ว่า ตลาดกว่า  

36,000 แห่ง ซึ่งอาจมิได้มีรูปแบบครอบคลุมตามคำนิยามที่เคยมี  

ของตลาดเกษตรในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา  

แต่อย่างน้อยก็ยังแสดงให้เห็นว่า เป็นตลาดที่เกษตรกรท้องถิ่นเป็น  

ผู้มาจำหน่ายสินค้าของตนเอง  

 อย่างไรก็ตาม จนกระทั่งในช่วงปลายของศตวรรษที่ 20 ได้  

ก่อให้เกิดปัจจัยใหม่ที่กระตุ้นกระแสความตื่นตัวในตลาดเกษตรกร  

ในกลุ่มผู้บริโภคขึ้นมาอีกครั้งในสังคมตะวันตก ปรากฏการณ์ที่เกิด  

ขึ้นนี้ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลสะท้อนมาจากสิ่งที่ Beck (1992) ได้  

อธิบายถึง ภาพของสังคมแห่งความเสี่ยง (Risk Society) ได้กลาย  

เป็นสิ่งที่ผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริบทของเมืองต้องเผชิญกันอย่าง  

ถ้วนหน้า ผลที่เกิดตามมาก็คือ การกลับมาอีกครั้งของตลาด  

เกษตรกรในสหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ออสเตรเลียและ

นิวซีแลนด์ ในส่วนของสหรัฐอเมริกาพบว่า ระยะเวลาที่ตลาด

เกษตรกรในรูปแบบใหม่มีการพัฒนาสูงสุดอยู่ในช่วงระหว่าง

ทศวรรษที่ 1970 ภายหลังจากผ่านช่วงเวลาที่ซบเซามาถึง 25 ปี   

โดยมีตัวแปรสนับสนุนที่สำคัญ 2 ประการ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลง  

ทางทัศนคติของเกษตรกรเกี่ยวกับการตลาดทางตรงและ

กระบวนการทางกฎหมายที่กระตุ้นให้เกิดการกิจกรรมการค้าขาย  
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ธนภูมิ  อติเวทิน 

โดยตรงไปยังผู้บริโภค ทั้งนี้ ระหว่างปี 1970-1986 จำนวนของ

ตลาดเกษตรในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึง 5 เท่า 

(Brown, 2001) นอกจากนั้น Hamilton (2002 : 77) ยังได้ให้  

ข้อมูลประกอบเพิ่มเติมว่า ในปี 1994 ตลาดเกษตรกรทั่วประเทศ  

มีจำนวน 1,755 แห่ง และเพิ่มจำนวนเป็น 2,863 แห่งในปี 2000 

 ขณะเดียวกัน ความเข้าใจของสังคมและผู้บริโภคเกี่ยวกับ

ตลาดเกษตรกรเองก็เริ่มจะมีความชัดเจนมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป   

โดยการให้คำนิยามของตลาดมักจะเดินควบคู่ไปกับปัจจัยด้านกฎ  

ระเบียบและด้านสิ่งแวดล้อม ยกตัวอย่างเช่น ในรัฐแคลิฟอร์เนีย  

ของสหรัฐอเมริกา ตลาดเกษตรกรมักจะได้รับการรับรองภายใต้  

กระบวนการพิจารณาทางกฎหมาย จากคำจำกัดความที่เรียบเรียง  

ขึ้นใหม่ว่า 

 ‘ตลาดเกษตรกร หมายถึง ‘ของแท้’ สถานที่ซึ่งเกษตรกร  

ผู้เพาะปลูกผลผลิตอย่างแท้จริงเป็นผู้จำหน่ายสินค้าโดยตรงไปยัง  

กลุ่มผู้บริโภค นอกจากนั้น การรวมกลุ่มในลักษณะตลาดยัง  

สามารถส่งผลดีต่อเกษตรกรรายย่อย ผู้บริโภคและชุมชนอีกด้วย’ 

 ตามคำจำกัดความที่ได้ถูกกำหนดขึ้นได้ให้มุมมองเกี่ยวกับ  

ตลาดเกษตรกรซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งเกษตรกรที่มีคุณสมบัติผลิตผล  

ทางการเกษตรที่ตนเป็นผู้ปลูกขึ้นเท่านั้น แนวคิดดังกล่าวไม่เป็น  

เพียงแค่การเน้นย้ำถึงความเป็นผลผลิตตามธรรมชาติภายใน  

ท้องถิ่น แต่ยังเป็นการสร้างหลักประกันให้กับผู้บริโภคว่า   

ผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมาจากผู้ผลิตโดยตรงแทนที่จะต้องนำมาบรรจุ  

ใหม่อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ เหตุผลสำคัญประการหนึ่งที่การให้คำจำกัด  

ความต้องมีความชัดเจนเนื่องมาจากปัญหาที่ว่า มีผู้ค้าจำนวน  

ไม่น้อยของตลาดเกษตรกรซึ่งไม่ได้เป็นเกษตรกรโดยอาชีพ แต่เป็น  

ผู้รับซื้อสินค้ามาจำหน่ายต่ออีกทอดหนึ่ง ซึ่งปรากฏการณ์ใน  

ลักษณะนี้เมื่ออธิบายในบริบทของสังคมไทยจะพบว่า เป็นสิ่งที่  

พบเห็นได้ทั่วไป ตั้งแต่ตลาดในเมืองไปจนถึงตลาดตามแหล่ง  

ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งสินค้าการเกษตรส่วนใหญ่ที่จำหน่ายถูกซื้อมา  

จากตลาดขายส่ง และผู้ขายเองก็มิใช่เกษตรกร ด้วยเหตุนี้ แนวคิด  

ใหม่ของตลาดเกษตรกรจึงได้ถูกกำหนดขึ้น โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์  

ต่อเกษตรกรที่ต้องจำหน่ายผลผลิตของตนเองเท่านั้น ทั้งนี้ โดย  

อธิบายตัวอย่างส่วนหนึ่งได้จากคำบอกเล่าของ Laura Anderson 

(2006) ซึ่งกล่าวว่า 

 ‘เกษตรกรส่วนใหญ่ในปัจจุบันเริ่มเกิดความคิดที่ว่า  

ตลาดเกษตรกรที่ปรากฏในทุกวันนี้กลายเป็นการบิดเบือนแหล่ง  

ที่มาของสินค้า….. ดังนั้น ตลาดส่วนใหญ่จึงมักใช้พื้นที่ทางสังคม  

เช่น แหล่งชุมชน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนทั่วไป ซึ่ง

จะเป็นการเชื่อมโยงและส่งมอบอาหารที่สดใหม่ มีคุณค่าทาง

โภชนาการ รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรู้สึกร่วมของความ

เป็นชุมชนระหว่างชนบทและประชากรในเขตเมือง และการลงทุน

เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของท้องถิ่นต่อไป’ 

 อย่างไรก็ตาม จากเกณฑ์ในการพิจารณาข้างต้นจะพบว่า   

ในบางพื้นที่อาจมีข้อจำกัดค่อนข้างมากสำหรับผู้ค้าที่จะจัดหา  

สินค้าการเกษตรที่เพาะปลูกเองมาจำหน่ายได้ตลอดทั้งปี นอกจากนั้น   

ยังรวมไปถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อและให้ความสะดวกแก่  

ผู้บริโภคด้วย เช่น ตลาดสินค้าเกษตรที่ Umea ในตอนเหนือของ  

สวีเดน สามารถเปิดทำการได้แค่ระหว่างปลายเดือนสิงหาคมถึงต้น  

เดือนตุลาคมเป็นอย่างช้าที่สุดเนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้อ  

อำนวยต่อผลผลิต ตลอดจนผู้บริโภคขาดความสะดวกสบายใน  

การเดินทาง ด้วยเหตุนี้ ตลาดเกษตรกรบางส่วนในปัจจุบันจึงยังคง  

ลักษณะของการเปิดตามฤดูกาล โดยเฉพาะในช่วงเก็บเกี่ยวใน  

ฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วง โดยไม่ใช่เฉพาะด้านความหลากหลายของ  

ผลผลิตที่สามารถจำหน่ายได้ในช่วงเวลานั้นเท่านั้น หากแต่ยังรวม  

ไปถึงจำนวนของเกษตรกรที่มีศักยภาพจำหน่ายผลผลิตได้ด้วย ซึ่ง  

เป็นความท้าทายอย่างยิ่ง ทั้งในแง่ของความแท้จริงของผลผลิต  

ตามฤดูกาลกับความท้าทายในมุมมองของการประกอบธุรกิจเอง  

กับตัวของตลาดในภาพรวมเช่นกัน 

องค์ประกอบทางสังคมของตลาดเกษตรกรสมัยใหม่	

 จากแนวคิดของ Hamilton (2002 : 73) ได้นำเสนอว่า 

 ‘โดยคำนิยามแล้ว ตลาดเกษตรกรสมัยใหม่ของสังคม

อเมริกันอาจไม่ได้มีความแตกต่างจากสิ่งที่เคยเป็นมาในอดีตมาก

นัก ทำให้เราอาจนึกไปถึงสถานที่ที่เกษตรกรนำผลผลิตของตนมา

จำหน่ายให้กับผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันการคงอยู่ของ

ตลาดกินความหมายมากไปกว่ากิจกรรมการแลกเปลี่ยนหรือซื้อ

ขายสินค้า การก้าวข้ามขนบทางสังคมที่มีมาแต่เดิมในอดีตระหว่าง

ความบริสุทธ์ สาระของความเป็นวัตถุ ‘ดิบ’ ทางการเกษตร  

รวมถึงความเป็นสิ่งที่ผู้คนแสวงหาและปรารถนาเพื่อให้ได้มา  

ลักษณะเช่นนี้ดูเหมือนจะขัดกับธรรมชาติที่เคยมีมา’  

 จากประโยคข้างต้นอาจแสดงให้เราเข้าใจว่า ภาพลักษณ์

ปัจจุบันของตลาดเกษตรกรเป็นไปเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ใน  

ด้านอื่นๆ มากกว่าแค่กิจกรรมการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายสินค้า  

เพียงอย่างเดียว สิ่งที่ค่อนข้างปรากฏชัดเจนก็คือ หน้าที่ทางสังคม  

ของตลาดที่มากเกินกว่าขอบเขตของวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนอง  

การยังชีพของผู้บริโภค ทั้งนี้ Holloway และ Kneafsey (2000 :   

292) ได้อธิบายว่า ตลาดเกษตรกรอาจเป็นสถานที่ซึ่ง ‘อยู่บริเวณ  

ชายขอบในมุมมองการเป็นคู่แข่งใหม่สำหรับพื้นที่กิจกรรม  

การจับจ่ายสินค้าที่มีมาแต่เดิม (ซุปเปอร์มาร์เก็ต) ขณะเดียวกัน  

ก็ยังเป็นสิ่งที่เน้นย้ำถึงจิตวิญญาณของการประกอบธุรกิจเสรี   

ตลอดจนคุณค่าใหม่ของผู้บริโภคอีกด้วย การคงอยู่ของตลาดเป็น  

สิ่งที่บ่งบอกถึงนัยทางวัฒนธรรมที่ให้คุณค่าในทางอารมณ์ความ

รู้สึก เช่น ‘คุณภาพ’ ‘ชุมชน’ ‘ธรรมชาติ’ และ ‘อัตลักษณ์’  

(Holloway and Kneafsey, 2000: 293) ขณะเดียวกัน   

McGrath และคณะ (1993 : 283) ได้แสดงทัศนะที่น่าสนใจว่า  
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ประสบการณ์ของผู้บริโภคซึ่งเกิดขึ้น ณ ตลาดเกษตรกร เป็น

ประสบการณ์ที่มีความเฉพาะเป็นอย่างยิ่ง อ้างอิงจาก Groves   

(2005) ซึ่งอธิบายความหมายทางสังคมของอาหารสดโดยนำเสนอ  

ว่า ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่จับจ่ายใช้สอยสินค้าท้องถิ่นจากร้านค้า  

หลายแห่งไม่เพียงแต่จะระบุถึงความสำคัญของ ‘ความสดใหม่’  

เท่านั้น หากยังรวมไปถึงประเด็นที่เกี่ยวข้อง ‘ความยั่งยืน’ ‘สินค้า  

ทดลอง’ ‘พรมแดนและอัตลักษณ์’ ‘การใส่ใจในรายละเอียด’  

(ในมุมมองตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูกไปจนถึงการเตรียมการ)   

และ ‘การให้รางวัลกับตนเอง’ เป็นต้น 

   สำหรับแนวคิดของขอบเขตและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

ที่เชื่อมโยงเข้ากับการบริโภคอาหารท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ได้มีการศึกษา

ในแวดวงนักวิชาการจำนวนไม่น้อย เช่น Bessiere (1998) Holloway  

และ Kneafsey (2000) Hall และ Mitchell (2001) โดยเฉพาะ  

ในประเด็นของความสัมพันธ์ระหว่างตลาดเกษตรกรและการ  

ท่องเที่ยว ยกตัวอย่างเช่น จากงานศึกษาของ Holloway และ  

Kneafsey (2000) อธิบายถึงตลาดเกษตรกรประเทศอังกฤษที่  

สามารถตีความได้ทั้งในมุมมองของการเป็น ‘สถานที่แห่งทางเลือก’   

และ ‘สถานที่แห่งการปฏิวัติ/การถวิลหาอดีต’ โดยในกรณีของ  

การเป็นสถานที่แห่งทางเลือกนั้น ตลาดเกษตรกรถูกใช้เป็นสถานที่  

ซึ่งผู้ผลิตและผู้บริโภคได้มีโอกาสสร้างพื้นที่แห่งการบริโภคของ

ตนเอง โดยหลุดพ้นออกไปจากกรอบของผู้ที่มีบทบาทสำคัญใน

วงจรของการบริโภค (เช่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต) หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ 

พื้นที่ทางสัญลักษณ์แบบชั่วคราวที่อยู่กึ่ งกลางระหว่างองค์

ประกอบทางการผลิตและเครือข่ายของการบริโภค (Holloway 

and Kneafsey, 2000 : 293) โดยได้เน้นประเด็นสำคัญดังนี้  

 ‘ในขณะเดียวกัน ตลาดเกษตรกรกลับทำให้เราหวนนึก  

ย้อนถึงช่วงเวลาชีวิตในอดีต ซึ่งรวมไปถึงมุมมองแบบดั้งเดิมที่มี  

ความสัมพันธ์กับพื้นที่และอัตลักษณ์ในทางวัฒนธรรม การกลับมา  

ของการฟื้นฟูทางวัฒนธรรมของตลาดเกษตรกรในช่วงเวลาแห่ง  

การเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคสมัยใหม่ (Millennial reflection) กลายเป็น  

องค์ประกอบหนึ่งของการระลึกถึง ‘ยุคทอง’ ซึ่งเป็นเวลาที่อาหาร

ยังคงอุดมสมบูรณ์และเต็มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ ขณะที่

การใช้ชีวิตเองก็ยังคงมีความน่ารื่นรมย์เป็นอย่างมาก’ (Holloway  

and Kneafsey, 2000 : 293) 

 Holloway และ Kneafsey (2000) ได้นำปรากฏการณ์

เชิงประจักษ์ของสิ่งที่เกิดขึ้น ณ ตลาดเกษตรกรแห่ง Stratford  

ในประเทศอังกฤษเพื่อแสดงให้เห็นถึงการเป็นพื้นที่แห่งทางเลือก

และการถวิลหาอดีตของผู้บริโภค สิ่งเหล่านี้สะท้อนออกมาได้จาก  

การตั้งชื่อที่เน้นความเป็นท้องถิ่น รวมถึงคำบรรยายคุณลักษณะที่  

สื่อถึงความ ‘สดใหม่’ ‘มาจากธรรมชาติ’ ซึ่งบ่งบอกความหมาย  

โดยอ้อมของผลิตผลทางการเกษตรซึ่งไม่ได้ผ่านการขนส่งเป็น  

ระยะทางไกลหรือจำนวนหลายทอดกว่าจะมาถึงมือของผู้บริโภค  

อีกทั้งยังเป็นผลผลิตที่ได้จากไร่ของเกษตรกรในชนบทอีกด้วย ทั้งนี้   

องค์ประกอบอื่นๆ ของประเพณีหรืองานเทศกาล (ธงประดับ) ก็ได้  

ถูกนำมาใช้เพื่อการนี้ ควบคู่กันไปกับการแสดงออกถึงสัญลักษณ์

ของมรดกทางวัฒนธรรม เช่น เครื่องหมายการค้าบนแผ่นป้ายไม้

และเครื่องแต่งกายของผู้ค้าซึ่งต่างก็เป็นสิ่งเตือนใจให้ระลึกถึงอดีต 

 การใช้สัญลักษณ์ของอัตลักษณ์ท้องถิ่นเหล่านี้นี่เองที่เป็น  

สิ่งดึงดูดใจต่อกลุ่มนักท่องเที่ยว Holloway and Kneafsey 

(2000), Hall, Mitchell and Sharples (2003) โดย Bessiere 

(1998 : 25) ได้ให้คำอธิบายว่า ‘ตัวอย่างในกรณี เช่น การรับ  

ประทานผลผลิตที่สดใหม่จากแหล่งเพาะปลูกของเกษตรกรเป็น  

คุณค่าเชิงสัญลักษณ์ที่สร้างให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยม

ชมจากเมืองใหญ่ ไม่เพียงแต่คุณค่าในทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น 

หากแต่ยังรวมไปถึงคุณค่าเชิงความหมายของวัฒนธรรมชนบท  

ที่ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ในระยะยาวหรือในอีกนัยหนึ่งก็คือ  

วิถีวัฒนธรรมที่อาจสูญหายไปในปัจจุบัน นอกจากนั้น เธอได้  

อธิบายเพิ่มเติมอีกว่า ความหมายในเชิงสัญลักษณ์ของอาหาร  

อาจปรากฏออกมาในหลากหลายรูปแบบ เช่น ‘อาหารเชิง  

สัญลักษณ์ (การตีความหมายของไวน์แดงเปรียบเสมือนโลหิตของ  

พระเยซูคริสต์)’ ‘อาหารกับการรวมกลุ่มสมาคม (การแบ่งปัน  

อาหารรับประทานร่วมกัน)’ ‘อาหารในฐานะของเครื่องบ่งบอก  

ทางชนชั้น (แชมเปญหรือไข่ปลาคาเวียร์)’ ‘อาหารที่เป็นสัญลักษณ์   

(อาหารที่สื่อถึงสถานที่หรือแหล่งที่มา เช่น เนยแข็งจากเมือง   

Roquefort) ในส่วนมุมมองของนักท่องเที่ยวเอง Bessiere   

(1998 : 24) อธิบายว่า ‘ปัจจุบันผู้คนที่อาศัยอยู่ ในเมือง  

ต่างแสวงหาวิถีทางในการหลีกหนีจากบริบทของชีวิตประจำวัน

หรืออาหารการกินแบบเดิมๆ ไปสู่สิ่งปลอบขวัญทางจิตใจอื่นๆ  

ด้วยการท่องเที่ยวไปในพื้นที่นอกเมืองเพื่อแสวงหา ‘อาหารดั้งเดิม’ 

 กล่าวโดยสรุปแล้วจะพบว่า มีประเด็นขัดแย้งที่น่าสนใจ

ระหว่างเกี่ยวกับแนวคิดของการจัดตลาดเกษตรกรหรือตลาด  

สีเขียว โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการสร้างความจริงแท้  

(Staged Authenticity) และความประดิษฐ์ (Artificiality) ทั้งนี้   

การสร้างความจริงแท้ เป็นแนวคิดที่ MacCannell (1976)  

ได้กล่าวในบริบทของการท่องเที่ยวไว้ว่า เป็นสิ่งที่ ‘แตกต่างใน  

ความเหมือน’ เมื่อเปรียบเทียบกับความจริงแท้ทางวัฒนธรรม  

ที่แท้จริง และแม้เราอาจเห็นปัญหาของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใน  

ปัจจุบัน Hall (2007) ได้อธิบายว่า การสร้างความจริงแท้อาจ  

ไม่จำเป็นต้องมีความหมายเชื่อมโยงกับสิ่งที่ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลง  

ในรูปแบบมาแต่ดั้งเดิมเลย ขณะเดียวกัน การจำลองรูปแบบ   

(Replication) เมื่อเวลาผ่านไปก็สามารถจะกลายเป็นสิ่งที่สร้าง  

ความจริงแท้ได้เช่นกัน ในกรณีนี้ แม้องค์ประกอบของตลาด  

เกษตรกรยุคใหม่อาจถูกมองว่า เป็นการสร้างและประดิษฐ์  

ความจริงแท้ขึ้นมา แต่ก็ยังมีช่องทางและโอกาสที่จะพัฒนา  
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องค์ประกอบของความจริงแท้ขึ้นมาได้จากการสร้างแนวคิดของ  

การเชื่อมต่อ (Connectedness) ภายใต้เงื่อนไขที่ตลาดเกษตรกร  

จำนวนไม่น้อยพยายามที่จะพัฒนาขึ้นโดยมาพื้นฐานของความใกล้  

ชิดกับชุมชน 

 ‘การสร้างแนวคิดของความจริงแท้ไม่ควรถูกนำมาใช้กับ  

สิ่งของหรือสถานที่ ในทางกลับกัน ความจริงแท้เกิดขึ้นได้จาก  

การเชื่อมต่อด้านการรับรู้ของผู้คนที่มีต่อวิถีชีวิตประจำวัน สถาพ

แวดล้อมกระบวนการที่เสริมสร้างและผลของความผูกพันทาง

ความรู้สึกที่เกิดขึ้น (Dovey, 1985) ….ความจริงแท้เกิดขึ้นจาก  

ประสบการณ์ในชีวิตประจำวันและการเชื่อมต่อทางความรู้สึก  

ร่วมกับสิ่งต่างๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั่วไป โดยมิได้ขึ้นอยู่กับปัจจัย  

ด้านสถานที่ตั้ง หากแต่เป็นมิติทางความรู้สึกที่มีต่อสถานที่   

ประสบการณ์ประจำวันและความสัมพันธ์มากกว่า (Hall, 2007 :   

1140)’ 

 ด้วยเหตุนี้จึงไม่เป็นที่สงสัยว่า อัตลักษณ์ในความเป็นตลาด

เกษตรกรสามารถเข้าถึงและเชื่อมต่อทางความรู้สึกของผู้บริโภคได้

อย่างใกล้ชิด (Tiemann, 2004 a,b) โดยการสร้างประสบการณ์ที่

เกิดขึ้นร่วมกันในลักษณะสองทางระหว่างผู้ซื้อในฐานะผู้บริโภค

และผู้ขาย ซึ่งจะเป็นสิ่งที่มีความแตกต่างออกไปอย่างยิ่งจาก  

รูปแบบของการซื้อของในร้านหรือห้างค้าปลีก และแม้จะยังเป็น  

ข้อถกเถียงถึงสัดส่วนของความจริงแท้กับการประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม  

แต่ตลาดเกษตรกรในฐานะที่เป็นตัวแสดงของประสบการณ์ชีวิต

ประจำวันก็ยังคงเป็นพื้นที่จัดแสดงความจริงแท้อยู่นั่นเอง ทั้งนี้ 

ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้บริโภคในท้องถิ่นกับคนต่างถิ่น

หรือนักท่องเที่ยวเองก็ย่อมมีความแตกต่างกันออกไป ในส่วนคน

ท้องถิ่นอาจเป็นการมาตลาดด้วยความเกี่ยวข้องสัมพันธ์หรือ  

คุ้นเคยที่มีมานาน ขณะที่คนต่างถิ่นที่ได้มาเยือนกลับจะได้รับ  

ประสบการณ์แปลกใหม่ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารประจำท้องถิ่น   

ซึ่งเมื่อผนวกเข้ากับองค์ประกอบพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่วางเป็น  

รากฐานของท้องถิ่นนั้นๆ จึงทำให้สินค้าที่พบเห็นกลายเป็นสิ่งที่  

แปลกพิเศษ แตกต่างและดึงดูดใจเป็นอย่างมาก 

 ในมุมมองของนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือน องค์ประกอบ

ประดิษฐ์หรือถูกสร้างขึ้นของตลาดเกษตรกรจึงกลายเป็นองค์

ประกอบสำคัญแห่งความจริงแท้ทางวัฒนธรรมขึ้นมาแทน ตลอดจน  

กลายเป็นสิ่งที่ เชื่อมต่อเข้ากับกลุ่มผู้มาเยือนได้อย่างแท้จริง 

นอกจากนั้น ด้วยพลวัตของการท่องเที่ยวที่เป็นปัจจัยหลักที่มี

ศักยภาพยิ่งในการฟื้นฟูภาพลักษณ์ของตลาดเกษตรกร โดยผ่าน

การใช้องค์ประกอบด้านวัตถุ (อาหาร) และองค์ประกอบด้านพื้นที่ 

(บรรยากาศทางวัฒนธรรม) โดยทั้งพื้นที่และอาหารเป็นตัวกระตุ้น

ให้วัฒนธรรมท้องถิ่นสามารถมีชีวิตกลับมาได้อีกครั้ง ผ่านการสร้าง

วัฒนธรรมให้เป็นไปเพื่อเป้าหมายของการบริโภค ดังนั้น เราจึงไม่

อาจปฏิเสธได้เลยว่า ตลาดในฐานะ ‘เวทีจัดแสดงทางวัฒนธรรม’   

กลายเป็นสิ่งที่สร้างความดึงดูดใจและมีความสำคัญมากพอกับ  

ตัวตลาดเองเลยทีเดียว แนวทางการพัฒนาตลาดนัดสีเขียวเพื่อ  

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคคนเมืองจึงจำเป็นจะต้อง  

พิจารณาบนพื้นฐานของมิติเหล่านี้ โดยเฉพาะข้อเท็จจริงที่ว่า   

ความจริงแท้ทางวัฒนธรรมไม่ใช่สิ่งที่สามารถสร้างกฎเกณฑ์ขึ้น  

มารองรับได้โดยง่าย หากแต่เป็นผลผลิตที่ได้จากโครงสร้างและ  

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนต่างๆ ที่  

ครอบคลุมมากกว่ากระบวนการรับรองความจริงแท้ทางวัฒนธรรม  

เพียงอย่างเดียว 
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การศึกษาพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม

A	Study	of	Multicultural	Aspect	towards	the	Development	of	Child	

and	Youth	in	Nakhon	Phanom	Province

ประจญ		กิ่งมิ่งแฮ

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

บทคัดย่อ
 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสำรวจปัญหาและสภาวการณ์เด็กและเยาวชนพหุวัฒนธรรมในจังหวัดนครพนม  

2) เพื่อสร้างกระบวนการการพัฒนาเด็กและเยาวชนพหุวัฒนธรรม 3) เพื่อทดลองและประเมินกระบวนการการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

พหุวัฒนธรรมในจังหวัดนครพนม มีขั้นตอนการวิจัย 3 ระยะและมีข้อค้นพบดังนี้

 การวิจัยระยะที่ 1 ในขั้นตอนที่ 1 เป็นการเก็บข้อมูลเชิงลึกมาลำดับความสำคัญและกำหนดตัวชี้วัดความคาดหวัง 

2 ด้าน กลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกแบบเจาะจงจำนวน 24 คน ซึ่งเป็นผู้นำพื้นที่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม เครื่องมือที่ใช้คือ 

การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นข้อคำถาม ส่วนในขั้นตอนที่ 2 ใช้วิธีการสำรวจปัจจัยและองค์ประกอบของพหุวัฒนธรรม โดยใช้แบบสอบถาม 

กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มอย่างง่าย จำนวน 105 คน สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ 

ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมทางสังคมศาสตร์

 การวิจัยระยะที่ 2 การสร้างกระบวนการพัฒนาพหุวัฒนธรรมและการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นขั้นตอนการวิจัย 

ที่ต่อยอดจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยจากระยะที่ 1 นำมาประยุกต์ และเชื่อมโยงกับสภาวการณ์ โดยขั้นที่ 1) ระดมสมองจาก 

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในองค์ความรู้และกิจกรรมต่างๆ ขั้นที่ 2) การจัดเวทีพื้นที่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องพหุวัฒนธรรมและ 

ทักษะชีวิต กลุ่มเป้าหมายเลือกแบบเจาะจง เป็นเด็กและเยาวชนจำนวน 30 คน ขั้นที่ 3) นำข้อสรุปมาร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้อง 

สรุปองค์ความรู้ สาระสำคัญเป็นรูปแบบกิจกรรมเพื่อสังคม รูปแบบกิจกรรมต่างๆ แล้วกำหนดเข็มทิศ กำหนดการดำเนินกิจกรรมเป็น 

กระบวนการการพัฒนา ดัชนีและมาตรการความคาดหวังและสรุปผลในระยะที่ 2

 การวจินัระยะที ่3 การประเมนิความเหมาะสมและสรปุผลของกระบวนการพฒันาพหวุฒันธรรมเดก็และเยาวชนจากผลการวเิคราะห ์

ข้อมูลการวิจัยจากระยะที่ 1 และระยะที่ 2 โดยขั้นตอนที่ 1 ขับเคลื่อนและทดลองตามกระบวนการพัฒนากับกลุ่มเป้าหมายที่เลือกแบบ 

เจาะจง จำนวน 24 คน พร้อมสังเกตการร่วมกิจกรรม การรับรู้ และใช้แบบสอบถาม ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเหมาะสมของ 

กระบวนการพัฒนาพหุวัฒนธรรมเด็กและเยาวชนจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ ที่เลือกแบบเจาะจงจำนวน 30 คน  

โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงข้อคิดเห็น ยืนยันและยอมรับกิจกรรม ว่ามีความเหมาะสม หรือเสนอข้อคิดเพิ่มเติมในการยืนยัน 

รับรองกระบวนการพัฒนาที่จะนำไปขยายผลพัฒนาเด็กและเยาวชนพหุวัฒนธรรม รับฟังข้อเสนอจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสื่อสาร 

สาธารณะและสรุปผลการวิจัย พบว่า

 1) ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่ 1 คือปัจจัยหลัก ได้แก่ ปัจจัยด้านภาษาและอาหาร เป็นปัจจัยที่สร้างแรงบันดาลใจด้วยคำสื่อสาร 

ที่สั้นง่ายสามารถจดจำได้ดี ปัจจัยที่ 2 คือ ปัจจัยเสริม ได้แก่ ปัจจัยด้านดนตรี นาฏศิลป์ ที่ก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี ปัจจัยที่ 3  

คือปัจจัยเอื้อ ได้แก่ ปัจจัยด้านวัฒนธรรมประเพณีทั้งการแต่งกาย การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางเชื้อชาติ การชื่นชมและยอมรับสามารถ 

จดจำได้ดี และ กลุ่มคนในวัฒนธรรมหลักยอมรับความแตกต่างของบุคคลอื่นและกลุ่มคนในวัฒนธรรมย่อยเข้าใจตนเองในบริบทสังคม 

ตนเองและวัฒนธรรมหลัก

 2) ปัจจัยและองค์ประกอบที่กำหนดตัวชี้วัดความคาดหวัง ประกอบด้วย ปัจจัยหลัก คือ ภาษาและอาหาร ปัจจัยเสริม คือ 

ดนตรีนาฏศิลป์ ปัจจัยเอื้อ คือ วัฒนธรรมประเพณีที่สอดคล้องกับข้อค้นพบการวิจัยระยะที่ 1        

 3) การตรวจสอบและยืนยันความเหมาะสมของกระบวนการพัฒนาพหุวัฒนธรรมเด็กและเยาวชน ยืนยันความเหมาะสมค่าเฉลี่ย 

ร้อยละ 96.67 และให้เพิ่มเติมตามบริบทแต่ละชุมชน หรือท้องถิ่น และยอมรับในอัตราร้อยละ 100 ซึ่งถือว่า กระบวนการพัฒนา 

พหุวัฒนธรรมมีความเหมาะสมตามบริบทพื้นที่

คำสำคัญ	: พหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน         
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Abstract
 The objective of this research was to study factors and elements of the multicultural aspect towards the  

development of child and youth in the area of Nakhon Phanom province. The research results are divided into 

3 phases and the research results are as follows :

 Phase I : The first step was to collect and rank the in-depth data and create the 2 indicators of expectations.  

The sample group with the purposive sampling method was the 24 leaders in the area of Muang District, Nakhon  

Phanom province. The research tools were the in-depth interviews with structured questions. The research results  

were found out that people in the mainstream culture accept the differences of the others. People in the sub-culture  

have a good understanding of themselves in their own social context and mainstream culture. The second step was  

to survey and use questionnaires to find out about factors and elements of the multicultural aspects. The sample 

group with the simple random sampling method was the 105 people. The descriptive statistics were frequency,  

percentage, average, and standard deviation. The data were analyzed by the sociological research methodology.  

The research findings are as follows: the first main factors are language and food which are the motivational factors  

inspired by the short, easy, and memorable communication. The second factors are music and acting art which  

cause a good relationship. The third cultural factors are clothing traditions and ethnic cultural exchanges which  

are simply appreciated, recognized, and remember.

 Phase II : This step was to seek for guidelines, developmental process of multicultural aspects and  

development of child and youth in the area of Nakhon Phanom province. This is the further step of the research.  

From the analysis of the first phase with the 30 young people selected by the purposive sampling method,  

factors and elements defining the expectation indications are the main factors of language and food, the  

reinforcing factors of music and acting art, as well as the enabling factors of cultures and traditions which are  

consistent with the findings of the first phase result.

 Phase III : This step was to evaluate and make a conclusion of the developmental process of multicultural  

aspects and development of child and youth in Nakhon Phanom province. From the analysis of the first and  

second phases with the 30 local experts determined by the purposive sampling method, verification and  

examination of suitability of the developmental process of multicultural aspects among the youth showed the  

percentage of 96.67. The more contexts of each community and the 100 percent of acceptance level should be  

increased. The developmental process of multicultural aspects in the youth is appropriate and related to the  

local community context.

Keywords	: multicultural, development of child and youth
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ประจญ  กิ่งมิ่งแฮ

บทนำ
 สังคมโลกปัจจุบันมีวิวัฒนาการตามการเปลี่ยนแปลงตาม 
กาลเวลา และมีวิวัฒนาการไปสู่ความเป็นประชาคม (Civil  
Societies) มากขึ้น ซึ่งเป็นการพิจารณาสภาพการณ์สังคมโลก 
ที่ก้าวสู่โลกสมัยใหม่ตามกระแสโลกาภิวัตน์ที่กำลังแผ่ขยายอย่าง 
รวดเร็วในเวลานั้นจากสังคมเรียบง่าย และค่อยๆ เปลี่ยนแปลง 
และพัฒนาก้าวหน้าตามกาลเวลา (Alvin Toffler. 1980) 
คลื่นลูกที่สาม(The Third Wave) ลักษณะสังคมโลกก้าวสู่ 
การเปลี่ยนแปลงมิติวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง  
และภาวะแวดล้อมในระดับโลก (Global) โดยผ่านระบบการ 
สื่อสารแบบใหม่เป็น “Globalization” หรือโลกาภิวัฒน์ หมายถึง  
การอภิวัฒน์หรือเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น หรือก้าวหน้ามากขึ้น 
ตามกระแสโลก (ภณ ใจสมัคร. 2553 : 202)
 การเตรียมตัวของประเทศไทยตามข้อตกลงในหลักการ 3 
เสาหลักของประชาคมอาเซียน คือ ประชาคมการเมืองและ 
ความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community- 
ASC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community-AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
(ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC) อาเซียนได้ 
ตั้งเป้าหมายการจัดประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนใน 
ปี พ.ศ. 2558 โดยมุ่งหวังในการเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็น 
ศูนย์กลาง เป็นสังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปันประชากรอาเซียน 
มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี และมีการพัฒนาในทุกด้าน เพื่อยก 
ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
อย่างยั่งยืน ส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียน รวมทั้งมีความมุ่งหวัง 
ประโยชน์จากการรวมตัวกัน เพื่อสร้างเสริมให้ประชาชนมีความ 
อยู่ดีกินดี มีสุขภาพดี มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความเข้าใจระหว่างกัน 
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังนั้น สังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปสู่โลกไร ้
พรมแดนมากเท่าใด ก็ยังเห็นว่า ความมีสำนึกความในตัวตนก็ 
ปรากฏเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ กลายเป็นความหลากหลายทางสังคม  
(พหุสังคม) เพราะมีการเคลื่อนย้ายอพยพ ของผู้คนระหว่าง 
ประเทศ มีความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง มีการสื่อสาร 
กันได้อย่างฉับไวข้ามโลก มีธุรกิจและการท่องเที่ยวข้ามชาติมี 
การเกิดปรากฏการณ์ใหม่ๆ เกี่ยวกับการสำนึกชาติพันธุ์ขึ้น เช่น  
การเกิดชุมชนคนต่างถิ่น ซึ่งปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมเจ้าของ 
ประเทศในระดับหนึ่ง (ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร, 2547) 
 เมื่อประเทศไทยเปิดรับระบบการพัฒนาแบบทุนนิยมใน 
โลกเสรีและซึมซับการพัฒนาแบบโลกาภิวัตน์ โดยไม่ยับยั้งหรือ 
ยั้งคิดประการใด ทำให้ประเทศไทยก้าวให้ทันเทคโนโลยีมาก 
ขึ้นกว่าประเทศในแถบอินโดจีนรวมทั้งประชาคมอาเซียนใน 
ปี พ.ศ. 2558 เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว เราต้องยอมรับสภาพไป 
โดยปริยาย ต้องทำความเข้าใจปัจจุบันให้ดีมากขึ้น ฉะนั้น 
การเปลี่ยนแปลงสังคมไทยสู่ประชาคมอาเซียน อาจเป็นการ 

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคม (Social Structure) เป็นสำคัญ  
เช่น วิถีกลุ่ม พฤติกรรมกลุ่ม การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม เช่น  
ธรรมเนียมปฏิบัติ กฎเกณฑ์กติกาสังคม ดนตรีและศิลปะ การเมือง 
คา่นยิม ความเชือ่ ทศันคตแิละคณุคา่ ความสมัพนัธ ์(Relationship)  
ของสังคม รวมถึงประชากรสภาพ และส่งผลกระทบต่อสภาพ 
แวดล้อมการดำรงอยู่ร่วมกัน (ไพฑูรย์ สินลารัตน์.2552) การยอมรับ 
และปรับตัวให้ดำเนินไปได้ตามครรลองของระเบียบสังคมโลกใหม่  
(New World Order) ไม่สามารถปฏิเสธได้ แต่ภาวะความไม่พร้อม 
ของประชาชนที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉาบฉวย ยังมี 
ความจำเป็นต้องได้รับความเอาใจใส่ และกระตุกเตือนให้เกิดสำนึก  
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ด้วย เพราะการเปลี่ยนแปลง 
ในสังคมสมัยใหม่ ทำให้เกิดความแตกต่างและความขัดแย้งทาง 
สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม ทั้งระดับ 
บุคคล ระดับชุมชน ระดับสังคม ระดับชาติ (เกษม วัฒนชัย, 2549) 
จึงได้เห็นว่าสังคมดำเนินไปตามวิธีคิดและวิถีกระทำของบุคคล 
เพื่อสนองความต้องการ (desires) ของตนเองเป็นหลัก โดยไม่ 
ต้องการให้ผู้หนึ่งผู้ใดครอบงำทางความคิดและการบงการชีวิตจน 
เกิดความหลากหลายหรือความแตกต่างแต่ละสังคมเรียกว่า 
พหุสังคม (Multi–Societies) แต่ต้องกำหนดเป็นระเบียบกฎเกณฑ์ 
กตกิาควบคมุสงัคมใหส้งบสขุ และมบีทบาทหนา้ทีเ่ปน็กลไกควบคมุ 
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (อดิศร ศักดิ์สูง, 2550)                               
 จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดหนึ่ งที่มีผลกระทบจาก 
พหุสังคม (Multi–Societies) กล่าวคือจังหวัดนครพนม อยู่ในเขต 
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ที่มีชายแดนติดต่อกับ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศเวียดนาม 
ประเทศกัมพูชา และประเทศจีนตอนใต้ มีความสะดวกสบาย 
ทางคมนาคมขนส่งทั้งระหว่างประเทศ กลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน 
ในขณะเดียวกันจังหวัดนครพนมก็มีกลุ่มชาติพันธ์ที่อยู่รวมกันถึง 
7 กลุ่มชาติพันธ์ ประกอบด้วย กลุ่มชาวภูไท กลุ่มชาวย้อ กลุ่มชาว 
กะโส้ กลุ่มชาติพันธุ์กะเลิง กลุ่มชาติพันธุ์แสก กลุ่มชาติพันธุ์ข่า 
(บูร) กลุ่มชาติพันธ์ไทยลาว นอกจากนี้ยังมีคนไทยเชื้อสาย 
เวียดนาม คนไทยเชื้อสายจีน การเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน 
ในปี 2558 จึงเป็นจังหวัดที่มีแนวโน้มความหลากหลายทาง 
วัฒนธรรม ภาษา วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ 
เกิดขึ้น ซึ่งมีโครงสร้างทางพหุวัฒนธรรมประกอบด้วย 1) ชาติพันธุ์ 
และเชื้อชาติ (Ethnicity and Race) 2) ชนชั้นและฐานะทาง 
สังคม (Class and Socio Economic Status) 3) เพศ  
(Gender and Sexual Orientation) 4.) กลุ่มพิเศษ เช่น  
พิการหรือมีระดับสติปัญญาเลิศ (Expertionality) 5) ภาษา 
(Language)  6) ศาสนา (Religion) 6) ภูมิประเทศที่อยู่อาศัย  
(Geography) 7) อายุ (Age) (Narrowing the Development Gap)  
(Banks and Banks. Multicultural Education Issues and 
Perspectives, 1989; p 14) 
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ประจญ  กิ่งมิ่งแฮ

 ปัญหาจากสังคมใหญ่เหล่านี้จึงเป็นผลกระทบสังคมเด็ก 

และเยาวชนในจังหวัดนครพนมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ย่อมเกิดปัญหาการกระทบกระทั่งกัน เด็กและเยาวชนจึงมีจิตใจ

ก้าวร้าวรุนแรง ไม่สามัคคี แบ่งแยกมากขึ้น ไม่ยืดหยุ่นไม่ประนี 

ประนอมไม่มีขันติธรรม ในความขัดแย้งในสังคมพหุวัฒนธรรม 

ย่อมมีผลต่อความมั่นคง 2 ประการ คือ 1) ความมั่นคงของชาติ  

(National Security) 2) ความมั่นคงของมนุษย์ (Human 

Security) ความมั่นคงทั้งสองประการนี้ มีความสำคัญต่อคนใน 

สังคมพหุวัฒนธรรมในชาติใดชาติหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   

(ไพฑูรย์ สินลารัตน์.2552) และถ้าไม่มีการเตรียมรับขับเคลื่อน 

ที่ดีเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างกันของประชาคมสังคม 

ในพื้นที่ ก็จะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นตามมาได้ทั้งด้านสังคม 

เกิดปัญหาความแตกแยกทั้งด้านความเชื่อ ค่านิยม วิถีชีวิต ภาษา 

และวัฒนธรรมย่อย ตลอดจนแนวปฏิบัติของเด็กและเยาวชน 

ที่อาจสร้างความร้าวฉานจะนำไปสู่ปัญหาและยากที่จะแก้ไข ดังนั้น 

ผู้วิจัยจึงได้สนใจศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาพหุวัฒนธรรมกับการ 

พัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนมและขับเคลื่อน 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและเยาวชนให้รู้และเข้าใจในการ 

อยู่ร่วมกัน มีขันติธรรม รักสามัคคี ไม่แบ่งแยก มีความยืดหยุ่น 

ประนีประนอมกันและกัน กลับคืนสู่สภาพปกติทั้งด้านร่างกาย  

จิตใจ สังคมและการควบคุม อารมณ์ เพื่อให้สามารถอยู่กับสังคม 

พหุวัฒนธรรมได้อย่างได้อย่างปกติสุขต่อไป

คำถามการวิจัย

 สภาพปัญหาและพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาเด็กและเยาว

ชนจังหวัดนครพนมเป็นอย่างไร 

วัตถุประสงค์การวิจัย
 การศึกษาพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน 

จังหวัดนครพนมและขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและ 

เยาวชน จึงมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้

 1) เพื่อสำรวจปัญหาและสภาวการณ์เด็กและเยาวชน 

พหุวัฒนธรรมในจังหวัดนครพนม

 2) เพื่อสร้างกระบวนการการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

พหุวัฒนธรรมในจังหวัดนครพนม

 3) เพือ่ทดลองและประเมนิกระบวนการการพฒันาเดก็และ 

เยาวชนพหุวัฒนธรรมในจังหวัดนครพนม 

นิยามศัพท์ปฏิบัติการ            

 พหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน หมายถึง 

รูปแบบของกิจกรรมที่กลุ่มคนในสังคมที่มีความหลากหลาย 

ของวิถีการดำเนินชีวิตในสังคม ที่มีหลายเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา 

ความสามารถพิเศษชนชั้นทางสังคม  มีวัฒนธรรมความคิด จารีต 

ประเพณ ีการดำรงชวีติทีแ่ตกตา่งกนั และมคีา่นยิมเชงิบวกเกีย่วกบั 

การอยูร่ว่มกนัทางสงัคมเปน็สว่นใหญ ่ซึง่จากโครงสรา้งเชงิสญัลกัษณ ์ 

นำมาออกแบบการสร้างอุดมคติร่วมกัน หรือมีความเชื่อร่วมกัน 

ในบางเรื่อง มีการติดต่อสื่อสารกันหรือมีการรวมกลุ่มกัน มี 

ความเอื้ออาทรต่อกัน มีความรักมิตรภาพ มีการเรียนรู้ร่วมกันโดย 

นำความรู้ที่ค้นพบจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้แก่เด็กและ 

เยาวชน

วิธีดำเนินการวิจัย
ระยะที่	1	 การสำรวจปัญหาและสภาวการณ์เด็กและเยาวชน	

พหุวัฒนธรรมในจังหวัดนครพนม

 ในขั้นตอนที่ 1 การศึกษาพื้นที่ (Area Based) และชุมชน 

ในพื้นที่ (Community Based) โดยการศึกษาสภาพพื้นที่ และ 

ปญัหาทัง้ภายในโรงเรยีนและชมุชน จดัเวทพีดูคยุ ชีแ้จงวตัถปุระสงค ์

โครงการ และสะท้อนข้อมูลให้ชุมชนร่วมกันกำหนดแผนการทำงาน 

ในพื้นที่ เป็นการเก็บข้อมูลเชิงลึกมาลำดับความสำคัญและกำหนด 

ตัวชี้วัดความคาดหวัง 2 ด้าน กลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกแบบ 

เจาะจงจำนวน 24 คน ซึ่งเป็นผู้นำพื้นที่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัด 

นครพนม เครื่องมือที่ใช้คือ ข้อคำถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึก  

วิเคราะห์ข้อมูล นำผลให้ชุมชนร่วมกันกำหนดแผนการทำงานใน 

พื้นที่ ทีมงานร่วมกันคัดเลือกกิจกรรมสำหรับพัฒนาเด็กเยาวชน 

ของชุมชน  การจัดองค์ความรู้อบรมเด็กพหุวัฒนธรรมด้วยกิจกรรม 

การเรียนรู้ทักษะชีวิตให้เข้าใจสภาพปัญหาและผลกระทบจาก 

ประชาคมอาเซียน ปรับความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมที่ผิดๆ สร้างจิต 

สำนึกและความตระหนักรู้ในตน พัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงบวก 

การเชื่อมโยงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันตามบทบาทหน้าที่ของ 

พลเมืองที่ดี ในขั้นตอนที่ 2 ใช้วิธีการสำรวจปัจจัยและองค์ประกอบ 

ของพหุวัฒนธรรม โดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่ม 

อยา่งงา่ย จำนวน 105 คน สถติทิีใ่ชค้อื คา่ความถี ่ คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่  

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรม 

ทางสังคมศาสตร์ และสรุปผล ในระยะที่ 1
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ระยะที่	2	 การสร้างกระบวนการการพัฒนาเด็กและเยาวชน	

พหุวัฒนธรรมในจังหวัดนครพนม

 การแสวงหาแนวทาง กระบวนการพฒันาพหวุฒันธรรมและ 

การขบัเคลือ่นการพฒันาเดก็และเยาวชนในเขตพืน้ทีจ่งัหวดันครพนม  

เป็นขั้นตอนการวิจัยที่ต่อยอดจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 

จากระยะที่ 1 นำมาประยุกต์ และเชื่อมโยงกับสภาวการณ์  โดยขั้น 

ที่ 1) ระดมสมองจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในองค์ 

ความรูแ้ละกจิกรรมตา่งๆ ขัน้ที ่2) การจดัเวทพีืน้ที ่แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 

ในเรือ่งพหวุฒันธรรมและทกัษะชวีติ กลุม่เปา้หมายเลอืกแบบเจาะจง 

เป็นเด็กและเยาวชนจำนวน 30 คน ขั้นที่ 3) นำข้อสรุปมาร่วมกับ 

ผูท้รงคณุวฒุแิละผูเ้กีย่วขอ้งสรปุองคค์วามรู ้สาระสำคญัเปน็รปูแบบ 

กิจกรรมเพื่อสังคม รูปแบบกิจกรรมต่างๆ แล้วกำหนดเข็มทิศ  

กำหนดการดำเนินกิจกรรมเป็นกระบวนการการพัฒนา ดัชนีและ 

มาตรการความคาดหวังและสรุปผลในระยะที่ 2

ระยะที่	3	 การทดลองและประเมนิกระบวนการการพฒันาเดก็และ	

เยาวชนพหุวัฒนธรรมในจังหวัดนครพนม	

                     นำรปูแบบกจิกรรมการพฒันาเดก็และเยาวชนจากผลการ 

วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยจากระยะที่ 1 และระยะ ที่ 2 มาดำเนิน 

ในขั้นตอนที่ 1 คือขับเคลื่อนและทดลองตามกระบวนการพัฒนา 

กับกลุ่มเป้าหมายที่เลือกแบบเจาะจง จำนวน 24 คน พร้อมสังเกต 

การร่วมกิจกรรม การรับรู้ และใช้แบบสอบถาม ขั้นตอนที่ 2  

การประเมินความเหมาะสมของกระบวการพัฒนาพหุวัฒนธรรม 

เด็กและเยาวชน จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ เกี่ยวข้องในพื้นที่  

ที่เลือกแบบเจาะจงจำนวน 30 คน โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

แสดงข้อคิดเห็นยืนยันและยอมรับกิจกรรม ว่ามีความเหมาะสม 

ตามวัย หรือเสนอข้อคิดเพิ่มเติมในการยืนยันรับรองกระบวนการ 

พัฒนาที่จะนำไปขยายผลพัฒนาเด็กและเยาวชนพหุวัฒนธรรม 

รับฟังข้อเสนอจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสื่อสารสาธารณะ สรุปผล 

การประเมินความเหมาะสมและสรุปผลอภิปรายผลการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นการผสมผสาน (Mixed  

Method) คือทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรง 

ประเด็นที่จะนำมาวิเคราะห์ พรรณนาเชื่อมโยงสถานการณ์   

ประกอบด้วย

 1) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้การเก็บ 

ข้อมูลเชิงลึกจากการสัมภาษณ์ การสังเกต การสนทนาพูดคุยศึกษา 

ข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ ดังนี้ 1.1) ระดับพื้นที่ (Area Based) 

เพือ่ศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานทีส่ำคญั บรบิทชมุชน บรบิทเผา่พนัธุ ์เชือ้ชาต ิ   

2) ระดับชุมชนในพื้นที่ (Community Based) สัมภาษณ์ผู้นำ 

ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ 1.3) 

จัดเวทีพูดคุย ระดมสมอง (Brain Storming) ผู้ทรงคุณวุฒิ 

และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสะท้อนข้อมูล ร่วมกันกำหนดแผนการทำงาน 

ในพื้นที่ คัดเลือกกิจกรรมสำหรับพัฒนาเด็กเยาวชนของชุมชน 

1.4) การจัดองค์ความรู้อบรมเด็กพหุวัฒนธรรมด้วยกิจกรรม 

การเรียนรู้ทักษะชีวิตให้เข้าใจสภาพปัญหาและผลกระทบจาก 

ประชาคมอาเซยีน ปรบั ความรู ้ทศันคต ิ พฤตกิรรมทีผ่ดิๆ  สรา้งจติ 

สำนึกและความตระหนักรู้ในตน พัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงบวก 

การเชื่อมโยงสร้างความ สัมพันธ์ระหว่างกันตามบทบาทหน้าที่ของ 

พลเมืองที่ดี และทดลองใช้กิจกรรม กระบวนการและนวัตกรรม 

กับกลุ่มย่อย จัดเวทีพื้นที่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังข้อเสนอจากผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องและสื่อสารสาธารณะ การยืนยันรับรองกระบวนการ

และนวัตกรรมที่จะนำไปพัฒนา

 2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้พัฒนา 

ข้อคำถามจากการทบทวนเอกสารงานวิจัยประกอบกับผลการ 

ศึกษาเชิงคุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์ทั้งปลายเปิดและแบบ 

เลือกตอบ เพื่อที่จะนำมาเป็นตัวชี้วัดของตัวแปรในแบบสอบถาม 

ประกอบด้วย 2.1) ข้อมูลเด็กและเยาวชนพหุวัฒนธรรมพื้นฐาน 

ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ศาสนา อาชีพ ภูมิลำเนา ชนชาติ  

เชื้อชาติ สัญชาติ 2.2) ข้อมูลสภาพเด็กและเยาวชนพหุวัฒนธรรม 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวฒันธรรมของชนชาต ิและวฒันธรรมพืน้เมอืงเชือ้ชาต ิ 

ได้แก่ 1) ด้านภาษาของชนชาติเชื้อชาติ มี 5 ข้อ 2) ด้านการ 

แต่งกายของชนชาติเชื้อชาติ มี 5 ข้อ 3) ด้านอาหาร ของชนชาติ 

เชื้อชาติ มี 5 ข้อ 4) ด้านดนตรีนาฏศิลป์ของชนชาติเชื้อชาติ  

มี 5 ข้อ และ 5) ด้านประเพณี ของชนชาติเชื้อชาติ มี 5 ข้อ  

แต่ละข้อจำแนกคำตอบเป็นความถี่ในการปฏิบัติ 5 ระดับ คือ 

ปฏิบัติมากที่สุด (5คะแนน) ปฏิบัติในระดับมาก (4คะแนน)  

ปฏิบัติในระดับปานกลาง (3คะแนน) ปฏิบัติในระดับน้อย 

(2คะแนน) ปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด (1คะแนน)

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 1) การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพประกอบด้วยการสังเกต  

การสัมภาษณ์เชิงลึกและบันทึกข้อมูล

 2) การเกบ็ขอ้มลูเชงิปรมิาณโดยแบบสอบถามทีพ่ฒันาขึน้ 

จากข้อค้นพบจากงานเชิงคุณภาพภายใต้กรอบแนวคิดการวิจัย  

เก็บในกลุ่มตัวอย่างเด็กและเยาวชนแบบเจาะจงได้แก่ เด็กและ 

เยาวชน ไทย ลาว จีน เวียดนาม ไทยเวียดนาม ไทยจีน และภูไท

ผลการวิจัย
ระยะที่	1	 ผลการวิเคราะห์ศึกษาปัจจัยและองค์ประกอบของ	

พหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน

 การวิเคราะห์ข้อมูล ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลเชิงลึกจากการ 

สัมภาษณ์ การสังเกต การสนทนาพูดคุย ศึกษาข้อมูลทั้งปฐมภูมิ 

และทุติยภูมิ จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติทักษะชีวิต รวมทั้งใช้แบบสอบถาม 

จึงเป็นการผสมผสาน (Mixed Method) คือทั้งเชิงปริมาณและ 
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คุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงประเด็นที่จะนำมาวิเคราะห์พรรณนา 

เชื่อมโยงจัดกิจกรรมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนา เด็กและเยาวชน 

คือ ขั้นที่  1 การศึกษาปัจจัยของปัญหาและกำหนดตัวชี้วัด 

ความคาดหวัง โดยการการสำรวจ และสัมภาษณ์สำรวจเชิงลึก  

การขับเคลื่อนแบบมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่น นักเรียน 

นกัศกึษา บดิามารดา และผูป้กครองเดก็และเยาวชนในพืน้ทีจ่งัหวดั 

นครพนม ใน 3 กิจกรรม ใช้กลุ่มเป้าหมาย แบบเจาะจง จำนวน  

24 คน แยกเป็น 3 กลุ่ม คือกิจกรรมกลุ่ม ที่ 1 การเสวนา 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับเยาวชน ระหว่างตัวแทนเด็กและ 

เยาวชนพหุวัฒนธรรมที่มีสัญชาติไทยและมีเชื้อชาติจีน ลาว  

เวียดนามและไทย กลุ่มละ 2 คนรวม 8 คน กิจกรรมกลุ่มที่ 2 

การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ปกครอง ระหว่างตัวแทน 

ผู้ปกครองเด็กพหุวัฒนธรรมทั้ง 4 ชาติ กลุ่มละ 2 คน รวม 8 คน 

กิจกรรมกลุ่มที่ 3 การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับครูผู้สอน 

และผู้ทรงคุณวุฒิ ระหว่างตัวแทนครู ผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทน 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และ 

ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มละ 2 คน รวม 8 คน โดยใช้ข้อคำถาม  

ในการระดมสมองแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามวิถีชีวิตการเรียนรู้ 

ทักษะชีวิต ตามวัฒนธรรมทาง ด้านภาษา ด้านการแต่งกาย 

ด้านอาหาร ด้านดนตรีนาฏศิลป์ และด้านวัฒนธรรมประเพณี  

ในข้อคำถาม 2 ด้าน คือ ด้านที่ 1 กลุ่มคนในวัฒนธรรมหลัก  

ยอมรับในความแตกต่างของบุคคลอื่น (Enlightening Power  

Group Model) ด้านที่ 2 กลุ่มคนในวัฒนธรรมย่อย เข้าใจตนเอง 

ในบริบททางสังคมของตนเอง และวัฒนธรรมหลัก (Share 

Power Model)  ได้ปัจจัย และองค์ประกอบ ลำดับความสำคัญ 

กำหนดตัวชี้วัดความคาดหวัง ได้ดังนี้ 1) ด้านการยอมรับในความ 

แตกต่างของบุคคลอื่น (Enlightening Power Group Model) ใน 

1.1) ด้านภาษา : การพูดคุยนอกเวลาเรียน การส่งเสริมทักษะ 

การพูดภาษาตามเชื้อชาติในกิจกรรมต่างๆ  การสอดแทรกภาษา 

สำเนียง และการเอื้อต่อการเรียนการสอนในทุกกิจกรรม ในแบบ 

บูรณาการทั้ง 3 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มละ 8 คน มีค่าระดับคะแนน 

24 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 1.2) ด้านการแต่งกาย แต่งกาย 

ตามเชื้อชาติร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้รับสนับสนุนและสอดแทรกให ้

แต่งตามเชื้อชาติในกิจกรรมการเรียนการสอน ประชาสัมพันธ์ และ 

ดัดแปลงประยุกต์ชุดแต่งกายตามเชื้อชาติให้ทันสมัย และสวยงาม 

มีค่าระดับคะแนน 17 เสียง คิดเป็นร้อยละ 70.83  1.3) ด้าน 

อาหาร : มีการทำอาหารตามชาติต่างๆ ปลูกฝังค่านิยมให้รับประทาน 

อาหารพืน้เมอืงของชาตติา่งๆ สอดแทรกการปรงุอาหารพืน้เมอืงใน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คนในชุมชน 

รับประทานอาหารชาติต่างๆ มีค่าระดับคะแนน 19 เสียง 

คิดเป็นร้อยละ 79.17  1.4) ด้านดนตรีนาฏศิลป์  มีการสนับสนุนให้ 

จัดตั้งวงดนตรีพื้นเมืองชาติต่างๆ ความสนใจจะเข้าชมการแสดง 

ดนตรีพื้นเมืองชาติต่างๆ สนับสนุนให้ใช้ดนตรีพื้นเมืองชาติต่างๆ 

ในกิจกรรมการเรียนการสอนมีค่าระดับคะแนน 20 เสียง คิดเป็น 

ร้อยละ 83.33  1.5) ด้านวัฒนธรรมประเพณี : มีการรณรงค์  

การเข้าร่วมกิจกรรม การสนับสนุน การปลูกฝังค่านิยม และ 

การรณรงค์ มีค่าระดับคะแนน 18 เสียง คิดเป็นร้อยละ 75.00 

 2) ดา้นการเขา้ใจตนเองในบรบิททางสงัคมของตนเองและ 

วัฒนธรรมหลัก (Share Power Model)

  2.1) ด้านภาษา การพูดคุยนอกเวลาเรียน การส่งเสริม 

ทักษะการพูดภาษาตามเชื้อชาติในกิจกรรมต่างๆ การสอดแทรก 

ภาษาสำเนียง การเอื้อต่อการเรียนการสอนในทุกกิจกรรมในแบบ 

บูรณาการ ทั้ง 3 กลุ่มตัวอย่าง มีค่าระดับคะแนน 24 เสียงคิดเป็น 

ร้อยละ 100

  2.2) ด้านการแต่งกาย : แต่งกายตามเชื้อชาติร่วม 

กิจกรรมต่างๆ ได้รับสนับสนุนและสอดแทรกให้แต่งตามเชื้อชาต ิ

ในกิจกรรมการเรียนการสอน ประชาสัมพันธ์และดัดแปลง 

ประยกุตช์ดุแตง่กายตามเชือ้ชาตใิหท้นัสมยัและสวยงาม มคีา่ระดบั 

คะแนน 21 เสียง คิดเป็นร้อยละ 87.50

  2.3) ดา้นอาหาร  มกีารทำอาหารตามชาตติา่งๆ  ปลกูฝงั 

ค่านิยมให้รับประทานอาหารพื้นเมืองของชาติต่างๆ สอดแทรก 

การปรงุอาหารพืน้เมอืงในกจิกรรมการเรยีนการสอน/ประชาสมัพนัธ์ 

เชิญชวนให้คนในชุมชนรับประทานอาหารชาติต่างๆ มีค่าระดับ 

คะแนน 24 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

  2.4) ด้านดนตรีนาฏศิลป์ : มีการสนับสนุนให้จัดตั้งวง 

ดนตรีพื้นเมืองชาติต่างๆ ความสนใจจะเข้าชมการแสดงดนตรี 

พื้นเมืองชาติต่างๆ สนับสนุนให้ใช้ดนตรีพื้นเมืองชาติต่างๆ  

ในกิจกรรมการเรียนการสอน มีค่าระดับคะแนน 22 เสียง คิดเป็น 

ร้อยละ 91.67 

  2.5) ด้ านวัฒนธรรมประเพณี  :  มีการรณรงค์   

การเข้าร่วมกิจกรรม การสนับสนุน การปลูกฝังค่านิยม และ 

การรณรงค์  มีค่าระดับคะแนน 22 เสียง คิดเป็นร้อยละ 91.67

 ดังนั้นสรุป 1) การยอมรับในความแตกต่างของบุคคลอื่น 

(Enlightening Power Group Model) การแสดงความคิดเห็น 

ทั้ง 3 กลุ่ม ในด้านภาษา มีค่าระดับคะแนนสูงสุดร้อยละ 100  

รองลงมา เป็นด้านดนตรีนาฏศิลป์ ด้านอาหาร ด้านวัฒนธรรม 

ประเพณี และด้านการแต่งกาย ตามลำดับ  2) การเข้าใจตนเอง 

ในบริบททางสังคมของตนเองและวัฒนธรรมหลัก (Share Power  

Model) ในการแสดงความคิดเห็นทั้ง 3 กลุ่ม ในด้านภาษา 

และด้านอาหาร มีค่าระดับคะแนนสูงสุดร้อยละ 100 เท่ากัน 

ที่มีค่าระดับเท่ากัน 91.67 คือ ด้านดนตรีนาฏศิลป์ ด้านวัฒนธรรม 

ประเพณี และรองลงมาคือด้านการแต่งกาย ตามลำดับ ได้ข้อ 

ค้นพบว่า ปัจจัยด้านภาษาและปัจจัยด้านอาหาร เป็นปัจจัยหลัก    

ที่เป็นแรงบันดารใจที่มุ่งเน้นการสื่อสารเพื่อให้เด็กและเยาวชน 
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ประจญ  กิ่งมิ่งแฮ

ต่างเชื้อชาติ ที่เป็นคนธรรมดาได้เข้าใจและรู้จักกันและกันง่ายขึ้น 

ซึ่งในการใช้ภาษาในคำสั้นๆ ง่ายๆ ที่จะก่อให้เกิดความสัมพันธภาพ 

ที่ดี จดจำได้เร็ว           

 ขั้นที่  2 การนำปัจจัยของปัญหาและกำหนดตัวชี้วัด 

ความคาดหวัง ที่พัฒนาขึ้นจากข้อค้นพบจากงานเชิงคุณภาพ 

ภายใต้กรอบแนวคิดการวิจัยใช้เป็นแบบสอบถาม เก็บในกลุ่ม 

ตัวอย่างเด็กและเยาวชนแบบเจาะจง จำนวน 105 คน ได้แก่  

เด็กและเยาวชน ไทย ลาว จีน เวียดนาม ไทยเวียดนาม ไทยจีน  

และผู้ไทย ข้อมูลสภาพเด็กและเยาวชนพหุวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง 

กับวัฒนธรรมของชนชาติ และวัฒนธรรมพื้นเมืองเชื้อชาติ ได้แก่  

1) ด้านภาษาของชนชาติเชื้อชาติ มี 5 ข้อ 2) ด้านการแต่งกาย 

ของชนชาติเชื้อชาติ มี 5 ข้อ  3) ด้านอาหาร ของชนชาติเชื้อชาติ 

มี 5 ข้อ 4) ด้านดนตรีนาฏศิลป์ของชนชาติเชื้อชาติ มี 5 ข้อ 

และ 5) ด้านประเพณี ของชนชาติเชื้อชาติ มี 5 ข้อ แต่ละข้อ 

จำแนกคำตอบเป็นความถี่ในการปฏิบัติ 5 ระดับ คือ ปฏิบัติ 

มากที่สุด (5คะแนน) ปฏิบัติในระดับมาก (4คะแนน) ปฏิบัติใน 

ระดับปานกลาง (3คะแนน) ปฏิบัติในระดับน้อย (2คะแนน) 

ปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด (1คะแนน) ได้ข้อสรุปดังนี้

 ด้านภาษาของชนชาติเชื้อชาติ มี 5 ข้อโดยภาพรวมอยู่ใน 

ระดับมากที่สุด (X = 4.38,S.D = 0.37) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือมีการจัดตั้งชุมนุมภาษาชนชาติ/ 

เชื้อชาติ (X= 4.56, S.D = 0.49) และในส่วนข้อเสนอแนะให้ 

มีการจัดการสอนภาษาของแต่ละชนชาติในโรงเรียนในระดับ 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 

การพูดภาษาชนชาติเชื้อชาติ ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 75 คน  

คิดเป็นร้อยละ 71.4 ด้านการแต่งกายของชนชาติเชื้อชาติ 

มี 5 ข้อโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X= 2.19 S.D 0.34) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่า เฉลี่ยมากที่สุดคือ 

การดัดแปลงชุดแต่งกายชนชาติเชื้อชาติให้ทันสมัยสวยงาม 

(X= 2.32 , S.D. = 0.47) ในส่วนข้อเสนอแนะให้มีการสอนและ 

แลกเปลี่ยนการแต่งกายของแต่ละชนชาติเชื้อชาติ มีผู้เสนอแนะ 

จำนวน 44 คน คดิเปน็รอ้ยละ 41.9 ดา้นอาหารของชนชาต ิเชือ้ชาต ิ 

มี 5 ข้อ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.25,S.D.= 0.25)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การทำ 

อาหารชนชาติ และข้อมีการปลูกฝังค่านิยมและสนับสนุนให้ 

รับประทาน/พื้นเมือง/เชื้อชาติในชุมชน (X = 4.56, S.D. = 0.49) 

และในส่วนข้อเสนอแนะให้จัดเวทีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหาร 

ชนชาติ ไทย เวียดนาม ลาว จีน มีผู้เสนอแนะจำนวน 62 คน     

คิดเป็นร้อยละ 59.0 ด้านตนตรีนาฏศิลป์ชนชาติเชื้อชาติ มี 5 ข้อ 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 3.12, S.D. = 0.31) เมื่อ 

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่า เฉลี่ยมากที่สุดคือการ 

สนับสนุนให้จัดตั้ งวงดนตรีชนชาติ เชื้อชาติ  ขึ้นในโรงเรียน  

(X = 3.26, S.D 0.44) และในส่วนข้อเสนอแนะ ให้มีการสอน 

ดนตรีของแต่ละชนชาติเชื้อชาติในโรงเรียนและในชุมชุนที่  

อาศัยอยู่ มีผู้เสนอแนะจำนวน 69 คนคิดเป็นร้อยละ 65.7 และ 

ด้านวัฒนธรรมประเพณีของชนชาติเชื้อชาติ มี 5 ข้อ โดยภาพรวม 

อยู่ในระดับน้อย (X = 3.05, S.D. = 0.45) เมื่อพิจารณาเป็น 

รายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การเข้าร่วมในกิจกรรม 

ตามประเพณีชาชาติ เชื้อชาติอยู่เสมอ (X = 3.12, S.D. = 0.53) 

และในส่วนข้อเสนอแนะ อยากให้มีการจัดหลักสูตรการศึกษา 

วัฒนธรรมประเพณีชนชาติเชื้อชาติในโรงเรียน มีผู้เสนอแนะ 

จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ45.7  
        

ระยะที่	2	 การสร้างแนวทางกระบวนการพัฒนาพหุวัฒนธรรม	

และการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชน		

 เพื่อเป็นการส่งเสริมความเป็นพหุวัฒนธรรมกับเด็กและ 

เยาวชนสู่การเรียนรู้ และการสร้างอาชีพในชุมชน และเพื่อเป็น 

สร้างภูมิคุ้มกันตนเองให้กับเด็กและเยาวชนด้วยการประยุกต์ 

กิจกรรมทางพหุวัฒนธรรมนำไปสู่อาชีพในอนาคต เป็นขั้นตอน 

การวิจัยที่ต่อยอด จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยจากระยะ 

ที่ 1 นำแนวทางกระบวนการประชาคมสังคมพหุวัฒนธรรมลงพื้นที่ 

แสวงหาแนวทางการพัฒนาพหุวัฒนธรรมใช้ฐานรากแนวคิดจาก 

ชุมชนหรือหมู่บ้าน (Area Based / Communities Based) ใช้ 

เทคนิคการระดมสมอง (Brain Storming) จากผู้ทรงคุณวุฒิและ 

ผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ตัวแทนเยาวชนชาวไทย เวียดนาม 

ลาว จีน ตัวแทนผู้ปกครองเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ทรงคุณวุฒิของแต่ละชนชาติ เจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัด ผู้เชี่ยว

ชาญดา้นภาษาแตล่ะชนชาต ิ ผูบ้รหิารสถานศกึษา และครแูนะแนว 

และตัวแทนกลุ่มชนชาติพื้นเมือง (ภูมิปัญญาท้องถิ่น) เพื่อกำหนด 

กระบวนการการพฒันาพหวุฒันธรรมกบัเดก็และเยาวชน รว่มกำกบั 

การทดลอง และร่วมประเมินผลการขับเคลื่อนภาคีเครือข่าย 

การพัฒนาพหุวัฒนธรรมกับเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม  

วิเคราะห์ความเป็นไปได้ แนะนำแนวทางกระบวนการสู่การปฏิบัติ 

ลงพื้นที่ได้ตามข้อตกลงที่สามารถนำไปสู่การทดลองปฏิบัติที่เป็น 

จริงได้

วิธีดำเนินการ
 กระบวนการพัฒนาพหุวัฒนธรรมและการขับเคลื่อน 

การพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นกิจกรรม ประกอบด้วย 1) กิจกรรม 

ด้านภาษา มีดังนี้ 1.1) กิจกรรมการเล่าเรื่องสั้นพื้นเมืองน่าสนใจ 

แต่ละเชื้อชาย (ความยาว 15 นาที) 1.2) กิจกรรมการฟื้นฟู 

คำพังเพย คติชาวบ้านที่เป็นภาษาชนชาติเชื้อชาติให้ผู้อื่นได้รู้ 

เข้าใจ 1.3) กิจกรรมภาษาวันละคำ (ของทุกชาติเพื่อนำไปประยุกต์ 

ใช้ในชีวิตประจำวันและงานอาชีพ  2) กิจกรรมด้านอาหาร มีดังนี้   
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2.1) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การปรุงการสาธิตอาหาร 

ขนมแต่ละเชื้อชาติ 2.2) กิจกรรมการจำหน่ายผลผลิตทาง 

อาหารสดและอาหารแหง้ในรอบ 1 เดอืนตอ่ 1 ครัง้ เพือ่การประยกุต ์

สู่อาชีพในอนาคต  3) กิจกรรมด้านดนตรีและนาฏศิลป์ มีดังนี้   

3.1) กิจกรรมเวทีการแสดง ในเวลาพกักลางวนั ระหวา่ง 11.30-13.00 น. 

3.2) กิจกรรมเวทีหลังเลิกเรียนช่วงเวลาระหว่าง 15.30-17.00 น. 

ใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน ์และสามารถประยกุตส์ูอ่าชพีในอนาคต   

3.3) กิจกรรมด้านนาฏศิลป์ใช้กิจกรรมการแสดงการแลกเปลี่ยน 

ทางวัฒนธรรมการฟ้อนการร่ายรำในแต่ละเชื้อชาติ ร่วมในกิจกรรม 

ทางดนตรีในช่วงเวลาเดียวกัน เพื่อความสัมพันธภาพที่ดี ใช้เวลา 

ว่างให้เกิดประโยชน์และประยุกต์สู่อาชีพ  3.4) กิจกรรมด้าน 

วัฒนธรรมประเพณีและกิจกรรมด้านการแต่งกาย ใช้บูรณาการ 

ร่วมกันทุกช่วงกิจกรรม  3.5) กิจกรรมทางกีฬาใหม่กีฬาเภทบอล  

เพื่อสร้างสมาธิ และคลายความเครียด

 เครื่องมือที่ใช้ ประกอบด้วย เอกสารความรู้  ตารางการฝึก 

ปฏิบัติกิจกรรม แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม

 การติดตามผลการฝึกปฏิบัติกิจกรรม	 เด็กและเยาวชนได้ 

เขา้ใจสภาพปญัหาและผลกระทบจากประชาคมอาเซยีน ปรบัความรู ้ 

ทัศนคติ พฤติกรรมที่ผิดๆ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักรู้ในตน 

พัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงบวก การเชื่อมโยงสร้างความสัมพันธ ์

ระหว่างกันตามบทบาทหน้าที่ของพลเมืองที่ดีคณะกรรมการได้ 

ร่วมกันสรุปและได้ข้อค้น พบว่า ปัจจัยและองค์ประกอบที่กำหนด 

ตวัชีว้ดัความคาดหวงั มดีงันี ้ ปจัจยัหลกั คอื ดา้นภาษา และดา้นอาหาร 

เป็นปัจจัยหลักที่สร้างแรงบันดารใจ ด้วยคำสื่อสารที่สั้นและง่าย  

จดจำได้ดี ปัจจัยเสริม คือ ด้านดนตรีนาฏศิลป์ ก่อให้เกิดความ 

สัมพันธภาพที่ดี  ประทับใจ เกิดการจดจำ ปัจจัยเอื้อ คือ  

ด้านวัฒนธรรมงานประเพณี และด้านการ แต่งกายได้แลกเปลี่ยน 

วัฒนธรรมทางเชื้อชาติ การชื่นชนและยอมรับ ให้จดจำได้ดี

ระยะที่	3	 การประเมินความเหมาะสมและสรุปผลของกระบวน	

การพัฒนาพหุวัฒนธรรมเด็กและเยาวชน

 โดยนำผลการทดลองจากระยะที่ 2 (Implement Action) 

มาประเมินผลการทดลองกระบวนการการพัฒนา การตรวจสอบ 

คุณภาพความเหมาะสมของกระบวนการพัฒนาพหุวัฒนธรรม 

เด็กและเยาวชน โดยแนวทางที่อาศัยเหตุผลความเห็นของผู้ทรง 

คุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้องมีความเห็นหรือตัดสินว่าถูกต้องเหมาะสม  

หรือตรงตามทฤษฏีเพื่อพิจารณาว่า กระบวนการเหล่านี้เหมาะสม 

กับกลุ่มที่จะไปทดสอบหรือเหมาะสมกับระดับหรือกลุ่มคนที่จะนำ 

ไปใช้วัดหรือไม่ 

 กลุ่มเป้าหมาย เลือกแบบเจาะจง ซึ่งได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ

และผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยเด็กและเยาวชน จิตอาสา 8 คน  

ตัวแทนองค์กรสื่อมวลชน 2 คนตัวแทนชุมชนที่เกี่ยวข้องกับเด็ก 

และเยาวชน 2 คน บุคคลในครอบครัว ผู้ใกล้ชิด 15 คน ผู้นำชุมชน 

2 คนและตัวแทนบุคลากรในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

1 รวม  30 คน 

 เครื่องมือที่ ใช้ ได้แก่ 1) ข้อคำถาม และการเสวนา 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จาก ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้อง แล้วสรุปเชิง 

เนื้อหาสู่การฝึกปฏิบัติจริง 2) การนับจากน้ำหนักการยกมือเพื่อ 

ยืนยันและกำหนดเป็นกระบวนการการพัฒนาพหุวัฒนธรรมเด็ก 

และเยาวชนเพื่อให้ได้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และจะนำไปใช้ 

ในการขับเคลื่อนตามแนวทางกระบวนที่กำหนดที่สามารถนำไปสู่ 

การขับเคลื่อนร่วมกับชุมชนที่เป็นจริงได้   

 การตรวจสอบคุณภาพและการยืนยันความเหมาะสมของ 

กระบวนการพัฒนาพหุวัฒนธรรมเด็กและเยาวชนโดยใช้กลุ่ม 

เป้าหมายรวม 30 คน มีน้ำหนักความเหมาะสม 29 คนในค่าเฉลี่ย 

คิดเป็นร้อยละ 96.67 และให้เพิ่มเติมตามบริบทแต่ละชุมชนหรือ 

ท้องถิ่นคิดเป็นร้อยละ 10.00 ผลการยืนยันยอมรับกระบวนการ 

พฒันาพหวุฒันธรรมเดก็และเยาวชนดว้ยมต ิ30 เสยีงในทกุประเดน็ 

ซึง่ถอืเปน็อตัรารอ้ยละ100 มตทิีป่ระชมุใหถ้อืวา่ยทุธศาสตรม์คีวามเ

หมาะสมเปน็อยา่งดกีบักลุม่ ทีจ่ะไปทดสอบหรอืเหมาะสมกบัระดบั

หรือกลุ่มคนที่จะนำไปใช้พัฒนาและยึดตามบริบทแต่ละท้องถิ่น  

อภิปรายผลระยะที่	1

 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยและองค์ประกอบของพหุวัฒนธรรม

กับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม ได้ข้อ 

คิดเห็นจากเด็กและผู้ปกครองลำดับความสำคัญปัจจัยและ 

องค์ประกอบได้ข้อค้นพบ ดังนี้	 ปัจจัยหลัก คือ ด้านภาษา และ 

ด้านอาหาร เป็นปัจจัยหลักที่สร้างแรงบันดารใจด้วยคำสื่อสาร 

สั้นๆ ง่ายๆ จดจำได้ดี  2)	 ปัจจัยเสริม คือ ด้านดนตรีนาฏศิลป์ 

และนันทนาการก่อให้เกิดความสัมพันธภาพที่ดี  ประทับใจ 

สามารถจดจำงา่ย 	3)	ปจัจยัเอือ้	คอื ดา้นการแตง่กาย งานประเพณ ี 

ไดแ้ลกเปลีย่นวฒันธรรทางเชือ้ชาต ิการชืน่ชนและยอมรบั สามารถ 

จดจำง่ายสอดคล้องกับศูนย์เครือข่ายความรู้วัฒนธรรม.2550  

ที่กล่าวว่ารูปแบบของกิจกรรมมนุษย์และโครงสร้างเชิงสัญลักษณ์ 

ที่ทำให้กิจกรรมนั้นเด่นชัดและมีความสำคัญ วิถีการดำเนินชีวิต 

ซึ่งเป็นพฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมู่ผลิตสร้างขึ้น ด้วยการเรียนรู้ 

จากกันและกัน และร่วมใช้อยู่ในหมู่พวกของตน วัฒนธรรม 

ส่วนหนึ่งสามารถแสดงออกผ่าน ดนตรี วรรณกรรม จิตรกรรม 

ประติมากรรม การละคร และภาพยนตร์ แม้บางครั้งอาจมีผู้ 

กล่าวว่าวัฒนธรรมคือเรื่องที่ว่าด้วยการบริโภคและสินค้าบริโภค 

(ศูนย์เครือข่ายความรู้วัฒนธรรม.2550) เช่นเดียวกับประเวศ วะส ี

ให้ความหมายของการเป็นพหุวัฒนธรรมว่า การที่ประชาชน 

จำนวนหนึ่งมีวัตถุประสงค์ร่วมกันมีอุดมคติร่วมกันหรือมีความเชื่อ 

ร่วมกันในบางเรื่อง มีการติดต่อสื่อสารกัน หรือมีการรวมกลุ่มกัน 
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มีความเอื้ออาทรต่อกัน มีความรัก มีมิตรภาพ มีการเรียนรู้ร่วมกัน 

ในการปฏิบัติบางสิ่งบางอย่างและมีระบบการจัดการในระดับกลุ่ม 

ซึง่สงัคมทีเ่ขม้แขง็ตอ้งมรีากฐานทีเ่กดิจากการมชีมุชนทีห่ลากหลาย

และเข้มแข็งด้วย (ประเวศ วะสี. 2539)

อภิปรายผลระยะที่	2

 ผลการวิเคราะห์การการแสวงหาแนวทาง กระบวนการ 

พัฒนาพหุวัฒนธรรมและการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

ในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม เพื่อเป็นการส่งเสริมความเป็น 

พหุวัฒนธรรมกับเด็กและเยาวชนสู่การเรียนรู้และการสร้างอาชีพ 

ในชุมชน และเพื่อเป็นสร้างภูมิคุ้มกันตนเองให้กับเด็กและเยาวชน 

ดว้ยการประยกุตก์จิกรรมทางพหวุฒันธรรมนำไปสูอ่าชพีในอนาคต 

เป็นขั้นตอนการวิจัยที่ต่อยอด จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 

จาก ระยะที่ 1 นำแนวทางกระบวนการพหุวัฒนธรรมลงพื้นที่ 

แสวงหาแนวทางการพัฒนาพหุวัฒนธรรมใช้ฐานรากแนวคิด 

จากชุมชนหรือหมู่บ้าน (Area Based / Communities Based)  

เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้กำกับทิศทางการวิจัย นักวิจัย ภูมิปัญญา 

กลุ่มชนชาติในพื้นที่และผู้เกี่ยวข้องมาร่วมกันกำหนดแนวทาง 

กระบวนการ ร่วมกำกับการทดลอง และร่วมประเมินผลการ 

ขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายการพัฒนาพหุวัฒนธรรมกับเด็กและ 

เยาวชนจังหวัดนครพนม วิเคราะห์ความเป็นไปได้ แนะนำแนวทาง 

กระบวนการสูก่ารปฏบิตั ิลงพืน้ทีไ่ดต้ามขอ้ตกลงจากการวจิยัระยะ 

ที่ 2 ได้ข้อค้นพบว่า กิจกรรมด้านภาษาและ ด้านอาหาร เป็นปัจจัย 

หลักที่เป็นแรงบันดารใจที่มุ่งเน้นการสื่อสารให้เยาวชนต่างเชื้อชาติ 

ที่เป็นคนธรรมดาได้เข้าใจและรู้จักกันและกัน ง่ายขึ้นในคำสั้นๆ  

ง่ายๆ และต่อจากนั้นจะใช้กิจกรรมทางดนตรีนาฏศิลป์ และ 

กิจกรรมการแต่งกายตามเชื้อชาติ ในงานบุญ งานประเพณีที่จะก่อ 

ให้เกิดความสัมพันธภาพที่ดี จึงเป็นข้อสรุปร่วมกับคณะกรรมการ 

กำกับทิศทางในการพิจารณาสร้างกิจกรรมฝึกทักษะพหุวัฒนธรรม  

ตามกระบวนการพัฒนา เด็กพหุวัฒนธรรมกลุ่มเป้าหมาย มีดังนี้  

กิจกรรมที่ 1 ด้านภาษา เช่น การเล่าเรื่องสั้นพื้นเมืองน่าสนใจแต่ละ 

เชื้อชาติ (ความยาว 15 นาที) ภาษาวันละคำ (ของทุกเชื้อชาติ) 

การฟื้นฟูคำพังเพย เพื่อการนำไปใช้ในงานอาชีพ กิจกรรมที่ 2 

ดา้นอาหาร เชน่ การแลกเปลีย่นวฒันธรรม การปรงุ การสาธติอาหาร  

ขนมแต่ละเชื้อชาติ เพื่อ การประยุกต์สู่อาชีพ กิจกรรมที่ 3 

ด้านดนตรี เช่น เวทีการแสดง เวลาพักกลางวัน  เวทีหลังเลิกเรียน 

เพื่อประยุกต์สู่อาชีพ กิจกรรมที่ 4 ด้านนาฏศิลป์เช่น การแสดง 

การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมการฟ้อน การร่ายรำในแต่ละเชื้อชาติ  

เพื่อประยุกต์สู่อาชีพ กิจกรรมที่ 5 เช่น กิจกรรมทางกีฬาใหม่  

กีฬาเกทบอล สร้างสมาธิ

	 การขับเคลื่อนพหุวัฒนธรรมและกระบวนการพัฒนาเด็ก	

และเยาวชน

 การขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมหลังเลิกเรียนให้แก่เด็ก 

และเยาวชนกลุ่มเป้าหมายซึ่งประกอบด้วย การฝึกทักษะชีวิต  

วัฒนธรรม ด้านภาษา นาฏศิลป์ อาหาร การบูรณาการกิจกรรม 

กิจกรรมและการสร้างจิตสำนึกร่วมกัน โดยมีตารางฝึกปฏิบัติ 

กิจกรรมและการประเมินผลที่ต่อเนื่อง พบว่าเด็กและเยาวชนได ้

รับผลการร่วมปฏิบัติที่ดี ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในรูปแบบ 

การดำเนินทักษะชีวิตร่วมกัน เกิดความยอมรับในวัฒนธรรม 

มจีติสำนกึทีด่รีว่มกนัทีจ่ะนำไปสูก่ารอยูร่ว่มกนัอยา่งสงบสขุสนัตไิด ้

สอดรับกับแนวคิดของชูชัย ศุภวงค์.(2540) ที่กล่าวถึงการรวม 

กลุ่มประชาคมมาผสมผสานกันอย่างกลมกลืนเป็นพหุวัฒนธรรม 

และนำมาสู่การสร้างจิตสำนึก (Civic consciousness) ร่วมกัน 

เป็นหุ้นส่วนกัน (Partnership) เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาหรือกระทำ 

การบางอย่าง ให้บรรลุวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ Banks and  

Banks.(1989) ด้วยเช่นกันรวมทั้งสอดคล้องกับแนวคิดการ 

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (social interaction) ซึ่งมีการสร้างกรอบคิด 

ที่เป็นระเบียบวิธีปฏิบัติ (Rules) ต่อกันและกัน และนำมาใช้เป็น 

เครื่องมือประคับประคองสังคม เรียกว่า บรรทัดฐานทางสังคม 

(social norms) (William Kornblum,1988)

อภิปรายผลระยะที่	3

 ผลการวิเคราะห์การทดลองกลุ่มย่อยและประเมินความ 

เหมาะสมของกระบวนการพัฒนาเด็กและเยาวชนพหุวัฒนธรรม 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (social interaction)  

กับเด็กและเยาวชนสู่การเรียนรู้และ การสร้างอาชีพในชุมชน 

และเพื่อเป็นสร้างภูมิคุ้มกันตนเองให้กับเด็กและเยาวชนด้วย 

การประยุกต์กิจกรรมทางพหุวัฒนธรรมนำไปสู่อาชีพในอนาคต  

เป็นขั้นตอนการวิจัยที่ต่อยอด จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 

จากระยะที่ 1 นำแนวทางกระบวนการประชาคมสังคมพหุวัฒนธรรม 

ลงพืน้ทีแ่สวงหาแนวทางการพฒันาพหวุฒันธรรมใชฐ้านรากแนวคดิ 

จากชุมชนหรือหมู่บ้าน (Area Based Communities Based)  

เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตัวแทนกลุ่มชนชาติในพื้นที่ 

และผู้เกี่ยวข้องมาร่วมกันกำหนดแนวทางกระบวนการร่วมกำกับ 

การทดลองและร่วมประเมินผลการขับเคลื่อนภาคีเครือข่าย 

การพัฒนาพหุวัฒนธรรมกับเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม  

วิเคราะห์ความเป็นไปได้ แนะนำแนวทางกระบวนการสู่การปฏิบัติ 

ลงพื้นที่ได้ตามข้อตกลงจากการวิจัยระยะที่ 2 ได้ข้อค้นพบว่า 

กิจกรรมด้านภาษาและ ด้านอาหาร เป็นปัจจัยหลักที่เป็นแรง 

บันดาลใจท่ีมุ่งเน้นการส่ือสารให้เยาวชนต่างเช้ือชาติ ท่ีเป็นคนธรรมดา 

ได้เข้าใจและรู้จักกันและกัน ง่ายขึ้นในคำสั้นๆ ง่ายๆ และต่อจากนั้น 

จะใช้กิจกรรมทางดนตรีนาฏศิลป์ และกิจกรรมการแต่งกายตาม 
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ประจญ  กิ่งมิ่งแฮ

เชือ้ชาต ิในงานบญุ งานประเพณทีีจ่ะกอ่ใหเ้กดิความสมัพนัธภาพทีด่ ี

จึงเป็นข้อสรุปร่วมกับคณะกรรมการกำกับทิศทางในการพิจารณา 

สร้างกิจกรรมฝึกทักษะพหุวัฒนธรรม ตามกระบวนการพัฒนาเด็ก 

พหุวัฒนธรรมกลุ่มเป้าหมาย มีดังนี้ กิจกรรมที่ 1 ด้านภาษา 

เช่น การเล่าเรื่องสั้นพื้นเมืองน่าสนใจแต่ละเชื้อชาติ  ภาษาวันละคำ 

(ของทุกเชื้อชาติ) การฟื้นฟูคำพังเพย เพื่อการนำไปใช้ในงานอาชีพ  

กิจกรรมที่ 2 ด้านอาหาร เช่น การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การปรุง  

การสาธิตอาหาร ขนมแต่ละเชื้อชาติ เพื่อ การประยุกต์สู่อาชีพ  

กิจกรรมที่ 3 ด้านดนตรี เช่น เวทีการแสดง เวลาพักกลางวัน   

เวทีหลังเลิกเรียน เพื่อประยุกต์สู่อาชีพ กิจกรรมที่ 4 ด้านนาฏศิลป์ 

เช่น การแสดงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมการฟ้อน การร่ายรำ 

ในแต่ละเชื้อชาติ เพื่อ ประยุกต์สู่อาชีพ กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมทาง 

กีฬาใหม่กีฬาเกทบอล เพื่อสร้างสมาธิเด็กและเยาวชน ในการ 

ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการพัฒนาใช้กลุ่มตัวอย่าง  

30 คน  เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ ข้อคำถาม และการเสวนาแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้กับ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้อง แล้วสรุปเชิงเนื้อหาสู่การ 

ฝึกปฏิบัติจริงคือ 1) ใช้ข้อคำถามในการระดมสมอง การตรวจสอบ 

คุณภาพและการยืนยันความเหมาะสมของกระบวนการพัฒนา 

พหุวัฒนธรรมเด็กและเยาวชน 2) การแสดงการยอมรับโดยการ 

ยกมือ ผลการยืนยันยอมรับกระบวนการพัฒนาประชาสังคม 

พหุวัฒนธรรมเด็กและเยาวชนด้วยมติ 30 เสียงในทุกประเด็น 

ซึ่งถือเป็นอัตราร้อยละ100 มติที่ประชุมให้ถือว่ายุทธศาสตร์มี 

ความเหมาะสมเป็นอย่างดีกับกลุ่มที่จะไปทดสอบหรือเหมาะสม 

กับระดับหรือกลุ่มคนที่จะนำไปใช้พัฒนาและยึดตามบริบทแต่ละ 

ทอ้งถิน่ มคีวามสอดคลอ้งกบั  National Council for Accreditation  

of Teacher Education (NCATE) (2002) ได้อธิบายไว้ว่า  

พหุวัฒนธรรมคือการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสังคม การเมือง  

เศรษฐกิจ การศึกษา และประวัติศาสตร์โดยใช้โครงสร้างของ  

กลุ่มชน (ethnicity) เชื้อชาติ (race) สถานะของครอบครัว 

(socioeconomic status) เพศ (gender) ความสามารถพิเศษ 

(exceptionalities) ภาษา (language) ศาสนา (religion)  

บทบาททางเพศ (sexual orientation) และพื้นที่ทางภูมิศาสตร ์

(geographical area และสอดรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม คือ 

ห้วงเวลาการเปลี่ยนแปลงของนิเวศวิทยา ประชากร ชุมชนใน 

รูปแบบของบทบาทการกระทำทางสังคม โครงสร้างหน้าที่ สถาบัน 

และวัฒนธรรมทางสังคม “การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม” เป็นการ 

โต้ตอบระหว่างบุคคลกับบุคคลอื่นอย่างมีเหตุผล ซึ่งมีค่านิยม 

บรรทดัฐานทางวฒันธรรมเปน็กลไกถา่ยทอดจากรุน่หนึง่สูอ่กีรุน่หนึง่ 

ผ่านกระบวนการอบรมขัดเกลา (Conklin, 1987 : 154)
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ดำรงค์ศักดิ์  มีสุนทร

ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน	กรณีศึกษา	วัดนามสมมุติกับ

ชุมชนนามสมมุติ	จังหวัดกาญจนบุรี

Relationship	Between	the	Temple	and	the	Community	

A	Case	Study	to	the	Temple	and	the	Community	in	

Kanchanaburi	Province

ดำรงค์ศักดิ์	มีสุนทร

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บทคัดย่อ
	 การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน 2) เพื่อศึกษาเงื่อนไขความร่วมมือ 

ระหว่างวัดกับชุมชนในด้านการพัฒนาชุมชน 3) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุนชน 

การศึกษางานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ชิ้นนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ 

(Key Informant) โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากพระสงฆ์ 4 รูป ผู้นำชุมชน 2 คน ข้าราชการ 

5 คน ชาวบ้าน 13 คน รวมทั้งสิ้น 24 คน โดยใช้แนวทางการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ 

(Key-Informant) และวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) 

 ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนโดยภาพรวมยังถือว่ายังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ด้วยตัวชุมชนเองเป็น 

ชุมชนชนบทขนาดเล็กที่ยังไม่เข้าถึงต่อวัฒนธรรมเมืองมากนัก ชุมชนจึงมีระบบการพึ่งพาอาศัยกันในรูปแบบเครือญาติค่อนข้างสูง 

รวมทั้งยังมีปัจจัยอื่นที่เข้ามาสนับสนุนให้ชุมชนเกิดความสามัคคีต่อกัน เช่น ระบบความเชื่อ, ลักษณะนิสัยชุมชน, บทบาทของสงฆ์-วัด, 

นโยบายพัฒนาชุมชนของวัดและโรงเรียน ที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัดและชุมชน 

 เงื่อนไขความร่วมมือระหว่างวัดกับชุมชนในมิติการพัฒนา จากการศึกษาพบว่า พฤติกรรมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของชาวบ้านที่การยึดถือ 

ผ่านลักษณะนิสัยชุมชน ความเชื่อ และการคาดหวังผลประโยชน์ทางสังคม ได้หลอมรวมชุมชนเข้าด้วยกันให้มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ส่งผลให้ 

ทำให้ชุมชนเกิดความร่วมมือได้ง่าย

 ปัญหาอุปสรรคที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต 2 สาเหตุ ได้แก่ (1) ผลพวงของการพัฒนาชุมชน คาดว่าอนาคตทั้งชุมชนและ 

วัดจะมีการพัฒนาที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น อาจทำให้บริบทและวิถีชีวิตของชุมชนต้องเปลี่ยนแปลงไป เหมือนดังที่เคยเกิดขึ้นมา 

ในอดีต ซึ่งอาจจะส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนจำต้องห่างเหินกันมากยิ่งขึ้น (2) บทบาทของพระสงฆ์ จากงานวิจัยมองว่า 

ถ้าชุมชนและวัดไม่เตรียมแผนการปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไป ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนอาจประสบ 

กับปัญหาขึ้นซ้ำรอยเดิมดั่งในอดีต

 แนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับวัด จำต้องใช้หลักธรรมาภิบาลขึ้นมาให้อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ 

ทั้ง 6 องค์ประกอบ อันได้แก่ (1) หลักนิติธรรม (2) หลักคุณธรรม (3) หลักความโปร่งใส (4) หลักการมีส่วนร่วม (5) หลักความรับผิดชอบ 

(6) หลักความคุ้มค่า ซึ่งมันจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่วัด การศึกษาครั้งนี้มองว่า ในอนาคตข้างหน้าวัดจะมี 

การพัฒนาสิ่งต่างๆ ให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น อาทิ อาคารสถานที่ บุคลากรของวัดที่เพิ่มขึ้น ถ้าทางวัดไม่ปรับแผนการบริหารองค์กร 

และบุคลากรให้สอดคล้องกับยุคสมัย วัดจะเกิดปัญหาต่อความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนได้ในอนาคต

คำสำคัญ	:	รูปแบบความสัมพันธ์, ระบบเครือญาติ, ความเชื่อ, บทบาทของพระสงฆ์และวัด, การพัฒนาชุมชน
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Abstract
 The objectives of the study were : 1) to study the relationship between the temple and the community;  

2) to study the cooperating conditions between the temple and the community in community development;  

3) to study the problem and the guidelines for the correction in the relationship between the temple and the  

community. This study is a qualitative research which has collected information for the document and key  

informant by selecting a purposive sampling; including 4monks, 2 community leaders, 5 government officials, and 

13 people. The total interviewed people are 24. The approach used was in-depth interviews from key-informant 

and participant observation,

 The study found that the relationship between the temple and the community is still a good relationship.  

Because the community is small village that cultural city system has not came into existence much. Communities 

still have dependence in the form of kinship friendly relationship is quite high. Also included are other factors to  

encourage community unity. Such as belief systems, community character, the role of monks - temples, community 

policy development of temples and schools.

 The study of the cooperating conditions between the temple and community in community development  

found that the community has a behavior of helping each other very well, because the community has existed to 

belief systems, community character and participation in social benefits. The community itself has got good 

collaboration.

 The relationship problems may occur in the future for two reasons. Firstly, the impact of community 

development. Secondly, the role of monks, predicting if the community is not prepared to plan and adapt to 

meet the changing urban context, the relationship may be faced with the same problems again as in the past.

 Guidelines to promote future relations for the temple are the following. Principles of good governance must 

be established to under management including the six elements. They are rule of law, ethics, transparency,  

participation, responsibility, and value. These will help strengthen and creating good image for the temple.  

Because the temple will be developed on the subject premises and the number of personnel increased quickly. 

If the temple does not adjust the plan of organization and human resources along with the development of the 

object, the temple will face a problem with the relationship between the temple and the community in the 

future.

Keywords	 : relationship patterns, kinship system, believe, role of the monk and temple, the development 

community
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บทนำ
 นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพุทธศาสนามีความสัมพันธ์ต่อ 

สังคมไทยมายาวนานมีลักษณะความสัมพันธ์ที่แน่นเฟ้นครอบคลุม 

ทุกชั้นวรรณะตั้งแต่กษัตริย์จนถึงราษฎร์ดูได้จากกรณีตัวอย่าง 

ประเพณกีารบวชเรยีนในสมยัพระบรมไตรโลกนาถชว่งกรงุศรอียุธยา 

ตอนต้นที่วัดเป็นเสมือนสถานศึกษาและสถานสงเคราะห์ที่คอยให้ 

ความรู้ปลูกฝังด้านศีลธรรม และส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 

เนือ่งจากในสมยักอ่นการศกึษายงัไมเ่ปน็ทีแ่พรห่ลายเหมอืนปจัจบุนั 

สถานศึกษาในอดีตจะจำกัดอยู่ในวงแคบๆ ที่ตั้งอยู่ในวังกับวัด 

เท่านั้น ประชาชนจึงมีความสัมพันธ์และความผูกพันระหว่างวัด 

มากกว่าพื้นที่ในวังเพราะส่วนใหญ่วังในอดีตจะถูกกำจัดพื้นที่ให้ 

เฉพาะขุนนางและราชวงศ์เท่านั้นวัดในอดีตจึงมีบทบาทและ 

พื้นที่ทางสังคมที่สำคัญต่อชุมชนของตนมากกว่าบทบาทของรัฐ 

(พระมหากฤษฎา นันทเพรช, 2540 : 2) บทบาทของวัดในอดีต 

แบ่งหน้าที่ได้ 6 หน้าที่ดังนี้ 1) เป็นสถานที่การศึกษา 2) เป็นที่รักษา 

พยาบาล 3) เป็นที่ฝึกอาชีพ 4) เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

5) เป็นที่ไกล่เกลี่ยกรณีพิพาท 6) เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจชุมชน 

(พระสุธีวรญาณ, 2549 : 162 - 163)

 จากการศกึษาพบวา่ในชว่งกอ่นสมยัรชักาลที ่5 วดัมรีปูแบบ 

การปกครองภายใตร้ะบบศกัดนิา กลา่วคอื เปน็อำนาจการปกครอง 

ที่ดินตามยศฐานบรรดาศักดิ์ที่มีสิทธิ์ในการบริหารปกครองที่ดิน 

และราษฎร์ภายใต้สังกัดของตนโดย จิตร ภูมิศักดิ์ ได้กล่าวว่า 

“วัดหลวงมีสิทธิ์ถือครอบครองที่ดิน เป็นที่สำหรับให้เช่าทำนา  

เก็บค่าเช่าเป็นข้าวบ้าง เงินบ้างซึ่งในสมัยนั้นเรียกรูปแบบการเก็บ 

ค่าเช่าแบบนี้ว่า “เก็บอากรค่านา” ซึ่งมีวัดมีสิทธิ์ปกครองและเก็บ 

ค่าเช่าภายใต้สิทธิ์ที่ตนถือครองที่ดินนอกจากที่ดินแล้ววัดหลวง 

ยงัมพีวกขา้พระ หรอื “เลกวดั” หมายถงึ บรวิารทีค่อยรบัใชด้แูลวดั 

อาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่าเป็นไพร่ที่อยู่ภายใต้การปกครอง 

ของวัดซึ่งเด็กหนุ่มอายุ 18 ปีบริบูรณ์ จะถูกขึ้นทะเบียนเป็นเลกวัด  

ต้องมาทำนา ทำไร่ ถางหญ้า หาฝืน เลื่อยไม้ ต้มกรักย้อมผ้าตักน้ำ 

ทำทุกอย่างให้แก่พระภิกษุและวัด เป็นต้น” (จิตร ภูมิศักดิ์ ,  

2551 : 49) จากกรณีดังกล่าวแสดงให้เห็นได้ค่อนข้างชัดเจนว่า 

วัดในสมัยก่อนรัชกาลที่ 5 ทำหน้าที่ที่ครอบคลุมต่อความต้องการ 

พื้นฐานของประชาชนและวัดยังมีรูปแบบโครงสร้างเชิงอำนาจที่ 

ผูกขาดต่อวิถีชีวิตของประชาชนด้วยประการหนึ่ง 

 ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

โปรดใหต้ราพระราชบญัญตัลิกัษณะการปกครองคณะสงฆ ์ร.ศ. 121 

ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2445 โดยมีจุดมุ่งหมาย 

สำคัญคือ กำหนดโครงสร้างการปกครองสงฆ์ใหม่ให้สอดคล้องกับ 

โครงสร้างการปกครองของอาณาจักร กล่าวคือ แบ่งส่วนบริหาร 

ออกเป็นสังฆมณฑลมีเจ้าคณะมณฑล เจ้าคณะแขวง เจ้าคณะตำบล  

และเจ้าอาวาสตามลำดับ ซึ่งทำหน้าที่ปกครองและบริหารแผ่นดิน 

ในมณฑลนั้นๆ เช่นเดียวกับข้าหลวงเทศาภิบาลโดยให้กำหนด 

รูปแบบการปกครองของวัดเป็นระบบศูนย์รวมอำนาจที่มหาเถร 

สมาคมรูปแบบการบริหารการศึกษาของวัดจะเป็นระบบคู่ไปกับ 

ระบบราชการแบบมณฑลเทศาภิบาลโดยอยู่ภายใต้การดูแลของ 

พระสงฆ์ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบทั้งการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ 

และราษฎร์ที่คณะสงฆ์จะเป็นฝ่ายรับผิดชอบเบื้องต้นคือการจัดหา 

พระสงฆใ์หเ้ขา้มาประจำทอ้งทีก่ารศกึษา โดยผา่นกระบวนการทาง 

ราชการส่วนบทบาทในด้านอื่นๆ นอกเหนือจากการให้การศึกษา 

แกป่ระชาชนแลว้วดัยงัจะมหีนา้ทีใ่นการเผยแพรธ่รรมะเปน็สถานที่ 

ทำกิจกรรมทางศาสนาเป็นสถานสงเคราะห์ สำหรับบทบาท 

การรักษาพยาบาลการไกล่เกลี่ยกรณีข้อพิพาทการเก็บคลังพัสดุ 

สาธารณะธนาคารและหน้าที่ต่างๆ ที่วัดในอดีตเคยมีถูกโอนให้ 

เป็นหน้าที่ของรัฐ ซึ่งพอจะสรุปบทบาทของวัดในช่วงการปฏิรูป 

การปกครองได้ 3 หน้าที่ด้วยกันคือ (1) เป็นสถานศึกษา 

(2) เป็นสถานที่ทำกิจกรรมทางศาสนา (3) สถานสงเคราะห์ 

(ปฐม ตาคะนานันท์, 2551 : 162)

 ต่อมาพุทธศาสนาในประเทศไทยมีการเปลี่ยน พ.ร.บ. 

คณะสงฆ์อีก 2 ฉบับ นั้นคือ (1) พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 

ในสมัยจอมพลป.พิบูลสงคราม มีเป้าหมายให้คณะสงฆ์มีระบบ 

การบริหารการปกครองในรูปแบบระบอบประชาธปิไตยใหส้อดคลอ้ง 

กับการปกครองของประเทศ (2) พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ฉบับ พ.ศ. 2505  

ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์มีเป้าหมายในการจัดระเบียบวินัย 

ของคณะสงฆอ์ยา่งเครง่ครดั โดยสรา้งบทลงโทษทางกฎหมายสำหรบั 

พระสงฆ์ที่เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนจากกฎระเบียบที่อยู่ภายใต้ 

ข้อบังคับใน พ.ร.บ. พ.ศ. 2505 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์มองว่า  

“สถาบันสงฆ์เป็นทรัพยากรที่มีศักยภาพเพราะเป็นที่เคารพนับถือ 

เชื่อฟังเป็นผู้นำทางจิตใจและด้านกิจกรรมในท้องถิ่นจึงสมควรแก่ 

การรักษาและสืบทอดพระศาสนาให้บริสุทธิ์” (พิพัฒน์ พสุธารชาติ, 

2545 : 276-285) ต่อมาพ.ร.บ. คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ได้ถูก 

แก้ไขเพิ่มเติมในพ.ศ. 2535 หรือที่ปัจจุบันรู้จักกันในนาม พ.ร.บ. 

คณะสงฆ์ พ.ศ. 2535 (ฉบับที่2) ภายใต้ พ.ร.บ. ฉบับนี้มีการกำหนด 

บทบาทหน้าที่ของวัดไว้ว่า“วัดจะต้องมีเจ้าอาวาสหนึ่งรูป ในฐานะ 

ผู้ปกครองวัดเจ้าอาวาสในแต่ละวัดมีหน้าที่ 4 ประการด้วยกัน คือ 

1) บำรุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนาสมบัติของวัดให้เป็นด้วยดี 

2) ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือพำ

นักอาศัยอยู่ในวัดนั้นปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม 

ข้อบังคับระเบียบหรือคำสั่งของมหาเถรสมาคม 3) เป็นธุระในการ 

ศึกษาอบรมและสั่งสอน พระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ 4) 

ให้ความสะดวกตามสมควรในการบำเพ็ญกุศล”

 จากการศึกษาการบริหารวัดของพระมหาทัศดร ภูพวก 

(2547 : 90-91) เรื่องสภาพการบริหารวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ 

ภาค 13 พบว่าการบริหารวัดใน 4 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง 
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จันทบุรี และตราด ที่วัดได้ให้ความสำคัญถึงการบริหารในด้าน 

การปกครองและด้านการสาธารณูปการ อยู่ในระดับมากที่สุด  

กล่าวคือ วัดได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารด้านการปกครอง 

หมายถึง การให้ความเคารพและปฏิบัติตามพระบัญชาสมเด็จ 

พระสังฆราชซึ่งเป็นประมุขสูงสุด การยึดพระธรรมวินัยเป็นหลักใน 

การปกครองสงฆ์และภิกษุสามเณรโดยใช้ธรรมาธิปไตยและตาม 

ลำดับอาวุโส และด้านการสาธารณูปการ หมายถึง การอำนวย 

ความสะดวกแก่ผู้มาบำเพ็ญกุศลในโอกาสต่างๆ และการก่อสร้าง 

ถาวรวัตถุให้มีความเหมาะสมกับการใช้สอย เป็นต้น 

 ในปัจจุบันบทบาทของวัดและพระสงฆ์ที่มีต่อสังคมไทย 

เกิดความสั่นคลอนไม่น้อย เนื่องจากวัดมีรูปแบบการพัฒนาตนเอง 

อย่างเชื่องช้าไม่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและ 

ประเทศทีเ่กดิการพฒันาอยา่งรวดเรว็ ทัง้ในเรือ่งเทคโนโลย ีเศรษฐกจิ 

เงื่อนไขในการดำรงชีวิตของคนหลังสมัยใหม่ที่เร่งรีบเร็ววันทันด่วน 

ด้วยปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์ 

ระหวา่งวดักบัชมุชนเดนิหนัหลงัหา่งออกจากกนัเรือ่ยๆ ความสมัพนัธ์ 

ระหว่างวัดกับชุมชนที่เราเห็นกันในปัจจุบันเหลือเพียงสถานที่เชิง 

สญัลกัษณท์ีม่ไีวต้อบสนองในดา้นประเพณพีธิกีรรมทางศาสนาหรอื 

เปน็สถานที่จดักิจกรรมทางวัฒนธรรมประจำชาติในวันสำคัญต่างๆ 

เท่านั้น เช่น วันลอยกระทง วันทางศาสนาต่างๆ เป็นต้น ในอีกด้าน 

หนึ่งภาพลักษณ์ของวัดในปัจจุบันก็ถูกมองว่าเป็นแหล่งกอบโกยผล 

ประโยชน์จากความเชื่อของพุทธศาสนิกชน ทรัพยากรภายในวัด 

อยา่งพระสงฆไ์ดร้บัการตัง้ขอ้สงัเกตวา่เปน็บคุลากรทีไ่รป้ระสทิธภิาพ 

เสียส่วนใหญ่ในขณะที่ชุมชนรอบวัดก็เต็มไปด้วยแหล่งอบายมุข 

เสื่อมโทรม ด้วยสาเหตุนี้เองที่ทำให้ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน 

ที่มีต่อวัดและพระสงฆ์เริ่มสูญหายไปทีละน้อย

 อยา่งไรกต็ามปรากฏการณท์ีก่ลา่วมาขา้งตน้ทีน่ีไ้มไ่ดเ้กดิขึน้ 

ในทุกๆ วัด แต่ยังคงมีวัดในพระพุทธศาสนาหลายแห่งที่ได้รับการ 

ยอมรับการดำรงไว้ซึ่งหลักศาสนาที่แท้จริงและเป็นวัดที่มุ่งเน้น 

การทำกจิกรรมเพือ่พฒันาชมุชน กรณศีกึษาครัง้นีจ้งึตอ้งการศกึษา 

ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนว่าวัดชนบทในปัจจุบันว่า ยังมี 

ความผูกพันที่แน่นเฟ้นและเป็นศูนย์กลางต่อชุมชนและวิถีชีวิต 

ชาวบ้านหรือไม่ อาทิ การเป็นส่วนกลางการพัฒนาชุมชนมีส่วนร่วม 

กิจกรรมชุมชนและศาสนา  เช่น เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม พิธีกรรม 

หรือการสร้างสิ่งก่อสร้างทั้งภายในวัดและพื้นที่สาธารณะของชุมช

นหรอืไม ่จากการสงัเกตการณเ์บือ้งตน้พบวา่ ความสมัพนัธร์ะหวา่ง 

วัดกับชุมชนในกรณีการศึกษานี้ มีความสัมพันธ์ที่ผูกขาดทั้งใน 

มิติ เศรษฐกิจ สังคม ความเชื่อ ประเพณีวัฒนธรรม ได้แก่ 

การร่วมงานบุญ งานบวช หรือกิจกรรมการพัฒนาชุนชนในท้องถิ่น 

รวมทัง้เงือ่นไขความรว่มมอืทีช่าวบา้นเกดิขึน้ดว้ยจติสำนกึสาธารณะ 

และปัญหาทางเศรษฐกิจของชุมชน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน 

กรณีศึกษาวัดนามสมมุติกับชุมชนนามสมมุติ จังหวัดกาญจนบุรี 

 2. เพื่อศึกษาเงื่อนไขความร่วมมือระหว่างวัดกับชุมชนใน 

ด้านการพัฒนาชุมชนกรณีศึกษา วัดนามสมมุติกับชุมชนนามสมมุติ  

จังหวัดกาญจนบุรี 

 3. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการส่งเสริม 

ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน 

อุปกรณ์และวิธีดำเนินการวิจัย
 ง านวิ จั ยชิ้ นนี้ เ ป็ นการศึ กษางานวิ จั ย เชิ งคุณภาพ 

(Qualitative Research) ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และ 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ (Key Informant) โดยการเลือกกลุ่ม 

ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากพระสงฆ์ 4 รูป  

ผู้นำชุมชน 2 คน ข้าราชการ 5 คน ชาวบ้าน 13 คน รวมทั้งสิ้น  

24 คน โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Inter-view) 

กับผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ (Key-informant) โดยมีแนวคำถามใน 

การเข้าไปสัมภาษณ์ตามที่ตั้งไว้ล่วงหน้า (Interview Guide)  

สำหรับใช้สัมภาษณ์ทุกกลุ่มเป้าหมายที่ได้ระบุไว้แนวคำถาม 

การสมัภาษณส์ามารถปรบัเปลีย่นไปตามสถานการณท์ัง้นีเ้พือ่จะได ้

ขอ้มลูทีม่ปีระโยชนค์รบถว้นและตรงตามวตัถปุระสงคข์องการศกึษา 

โดยมีแนวคำถามในการสัมภาษณ์เจาะลึก 4 ส่วน ได้แก่

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ เพศ, 

อายุ, การศึกษา, อาชีพ, สถานภาพสมรส, ศาสนา, จำนวนสมาชิก 

ในครอบครัว, สถานภาพในชุมชน

 ส่วนที่ 2 รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน ได้แก่ 

ความสัมพันธ์มิติสาธารณสุข, ความสัมพันธ์มิติครอบครัว, 

ความสัมพันธ์มิติ เศรษฐกิจ ,  ความสัมพันธ์มิติการศึกษา, 

ความสัมพันธ์มิติความเชื่อ

 ส่วนที่ 3 เงื่อนไขความร่วมมือระหว่างวัดกับชุมชน ได้แก่ 

รปูแบบวฒันธรรมชมุชน, ระบบการผลติ, ความสมัพนัธเ์ชงิเครอืญาต,ิ 

ระบบความเชื่อ, ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ, ผลประโยชน์ร่วมกัน 

ของสาธารณะ, การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

 ส่วนที่ 4 อุปสรรคและปัญหาของความสัมพันธ์ระหว่าง 

วัดกับชุมชน ได้แก่ ปัญหาทางเศรษฐกิจ, ปัญหาการเมือง, ผลพวง 

การพัฒนาชุมชนจากรัฐ, การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของชุมชน
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48   วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 8  ฉบับที่ 2  เดือนกุมภาพันธ์ 2557- พฤษภาคม 2557

ดำรงค์ศักดิ์  มีสุนทร

 แ ล ะ ก า ร ศึ ก ษ า ยั ง ใช้ ก า ร สั ง เ ก ต แ บ บ มี ส่ ว น ร่ ว ม  

(Participant Observation) โดยอาศัยบทบาทเป็นลูกศิษย์วัด  

เพื่อร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ภายในวัดและชุมชน เพื่อให้ทราบถึง 

วิถีชีวิตที่เป็นจริงภายในชุมชนว่ามีความสัมพันธ์ในรูปแบบใด 

สุดท้าย คือการตรวจสอบข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม 

ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยใช้วิธีตรวจสอบแบบสามเส้า 

(Triangulation) เริ่มดำเนินการตั้งแต่15 ธันวาคม 2555 จนถึง 15 

ธันวาคม2556

ผลการวิจัย
 งานวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน กรณี

ศึกษาวัดนามสมมุติกับชุมชนนามสมมุติ จังหวัดกาญจนบุรี 

จากการลงพื้นที่พบว่า ชุมชนแห่งนี้เพิ่งถูกก่อตั้งขึ้นมาไม่นานโดย

เกิดจากการรวมตัวของ 3 หมู่บ้านเก่าแก่ในละแวกนั้นประมาณ  

80-100 ปีก่อน ได้แก่ บ้านเขารัก บ้านรางหวาย และบ้านวังกลุ่ม  

ทั้ง 3 หมู่บ้านจะมีอาชีพเกษตรกรรมและทำปศุสัตว์ ได้แก่ วัว ม้า  

เป็นหลัก สาเหตุในการย้ายถิ่นฐานเพราะประชากรสัตว์เลี้ยงแต่ละ 

ครัวเรือนมีมากเกินไป ทำให้เกิดสภาวะการแออัดในเขตที่อยู่อาศัย 

และขาดแคลนแหล่งอาหารของสัตว์เลี้ยง ผู้เลี้ยงจึงตัดสินใจนำสัตว์ 

ของตนออกจากชุมชน เพื่อหาแหล่งอาหารใหม่จึงมาพบกับบริเวณ 

หนองน้ำที่มีลักษณะเป็นห้วยน้ำขนาดใหญ่ มีเสาตลุงปักโดยรอบ 

ต่อมาชาวบ้านเรียกขานพื้นที่นี้ว่า “ห้วยตลุง” ชาวบ้านเล่าว่าพื้นที่ 

แห่งนี้แต่เดิมอยู่ในสภาพของป่ารกชัฏเต็มไปด้วยสัตว์ป่า อาทิ เสือ 

ช้างป่า วัวป่า เก้ง กวาง ฯลฯ แรกเริ่มจึงไม่เหมาะที่จะย้ายมาอยู่ 

อาศัยแบบตัวคนเดียว ชาวบ้านจึงรวมกลุ่มกันสร้างกระต๊อบเล็กๆ 

ขึ้นให้เป็นสถานที่พักชั่วคราวสำหรับผู้เลี้ยงวัว ผ่านไปไม่นานชาวบ้าน 

ได้เริ่มสังเกตเห็นว่าพื้นที่แหล่งนี้ ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ 

อยูม่าก จงึตดัสนิโยกยา้ยจากทีอ่าศยัเดมิเขา้มาจำจองพืน้ทีอ่ยูอ่าศยั 

แบบถาวร ยุคแรกมีราว 10 ครัวเรือน ซึ่งปัจจุบันชุมชนได้มีการเติบโต 

จนมีราว 516 ครัวเรือน สมาชิกชุมชนส่วนมากมักจะเป็นเชื้อสาย 

บรรพบุรุษจากผู้ก่อตั้งชุมชนกลุ่มแรก รูปแบบความสัมพันธ์ของ 

ชุมชนจึงมีความเป็นเครือญาติค่อนข้างสูง ซึ่งส่งผลไปถึงความสัมพันธ์ 

ที่เกื้อกูลกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน

 ในงานศึกษาได้แบ่งรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับ 

ชุมชนออกเป็น 4 มิติ ได้แก่ 1.ความสัมพันธ์ระดับเครือข่าย 

แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1.1 ความสัมพันธ์ระดับปัจเจกบุคคล 

ที่เป็นหัวใจทางความสัมพันธ์ในระดับจุลภาคที่สำคัญ จากการศึกษา 

พบวา่ชมุชนมกีารดำรงอยูแ่บบเครอืญาตติามวถิชีนบทดัง้เดมิมากกวา่ 

การอาศัยอยู่แบบตัวใครตัวมันตามวิถีสังคมเมือง พระสงฆ์กับ 

ชาวบ้านในปัจจุบันจึงมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นต่อกัน พระสงฆ์ 

ที่จำพรรษาอยู่ก็มักเป็นชาวบ้านดั้งเดิมในชุมชนที่ออกบวช ด้วย 

การเป็นคนพื้นเพจึงทำให้พระสงฆ์กับชาวบ้านเชื่อมความสัมพันธ์ 

ประสานกันง่าย แต่สงฆ์เองก็ควรรักษาบทบาทการทำหน้าที่ของตน 

เพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังของชาวบ้านและหลีกเลี่ยงการ 

ขาดความศรัทธาต่อวัด นอกจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร 

ในสถาบัน ได้แก่ วัด บ้าน โรงเรียน ถือเป็นกลไกสำคัญต่อการ 

ขับเคลื่อนชุมชนให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะด้วย 

ปัจจัยที่ส่งเสริมในหลายๆ ด้านอาทิ เรื่องปัญหาปากท้องของชุมชน 

วัฒนธรรมเครือญาติ ระบบการอบรมจากโรงเรียนและระบบความเช่ือ  

ที่ชุมชนต่างยึดถือมาร่วมกัน ซึ่งปัจจัยทั้งหมดเป็นปัจจัยที่ช่วยผนึก 

ความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านในชุมชนให้ประสานกลมเกลียวกัน 

1.2 ความสัมพันธ์ระดับสถาบันภายในชุมชน เป็นความสัมพันธ์ที่ 

เชื่อมโยงกับระดับปัจเจกบุคคล แต่ระดับสถาบันจะมีรูปแบบ 

การความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกว่าโดยมีผู้เกี่ยวข้อง 3 กลุ่ม ได้แก่  

บา้น วดั โรงเรยีน จากการศกึษาพบวา่ทัง้ 3 กลุม่ จะเกดิขึน้กต็อ่เมือ่ 

ชุมชนเกิดวิกฤตหรือปรากฏการณ์ที่รุมเร้าส่อเค้าให้เห็นถึงปัญหา  

โดยเฉพาะเรื่องปากท้องและความต้องการถึงคุณภาพชีวิตภายใน 

ชุมชน วัดและโรงเรียนจึงมีบทบาทที่สำคัญต่อการผลักดัน 

ขับเคลื่อนต่างๆ ตัวอย่างเหตุการณ์ที่สำคัญของการศึกษาคือการ 

สร้างอาคารเรียนสามชั้นและห้องสมุดของโรงเรียน ที่ทั้ง 3 ฝ่าย 

ต่างแบ่งหน้าที่ประสานความร่วมมือกันปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 

โดยกลุ่มบ้านและโรงเรียนทำหน้าที่ในด้านแรงงานและงบประมาณ  

สำหรับการดำเนินโครงการ ทางวัดจะเป็นประธานโครงการจัดงาน 

ทอดพระป่าร่วมกับโรงเรียนเพื่อนำเงินมาสมทบทุนโครงการให้ 

สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี อย่างการสร้างอาคารเรียนสามชั้นของ 

โรงเรียน หลวงพี่ได้เล่าให้ฟังว่า “...อย่างอาคารเรียนสามชั้นของ 

โรงเรยีนเอง มนัเริม่เมือ่ประมาณป ี2546 ทีว่ดัไดเ้งนิบญุทอดพระปา่ 

มาราว 3 แสนกวา่บาท เราจงึอยากนำเงนิบญุสว่นนีไ้ปพฒันาชมุชน 

คิดตัดสินใจกันว่าจะสร้างอาคารเรียนเพื่อพัฒนาการศึกษาให้แก ่

ลูกหลานในชุมชน ครั้งนั้นชาวบ้านต่างช่วยกันตัดไม้ในบริเวณโดย 

รอบของชุมชน ได้ประมาณ 200 ทอน และพวกเราก็ร่วมกันเข้ามา 

ก่อสร้างอาคารกัน เป็นการสร้างด้วยน้ำพักน้ำแรงของชาวบ้าน 

ทั้งสิ้น ไม่ใช้วิธีตอกเสาเข็ม แต่ใช้วิธีการขุดดินแล้วนำเสาลงไป 

วางแทน เพราะเราต้องการประหยัดงบประมาณรายจ่าย ซึ่ง 

ชาวบ้านทุกคนต่างก็ช่วยทำกันอย่างสามัคคี ทุกคนต่างคาดหวังว่า 

อนาคตของบุตรหลานในชุมชนจะดีขึ้น...”(นามสมมุติ 8, 2556) 

ซึ่งรูปแบบการดำเนินโครงการชุมชนมักจะมีลักษณะการจัดการ 

แบบดังกล่าว ที่ทุกฝ่ายต่างเข้าร่วมช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันช่วย 

ประคับประคองให้โครงการผ่านพ้นไปได้ด้วยดี 1.3 ความสัมพันธ์ 

ระดับเครือข่ายนอกชุมชน เป็นความสัมพันธ์คล้ายคลึงกับระดับ 

สถาบัน เพียงแต่ระดับนี้จะมีขอบเขตเครือข่ายที่กว้างขึ้น (โดยมี 

เครือข่ายนอกชุมชนมาร่วมด้วย) ปรากฏการณ์ตัวอย่างในระดับนี้ 

การศึกษาได้มองผ่านโครงการศูนย์อนามัยชุมชน หรือที่ชาวบ้าน 

เรียกกันติดปากว่าห้องยา เป็นโครงการที่วัดสร้างขึ้นเพื่อพัฒนา 
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คุณภาพชีวิตของชุมชน ที่ต้องการให้ศูนย์อนามัยเป็นทางเลือก 

สำหรับการรักษาของชาวบ้านนอกจากยาชุด เนื่องด้วยวัดเล็งเห็น 

ถงึปญัหาวา่ ชาวบา้นมพีฤตกิรรมการรกัษาอาการไขท้ีข่าดมาตรฐาน 

และสุ่มเสี่ยงจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพราะชาวบ้านมักซื้อยา 

ชุดมารักษา ซึ่งมันเป็นยาอันตรายที่แพทย์สั่งห้าม (ยาชุด คือ 

ยาที่ต้องกินเป็นชุดๆ เช่น ถ้าปวดหลังกินยาแก้ปวด 4 เม็ด 

ปวดแขนขาใช้ยาซ่อมเส้น 5-6 เม็ด เป็นต้น) พระสงฆ์เจ้าของ 

โครงการไดเ้ลา่ใหฟ้งัวา่ “...แตเ่ดมิวฒันธรรมการรกัษาของชาวบา้น 

ที่นี้ เขาไม่ค่อยนิยมไปหาหมอเข้าโรงพยาบาล เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย 

ขึ้นมา เขาก็ไปซื้อยาชุดจากร้านค้ามารักษากันเอง เราจึงเห็นว่า 

ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปคงไม่ดีต่อผู้รักษาเอง จุดเริ่มต้นในการสร้างศูนย์ 

อนามัยก็มี 2 วัตถุประสงค์ คือ 1) เราไม่อยากให้ชาวบ้านกินยาชุด 

เพราะยาส่วนใหญ่เป็นยาอันตรายกินบ่อยๆ คงไม่ส่งผลดีต่อ 

สุขภาพ 2) เราอยากจะช่วยลดรายจ่ายของชาวบ้าน หวังเพียงแค่ 

ให้ชาวบ้านมาเบิกยาได้ฟรี และเปลี่ยนพฤติกรรมการรักษาให้ 

ถูกวิธี...” (นามสมมุติ 8, 2556) ผู้เกี่ยวข้องของโครงการมีด้วยกัน 

3 ฝ่าย ได้แก่ วัด โรงพยาบาลห้วยกระเจาและอาสาสมัคร 

สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ทางโรงพยาบาลจะเป็นผู้ 

สรรหาทั้งบุคลากร ยารักษามาให้แก่ทางวัด วัดจึงมีทำหน้าที่เพียง 

การปฏิบัติงานคอยบริการผู้ป่วยในชุมชนเท่านั้น แต่โครงการนี้ 

สามารถปฏิบัติงานได้ราว 1 ปีเศษ (พ.ศ. 2549 - 2551) จำต้อง 

ปิดตัวลงเพราะเกิดอุปสรรคด้วยกัน 2 สาเหตุ ได้แก่ (1) ขาดงบ 

ประมาณจ้างบุคลากรประจำ (อสม.) เนื่องจากทางวัดค่อนข้าง 

ยากจนจึงไม่มีกำลังจ้างบุคลากรให้อยู่ประจำ (2) พฤติกรรมและ 

ความเชื่อเรื่องยาชุดของชาวบ้าน ยังเป็นอุปสรรคต่อการดำเนิน 

โครงการ โดยทางวัดเองยังคาดหวังว่าศูนย์อนามัยจะสามารถกลับ 

มาเปิดได้ในเร็ววัน เมื่อทางวัดมีความพร้อมมากกว่าในปัจจุบัน

 2. ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง การศึกษาพบว่าชุมชน 

มีความสัมพันธ์แบบเครือญาติในลักษณะแนวราบที่ทุกฝ่ายต่าง 

ช่วยเหลือพึ่งพากัน รักใคร่กลมเกลียวเสมือนชุมชนเป็นครอบครัว 

ใหญ่ที่ทุกคนเสมอภาคกัน จะมีก็แต่สถานะพระสงฆ์กับครูที่  

ชาวบ้านยกฐานะให้เหนือกว่าตนอยู่บ้าง ยิ่งเวลามีกิจกรรมใดๆ 

สองกลุ่มคนนี้จะมีฐานะเป็นผู้นำในการตัดสินและควบคุมสั่งการ 

ในขณะที่ชาวบ้านเป็นเพียงผู้ลงความเห็นหรือผู้ตาม ในช่วงลงพื้นที่ 

ภาคสนามผู้ศึกษาได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุมหมู่บ้าน 

พบว่าในช่วงขั้นตอนการตัดสินใจ (Participation in Decision 

making) ของชุมชน สำหรับการกำหนดเป้าหมายในโครงการ 

มีเครือข่ายด้วยกัน 3 ฝ่าย คือ บ้าน วัด โรงเรียน เข้ามาร่วมระดม 

ความคิดเห็นเพื่อหาทางออกร่วม โดยฝ่ายบ้านจะมีผู้ใหญ่บ้านและ 

อบต.เป็นผู้นำสำหรับการอภิปราย ฝ่ายวัดจะมีท่านเจ้าอาวาส 

เป็นผู้นำสำหรับการอภิปราย ฝ่ายโรงเรียนมีผู้อำนวยการโรงเรียน 

เป็นผู้นำสำหรับการอภิปราย ส่วนชาวบ้านมีหน้าที่รับฟัง เสนอ 

ความคิดเห็นและร้องทุกข์ถึงปัญหาต่างๆ เพื่อหาข้อสรุปร่วมโดยใช้ 

หลักเกณฑ์โหวตเสียงข้างมาก บรรยากาศการลงมติในวงประชุมมี 

ลักษณะ“แบบพวกมากลากไป” ที่ผู้เข้าร่วมประชุมไม่กล้าเสนอ 

ความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมา เพราะยังให้ความสัมพันธ์กับมิตรภาพ 

ของผู้ร่วมประชุมเป็นสำคัญ หลักการแสดงความคิดเห็นจึงมี 

ความเกรงใจต่อกันค่อนข้างสูง เนื่องจากกลัวความสัมพันธ์จะ 

แตกหักและขายหน้าที่เสนออะไรออกไปแล้วผู้อื่นไม่คล้อยตาม 

หลังเวทีประชุมจึงมีการนำขอมติในวงประชุมมานินทาลับหลังให้ 

เห็นกันบ่อยครั้ง ฉะนั้นการทำหน้าที่เสนอหรือแสดงความคิดเห็น 

ของชาวบา้นจงึไมใ่ชส่าระสำคญัตอ่กระบวนการปฏบิตังิานเทา่ใดนกั 

เนื่องจากชาวบ้านจะมีความสำคัญในด้านแรงงานมากกว่า การมี 

ส่วนร่วมด้านแรงงานของชาวบ้าน จะมีลักษณะการปฏิบัติงาน 

แบบจิตอาสาที่สละเวลาและกำลังกายมาเข้าร่วมการทำโครงการ  

เพื่อลดต้นทุนของโครงการ เนื่องจากชุมชนยังคงสภาพความเป็น 

ชนบทดั้งเดิมอยู่มาก จึงทำให้สภาพเศรษฐกิจและเงินงบประมาณ 

สำหรับการทำโครงการพัฒนาชุมชนมีศักยภาพต่ำ ชาวบ้านจึง 

จำเป็นต้องเข้ามาช่วยเหลือพึ่งพากันเพื่อให้ชุมชนผ่านพ้นวิกฤติ 

ความล้าหลัง 

 3. ความสัมพันธ์ตามช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลง หมายถึง 

การเปลี่ยนแปลงทางความสัมพันธ์ของชุมชน ที่ถือเป็นปัจจัยที่ 

สำคัญต่อการส่งผลถึงวิถีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน 

โดยทางตรงและทางอ้อม แต่เดิมพื้นที่ชุมชนเป็นพื้นที่ป่ารกชัฏ 

เป็นที่อยู่ของสัตว์ป่า ภายในระยะเวลาสามชั่วอายุคนหรือประมาณ 

80-100 ปี พื้นที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นชุมชน มีการขยาย 

ประชากรทีเ่พิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่งจากการศกึษาพบวา่การเปลีย่นแปลง 

ของชุมชนมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่ 3 ปรากฏการณ์ ได้แก่ 3.1 วิถีชีวิต 

ของเกษตรกร ที่แต่เดิมประชากรในชุมชนยังมีไม่มากนัก เพราะ 

ชาวบ้านเพิ่งเริ่มย้ายถิ่นฐานมาจากหมู่บ้านใกล้เคียงทั้ง 3 หมู่ ได้แก่  

เขารัก รางหวาย และวังกลุ่ม มาเกาะกลุ่มกันประกอบอาชีพเลี้ยง 

วัวขาย ประมาณ 10 ครอบครัว แต่ละหลังจะอยู่ห่างจากกัน 

ไม่ เหมือนกับปัจจุบันที่กระจุกตัวอาศัยกันในรูปแบบชุมชน  

สมัยแรกชาวบ้านมีระบบการพึ่งพากันสูง การทำนาชุมชนจะใช้ 

ระบบการลงแขกผลัดเวียนกันทำ ตัวอย่างเช่น อาทิตย์แรกเป็นคิว 

ของนาย ก. นายข. ค. ง. จะเข้ามาช่วยเหลือนายก. จนเสร็จ และ 

เริม่ใหมท่ีน่าย ข. หมนุเวยีนพลดัเปลีย่นจนครบ คณุตาทา่นหนึง่เลา่วา่ 

“...สมัยนั้นพวกเราจำเป็นจะต้องพึ่งพากัน เพราะจะทำคนเดียว 

มันไม่ไหวให้ดำนาคนเดียวเป็น 10 ไร่ เพื่อนบ้านสมัยนั้นเลยต้อง 

ง้อกัน เวลาทำอะไรจึงเกรงใจกันมาก...” (นามสมมติ 1, 2556)  

ถงึแมป้ญัหาความสมัพนัธใ์นยคุนัน้จะไมก่อ่ปญัหา แตก่ารวธิกีารทำ 

เกษตรแบบดั้งเดิมนั้นมักต้องพบกับปัญหาพวกศัตรูพืช เช่น  

เพลียไล่กินข้าวจนเกิดความเสียหายทางผลผลิต ชาวบ้านจึงมี 

วิธีการแก้ปัญหาด้วยการพึ่งพิงศาสนา โดยการนิมนต์พระสงฆ์ 
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มาทำพิธีไล่เพลียแต่ก็ทำได้ไม่นานเพราะกระแสการเกษตรแบบ 

สมัยใหม่ที่ใช้สารเคมีปฏิชีวนะ และเทคโนโลยี เช่น รถควายเหล็ก  

ฯลฯ เข้ามาแทนที่วิถีแบบเดิม ส่งผลให้ระบบการช่วยเหลือ 

พึ่งพากันของเกษตรกรแบบดั้งเดิมได้เลือนหายไป ซึ่งชาวนาเล่าว่า  

“...เดี๋ยวนี้เขาไม่ง้อกัน เพราะมีรถทำนาเกี่ยวข้าวก็ไม่ต้องสนใจ 

แรงจากเพื่อนกันเหมือนแต่ก่อน ปัจจุบันนี้เลยแบบทำนาแบบ 

ตัวใครตัวมัน...” (นามสมมุติ 9, 2556) ปัจจุบันวิถีเกษตรกรได้ 

เปลี่ยนแปลงเป็นแบบระบบทุนนิยมที่เจ้าของที่ดินจ้างแรงงาน 

ชาวบา้นมาทำเสยีมากกวา่ซึง่มบีา้งในบางครัง้เหมอืนกนัทีเ่พือ่นบา้น 

ออกไปช่วยแบบไม่หวังผลตอบแทน 3.2 การเปลี่ยนแปลงของวัด  

เป็นการศึกษาถึงทิศทางความสัมพันธ์นับตั้งแต่อดีต-ปัจจุบันซึ่งมี  

3 ยุค ได้แก่ (1) ยุคดั้งเดิม เป็นสมัยแรกของชุมชนที่เริ่มก่อตั้งวัด 

ก่อนหน้าที่วัดจะถูกตั้งขึ้นชาวบ้านยังต้องพึงพิงวัดและโรงเรียน 

จากหมู่บ้านใกล้เคียง ซึ่งมีระยะทางที่ไกลพอสมควรสำหรับการ 

เดินทาง รวมทั้งยังต้องระแวดระวังต่อสัตว์ป่าด้วยผู้ใหญ่บ้านในยุคนั้น 

จึงตัดสินใจร่วมกับชาวบ้าน ทำการก่อสร้างวัดกับโรงเรียนขึ้นมา  

โดยเริ่มจากเพลิงกระต๊อบหลังเล็กๆ ผู้ใหญ่เล่าว่า “...หลังจากสร้าง 

วัดเสร็จตอนแรกก็หาพระมาประจำอยู่ไม่ได้ เลยเชิญพระมาจาก 

หมู่บ้านรางหวายพร้อมนิมนต์พระพุทธรูปหลวงพ่อขาวมาเป็นสิ่ง 

มงคลประจำหมู่บ้านในตอนนั้น เวลาพระสงฆ์เข้ามาประจำอยู่ 

ชาวบ้านก็จะให้ความสำคัญกันมาก เวลาจะทำอะไรต่างก็ต้องทำ 

รว่มกนั ไมว่า่จะทำนา สรา้งบา้น ปลกุเสกอาวธุ หรอืของใชต้า่งๆ...”  

(นามสมมุติ 1, 2556) ส่วนมากพระสงฆ์ที่ประจำวัดอยู่ในยุคนี้ 

จะเป็นพระป่าที่เข้ามาอาศัยแบบชั่วคราว (2) ยุคกลาง เป็นช่วง 

เวลาทีว่ดัเริม่มเีจา้อาวาสเขา้มาประจำเปน็ครัง้แรกและเปน็ยคุทีเ่กดิ 

การเปลี่ยนผ่านทางความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านกับวัด ซึ่งในยุคนี้ 

มีพระสงฆ์ประจำอยู่ภายในวัดเพียงรูปเดียว คือ เจ้าอาวาสวัด 

องค์ก่อนองค์ปัจจุบัน (ช่วงทำวิจัย) มีการแสดงพฤติกรรมไม่เป็น 

ไปตามคาดหวังของชาวบ้านวันๆ มั่วแต่ตามหาเครื่องรางของขลัง  

ดังเช่น ไปหาเหล็กไหลตามถ้ำตั้งแต่เช้าจรดเย็น ไม่สนใจการบ้าน 

การเมืองทำให้ชาวบ้านขาดความศรัทธาจำต้องย้ายสถานที่ทำบุญ 

ไปยังวัดอื่น จนวัดเกิดความเสื่อม ถึงขั้นร้างเจ้าอาวาสจึงจำเป็น 

ต้องลาออก (3) ยุคสมัยใหม่ คือ ช่วงสมัยปัจจุบันที่นับตั้งแต่ 

ปีพ.ศ. 2546-2556 เป็นต้นมา เป็นยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลง 

ชัดเจนที่สุดของวัดทั้งด้านสภาพแวดล้อมและความสัมพันธ์  

ที่จากเดิมวัดมีเพียงกระต๊อบหลังคามุ้งเล็กๆ ปัจจุบันวัดมีการ 

ขยับขยายกุฏิและสถานที่ประกอบกิจกรรมของวัดมากยิ่งขึ้น เช่น  

หอวิปัสสนา ศาลากลาง โรงครัว และศูนย์อนามัย เป็นต้น ซึ่งจาก 

ยุคกลางความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชาวบ้านเริ่มที่จะส่อเค้าจะ 

สูญสลาย แต่พอมาถึงยุคนี้ความสัมพันธ์ได้เริ่มไปในทิศทางที่ดีขึ้น 

เพราะวัดให้ความสำคัญกับการบ้านการเมืองในชุมชน ทำให้ชาวบ้าน 

เกิดการยอมรับและศรัทธา เช่น บทบาทการพัฒนาชุมชนของวัด 

ที่ช่วยเป็นตัวกลางในการระดมทุน ฯลฯ คาดว่าในอนาคตวัดจะมี 

การพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องและส่อเค้าว่าจะกลายเป็นศูนย์กลาง 

ทางเศรษฐกจิของชมุชนดว้ยในทางหนึง่เนือ่งจากวดัจะสรา้งโครงการ 

อบรมสร้างอาชีพต่างๆ ขึ้นมา พร้อมกับการสร้างภาพลักษณ์ปาฏิหาริย์ 

พระเครื่องให้แก่หลวงพ่อขาวสำหรับการดึงดูดพุทธศาสนิกชน 

โดยรอบให้สนใจเข้าวัดนามสมมุติมากขึ้น 3.3. การขยายประชากร  

ปัจจุบันประชากรจากภาคใต้ กลาง เหนือ อีสาน โยกย้ายเข้ามาอยู่ 

อาศัยภายในชุมชนมากขึ้น แต่จากสภาพการแล้วปัจจัยดังกล่าว 

ยงัไมส่ง่ผลใหก้อ่ปญัหาทีท่ำใหว้ฒันธรรมดัง้เดมิ เชน่ ความสามคัคกีนั 

การเกื้อกูลช่วยเหลือพึ่งพากัน ให้สูญหายไป

 4. ความยั่งยืนทางความสัมพันธ์ จากการศึกษาพบว่าระบบ 

ความเชื่อและลักษณะนิสัยของชาวบ้านเป็นปัจจัยสำคัญต่อการ 

ประคับประคองความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนให้ดำเนินไป 

ได้ด้วยดีเนื่องจากระบบความเชื่อได้เป็นส่วนสำคัญยิ่งต่อการขจัด 

ความขัดแย้งระหว่างเพื่อนสมาชิกในชุมชนให้เกิดความสามัคคีเป็น 

น้ำหนึ่งใจเดียวกัน ชาวบ้านท่านหนึ่งเล่าว่า “...ชาวบ้านที่นี้จะให้ 

ความเคารพหลวงพ่อขาวกันมาก เวลามีงานอะไรที่เกี่ยวกับ 

หลวงพ่อขาวชาวบ้านก็จะออกไปช่วยกันแทบทุกคน เพราะเขา 

ศรัทธากันมาก ถ้ามีงานทำเพื่อหลวงพ่อขาวจากคนที่ไม่ถูกกันก็ 

กลายเป็นถูกหน้ากันซะเดี๋ยวนั้น แต่พอทำงานของหลวงพ่อขาว 

กันเสร็จพวกเขาก็พาลไม่ชอบกันเหมือนเดิม...” (นามสมมุติ 1,  

2556) ซึ่งปัจจุบันวัดเองก็มีท่าทีเหมือนกันว่ากำลังผลักดันสิ่ง 

ศักดิ์สิทธิ์อย่างหลวงพ่อขาวให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างเพื่อสร้างแรง 

จูงใจให้แก่พุทธศาสนิกชนนอกพื้นที่ให้หันมาสนใจต่อวัดมากขึ้น 

ซึ่งแรงศรัทธาที่วัดได้รับจากชาวบ้านถือเป็นผลประโยชน์ใน 

ระยะยาวทีช่าวบา้นหรอืพทุธศาสนกิชน จะใหค้วามสำคญัตอ่สำนกึ 

สถาบนัมากกวา่ตวับคุคล กลา่วคอื วดัจะไมส่ามารถลม่สลายไดด้ว้ย 

ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากพระสงฆ์ แต่จะล่มสลายได้ก็ต่อเมื่อ 

ความเชื่อความศรัทธาที่มีต่อหลวงพ่อขาวนั้นเปลี่ยนไป อีกทั้งลักษณะ 

นสิยัของชาวบา้นทีเ่นน้เรือ่งมติรภาพ ความเปน็เพือ่นพอ้งทีเ่อือ้เฟือ้ 

เผือ่แผพ่ึง่พาอาศยัซึง่กนัแบบวถิชีนบทกเ็ปน็อกีปจัจยัหนึง่ทีค่งสถานะ 

ทางความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนให้ดำรงอยู่ต่อไปได้

 5. เงื่อนไขความร่วมมือระหว่างวัดกับชุมชนในมิติการ 

พัฒนา จากการลงพื้นที่ได้พบ 3 ปัจจัยที่สำคัญ ได้แก่ (1) ลักษณะ 

นิสัยชุมชน เหมือนอย่างกล่าวไปข้างต้นว่า ชุมชนมีรูปแบบ 

ความสัมพันธ์แบบเครือญาติ ที่ชุมชนมองว่าชุมชนเป็นเหมือน 

ครอบครวัใหญท่ีต่อ้งชว่ยเหลอืเอือ้เฟือ้เผือ่แผต่อ่กนัซึง่ความสมัพนัธ ์

รปูแบบดงักลา่วไดส้ง่ผลพฤตกิรรมการใหค้วามรว่มมอืของชาวบา้น  

ที่เวลามีงานสาธารณประโยชน์ใดๆ ชาวบ้านจะออกมาร่วมแรง 

ร่วมใจกันอย่างเหนียวแน่น ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่า “...ชุมชนนี้ก็มี 

การร่วมไม้ร่วมมือกันตลอดแทบทุกครั้ง เวลามีงานอะไรชาวบ้าน 

จะออกมาร่วมกันทำ อย่างเหตุการณ์ล่าสุด ที่ชุมชนเราสร้าง 
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ห้องสมุดทำการเทพื้นกันก็มีชาวบ้านเข้ามาร่วมกันอย่างมากล้น 

ทั้งลูกเด็กเล็กแดงก็มาช่วยกันหมด...” (นามสมมุติ 1, 2556) 

อีกด้านหนึ่งความร่วมมือของชาวบ้านเองก็เกิดจากแรงกดดัน 

ทางสังคมที่บีบการกระทำของชาวบ้านให้เกิดความร่วมมือของ 

กิจกรรมส่วนรวม เพราะถ้าใครไม่ออกมาช่วยอาจจะเกิดกรณีข้อ 

ติฉินนินทาระหว่างเพื่อนบ้านได้ ด้านหนึ่งได้พฤติกรรมดังกล่าว 

ชว่ยใหช้มุชนเกดิความรว่มมือประคบัประคองโครงการต่อไปไดด้ว้ยด ี 

(2) คาดหวังผลประโยชน์ทางสังคมเป็นการศึกษาผ่านแนวคิดการมี 

สว่นรว่มในขัน้ตอนการมสีว่นรว่มในความตอ้งการดา้นผลประโยชน ์ 

(Participation in Benefits)ที่แบ่งออก 2 ระดับ ได้แก่ ระดับแรก 

คือ ผลประโยชน์ในระดับปัจเจกบุคคล จากการศึกษาพบว่าชาวบ้าน 

มักจะมีค่านิยมที่ชอบทำอะไรเพื่อหวังผลประโยชน์จากสังคม อาทิ 

ชื่อเสียง การยอมรับจากคนอื่น ระดับที่สอง คือ ผลประโยชน์ใน 

ระดับสังคมเป็นการให้ความร่วมมือของชาวบ้านที่คาดหวังไปที่ผล 

ประโยชน์ในการยกคุณภาพชีวิตชุมชนให้ดีขึ้น ทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ  

การศึกษา และศาสนา การพัฒนาชุมชนจึงเป็นการปรับตัวของ 

ชุมชนในมิติหนึ่งที่สำคัญต่อความต้องการของชาวบ้าน ที่ทำให้ 

ชุมชนเกิดการเท่าทันต่อความเจริญก้าวหน้าของสังคมเมือง 

(3) ความเชื่อ เป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความร่วมมือ 

และเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ลดความขัดแย้งให้บรรเทาลงด้วย 

ซึง่ถอืเปน็ประโยชนต์อ่การใหค้วามรว่มมอืในการทำโครงการพฒันา 

ชุมชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะความศรัทธาของชาวบ้านที่มีให้ต่อ 

หลวงพ่อขาว ชาวบ้านได้เล่าว่า “...ชาวบ้านที่นี้ให้ความเคารพ 

ศรัทธาต่อหลวงพ่อขาวมาก ถ้ามีงานอะไรเกี่ยวกับหลวงพ่อขาว 

ชาวบา้นจะมากนัเตม็ลานวดัเลย พวกเขามาดว้ยแรงศรทัธา ทำงาน 

กันเต็มที่ไม่บ่นกันสักคำ ทางความขัดแย้งระหว่างนักการเมือง 

ท้องถิ่นที่เคยแบ่งพรรคแบ่งพวกกันก็หายไป เพราะถ้าเขารู้ว่างานนี้ 

เป็นการทำงานเพื่อหลวงพ่อขาว เขาก็จะลืมความบาดหมาง 

ทัง้หมดไปชัว่คราว เพราะหลวงพอ่ขาวสำคญักวา่ ชาวบา้นสว่นใหญ ่

ที่มาช่วยทำกัน เพื่อต้องการตอบแทนบุญคุณบุญบารมีของ 

หลวงพ่อขาวที่ช่วยปกปักรักษาชุมชนไว้...” (นามสมมุติ 13, 2556)  

ซึ่งจากคำบอกเล่าก็พอจะทำให้เรามองเห็นภาพจำลองของชุมชน 

ถึงแรงศรัทธาที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการให้ความร่วมมือการทำ 

โครงการพัฒนา

 6. ปญัหาอปุสรรคความสมัพนัธร์ะหวา่งวดักบัชมุชน พบวา่ 

ปัญหาอุปสรรคในช่วงทำการศึกษายังไม่พบให้เห็นเด่นชัด เพราะ 

ชมุชนกำลงัเปน็ชว่งฟมูฟกัความสมัพนัธร์ะหวา่งวดักบัชมุชนใหเ้กดิขึน้ 

โดยมีกิจกรรมพัฒนาชุมชนเข้ามาเป็นตัวประสานความสัมพันธ์  

ปัญหาอุปสรรคทางความสัมพันธ์ในการศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งเป้าไปที่ 

การดำรงอยู่ของวัดในอนาคตใน 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ผลพวงของ 

การพัฒนาชุมชนในปัจจุบันที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

มีเครือข่ายที่เข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 3 ฝ่าย ได้แก่ บ้าน วัด 

โรงเรียน ที่เข้ามาร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาต่อการสร้างคุณภาพชีวิต 

ของชุมชนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมให้ดีขึ้น โครงการ 

พัฒนาของวัดที่ทำการดำเนินการจะเสร็จสิ้นภายในปี พ.ศ. 2561  

ทั้ง 4 โครงการ ได้แก่ การทำแปลงพืชผักปลอดสารพิษการผลักดัน 

หลวงพ่อขาวการสร้างขยายที่พักอาศัยของวัด และหอวิปัสสนา 

ซึง่การพฒันาเหลา่นีใ้นอนาคตจะเปน็ปจัจยัสำคญัทีช่ว่ยสรา้งความ 

เข้มแข็งและความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่วัด จนสามารถดำรงอยู่ 

ด้วยลำแข้งได้โดยไม่ต้องอิงต่อชุมชนในแบบน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า 

เหมือนดั่งอดีต ฉะนั้นการก้าวเข้าสู่สภาวะความทันสมัยอาจเป็น 

ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญต่อการสูญสลายในวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน 

จนเกิดการสวมทับของวัฒนธรรมชุดใหม่ในที่สุด 2) บทบาทของ 

พระสงฆ์ เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อตัวชี้วัดด้านความศรัทธาของชาวบ้าน 

เพราะพระสงฆ์ถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญต่อการดำรงอยู่ 

ของวัด ซึ่งปัจจุบันบทบาทพระสงฆ์ถือว่ามีภาพลักษณ์อยู่ในระดับ 

ที่ดี เนื่องจากวัดเคยได้รับบทเรียนจากเจ้าอาวาสองค์ก่อนที่มีการ 

ประพฤติปฏิบัติที่ไม่ชอบ ทำให้ชาวบ้านในชุมชนขาดความเคารพ 

ศรัทธา ความสัมพันธ์ถึงขั้นขาดสะบั้น บาดแผลในอดีตจึงเป็น 

บทเรียนสำคัญที่ทำให้วัดในปัจจุบันต้องทำการปรับตัวและพัฒนา 

อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านสถานที่และบุคลากร ในช่วงการดำรง 

ตำแหน่งเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ภาพลักษณ์ของวัดเกิดการ 

เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอย่างมาก มีการขยายอาคารสถานที่ 

ขึ้นมาอย่างกว้างขวางเทียบเท่ากับวัดในเมือง ในขณะที่อดีตมีเพียง 

กระต๊อบหลังคามุ้งจากหลังเล็กๆ เพียงหลังเดียวเท่านั้น จากการ 

ศึกษาพบว่าบทบาทพระสงฆ์ที่ควรให้ความสำคัญมี 2 บทบาท  

ได้แก่ (1) บทบาทวินัยของสงฆ์ ที่สงฆ์จำต้องมีการปฏิบัติตัวให้อยู่ 

ในวินัยที่เคร่งครัด ธำรงไว้ซึ่งศีลธรรม สงบกายวาจาใจต่อตนเอง 

และผู้อื่น ที่เป็นไปตามบทบาทที่คาดหวังจากพุทธศาสนิกชนการทำ 

หน้าที่ของวัดที่ประสบความสำเร็จต่อชุมชน คือ ธรรมเนียมการทำ 

วัตรผ่านเครื่องขยายเสียง เพื่อให้ชาวบ้านรับรู้ถึงการปฏิบัติของวัด 

ถือเป็นการสื่อสารที่ส่งผลประโยชน์ต่อวัดในหลายด้านด้วยกัน เช่น  

การได้รับแรงศรัทธาที่เพิ่มขึ้นจากชาวบ้าน ลดข้อครหาการละเลย 

การปฏบิตักิจิของสงฆ ์ถา้บทบาทดา้นนีบ้กพรอ่งอาจจะสง่ผลกระทบ 

ต่อความสัมพันธ์ได้โดยตรง (2) บทบาทการพัฒนาชุมชน แต่เดิม 

วัดมีหน้าที่หาเงินงบประมาณและเป็นตัวแทนในการเปิดประชุม 

หมู่บ้าน วัดสามารถทำหน้าที่ส่วนนี้ได้ง่ายเพราะวัดมีทุนทางสังคม 

ที่สูงกว่ากลุ่มทางสังคมอื่น เช่นกรณี การทอดพระป่า-กฐิน มาเป็น 

งบประมาณสร้างอาคารเรียนสามชั้น ห้องสมุดโรงเรียน เป็นต้น  

ถึงแม้ในปัจจุบันบทบาทพระสงฆ์ของวัดจะดำเนินไปได้ด้วยดี  

แตโ่ครงการพฒันาของวดัทีจ่ะเสรจ็สิน้ในอนาคตอนัใกล ้อาจจะเปน็ 

ปัจจัยหนึ่งที่ เข้ามากำหนดบทบาทพระสงฆ์ให้เกิดพฤติกรรม 

เบี่ยงเบนไปจากเดิม โดยเฉพาะในด้านบทบาทวินัยสงฆ์ที่ปัจจุบัน 

ยังคงรักษาภาพลักษณ์ที่ดีต่อชุมชนไว้ได้ เป็นเพราะพระสงฆ์ที่ 
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ดำรงค์ศักดิ์  มีสุนทร

ประจำอยู่ในปัจจุบันมีจำนวนน้อย (3 รูป) การปกครองจึงง่ายต่อ 

การควบคุมดูแล ซึ่งอนาคตคาดว่าวัดจะมีพระสงฆ์เข้ามาประจำ 

มากขึ้น เพราะวัดได้ทำการพัฒนาขยายอาคารสถานที่ ที่พักอาศัย  

และพื้นที่ทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับประชากรที่จะเข้า 

มาพักอาศัยในอนาคตถ้าหากพระสงฆ์ภายในวัดมีจำนวนที่มากขึ้น 

นั้นก็หมายความว่าการบริหารจัดการด้านบุคลากรของวัดจะต้องมี 

ความเข้มข้นขึ้นด้วยประการหนึ่ง ถ้าผู้ปกครองวัดทำหน้าที่ควบคุม 

วินัยพระลูกวัดเกิดความบกพร่อง อาจส่งผลให้ญาติโยมมีความรู้สึก 

ทางลบต่อวัดเหมือนดังในอดีต ฉะนั้นทางวัดควรเตรียมพร้อมต่อ 

การเปลี่ยนแปลงดังที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อไม่ให้เกิดเป็นปัญหา 

อุปสรรคในอนาคต

 7. แนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์อย่างที่กล่าวไปข้างต้นใน 

ปญัหาอปุสรรคตอ่ความสมัพนัธร์ะหวา่งวดักบัชมุชน ทีว่า่ในปจัจบุนั 

ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนถือว่ายังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  

ยังไม่มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ 

ทีช่ดัเจน นอกจากปจัจยัการเปลีย่นแปลงในอนาคตของวดัและชมุชน 

ที่อาจจะเข้ามาส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน 

ให้บั่นทอนลงไป การศึกษาแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง 

วัดกับชุมชนจึงเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนบทบาทของวัดให้มี

ความสอดคล้องกับวิถีของชุมชนในอนาคตให้มากขึ้นมี 2 บทบาท  

ได้แก่ 1) การบริหารจัดการวัดอย่างมีหลักธรรมาภิบาลวัดจะต้อง 

นำหลักธรรมาภิบาลเข้ามาบริหารจัดการวัดทั้ง 6 องค์ประกอบ  

อันได้แก่ (1) หลักนิติธรรม หมายถึง การปกครองลูกวัดด้วย 

หลักกฎหมายศาสนามาใช้อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน  

(2) หลักคุณธรรม หมายถึง วัดจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชน 

ถึงหลักศีลธรรมจรรยา เพื่อเป็นแม่แบบแก่ชุมชน (3) หลักความ 

โปร่งใส หมายถึง การที่วัดจะต้องสร้างความโปร่งใสให้แก่ชุมชน 

ถึงรายรับ-รายจ่ายของวัด เพื่อลบภาพลักษณ์ของพุทธพาณิชย์ที่ 

จะเกิดขึ้นในอนาคต (4) หลักความมีส่วนร่วม หมายถึง การมี 

ส่วนร่วมในการบริหารจัดการของวัด ที่ทางวัดจะต้องนำตัวแทน 

ของชมุชนเขา้มามสีว่นรว่มในการบรหิารจดัการและโครงการของวดั  

(5) หลักความรับผิดชอบ หมายถึง เป็นการตอบแทนผลประโยชน์ 

ที่วัดได้รับคืนสู่ชุมชน เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่ดีต่อ 

ชุมชนในอนาคต และ (6) หลักความคุ้มค่า หมายถึง เป็นการสร้าง 

ความยั่งยืนทั้งทางทรัพยากร เศรษฐกิจและความสัมพันธ์ที่วัด 

จะต้องควบคุมดูแลให้มีความยั่งยืนและคุ้มค่าที่สุดการศึกษา 

ครั้งนี้จึงเสนอแนวทางการส่งเสริมต่อความสัมพันธ์ระหว่างวัด 

กับชุมชนในบทบาทการบริหารจัดการวัดตามหลักธรรมาภิบาล 

เพื่อให้วัดเกิดภาพลักษณ์ที่ดี เห็นอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การสร้าง 

ความโปร่งใสทางการเงินโดยติดป้ายรายรับ-รายจ่ายไว้ตามสถานที ่

จุดเด่นภายในวัด เพื่อให้ชาวบ้านทราบถึงข้อมูลทางการเงินของวัด 

ได้ง่ายขึ้น ซึ่งการแสดงรายรับ-รายจ่ายที่ชัดเจนจะนำไปสู่การ 

ผลักดันการทำหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยประการหนึ่ง 

เพราะถ้าวัดมีกำไรในแต่ละเดือนที่มากจนเกินควร แต่ไม่มีกิจกรรม 

ตอบแทนสังคมกลับคืน ชุมชนอาจจะเกิดคำถามถึงความเป็น 

พุทธพาณิชย์ของวัด อาจทำให้แรงศรัทธาของชาวบ้านเกิดการ 

เสื่อมถอยได้ 2) การบริหารจัดการบุคลากรอย่างที่กล่าวไปใน 

ปัญหาอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ข้างต้นว่าการควบคุมวินัยบุคลากร 

ภายในวัดให้อยู่ภายใต้กฎระเบียบทางพุทธศาสนา จะเป็นสิ่งสำคัญ 

ที่จะทำให้วัดเกิดความมั่นคงทางระบบเศรษฐกิจและความเชื่อ 

ของชุมชน พระสงฆ์จึงเป็นบุคลากรที่สำคัญต่อการชี้วัดถึงความ 

สัมพันธ์ที่ดีต่อชาวบ้าน คาดว่าในอนาคตวัดจะมีการขยายตัวของ 

บุคลากรวัดที่เพิ่มขึ้น ทั้งพระสงฆ์ แม่ชี และฆราวาส วัดจึงต้อง 

เตรียมแผนงานการบริหารจัดการด้านบุคลากรในอนาคตให้เป็น 

ระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อไม่สร้างความเสื่อมเสียให้แก่ 

วัดเหมือนดังที่เคยเกิดขึ้นในอดีต

สรุปและอภิปรายผล
 การศึกษาครั้งนี้พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน 

ในปัจจุบัน ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพราะมีปัจจัยทั้ ง8 

ที่ส่งผลด้านบวกต่อความสัมพันธ์ ได้แก่ ระบบความเชื่อ, บทบาท 

พระสงฆ์-วัด, ระบบการอบรมของโรงเรียน, ลักษณะนิสัยของ 

ชาวบ้าน, วัฒนธรรมเครือญาติ, นโยบายโครงการของบ้าน วัด 

โรงเรียน, และความต้องการพัฒนาชุมชน ปัจจัยเหล่านี้ได้เป็นสิ่ง 

ที่ช่วยเกื้อหนุนการทำหน้าที่ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ให้ดำรง 

อยู่ต่อไปได้ซึ่งใกล้เคียงกับงานวิจัยของ ฉัตรชัย ไชยโยธา (2549)  

ในการศกึษาเรือ่งบทบาทพระสงฆก์บัการพฒันา : กรณศีกึษาหลวงปู่ 

เครื่องสุภทฺโทวัดสระกำแพงใหญ่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัด 

ศรีสะเกษ และงานของ พิชิต คำพลงาม (2549) เรื่องพระสงฆ์กับ 

การพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

ที่มองว่าพระสงฆ์ควรมีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนเพราะพระสงฆ์เป็น 

ที่พึ่งของประชาชน และต้องทำหน้าที่ในการเผยแผ่หลักธรรม 

คำสอนทางพระพทุธศาสนามบีทบาทตอ่ชมุชนควบคูก่นัไป อาทเิชน่  

ด้านสังคม เศรษฐกิจและการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข  

และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งวัดนามสมมุติเองจึงต้องปรับตัวต่อบทบาท 

การพฒันาชมุชนทัง้เรือ่ง การศกึษา เศรษฐกจิ และเผยแผศ่าสนาให ้

เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยความสัมพันธ์เชิงเครือญาติและ 

ความเชื่อของชุมชนมาช่วยส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้ 

ราบรืน่ยิง่ขึน้ เพราะความสมัพนัธใ์นลกัษณะดงักลา่วเปน็สิง่ทีท่ำให้ 

สมาชิกในชุมชนมีความเสมอภาค มิตรภาพ และเอื้อเฟื้อต่อกัน 

สูงกว่ารูปแบบความสัมพันธ์อื่น ในขณะเดียวกันบทบาทของวัดใน 

ด้านระบบการปกครองสงฆ์ก็มีความสำคัญมิน้อยต่อการรักษา 

สถานะความสัมพันธ์กับชุมชนให้ดำรงอยู่ เพราะฆราวาสมักมี 

ความคาดหวังต่อบทบาทของสงฆ์ค่อนข้างสูงถึงบทบาทด้านศีลธรรม 
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ดำรงค์ศักดิ์  มีสุนทร

ของสงฆ์ ถ้าสงฆ์มีการควบคุมภาพลักษณ์ของตนไปในทิศทางที่ดี 

ชาวบ้านจะให้ความศรัทธาที่ดีตามไปด้วย การศึกษาชิ้นนี้จึงหยิบ 

ข้อเสนอแนวทางการบริหารของวัดนามสมมุติในอนาคต ที่จำเป็น 

ต้องนำหลักธรรมาภิบาลเข้ามาประยุกต์ต่อการบริหารจัดการทั้ง 

6 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) หลักนิติธรรม (2) หลักคุณธรรม 

(3) หลักความโปร่งใส (4) หลักความมีส่วนร่วม (5) หลักความ 

รับผิดชอบ (6) หลักความคุ้มค่า เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่

วัดในอนาคต

ข้อเสนอแนะ
 จากการศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งวดักบัชมุชน กรณศีกึษา 

วัดนามสมมุติกับชุมชนนามสมมุติ จังหวัดกาญจนบุรี ผู้วิจัย 

ขอเสนอแนวทางการป้องกัน แก้ไข และพัฒนา ดังนี้

	 1.	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

  1.1  วดั โรงเรยีน และหนว่ยงานทอ้งถิน่ ควรรว่มกนัจดั 

พื้นที่กิจกรรมอบรมสร้างอาชีพชาวบ้านขึ้นภายในวัด โดยมุ่งเน้น 

อาชีพที่สอดคล้องกับบริบทชุมชน เพื่อสร้างบทบาทให้วัดมีส่วน 

สำคัญกับชุมชน

  1.2  วัดและโรงเรียน ควรสร้างหลักสูตรการศึกษาทาง 

เลือกขึ้นภายในชุมชน เพื่อสร้างความรู้และสำนึกทางจริยธรรมให้ 

แก่ชาวบ้านในชุมชน

  1.3  วัดควรสร้างแผนการบริหารวัดให้มีระบบการจัด 

การทั้งทางด้านทรัพยากรบุคคลและการเงินให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น เพื่อ 

สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

	 2.	ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ

  2.1  วัดควรส่งเสริมการให้ความรู้ทั้งทางโลกและทาง 

ธรรมแก่ลูกวัด เพื่อนำไปต่อยอดในการถ่ายทอดสู่ชุมชน

  2.2  ผู้ปกครองวัดควรสร้างความเข้มงวดเรื่องระเบียบ 

วินัยของสงฆ์ให้เข้มข้นขึ้น เพื่อสร้างบทบาทพระสงฆ์ให้เป็นไป 

ตามคาดหวัง

  2.3  วัดควรจัดระบบการบริหารในเรื่องงบประมาณ 

รายรับ-รายจ่ายภายในวัด โดยมีตัวแทนจากส่วนบ้านและโรงเรียน 

เข้ามามีส่วนร่วมต่อการบริหารจัดการ พร้อมทั้งติดป้ายแสดง 

บัญชีรายวัน สัปดาห์ เดือน ปี ไว้ในสถานที่โล่งแจ้งภายในวัด เพื่อ 

สร้างความโปร่งใสให้ชุมชนตรวจสอบได้

	 3.	ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ

  3.1  วัดควรเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 

หลักธรรมะที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของฆราวาส โดยให้น้ำหนัก 

กับทางโลกมากกว่าทางธรรม เพื่อให้ชาวบ้านสามารถประยุกต์ใช้ 

จริงได้ง่ายขึ้น
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พัชรินทร์ รุจิรานุกูล, เกศิณี  ศิริสุนทรไพบูลย์

กระบวนการสืบทอดและแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น:	

กรณีศึกษา	การเล่นทายโจ๊ก	อำเภอพนัสนิคม	จังหวัดชลบุรี

The	Inheritance	Process	and	Guidelines	to	Preserve	Local	Wisdom:	

A	Case	study	of	Riddle	Game	in	Phanatnikhom	Chonburi.

พัชรินทร์	รุจิรานุกูล,	เกศิณี		ศิริสุนทรไพบูลย์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมา กระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญา 

ทอ้งถิน่ การเลน่ทายโจก๊ ของอำเภอพนสันคิม จงัหวดัชลบรุ ีใชแ้นวทางการวจิยัเชงิคณุภาพ เกบ็ขอ้มลูโดยใชว้ธิศีกึษาเอกสาร การสมัภาษณ ์ 

การสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 

 ผลการศึกษามีดังนี้

  1. การเล่นทายโจ๊กของชาวพนัสนิคม มีความเป็นมาโดยพระพิมลธรรม ราชบัณฑิต (ชอบ อนุจารีเถร) เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ 

บำรุงและเจ้าคณะจังหวัดชลบุรีในสมัยนั้น ได้นำเอาการเล่นทายโจ๊กจากกรุงเทพมหานคร มาถ่ายทอดให้พี่ชายที่เป็นเจ้าของโรงเรียน 

พนัสจันทนาลัย คือ ครูประภัศร์ จันทน์พยอม ผู้ที่นำเอาโจ๊กปริศนามาเผยแพร่ในอำเภอพนัสนิคมเป็นคนแรก ในสมัยแรกการเล่นทายโจ๊ก 

จะเล่นในงานสวดศพบนศาลาการเปรียญ ทำให้มีเพื่อนฝูงญาติพี่น้องมาช่วยอยู่เป็นเพื่อนศพมากขึ้น ต่อมาคนที่นำโจ๊กไปออกให้ทายกันนั้น 

มีทั้งพระและฆราวาส รูปแบบการเล่นทายโจ๊กของพนัสนิคมพัฒนาขึ้นมี 10 แบบ 14 อย่าง 

  2.  กระบวนการสบืทอดการเลน่ทายโจก๊ของชาวพนสันคิม 1) แหลง่ความรู ้ไดร้บัมาจากวดั และไดข้ยายไปโรงเรยีนและชมุชน  

2) ผู้ถ่ายทอดและผู้รับรู้การถ่ายทอด ในตอนต้นจากพระสู่ครู จากครูสู่นักเรียน และจากเพื่อนสู่เพื่อน 3) วิธีการถ่ายทอด ได้แก่  

การถ่ายทอดทางตรง คือ วิธีการถ่ายทอดการบอกเล่าด้วยปากจากผู้มีทักษะการเล่นทายโจ๊ก การปฏิบัติจริงโดยการเล่นทายโจ๊ก และ 

การฝึกฝนด้วยตนเองในการเขียนและเล่นทายโจ๊ก ส่วนการถ่ายทอดทางอ้อม คือ วิธีการถ่ายทอดจากการสังเกต การจัดทำเป็น 

หนังสือที่เป็นลายลักษณ์อักษรเผยแพร่ และจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรมทายโจ๊กมี 3 กลุ่ม คือ ผู้ออกโจ๊ก ผู้ทาย และ ผู้สนใจ  

วิธีการสร้างโจ๊กปริศนามี 4 ขั้นตอน คือ 1) มีความรู้เรื่องวิธีการเล่น 2) สามารถแต่งคำประพันธ์ได้ 3) คัดลอกลงแผ่นกระดาษ และ 

4) นำออกแสดง

  3. แนวทางทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การเล่นทายโจ๊ก ได้แก่ 1) การส่งเสริมให้มีความรู้เกี่ยวกับการเล่นทายโจ๊ก 

อย่างกว้างขวาง โดยการเริ่มปลูกฝังความรู้การเล่นทายโจ๊กให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายแก่บุคคลทั่วไป โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและ 

เยาวชน 2) การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่มีความตระหนักและรู้คุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การจัดทำเป็นหลักสูตรท้องถิ่น  

การผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้ 3) การประสานความร่วมมือกันของผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การเล่นทายโจ๊ก 

ควรเป็นกลุ่มคนทุกกลุ่มร่วมมือกัน เช่น ครูอาจารย์ พระสงฆ์ ผู้นำชุมชนทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผู้ทรงภูมิปัญญา  

ตลอดจนชาวบ้านในชุมชน 4) หน่วยงานหรือสถาบันที่มีความสำคัญในทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การเล่นทายโจ๊ก ได้แก่ วัด  

โรงเรียน หน่วยงานราชการ และชุมชน พยายามนำเอาการเล่นทายโจ๊กไปบรรจุลงในกิจกรรมของหน่วยงาน

คำสำคัญ	: การเล่นทายโจ๊ก, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, กระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น, แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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Abstract
 This qualitative research aimed to study the history of the Inheritance Process and Guidelines to reserve 

Local Wisdom : A Case study of Riddle Game at Phanatnikhom, Chonburi. The study collected data from  

documents, interviews, focus group discussions. Data were analyzed by content analysis.

 The results are as follows:

  1. The riddle game of people in Phanatnikhom started from Phra Phimontham Ratchabandit 

(Chob Anujaree) the abbot of Wat Bamrungrat and the primate of Chonburi in those days. He studied how to 

play from Bangkok and taught his brother, owner of Phanatchantanalai, Praphan Chanphayom who was the first 

on spreading the game in Phanatnikhom. At first, the game was played at a funeral to attract friends and relatives 

of the dead to stay at the funeral for long. Later, it became popular among monks and seculars and developed  

in 10 models and 14 patterns. 

  2. Inherited process of riddle game of Phanatnikhom people 1) Knowledge derived from temples and has 

expanded to schools and community 2) The relay and the recipient , at the beginning from monks to teachers, from 

teachers to students and from friends to friends 3) How to convey include direct is a way the story with the mouth 

from a joker playing skills competitions, How to convey include direct way that the skilled ones explain others the 

rules for playing a riddle game, and indirect way is to learn by observing, reading manuals, setting a learning center. 

The game is consisted of 3 groups which are riddle trail creators, guessers, and those interested. There are 4 steps 

to create a riddle, 1) Understand the rules, 2) compose a rhyme 3) copy onto paper and 4) be showcasing. 

  3. The Inheritance Process and Guidelines to reserve Local Wisdom: A Case study of Riddle Game were: 

1) Promoting knowledge about playing the game immensely, started by instilling the knowledge of playing the game 

as widely known to the public, particularly among children and youth, 2) Encouraging children and young people to 

aware of and appreciate of local knowledge by making the local curriculum, and media to spread the knowledge, 

3)The collaboration of those who have a significant role in the conservation of local knowledge of riddle game. It 

should be a group of all people working together as teachers, monks, community leaders, both official and unofficial, 

scholars, as well as community residents, and 4) Firms or institutions that are important in the conservation of local 

knowledge, riddle game, including temples, schools, government agencies and community put efforts to bring the 

game into the activities of their authorities.
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บทนำ
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ถือเป็นรากเหง้าที่บ่งบอกถึงความ 
เป็นมาของท้องถิ่นหรือสังคมนั้นๆ เกิดจากการสะสมการเรียนรู้ 
มาเป็นระยะเวลายาวนาน มีลักษณะเชื่อมโยงกันไปหมดในทุก 
สาขาวิชา ไม่แยกเป็นวิชาๆ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเรื่องราว 
ของการจัดความสัมพันธ์ ระหว่างคนกับธรรมชาติ คนกับคน 
คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีหลายด้าน ซึ่งในท้องถิ่นหนึ่งๆ มีปรากฏ 
ให้เห็นในเรื่องของการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิต ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ความเชื่อ ความคิด ทัศนคติ 
ตลอดจนสิ่งก่อสร้าง เครื่องใช้ เครื่องมือต่างๆ กันไปตามแต่ละ 
ท้องถิ่น แบ่งเป็น 9 ประเภท (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
แห่งชาติ, 2542 หน้า 20-25) คือ 1) ด้านภาษาและวัฒนธรรม 
2) ด้านศาสนาและประเพณี 3) ด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม 
4) ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ 5) ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
6 )  ด้ านการรั กษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อม 
7) ด้านความเป็นอยู่และการดำรงชีวิต 8) ด้านการปกครอง 
และการบริหาร 9) ด้านการผลิตและการบริโภค 
 การทายโจ๊ก จัดเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ในด้านภาษาและ 
วัฒนธรรม โจ๊ก คือ การเขียนปริศนาเป็นคำประพันธ์ตามที่ 
ตนเองถนัดขึ้นให้ผู้สนใจได้ทายกันอย่างสนุกสนาน ไม่ว่า 
คำประพันธ์ชนิดนั้นจะเป็น โคลง ฉันท์ กาพย์ หรือกลอน  
ก็ได้ โจ๊ก ได้รับการพัฒนามาจาก “โคลงทาย” สมัยรัชกาลที่ 5 
โดยในปลายรัชกาลที่ 5 ได้มีผู้นำเอา “ผะหมี” ซึ่งเป็นการทาย 
ปริศนาของจีน มาเผยแพร่ที่ย่านสำเพ็งในเขตกรุงเทพมหานคร 
จงึมกีารเอาอยา่งโดยการดดัแปลงมาเปน็ภาษาไทยใช้คำประพนัธไ์ทย 
และเป็นที่สนพระทัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้า 
มหาวชริาวธุมกฎุราชกมุารเปน็อยา่งยิง่ ดงัพระราชนพินธเ์รือ่งหนึง่มี 
ชื่อว่า “พระราชนิพนธ์ปริศนา คำโคลงและความเรียง” ของท่านซึ่ง 
ทางราชการไดน้ำมาพมิพใ์หมใ่นการบำเพญ็พระราชกศุลในวโรกาส 
คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 
35 ปี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2503 เป็นต้นในคำนำหนังสือ 
เล่มนี้เองได้มีการบันทึกประวัติการเล่นผะหมีไว้ด้วยว่า
 “ในการที่โปรดเกล้าฯ ให้มีการเล่นที่ เรียกว่า ผะหมี  
ดังกล่าวแล้วนั้น ได้ทรงแต่งร้านแบบจีนเป็นห้องโถงมีช่องผู้ตอบ 
แก้ปริศนาเขียนบนกระดาษสีต่างๆ ติดไว้ตามฝาผนัง ผู้ใดคิดได้ 
กป็ลดแผน่ปรศินาไปตอบ ผูต้อบตอ้งเสยีเงนิ 1 บาท กอ่นแลว้จงึตอบ  
เมื่อตอบแล้วก็มีอาณัติสัญญาณดังขึ้นในห้อง ถ้าอาณัติสัญญาณนั้น 
เป็นเสียงกลอง ก็แปลว่า ทายถูกแล้ว ก็มีรางวัลเป็นสิ่งของต่างๆ 
มาให้ตอบแทน ผู้ตอบถูกรับของพร้อมด้วยส่งใบปริศนาคืน 
ถ้ามีเสียงดังแก๊ก ก็เป็นที่เข้าใจว่าคำตอบนั้นผิด ผู้ตอบต้องนำ 
ปริศนาไปติดไว้ยังที่เดิม” (สมดุล ทำเนาว์, 2546 หน้า 26)

 ด้วยเหตุนี้  ผะหมี จึงเผยแพร่ออกไปยังจังหวัดต่างๆ 

ที่มีหลักฐานปรากฏ ได้แก่ นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี  

สพุรรณบรุ ีประจวบครีขีนัธ ์สมทุรปราการ สมทุรสาคร สมทุรสงคราม 

นครสวรรค์ ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา เชียงใหม่ และจังหวัดภาค 

ตะวันออกรวมทั้งชลบุรีด้วย รวมแล้วไม่น้อยกว่า 20 จังหวัด 

 ในจังหวัดชลบุรี ผะหมี ได้เข้าสู่จังหวัดชลบุรีอย่างจริงจัง 

ก่อน พ.ศ. 2458 แต่คนเมืองชลบุรี ไม่เรียกว่า ผะหมี อย่างใน 

หนังสือพระราชนิพนธ์ แต่จะเรียกว่าปริศนากวีบ้าง ปริศนาคำทายบ้าง  

ปริศนาคำประพันธ์บ้าง ครั้นถึงสมัยพระครูวุฒิกรโกศล เจ้าอาวาส 

วัดกำแพง ซึ่งตั้งอยู่ใกล้วัดเครือวัลย์และวัดนอก ได้พัฒนารูปแบบ 

ให้ชาวบ้านได้สนุกสนานกับการเล่นทายปริศนานี้กันมากถึงกับมี 

ชาวบ้านใจบุญมาช่วยปลดแผ่นปริศนาให้ท่านเจ้าอาวาส อยู่มา 

ครั้งหนึ่งคนช่วยปลดแผ่นปริศนานี้อารมณ์ดีแต่งกายเป็นตัวตลก 

ด้วยเสื้อผ้าของหุ่นไล่กาบ้าง ด้วยการเขียนหน้าด้วยแป้งขาว 

ให้เป็นตัวตลกบ้าง นอกจากนี้ยังมีกิริยาท่าทางน่าขำด้วยวาจา 

และการหยอกล้ออีกต่างหาก ประกอบกับสมัยรัชกาลที่ 6 นี้ 

ภาษาอังกฤษกำลังเฟื่องในเมืองไทย จึงชอบนำมาใช้พูดกันด้วย  

ตัวตลกก็ตรงกับคำว่า Joke ทำให้คนที่ไปทายปริศนากวีเปลี่ยนการ 

เรียกใหม่ว่า “ไปทายปริศนาที่มีตัวโจ๊กกันเถอะ” ต่อมาได้มีการพูด 

และเรียกให้สั้นเข้าๆ จึงเป็น “ไปทายโจ๊กกันเถอะ” คำว่าโจ๊ก 

ในจังหวัดชลบุรีจึงใช้กันมาทุกวันนี้ (สมดุล ทำเนาว์, 2546 หน้า 29)

  สำหรับการเล่นทายโจ๊ก ในจังหวัดชลบุรี พื้นที่ที่มีก

ารเล่นอย่างเป็นจริงจัง จนเป็นการเล่นพื้นบ้านที่คู่กับท้องถิ่

น คือ เขตอำเภอพนัสนิคม ชาวเมืองพนัสนิคมเห็นคุณค่าและใ

ห้ความสำคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้เป็นอย่างมาก การเล่นทา

ยโจ๊กได้ปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของคำขวัญประจำอำเภอพนัสนิค

ม คือ “พระพนัสบดีคู่บ้าน จักสานคู่เมือง ลือเลื่องบุญกลางบ้าน 

ตำนานพระรถเมรี ศักดิ์ศรีเมืองสะอาด เก่งกาจการทายโจ๊ก” 

 การเล่นทายโจ๊กมีประโยชน์อย่างมาก อาทิเช่น เป็นการฝึก 

สมองทดลองปัญญา เป็นการเล่นที่ทำให้สนุกสนานเพลิดเพลิน 

ส่งเสริมภาษาทุกภาษาที่เป็นความรู้รอบตัว ส่งเสริมการเรียน 

การสอนภาษาไทย เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เป็นการ 

ฝึกตนให้มีเหตุผล ให้มีความกล้าต่อสาธารณชน สร้างความภูมิใจ 

ในตัวเอง เป็นการอนุรักษ์คำประพันธ์ไทย และยังเป็นการฝึกตน 

ให้ค้นคว้าหาความรู้ใส่ตนเองอยู่เสมออีกด้วย (สมดุล ทำเนาว์, 

2546 หน้า 80-83) ปัจจุบันเพื่อไม่ให้การเล่นทายโจ๊กสูญหาย 

และพัฒนาการละเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวอำเภอพนัสนิคม  

ไดม้กีารจดัตัง้เปน็ชมรมโจก๊ขึน้ มชีือ่วา่ “ชมรมโจก๊ปรศินาพนสันคิม” 

เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ให้มีอยู่คู่กับอำเภอพนัสนิคมต่อไป 

 ผู้ศึกษาวิจัยได้เล็งเห็นความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การเล่นทายโจ๊ก ซึ่งนอกจากจะเป็นภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่า  

ที่ฝึกสมองทดลองปัญญาแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการใช้ภาษา และ 
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การคำประพันธ์ไทยอีกด้วย ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น จัดเป็นองค ์

ความรูข้นาดใหญท่ีก่ระจายกนัไปในแตล่ะทอ้งถิน่ทัว่ประเทศ และใน

ทา่มกลางกระแสแหง่โลกยคุไรพ้รมแดน การหลัง่ไหลของวฒันธรรม

จากภายนอกจงึเกดิขึน้โดยงา่ย สง่ผลใหภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ในบางแหง่ 

กำลังสูญหายไปพร้อมกับกาลเวลา หากไม่มีการสืบทอดให้ดำรง 

อยู่สืบไป (สุดา เนตรสว่าง, 2549, หน้า 25) ด้วยเหตุผลดังกล่าว 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความเป็นมา กระบวนการสืบทอด 

และแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการเล่นทายโจ๊ก 

ของอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อจะได้ทราบถึงความเป็นมา  

กระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการเล่นทายโจ๊กว่าตั้งแต่ 

อดีตจนถึงปัจจุบัน มีการถ่ายทอดความรู้ เทคนิควิธี ในการเขียน 

และการเล่นทายโจ๊กอย่างไร ซึ่งจะทำให้บุคคลที่เกี่ยวข้องและ 

สนใจได้มีความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักและเห็นคุณค่าใน 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น การเล่นทายโจ๊ก ตลอดจนได้แนวทางในการ 

อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการเล่นทายโจ๊ก เพื่อให้บุคคลและ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการธำรงรักษาไว้ซึ่ง 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น การละเล่นพื้นบ้านให้ดำรงอยู่คู่อำเภอพนัสนิคม  

จังหวัดชลบุรีต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาความเป็นมา กระบวนการสืบทอดภูมิปัญญา 

ท้องถิ่นการเล่นทายโจ๊ก ของอำเภอพนัสนิคม 

จังหวัดชลบุรี

 2. เพือ่ศกึษาแนวทางการอนรุกัษภ์มูปิญัญาทอ้งถิน่การเลน่ 

ทายโจ๊ก ของอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ขอบเขตของการวิจัย
 พื้นที่ในการศึกษา คือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี กลุ่ม

ผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญในการศึกษาวิจัย ประกอบด้วย 

  1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญในการสัมภาษณ์ จำนวน 

10 คน

  2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญในการสนทนากลุ่ม จำนวน  

10 คน

 ด้านเนื้อหามีขอบเขตการศึกษาคือ ศึกษาความเป็นมา  

กระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการเล่นทายโจ๊ก ของ 

อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน และ 

ศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการเล่นทายโจ๊ก  

ของอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ภาคสนาม ระหว่างเดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2556 - เดือนมกราคม 

พ.ศ. 2557

วิธีการศึกษาวิจัย
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาภาคสนาม ข้อมูลที่ได ้

จากภาคสนาม มีลักษณะเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 1. ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ ข้อมูลการสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้ให้ 

ข้อมูลสำคัญ และการสนทนากลุ่ม 

 2. ขอ้มลูทตุยิภมู ิเปน็ขอ้มลูจากเอกสารทีไ่ดม้กีารเรยีบเรยีง

ขึ้นจากแหล่งค้นคว้าอื่นๆ เช่น 

  2.1  หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยบูรพา

  2.2  หอสมุดประชาชน อำเภอพนัสนิคม

  2.3  อำเภอพนัสนิคม 

  2.4  เทศบาลเมืองพนัสนิคม 

การเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ

 การเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อให้ 

ข้อมูลที่ได้มีความน่าเชื่อถือและได้ข้อมูลที่ครบถ้วนตรงตาม 

วัตถุประสงค์การวิจัย ผู้วิจัยได้กำหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

ผู้ ให้ข้อมูลสำคัญเพื่อทำการสัมภาษณ์ รวมจำนวน 10 คน 

ตามคุณสมบัติ ดังนี้

 1. เป็นผู้นำชุมชนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ที่มี 

ความรู้ในเรื่องการเล่นทายโจ๊ก จำนวน 2 คน

 2. เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการเล่นทายโจ๊ก  

ซึ่งได้รับการสืบทอดและมีความรู้เรื่องการเล่นทายโจ๊กเป็นอย่างดี  

จำนวน 2 คน

 3. เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการเขียนโจ๊ก ซึ่ง 

ไดร้บัการสบืทอดและมคีวามรูเ้รือ่งการเขยีนโจก๊เปน็อยา่งด ีจำนวน 

2 คน

 4. เป็นผู้ทรงภูมิปัญญา วิทยากรที่ให้ความรู้ด้านการเล่น 

ทายโจ๊ก ของอำเภอพนัสนิคม ซึ่งยังคงดำเนินการสืบทอดอยู่ใน 

ปัจจุบัน จำนวน 2 คน

 5. เป็นนายโจ๊กในการเล่นทายโจ๊กของอำเภอพนัสนิคม 

ซึ่งยังคงดำเนินการสืบทอดอยู่ในปัจจุบันจำนวน 2 คน

 นอกจากนั้นในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ได้มี 

การศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิจากผูเ้กีย่วขอ้งทีผู่ใ้หข้อ้มลูสำคญัอา้งองิถงึ  

เพื่อให้ผลการวิจัยเกิดความเที่ยงตรงมีความน่าเชื่อถือและความ 

ครบถ้วนของข้อมูล ในส่วนการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยได้กำหนด 

ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มซึ่งเป็นบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับ 

การเล่นทายโจ๊กและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 10 คน  

ประกอบด้วย

 1. ผู้นำชุมชนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ จำนวน  

2 คน

 2. ผู้ทรงภูมิปัญญา วิทยากรที่ให้ความรู้ด้านการเล่น 

ทายโจ๊ก ของอำเภอพนัสนิคม ซึ่งยังคงดำเนินการสืบทอดอยู่ใน 

ปัจจุบัน จำนวน 1 คน
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   3. นายโจก๊ในการเลน่ทายโจก๊ ของอำเภอพนสันคิม ซึง่ 

ยังคงดำเนินการสืบทอดอยู่ในปัจจุบันจำนวน 1 คน

   4. ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการเล่นทายโจ๊ก  

ซึ่งได้รับการสืบทอดและมีความรู้เรื่องการเล่นทายโจ๊กเป็นอย่างดี  

จำนวน 1 คน

   5. ตัวแทนครูผู้สอนในโรงเรียนเขตอำเภอพนัสนิคม ที่มี

ความรู้เรื่องการเล่นทายโจ๊ก มีความสนใจและเห็นความสำคัญของ

การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 2 คน

   6. ประธานชมรมโจ๊กพนัส จำนวน 1 คน

   7. ตัวแทนชาวบ้านเขตอำเภอพนัสนิคม ที่มีความรู้เรื่อง 

การเล่นทายโจ๊ก มีความสนใจและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 2 คน

การรวบรวมข้อมูล
 ขั้นตอนที่ 1  การศึกษาเอกสารแนวคิด วิธีการเกี่ยวกับ 

การวจิยัเชงิคณุภาพ แนวทางการสมัภาษณแ์บบเจาะลกึ การสงัเกต 

และการสนทนากลุ่ม ศึกษาลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่นการเล่น 

ทายโจ๊ก ของอำเภอพนัสนิคม เพื่อให้มีความพร้อมในด้านความรู้ 

ด้านการวิจัยเชิงคุณภาพและความรู้เกี่ยวกับการทายโจ๊กในเบื้องต้น 

 ขั้นตอนที่ 2  ร่างแนวทางในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

โดยยึดวัตถุประสงค์การวิจัยเป็นกรอบในการสร้าง

 ขั้นตอนที่ 3  เริ่มลงพื้นที่ภาคสนาม แนะนำตัวเอง ชี้แจง 

วัตถุประสงค์ของการทำการวิจัยก่อนทำการสัมภาษณ์ เปิดโอกาส 

ให้ผู้ให้ข้อมูลสำคัญยกเลิกการให้ข้อมูลได้ทันทีหากมีสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

ไม่เป็นที่ถูกใจ และมีการยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดจะเก็บเป็นความลับ 

 ขั้นตอนที่ 4  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบ 

เจาะลึก จดบันทึก เพื่อศึกษากระบวนการสืบทอดภูมิปัญญา 

ท้องถิ่นการเล่นทายโจ๊ก ของอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  

และจัดการสนทนากลุ่ม เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญา 

ท้องถิ่นการเล่นทายโจ๊ก ของอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

การตรวจสอบข้อมูล
  ผู้วิจัยทำการตรวจสอบข้อมูลตลอดกระบวนการวิจัย เพื่อ 

สร้างความน่าเชื่อถือของผลการวิจัย ทั้งความตรง (Validity) 

ของข้อมูลที่นำมาศึกษา ซึ่งผู้วิจัยสร้างแนวทางการสัมภาษณ์ 

แบบเจาะลึก จากการทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ปรึกษาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบแนวทางการสัมภาษณ์ 

แบบเจาะลึก ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงก่อนนำไปสัมภาษณ์กลุ่ม 

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ และตรวจสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของ 

ข้อมูลโดยการตรวจสามเส้าด้านข้อมูล และการตรวจสอบสามเส้า 

ด้านวิธีรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล
 ข้อมูลที่ เก็บรวบรวมจากภาคสนาม ส่วนใหญ่อยู่ ใน 

รูปแบบของข้อความ คำพูด ประโยค หรือวลี ใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 

เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ตรวจสอบความถูกต้องของผล 

การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ทั้งหมด 

กลับไปตรวจสอบกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง และ 

นำข้อสรุปที่ได้เสนอในเชิงพรรณนา

สรุปผลการวิจัย
	 ความเป็นมาของภูมิปัญญาท้องถิ่น	 การเล่นทายโจ๊ก	

ของอำเภอพนัสนิคม	จังหวัดชลบุรี

 1.	 ความเป็นมาของการเล่นทายโจ๊ก	 โจ๊กปริศนา คือ  

การเขียนปริศนาเป็นคำประพันธ์ตามที่ตนเองถนัดขึ้นมาให้ผู้สนใจ 

ได้ทายกันอย่างสนุกสนาน ไม่ว่าคำประพันธ์ชนิดนั้นจะเป็น โคลง  

ฉันท์ กาพย์ หรือกลอน จากการศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์ผู้ให้ 

ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้อง พบว่า โจ๊กปริศนา นั้นได้รับการพัฒนา 

มาจาก “โคลงทาย” สมัยรัชกาลที่ 5 ก่อน ต่อมาถึงปลายรัชสมัย 

นี้ เองได้มีผู้นำเอา “ผะหมี” ซึ่งเป็นการทายปริศนาของจีน 

มาเผยแพร่ที่ย่านสำเพ็งในเขตกรุงเทพมหานคร จึงมีการเอาอย่าง 

โดยการดัดแปลงมาเป็นภาษาไทยใช้คำประพันธ์ไทย และเป็นที่ 

สนพระทัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้ง 

ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้า 

มหาวชิราวุธมงกุฎราชกุมารเป็นอย่างยิ่ง ทำให้ผะหมี เผยแพร่ 

ออกไปยังจังหวัดต่างๆ รวมทั้งจังหวัดชลบุรี ผะหมี ได้เข้าสู่ 

จังหวัดชลบุรีอย่างจริงจังก่อน พ.ศ. 2458 แต่คนเมืองชลบุรี  

ไม่เรียกว่า ผะหมี แต่จะเรียกว่าปริศนากวีบ้าง ปริศนาคำทายบ้าง  

ปริศนาคำประพันธ์บ้าง 

 การเล่นทายโจ๊กในแรกทีเดียวก็เกิดขึ้นในอำเภอเมือง 

ชลบุรีก่อน โดยการเล่นทายโจ๊กของชาวชลบุรีได้รับมาจาก 

กรุงเทพมหานครอีกต่อหนึ่ง ในสมัยแรกโจ๊กเป็นที่รู้จักจากการ 

เล่นกันในวัด เพราะพระภิกษุสามเณรไปรับการถ่ายทอดมาจาก 

กรุงเทพมหานครเมื่อครั้งไปเรียนพระปริยัติธรรมในสมัยรัชกาล 

ที่ 5 แล้วจึงถ่ายทอดโดยครูอาจารย์เข้าไปในโรงเรียนในสมัย 

รัชกาลที่ 6 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เดิมทีเดียวมิได้มีรูปแบบอย่าง 

ที่เห็นเล่นกันอยู่อย่างทุกวันนี้ ต่อมาชาวอำเภอพานทอง บ้านบึง 

พนัสนิคม ก็รับเอาไปเผยแพร่กันออกไป สมัยพระครูวุฒิกรโกศล 

(พระอาจารย์ฮง) เจ้าอาวาสวัดกำแพง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็น 

นายโจ๊กมือหนึ่งของชลบุรีในสมัยนั้น เมื่อมีการทายโจ๊กในวัด 

กำแพงคราวใดก็จะมีคนใจดีมาช่วยหลวงพ่อปลดแผ่นโจ๊กที่ทาย 

ถูกแล้วออกมา แล้วเอาแผ่นใหม่เข้าไปหนีบติดเส้นลวดไว้แทน 

ผู้ทำหน้าที่นี้มีนิสัยร่าเริงติดตลกชอบแต่งตัวให้ดูน่าขำและทำ 
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ท่าทางแปลกๆ เล่นหัวหยอกล้อกับคนทายด้วย ประกอบกับ 

สมัยรัชกาลที่ 6 นี้ ภาษาอังกฤษกำลังเฟื่องในเมืองไทย จึงชอบ 

นำมาใช้พูดกัน นานๆ เข้าคนจึงเรียกชายคนนี้ว่า ตัวโจ๊ก (Joke) 

คำว่า Joke ในภาษาอังกฤษ หมายถึงตลกนั่นเอง ทำให้คนที่ไป 

ทายปริศนากวีเปลี่ยนการเรียกใหม่ว่า “ไปทายปริศนาที่มีตัวโจ๊ก 

กันเถอะ” นานๆ เข้าจึงเหลือเพียง “ไปทายโจ๊กกันเถอะ” คำว่าโจ๊ก  

จึงมีความหมายแทนแผ่นปริศนาที่ติดไว้ให้ทายกันในงานเทศกาล 

ต่างๆ ของชลบุรีตั้งแต่นั้นมา จนทุกวันนี้ 

  การเล่นทายโจ๊กของชาวพนัสนิคมมีความเป็นมาโดยได้รับ 

การถ่ายทอดมาจากพระพิมลธรรม ราชบัณฑิต (ชอบ อนุจารีเถร)  

เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุงและเจ้าคณะจังหวัดชลบุรีในสมัยนั้น  

(ปัจจุบันมรณภาพแล้ว) เนื่องจากท่านไปศึกษาพระปริยัติธรรม 

จากวัดมหาธาตุ และได้นำเอาการเล่นทายโจ๊กจากกรุงเทพมหานคร 

มาถ่ายทอดให้พี่ชาย คือคุณครูประภัศร์ จันทน์พยอม ที่เป็น 

เจ้าของโรงเรียนราษฎร์ที่พนัสนิคม คือ โรงเรียนพนัสจันทนาลัย  

(ปัจจุบันยุบเลิกไปแล้ว) ซึ่งถือว่า คุณครูประภัศร์ จันทน์พยอม คือ 

ผู้ที่นำเอาโจ๊กปริศนามาเผยแพร่ในอำเภอพนัสนิคมเป็นคนแรก 

พร้อมๆ กับชาวพนัสนิคมคนอ่ืนๆ เองบางคนก็ไปบวชเรียนในตัวเมือง 

จึงนำมาเผยแพร่ในวัดไปพร้อมๆ กัน ทำให้เกิดการละเล่นทายโจ๊ก 

ปริศนาในอำเภอพนัสนิคม ในสมัยแรกการเล่นทายโจ๊กจะเล่นใน 

งานสวดศพบนศาลาการเปรียญ ทำให้มีเพื่อนฝูงญาติพี่น้องมา 

ช่วยอยู่เป็นเพื่อนศพมากขึ้น คนที่นำโจ๊กไปออกให้ทายกันนั้นมีทั้ง 

พระและฆราวาส แต่ส่วนมากเป็นพระ เพราะเป็นผู้ไปรับรูปแบบ 

โดยตรงมาจากที่อื่น 

  การเล่นทายโจ๊กของอำเภอพนัสนิคมคงจะไม่พัฒนา 

ไปถึงขนาดนำไปสอนในโรงเรียนกันได้เลย หากไม่มีการตั้ง “ชมรม 

โจ๊กพนัสนิคม” ขึ้นมาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2514 ซึ่งตรงกับ 

“วันสุนทรภู่” โดยการประสานงานของนายอรุณ ทองแดง 

ผู้ล่วงลับอดีตพนักงานการไฟฟ้าพนัสนิคม ที่มีความสามารถทั้ง 

ทายโจ๊กและเป็นนายโจ๊กได้ด้วย ยิ่งกว่านั้นนายบุญสังข์ อังคะนาวิน  

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพนัสนิคมได้ให้เกียรติเป็นประธาน 

ชมรมคนแรก หลักจากนั้นสมาชิกได้เลือกตั้งให้ พระมหาเสมอ 

โอภาโส เจ้าอาวาสวัดพลับ เป็นประธานคนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 21  

พฤศจิกายน 2524 และปัจจุบันนายสมดุล ทำเนาว์ ข้าราชการ 

บำนาญ เป็นประธานชมรมคนที่ 3 ต่อมาคณะกรรมการได้มีมติ 

เปลี่ยนแปลงชื่อชมรมเป็น “ชมรมโจ๊กปริศนาพนัสนิคม” ตั้งแต่ปี  

พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา งานหลักของชมรมคือ การเผยแพร่ส่วนดี 

ของการเล่นทายโจ๊กให้กว้างขวางออกไปทั่วประเทศ และเป็น 

ภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นต่อไป

 2.	 รูปแบบการเล่นของโจ๊ก รูปแบบการเล่นทายโจ๊กของ 

พนัสนิคมไม่เหมือนกับในสมัยก่อน ปัจจุบันโจ๊กของพนัสนิคม 

พัฒนาขึ้นมี 10 แบบ 14 อย่าง จนถือเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 

ดังนี้ แบบที่	 1	 พ้องคำเดี่ยว	มี 3 อย่าง ได้แก่ อย่างที่ 1 พ้อง 

พยัญชนะต้น อย่างที่ 2 พ้องสระ และอย่างที่ 3 พ้องตัวสะกด 

แบบที่	2	พ้องคำหน้า	แบบที่	3	พ้องคำหลัง	แบบที่	4	พ้องคำกลาง	

แบบที่	 5	 คำผัน มี 3 อย่าง ได้แก่ อย่างที่ 1 อักษรกลาง ผันได้ 

5 เสียง อย่างที่ 2 อักษรสูงหรืออักษรต่ำ ผันได้ 5 เสียง และ 

อย่างที่  3 การใช้ ห. นำ หรือ อ. นำ อักษรต่ำผัน 5 เสียงเท่ากับ 

อักษรกลาง แบบที่	 6	 คำผวน มี 3 อย่าง ได้แก่ อย่างที่ 1  

ผวนแนวตั้ง อย่างที่ 2 ผวนแนวนอน และอย่างที่ 3 ผวนกระทู้  

แบบที่	7	สุภาษิต	พังเพย	คำคม	แบบที่	8	คำผันหลักแบบลูกโซ่		

มี 2 อย่าง ได้แก่ อย่างที่ 1 สองพยางค์เท่ากันหมด และอย่างที่ 2 

สามพยางค์เท่ากันหมด แบบที่	9	คำตัดคำต่อ	แบบที่	10	โจ๊กภาพ 

มี 3 อย่าง ได้แก่ อย่างที่ 1 เป็นชนิดคำตรง อย่างที่ 2 เป็นชนิด 

คำผวน และอย่างที่ 3 เป็นชนิดคำตัดคำต่อ

 3.	 ประโยชน์ของโจ๊กปริศนา โจ๊กปริศนามีความสำคัญ 

และประโยชน์ซึ่งมิใช่กิจกรรมยามว่างหรือเล่นเป็นเพื่อนศพหรือ 

เล่นเฉพาะเทศกาลงานประจำปีเท่านั้น แต่การเล่นทายโจ๊ก 

จัดให้เล่นกันได้ทุกวัน สามารถสรุปประโยชน์ของโจ๊กปริศนาได้ดังนี้

   1) เป็นการฝึกสมองทดลองปัญญา 

    2) เป็นการสนุกสนานเพลิดเพลิน 

   3) เป็นการส่งเสริมภาษาทุกภาษาที่เป็นความรู้รอบตัว 

   4) เป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทย 

   5) เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

   6) เป็นการฝึกตนให้มีเหตุผล 

   7) เป็นการฝึกตนให้มีความกล้าต่อสาธารณชน 

   8) เป็นการสร้างความภูมิใจในตนเอง 

   9) เป็นการอนุรักษ์คำประพันธ์ไทย 

   10) เป็นการฝึกตนให้ค้นคว้าหาความรู้ใส่ตนเองอยู่เสมอ 

กระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น	 การเล่นทายโจ๊ก	 ของ	

อำเภอพนัสนิคม	จังหวัดชลบุรี

	 1.	 ขั้นตอนการสืบทอดการเล่นทายโจ๊ก กระบวนการ 

สืบทอดการเล่นทายโจ๊กของชาวพนัสนิคมมีขั้นตอนสรุปได้ดังนี้

 	 1)	 แหล่งความรู้	 ซึ่งในตอนแรกแหล่งความรู้ได้รับ 

มาจากวัด และได้ขยายไปโรงเรียนและชุมชน

  2)	 ผู้ถ่ายทอดและผู้รับรู้การถ่ายทอด	 ในตอนต้น 

จากพระสู่ครู จากครูสู่นักเรียน และจากเพื่อนสู่เพื่อน

  3)	 วิธีการถ่ายทอด ได้แก่ การถ่ายทอดทางตรง คือ  

วิธีการถ่ายทอดการบอกเล่าด้วยปากจากผู้มีทักษะการเล่น 

ทายโจ๊ก การปฏิบัติจริงโดยการเล่นทายโจ๊ก และการฝึกฝนด้วย 

ตนเองในการเขียนและเล่นทายโจ๊ก ส่วนการถ่ายทอดทางอ้อม คือ  

วิธีการถ่ายทอดจากการสังเกต การจัดทำเป็นหนังสือหนังสือที่เป็น 

ลายลักษณ์อักษรเผยแพร่ และจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ 
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 2.	 กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรมทายโจ๊ก การเล่นทายโจ๊กจะมี 

ผู้ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 3 กลุ่ม คือ

  กลุ่มที่	 1	 ผู้ออกโจ๊ก ประกอบด้วย นายโจ๊ก 1 คน  

ผู้ช่วย 1 คน ผู้ติดและปลดแผ่นโจ๊ก 1 คน ทำหน้าที่คือ เตรียม 

ความพร้อม เพื่อความสะดวกของผู้ทาย และการมอบรางวัล  

การเล่นทายโจ๊กปริศนาจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะคนกลุ่มนี้

   กลุ่มที่	 2	 ผู้ทาย	 มีหน้าที่ทายปริศนาที่ติดแขวนไว้ 

บนเส้นลวดหรือเส้นเชือก

   กลุ่มที่	 3	 ผู้สนใจ	เช่น เพื่อนนักทายหรือผู้ที่เดินผ่าน 

มาหยุดดูและฟังการเล่น ก่อนจะลองทายดูตามอย่างคนที่เล่น 

ทายอยู่ก่อนหรือจะเดินจากไปเพราะไม่เข้าใจหรือไม่สนใจที่จะเล่น

 3.	 วิธีการสร้างโจ๊กปริศนา	 สามารถสรุปได้ออกเป็น 4  

ขั้นตอน คือ

  ขั้นตอนที่	 1 มีความรู้เรื่องวิธีการเล่น	 ผู้จะสร้างโจ๊ก 

ปริศนาต้องมีความรู้เรื่องชนิดของโจ๊กปริศนา 10 แบบ 14 อย่าง  

ถ้ายังรู้ไม่ครบ 10 แบบ ให้ศึกษาดูสัก 2 - 3 แบบก่อน 

 	 ขั้นตอนที่	 2	 สามารถแต่งคำประพันธ์ได้ แม้ว่าจะ 

แตง่เปน็เพยีงประเภทใดประเภทหนึง่หรอืชนดิใดชนดิหนึง่ทีต่นเอง 

ถนัดที่สุดเป็นปริศนาคำทายให้ตรงกับธงคำตอบที่ตั้งไว้นั้น

  ขั้นตอนที่	 3 คัดลอกลงแผ่นกระดาษ เมื่อแต่งปริศนา 

คำทายรวบรวมไว้ได้มากพอสมควรแล้ว นำไปคัดลอกด้วยอักษร 

ตัวบรรจงลงบนแผ่นกระดาษขนาดกว้าง 10 นิ้ว ยาว 12 นิ้ว 

เป็นอย่างน้อย เพื่อให้อ่านได้สะดวก รวมทั้ง “หัวโจ๊ก” 

 	 ขั้นตอนที่	 4 นำออกแสดง มกัจะเรยีกกนัวา่ “ออกโจก๊” 

การออกโจ๊กหรือการเล่นทายโจ๊ก คือ การนำแผ่นโจ๊กปริศนาที่ 

สร้างสะสมไว้จำนวน 100 แผ่นต่อ 1 คืน ออกมาติดที่ราวลวดให้ 

ผู้สนใจได้ทายกัน 

 มาตรฐานการเล่นทายโจ๊กคือ 3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนรวม 3 ชั่วโมง 

เพราะถ้าจัดในงานศพก็ควรเป็นเวลาหลังจากพระสวดอภิธรรม 

เสร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้างานทั่วไปก็จะเป็นช่วงหลังจากผู้มาเที่ยวงาน 

เดินเที่ยวรอบงานจนเหนื่อยแล้วค่อยมานั่งทายโจ๊กปริศนาต่อไป 

นายโจ๊กต้องมีการเตรียมการให้มีความยากง่ายพอสมควร 

การสร้างโจ๊กปริศนาเป็น “ปริศนา” ที่ดี มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน 

น่าเชื่อถือ แม้ว่าบางครั้งไม่มีทางเลี่ยงเพราะกฎเกณฑ์คำประพันธ ์

บังคับก็ต้องมีการลดกฎเกณฑ์ลงบ้าง จึงควรจะยึดหลักเกณฑ์ 

3 ข้อนี้ไว้เป็นอย่างน้อย คือ 

   1) แผ่นเดียวคำตอบเดียว 

    2) สร้างปริศนาคำทายมากกว่าสร้างปัญหาธรรมดา 

    3) คำตอบที่ดีต้องมีหลักฐาน การเขียนที่ถูกต้องให้ยึด 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเล่มล่าสุด คำทายและคำตอบ 

ควรจะถูกต้องตามหลักภาษานั้น

 4.	วิธีการทายโจ๊ก	แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 

   ขั้นตอนที่	 1 อ่านหัวโจ๊กที่จะทายแล้วรอฟังเสียงนกห

วีดให้สัญญาณจากนายโจ๊ก จึงเริ่มทาย

   ขั้นตอนที่	 2	 อ่านทีละบรรทัดพร้อมคำตอบจนครบ 

ทุกบรรทัด แล้วจบลงด้วยการทวนคำตอบจากนั้นรอคำตัดสินจาก

นายโจ๊ก

   	 ขั้นตอนที่	 3	 นายโจก๊ตรีะฆงัหรอืกดกริง่ไฟฟา้แสดงวา่

คำทายนัน้ถกูตอ้ง ใหเ้ตรยีมรบัรางวลั ถา้นายโจก๊ตกีลองแสดงวา่คำ

ทายนั้นผิด จำนวนครั้งในการตีจะแสดงถึงจำนวนคำตอบที่ผิด เช่น 

ถ้าตี 1 ทีแสดงว่าผิด 1 คำตอบ และหากตีรัวนับได้หลายทีแสดงว่า

ผิดธง คือไม่ใช่คำตอบแบบนี้

   	 ขั้นตอนที่	4 การมอบของรางวัลแก่ผู้ทายถูก

	 5.	 องค์ประกอบของการเล่นทายโจ๊กปริศนา

 เมื่อเจ้าภาพได้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปแล้วว่าจะมี 

การเล่นทายโจ๊กกันที่ใดแล้ว จะต้องมีการติดต่อประสานงานกัน 

เพื่อเตรียมสถานที่ เตรียมบุคคล และเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมไว้ 

ล่วงหน้า ก่อนที่จะเริ่มลงมือเล่นทายกันประมาณ 1 ชั่วโมง 

เป็นอย่างน้อย และมีคนงานแค่ 2-3 คน ก็สามารถจัดการให้ 

เรียบร้อยได้ทันการ โดยองค์ประกอบของการเล่นทายโจ๊กปริศนา 

ที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

  1)	 สถานที่  การเล่นทายโจ๊กปริศนาควรจัดใน 

สถานที่สงบ ผู้คนไม่พลุกพล่าน เพราะแผ่นกระดาษจะปลิวสะบัด  

ทำให้การเล่นไม่สนุกสนาน มีแสงสว่างมากพอที่จะอ่านคำทายบน 

แผ่นกระดาษไว้อย่างชัดเจน 

  2)	 อุปกรณ์ ประกอบด้วยอุปกรณ์แขวนแผ่นโจ๊ก 

ปริศนา เช่น ลวดพร้อมไม้หนีบ ติดตั้งเครื่องขยายเสียงครบชุด  

และมีเครื่องบอกสัญญาณของนายโจ๊ก ได้แก่ นกหวีด ระฆังหรือ 

กริ่งไฟฟ้า และกลอง

 	 3)	 ของรางวัล	 ของรางวัลที่นำมามอบให้ผู้ทายถูกจะ 

เป็นของกินและสิ่งของเครื่องใช้ประจำวันทั่วๆ ไป สามารถเก็บไว้ 

ได้นาน เมื่อนำกลับไปบ้านสามารถนำไปใช้ได้ทันที 

   4)	 นายโจ๊ก	 เป็นผู้ควบคุมการเล่นทายโจ๊กปริศนาใน 

แต่ละครั้ง และเป็นเจ้าของแผ่นโจ๊กปริศนาทั้งหมดในครั้งนั้น

  5)	 ผู้ทาย เป็นผู้มีใจรักสมัครใจจะมาเล่นโดยไม่มี 

เงื่อนไขอื่น

แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 การเล่นทายโจ๊ก	 ของ	

อำเภอพนัสนิคม	จังหวัดชลบุรี

 การเล่นทายโจ๊กเป็นภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่า ที่ฝึกสมอง 

ทดลองปัญญาแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการใช้ภาษา และ 

การคำประพันธ์ไทย จึงเป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไป 

แนวทางทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการเล่นทายโจ๊ก 

ของอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี มีดังนี้ 
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  1. การส่งเสริมให้มีความรู้เกี่ยวกับการเล่นทายโจ๊กอย่าง 

กว้างขวาง โดยการเริ่มปลูกฝังความรู้การเล่นทายโจ๊กให้เป็นที่รู้จัก 

อย่างแพร่หลายแก่บุคคลทั่วไป โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน 

 2. การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่มีความ 

ตระหนักและรู้คุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การจัดทำเป็นหลัก 

สูตรท้องถิ่น การผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้ วิธีการเล่น รูปแบบต่างๆ 

ของโจ๊ก แจกจ่ายไปยังโรงเรียนและมหาวิทยาลัยภายในท้องถิ่น

  3. การประสานความรว่มมอืกนัของผูท้ีม่บีทบาทสำคญัใน 

การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการเล่นทายโจ๊ก ควรเป็นกลุ่มคน 

ทุกกลุ่มร่วมมือกัน เช่น ครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ ผู้นำชุมชนทั้งแบบ 

เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผู้ทรงภูมิปัญญา ตลอดจนชาวบ้าน 

ในชุมชน ได้มีส่วนในการร่วมมือกันวางแผนผลักดันให้การเล่น 

ทายโจ๊กไม่สูญหายและเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป

 4. หน่วยงานหรือสถาบันที่มีความสำคัญในทางการ 

อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการเล่นทายโจ๊ก ได้แก่ วัด โรงเรียน 

หน่วยงานราชการ และชุมชน พยายามนำเอาการเล่นทายโจ๊กไป 

บรรจุลงในกิจกรรมของหน่วยงาน 

อภิปรายผล
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้

ดังนี้

  ความเป็นมาของโจ๊กปริศนา นั้นได้รับการพัฒนามาจาก  

“โคลงทาย” สมัยรัชกาลที่ 5 ก่อน ต่อมาถึงปลายรัชสมัยนี้เองได้มี 

ผู้นำเอา “ผะหมี” ซึ่งเป็นการทายปริศนาของจีน มาเผยแพร่ที่ย่าน 

สำเพ็งในเขตกรุงเทพมหานคร จึงมีการเอาอย่างโดยการดัดแปลง 

มาเป็นภาษาไทยใช้คำประพันธ์ไทย แสดงให้เห็นว่า ภูมิปัญญา 

ท้องถิ่นนั้นคือความรอบรู้ของชาวบ้านที่เรียนรู้ และมีประสบการณ์ 

สืบต่อกันมาทั้งทางตรงและทางอ้อม คือ ประสบการณ์ด้วยตนเอง 

หรือทางอ้อม ซึ่งเรียนรู้จากผู้ ใหญ่ หรือสะสมสืบต่อกันมา 

สอดคล้องกับ อังกูล สมคะเนย์ (2535) กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

หมายถึง มวลความรู้ และมวลประสบการณ์ของชาวบ้านที่ใช้ใน 

การดำเนินชีวิตให้เป็นสุข โดยได้รับการถ่ายทอดสั่งสมกันมาผ่าน 

กระบวนการพัฒนาให้สอดคล้องกับกาลสมัย และสอดคล้องกับที ่

เอกวิทย์ ณ ถลาง (2535, หน้า 6) ได้กล่าวไว้ว่า เรื่องของภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น เป็นเรื่องที่มีขอบเขตกว้างขวาง ลึกซึ้ง เกี่ยวกับคตินิยม  

ความรู้ ความสันทัด การรู้เท่าทันธรรมชาติของสรรพสิ่งรอบตัว  

และการเลือกเฟ้น ความคิด วิธีการ มาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างได้ 

ผลเป็นเรื่องของการสั่งสมประสบการณ์มาหลายชั่วคน

  การเล่นทายโจ๊กในแรกทีเดียวก็เกิดขึ้นในอำเภอเมือง 

ชลบุรีก่อน โดยการเล่นทายโจ๊กของชาวชลบุรีได้รับมาจาก 

กรุงเทพมหานครอีกต่อหนึ่ง ในสมัยแรกโจ๊กเป็นที่รู้จักจากการ 

เล่นกันในวัด เพราะพระภิกษุสามเณรไปรับการถ่ายทอดมาจาก 

กรุงเทพมหานครเมื่อครั้งไปเรียนพระปริยัติธรรมในสมัยรัชกาล 

ที่ 5 แล้วจึงถ่ายทอดโดยครูอาจารย์เข้าไปในโรงเรียนในสมัยรัชกาล 

ที่ 6 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เดิมทีเดียวมิได้มีรูปแบบอย่างที่เห็นเล่น 

กันอยู่อย่างทุกวันนี้ ต่อมาชาวอำเภอพานทอง บ้านบึง พนัสนิคม 

ก็รับเอาไปเผยแพร่กันออกไป การเล่นทายโจ๊กของชาวพนัสนิคมมี 

ความเปน็มาโดยไดร้บัการถา่ยทอดมาจากพระพมิลธรรม ราชบณัฑติ  

(ชอบ อนุจารีเถร) เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุงและเจ้าคณะจังหวัด 

ชลบุรีในสมัยนั้น (ปัจจุบันมรณภาพแล้ว) เนื่องจากท่านไปศึกษา 

พระปริยัติธรรมจากวัดมหาธาตุ และได้นำเอาการเล่นทายโจ๊กจาก 

กรุงเทพมหานคร มาถ่ายทอดให้พี่ชาย คือคุณครูประภัศร์  

จันทน์พยอม ที่ เป็นเจ้าของโรงเรียนราษฎร์ที่พนัสนิคม คือ  

โรงเรียนพนัสจันทนาลัย (ปัจจุบันยุบเลิกไปแล้ว) ซึ่งถือว่า 

คุณครูประภัศร์ จันทน์พยอม คือผู้ที่นำเอาโจ๊กปริศนามาเผยแพร ่

ในอำเภอพนัสนิคมเป็นคนแรก พร้อมๆ กับชาวพนัสนิคมคนอื่นๆ 

เองบางคนก็ไปบวชเรียนในตัวเมือง จึงนำมาเผยแพร่ในวัดไป 

พร้อมๆ กัน ทำให้เกิดการละเล่นทายโจ๊กปริศนาในอำเภอพนัสนิคม  

จากความเป็นมานี้เป็นเครื่องบ่งบอกว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเรื่อง 

ที่สั่งสมกันมาแต่อดีต และเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคน 

กับคน คนกับธรรมชาติ คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ

 ขัน้ตอนการสบืทอดการเลน่ทายโจก๊	กระบวนการสบืทอด

การเล่นทายโจ๊กของชาวพนัสนิคมมีขั้นตอนสรุปได้ดังนี้

  1. แหล่งความรู้ ซึ่งในตอนแรกแหล่งความรู้ได้รับมาจาก 

วัด และได้ขยายไปโรงเรียนและชุมชน ซึ่งอาจเป็นเพราะวัดในสมัย 

ก่อนนั้นถือเป็นศูนย์รวมกิจกรรมในชุมชนและเป็นที่ยึดเหนี่ยว 

จิตใจของประชาชน และพระสงฆ์นั้นก็ยังเป็นที่เคารพนับถือของ 

ประชาชนอย่างยิ่ง จึงทำให้วัดเป็นแหล่งที่มาของภูมิปัญญา 

หลายอย่าง

 2. ผู้ถ่ายทอดและผู้รับรู้การถ่ายทอด ในตอนต้นจาก 

พระสู่ครู จากครูสู่นักเรียน และจากเพื่อนสู่เพื่อน ซึ่งการถ่ายทอด 

ภูมิปัญญานั้นสามารถถ่ายทอดจากบุคคลหนึ่งสู่บุคคลหนึ่งได้ 

ดังนั้นการเล่นทายโจ๊กที่ถือว่าเป็นภูมิปัญญาจึงมีการสืบทอดต่อๆ 

กันมา มีทั้งผู้ถ่ายทอดและผู้รับรู้การถ่ายทอด ที่มีศักยภาพด้วย 

สอดคล้องกับสุพัตรา ชาติบัญชาชัย (2549, หน้า 60-65)  

ที่กล่าวว่า ศักยภาพของผู้ถ่ายทอด ผู้ถ่ายทอดต้องมีความเข้าใจใน 

ประเด็นที่จะถ่ายทอดอย่างแจ่มชัด คือ มีความรู้จริง รวมกับ 

ความตัง้ใจทีด่ ีทีจ่ะทำใหผู้เ้รยีนไดบ้รรลตุามจดุประสงค ์ความสำเรจ็ 

ของการถ่ายทอดคือ ผู้เรียนสามารถนำไปปฏิบัติได้ ผู้ถ่ายทอดที่ 

เข้าใจหลักการเรียนรู้จะมีการวางแผน เพื่อให้เกิดความสัมฤทธิ์ผล 

เป็นขั้นตอนจากง่ายไปสู่ความยากและค่อยๆ ซับซ้อนขึ้น จะไม่ก้าว 

กระโดด

 3. วิธีการถ่ายทอดได้แก่ การถ่ายทอดทางตรง คือ วิธีการ 

ถ่ายทอดการบอกเล่าด้วยปากจากผู้มีทักษะการเล่นทายโจ๊ก 
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การปฏิบัติจริงโดยการเล่นทายโจ๊ก และการฝึกฝนด้วยตนเอง 

ในการเขียนและเล่นทายโจ๊ก ส่วนการถ่ายทอดทางอ้อม คือ  

วิธีการถ่ายทอดจากการสังเกต การจัดทำเป็นหนังสือหนังสือที่เป็น 

ลายลักษณ์อักษรเผยแพร่ และจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ สอดคล้องกับที่  

จารุวรรณ ธรรมวัตร (2531, หน้า 63-64) และสามารถ จันทร์สูรย์ 

(2534, หน้า 50-51) ที่กล่าวไว้ว่า วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญา 

แก่เด็ก เนื่องจากเด็กเป็นวัยที่เรียนรู้โลกรอบๆ ตัวเอง กิจกรรม 

การถ่ายทอดจึงเป็นเรื่องง่ายๆ ไม่ซับซ้อน สนุกสนานละดึงดูดใจ 

เชน่ การละเลน่ การเลา่นทิาน การทดลองทำหรอืเขา้รว่มปรากฏการณ ์ 

ตลอดจนการเลน่ปรศินาคำทาย วธิกีารถา่ยทอดภมูปิญัญาแกผู่ใ้หญ ่

ผู้ใหญ่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านประสบการณ์ต่างๆ มานานพอสมควรแล้ว  

และเป็นวัยทำงาน วิธีการถ่ายทอดทำได้หลายรูปแบบ เช่น  

วิธีการบอกเล่าโดยตรงหรือบอกเล่า โดยผ่านพิธีสู่ขวัญ พิธีกรรม 

ทางศาสนาพิธีกรรมตามธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นต่างๆ วิธีการ 

ถ่ายทอด ในรูปแบบการบันเทิง และถ้าจะแบ่งลักษณะการถ่ายทอด 

ภูมิปัญญา ในอดีตตามรูปแบบใหญ่ๆ อาจจะได้ 2 รูปแบบ คือ  

แบบไม่เป็นลายลักษณ์อักษร กับแบบเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่ง 

กระบวนการสบืทอดการเลน่ทายโจก๊ของชาวพนสันคิมนัน้สอดคลอ้ง 

กับงานวิจัยของพยุงพร ไตรรัตน์สิงหกุล (2537) ที่กล่าวว่า 

กระบวนการถ่ายทอดจะต้องประกอบด้วย 1) แหล่งความรู้  

2) ผู้ถ่ายทอดและผู้รับรู้การถ่ายทอด และ 3) วิธีการถ่ายทอด 

 แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 การเล่นทายโจ๊ก	

ของอำเภอพนัสนิคม	จังหวัดชลบุรี	ได้แก่ 

  1. การส่งเสริมให้มีความรู้เกี่ยวกับการเล่นทายโจ๊กอย่าง 

กว้างขวาง โดยการเริ่มปลูกฝังความรู้การเล่นทายโจ๊กให้เป็นที่รู้จัก 

อย่างแพร่หลายแก่บุคคลทั่วไป โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน  

เนื่องจากช่วงวัยเด็กนั้นเป็นช่วงวัยที่เหมาะสมกับการได้รับการ 

ปลูกฝัง  

  2. การสง่เสรมิใหเ้ดก็และเยาวชนคนรุน่ใหมม่คีวามตระหนกั 

และรู้คุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การจัดทำเป็นหลักสูตรท้องถิ่น  

การผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้ วิธีการเล่น รูปแบบต่างๆ ของโจ๊ก  

แจกจ่ายไปยังโรงเรียนและมหาวิทยาลัยภายในท้องถิ่น ซึ่งการทำให้ 

เดก็และเยาวชนคนรุน่ใหมม่คีวามตระหนกัและรูค้ณุคา่ในภมูปิญัญา 

ท้องถิ่นได้ จะทำให้ภูมิปัญญานั้นติดฝังไปกับตัวเด็กและเยาวชนด้วย 

สอดคล้องกับงานวิจัยของจามร พงษ์ไพบูลย์ (2550) ได้กล่าวว่า 

แนวทางในการธำรงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำได้โดยจัดให้มีการ 

จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นและผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่

  3. การประสานความรว่มมอืกนัของผูท้ีม่บีทบาทสำคญัใน 

การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการเล่นทายโจ๊ก ควรเป็นกลุ่มคน 

ทุกกลุ่มร่วมมือกัน เช่น ครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ ผู้นำชุมชนทั้งแบบ 

เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผู้ทรงภูมิปัญญา ตลอดจนชาวบ้าน 

ในชุมชน ได้มีส่วนในการร่วมมือกันวางแผนผลักดันให้การเล่น 

ทายโจ๊กไม่สูญหายและเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป ซึ่งการมี 

ส่วนร่วมมีความสำคัญมากในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา สอดคล้องกับ 

ที่ สุดา เนตรสว่าง (2549) กล่าวว่า การธำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น 

คือ ความเชื่อ ความศรัทธา การรวมกลุ่มของคนในชุมชน 

ความรู้สึกเป็นเจ้าของวัฒนธรรม และความร่วมมือในการถ่ายทอด 

องค์ความรู้ของท้องถิ่น การมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  

และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จามร พงษ์ไพบูลย์ (2550) 

ได้กล่าวว่า แนวทางในการธำรงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำได้โดย 

การมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและสถานศึกษา

 4. หนว่ยงานหรอืสถาบนัทีม่คีวามสำคญัในทางการอนรุกัษ ์

ภูมิปัญญาท้องถิ่นการเล่นทายโจ๊ก ได้แก่ วัด โรงเรียน หน่วยงาน 

ราชการ และชุมชน พยายามนำเอาการเล่นทายโจ๊กไปบรรจุลงใน 

กิจกรรมของหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานและสถาบันที่เกี่ยวข้องควรม ี

บทบาทตามหน้าที่แต่ก็สอดแทรกเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นการเล่น 

ทายโจ๊กด้วย

ข้อเสนอแนะ
 1. ภมูปิญัญาทอ้งถิน่การเลน่ทายโจก๊ควรไดร้บัการสนบัสนนุ 

อย่างจริงจัง ในการเผยแพร่ความรู้ รูปแบบของโจ๊ก วิธีการเล่น 

ตลอดจนวิธีการสร้างโจ๊กปริศนา จากหน่วยงานจากภาครัฐที่ 

เกี่ยวข้องภายในชุมชน โดยใช้วิธีการเผยแพร่ที่หลากหลาย

 2. มีการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นการเล่นทายโจ๊กมา 

พัฒนาจัดทำเป็นหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา เรียนรู้  

และเกิดความรัก ภาคภูมิใจและหวงแหนในภูมิปัญญาท้องถิ่น

 3. จดักจิกรรมภายในชมุชน โดยมกีารนำเอาการเลน่ทายโจก๊ 

มาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
 1. ควรมีการศึกษาการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน 

ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การเล่นทายโจ๊กว่ามีสภาพและ

ปัญหาอย่างไร

 2. ควรมีการศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดทำหลักสูตร 

ท้องถิ่น เพื่อนำองค์ความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นการเล่นทายโจ๊ก 

มาถ่ายทอดในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน
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การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างอริยทรัพย์ในตนของแม่ชี	สังกัดสถาบันแม่ชีไทย

A	development	of	The	Learning	Model	for	Creating	The	Noble	Treasure	Within	

The	Thai	Nuns		Under	The	Thai	Nun	Organization		

พิญญรักษ์		รุ่งเรืองศรี

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างอริยทรัพย์ในตนของแม่ชี สังกัดสถาบันแม่ชีไทย และ 

2) เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างอริยทรัพย์ในตนของแม่ชี สังกัดสถาบันแม่ชีไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูล 

จากแม่ชีสังกัดสถาบันแม่ชีไทย จำนวน 346 คน 

 ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างอริยทรัพย์ในตนของแม่ชี สังกัดสถาบันแม่ชีไทยมีโครงสร้างประกอบด้วยหลักการ 

และเหตุผล วัตถุประสงค์ สาระสำคัญอันเป็นการเรียนรู้เพื่อสร้างอริยทรัพย์ในตนของแม่ชีสังกัดสถาบันแม่ชีไทย มีเนื้อหาครอบคลุม 

5 ด้าน คือ  1) การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ  2) การเรียนรู้พัฒนาสมรรถภาพ  3) การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ  4) การเรียนรู้เพื่อพัฒนา 

มนุษยภาพ  5) การเรียนรู้เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  แนวทางการนำรูปแบบไปสู่การปฏิบัติ  และเงื่อนไขสู่การปฏิบัติ  

 ผลการประเมินความเหมาะสมการเรียนรู้เพื่อสร้างอริยทรัพย์ในตนของแม่ชีสังกัดสถาบันแม่ชีไทย จากผู้ทรงคุณวุฒิโดยภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน อันดับแรก คือ ด้านเงื่อนไขการนำรูปแบบไปสู่การปฏิบัติ  

รองลงมา คือ สาระสำคัญของรูปแบบ ด้านการการเรียนรู้เพื่อพัฒนามนุษยภาพ ด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถภาพ ด้านการเรียนรู ้

เพื่อพัฒนาคุณภาพ ด้านแนวทางการนำรูปแบบไปสู่การปฏิบัติ ด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านวัตถุประสงค์ ด้านการเรียนรู้เพื่อ 

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และอันดับสุดท้าย คือ ด้านหลักการและเหตุผล  

 ผลการตรวจสอบความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริงของรูปแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างอริยทรัพย์ในตนของแม่ชี สังกัดสถาบันแม่ชีไทย 

ระดับความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน อันดับแรก   

คือ ด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนามนุษยภาพ รองลงมา คือด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ ด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ 

ด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถภาพ และอันดับสุดท้าย ด้านการเรียนรู้เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ผลการตรวจสอบยืนยันรูปแบบ 

การเรียนรู้เพื่อสร้างอริยทรัพย์ในตนของแม่ชี สังกัดสถาบันแม่ชีไทย ด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนา 

สมรรถภาพ  ด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ ด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนามนุษยภาพ และด้านการเรียนรู้เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประเด็น  

คำสำคัญ	:	รูปแบบการเรียนรู้  อริยทรัพย์ แม่ชี

Abstract
 The purposes of the research were to development of the learning model for creating the treasure 

within the Thai nuns under the Thai Nun Organization; and to confirm its efficiency. The sample eassted 346 

Thai nuns.  Arithmetic means and standard deviation were used for the data analysis. The results found were : 

The newly created learning model for creating the noble treasure within the Thai nuns were covered five  

dimensions of learning development : potentiality, capacity, quality, humanity and readiness for led Bringing to 

the practicality of the learning model and conditioning to the practicality. The usability and practicality of all  

the five dimensions were at a high level. The efficiency was the development of humanity, quality, capacity,  

potentiality and readiness for changes.

Keywords	:	The model learning  The Noble Treasure   Nuns
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พิญญรักษ์  รุ่งเรืองศรี

บทนำ
 วัฒนธรรมทางสังคมส่วนใหญ่ของชาวเอเชีย ผู้หญิงมักจะ 

ได้รับทุกข์จากการถูกกดขี่แบ่งแยก การกดขี่ข่มเหงเหล่านี้มีภูมิหลัง 

อยู่ทั้งในประวัติศาสตร์ และในระบบสังคมเศรษฐกิจสมัยใหม่ 

รากเหงา้ของการยอมรบัใหผู้ช้ายเปน็ใหญไ่ดแ้ผค่รอบงำอยูใ่นสถาบนั 

ทางสังคม ในทัศนคติ ในปทัสถานทางสังคม ในจารีตประเพณี 

ในศาสนาและในค่านิยมของสังคมเอเชีย ไม่ว่าจะเป็นชนชั้น 

วัฒนธรรม วรรณะ หรือเผ่าพันธุ์ การกดขี่เหล่านี้เกิดขึ้นในหลาย 

ลักษณะและหลายรูปแบบ สตรีเพศถูกกำจัดสิทธิและเสรีภาพ

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มายาวนาน (อุไรวรรณ เหมมุน, 2545)   

ประเทศไทย สตรีไทยเป็นกลุ่มประชากรกลุ่มสำคัญของประเทศ 

ซึ่งอาจจำแนกได้หลายกลุ่ม และกลุ่มสตรีที่ควรได้รับการพัฒนา 

ศักยภาพในการเผยแพร่ส่งเสริมจริยธรรมทางศาสนาแก่ประชาชน 

ในประเทศไทย คอื กลุม่แมช่ใีนพทุธศาสนา เพราะเปน็สตรกีลุม่หนึง่ 

ที่มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาสังคม และพัฒนาสังคม (พวงเพ็ญ 

สังขนันท์, 2536) แม่ชีเป็นบุคลากรทางศาสนากลุ่มหนึ่ง ซึ่งถึงแม ้

จะมีจำนวนไม่มากนักถ้าเปรียบเทียบกับจำนวนพระภิกษุสามเณร 

ในปี 2554 มีแม่ชีทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น ประมาณ 20,000 คน 

(พระบุณณะ  ขนฺติพโล, 2554) และจากการข้อมูลการสำรวจ 

ประจำปีของสถาบันแม่ชีไทย พ.ศ. 2555 ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับทาง 

สถาบันแม่ชีไทย ทั่วประเทศมีแม่ชีประมาณ 3,047 คน และยังมี 

แม่ชีบางกลุ่มที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับสถาบันแม่ชี จึงเป็นปัญหาใน 

เรื่องการปกครองของแม่ชีที่ไม่สามารถรวมตัวกันได้ และยังไม่มี 

หน่วยงานใดที่จะเข้าไปดูแลแก้ไขอย่างจริงจัง และแม่ชีเหล่านี้ 

มสีถานภาพไมแ่นช่ดัอยา่งเปน็ทางการวา่เปน็เพยีงอบุาสกิา หนึง่ในสี่ 

ของพุทธบริษัท หรืออาจนับเป็น นักบวช กันแน่ตามรูปแบบ 

การปฏิบัติที่พยายามละทิ้งโลกีย์สมบัติเพื่อศึกษาและปฏิบัติ 

ธรรมะ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าสถานภาพของแม่ชี ยังไม่ได้รับ 

การรับรองแน่ชัด แต่บทบาทและหน้าที่ของแม่ชีก็มีความสำคัญใน 

พระพุทธศาสนา  

 การศกึษาจงึเปน็รากฐานสำคญัของการเสรมิสรา้งสถานภาพ 

ของสตรี และเป็นเครื่องมือที่จะนำไปสู่ความเสมอภาพทางสังคม 

ภารกิจที่สำคัญของประเทศคือการเพิ่มศักยภาพ ความสามารถ 

ให้แก่ผู้หญิง เพื่อจะทำให้การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในสังคมเป็นไป 

ในทิศทางที่เหมาะสม  หากถือว่าผู้หญิงเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ 

สำคัญและการศึกษาเป็นองค์ประกอบสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาและ 

ความก้าวหน้าของสังคม จะเห็นได้ว่า การศึกษาและสถานภาพ 

ต้องขึ้นอยู่กับการศึกษา คือ เมื่อแม่ชีมีการศึกษาตามกฎเกณฑ์ 

ทางสังคม ย่อมได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความสามารถ 

บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ซึ่งสอดคล้องกับกับแผนพัฒนาสตรี 

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555- 

2559) ซึ่งเน้นให้สตรีได้รับโอกาสเต็มที่ในการพัฒนาศักยภาพ  

และมีส่วนร่วมทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง 

การบริหาร และการปกครอง ผ่านการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 

โดยการส่งเสริมศักยภาพสตรีให้มีความพร้อม ความรู้ ความเข้าใจ 

ปลูกสำนึก อุดมการณ์ ค่านิยม จริยธรรม วัฒนธรรม เข้าถึง 

ข้อมูลข่าวสาร ทักษะใหม่ๆ และภาวะผู้นำ (นันทภา  ปัญญารัตน์,  

2555) 

 ดังนั้น การสร้างอริยทรัพย์ในตนของแม่ชีนั้นต้องมีองค์ 

ความรู้ ที่ฝังแน่นในตนเองเสมือนหนึ่งมีความรู้เป็นอริยทรัพย์ 

ในตน ซึ่งแม่ชีต้องอาศัยรูปแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างอริยทรัพย์ 

ในตนเอง อันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเองให้มีศักยภาพ  

สมรรถภาพ คุณภาพ  มนุษยภาพ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

ด้านต่างๆ พร้อมนำความรู้นั้นมาพัฒนาตนเองและสังคมได้ โดย 

ลักษณะการเรียนรู้ของแม่ชีเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติตาม 

คำสั่งสอนของภิกษุสงฆ์ สถานที่เรียนรู้ส่วนมากเป็นวัดกับสำนัก 

ปฏิบัติธรรมที่เป็นของภาครัฐและเอกชน ซึ่งการเรียนรู้ของแม่ชี 

นั้นบางครั้งไม่มีการส่งเสริมการเรียนรู้ของแม่ชีโดยเฉพาะ เช่น 

แม่ชีต้องเรียนรู้หลักคำสอนของพระพุทธศาสนาร่วมกับภิกษุ 

สถาบันแม่ชีไทยรวมทั้งสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 

ในปัจจุบันมีการจัดรูปแบบส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่แม่ชีโดยเฉพาะ  

เพื่อพัฒนาตนเองของแม่ชี เช่น ในจังหวัดนครราชสีมามีการจัด 

ตั้งสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของแม่ชี คือ  

มหาปชาบดเีถรวีทิยาลยั ทำใหแ้มช่ไีดร้บัการศกึษาเพือ่พฒันาตนเอง 

อยา่งเปน็ระบบ  การสง่เสรมิการเรยีนรูเ้พือ่สรา้งอรยิทรพัยใ์นตนของ 

แมช่ใีหม้ปีระสทิธภิาพ  ประกอบดว้ยเสาหลกัทางการศกึษา  5  ประการ   

คอื การเรยีนรูเ้พือ่พฒันาศกัยภาพ  การเรยีนรูเ้พือ่พฒันาสมรรถภาพ  

การเรยีนรูเ้พือ่พฒันาคณุภาพ การเรยีนรูเ้พือ่พฒันามนษุยภาพ และ 

การเรียนรู้เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  พัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์ 

ในไตรสกิขา  คอื  ศลี  สมาธ ิ และปญัญา  โดยศลีเปน็การรกัษากายวาจา   

ทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้  สมาธิเป็นการควบคุมจิตใจพฤติกรรมให้ 

สงบนิง่  ทางดา้นอารมณ ์ ดา้นจติใจ  ปญัญาเปน็การนำความรูไ้ปใช้ 

ได้ทุกโอกาส การส่งเสริมวิธีการเรียนรู้สำหรับแม่ชีส่วนใหญ่ยังไม ่

ชัดเจนพอที่จะนำไปเป็นแนวทางสู่การพัฒนาการเรียนรู้ที่สถาบัน 

แม่ชีไทยจัดทำขึ้น ซึ่งผู้วิจัยสนใจจะพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อ 

สร้างอริยทรัพย์ในตนของแม่ชี สังกัดสถาบันแม่ชีไทย ด้วยความ 

คาดหวังว่าจะสามารถนำรูปแบบที่ได้จากการวิจัย  มาเป็นแนวทาง 

ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของแม่ช ี

ให้สามารถยกระดับความเชื่อมั่นของปัจเจกบุคคลที่ทำให้ประสบ 

ความสำเร็จทั้งต่อการพัฒนาตนเอง และการพัฒนาสังคม ที่จะช่วย 

เสริมสร้างบทบาทผู้นำสตรีทางศาสนา คือ แม่ชี นอกจากนี้ยัง 

สนับสนุนแนวทางการทำงานพระพุทธศาสนาของแม่ชีให้เป็นที่ 

แผ่ขยายมากขึ้น ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมที่เหมาะสม 

สำหรับแม่ชีไทยต่อไป
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การพัฒนาสังคม ที่จะชวยเสริมสรางบทบาทผูนําสตรีทางศาสนา คือ แมชี  นอกจากน้ียังสนับสนุนแนวทางการทํางาน
พระพุทธศาสนาของแมชีใหเปนที่แผขยายมากขึ้น  ตลอดจนเปนประโยชนตอกิจกรรมที่เหมาะสมสําหรับแมชีไทยตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรูเพื่อสรางอริยทรัพยในตนของแมชี  สังกัดสถาบันแมชีไทย 
 2. เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรูเพื่อสรางอริยทรัพยในตนของแมชี  สังกัดสถาบันแมชีไทย 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่  1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยเร่ือง  รูปแบบการเรียนรูเพื่อสรางอริยทรัพยในตนของแมชี  สังกัดสถาบันแมชีไทย โดยมีวิธีการ
ดําเนินการวิจัย 4  ตอน  คือ   

 ตอนที่  1  ศึกษาเอกสาร  งานวิจัยที่เก่ียวของ   
 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ  ไดแก  ทฤษฎกีารเรียนรู  การเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองตามเสาหลักทาง
การศึกษา  การเรียนรูเพื่อสรางอริยทรัพยในตนเองของแมชี  และสัมภาษณผูที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาของแมชี กําหนด
เปนกรอบแนวคิดเพื่อสรางรูปแบบการเรียนรูเพื่อสรางอริยทรัพยในตนของแมชี  สังกัดสถาบันแมชีไทย   
 ตอนที่  2  สรางรูปแบบการเรียนรูเพื่อสรางอริยทรัพยในตนของแมชี  สังกัดสถาบันแมชีไทย   
 ขั้นที่  1  รางรูปแบบการเรียนรูเพื่อสรางอริยทรัพยในตนของแมชี  สังกัดสถาบันแมชีไทย  ผูวิจัยไดจัดทําน้ีมี
เน้ือหาครอบคลุม  5  ดาน คือ  1) การเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพ   2) การเรียนรูพัฒนาสมรรถภาพ 3) การเรียนรูเพื่อพัฒนา
คุณภาพ 4) การเรียนรูเพื่อพัฒนามนุษยภาพ  5) การเรียนรูเพื่อพรอมรับการเปล่ียนแปลง  อน่ึงโครงสรางของรูปแบบมี
สาระสําคัญประกอบดวยหลักการและเหตุผล  วัตถุประสงค  และสาระสําคัญอันเปนการเรียนรูเพื่อสรางอริยทรัพยในตนของ
แมชีสังกัดสถาบันแมชีไทย  ครอบคลุม  5  ดาน   

แนวคิดรูปแบบการเรียนรูเพื่อสราง
อริยทรัพยในตน 

UNESCO, (1998) 

พระเทพโสภณ (ประยูร ธมมจิตโต, 2548) 
วิชัย  ตันศิริ, (2550) 

ประพิศ  โบราณมูล, (2551)  

วิชัย  วงษใหญ,  (2554) 

จําเริญรัตน  จิตตจิรจรรย,  (2555)    
 

รูปแบบการเรียนรูเพ่ือสรางอริยทรัพย 

ในตนของแมชี  สังกัดสถาบันแมชีไทย 

1. หลักการและเหตุผล 
2. วัตถุประสงค 
3. สาระสําคัญ 
    3.1 การเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพ   
    3.2 การเรียนรูเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ   
    3.3 การเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
    3.4 การเรียนรูเพ่ือพัฒนามนุษยภาพ   
    3.5 การเรียนรูเพ่ือพรอมรับ 
           การเปลี่ยนแปลง   
4.  แนวทางการนําไปสูการปฏิบัติ 
5.  เงื่อนไขการนํารูปแบบไปสูการปฏิบัต ิ
 

ไตรสิกขา 

1. ศีล 

2. สมาธิ 

3. ปญญา 
 

ประสิทธิภาพของรูปแบบ 
การเรียนรูเพื่อสราง 

อริยทรัพยในตนของแมชี 
 

 

พิญญรักษ์  รุ่งเรืองศรี

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพือ่พฒันารปูแบบการเรยีนรูเ้พือ่สรา้งอรยิทรพัยใ์นตน 

ของแม่ชี  สังกัดสถาบันแม่ชีไทย

 2. เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้เพื่อ 

สร้างอริยทรัพย์ในตนของแม่ชี สังกัดสถาบันแม่ชีไทย

กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดำเนินการวิจัย
	 การวิจัยเรื่อง	 รูปแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างอริยทรัพย์ใน	

ตนของแม่ชี		สังกัดสถาบันแม่ชีไทย	โดยมีวิธีการดำเนินการวิจัย	

4	ตอน	คือ		

 ตอนที่ 1 ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทฤษฎี 

การเรียนรู้ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองตามเสาหลักทางการศึกษา 

การเรียนรู้เพื่อสร้างอริยทรัพย์ในตนเองของแม่ชี และสัมภาษณ์ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของแม่ชี กำหนดเป็นกรอบแนวคิด 

เพื่อสร้างรูปแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างอริยทรัพย์ในตนของแม่ชี  

สังกัดสถาบันแม่ชีไทย  

 ตอนที่ 2 สร้างรูปแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างอริยทรัพย์ในตน 

ของแม่ชี สังกัดสถาบันแม่ชีไทย  

  ขั้นที่ 1 รา่งรปูแบบการเรยีนรูเ้พือ่สรา้งอรยิทรพัยใ์นตน 

ของแมช่ ีสงักดัสถาบนัแมช่ไีทย ผูว้จิยัไดจ้ดัทำนีม้เีนือ้หาครอบคลมุ 

5 ด้าน คือ 1) การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ 2) การเรียนรู้พัฒนา 

ภาพที่  1  กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมรรถภาพ 3) การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ 4) การเรียนรู้เพื่อ 

พัฒนามนุษยภาพ  5) การเรียนรู้เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

อนึ่งโครงสร้างของรูปแบบมีสาระสำคัญประกอบด้วยหลักการและ 

เหตผุล  วตัถปุระสงค ์ และสาระสำคญัอนัเปน็การเรยีนรูเ้พือ่สรา้งอริ

ยทรัพย์ในตนของแม่ชีสังกัดสถาบันแม่ชีไทย  ครอบคลุม  5  ด้าน  

  ขั้นที่ 2 จัดกลุ่มสนทนา (Focus Group) ผู้วิจัย 

นำร่างรูปแบบที่ได้สร้างขึ้นพร้อมแบบประเมินประกอบร่างไปจัด 

ประชุมกลุ่มสนทนา ครั้งที่ 1 (Focus Group 1) กับผู้ทรงคุณวุฒิ   

จำนวน 9 คน พร้อมปรับแก้รูปแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างอริยทรัพย์ 

ในตนของแม่ชี ตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนนำไปใช้ใน 

การตรวจสอบความเป็นไปได้

 ตอนที่ 3 ตรวจสอบความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริงของ 

รปูแบบการเรยีนรูเ้พือ่สรา้งอรยิทรพัยใ์นตนของแมช่ ี สงักดัสถาบนั 

แม่ชีไทย

 3.1 การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  3.1.1 ประชากร ได้แก่ แม่ชีที่สังกัดสถาบันแม่ชีไทย   

จำนวน 3,047  คน

  3.1.2 กลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก ่แมช่ทีีส่งักดัสถาบนัแมช่ไีทย 

จำนวน 346 คน ได้มาโดยการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้ตาราง 

เครจซี่และมอร์แกน (Krejcice & Morgan) ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

แบบหลายขั้นตอน  
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พิญญรักษ์  รุ่งเรืองศรี

  3.2 การสร้างเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยเนื้อหาของแบบสอบถามครอบคลุม 

การเรียนรู้เพ่ือสร้างอริยทรัพย์ในตนของแม่ชี สังกัดสถาบันแม่ชีไทย 

ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ

  ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  

  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ใน 

การปฏิบัติจริงของรูปแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างอริยทรัพย์ในตนของ 

แม่ชี สังกัดสถาบันแม่ชีไทย ครอบคลุม 5 ด้าน 1) การเรียนรู้ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ 2) การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถภาพ 

3) การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ  4) การเรียนรู้เพื่อพัฒนา 

มนุษยภาพ  5) การเรียนรู้เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  

  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อได้ผู้ตอบแบบสอบถาม 

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

 3.3 การหาคุณภาพเครื่องมือ

  3.3.1 นำแบบสอบถามที่ผ่านความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้วผู้วิจัยนำแบบสอบถาม 

เสนอผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม 

เนื้อหา  (Content Validity)  แล้วนำมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 

ของข้อคำถาม (Index of Item Objective Congruence, IOC)  

ทั้งนี้สามารถพิจารณาข้อคำถามที่มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป โดยใช้เกณฑ์  

     +1 หมายความว่า มั่นใจว่าข้อคำถามมีความ 

สอดคล้องกับนิยามศัพท์

     0 หมายความว่า ไมม่ัน่ใจวา่จอ้คำถามมคีวาม 

สอดคล้องกับนิยามศัพท์

     -1 หมายความว่า ขอ้คำถามไมม่คีวามสอดคลอ้ง 

กับนิยามศัพท์  

  3.3.2 ผู้ วิ จั ยขอหนั งสื อจากคณะศึกษาศาสตร์   

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เพื่อเชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ 

ของแบบสอบถาม  

  3.3.3 นำแบบสอบถามไปทดลองใช้กับแม่ชีที่ไม่ใช่ 

กลุ่มตัวอย่าง ที่มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย จำนวน 30 คน ที่ไม่ได้ 

ถูกเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง แล้วนำมาคำนวณหาค่าความเชื่อมั่น  

(Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าตามวิธีการของ 

ครอนบาค (Cronbach, Alpha Coefficiency) ได้ค่าสัมประสิทธิ 

แอลฟ่าทั้งฉบับเท่ากับ .9652 จากนั้นนำแบบสอบถามดังกล่าว 

เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ แก้ไขและ 

ให้ข้อเสนอแนะ

 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยขอหนังสือเพ่ือส่งแบบสอบถาม  

จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เพ่ือให้ออกหนังสือ 

แจ้งไปยังสำนักสถาบันแม่ชีไทย เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้แม่ชีที่ 

สังกัดวัดและสำนักสถาบันแม่ชีไทย 346 คน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

ตอบแบบสอบถาม  

 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามฉบับ 

สมบูรณ์ มาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ดังต่อไปนี้

  3.5.1 ข้ อมู ลส่ วนตั ว ขอ งผู้ ต อบแบบสอบถาม  

วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่  และหาค่าร้อยละ

  3.5.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในกา

รปฏิบัติจริงของรูปแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างอริยทรัพย์ในตนข

องแม่ชี  สังกัดสถาบันแม่ชีไทย  วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย 

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  3.5.3 ข้อเสนอแนะ  วิเคราะห์เป็นความเรียง

 ตอนที่  4  ตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้ 

เพื่อสร้างอริยทรัพย์ในตนของแม่ชี สังกัดสถาบันแม่ชีไทย  

 ตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้เพื่อสร้าง 

อริยทรัพย์ในตนของแม่ชี สังกัดสถาบันแม่ชีไทย จากผู้ทรงคุณวุฒิ  

มาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาของแม่ชี เพื่อให้ความคิดเห็น 

ตรวจสอบยืนยันรูปแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างอริยทรัพย์ในตนของ 

แม่ชี โดยดำเนินการดังนี้

 4.1 ผู้วิจัยนำรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน เสนอต่อ 

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาด้านความรู้   

คุณวุฒิ และประสบการณ์ด้านการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้าง 

อริยทรัพย์ในตนของแม่ชี สังกัดสถาบันแม่ชีไทย  

 4.2 ผู้วิจัยขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย 

วงษ์ชวลิตกุล  เพื่อขอเชิญผู้ทรงคุณวุฒิสำหรับการประชุมกลุ่ม 

สนทนาครั้งที่ 2 (Focus Group 2) เพื่อตรวจสอบยืนยันรูปแบบ 

การเรียนรู้เพื่อสร้างอริยทรัพย์ในตนของแม่ชี  

 4.3 การให้ความคิดเห็นตรวจสอบยืนยันรูปแบบการเรียนรู ้

เพื่อสร้างอริยทรัพย์ในตนของแม่ชี สังกัดสถาบันแม่ชีไทย จากการ 

ประชุมกลุ่มสนทนาครั้งที่ 2 (Focus Group 2) กับผู้ทรงคุณวุฒิ 

ด้านการจัดการศึกษาของแม่ชี 

  1)  ตรวจสอบยนืยนัรปูแบบ  โดยทีป่ระชมุกลุม่สนทนา 

ครั้งที่ 2 ได้พิจารณารูปแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างอริยทรัพย์ในตน 

ของแม่ชี สังกัดสถาบันแม่ชีไทย  

  2)  การแปลคะแนน โดยการนำแบบสอบถามมายืนยัน 

รูปแบบว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ในส่วนของความคิดเห็นตรวจ 

สอบยืนยันรูปแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างอริยทรัพย์ในตนของแม่ชี   

สังกัดสถาบันแม่ชีไทย  

  3)  การตรวจสอบยืนยันประสิทธิภาพของรูปแบบ 

จะใช้เกณฑ์การแปลความหมายของร้อยละโดยกำหนดระดับ 

ความเหมาะสมตั้งแต่ระดับร้อยละ 80 ขึ้นไป

 4.4 ผู้วิจัยนำข้อเสนอแนะจากการประชุมกลุ่มสนทนามา 

ปรับปรุงแก้ไขแล้วสรุปผลการวิจัยต่อไป
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ผลการวิจัย
 1. รูปแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างอริยทรัพย์ในตนของแม่ชี 

สงักดัสถาบนัแมช่ไีทย ประกอบดว้ยหลกัการและเหตผุล  วตัถปุระสงค ์

สาระสำคัญอันเป็นการเรียนรู้เพื่อสร้างอริยทรัพย์ในตนของแม่ชี 

สังกัดสถาบันแม่ชีไทย มีเนื้อหาครอบคลุม 5 ด้าน คือ 1) การเรียนรู้ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ 2) การเรียนรู้พัฒนาสมรรถภาพ 3) การเรียนรู้ 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 4) การเรียนรู้เพ่ือพัฒนามนุษยภาพ 5) การเรียนรู้ 

เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง แนวทางการนำรูปแบบไปสู่  

การปฏิบัติ และเงื่อนไขสู่การปฏิบัติ และรูปแบบการเรียนรู้เพื่อ 

สร้างอริยทรัพย์ในตนของแม่ชี สังกัดสถาบันแม่ชีไทย ระดับความ 

เป็นไปได้ในการปฏิบัติจริงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ 

พิจารณาวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

อันดับแรก คือ การเรียนรู้เพื่อพัฒนามนุษยภาพ รองลงมา คือ 

การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ 

การเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถภาพ และอันดับสุดท้าย คือ การเรียนรู้ 

เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  

  1.1 ด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความเป็นไปได้ 

ในการปฏิบัติจริงของรูปแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างอริยทรัพย์ในตน 

ของแม่ชี สังกัดสถาบันแม่ชีไทย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ อันดับแรก 

คือ รักษาศีล ข้อวัตร ข้อปฏิบัติ กฎระเบียบของแม่ชีอย่างเคร่งครัด   

รองลงมา คือ ขวนขวายหาเวลาไปฟังธรรม ฟังคำสั่งสอนจากผู้ม ี

ธรรมะเพือ่ยกระดบัจติใจและสตปิญัญาใหส้งูขึน้ และอนัดบัสดุทา้ย 

คือ กำหนดสมาธิแน่วแน่ให้ปราศจากนิวรณ์หรือเครื่องกั้นขัดขวาง 

ไม่ให้บรรลุความรู้แจ้ง 

  1.2 ด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถภาพ ความเป็น 

ไปได้ในการปฏิบัติจริงของรูปแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างอริยทรัพย ์

ในตนของแม่ชี สังกัดสถาบันแม่ชีไทย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

และเมือ่พจิารณาเปน็รายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทกุขอ้  อนัดบัแรก   

คือ นำความผิดพลาดมาเป็นบทเรียนนำไปสู่การปรับปรุงไปสู่ 

ความสำเร็จ รองลงมา คือ ปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะด้วยความจริงใจ   

และอันดับสุดท้าย คือ ควบคุมความคิดให้อยู่ในระเบียบไม่ฟุ้งซ่าน  

  1.3 ด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ ความเป็น 

ไปได้ในการปฏิบัติจริงของรูปแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างอริยทรัพย์

ในตนของแม่ชี สังกัดสถาบันแม่ชีไทย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก   

และเมือ่พจิารณาเปน็รายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทกุขอ้  อนัดบัแรก 

คือ กตัญญูกตเวที แสดงออกถึงการรู้คุณ ต่อบิดามารดา ผู้มีพระคุณ   

ชุมชน สังคม และสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รองลงมา 

คือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เอื้ออาทรช่วยเหลือเกื้อกูลกับผู้อื่น และ 

อันดับสุดท้าย คือ ทำจิตใจให้เป็นกลางไม่มีอคติต่อสิ่งใด  

  1.4 ด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนามนุษยภาพ ความเป็น 

ไปได้ในการปฏิบัติจริงของรูปแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างอริยทรัพย ์

ในตนของแม่ชี สังกัดสถาบันแม่ชีไทย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

และเมือ่พจิารณาเปน็รายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทกุขอ้  อนัดบัแรก   

คือ พัฒนาทักษะเบื้องต้นในการดำรงชีวิต เช่น พูด ฟัง อ่าน เขียน   

คิดคำนวณ การทำงานพื้นฐานทั่วไป รองลงมา คือ ทำจิตใจให้ 

เข้มแข็งดีงามพร้อมด้วยคุณธรรมต่างๆ เช่น ความเสียสละ   

ความมีเมตตา ความซื่อสัตย์ สุจริต และอันดับสุดท้าย คือ 

พัฒนาร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บโดย 

การออกกำลังกายเป็นประจำ  

  1.5 ด้านการเรียนรู้เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริงของรูปแบบการเรียนรู้เพื่อสร้าง 

อริยทรัพย์ในตนของแม่ชี สังกัดสถาบันแม่ชีไทย ภาพรวมอยู่ใน 

ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ   

อันดับแรก คือ ทำปัจจุบันให้ดีที่สุ ไม่กังวลกับอดีตที่ผ่านไปแล้ว 

และอนาคตทีย่งัมาไมถ่งึเพือ่ใหจ้ติใจปราศจากความทกุข ์ รองลงมา 

คือ เตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้กับสภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลง 

ตลอดเวลา และอันดับสุดท้าย คือ เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความ 

เป็นจริง รู้เท่าทันธรรมชาติของสังขารทั้งหลาย  

 2. ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู ้

เพื่อสร้างอริยทรัพย์ในตนของแม่ชี  สังกัดสถาบันแม่ชี ไทย 

ด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนา 

สมรรถภาพ ด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ ด้านการเรียนรู้ 

เพื่อพัฒนามนุษยภาพ และด้านการเรียนรู้ เพื่อพร้อมรับการ 

เปลี่ยนแปลง ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป ทุกประเด็น  

สรุปและอภิปรายผล
 การสร้างรูปแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างอริยทรัพย์ในตนของ 

แม่ชี สังกัดสถาบันแม่ชีไทย ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้อง นำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์และนำข้อมูลพื้นฐานมา 

สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของแม่ชี มาสร้างเป็น 

กรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งกรอบแนวคิดในการวิจัยประกอบด้วย 

เสาหลักทางการศึกษา 5 เสาหลัก ได้แก่ 1) ด้านการเรียนรู้  

เพื่อพัฒนาศักยภาพ  2) ด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถภาพ 

3) ด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ  4) ด้านการเรียนรู้เพื่อ 

พฒันามนษุยภาพ  5) ดา้นการเรยีนรูเ้พือ่พรอ้มรบัการเปลีย่นแปลง  

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  วิชัย  วงษ์ใหญ่,  (2554)  ;  จำเริญรัตน์   

จิตต์จิรจรรย์, (2555) ที่กล่าวว่า เสาหลักทางการศึกษาว่า 

มี 5 ประการ ได้แก่ 1) ด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ 

เป็นการผสมผสานความรู้ทั่วไปที่กว้างขวางเพียงพอเข้ากับโอกาส 

ที่จะศึกษาบางวิชาอย่างละเอียดลึกซึ้ง  2) ด้านการเรียนรู้เพื่อ 

พัฒนาสมรรถภาพ เป็นความสามารถในการนำความรู้มาปฏิบัติ 

ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์  3) ด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ   

มุ่งสอนให้นักเรียนนักศึกษาเป็นคนดีให้ใช้ความรู้ ความสามารถ 
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ทำคุณประโยชน์ให้ผู้อื่น  4)  ด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนามนุษยภาพ  
เป็นการเรียนเพื่อพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 5) ด้
านการเรียนรู้เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  มุ่งให้เยาวชนมีทักษะ
ในการดำเนินชีวิต  มีความสามารถและความพร้อมที่จะเผชิญหน้า
และพร้อมแก้ปัญหา 
 ผลจากการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ใ
นการปฏิบัติจริงของรูปแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างอริยทรัพย์ในตนข
องแม่ชี  สังกัดสถาบันแม่ชีไทย   1)  ด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศั
กยภาพ  พบว่า  มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริงอยู่ในระดับมา
ก  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  คือ รักษาศีล  ข้อวัตร  ข้อปฏิบัติ  ก
ฎระเบียบของแม่ชีอย่างเคร่งครัด  สอดคล้องกับ  พระเทพโสภณ  
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต, 2548) กล่าวว่า  สมาธิที่มีศีลอบรมแล้วย่อมมี
ผลมาก  มีอานิสงส์มาก  ปัญญาที่มีสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมาก 
มีอานิสงส์มาก  จิตที่มีปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากอาสวะโด
ยชอบ  2)  ด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถภาพ  พบว่า  มีความเป็
นไปได้ในการปฏิบัติจริงอยู่ในระดับมาก  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  
คือ  นำความผิดพลาดมาเป็นบทเรียนนำไปสู่การปรับปรุงไปสู่คว
ามสำเร็จ  สอดคล้องกับ  นันทภา  ปัญญารัตน์ (2555)  กล่าวว่า  
บุคคลจำเป็นต้องปรับปรุงพัฒนาตนเองให้มีความรู้  ความคิด แ
ละทักษะชีวิตให้สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อ
ย่างต่อเนื่องตั้งแต่เกิดจนตาย 3)  ด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณ
ภาพ  พบว่า  มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริงอยู่ในระดับมาก  
โดยขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่สงูทีส่ดุ  คอื  กตญัญกูตเวท ี แสดงออกถงึการรูค้ณุ  
ตอ่บดิามารดา  ผูม้พีระคณุ  ชมุชน  สงัคม  และสถาบนัชาต ิ ศาสนา  
พระมหากษัตริย์  สอดคล้องกับ พระเทพโสภณ  (ประยูร ธมฺมจิตฺโต 
2546)  กล่าวว่า  คนที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ต้องมีน้ำใจ  กตัญญู   
ไมเ่หน็แกต่วั  มคีวามเสยีสละ  นัน่คอืมจีาคะ  และสอดคลอ้งกบั  วชิยั  
ตันศิริ  (2550)  กล่าวว่า  การพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่ส
มบรูณ ์ ตอ้งรูจ้กัทีจ่ะสมัพนัธก์บัผูอ้ืน่  เปน็สมาชกิทีด่ขีองครอบครวั  
ชุมชน  และของชาติ  เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้สร้างและใฝ่ฝันในการสร้า
งสรรค์  4)  ด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนามนุษยภาพ  พบว่า  มีความเป็
นไปได้ในการปฏิบัติจริงอยู่ในระดับมาก  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  
คอื  พฒันาทกัษะเบือ้งตน้ในการดำรงชวีติ  เชน่  พดู  ฟงั  อา่น  เขยีน  
คิดคำนวณ  การทำงานพื้นฐานทั่วไป  สอดคล้องกับ สำนักงานคณ
ะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  (2541)  กล่าวว่าการเรียนรู้เพื่อชีวิต  
เพือ่จะไดส้ามารถปรบัปรงุบคุลกิภาพของตนไดด้ขีึน้  ดำเนนิงานตา่ง 
ๆ โดยอิสรเสรียิ่งขึ้น  มีความรับผิดชอบต่อตนเองมากขึ้น  ใน
การจัดการศึกษาต้องไม่ละเลยศักยภาพในด้านใดด้านหนึ่งเป็น
อันขาด  ความจำ การใช้เหตุผล  ความซาบซึ้งในสุนทรียภาพ  
สมรรถนะทางร่างกาย  และทักษะในการดำรงชีวิต  5)  ด้านกา
รเรียนรู้เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  พบว่า  มีความเป็นไปได้
ในการปฏิบัติจริงอยู่ในระดับมาก  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด ไม่กังวลกับอดีตที่ผ่านไปแล้ว และอนาคตที่ 

ยังมาไม่ถึงเพื่อให้จิตใจปราศจากความทุกข์ สอดคล้องกับ จงจรัส 
แจ่มจันทร์ และสุพน ทิมอ่ำ (2547) กล่าวว่า การมีสมาธิหรือ 
สติอยู่กับตัวตลอดเวลา รู้ตัวตลอดว่ากำลัง  ทำ พูด คิด อะไรอยู่ 
หรือการมีจิตใจที่หนักแน่น  มั่นคง  เข้มแข็ง  ไม่ฟุ้งซ่าน  ไม่วอกแวก  
ไมห่วัน่ไหว  ไมว่า่อะไรจะมากระทบ  หรอืไมว่า่จะประสบกบัเหตกุาร
ณห์รอืสิง่ใด ๆ  กต็าม  เมือ่จติทีม่สีมาธจิะทำใหม้คีวามสขุ  ความสงบ  
มีความมั่นคง  ว่องไวต่อการทำงานและมีความจำดี  

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
  1.1 จากการวิจัยพบว่ารูปแบบการเรียนรู้เพื่อสร้าง 
อริยทรัพย์ในตนของแม่ชี สังกัดสถาบันแม่ชีไทย มีความเหมาะสม 
กับการนำไปใช้ในการสร้างอริยทรัพย์ในตนของแม่ชี ดังนั้น ควรนำ 
รูปแบบไปปฏิบัติ อีกทั้งควรติดตามผลการดำเนินงานเพื่อหาแนวทาง 
ในการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยสถาบัน 
แม่ชีควรจัดทำรายวิชาเสริมหลักสูตรการสร้างอริยทรัพย์ในตนของ 
แม่ชีให้เป็นรูปธรรม ส่งเสริมและพัฒนาแม่ชีให้เกิดความรอบรู้ทั้ง 
ด้านปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ โดยใช้หลักไตรสิกขาส่งเสริม 
กระบวนการเรยีนรู ้การฝกึอบรม การฝกึปฏบิตัเิพือ่เปน็การสง่เสรมิ 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของแม่ชีให้สามารถดำรงตนได้อย่างมี 
ความสุข
  1.2 วดัหรอืสำนกัควรจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้ชงิบรูณาการ 
เพื่อสร้างอริยทรัพย์ในตนของแม่ชี ควรส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อให้ 
แม่ชีได้เรียนรู้และเผชิญกับสภาพปัญหาพร้อมกับสะสมองค์ความรู้ 
ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายในวัด และสำนัก อีกทั้งยังเป็น 
แบบอย่างที่ดีให้กับแม่ชีที่อยู่ในวัดและสำนักอื่นได้อย่างเหมาะสม  
  1.3 ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันแม่ชีไทย 
มีข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริงของรูปแบบ 
การเรยีนรูเ้พือ่สรา้งอรยิทรพัยใ์นตนของแมช่ ี สงักดัสถาบนัแมช่ไีทย   
และแนวทางการพัฒนาของแต่ละเสาหลักทางการศึกษาที่ชัดเจน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ร่วมกันและพัฒนาการเรียนรู้ของ 
แม่ชี
 2. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
  2.1 ควรศึกษารูปแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างอริยทรัพย์ 
ในตนของหน่วยงานอื่น
  2.2 ควรศกึษางานเกีย่วกบัรปูแบบการพฒันามนษุยภาพ 
ของสถาบันแม่ชี
  2.3 ควรศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้ 
เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสถาบันแม่ชี
  2.4 ควรศึกษางานเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถ 
การนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนรู้ของแม่ชี
  2.5 ควรนำหลกัอรยิทรพัยม์าพฒันาการเรยีนรูข้องแมช่ ี 
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การวิเคราะห์การเป่าปี่ชวาเพลงโหมโรงราโคทางครูมนตรี	ตราโมท		กรณีศึกษาครูปี๊บ	คงลายทอง

An	Analysis	of	the	Method	of	Pi	Chawa	Blowing	of	Khru	Montri	Tramot’s	Pleng	Homlong	

Rakho:	A	Case	Study	of	Khru	Peep	Khonglaithong

กมล		แก้วสว่าง

ศิลปะมหาบัณฑิต  สาขาดุริยางคศิลป์ไทย

บัณฑิตศึกษา  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

บทคัดย่อ
 การวิเคราะห์ การเป่าปี่ชวาเพลงโหมโรงราโคทางครูมนตรี ตราโมท กรณีศึกษาครูปี๊บ คงลายทอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 

ประวัติและผลงานด้านดนตรีของครูปี๊บ คงลายทอง ศึกษาบริบทและบทบาทหน้าที่ของปี่ชวาในวงต่างๆ กลวิธีการเป่าปี่ชวา และ 

ความสัมพันธ์ทำนองหลักกับทำนองปี่ชวาเพลงโหมโรงราโค การวิจัยนี้ดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมข้อมูลโดยศึกษาจาก 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาจากการมีส่วนร่วมโดยรับการถ่ายทอดเพลงจากครูปี๊บ คงลายทอง การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ  

แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ประเด็น คือ วิเคราะห์ทำนองหลัก วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทำนองหลักกับทำนองปี่ชวา และ 

วิเคราะห์กลวิธีพิเศษการเป่าปี่ชวาเพลงโหมโรงราโค จากการวิจัย พบว่า ครูปี๊บ คงลายทอง เป็นศิลปินและบรมครูทางดนตรีไทยที่มี 

เอกลักษณะเฉพาะตัว มีความรู้ความสามารถในเครื่องมือประเภทเครื่องเป่า อันได้แก่ ปี่ใน ปี่นอก ปี่มอญ ปี่ชวาและขลุ่ยทุกชนิด 

เป็นศิลปินดนตรีไทยของสำนักการสังคีตกรมศิลปากร เป็นอาจารย์พิเศษในสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมทั้งมีผลงานทางวิชาการและ 

การบรรเลงดนตรีประเภทเครื่องเป่าในโอกาสต่างๆ การวิเคราะห์ การเป่าปี่ชวาเพลงโหมโรงราโคดังกล่าวนี้ ในทำนองหลักมี 

การเรียบเรียงทำนองให้เชื่อมต่อระดับเสียงได้อย่างกลมกลืน ไพเราะ มีการประพันธ์ทำนองที่โดดเด่น โดยการเปลี่ยนทำนองประโยค 

ที่ 1 ในท่อนที่ 1 และท่อนที่ 2 ระหว่างเที่ยวแรก และเที่ยวกลับ ให้มีความแตกต่างกัน ส่วนทำนองประโยคอื่นๆ ยังคงดำเนินทำนอง 

เหมือนกันดังเดิม ด้านความสัมพันธ์ระหว่างทำนองหลัก และทำนองปี่ชวายึดเสียงลูกตกระหว่างประโยคและเสียงลูกตกท้ายประโยค  

ของจังหวะยกและจังหวะตกเป็นสำคัญ ด้านระดับเสียงทำนองทางปี่ชวากับทำนองหลักมีระดับเสียงที่สัมพันธ์กันเป็นส่วนใหญ่ 

บางประโยคของทำนองทางปี่ชวาเท่านั้น ที่มีระดับเสียงไม่สัมพันธ์กับทำนองหลัก กลวิธีพิเศษที่พบในการเป่าปี่เพลงโหมโรงราโค 

ได้แก่ การตอดลิ้น การปริบเสียง การตีนิ้ว การกลับลิ้นกลับลม การสะบัด 3 เสียง และการสะบัด 5 เสียงเป็นต้น ลักษณะการดำเนิน 

ทำนอง กระชับ สนุกสนานเหมาะสมสำหรับการแปรทำนองของเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆ ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็นการบ่งบอกว่าถึงอัตลักษณ์ 

ของครูปี๊บ คงลายทองเป็นอย่างดี เพลงโหมโรงราโคทางปี่ชวาของครูปี๊บ คงลายทองเป็นสิ่งที่แสดงถึงภูมิปัญญาอันชาญฉลาดของครู  

ทั้งเชิงศาสตร์และเชิงศิลป์ ซึ่งบรรดานักดนตรีประเภทเครื่องเป่าให้การยอมรับเป็นอย่างดีและ สามารถนำไปศึกษาให้เกิดเป็นประโยชน์ 

ต่อวงการดนตรีไทยและสมควรได้รับการสืบทอดไว้เป็นมรดกของชาติสืบไป

คำสำคัญ	: วิเคราะห์, ปี่ชวา, เพลงโหมโรงราโค
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Abstract
 The purpose of this research was to study Khru Peep Khonglaithong biography and the musical works, 

the context and the role of Pi Chawa in the band, the method of Pi Chawa Blowing and the relationship  

between the main melody and Pi Chawa’s melody in Pleng Homrong Rakho. The data of this quality research  

were got from Khru Peep Khonglaithong some experts and the review literatures that were analyzed in three 

 issues : main melody, the relationship between main melody and Pi Chawa’s melody and the special method  

to blow Pi Chawa in Pleng Homrong Rakho.The results of the research were that Khru Peep Khonglaithong  

was very expert in Thaiclassical instrument, especially  blowing instruments (Pi Nai, Pi Nok, Pi Mon and Kluiy). 

He could transfer knowledge and skill very well. He also had a lot of academic works and playing music  

especially blowing instruments. The main melody to blow Pi Chawa in Pleng Homrong Rakho was compiled  

the rhythm with the pitch harmoniously and beautifully. The composition of the rhythm was prominence by  

changing the rhythm of the first sentence of music in the first and the second period of the music that was  

different between the first playing and turn back playing. The rhythms of other sentences were the same. 

The relationship between main melody and Pi Chawa melody held on the importance of the sound called Look 

Tok between the sentence of music and the sound called Look Tok at the rear of sentence of the rhythm lifts  

and the rhythm falls. The most melody pitches of Pi Chawa and main melody were related. The special method  

to blow Pi Chawa in Pleng Homrong Rakho were the using of the tongue (Tod Lin) to split the sound 

 (Prip Sieng), the using of fingers (Tee Niew), the using of the tongue and blowing (Klub Lin Klub Lom), the 

 flicking of three and five sounds (Sabad Sam Sieng and Sabad Ha Sieng). The proceeding rhythms were  

well-fitting and amusing that were appropriate to other Thai classical instruments. Pleng Homrong Rakho by  

Khu Peep Khonglaithong indicated  his intellect that was accepted by other musicians and it was also proper to  

be the cultural heritage. 

Keywords	: Analysis, Pi Chawa, Pleng HomlongRakho 
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บทนำ
 ดนตรีไทยถือเป็นศิลปะแขนงหนึ่งของชาติ ที่เกิดจาก 

ความเจริญงอกงามทางวัฒนธรรม เป็นเครื่องบ่งบอกถึงวิถีชีวิต 

และวัฒนธรรมของชาติ สุรพล สุวรรณ ได้กล่าวความหมายของ 

วัฒนธรรมไว้ว่า วัฒนธรรม คือ กิจกรรมที่มนุษย์ได้มีการปะทะ 

สั งสรรค์  ทุกสิ่ งทุกอย่างที่มนุษย์สร้ างขึ้นจากองค์ความรู้   

ประสบการณ์ที่สะสมมาของกลุ่มสังคม และมีการยอมรับของ 

สังคม เป็นสิ่งที่ดี มีคุณธรรม และศีลธรรมในการแสดงถึงความ 

เจริญ งอกงามในทุกด้าน นำไปสู่ความรัก ความสามัคคี มีการจัด 

ระเบียบ กฎเกณฑ์เดียวกันนำไปสู่คำว่า วัฒนธรรมเป็นมรดก 

ทางสังคม (สุรพล สุวรรณ, 2551) ซึ่งดนตรีไทยเกิดขึ้นจาก 

ความความเจริญรุ่งเรืองของคนในชาติ ความอุดมสมบูรณ์และ 

ความผาสุกของบ้านเมือง ด้วยความเจริญของสังคมไทยจึงเป็น 

สิง่กอ่ใหเ้กดิการสรา้งสรรคแ์ละสะสมองคค์วามรูใ้นศาสตรท์างดนตร ี

ซึ่งในศาสตร์ศิลปะทางดนตรีไทยนั้น สิ่งที่บ่งบอกให้เห็นถึง 

ความงามแห่งศิลป์ได้ชัดเจนที่สุดคือ การบรรเลง ซึ่งการบรรเลง 

ดนตรีไทย ถือเป็นสิ่งสำคัญในการถ่ายทอดความงามทางศิลป์ 

ของดนตรี ซึ่งในการบรรเลงดนตรีไทยนั้น ต้องอาศัยกลวิธี และ 

เทคนิคในการบรรเลง ซ่ึงผู้บรรเลงจะต้องมีความประณีตละเอียดอ่อน 

ในการรังสรรค์ความงามผ่านเสียงดนตรี ประเทศไทยเป็นประเทศ 

ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีวัฒนธรรมของตนที่เป็นเอกลักษณ์ 

ที่เกิดจากการสร้างสม ดำรงรักษา พัฒนาสืบทอดขัดเกลาตั้งแต่

ต้นบรรพบุรุษมาถึงปัจจุบัน จนกลายเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ 

ทั้งในด้านขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ตลอดจนถึงศิลปะ 

อันโดดเด่นโดยเฉพาะ ศิลปะทางดนตรีเครื่องดนตรีไทยแบ่งเป็น 

ประเภทต่างๆ ได้  4 ประเภทได้แก่ เครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีด    

เครื่องสี  เครื่องตีและเครื่องเป่า โดยเฉพาะเครื่องดนตรีประเภท 

เครื่องเป่า ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่มีหลายลักษณะทั้งเครื่องเป่าที่ 

ทำด้วยไม้ ทำด้วยโลหะ เช่น ขลุ่ย และปี่ต่างๆ เป็นต้น ปี่เป็น 

เครื่องดนตรีในตระกูลเครื่องเป่าที่มีมาแต่โบราณกาล มีอายุเก่าแก่ 

มากที่สุดชนิดหนึ่งซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในภูมิภาคเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ดังปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีจำนวนมาก 

นอกจากนี้จะพบว่ามีเรื่องของปี่เข้าไปเกี่ยวข้องในวรรณคดีเรื่อง 

ต่างๆ ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปี่และชีวิตในสังคมปี่เป็น 

เครือ่งดนตรหีลกัทีใ่ชเ้ปา่นำทำนองในการบรรเลง ทัง้ทีก่ารเปา่เดีย่ว  

(Solo Instrument) และการเป่าบรรเลงรวมวง (Ensemble)  

(เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี, 2530) การแบ่งประเภทของปี่แบ่งออก 

ได้หลายประเภท อาทิ แบ่งตามระดับเสียงได้แก่ ปี่ใน ปี่นอก  

ปี่กลาง แบ่งตามที่มาเช่นปี่มอญ ปี่ชวา (ศักดิ์ชัย หิรัญรักษ์, 2533) 

ซึ่งแต่ละชนิด มีที่ใช้ต่างกัน วิธีการเป่าและขั้นตอนการฝึกหัดก็มี 

ความแตกต่างกันด้วย ปี่ชวาเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า 

ที่มีมาตั้งแต่โบราณกาล มีบทบาท หน้าที่อันสำคัญต่อการบรรเลง 

ในวงตา่งๆ รวมไปถงึบทบาทในการเปา่ประกอบการแสดงโนโอกาส 

ต่างๆ ปี่มีลักษณะของเสียงที่ดังและแหลมสูงไพเราะน่าฟัง   

ขอบเขตของเสียงกว้าง และมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

มีการพัฒนารูปแบบวิธีการการบรรเลงร่วมกับวงต่างๆ ตั้งแต่อดีต  

จนถึงปัจจุบัน และพบว่าปี่ใช้บรรเลงในโอกาสต่างๆ ทั้งงาน 

พระราชพิธี เช่น ประกอบพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินโดย 

กระบวนการพยุหยาตราทางชลมารค พระราชพิธีพืชมงคล 

จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ งานรัฐพิธี และงานทั่วไปเช่นใช้ประกอบ 

การรำกระบี่กระบอง การเล่นตะกร้อลอดบ่วง การชกมวย รวมไปถึง 

การบรรเลงประกอบการแสดงต่างๆ เช่น ใช้ประกอบการแสดง 

ละครเรื่องอิเหนา ตอนรำกริช ใช้บรรเลงได้ทั้งงานมงคลและ 

งานอวมงคลนอกจากนี้ปี่ยังใช้บรรเลงในวงดนตรีประเภทต่างๆ 

หลายประเภทเช่น วงบัวลอย วงปี่พาทย์นางหงส์ วงเครื่องสายปี่ชวา   

ซึ่งในวงเครื่องสายปี่ชวานั้นและปี่ชวาถือเป็นเครื่องดนตรีชิ้นสำคัญ 

ที่มีหน้าที่เป็นผู้นำในวงและเป็นเครื่องดำเนินทำนองที่ให้ความรู้สึก 

และอรรถรสในการฟงัแตกตา่งไปจากเครือ่งดนตรชีนดิอืน่ ดว้ยเปน็ 

เพราะธรรมชาติเสียงที่โดดเด่น แหลมสูงและชัดเจน นอกจาก 

ปี่ชวาจะเป็นเครื่องดนตรีทีสร้างสีสันในทำนองเพลงแล้ว เพลงที่ใช ้

บรรเลงในวงเครื่องสายปี่ชวายังมีเพลงประเภทต่างๆ เช่น เพลงเถา 

เพลงสามชั้นและเพลงโหมโรงเพลง โหมโรงเป็นเพลงที่ใช้บรรเลง 

ประกอบด้วยหลายๆ เพลงบรรเลงติดต่อกันยกเว้นประเภท 

โหมโรงดนตรี เพลงโหมโรงใช้บรรเลงเป็นการเริ่มต้น ก่อนที่จะม ี

กิจกรรมสำคัญอื่นๆ ตามมาเฉพาะอย่างแล้วแต่ประเภทโหมโรง 

นั้นๆ และมีรูปแบบในการบรรเลงต่างๆ คือ เพลงโหมโรงการ 

แสดงและโหมโรงดนตรี (ปัญญา รุ่งเรือง 2546) ซึ่งเพลงโหมโรง 

ที่นิยมบรรเลงในวงเครื่องสายปี่ชวาถือเป็นโหมโรงดนตรี ได้แก่   

เพลงโหมโรงชมสมทุร  โหมโรงไอยเรศ และเพลงโหมโรงราโค  เปน็ตน้ 

เพลงโหมโรงราโคเป็นเพลงที่สำคัญเพลงหนึ่งที่นิยมนำมาบรรเลง 

ในวงเครื่องสายปี่ชวาเป็นเพลงเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยาแต่เดิมเป็น 

เพลงสองชั้น มีท่อนเดียวต่อมาอาจารย์มนตรี ตราโมทได้ 

แต่งขยายเป็น เพลงอัตราสามชั้น (มนตรี ตราโมทและวิเชียร 

กุลตัณฑ์ : 102) กล่าวคือเป็นเพลงที่มีสองท่อน ท่อนแรกเป็นทาง 

พื้น ท่อน 2 เป็นทางลูกล้อลูกขัด เหตุที่นิยมนำมาเล่นในวงเครื่อง 

สายปี่ชวาเพราะมีสำนวนเพลงที่กระชับ ติดหู ไพเราะน่าฟัง  

มีความพิสดารในเรื่องของระบบบันไดเสียง ซึ่งออกแบบไว้สำหรับ 

วงเครื่องสายปี่ชวาโดยเฉพาะ ผู้บรรเลงต้องมีความรู้ มีทักษะ 

ในระดับสูง สามารถใช้ปฏิภาณไหวพริบในการสร้างสรรค์สำนวน 

กลอนได้อย่างอิสระ ใช้กลวิธี เม็ดพราย ได้หลากหลาย (จีรพล  

เพชรสม,สัมภาษณ์. 10 กุมภาพันธ์ 2555) และผู้ที่จะสามารถ 

เป่าปี่ชวาเพลงโหมโรงราโคได้ไพเราะน่าฟังและมีอัตลักษณ์ 

เป็นของตนเองนั้นต้องมีคุณสมบัติที่ โดดเด่น ควรต้องผ่าน 

กระบวนการฝึกหัดทักษะ พื้นฐานมาก่อน เช่นควรต้องเป่าเพลง 
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ตับลมพัดชายเขา และประเภท เพลงสองชั้นเช่นเพลงมอญรำดาบ   

เพลงสมิงทอง เพลงกระบี่ลีลา ฯลฯ หรือเพลงชั้นเดียว เป็นเพลง 

ที่มีสำนวนและทำนองเพลงที่ต้องใช้เป็นพื้นฐานในการฝึก ทำให้ 

ผู้เป่าปี่ชวา เกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะการใช้นิ้ว การใช้ลม 

สามารถสร้างคุณภาพของเสียงได้ชัดเจน ไม่เพี้ยนเสียง การตอดลิ้น 

ตอดลม สำนวนกลอนต่างๆ ล้วนแล้วเป็นสิ่งที่สำคัญในการเป่าปี่ชวา 

นอกจากนี้ครูปี๊บ คงลายทองได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการเป่าปี่เพลง 

โหมโรงราโคไว้ว่า “เพลงโหมโรงราโค ในการบรรเลงเครื่องสายปี่ชวา   

บางช่วงบางตอนของทำนองเพลง เครื่องดีดและเครื่องสีจะดำเนิน 

ทำนองไปในทางพื้น แต่ปี่ชวาทำเสียงเลื่อนไหลเหินฟ้า ทำเสียง 

เป็นตัวเชื่อมในระหว่างข้อต่อของเครื่องมือต่างๆ ที่เป็นทางพื้น 

สมานให้สนิทมองไม่เห็นตะเข็บ รอยต่อของทำนองเพลง หรือ 

ที่กล่าวว่า “เป่าโหยโรยชวา” เป็นกิริยาเป่าโหยแล้วเสียงที่ 

โรยลงมา มันเลื่อนไหลมาลงเสียงที่ต้องการพอดีแล้วก็ผูกกลอน 

สำนวนต่อไป สิ่งต่างๆ เหล่านี้  ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และ  

ความชำนาญของผู้เป่า ครูกล่าวอีกว่า เพลงโหมโรงราโคไม่ใช่จะ 

มาหัดเลยไม่ได้ ต่อแล้วต้องมาคิดสร้างทางเอง เมื่อต่อแล้วต้องทำ 

ความคุ้นเคยกับเพลง เมื่อไปเป่าเข้ากับวงก็เป็นอีกลักษณะหนึ่ง 

ก็เหมือนกับเพลงอื่นๆ คือต่อเป็นบทเรียนไว้ แต่เวลาใช้จริงๆ 

ไม่ใช่อย่างนี้ ตอนต่อมันอยู่ในกรอบของบทเรียน แต่ที่จะแตกออก 

ไปนอกกรอบในที่นี้หมายความว่ามันมีการยักเยื้องทำนอง ย้อย 

หยอกล้อ ฯลฯ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้บรรเลง สิ่งที่เรา 

ได้ยินเวลาครูผู้ใหญ่เขาเล่น ครูเทียบเป่าจะเล่นอย่างไร เวลาเป่า 

จะเดินย้อยอย่างไร เดินไปกับเพลงหรือไม่หรือจะโหยไปกับ 

ทำนองแล้วไปลงเอาสุดท้ายหรือมีลักษณะหยอกล้อกันในกลุ่ม 

ของเครื่องดนตรีในวงก็มี” (ปี๊บ คงลายทอง,สัมภาษณ์. 10  

กุมภาพันธ์ 2555) จากความสำคัญของการเป่าปี่ชวาในเพลง 

โหมโรงราโค ที่บรมครูได้กล่าวมาในเบื้องต้นโดยเฉพาะในเพลง 

โหมโรงในปัจจุบันศิลปินที่มีความรู้ความสามารถ ในกระบวนการ 

ที่จะถ่ายทอดการเป่าปี่ชวาเพื่อให้ได้องค์ความรู้ต่างๆ ในเรื่อง 

วิธีการผูกสำนวนกลอน กลวิธีหรือกลเม็ด การใช้นิ้ว การใช้ลิ้น 

การใช้ลมเพื่อให้เกิดท่วงทำนองเพลง สามารถเป่าร้อยเรียงเสียง  

ทำให้เกิดลีลาสำนวนที่หลากหลาย ให้มีความ ไพเราะ วิจิตรบรรจง  

นัน้หาไดค้อ่นขา้งยากซึง่บรมครทูีม่คีวามรูค้วามสามารถในการเปา่ปี ่

ที่เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในปัจจุบันได้แก่ ครูปี๊บ คงลายทองจาก 

เหตุผลและความสำคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา  

วิเคราะห์การเป่าปี่ชวาเพลงโหมโรงราโคทางครูมนตรี ตราโมท  

กรณีศึกษาครูปี๊บ คงลายทอง เพื่อทราบถึงกระบวนการและวิธีการ 

ถ่ายทอด การเป่าปี่ชวา ทราบถึงชีวประวัติ  ผลงานของครู อันจะเกิด 

ประโยชน์ต่อวงการดนตรีไทย และเกิดประโยชน์กับผู้ที่จะศึกษา 

เป็นมรดกทางวัฒนธรรมดนตรีไทยที่ควร แก่การศึกษา อนุรักษ์ 

สืบทอดและเผยแพร่ให้กับอนุชนรุ่นหลังและผู้ที่จะศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาประวัติครูปี๊บ  คงลายทอง 

 2. เพื่อศึกษาบริบทและบทบาทหน้าที่ของปี่ชวาในวงต่างๆ

 3. เพื่อศึกษากลวิธีการเป่าปี่ชวา และหาความสัมพันธ์ 

ทำนองหลักกับทำนองปี่ชวาเพลงโหมโรงราโค

อุปกรณ์และวิธีการดำเนินการวิจัย
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย 

แต่ละสาขา ดังนี้  สาขาเครื่องเป่า จำนวน 3 คน สาขาปี่พาทย์   

จำนวน 2 คน สาขาเครื่องสาย จำนวน 3 คน สาขาเครื่องหนัง 

จำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 10 คน ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ สังเกต  

เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ จากภาพถ่ายเทปบันทึกเสียง  

และเทปบันทึกภาพเกี่ยวกับเรื่องราวทางด้านดนตรีที่เกี่ยวข้อง 

กับวิเคราะห์การเป่าปี่ชวาเพลงโหมโรงราโคทางครูมนตรี ตราโมท 

กรณศีกึษาครปูีบ๊  คงลายทอง  แลว้นำมาวเิคราะหก์ลวธิกีารเปา่ปีช่วา 

เพลงโหมโรงราโค กรณีศึกษา ครูปี๊บ คงลายทอง ที่ผู้วิจัยได้จำแนก 

แจกแจงออกเป็นหัวข้อย่อยเป็นประเด็นต่างๆ อันประกอบไปด้วย  

การวิเคราะห์ทำนองหลักเพลงโหมโรงราโค วิเคราะห์ความสัมพันธ์ 

ระหว่างทำนองหลักและทำนองปี่ชวา และวิเคราะห์กลวิธีพิเศษ 

การเป่าปี่ชวาเพลงโหมโรงราโค

ผลการวิจัย
 ผลการวิจัย พบว่า ครูปี๊บ คงลายทอง เป็นศิลปินและครู 

ทางดนตรีไทยที่มีเอกลักษณะเฉพาะตัว มีความรู้ความสามารถ 

ในเครื่องมือประเภทเครื่องเป่า อันได้แก่ ปี่ใน ปี่นอก ปี่มอญ 

ปี่ชวาและขลุ่ยทุกชนิด เป็นศิลปินดนตรีไทยของสำนักการสังคีต 

กรมศิลปากร เป็นอาจารย์พิเศษในสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมทั้ง 

มีผลงานทางวิชาการและการบรรเลงดนตรีประเภทเครื่องเป่าใน 

โอกาสต่างๆ การวิเคราะห์ การเป่าปี่ชวาเพลงโหมโรงราโคดังกล่าวนี้ 

ในทำนองหลกัมกีารเรยีบเรยีงทำนองใหเ้ชือ่มตอ่ระดบัเสยีงไดอ้ยา่ง 

กลมกลืน ไพเราะ มีการประพันธ์ทำนองที่โดดเด่นโดยการเปลี่ยน 

ทำนองประโยคที่ 1 ในท่อนที่ 1 และท่อนที่ 2 ระหว่างเที่ยวแรก  

และเที่ยวกลับ ให้มีความแตกต่างกัน ส่วนทำนองประโยคอื่นๆ  

ยังคงดำเนินทำนองเหมือนกันดังเดิม ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง 

ทำนองหลัก และทำนองปี่ชวายึดเสียงลูกตกระหว่างประโยคและ 

เสียงลูกตกท้ายประโยค ของจังหวะยกและจังหวะตกเป็นสำคัญ 

ด้านระดับเสียงทำนองทางปี่ชวากับทำนองหลักมีระดับเสียงที่ 

สัมพันธ์กันเป็นส่วนใหญ่ บางประโยคของทำนองทางปี่ชวาเท่านั้น 

ที่มีระดับเสียงไม่สัมพันธ์กับทำนองหลัก กลวิธีพิเศษที่พบในการ 

เป่าปี่เพลงโหมโรงราโคได้แก่ การตอดลิ้น การปริบเสียง การตีนิ้ว 

การกลับลิ้นกลับลม การสะบัด 3 เสียง และการสะบัด 5 เสียง 

เป็นต้น ลักษณะการดำเนินทำนอง กระชับ สนุกสนานเหมาะสม 
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กมล  แก้วสว่าง

สำหรับการแปรทำนองของเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆ ซึ่งลักษณะ 

ดังกล่าวเป็นการบ่งบอกว่าถึงอัตลักษณ์ของครูปี๊บ คงลายทองเป็น 

อย่างดีเพลงโหมโรงราโคทางปี่ชวาของครูปี๊บ คงลายทองเป็นสิ่งที ่

แสดงถึงภูมิปัญญาอันชาญฉลาดของครู ทั้งเชิงศาสตร์และเชิงศิลป์   

ซึง่บรรดานกัดนตรปีระเภทเครือ่งเปา่ใหก้ารยอมรบัเปน็อยา่งดแีละ 

สามารถนำไปศึกษาให้เกิดเป็นประโยชน์  ต่อวงการดนตรีไทยและ 

สมควรได้รับการสืบทอดไว้เป็นมรดกของชาติสืบไป

สรุปและอภิปรายผล
ศึกษาประวัติ	ผลงานของครูปี๊บ	คงลายทอง

 ครูปี๊บ คงลายทอง ภูมิลำเนาเป็นคนกรุงเทพมหานคร 

โดยกำเนิด เมื่อจบชั้นประถมศึกษาได้เข้าเรียนดนตรีไทยในสาขา 

ปี่พาทย์ ที่โรงเรียนนาฏศิลป กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 

โดยเริม่หดัเรยีนฆอ้งวงใหญก่บัครสูอน วงฆอ้ง  จากนัน้จงึเริม่หดัเรยีน 

เครื่องเป่ากับครูเทียบ คงลายทอง ผู้เป็นบิดา และได้รับคำแนะนำใน 

การฝึกหัดเครื่องดนตรีไทยเครื่องเป่าเพิ่มเติมจากครูบุญช่วย โสวัตร  

จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2518 ได้สอบบรรจุเข้ารับราชการ สำนักการ 

สังคีต กรมศิลปากร ในตำแหน่งชั้น จัตวา จากนั้นจึงศึกษาต่อใน 

ระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จนสำเร็จ 

การศึกษาในปี พ.ศ. 2524 และศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 

จนสำเรจ็การศกึษาจากสถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรมเพือ่พฒันา 

ชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี พ.ศ.2538 ผลงานและเกียรติ 

ประวัติสำคัญ ของครูปี๊บ คงลายทอง มีทั้งด้านการบรรเลง และ 

ผลงานทางวิชาการดนตรี ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาสาธารณะชน 

เช่น การบรรเลงบันทึกเทปเสียงเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่เยาวชน  

และผู้ที่กำลังศึกษาดนตรีไทย การบรรเลงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การบรรเลงเดี่ยวปี่ในเพลงพญาโศก  

หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การบรรเลงเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ 

เพลงนกขมิน้ เปน็ตน้ นอกจากนีค้รปูีบ๊  คงลายทองยงัเปน็ผูแ้ตกฉาน 

ในองค์ความรู้ด้านวิชาการ ท่านเป็นที่ปรึกษา เป็นผู้ถ่ายทอดองค ์

ความรู้ด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับดุริยางคศิลป์หลายแขนงให้กับ 

เยาวชน ลูกศิษย์ และบุคคลทั่วไปจน ได้รับรางวัลเกียรติยศอีกมาย 

ในส่วนของทักษะการบรรเลงดนตรีไทย ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ 

ความสามารถด้านทักษะดนตรีไทยโดยเฉพาะในเครื่องดนตรี 

ประเภทเครื่องเป่าเป็นเลิศด้านคุณธรรมจริยธรรม ท่านปฏิบัติตน 

เปน็ปชูะนยีบคุคลอนัสำคญัทีเ่ปน็แบบอยา่งทีด่ใีนการดำเนนิชวีติให ้

แก่เยาวชนคนรุ่นหลัง ทั้งในและนอกวงการดนตรีไทยได้เป็นอย่างดี 

เปน็ผูท้ีม่คีวามเสยีสละในการทำงาน อนรุกัษส์บืสาน ถา่ยทอดศลิปะ 

ของชาติอย่างเต็มความสารถ และการปฏิบัติตัวของครูที่ตั้งอยู่ใน 

จรรยาบรรณ ศีลธรรมอันดี อุปนิสัยสุภาพเรียบร้อย มีมนุษยสัมพันธ์ 

ที่ดีกับทุกคนทั้งเพื่อนร่วมงาน และลูกศิษย์ของครู จึงทำให้ครูเป็น 

ที่รักของคนทั่วไปและลูกศิษย์ทั้งในและนอกสถาบัน 

บริบทและบทบาทหน้าที่ของปี่ชวาในวงดนตรีไทย

 ปีช่วาเปน็เครือ่งดนตรไีทยเครือ่งเปา่ ทีไ่ดร้บัมาจากอทิธพิล 

ทางวัฒนธรรมการประโคมดนตรีของอินเดียที่มาจากคำบาลี 

“ปญัจดรุยิางค”์ เมือ่แผลงเปน็บาลไีทยแลว้จงึแปลวา่ “เบญจดรุยิางค์ 

แปลว่า “ดุริยางค์” ประกอบด้วยองค์ 5 จะเห็นได้ว่าหลักของ 

เบญจดุริยางค์คือ เป่าและตี หลังจากลังกาได้รับแบบแผน 

เบญจดุริยางค์ (ในลังกาเรียก “ปัญจวาทยะ”) ไปจากอินเดียแล้ว   

จึงเรียกประเพณีประโคมตีและเป่าในงานมงคลว่า “มังคลเภรี” 

ครั้นเมื่อลังกาเริ่มมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสยาม มีชาวสยาม 

บางกลุ่มรับแบบแผน  “มังคลเภรี”  ของลังกาเข้ามาใช้ในบ้านเมือง 

ของตน  จงึยงัมเีคา้มลูเหลอือยูใ่นวงทีเ่รยีกชือ่คลา้ยกนัวา่  “มงัคละ”   

ซึ่งแพร่หลายในละแวกลุ่มน้ำยม-น่าน แถบจังหวัดพิษณุโลก  

และจงัหวดัสโุขทยั การเขา้มามบีทบาทของแบบแผนเบญจดรุยิางค ์

จากอนิเดยีตัง้แตย่คุแรกนัน้ไมพ่บหลกัฐานปรากฏวา่มกีารกำหนดให ้

เรียกอย่างไร แต่ปรากฏรูปแบบการนำมาใช้โดยกำหนดประเภท 

หน้าที่ของเครื่องดนตรีชนิดต่างเข้าไปแล้วยังจำแนกได้ 2 ลักษณะ 

คอืเครือ่งดนตรทีีร่วมกนัแลว้ใชบ้รรเลงประโคมสำหรบัพระมหากษตัรยิ ์

เสด็จพระราชดำเนิน ซึ่งร่องรอยและหลักฐานเหล่านี้ย่อมชี้ได้ชัดว่า  

แบบแผนเบญจดุริยางค์คือเครื่องประโคมตีเป่าเมื่อพระเจ้าแผ่นดิน 

เสด็จออก-เสด็จเข้า การนำเข้ามานั้นคงนำมาคราวเดียวกับ 

กลองแขก และสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นนั้นดัง ปรากกฎว่าเรา 

มีปี่ชวาใช้ในกระบวนพยุหยาตราเสด็จพระราชดำเนิน สืบมา 

จนกระทั่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีการ ใช้วงปี่ชวากลองแขกที่นำมา 

บรรเลงพร้อมกับวงปี่พาทย์ ทั้งในกระบวนพระราชพิธีอาพาธพินาศ 

ในกระบวนพยุหยาตรา และการประโคมในพระบรมมหาราชวัง 

นอกจากนี้บทบาทหน้าที่ของปี่ชวาในวงดนตรีไทยคือการบรรเลง 

ผสมวง เช่น วงปี่ชวากลองแขก วงบัวลอย วงปี่พาทย์นางหงส์ 

และวงเครื่องสายปี่ชวา ซึ่งปี่ชวามีลีลาในการบรรเลงที่รุกเร้า 

มีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์คือ เสียง ฮ่อ เป็นเสียงที่มีลักษณะแหบพล่า  

ดำเนินทำนองเก็บถี่บ้าง โหยหวนบ้าง และนอกจากนี้ปี่ชวายังม ี

บทบาทเป็นผู้นำในวงดนตรีไทย

การวิเคราะห์ทำนองหลักเพลงโหมโรงราโค 

  จากการวิเคราะห์รูปแบบ จังหวะ ระดับเสียงและลูกตก  

พบว่าทำนองหลักเพลงโหมโรงราโคสามชั้น เป็นเพลงทางพื้น 

ครูมนตรี ตราโมทนำมาแต่งขยายให้มีลูกล้อลูกขัดและเป็นเพลง 

2 ท่อน ท่อนละ 8 จังหวะ แต่ละท่อนมีเที่ยวกลับ และเป็นเพลง 

อัตราจังหวะสามช้ัน ระดับเสียงท่ีพบในเพลงได้แก่ ระดับเสียงทางชวา  

ทางกลางแหบ ทางกลาง และทางเพียงออบน ท่วงทำนองหลัก 

แต่ละประโยคผู้ประพันธ์มีการเรียบเรียงทำนองให้เชื่อมต่อระดับ 

เสียงได้อย่างกลมกลืน ไพเราะ ส่ิงสำคัญอีกประการหน่ึง คือ ผู้ประพันธ์ 

ได้ประพันธ์ทำนองให้มีความโดดเด่น โดยการเปลี่ยนทำนอง 

ประโยคที่ 1 ในท่อนที่ 1 และท่อนที่ 2 ระหว่างเที่ยวแรก และ 
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กมล  แก้วสว่าง

เที่ยวกลับ ให้มีความแตกต่างกัน ส่วนทำนองประโยคอื่นๆ ยังคง 

ดำเนินทำนองเหมือนกันดังเดิม แสดงให้เห็นถึงความอัจฉริยภาพ 

ของผู้ประพันธ์ที่ประดิษฐ์ท่วงทำนองได้อย่างชาญฉลาด มีชั้นเชิง 

ของสำนวนที่แฝงไว้ซึ่งคารมคมคายเป็นอย่างยิ่ง ปัจจัยเหล่านี้เอง 

จงึทำใหบ้ทเพลงโหมโรงราโคมทีว่งทา่ลลีาของทำนองทีว่จิติรงดงาม  

และผู้วิจัยยังพบได้อีกว่าระดับเสียงส่วนใหญ่ของทำนองหลักเพลง 

โหมโรงราโคอยู่ในระดับเสียงทางชวา เป็นการแสดงถึงอัตลักษณ์ที ่

สำคัญและเด่นชัดของเพลงโหมโรงราโคว่าเป็นบทเพลงที่เหมาะสม 

และสอดคล้องกับความนิยมบรรเลงในวงเครื่องสายปี่ชวาอย่าง 

แท้จริง

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทำนองหลักและทำนองปี่ชวา

 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทำนองหลักกับทาง 

ปี่ชวาเพลงโหมโรงราโค กรณีศึกษา ครูปี๊บ คงลายทอง ผู้วิจัยพบว่า 

ผู้ประพันธ์มีการประพันธ์ทำนองทางปี่ชวาโดยยึดความสัมพันธ์กับ 

ทำนองหลักในเสียงลูกตกระหว่างประโยคและเสียงลูกตกท้าย 

ประโยค ของจังหวะยกและจังหวะตกเป็นสำคัญ ด้านความสัมพันธ์ 

ของระดบัเสยีงกพ็บวา่ทำนองทางปีช่วากบัทำนองหลกัมรีะดบัเสยีง 

ที่สัมพันธ์กันเป็นส่วนใหญ่ แต่จะมีบางประโยคของทำนองทาง 

ปี่ชวาเท่านั้น ที่มีระดับเสียงไม่สัมพันธ์กับทำนองหลัก ทั้งนี้ก็เพื่อ 

ให้เกิดความไพเราะน่าฟังของท่วงทำนองทางปี่ชวามากยิ่งขึ้น 

อีกทั้งการประพันธ์ทำนองทางปี่ชวาเพลงโหมโรงราโค ผู้ประพันธ์ 

มีวิธีการประพันธ์ทำนองที่หลากหลาย มีการพลิกแพลงทำนอง  

เพื่อความไพเราะลงตัว และให้เกิดความเหมาะสมของทำนองกับ 

หน้าที่ของเครื่องดนตรีชนิดนั้นก็คือ ปี่ชวา ซึ่งแสดงให้เห็นว่า  

ครูปี๊บ คงลายทอง เป็นผู้ที่มีความชำนาญในเรื่องของการประพันธ์ 

ทำนองเพลงทางปี่ชวา ท่านมีวิธีการและรูปแบบในการประดิษฐ์ 

ทำนองให้สัมพันธ์กับทำนองหลักได้อย่างเหมาะสมและลงตัวเป็น 

อย่างยิ่ง

การวิเคราะห์กลวิธีพิเศษ	การเป่าปี่ชวาเพลงโหมโรงราโค

 จากการวิเคราะห์กลวิธีพิเศษการเป่าปี่ชวาเพลงโหมโรง 

ราโค พบว่า คือ ครูปี๊บ คงลายทอง มีการประดิษฐ์ท่วงทำนอง 

การบรรเลงปี่ชวาได้อย่างวิจิตรงดงาม สิ่งที่ปรากฏในท่วงทำนอง 

ทางปี่ชวานี้พบว่า ผู้ประพันธ์ได้มีการประดิษฐ์ท่วงทำนองที่มี  

เอกลักษณ์เฉพาะของทำนองทางปี่ชวาซึ่งปรากฏอยู่ในหลายๆ  

ประโยค รวมทั้งมีการแปรทำนองได้ไพเราะ กลมกลืน มีการสอด 

แทรกกลวิธีพิเศษของการบรรเลงปี่ชวาในลักษณะต่างๆ เช่น   

การตอดลิ้น การปริบเสียง การตีนิ้ว การกลับลิ้นกลับลม การสะบัด 

3 เสียง และการสะบัด 5 เสียง ซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าผู้ประพันธ์ให้ 

ความสำคัญในรายละเอียดของการประดิษฐ์ท่วงทำนองทางปี่ชวา 

ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งลักษณะของกลวิธีที่ใช้ในการดำเนินทำนอง 

ในบางประโยคไดบ้ง่บอกถงึความโดดเดน่ ของปีช่วาทีม่กีารบรรเลง 

สอดแทรก ทำนองของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องรับด้วย มีการ 

หยอกล้อเกี่ยวพันไปกับหน้าที่ของเครื่องดนตรีอื่นๆ ที่แสดงถึง 

อารมณ์สนุกสนานของผู้ประพันธ์ อันสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ 

ของผู้ประพันธ์ที่เป็นผู้มีสุนทรียะด้านการบรรเลงดนตรีประเภท 

เครื่องเป่า และอุปนิสัยสนุกสนานร่าเริง อารมณ์ดี ใจบุญสุนทาน 

ซึ่งลักษณะดังกล่าวได้สื่อออกมาทางทำนองเพลงที่ท่านได้รังสรรค์    

อย่างน่ายกย่องและเป็นที่น่าชื่นชมอย่างแท้จริง

ข้อเสนอแนะ
 1. ควรศึกษาการเป่าชวา ของครูปี๊บ คงลายทอง ในเพลง 

ลักษณะอ่ืนๆ เพ่ือบันทึกเป็นฐานข้อมูลทางการศึกษา เพ่ือมิให้สูญหาย 

 2. ควรศึกษาวิจัยการเป่าปี่ชวา ของครูผู้เชี่ยวชาญท่านอื่น 

เพื่อเป็นการสร้างฐานข้อมูลทางการศึกษาที่หลากหลาย และเป็น 

ประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจศึกษาต่อไป
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ประสงค์   จันทพันธุ์

หน้าทับเพลงชุดโหมโรงเย็นกรณีศึกษาครูบุญช่วย		แสงอนันต์		ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากครูโม		ปลื้มปรีชา

Evening	Overtures	:	A	case	study	on	Kru	Boonchuay	Sanganan	

inherited	from	Kru	Mo	Pluempreecha	

ประสงค์			จันทพันธุ์

ศิลปะมหาบัณฑิต  สาขาดุริยางคศิลป์ไทย

บัณฑิตศึกษา  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

บทคัดย่อ
 การวิจัยเรื่อง หน้าทับเพลงชุดโหมโรงเย็น กรณีศึกษา ครูบุญช่วย แสงอนันต์ ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากครูโม  ปลื้มปรีชา  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประวัติและผลงาน ของ ครูบุญช่วย แสงอนันต์  2) ศึกษาหน้าทับเพลงชุดโหมโรงเย็น จากครูบุญช่วย 

แสงอนันต์ ที่ได้รับการสืบทอดมาจากครูโม ปลื้มปรีชา 3) วิเคราะห์หน้าทับเพลงชุดโหมโรงเย็นจากครูบุญช่วย แสงอนันต์ ที่ได้รับ 

การสืบทอดมาจากครูโม ปลื้มปรีชา วิธีดำเนินการวิจัย โดย 1)การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการจากการมีส่วนร่วมรับการ 

ถ่ายทอดหน้าทับเพลงโหมโรงเย็นจากครูบุญช่วย แสงอนันต์ และ จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดุริยางคศิลป์ 2) ศึกษาข้อมูล  

3) วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ วิเคราะห์จังหวะ รูปแบบหน้าทับเพลง ความสัมพันธ์ระหว่างทำนองหน้าทับทางครูโม  ปลื้มปรีชา และ 

ทำนองหลักของหน้าทับ กลวิธีพิเศษและการตีหน้าทับ 4)นำเสนอข้อมูล จากการวิจัยพบว่า ครูบุญช่วย แสงอนันต์ มีความรู้  

ความสามารถเชี่ยวชาญ ด้านการบรรเลงตะโพนและกลองทัด ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย สำนักการสังคีต 

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ท่านเป็นลูกศิษย์ของครูโม  ปลื้มปรีชา เป็นผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดหน้าทับเพลงชุดโหมโรงเย็น 

และอนุรักษ์สืบทอดมาจนทุกวันนี้ จากการเก็บรวบรวมข้อมูล หน้าทับเพลงชุดโหมโรงเย็น ประกอบด้วย 16 เพลง ได้แก่ เพลงสาธุการ  

เพลงตระโหมโรง เพลงรัวสามลา เพลงต้นเข้าม่าน เพลงเข้าม่าน เพลงปฐม เพลงลา เพลงเสมอ เพลงรัวลาเดียว เพลงเชิดสองชั้น  

เพลงเชิดชั้นเดียว เพลงกลม เพลงชำนาญ เพลงกราวใน เพลงต้นเข้าม่านและเพลงลา เรื่องจังหวะ พบว่า เพลงสาธุการใช้ในลักษณะ 

การตีฉิ่งอย่างเดียว เพลงตระโหมโรงใช้ในลักษณะการตีฉิ่งแบบสามชั้น เพลงรัวสามลาใช้ในลักษณะการตีฉิ่งอย่างเดียว เพลงต้นเข้า 

ม่านใช้ในลักษณะการตีฉิ่งแบบสองชั้น เพลงเข้าม่านใช้ในลักษณะการตีฉิ่งอย่างเดียว เพลงปฐมใช้ในลักษณะการตีฉิ่งอย่างเดียว 

เพลงลาใช้ในลักษณะการตีฉิ่งแบบสองชั้น เพลงเสมอใช้ในลักษณะการตีฉิ่งแบบสองชั้น เพลงรัวลาเดียวใช้ในลักษณะการตีฉิ่งอย่างเดียว 

เพลงเชิดสองชั้นใช้ในลักษณะการตีฉิ่งอย่างเดียว เพลงเชิดชั้นเดียวใช้ในลักษณะการตีฉิ่งอย่างเดียว เพลงกลมใช้ในลักษณะการตีฉิ่ง 

อย่างเดียว เพลงชำนาญใช้ในลักษณะการตีฉิ่งแบบสองชั้น เพลงกราวในใช้ในลักษณะการตีฉิ่งอย่างเดียว รูปแบบการบรรเลงเพลงชุด 

โหมโรงเย็น พบว่า มีการบรรเลงเพลงซ้ำกัน 2 เพลง ได้แก่ เพลงต้นเข้าม่านและเพลงลา ความสัมพันธ์ระหว่างทำนองหน้าทับทางครูโม  

ปลื้มปรีชา และหน้าทับหลัก พบว่า การตีหน้าทับเพลงชุดโหมโรงเย็นที่เหมือนกัน มีจำนวน 9 เพลง คือ เพลงรัวสามลา เพลงต้นเข้าม่าน 

เพลงเข้าม่าน เพลงปฐม เพลงรัวลาเดียว เพลงเชิดสองชั้น เพลงเชิดชั้นเดียว เพลงชำนาญและเพลงกราวใน การตีหน้าทับเพลงชุด 

โหมโรงเย็นที่ต่างกันกัน มีจำนวน 5 เพลง คือ เพลงสาธุการ เพลงตระโหมโรง เพลงลา เพลงเสมอ เพลงกลม กลวิธีการตีหน้าทับและ 

เทคนิคพิเศษในการตีตะโพนและกลองทัดทั้งหมด 3 วิธี คือ การตีสะบัดมือซ้าย การตีสะบัดมือขวา การตีแบบเสียงครึ่ง หน้าทับเพลงชุด 

โหมโรงเย็นของครูบุญช่วย แสงอนันต์ ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากครูโม ปลื้มปรีชา มีเอกลักษณ์เฉพาะเป็นประโยชน์ต่อวงการดนตรีไทย 

และสมควรได้รับการสืบทอดไว้เป็นมรดกของชาติสืบไป 

คำสำคัญ	: หน้าทับเพลงชุดโหมโรงเย็น
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Abstract
 The purposes of the research were to study Kru Boonchuay Sanganan’s background and his works, to study 

his inherited rhythms and to analyze his rhythms.

 The results found that Kru Boonchuay Sanganan has been a Thai professional Thai musician in the office 

of Performing Arts, Fine Arts Department, Ministry of Culture. He was Kru Mo Pluempreecha’s student and has  

carried on his tracks. Kru Boonchuay Sanganan has experted in two-faced drum (Ta-pon) and double-headed  

drum(Klong-Thad) performance. His evening overtures consisted of 16 songs. In his songs, the instrument he used to 

conduct the rhythms was a pair of cymbal(Ching). He  played from a single rhythm to a triple rhythm in his songs. 

The relation of his songs and Kru Mo’s songs were 9 songs were the same rhythms and 5 songs were different.  

There were 3 techniques in playing Ta-pon and Klong-thad; right hand fricked beating, left hand flicked beating  

and half rhythm beating.

Keywords	: The  Evening Overtures  Rhythm
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บทนำ
 ดนตรีเป็นงานศิลปะรูปแบบหนึ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยใช้ 

เสียงเป็นสื่อในการถ่ายทอดทำนองลีลา และอารมณ์ของบทเพลง 

ดนตรมีคีวามสำคญัและมีความหมายตอ่บคุคลในการพัฒนาคณุภาพ 

จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก ในชีวิตประจำวันดนตรีมีประโยชน์ช่วยให้ 

ชีวิตมีความสุข ช่วยผ่อนคลายอารมณ์ ความรู้สึกเคร่งเครียดหรือ 

อารมณ์ที่เร้าร้อนด้วยโทสะ นอกจากนี้ดนตรีไทยยังมีความสำคัญ 

ในด้านการประกอบกิจกรรมตามความเชื่อและพิธีกรรม เป็นสื่อ 

เสริมแต่งให้กิจกรรมทางประเพณีหรือพิธีกรรมที่มนุษย์ประกอบ 

ขึ้นนั้นให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ดนตรีมีหลายประเภทเช่นเดียวกับ 

ศิลปะอื่นๆ มีทั้งที่เป็นแบบง่ายๆ เรียบๆ และแบบที่สลับซับซ้อน 

อย่างถึงที่สุด แล้วแต่พัฒนาการของดนตรีของแต่ละท้องถิ่น 

ความเจรญิกา้วหนา้ทางดนตรทีีไ่มเ่ทา่เทยีมกนัเพราะบทบาทหนา้ที ่

ของดนตรีและแนวคิดในการสร้างดนตรีของผู้คนในสังคมแตกต่าง 

กันไปตามความรู้ ความเข้าใจ รสนิยม ความจำเป็นในการใช้งาน 

และระดับชั้นของสังคม ดนตรีในแบบฉบับของไทยมีบทบาทหน้าที ่

ทางสังคมอย่างชัดเจน ทั้งสังคมในระดับราชสำนักและสังคมของ 

คนธรรมดา สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ บทบาทหน้าท่ีในพิธีกรรม 

ทางศาสนา และบทบาทหนา้ทีท่ีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัศาสนา โดยบทบาท 

หน้าที่ของดนตรีที่ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาจะเป็นการแสดงดนตรี 

เพื่อการแสดง หรือดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบมหรสพต่างๆ เช่น  

โขน  ละคร หนัง หุ่น ลิเก และบรรเลงดนตรีเพื่อความบันเทิง  

ส่วนบทบาทหน้าที่ ในพิธีกรรมทางศาสนาของดนตรีไทยนั้น  

มีความแตกต่างจากดนตรีเชิงศาสนาของตะวันตก ตรงที่ทาง 

ตะวันตกใช้ดนตรีโดยตรงในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

ส่วนดนตรีไทยนั้นใช้บรรเลงประกอบในพิธีกรรม แต่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง 

ของพิธีกรรมแต่จะมีดนตรีเพื่อการบูชา เช่น บูชาพระรัตนตรัย 

ด้วย เพลงสาธุการ เมื่อเริ่มพิธี และมีการใช้ดนตรีบรรเลงเพลงชุด 

โหมโรงเพื่อการสักการบูชา ดนตรีพิธีการในสังคมไทยมีหน้าที่ 

สนับสนุนและจูงใจให้ผู้เข้าร่วมพิธีมีสมาธิจิตแน่วแน่ในการเคารพ 

บูชาครูบาอาจารย์ การบรรเลงดนตรีในพิธีกรรมเหล่านี้ล้วนแต่ใช้ 

บรรเลงด้วยวงปี่พาทย์ไม้แข็ง และเพลงบรรเลงที่ใช้ก็ล้วนแล้วแต ่

สลับซับซ้อน มีระเบียบแบบแผนที่รัดกุม ชักจูงให้มีสมาธิที่แน่วแน่ 

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (ปัญญา  รุ่งเรือง.2546) เพลงโหมโรง เป็น 

แบบแผนการบรรเลงดนตรีไทยที่มีมาแต่โบราณ การบรรเลงดนตรี 

เพือ่จะประกอบพธิกีรรมหรอืบรรเลงประกอบการแสดงกต็าม กอ่นที่ 

จะเริ่มพิธีหรือการแสดงมหรสพจะต้องมีดนตรีบรรเลงโหมโรงก่อน 

วงดนตรีที่ใช้ในการบรรเลงก็นิยมใช้วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ส่วนบทเพลง 

ที่ใช้อาจมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของงานนั้นๆ เช่น 

การบรรเลงดนตรปีระกอบพธิกีรรมในตอนเชา้จะใชเ้พลงโหมโรงเชา้ 

การบรรเลงดนตรีประกอบพิธีกรรมในตอนกลางวันใช้เพลงโหมโรง 

กลางวนั หรอืการบรรเลงดนตรปีระกอบพธิกีรรมในตอนเยน็ใชเ้พลง 

โหมโรงเย็น เพลงโหมโรงที่เก่าแก่และเป็นแบบแผนของเพลง 

โหมโรงอื่นๆ คือ “เพลงโหมโรงเย็น” เพลงโหมโรงเย็น เป็นเพลงที่ 

นิยมใช้ในพิธีสวดมนต์เย็น จัดอยู่ในประเภทเพลงชุดที่ได้นำเอาบท 

เพลงหลาย เพลงมาเรียงกัน มีความหมายลึกซึ้งกว่าที่แลเห็นว่าเป็น 

เพลงสามัญ เป็นเพลงโหมโรงซึ่งเป็นมูลฐานของเพลงโหมโรงอย่างอื่น 

(สงัด  ภูเขาทอง. 2532) เพลงโหมโรงต่างๆ ที่ใช้บรรเลงประกอบพิธี 

กรรมนั้นจะมีความสำคัญอยู่ในทำนองเพลงทุกเพลง เพราะเพลงที่ 

ใช้ในการบรรเลงโหมโรงนั้นล้วนแล้วแต่เป็นเพลงหน้าพาทย์ที่ใช้ใน 

การประกอบพิธีกรรม เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลในงานและ 

ตัวบุคคลที่อยู่ในพิธีกรรมนั้น และส่วนสำคัญสิ่งหนึ่งที่เป็นองค์ 

ประกอบหลักที่ขาดไม่ได้อันเป็นส่วนหนึ่งของเพลงโหมโรงไม่มีใคร 

นกึถงึนัน่คอื เรือ่งของ “จงัหวะหนา้ทบั” เครือ่งดนตรปีระเภทเครือ่ง 

ประกอบจังหวะที่สำคัญในวงปี่พาทย์คือ ตะโพนและกลองทัด  

มีหน้าที่ในการบรรเลงหน้าทับประกอบบทเพลงในวงปี่พาทย์ซึ่ง 

อาจารย์มนตรี ตราโมท ได้กล่าวไว้ในเอกสารประกอบการสอน 

ดุริยางคศาสตร์ไทย ภาควิชาการ ว่า “การเรียน ดุริยางคศาสตร์ 

ภาควิชาการนี้ นับเป็นส่วนสำคัญอันหนึ่งของดุริยางค์ศิลปินที่ 

จะขาดไม่ได้ จริงอยู่การฝึกฝนแต่ภาคปฏิบัติก็อาจสามารถที่จะไป 

ทำการบรรเลงได้ แต่อย่าลืมว่าการแสดงศิลปะทุกชนิด ถ้าผู้แสดง 

ขาดหลักวิชาเสียแล้ว การแสดงนั้นๆ จะดีขึ้นถึงขีดที่ควรจะดีไม่ได้ 

โดยเฉพาะการบรรเลง ถ้าผู้บรรเลงไม่รู้จัก “จังหวะหน้าทับ” 

(ซึ่งเป็นหลักวิชาการ) ว่าเป็นอย่างไรแล้ว การบรรเลงนั้นจะรุงรังร

กหูเพียงไร ที่กล่าวมานี้ก็เพื่อจะให้เห็นว่าการเรียนภาควิชาการนั้น  

มีคุณสนับสนุนภาคปฏิบัติการให้ดีขึ้น” การบรรเลงหน้าทับแม้ว่า 

เครื่องดนตรีที่ใช้ในการบรรเลงจะจัดอยู่ในประเภทเครื่องประกอบ 

จังหวะ แต่หน้าทับของเพลงไทยที่ใช้บรรเลงประกอบเพลงชุดโหม 

โรงเย็นถือว่าเป็นการบรรเลงหน้าทับจังหวะที่เป็นแบบแผนและ 

มาตรฐาน (ธำนุ  คงอิ่ม. 2539) การตีหน้าทับในเพลงชุดโหมโรง 

เย็นนั้น ผู้วิจัยพบว่า มีวิธีการตีอยู่ด้วยกันหลายทาง มีเทคนิคใน 

การบรรเลงที่แตกต่างกันไป ซึ่งผู้วิจัยในฐานะที่เป็นครูผู้สอน 

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สอนวิชาปฏิบัติเอกเครื่องหนัง ได้ทำ 

การสอนจังหวะหน้าทับเพลงชุดโหมโรงเย็น โดยใช้ทางของกรม 

ศิลปากรซึ่งเป็นทางส่วนกลางและเป็นทางที่ใช้เป็นมาตรฐานของ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และวิทยาลัยนาฏศิลปในการสอน และ 

ได้ให้ความสนใจที่จะศึกษาทางในการบรรเลงจังหวะหน้าทับของ 

ครูเพลงท่านอื่นๆ เนื่องจากทางที่ใช้ในการบรรเลงจังหวะหน้าทับ 

ของครูดนตรีไทยสมัยก่อนมีการบรรเลงด้วยลูกเล่นและเม็ด 

พรายที่แพรวพราย มีความสวยงามในทางดนตรีอันเป็นเอกลักษณ์ 

เฉพาะของแต่ละบุคคล ซึ่งในปัจจุบันมีผู้รู้ที่มีความสามารถใน 

การบรรเลงตามแนวทางของครูดนตรีในสมัยก่อนนั้นน้อยลง 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาหน้าทับเพลงชุดโหมโรงเย็น   

จากทางของครูเพลงท่านอื่นๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการดนตรีไทย 
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และครูดนตรีไทยท่านหนึ่งที่เป็นผู้มีความสามารถในการบรรเลง 

หน้าทับตะโพนจนได้ชื่อว่า “เป็นมือในการบรรเลงอย่างหาตัวจับ 

ได้ยาก” คือ ครูโม ปลื้มปรีชา ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านครูหลวง 

ประดิษฐไพเราะ(ศร ศิลปบรรเลง) ในการศึกษา รวบรวมข้อมูล 

ครั้งนี้ผู้วิจัยพบว่า ครูบุญช่วย  แสงอนันต์ เป็นผู้ที่ได้รับการสืบทอด 

การตีตะโพนหน้าทับเพลงชุด เพลงโหมโรงเช้า โหมโรงกลางวัน 

และโหมโรงเย็น จากครูโม  ปลื้มปรีชา ซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานของ  

พระประณีตวรศัพท์ (เขียน วรวาทิน) เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่อง 

ในสมัยนั้นว่าเป็นมือตะโพนที่ฝีมือดีท่านหนึ่ง “แม้แต่ครูโชติ 

ดุริยประณีต ยังชมว่ามือตะโพนและกลองทัด ของครูโม ปลื้มปรีชา  

นั้นเป็นมือที่ตียาก และ จะตีเฉพาะเซียนๆเท่านั้น” และในปัจจุบัน 

ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดการบรรเลงหน้าทับเพลงชุดโหมโรงเย็น คือ 

ครูบุญช่วย  แสงอนันต์  ซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่ได้รับการถ่ายทอดโดยตรง 

มาจากครูโม  ปลื้มปรีชา ผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาหน้าทับเพลงชุด 

โหมโรงเยน็ จากครบูญุชว่ย  แสงอนนัต ์ซึง่ไดร้บัการถา่ยทอดมาจาก 

ครูโม ปลื้มปรีชา จากความสำคัญที่กล่าวมาข้างต้นนี้ผู้วิจัยจึงได้ทำ 

การศกึษา และวเิคราะหว์ธิกีารตตีะโพน – กลองทดั จากครบูญุชว่ย      

แสงอนันต์ ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากครูโม ปลื้มปรีชา เพื่อ 

ประโยชน์ต่อวงการดนตรีไทยและเป็นการอนุรักษ์  สืบทอด และ 

เผยแพร่ความรู้ ทักษะการปฏิบัติเกี่ยวกับการตีหน้าทับเพลงชุด 

โหมโรงเย็น เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนอันจะนำมา 

ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและศิษย์ ทั้งยังต้องการแสดงให้เห็น 

ถึงความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญาของโบราณจารย์ ที่ได้คิด 

รังสรรค์สิ่งที่บรรพบุรุษได้ถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง ถือเป็น 

มรดกของชาติให้คงอยู่ และ สืบทอดควรค่าแก่อนุชนรุ่นหลังได้ 

อนุรักษ์สืบทอดต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. ศึกษาประวัติและผลงานด้านดนตรี ของ ครูบุญช่วย 

แสงอนันต์ และ ครูโม  ปลื้มปรีชา

 2. ศึกษาหน้าทับเพลงชุดโหมโรงเย็น จากครูบุญช่วย  

แสงอนันต์ ที่ได้รับการสืบทอดมาจาก ครูโม ปลื้มปรีชา

 3. วิเคราะห์หน้าทับเพลงชุดโหมโรงเย็นจากครูบุญช่วย 

แสงอนันต์ที่ได้รับการสืบทอดมาจาก ครูโม   ปลื้มปรีชา

อุปกรณ์และวิธีการดำเนินการวิจัย
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย  

ดังนี้  1.ครูบุญช่วย  แสงอนันต์ ผู้ เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย 

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร 2. ครูยงยุทธ ปลื้มปรีชา อาจารย์ 

พิเศษคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 3. ครูสมาน  

น้อยนิตย์   อาจารย์พิ เศษคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิต 

พัฒนศิลป์ และที่ปรึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม บริษัท โอเชี่ยน มีเดีย 

4. ครูสหวัฒน์  ปลื้มปรีชา รองคณบดี คณะศิลปศึกษาสถาบัน 

บัณฑิตพัฒนศิลป์  5. ครูอเนกอาจมังกรผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย 

สำนกัการสงัคตี  กรมศลิปากร  และ 6. รองศาสตราจารย ์ดร.ณรงคช์ยั  

ปิฎกรัชต์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

สาขาวิชาดนตรีวิทยา รวมท้ังส้ิน 6 คน ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ การรวบรวม 

ข้อมูล ศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ ตำรา หนังสือ งานวิจัยที่มี 

ความเกีย่วขอ้งกบัเพลงชดุโหมโรงเยน็ ในบรบิทตา่งๆ  รวบรวมขอ้มลู 

จากการมีส่วนร่วม โดยรับการถ่ายทอดหน้าทับเพลงชุดโหมโรง 

เย็นจากครูบุญช่วย  แสงอนันต์ ซึ่งได้รับการถ่ายทอด จากครูโม   

ปลื้มปรีชา นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ วิเคราะห์จังหวะ วิเคราะห์ 

รูปแบบหน้าทับเพลง วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทางครูโม   

ปลื้มปรีชา และ ทำนองหลักของหน้าทับ และวิเคราะห์กลวิธีพิเศษ 

และการตีหน้าทับ

ผลการวิจัย
 ผลการวิจัย พบว่า การศึกษาหน้าทับเพลงชุดโหมโรงเย็น 

กรณีศึกษา ครูบุญช่วย แสงอนันต์ ซึ่งได้รับการสืบทอดมาจาก 

ครูโม  ปลื้มปรีชา ทั้งหมด 16 เพลง ได้แก่ เพลงสาธุการ      

เพลงหญ้าปากคอก เพลงรัวสามลา เพลงต้นเข้าม่าน เพลงเข้าม่าน    

เพลงปฐม เพลงลา เพลงเสมอ เพลงรัวลาเดียว เพลงเชิดสองชั้น    

เพลงเชิดชั้นเดียว เพลงกลม เพลงชำนาญ เพลงกราวใน  

เพลงต้นเข้าม่าน และเพลงลา มีลักษณะการบรรเลงหน้าทับ 

ตะโพน-กลองทัดที่ใกล้เคียงกัน ส่วนมือตะโพนหน้าทับหลัก นั้น 

เหมาะสำหรับใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งเป็นมือที่ไม่ยากและไม่ 

ง่ายจนเกินไป สามารถใช้ในการฝึกปฏิบัติเป็นแนวทางในการเรียน 

เครื่องหนังได้ในโอกาสต่อไป จากการที่ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ 

ครั้งนี้ พบความแตกต่างของเพลงเพียงบางเพลงเท่านั้น เพลงที่มี 

ความแตกต่างกันอย่าง เห็นได้ชัด ได้แก่ เพลงสาธุการ “แม้แต่ครู 

โชติ ดุริยประณีต ยังชมว่ามือตะโพน ของครูโม ปลื้มปรีชา นั้นเป็น 

มือที่ตียาก และ จะตีเฉพาะเซียนเท่านั้น” และในปัจจุบันผู้ที่ได้รับ 

การถ่ายทอดการบรรเลงหน้าทับเพลงชุดโหมโรงเย็น คือ ครูบุญช่วย   

แสงอนันต์ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่ได้รับการถ่ายทอดโดยตรงมาจากครูโม   

ปลื้มปรีชา 

สรุปและอภิปรายผล
 จากการสรุปผลการวิจัยดังกล่าว สามารถนำมาอภิปรายผล 

ได้ดังนี้

 1. ประวัติความเป็นมาในการศึกษาด้านดนตรีไทย ของ  

ครบูญุชว่ย  แสงอนนัต ์จากการทีผู่ว้จิยัไดท้ำการรวบรวมและศกึษา 

ข้อมูลต่างๆ นั้น ทำให้ทราบว่า ครูบุญช่วย  แสงอนันต์ เป็นผู้ที่มี 

ความสามารถด้านการบรรเลงตะโพน-กลองทัด ได้ดีมีการบรรเลง 

จะสอดแทรกลูกเล่นและเม็ดพราย อาจเนื่องมาจาก ประการแรก 
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81   วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 8  ฉบับที่ 2  เดือนกุมภาพันธ์ 2557- พฤษภาคม 2557

ประสงค์   จันทพันธุ์

ครูเริ่มเรียนดนตรีไทยตั้งแต่เยาว์วัย และในสภาพแวดล้อมและ

สังคมที่เต็มไปด้วยดนตรีไทย จึงส่งผลให้ครูได้มีโอกาสเข้าศึกษา 

ฝึกฝนอยู่เป็นประจำ สม่ำเสมอ ประการที่สอง เนื่องจากครูบุญช่วย  

แสงอนันต์ เป็นผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดโดยเฉพาะ เรื่องของการบรรเลง 

ดนตรีไทยและเครื่องหนัง จากคุณครูหลายท่าน คือ หลวงบำรุง  

จิตรเจริญ ครูมนตรี  ตราโมท ครูประสิทธิ์  ถาวร ครูถีร์ ปี่เพราะ  

ครูจรัญ  ตันมีสุข ครูพริ้ง  กาจญผลิน ครูโม  ปลื้มปรีชา  

ครูโชติ  ดุริยประณีต ครูมิ  ทรัพย์เย็น และครูสมพงษ์ โลหิตาจล  

ซึ่งครูทั้งหลายเหล่านี้ ถือเป็นบรมครูด้านดุริยางคศิลป์ไทยทั้งสิ้น  

ใหค้ำแนะนำชีแ้นะแนวทางและคอยใหก้ารสนบัสนนุดา้นการบรรเลง 

ดนตรีไทย เพื่อให้มีความก้าวหน้าในการดนตรีเป็นอย่างดี ประการ 

ทีส่าม เนือ่งจากครบูญุชว่ย  แสงอนนัต ์เปน็ผูท้ีม่คีวามขยนัหมัน่เพยีร 

ในการศกึษาดนตรไีทย เปน็อนัมากจงึสง่ผลให ้ครบูญุชว่ย  แสงอนนัต ์ 

มีฝีมือดีและเป็นที่ยอมรับของสังคมดนตรีไทยมากมาย หากผู้ใด 

ที่มีความสนใจที่จะศึกษาด้านดนตรีไทย ควรเริ่มเรียนตั้งแต่เยาว์วัย 

และมีบริบทที่เกี่ยวกับดนตรีไทยที่ครบถ้วน สิ่งที่สำคัญในการเรียน 

ดนตรี คือ ความขยันหมั่นเพียร หากผู้ใดมีผู้นั้นอาจเป็นผู้มีความ 

สามารถได้เช่นเดียวกับครู ก็เป็นได้ ดังที่ครูโชติ ดุริยประณีต 

ได้กล่าวว่า “มือตะโพนและกลองทัดของครูโม ปลื้มปรีชา นั้นเป็น 

มือที่ตียาก และ จะตีเฉพาะเซียนๆ เท่านั้น” นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่ 

ธำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมของชาติ อีกด้านหนึ่งด้วย ดังที่  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ได้ 

พระราชทานแนวพระราชดำริเกี่ยวกับความหมายของการศึกษา เมื่อ 

วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2520 (ศูนย์สารสนเทศสำนักประชาสัมพันธ์ 

เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ : Website) ไว้ว่า “การศึกษาเป็นเครื่องมือ 

อันสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ 

ค่านิยม และคุณธรรมของบุคคล เพื่อให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพ 

และประสิทธิภาพการพัฒนาประเทศก็ย่อมทำได้สะดวกราบรื่นได ้

ผลที่แน่นอนและรวดเร็ว” 

 2. ประวัติความเป็นมาในการศึกษาด้านดนตรีไทย ของ  

ครโูม  ปลืม้ปรชีา จากการทีผู่ว้จิยัไดท้ำการรวบรวมและศกึษาขอ้มลู 

ต่างๆ นั้นทำให้ทราบว่า เนื่องจากทางที่ใช้ในการบรรเลงจังหวะ 

หนา้ทบัของครดูนตรไีทยสมยักอ่นมกีารบรรเลงดว้ยลกูเลน่และเมด็ 

พรายที่แพรวพราย มีความสวยงามในทางดนตรีอันเป็นเอกลักษณ์ 

เฉพาะของแต่ละบุคคลในการตีตะโพน-กลองทัด ซึ่งในปัจจุบันม ี

ผู้รู้ที่มีความสามารถในการบรรเลงตามแนวทางของครูดนตรีใน 

สมัยก่อนนั้นน้อยลง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาหน้าทับเพลง 

ชุดโหมโรงเย็น จากทางของครูเพลงท่านอื่นๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับใน 

วงการดนตรีไทย และครูดนตรีไทยท่านหนึ่งที่เป็นผู้มีความสามารถ 

ในการบรรเลงหน้าทับตะโพนจนได้ชื่อว่า “เป็นมือในการบรรเลง 

อย่างหาตัวจับได้ยาก” ครูโม ปลื้มปรีชา ซึ่งเป็นบุคคลหนึ่งที่เป็น 

ศิษย์ของครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) และ 

พระประณีตวรศัพท์ (เขียน วรวาทิน) ครูโม  ปลื้มปรีชา ได้ศึกษา 

วิชาความรู้ทางด้านดนตรีไทยในทุกด้านและทุกเครื่องมือทั้ง 

ปี่พาทย์ไทย ปี่พาทย์มอญและรวมถึงเครื่องกำกับจังหวะหน้าทับ 

ต่างๆ ตลอดจนเรียนรู้หลักการเทียบเสียงเครื่องดนตรีไทย ครูโม  

ปลื้มปรีชา ท่านเป็นผู้ที่มีความถนัดในเรื่องช่าง โดยเฉพาะเรื่องที ่

เกี่ยวกับการสร้างเครื่องดนตรีไทย ท่านได้สร้างเครื่องดนตรีไทย 

และปี่พาทย์มอญ นอกจากนี้การที่ครูโม ปลื้มปรีชา เข้าฝากตัว 

เป็นลูกศิษย์ของคุณครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) 

เพื่อนร่วมรุ่นของท่านที่เป็นลูกศิษย์รุ่นเดียวกัน ประกอบด้วย 

ครูประสิทธิ์  ถาวร ครูกิ่ง  เพชรพลอย ครูบุญยงค์  เกตุคง ฯลฯ 

ท่านเป็นผู้บรรเลงเครื่องหนังในวงปี่พาทย์ และเป็นที่ยอมรับของ 

รุ่นพี่  รุ่นเดียวกัน และรุ่นน้องๆ ทุกครั้งที่คุณครูหลวงประดิษฐ 

ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) มีงาน ครูโม ปลื้มปรีชา จะถูกคุณคร ู

เรียกใช้เพื่อไปปฏิบัติงานอยู่สม่ำเสมอ ครูโม ปลื้มปรีชา เป็นผู้ 

บุกเบิกวงอังกะลุง ตามรอยของคุณครูหลวงประดิษฐไพเราะ 

(ศร ศิลปบรรเลง) โดยท่านได้ประดิษฐ์อังกะลุงขึ้นใช้เอง ซึ่งได้รับ 

จากที่ได้เรียนรู้กับคุณครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) 

ต่อมาท่านได้เร่ิมก่อต้ังวงอังกะลุงข้ึน ด้วยความท่ีเป็นผู้มีความสามารถ 

ด้านดนตรีไทยและความมีน้ำใจโอบอ้อมอารีของครูโม  ปลื้มปรีชา    

จึงส่งผลให้ มีลูกศิษย์มากมายกว่า 100 ชีวิต และหลายท่านเป็น 

คนมีชื่อเสียงในวงการดนตรีไทย ซึ่งศิษย์รุ่นแรกๆ ประกอบไปด้วย  

ครูวิจักขณ์  เย็นเปี่ยม ครูเสวี เย็นเปี่ยม ครูนัฐพงศ์ โสวัตร  

ครูบุญช่วย  โสวัตร ครูมนัส  ขาวปลื้ม ครูยงยุทธ  ปลื้มปรีชา (บุตร) 

ครูวิเชียร อ่อนละมูล  ครูนิกร จันทศร ครูสมาน น้อยนิตย์  

ครูไพฑูรย์ เฉยเจริญ ครูบุญช่วย แสงอนันต์ ครูกมล ปลื้มปรีชา 

(บุตร) ครูลำยอง โสวัตร ฯลฯ ท่านได้อุปการะเลี้ยงดูลูกศิษย์เป็น 

อย่างดีบรรดาศิษย์ที่ท่านอุปการะส่วนใหญ่ได้เป็นอาจารย์สอน 

ดนตรีไทยตามสถานศึกษา มหาวิทยาลัย โรงเรียนรวมทั้งสถาบัน 

ต่างๆ ที่ดำเนินการสอนดนตรี เช่น กรมศิลปากร วิทยาลัยนาฏศิลป  

และมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งนี้ในบรรดาลูกศิษย์ครูโม  ปลื้มปรีชา  

โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียง 

ในวงการดนตรไีทย กระบวนการถา่ยทอดวชิาความรูเ้รือ่งดนตรไีทย 

และการบรรเลงหน้าทับ ของ ครูโม  ปลื้มปรีชา ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง 

ดนตรีใดๆ เช่น ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก 

โดยเฉพาะการบรรเลงเครื่องหนัง นอกจากท่านจะบรรเลงเครื่อง 

ดำเนินทำนองได้แล้ว ท่านเป็นผู้มีสามารถในการบรรเลงด้าน 

เครื่องหนังอีกด้านหนึ่งด้วย อันจะเห็นได้จาก ลูกศิษย์ของท่าน คือ  

ครูบุญช่วย  แสงอนันต์ วิธีการและกระบวนการเรียนการสอนของ 

ครูโม ปลื้มปรีชา มีความเข้มงวดเอาจริงเอาจังกับการสอนเพื่อให้ 

ลูกศิษย์ได้ดี ส่วนใหญ่ครูสาธิตวิธีการบรรเลงแล้วให้ลูกศิษย์ฝึก 

ปฏิบัติตาม ในขณะเดียวกันครูจะอธิบายวิธีปฏิบัติ อธิบายความ 

แตกต่างของเครื่องดนตรีในแต่ละเครื่อง โดยแรกจะฝึกให้ตีหน้าทับ 
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แบบพื้นฐานก่อน เมื่อเกิดความชำนาญโดยตีได้ไม่ค่อมจังหวะ 
ครจูงึจะเพิม่เทคนคิการตทีีซ่บัซอ้นและการใชม้อืทีย่ากขึน้  เพือ่ใหเ้กดิ 
ความไพเราะ โดยรูปแบบทางที่มีลักษณะพิเศษ คือ จะตีปิดทาง 
พื้นฐานไม่ให้เห็นหน้าทับเดิม  ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่า ทางของครูโม  
ปลื้มปรีชา นั้นจะตีได้ก็จะมีแต่เฉพาะเซียนเท่านั้น นอกจากนี้  
ยังวิธีการไล่มือ ของเครื่องหนังในแต่ละชนิด เช่น กลองแขก 
กลองสองหน้า กลองมลายู ฯลฯ อีกด้วย
 3. ศึกษาหน้าทับเพลงชุดโหมโรงเย็น
 จากการวิจัยผู้วิจัย พบว่า เนื่องจากหน้าทับเพลงชุด 
โหมโรงเย็น คือ เพลงสาธุการ เพลงตระโหมโรง เพลงรัวสามลา  
เพลงต้นเข้าม่าน เพลงเข้าม่าน เพลงปฐม เพลงลา เพลงเสมอ  
เพลงรัวลาเดียว เพลงเชิดสองชั้น เพลงเชิดชั้นเดียว เพลงกลม  
เพลงชำนาญ เพลงกราวใน เพลงต้นเข้าม่านและเพลงลา เป็น 
การบรรเลงดนตรีก่อนที่จะมีพิธีกรรมต่างๆ ส่วนใหญ่จะเป็น 
งานพิธีมงคล เช่น งานกฐิน งานโกนจุก งานบุญประเพณีต่างๆ 
ในตอนเย็น ก่อนที่จะเริ่มพิธีกรรมใดๆ ถ้ามีวงดนตรีปี่พาทย์เข้าไป 
บรรเลงประกอบอยู่ในงาน ก็จะต้องบรรเลงเพลงชุดโหมโรงเป็น 
อันดับแรก อีกส่วนยังเป็นการเป่าประกาศให้ทราบถึงว่างานพิธี 
นั้นๆ กำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว นอกจากนี้ยังมีคติความเชื่อว่าบทเพลง 
ที่นำมาบรรเลงในเพลงชุดโหมโรงเย็นมีความหมายในการอัญเชิญ 
เทพเจ้าบนทิพย์วิมานลงมาสู่มณฑลพิธีส่วนการบรรเลงดนตรีก่อน 
ที่จะเริ่มการแสดง มีจากคติความเชื่อในเรื่องของการอัญเชิญเทพ 
เจ้าให้ลงมาสู่ ณ ที่จัดการแสดงเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่  
บรรเลงและผู้แสดงอีกด้วย 
 เนื่องจากเพลงชุดโหมโรงเย็น จัดเป็นเพลงอันดับแรกของ 
การ “ครอบ” เพื่อที่จะเริ่มเรียน การเรียนดนตรีไทยในทางปี่พาทย์  
ทั้งในสำนักดนตรีไทยโดยทั่วไปและสถาบันที่จัดการเรียนการสอน 
ดนตรีไทย โดยเฉพาะวิทยาลัยนาฏศิลป ทุกแห่งในประเทศไทย 
นิยมใช้กันสืบต่อกันมาจนกระทั่ งปัจจุบัน มีลำดับขั้นตอน 
การครอบ เพื่อที่จะต่อเพลงนั้นๆ การเรียนดนตรีไทย สาขาปี่พาทย์  
เพลงชุดโหมโรงเย็นจัดได้ว่าเป็นเพลงที่ใช้ในการฝึกหัดเบื้องต้น 
ซึ่งได้จัดขั้นตอนการเรียนรู้ในบทเพลงไว้ 2 ขั้นตอน คือ ก่อนที่จะ 
เริ่มเรียนจะต้อง “ครอบ” เสียก่อนโดยครูผู้ถ่ายทอดจะจับมือให้ตี 
ฆ้องวงใหญ่ ประโยคแรกของเพลงสาธุการ 3 เที่ยว หลังจากนั้นก็ 
จะต่อเพลงสาธุการไปจบจน และต่อเพลงอื่นๆ ในชุดโหมโรงเย็น 
ทั้งหมด ยกเว้นเพลงตระ ซึ่งจะต้องให้ครูผู้ถ่ายทอดได้จับมือตีฆ้อง 
วงใหญ่ในทำนองเพลงประโยคแรกของเพลงตระหญ้าปากคอก 
3 ครั้ง แล้วก็ต่อเพลงตระหญ้าปากคอกจนจบ จากนั้นจึงต่อเพลง 
ตระโหมโรงเพลงอื่นๆ ถือเป็นการเรียนขั้นที่ 2 นอกจากนี้ผู้วิจัย 
พบว่ายังเพลงหน้าพาทย์ชั้นที่สูง อีกหลายเพลง จารีตของ 
นักดนตรีไทยโดยทั่วไป ก็จะรู้กันในหมู่นักดนตรีว่า จะต้องมี 
การครอบ หรือ รับมอบ เพื่อที่จะเรียนเพลงนั้นๆ ต่อไป เช่น 
เมื่อครอบเพลงสาธุการเพื่อที่จะต่อเพลงชุดโหมโรงเช้า เพลงชุด 

โหมโรงเย็น ยกเว้นเพลงตระหญ้าปากคอก ครอบเพลงตระโหมโรง 
หญ้าปากคอกเพื่อต่อเพลงตระหญ้าปากคอก และเพลงตระโหมโรง 
เพลงอื่นๆ ได้แก่ ตระปลายพระลักษณ์ ตระมารละหม่อม ฯลฯ ซึ่ง 
ถือเป็นธรรมเนียมการปฏิบัติที่สืบต่อๆ กันมา 
 จากการศึกษาหน้าทับเพลงชุดโหมโรงเย็น ของ ครูบุญช่วย 
แสงอนันต์ ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากครูโม  ปลื้มปรีชา จำนวน 
เพลงทั้งหมด 16 เพลง คือ เพลงสาธุการ เพลงตระโหมโรง 
เพลงรัวสามลา เพลงต้นเข้าม่าน เพลงเข้าม่าน เพลงปฐม เพลงลา  
เพลงเสมอ เพลงรัวลาเดียว เพลงเชิดสองชั้น เพลงเชิดชั้นเดียว  
เพลงกลม เพลงชำนาญ เพลงกราวใน เพลงต้นเข้าม่านและเพลงลา   
พบว่า ลักษณะการบรรเลงหน้าทับ จำแนกได้ คือ 
 กลุ่มที่ 1  กลุ่ มหน้ าทั บ เฉพาะแบบตะโพน ได้ แก่  
เพลงสาธุการ มีการบรรเลงหน้าทับเฉพาะตะโพน กระสวนจังหวะ 
ของหน้าทับมีเพียง 1 เที่ยว แต่หน้าทับตะโพนบรรเลง 3 หน้าทับ 
จากการสมัภาษณค์รบูญุชว่ย  แสงอนนัต ์รศ.ดร.ณรงคช์ยั ปฎิกรชัต ์ 
และครูสหวัฒน์  ปลื้มปรีชา ทั้ง 3 ท่าน มีความคิดเห็นที่ตรงกันว่า 
การตีหน้าทับตะโพน 1 หน้าทับ สามารถเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า 
“1 ท่า” เพราะฉะนั้นสามารถเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า เพลงสาธุ 
การตะโพนจะตีหน้าทับ 3 ท่า 
 กลุ่มที่ 2  กลุ่มหน้าทับพิเศษ ตะโพน-กลองทัด แบบ 5 ไม้ 
คือ หน้าทับเพลงต้นเข้าม่านและหน้าทับเพลงเสมอ ทั้ง 2 เพลง  
มีการตีกลองทัดในไม้เดิน 5 ไม้ เพลงต้นเข้าม่านใช้หน้าทับเพียงไม้ 
เดินเท่านั้น ไม่มีการตีไม้ลัก ส่วนเพลงเสมอจะมีไม้ลักในกระบวน 
การบรรเลงเครื่องหนัง
 กลุ่มที่ 3  กลุ่มหน้าทับพิเศษ ตะโพน-กลองทัด แบบ 4 ไม้ 
คอื หนา้ทบัเพลงตระโหมโรงและหนา้ทบัเพลงลา จากการสมัภาษณ ์
ครูบุญช่วย  แสงอนันต์ ครูสหวัฒน์  ปลื้มปรีชา ครูสมาน  น้อยนิตย์  
และครูอเนก  อาจมังกร ทั้ง 4 ท่าน มีความเห็นที่ตรงกันว่า หาก 
เปรียบเทียบโดยใช้กระบวนการวัดหน้าทับเพลง เช่น เพลงตระโหมโรง  
เมื่อนำมาเปรียบเทียบ กับ หน้าทับปรบไก่ “อัตราจังหวะสองชั้น” 
เห็นได้ว่า อัตราจังหวะ 2 ชั้น เท่ากับ ห้องเพลง 8 ห้อง เพราะฉะนั้น 
ใน 1 ไม้เดิน มีความยาวเท่ากับ 2 หน้าทับปรบไก่ ดังนั้น สามารถ 
อธิบายได้ว่าเพลงตระโหมโรงมีอัตราจังหวะ 3 ชั้น ส่วนเพลงลามี 
ความยาวเพียง 1 ใน 4 ของเพลงตระโหมโรง ดังนั้นเพลงลาเป็น 
เพลงที่มีอัตราจังหวะชั้นเดียว
 กลุ่มที่ 4  กลุม่หนา้ทบัพเิศษ ตะโพน-กลองทดั แบบ ไมเ้ดนิ 
คือ หน้าทับเพลงเข้าม่าน หน้าทับเพลงปฐม หน้าทับเพลงเชิดสองช้ัน  
หน้าทับเพลงเชิดช้ันเดียว หน้าทับเพลงกลมและหน้าทับเพลงกราวใน 
จากการสัมภาษณ์ครูบุญช่วย  แสงอนันต์ และครูสมาน  น้อยนิตย์ 
ทั้ง 2 ท่าน ให้ความคิดเห็นที่ตรงกัน คือ เพลงในกลุ่มนี้ เป็นลักษณะ 
การตีกลองทัดแบบไม้เดินเพียงอย่างเดียว เช่น เพลงเข้าม่าน 
ตะโพนตีท้ากลองว่า “--ตฺพ –ตํ-ตฺ” กลองทัดตีรับ ว่า “---- ---ตฺ” 

เพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน ผู้บรรเลงกลองทัดตีกลองไปแบบน้ีจนจบเพลง 
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 กลุ่มที่ 5  กลุ่มหน้าทับเฉพาะ ตะโพน-กลองทัด แบบไม่มี 
จังหวะ คือ หน้าทับเพลงรัวสามลาและหน้าทับเพลงรัวลาเดียว 
จากการสัมภาษณ์ครูบุญช่วย  แสงอนันต์ ครูสหวัฒน์  ปลื้มปรีชา 
ครูสมาน น้อยนิตย์ และครูอเนก อาจมังกร ทั้ง 4 ท่าน มีความเห็น 
ที่ตรงกันว่า เพลงประเภทเพลงรัวเป็นเพลงที่ไม่มีจังหวะที่คงที่ 
แน่นอน เหมือนหน้าทับปรบไก่และหน้าทับสองไม้
 กลุ่มที่ 6  กลุ่มหน้าทับเฉพาะ ตะโพน-กลองทัด แบบไม ้
ประดน คือ หน้าทับเพลงชำนาญจากการสัมภาษณ์ครูบุญช่วย 
แสงอนันต์ ครูสหวัฒน์  ปลื้มปรีชา ครูสมาน  น้อยนิตย์ และ 
ครูอเนก  อาจมังกร ทั้ง 4 ท่าน มีความเห็นที่ตรงกันว่า คำว่า  
“ประดน” คือ การตีซ้ำหน้าทับ 
 ซึ่งสอดคล้องกับ ถาวร  หัสดี เรื่อง การวิเคราะห์หน้าทับ 
ตะโพน-กลองทัด เพลงหน้าพาทย์เกี่ยวกับการเดินทาง สามารถ 
จำแนกเพลงออกเป็นกลุ่มตามลักษณะหน้าทับแต่ละประเภทได้ 
3 กลุ่มคือ
 กลุ่มที่ 1  กลุ่มเพลงที่ใช้หน้าทับวนซ้ำแบบไม่มีบากเสียง 
และไม่มีบากหมดท่อน/ตัว เพลงในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีสัดส่วนของ 
ทำนองค่อนข้างยาว มักจะใช้บรรเลงประกอบการแสดงในลักษณะ 
เป็นการเต้นหรือการรำเป็นหมู่คณะ กระสวนจังหวะของหน้าทับ 
จึงมีลักษณะเป็นวลีสั้นๆ แต่ตีวนซ้ำไปอย่างต่อเนื่อง หน้าทับของ 
เพลงกลุ่มนี้ไม่มีส่วนสัมพันธ์กันกับการกำหนดความสั้น-ยาวของ 
ทำนองเพลงแต่อย่างใด
 กลุ่มที่ 2 กลุ่มเพลงที่ใช้หน้าทับวนซ้ำ แบบมีการบากเสียง 
มีไม้เดิน และมีมือบากแสดงการหมดท่อน/ตัว เพลงในกลุ่มนี้  
เฉพาะที่ทำการศึกษาพบเพียง 3 เพลงคือเพลงเชิด เพลงเชิดฉาน  
และเพลงรุกร้น ในเพลงเชิดนั้นแยกออกเป็นเพลงเชิดสองชั้นกับ 
เพลงเชิดชั้นเดียว การแบ่งสัดส่วนของทำนองเพลงนั้นกำหนดเรียก 
เป็น “ตัว” คือ ตัวที่ 1 ตัวที่ 2 ฯลฯ ทั้งเพลงเชิดสองชั้นและเพลง 
เชิดชั้นเดียว มีวิธีการปฏิบัติหน้าทับในตอนบากเสียงอย่างเดียวกัน 
คือ บากเสียงตอนขึ้นตัวใหม่ครั้งหนึ่ง กับ บากเสียงตอนกลางตัว 
เพื่อเปลี่ยนเสียงกลองอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งทำนองเพลงตอนหลังมี 
เหมอืนกนัหมดทกุตวั เพลงเชดิสองชัน้กม็ทีำนองเฉพาะของสองชัน้  
เพลงเชิดชั้นเดียวก็มีทำนองเฉพาะของชั้นเดียวเมื่อตะโพนทำการ 
บากเสียงขึ้นตัวใหม่แล้ว ก็เข้าสู่ไม้เดิน โดยกระสวนจังหวะของ 
ตะโพนในเพลงเชิดสองชั้นของการนำกลองทัด แต่ในเพลงเชิด 
ชั้นเดียวมีลักษณะขัด สอดแทรกกับเสียงกลองทัด เนื่องจากมี 
จังหวะค่อนข้างเร็ว 
 ส่วนในเพลงเชิดฉานกับเพลงรุกร้นนั้น กระสวนจังหวะของ 
หน้าทับใช้เหมือนกันทุกประการ เพลงเชิดฉานเรียกการแบ่ง 
สัดส่วนของเพลงเป็น “ตัว” เช่นเดียวกับเพลงเชิด แต่เพลงรุกร้น  
เรียกเป็น “ท่อน” หน้าทับที่ใช้มือบากเสียง 2 เสียง แล้วจึงเข้าสู่ไม้ 
เดินไปตามทำนองเพลง เม่ือทำนองเพลงวนกลับมาเท่ียวท่ี 2 จนหมด 
ตัว/ท่อน ในเที่ยวที่ 2 จึงทำการบากมือตะโพนและไม้กลองเพื่อ 

แสดงการจบตัว/ท่อน หรือลงจบเพลง
 กลุ่มที่ 3  กลุ่มเพลงหน้าพาทย์ที่ใช้หน้าทับเสมอ เพลงใน 
กลุ่มนี้ทั้งหมดเป็นเพลงที่มีลักษณะทำนองตายตัว สามารถกำหนด 
รูปแบบได้อย่างชัดเจนหน้าทับของเพลงหน้าพาทย์กลุ่มนี้ มี 
เค้าโครงเดียวกันทุกประการโดยดูได้จากในแต่ละมือที่ใช้ทั้งใน 
ไม้กลอง และไม้ลา ล้วนมีกระสวนจังหวะ อย่างเดียวกันทั้งสิ้นเพียง 
แต่มีความแตกต่างกันที่ รูปแบบเพลงเท่านั้น  
 4. การวิเคราะห์หน้าทับเพลงชุดโหมโรงเย็น โดยเปรียบเทีย 
บระหว่างหน้าทับเพลงชุด โหมโรงเย็นของครูบุญช่วย  แสงอนันต์  
ที่ได้รับสืบทอดมาจาก ครูโม  ปลื้มปรีชา กับ หน้าทับหลัก จาก 
ทั้งหมด 16 เพลง พบว่าเพลงที่มีการบรรเลงหน้าทับที่แตกต่างกัน 
มีจำนวน 5 เพลง ได้แก่  1) เพลงสาธุการ  2) เพลงตระโหมโรง 
3) เพลงลา 4) เพลงเสมอ 5) เพลงกลม 
 เพลงสาธุการ เป็นเพลงแรกในการบรรเลงเพลงชุดโหมโรง 
เย็น ซึ่งทางของครูบุญช่วย แสงอนันต์ ที่ได้รับการสืบทอดมาจาก 
ครูโม  ปลื้มปรีชา มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นที่สุดในบรรดาเพลงชุด 
โหมโรงเย็น มีลักษณะการบรรเลงหน้าทับต่างแตก จากการบรรเลง 
หน้าทับทางหลักโดยสิ้นเชิง ทางของครูโม ปลื้มปรีชา นั้นมีลักษณะ 
การตีที่ถี่กว่า ตีละเอียดกว่า มีลูกเล่นมากกว่าทางหลัก มีการใช้ 
กลเม็ดเด็ดพลายในการตีอันมีรูปแบบการเฉพาะตัว มีการใช้ 
ลักษณะมือที่เรียกว่า “การตีสะบัดซ้ายประคบขวา” อันเป็นการใช้ 
มือซ้ายในลักษณะการตีแบบสะบัด ส่วนมือขวานั้นมีลักษณะการ 
ตแีบบประคบ  นอกจากนีย้งัมลีกัษณะเฉพาะตวัในการตหีนา้ทบัหลกั 
ที่เรียกว่า “ตีแบบปิดหน้าทับหลัก” คือการตีหน้าทับที่มีความ 
ละเอียดมากกว่า โดยตีปิดทางหน้าทับหลัก ซึ่งเป็นลักษณะที่โดดเด่น 
อนัเปน็เอกลกัษณข์องหนา้ทบัสาธกุาร  จากการสมัภาษณค์รบูญุชว่ย  
แสงอนันต์ท่านกล่าวว่า “แม้แต่ครูโชติ ดุริยประณีต ยังชมว่า 
มือตะโพนและกลองทัด ของครูโม ปลื้มปรีชา นั้นเป็นมือที่ตียาก  
และจะตีเฉพาะเซียนเท่านั้น”
 เพลงตระโหมโรง เป็นเพลงลำดับที่สองในการบรรเลงเพลง 
ชุดโหมโรงเย็น ความแตกต่างของการบรรเลงหน้าทับเพลงตระโหมโรง 
ทางของครูโม  ปลื้มปรีชา จะมีลักษณะการบรรเลงที่เรียกว่า 
“ตีสอดไม้ลัก” คือ การตีตะโพนสอดสลับรับกับไม้กลอง ซึ่งแตกต่าง 
กับหน้าทับหลัก ซึ่งหน้าทับหลักจะเป็นการตีต้อนไม้  
 เพลงลา เป็นเพลงลำดับที่หกในการบรรเลงเพลงชุด 
โหมโรงเย็น ทางของครูบุญช่วย แสงอนันต์ ที่ได้รับการสืบทอด 
มาจากครูโม  ปลื้มปรีชา มีลักษณะการใช้มือตีที่ละเอียด และ 
ถี่กว่าทางหลัก  
 เพลงเสมอ เป็นเพลงลำดับที่เจ็ดในการบรรเลงเพลงชุด 
โหมโรงเย็น ลักษณะการตีทางของครูบุญช่วย แสงอนันต์ ที่ได้ 
รับการสืบทอดมาจากครูโม  ปลื้มปรีชา ในแต่ละหน้าทับมีการใช้ 
มือตีที่ละเอียด ตีถี่กว่าหน้าทับหลัก
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ประสงค์   จันทพันธุ์

 เพลงกลม เป็นเพลงลำดับที่ 12 ในการบรรเลงเพลง 
ชุดโหมโรงเย็น การบรรเลงหน้าทับเพลงกลมทางของครูบุญช่วย 

แสงอนันต์ ที่ได้รับการสืบทอดมาจากครูโม ปลื้มปรีชา ต่างกัน 

เพยีงเลก็นอ้ย โดยหนา้ทบัหลกั ต“ี-ต-ํท --ตตฺ ํ-ท-ต ฺ–พ-ํท” ทางครโูม  

ปลื้มปรีชา ตี “-ตํ-ท --ตฺตํ -ตํ-ตฺ –พ-ท”

 เพลงท่ีมีการบรรเลงหน้าทับเหมือนกันมีจำนวน 9 เพลง ได้แก่   

1) เพลงรวัสามลา  2) เพลงตน้เขา้มา่น  3) เพลงเขา้มา่น   4) เพลงปฐม 

5) เพลงรัวลาเดียว 6) เพลงเชิดสองชั้น 7) เพลงเชิดชั้นเดียว 

8) เพลงชำนาญ  9) เพลงกราวใน จะเห็นว่าเมื่อสรุปเปรียบเทียบ 

จำนวนเพลงทีม่หีนา้ทบัทีแ่ตกตา่งกนั  5 เพลง  และหนา้ทบัทีเ่หมอืนกนั   

9 เพลง รวมจำนวนเพลงได้ 14 เพลงนั้นเพราะ ในการบรรเลงมี 

การบรรเลงเพลงซำ้จำนวน 2 เพลง คอื เพลงตน้เขา้มา่น และเพลงลา 

ส่วนการตีกลองทัด  จากจำนวนเพลงทั้งหมด 16 เพลง มีเพลงเพียง  

1 เพลง ที่ไม่มีกลองทัดในการบรรเลง คือ  เพลงสาธุการ นอกนั้น 

ทั้ง 15  เพลงมีการบรรเลงที่เหมือนกับทางหลักทุกเพลง  

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ลักษณะการบรรเลงหน้าทับ 

เพลงชุดโหมโรงเย็นทางของครูบุญช่วย  แสงอนันต์ ที่ได้รับ 

การสืบทอดมาจากครูโม  ปลื้มปรีชา สังเกตได้ว่า มีการใช้มือตีที่มี 

ความละเอียดค่อนข้างตีถี่ มีกลเม็ด ลูกเล่นในการบรรเลง เสียง 

ของตะโพนในแต่ละประโยคเพลงมีความแตกต่างกับทางหลัก 

บางประโยคเพลงกแ็ตกตา่งมาก บางประโยคกแ็ตกตา่งเพยีงเสยีงเดยีว 

อันเป็นลักษณะเด่นของการบรรเลงหน้าทับในเพลงชุดโหมโรงเย็น 

ทางของครูโม  ปลื้มปรีชา ในส่วนของไม้กลองนั้นมีการบรรเลงที่ไม่ 

แตกต่างจากบรรเลงหน้าทับหลัก 

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้

  1.1 การจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัยนาฏศิลปส่

วนภูมิภาคทุกแห่ง ในหน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  เมื่อผู้เรี

ยนมคีวามสามารถในการปฏบิตัหินา้ทบัไดถ้กูตอ้งตามหลกัของหนา้

ทบัพืน้ฐานแลว้  เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้  ควรจ

ะนำรปูแบบการตหีนา้ทบัทีไ่ดจ้ากการศกึษาในครัง้นีไ้ปใชใ้นกระบว

นการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาที่สูงขึ้นต่อไป

  1.2 นำผลการศึกษาในครั้งนี้เผยแพร่ให้แก่ครูผู้สอนเค

รื่องหนัง หรือผู้ที่สนใจจะศึกษาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทักษ

ะทางวชิาชพีของบคุลากรทางการศกึษาในการพฒันาตนเอง  อกีทัง้

ยังเป็นการช่วยอนุรักษ์ทางตะโพนของครูโม  ปลื้มปรีชา  อีกด้วย

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 ควรมกีารศกึษาหนา้ทบัทีใ่ชใ้นเพลงชดุโหมโรงเชา้ 

และ โหมโรงกลางวัน ของครูโม  ปลื้มปรีชา  และรวบรวมไว้เป็นชุด 

เดียวกัน

  2.2 ควรมกีารศกึษาหนา้ทบัทีใ่ชใ้นเพลงชดุโหมโรงเชา้ 

โหมโรงกลางวัน และโหมโรงเย็นจากทางของครูเครื่องหนังท่าน 

อื่นๆ เพิ่มด้วย
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 2556. [ออนไลน์].แหล่งข้อมูล : http://www.prdnorth. 

 in.th/ queen/ [ 12 มกราคม 2557]

สงัด  ภูเขาทอง. 2532. การดนตรีไทยและทางเข้าสู่ดนตรีไทย.		

	 กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์.
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การจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปริมณฑล

Waste	Management	of	the	Bangkok	Metropolitan	Administration	and

the	Local	Administrative	Organizations	in	Vicinity

จักรกริช			กาญจนกิจ		วิสาขา		ภู่จินดา			จำลอง		โพธิ์บุญ

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บทคัดย่อ
 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตปริมณฑล วิเคราะห์เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับความล้มเหลวและความสำเร็จในการจัดการขยะมูลฝอยและเพื่อนำเสนอแนวทางการ 

จัดการปัญหาขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปริมณฑล โดยใช้วิธีการทบทวนเอกสารและรายงาน 

ต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-dept  

Interview) ผู้บริหาร ผู้กำหนดนโยบายและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย 

 ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยที่พบมากที่สุดคือปัญหาการเก็บขนขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนประชาชนหรือจุด 

ทิ้งขยะรวมของชุมชน รองลงมาคือ ปัญหาภาชนะรองรับขยะมูลฝอยมีไม่เพียงพอและปัญหาของคุณภาพการบริการเก็บขนขยะมูลฝอยที่ 

ทำความสกปรกขณะทำการเก็บขนขยะ และปัญหาการเก็บขนขยะมูลฝอยที่ไม่ตรงต่อเวลา ทำให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างส่งกลิ่นเหม็น 

เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นำโรคต่างๆ ตามมา และปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอยซึ่งได้รับการต่อต้านจากประชาชนในพื้นที่ 

 ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปริมณฑล คือ ปัจจัยด้านสภาพ 

เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อแหล่งที่มา ประเภทและปริมาณของขยะมูลฝอย พบว่า ประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสำคัญและ 

ไม่สนใจการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง 

 ปัจจัยด้านองค์ประกอบของระบบ พบว่า การปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดมีจำนวนน้อย การรณรงค์ยังไม่เพียงพอที่จะทำให ้

ประชาชนเกิดความตระหนักและลงมือปฏิบัติ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ด้านงบประมาณ พบว่า งบประมาณมีเพียงพอต่อการ 

ปฏิบัติงานแต่ถูกนำมาใช้กับเทคโนโลยีเดิมที่เคยปฏิบัติมา คือ เตาเผาขยะและบ่อฝังกลบ ด้านอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้การจัดการขยะมูลฝอย  

พบว่า ไม่มีปัญหาด้านอุปกรณ์เครื่องมือ ด้านสถานที่ พบว่า มีปัญหาขาดแคลนที่ดินในการก่อสร้างศูนย์คัดแยกขยะ และการต่อต้านจาก 

ประชาชนทำให้ไม่สามารถเข้าดำเนินการในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ได้ ปัจจัยด้านกระบวนการ พบว่า นโยบายและแผนการดำเนินการจัดการ 

ขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปริมณฑลมีนโยบายที่เหมือนกัน คือ การลดขยะมูลฝอยจาก 

แหล่งกำเนิด ด้านการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอย พบว่า ส่วนใหญ่ใช้การจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ

 ด้านปริมาณขยะมูลฝอย พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยมีปริมาณเพิ่มขึ้นแต่เหลือตกค้างตามแหล่งชุมชนน้อยลงทั้งในพื้นที่ 

กรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปริมณฑล 

 ผลกระทบจากการจัดการขยะมูลฝอย พบว่า ภาครัฐมีการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยเพิ่ม 

มากขึ้นโดยมุ่งเน้นตั้งแต่ระดับครัวเรือนจนถึงระดับชุมชน 

 แนวทางการจัดการขยะมูลฝอย ได้แก่ การหามาตรการจูงใจหรือมาตรการบังคับใช้ที่สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยให้ได้มากที่สุด  

เช่น การเก็บค่าธรรมเนียมการกำจัดขยะ หรือมาตรการจูงใจให้ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง เช่น ธนาคารขยะรีไซเคิลที่ให้ผล 

ตอบแทนในระดับที่น่าสนใจเพียงพอที่จะทำให้ประชาชนหันมาทำการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง 

คำสำคัญ	: การจัดการขยะมูลฝอย, กรุงเทพมหานคร, เงื่อนไขความสำเร็จ ความล้มเหลว
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Abstract

  This study aimed at examining waste management problems occurring in Bangkok Metropolitan 

Administration and the local administrative organizations in vicinity; investigating success and failure conditions 

towards waste management; and proposing the waste management model for the aforementioned organizations. 

The researcher conducted literature review on authorities concerned in both Bangkok Metropolitan Administration  

and the local administrative organizations, and also in-dept interview with executives, policy-makers and officials  

of the organizations relating waste management such as Pollution Control Department, Department of  

Environmental Quality Promotion, Bangkok Metropolitan Administration, Samut Prakarn Municipality, Pathum 

Thani Municipality, Nonthaburi Municipality, Nonthaburi Provincial Administrative Organization, Samut Prakarn 

Provincial Administrative Organization, Pathum Thani Provincial Administrative Organization, Khlong Sam  

Sub-district Administrative Organization, Bang Nam Pheung Sub-district Administrative Organization, and Koh Kred  

Sub-district Administrative Organization.

 The results of the study indicate that the most common waste management problem is about waste  

collection from households to community waste stations. The inferior arise from inadequate numbers of  

containers; inefficient waste collection services leading to dirtiness; unpunctual collection services causing  

waste remainder which brings about bad odor and vector habilitation; and anti-refuse disposal by locals.

 The factors affecting waste management of Bangkok Metropolitan Administration and the local  

administrative organizations in vicinity were economic, social and environmental conditions having an influence  

on sources, types and quantities of waste. The findings indicated that the people in those areas did not pay  

enough attention and take significant consideration to appropriate waste management.

 So far as the systematic factors are concerned, the study found that there was little policy compliance;  

insufficient campaigns to raise public awareness and performance; and a lack of operational staff. In terms of  

budget, it was found to be adequate to operate, but it was spent on traditional technology - namely incinerators 

and sanitary landfills. With regards to equipment employed for waste management, there was no problem at  

this juncture. With regards to sites, the problems were a lack of land for a waste segregation center, and public  

resistance in operational sites. In terms of procedure, Bangkok Metropolitan Administration and the local  

administrative organizations in vicinity had the same policies and action plans for waste management; that is to  

say, a reduction in waste from its sources. Moreover, in terms of waste management employment, outsourcing  

was the large proportion.

 As far as the quantities of waste are concerned, Bangkok Metropolitan Administration and the local  

administrative organizations in vicinity encountered increasing amount of waste, but less remain waste in  

community.

 The effect on waste management indicated that the public sector conducted more campaigns to promote  

people’s participation in this mentioned management from domestic to communal levels.    

 The means of waste management was proposed to be persuasive and enforcement measures for  

maximum waste reduction - such as disposal fees, or persuasion measures for people to sort waste prior to  

disposing it - such as a recycle bank which appropriately rewards them for the sorting / separating the waste.

Keywords	: waste management, Bangkok Metropolitan Administration, success and failure conditions
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บทนำ
 จากรายงานปริมาณขยะชุมชนที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 

ปี พ.ศ. 2548-2553 ของกรมควบคุมมลพิษพบว่า ปริมาณขยะ 

ชุมชนมีแนวโน้ม เพิ่ มขึ้ นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง  โดยในปี  2548 

กรงุเทพมหานครมปีรมิาณขยะ 8,291 ตนัตอ่วนั เปน็ 8,766 ตนัตอ่วนั 

ในปีพ.ศ. 2553 เพิ่มขึ้นถึง 475 ตันต่อวัน (กรมควบคุมมลพิษ, 

2556)

 กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ 

พิเศษที่มีขนาดใหญ่ มีพื้นที่เชื่อมต่อกับปริมณฑล 3 จังหวัด คือ 

จงัหวดัปทมุธาน ีจงัหวดันนทบรุ ีจงัหวดัสมทุรปราการ โดยมอีงคก์ร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น คือ องค์กรบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล 

ต่างๆ ของทั้ง 3 จังหวัดเป็นจุดเชื่อมต่อ ด้วยความเจริญของ 

กรุงเทพมหานครที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงทำให้พื้นที่โดยรอบ 

กรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของความเจริญ 

นี้ด้วย รวมถึงปัญหาที่มาพร้อมกับความเจริญเติบโตของสังคมเมือง 

คือ ปัญหาขยะมูลฝอย

 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปริมณฑลใช้วิธีการจ้างเหมาเอกชน 

ดำเนินการมาโดยตลอดระยะเวลา 10 ปี โดยการขนขยะมูลฝอย 

ไปฝงักลบนอกพืน้ทีก่รงุเทพมหานครโดยมสีถานขีนถา่ยขยะมลูฝอย 

เป็นจุดพักขยะมูลฝอยรวมถึงเป็นจุดคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนนำ 

ไปฝังกลบ ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนที่ตั้ง 

บ้านเรือนบริเวณรอบๆ สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย ในด้านมลภาวะ 

ทางกลิ่นและอาจมีผลต่อคุณภาพน้ำใต้ดินในบริเวณรอบๆ สถานี 

ขนถ่ายขยะมูลฝอยด้วย

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบสถานการณ์และ 

ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในเขตพื้นที่

กรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปริมณฑลที่มี

พื้นที่ติดกับกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่รองรับการขยายตัวของ 

กรุงเทพมหานคร ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และ 

จังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงวิเคราะห์เงื่อนไขความสำเร็จและ 

ความล้มเหลว เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และเสนอแนะ 

การจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นในปริมณฑลต่อไป 

วิธีดำเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ ใช้รูปแบบของการวิจัย (Research Design) 

เชิงคุณภาพ (Qualitative Method) โดยใช้วิธีการศึกษาดังนี้

 1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการศึกษา 

ข้อมูลจากเอกสาร (Document Study) โดยการทบทวน 

เอกสารและรายงานต่างๆ ได้แก่ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย  

บทความและเอกสารทางวิชาการ เอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งจากกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บันทึกเอกสารทาง 

ราชการ สถิติเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย เอกสารเกี่ยวกับ 

การจัดการขยะมูลฝอย เป็นต้น

 2. ข้อมูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-dept 

Interview) ผู้ให้ข้อมูลหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย 

ในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติงาน ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร องค์การบริหาร 

สว่นจงัหวดันนทบรุ ีเทศบาลนครนนทบรุ ีองคก์ารบรหิารสว่นตำบล 

เกาะเกร็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เทศบาลเมือง 

ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม องค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เทศบาลนครสมุทรปราการ องค์การ 

บริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง และใช้แบบสอบถามกับประชาชนใน 

พื้นที่สำนักงานเขตสายไหม เทศบาลนครนนทบุรี องค์การบริหาร 

ส่วนตำบลเกาะเกร็ดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม และ 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง ชุมชนละ 20 ตัวอย่าง

การวิเคราะห์ข้อมูล
 การศึกษาครั้งนี้ใช้เทคนิค CIPP-I Model เป็นแนวทาง 

สำหรบัการประเมนิผลการจดัการขยะมลูฝอยของกรงุเทพมหานคร

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปริมณฑล ดังภาพที่ 1

ผลการศึกษา
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีผลการศึกษาโดยแบ่งตามวัตถุประสง

ค์การวิจัยดังนี้

	 1)	 สถานการณแ์ละปญัหาของการจดัการขยะมลูฝอยทีเ่

กดิขึน้ในกรงุเทพมหานคร	และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีอ่ยูใ่

นเขตปริมณฑล

  1. ปญัหาเกีย่วกบัขยะมลูฝอยในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร 

เกิดจากพื้นที่สำหรับการกำจัดขยะมูลฝอยมีจำกัด ขยะมูลฝอย 

ทั้งหมดถูกนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพียง 5.8 

ล้านตัน หรือร้อยละ 36 ขยะส่วนที่เหลือประมาณ 10 ล้านตัน 

ถูกกำจัดทิ้งโดยการเผา กองทิ้งในบ่อดินเก่าหรือพื้นที่รกร้างซึ่งส่วนที่ 

จัดการไม่ได้จะตกค้างและมีปริมาณเพิ่มขึ้น กรุงเทพมหานคร 

มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่จัดเก็บได้เฉลี่ย 8,867 ตันต่อวัน  

หรือคิดเป็นร้อยละ 21 ของขยะมูลฝอยของทั้งประเทศ และมี 

แนวโนม้มากขึน้ เนือ่งจากการขยายตวัของเศรษฐกจิและประชากร 

ที่เพิ่มขึ้น ขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานครแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 

คือ มูลฝอยเปียก ได้แก่ เศษอาหาร เศษอินทรียวัตถุที่สามารถ 

ย่อยสลายเน่าเปื่อยง่าย มีความชื้นสูง และส่งกลิ่นเหม็นได้รวดเร็ว 

(ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร, 2555)
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ผลการศึกษา 

 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีผลการศึกษาโดยแบงตามวัตถุประสงคการวิจัยดังน้ี 
1) สถานการณและปญหาของการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนในกรุงเทพมหานคร และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยูใน
เขตปริมณฑล 

1. ปญหาเกี่ยวกับขยะมูลฝอยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเกิดจากพื้นที่สําหรับการกําจัดขยะมูลฝอยมีจํากัด ขยะมูล
ฝอยทั้งหมดถูกนําไปกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการเพียง 5.8 ลานตัน หรือรอยละ 36 ขยะสวนที่เหลือประมาณ 10 ลาน
ตัน ถูกกําจัดทิ้งโดยการเผา กองทิ้งในบอดินเกาหรือพื้นที่รกราง ซ่ึงสวนที่จัดการไมไดจะตกคางและมีปริมาณเพิ่มขึ้น 
กรุงเทพมหานครมีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่จัดเก็บไดเฉล่ีย 8,867 ตันตอวัน หรือคิดเปนรอยละ 21 ของขยะมูลฝอยของทั้ง
ประเทศ และมีแนวโนมมากขึ้น เน่ืองจากการขยายตัวของเศรษฐกิจและประชากรที่เพิ่มขึ้น ขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร
แบงออกเปน 3 ประเภท คือ มูลฝอยเปยก ไดแก เศษอาหาร เศษอินทรียวัตถุที่สามารถยอยสลายเนาเปอยงาย มีความชื้นสูง 
และสงกล่ินเหม็นไดรวดเร็ว (ศูนยขอมูลกรุงเทพมหานคร, 2555) 

2. สถานการณและปญหาของขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัดนนทบุรี พบวา ขยะมูลฝอยในพื้นที่สวนใหญเปนขยะ
ที่มาจากบานเรือนประชาชน ไดแก เศษอาหาร พลาสติก กระดาษ ไม และขยะที่เกิดจากตลาดสด ไดแก เปลือกผลไม 
ถุงพลาสติก ปริมาณขยะมูลฝอยเฉล่ีย 960 ตัน/วัน อัตราเกิดขยะมูลฝอยเฉล่ีย 1.310 กิโลกรัมตอคนตอวัน (สํานักงานจังหวัด
นนทบุรี, 2556) โดยปริมาณขยะของเทศบาลนครนนทบุรีเกิดขึ้นวันละ 290 ตัน ซ่ึงการเก็บขนและรวบรวมขยะมูลฝอยของ
จังหวัดนนทบุรีน้ัน ทางองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรีไดใชวิธีการจางเหมา หจก. กิจการรวมคาซีพีจี กรีนเวซท ดําเนินการ

Input 
 -  บุคลากร 
 -  งบประมาณ 
 -  อุปกรณ เคร่ืองมือ 
     และสถานที ่

Process 
- นโยบายและแผนการ
ดําเนินงาน 
    + การคิดและการวางแผน 
    + การดําเนินการ 
- การจัดการขยะ 
    + การเก็บรวบรวม 
    + การเปลี่ยนแปลง 
       สภาพและการนํา 

กลับมาใชใหม 
    + การกําจัด 
- การติดตามประเมินผล 
    + ผลประโยชนที่ไดรับ 
- การสรางความรวมมือกับ 
อปท. อ่ืนๆ /กทม.อ่ืนๆ/
กรุงเทพมหานคร 
 

Product/Output 
- ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 
- ปริมาณขยะที่จัดเก็บ 
- ปริมาณขยะที่
Recycle/Reuse/นําไปใช
ประโยชน 

Context 
สถานการณขยะมูลฝอย  ปญหาและความตองการในการจัดการขยะมูลฝอย 
- ประเภทขยะมูลฝอย  - การเก็บรวบรวม / ขยะตกคาง 
- ปริมาณขยะมูลฝอย  - การเก็บขน 
- แหลงที่มาของขยะมูลฝอย  - การเปลี่ยนแปลงสภาพและการนํากลับมาใชใหม 

 

Outcome 
- รายไดจากขยะหรือจาก
การรีไซเคิล 
- เครือขายการจัดการขยะ
รวมกับ อปท. อ่ืนๆ /
กทม./หนวยงานอ่ืน 
- ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
- ความพึงพอใจของ
ประชาชน 

ขอเสนอแนะแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตปริมณฑล 

ภาพที่	1	กรอบแนวคิดในการวิจัย

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ผลการศึกษา 

 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีผลการศึกษาโดยแบงตามวัตถุประสงคการวิจัยดังน้ี 
1) สถานการณและปญหาของการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนในกรุงเทพมหานคร และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยูใน
เขตปริมณฑล 

1. ปญหาเกี่ยวกับขยะมูลฝอยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเกิดจากพื้นที่สําหรับการกําจัดขยะมูลฝอยมีจํากัด ขยะมูล
ฝอยทั้งหมดถูกนําไปกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการเพียง 5.8 ลานตัน หรือรอยละ 36 ขยะสวนที่เหลือประมาณ 10 ลาน
ตัน ถูกกําจัดทิ้งโดยการเผา กองทิ้งในบอดินเกาหรือพื้นที่รกราง ซ่ึงสวนที่จัดการไมไดจะตกคางและมีปริมาณเพิ่มขึ้น 
กรุงเทพมหานครมีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่จัดเก็บไดเฉล่ีย 8,867 ตันตอวัน หรือคิดเปนรอยละ 21 ของขยะมูลฝอยของทั้ง
ประเทศ และมีแนวโนมมากขึ้น เน่ืองจากการขยายตัวของเศรษฐกิจและประชากรที่เพิ่มขึ้น ขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร
แบงออกเปน 3 ประเภท คือ มูลฝอยเปยก ไดแก เศษอาหาร เศษอินทรียวัตถุที่สามารถยอยสลายเนาเปอยงาย มีความชื้นสูง 
และสงกล่ินเหม็นไดรวดเร็ว (ศูนยขอมูลกรุงเทพมหานคร, 2555) 

2. สถานการณและปญหาของขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัดนนทบุรี พบวา ขยะมูลฝอยในพื้นที่สวนใหญเปนขยะ
ที่มาจากบานเรือนประชาชน ไดแก เศษอาหาร พลาสติก กระดาษ ไม และขยะที่เกิดจากตลาดสด ไดแก เปลือกผลไม 
ถุงพลาสติก ปริมาณขยะมูลฝอยเฉล่ีย 960 ตัน/วัน อัตราเกิดขยะมูลฝอยเฉล่ีย 1.310 กิโลกรัมตอคนตอวัน (สํานักงานจังหวัด
นนทบุรี, 2556) โดยปริมาณขยะของเทศบาลนครนนทบุรีเกิดขึ้นวันละ 290 ตัน ซ่ึงการเก็บขนและรวบรวมขยะมูลฝอยของ
จังหวัดนนทบุรีน้ัน ทางองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรีไดใชวิธีการจางเหมา หจก. กิจการรวมคาซีพีจี กรีนเวซท ดําเนินการ

Input 
 -  บุคลากร 
 -  งบประมาณ 
 -  อุปกรณ เคร่ืองมือ 
     และสถานที ่

Process 
- นโยบายและแผนการ
ดําเนินงาน 
    + การคิดและการวางแผน 
    + การดําเนินการ 
- การจัดการขยะ 
    + การเก็บรวบรวม 
    + การเปลี่ยนแปลง 
       สภาพและการนํา 

กลับมาใชใหม 
    + การกําจัด 
- การติดตามประเมินผล 
    + ผลประโยชนที่ไดรับ 
- การสรางความรวมมือกับ 
อปท. อ่ืนๆ /กทม.อ่ืนๆ/
กรุงเทพมหานคร 
 

Product/Output 
- ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 
- ปริมาณขยะที่จัดเก็บ 
- ปริมาณขยะที่
Recycle/Reuse/นําไปใช
ประโยชน 

Context 
สถานการณขยะมูลฝอย  ปญหาและความตองการในการจัดการขยะมูลฝอย 
- ประเภทขยะมูลฝอย  - การเก็บรวบรวม / ขยะตกคาง 
- ปริมาณขยะมูลฝอย  - การเก็บขน 
- แหลงที่มาของขยะมูลฝอย  - การเปลี่ยนแปลงสภาพและการนํากลับมาใชใหม 

 

Outcome 
- รายไดจากขยะหรือจาก
การรีไซเคิล 
- เครือขายการจัดการขยะ
รวมกับ อปท. อ่ืนๆ /
กทม./หนวยงานอ่ืน 
- ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
- ความพึงพอใจของ
ประชาชน 

ขอเสนอแนะแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตปริมณฑล 

	 	 2.	 สถานการณแ์ละปญัหาของขยะมลูฝอยชมุชนของ	

จังหวัดนนทบุรี	 พบว่า ขยะมูลฝอยในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นขยะที่ 

มาจากบ้านเรือนประชาชน ได้แก่ เศษอาหาร พลาสติก กระดาษ  

ไม้ และขยะที่เกิดจากตลาดสด ได้แก่ เปลือกผลไม้ ถุงพลาสติก 

ปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ย 960 ตัน/วัน อัตราเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ย  

1.310 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน (สำนักงานจังหวัดนนทบุรี, 2556)  

โดยปริมาณขยะของเทศบาลนครนนทบุรีเกิดขึ้นวันละ 290 ตัน 

ซึ่งการเก็บขนและรวบรวมขยะมูลฝอยของจังหวัดนนทบุรีนั้น 

ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้ใช้วิธีการจ้างเหมา หจก. 

กิจการร่วมค้าซีพีจี กรีนเวซท์ ดำเนินการบนพื้นที่ประมาณ 256 ไร่ 

ด้วยวิธีฝังกลบ (ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร 

ศาสตร์, 2554) สำหรับสถานการณ์และปัญหาขยะมูลฝอยของ 

พื้นที่เกาะเกร็ด คือ ขยะมูลฝอยและน้ำเสียที่ไหลมาตามแม่น้ำ 

เจ้าพระยา และจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอเนื่องจากถนนบน 

เกาะเกร็ดเป็นถนนเส้นเล็กๆ ไม่สามารถใช้รถขนขยะได้ต้องอาศัย 

แรงงานคนเดินเก็บขยะมูลฝอยตามจุดที่กระจายอยู่ทั่วเกาะเพื่อ 

ขนขยะมูลฝอยที่รวบรวบได้ลงเรือบรรทุกข้ามฟากไปทางปากเกร็ด 

เมื่อถึงฝั่งปากเกร็ดต้องขนขยะมูลฝอยขึ้นจากเรืออีก ทำให้การ 

จดัการขยะมลูฝอยบนเกาะเกรด็กลายเปน็งานทีห่นกัและสิน้เปลอืง 

แรงงานมากกวา่ปกต ิอกีปญัหาหนึง่คอืการจดัเกบ็คา่บรกิารจดัเกบ็ 

ขยะมลูฝอยซึง่ไมส่ามารถจดัเกบ็ไดค้รบทกุบา้นเรอืน เพราะบางบา้น 

เป็นพื้นที่สวนชาวบ้านอ้างว่าชาวบ้านใช้วิธีเผาและฝังกลบขยะ 

มูลฝอยไปแล้ว

 	 3.	 สถานการณ์และปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยใน	

จังหวัดปทุมธานี	พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลของ 

จังหวัดปทุมธานีมีประมาณ 587.7 ตันต่อวัน สามารถเก็บขนได้ 

ประมาณ 485 ตันต่อวัน และมีปริมาณขยะมูลฝอยที่ตกค้าง 

ประมาณ 102.7 ตันต่อวัน โดยในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานีมี 

ปริมาณขยะเกิดขึ้นวันละ 34.05 ตัน อัตราการเกิดขยะเท่ากับ  

1.80 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ได้แก่ ขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิล 

ร้อยละ 40 ขยะอินทรีย์ที่นำไปหมักทำปุ๋ยชีวภาพร้อยละ 40 และ 

ขยะที่แปรรูปและนำมาใช้ใหม่ไม่ได้ร้อยละ 20 แหล่งที่มาของขยะ 

ส่วนใหญ่เป็นเศษอาหารจากตลาด และขยะจากบ้านเรือนแหล่ง 

ประกอบการต่างๆ สำหรับพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

89   วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 8  ฉบับที่ 2  เดือนกุมภาพันธ์ 2557- พฤษภาคม 2557
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มีหมู่บ้านจัดสรรประมาณ 30 โครงการ มีจำนวนปริมาณขยะมูลฝ

อยที่เกิดขึ้นประมาณ 50-60 ตันต่อวัน ปัญหาที่พบ คือ ที่ทิ้งขยะไ

ม่เพียงพอและการนำขยะมูลฝอยมาใช้ถมที่ แต่เป็นการถมที่ไม่ถูก

สุขลักษณะทำให้เกิดกลิ่นเหม็น สร้างความรำคาญ และส่งผลต่อสุ

ขภาพจนเกิดข้อร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามได้ท

ำการสั่งปิดไปหลายบ่อ ในขณะเดียวกันเมื่อถึงฤดูแล้งเกิดก๊าซมีเท

น ทำให้เกิดไฟไหม้ในพื้นที่ ปัญหาอีกประการ คือ การระบายน้ำที่ไ

ม่ผ่านการบำบัดลงสู่แม่น้ำลำคลองของหมู่บ้านจัดสรร 

 	 4.	 สถานการณ์และปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยใน	

จังหวัดสมุทรปราการ	 พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจาก 

ชมุชนในจงัหวดัสมทุรปราการทัง้ในเขตเทศบาลและองคก์ารบรหิาร 

ส่วนตำบลมีปริมาณ 1,846.25 ตันต่อวัน องค์ประกอบของขยะ 

มูลฝอยเป็นขยะเศษอาหารร้อยละ 58.81 ของเสียอันตรายจาก 

ชมุชนรอ้ยละ 0.05 นอกนัน้เปน็ขยะรไีซเคลิ เชน่ กระดาษ พลาสตกิ 

และโฟม ร้อยละ 41.14 การจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด 

สมุทรปราการ พบว่า ปัญหาขยะตกค้างน้อยลง และองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่เช่าพื้นที่เอกชนในการกำจัดขยะมูลฝอยโดย 

วธิกีารฝงักลบมเีพยีงเทศบาลนครสมทุรปราการและเทศบาลตำบล 

คลองสวนที่มีพื้นที่กำจัดขยะมูลฝอยเป็นของเทศบาลเอง ปัญหา 

อุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

สมุทรปราการ คือ การจุดไฟเผาขยะในพื้นที่เทกองทำให้เกิดควัน 

เป็นมลภาวะในอากาศ ปริมาณพื้นที่สำหรับเทกองขยะมูลฝอยและ 

สถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยไม่เพียงพอ ไม่มีบ่อรองรับน้ำเสีย 

  จากทีก่ลา่วมาทัง้หมดนี ้สามารถสรปุสถานการณแ์ละปญัหา 

การจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นในปริมณฑลได้ดังตารางที่ 1

	 2)	 เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับความล้มเหลวและความสำเร็จ	

ในการจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและองค์กร	

ปกครองส่วนท้องถิ่นในปริมณฑล

 ปจัจยัทีม่ผีลตอ่การจดัการขยะมลูฝอยของกรงุเทพมหานคร 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปริมณฑล แบ่งออกได้ดังนี้

 1. ปัจจัยด้านสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่มี 

ผลต่อแหล่งที่มา ประเภทและปริมาณของขยะมูลฝอยของกรุงเทพ 

มหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปริมณฑล พบว่า  

ประชาชนในพืน้ทีก่รงุเทพมหานครและองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ในปริมณฑลไม่ให้ความสนใจ และความสำคัญกับการจัดการขยะ 

มูลฝอยที่ถูกต้องเท่าที่ควร ทั้งเรื่องการคัดแยกขยะ การนำขยะไป 

แปรรูป หรือการนำกลับมาใช้ใหม่ อาจเป็นที่การประชาสัมพันธ์ 

น้อยเกินไป ยังเข้าไม่ถึงกลุ่มคนหรือปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและ 

สังคมที่มีการแข่งขันสูงจึงไม่มีเวลาสนใจกับการจัดการขยะมูลฝอย 

เพราะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวและไม่ใช่ปัญหาที่เร่งด่วนจึงทำให้ 

ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่สำคัญลำดับต้นๆ ใน 

ทุกพื้นที่ทำการศึกษา

 2. ปัจจัยด้านองค์ประกอบของระบบ คือ ปัจจัยนำเข้า 

(Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product/Output) 

  1)  ปัจจัยนำเข้า (Input) ได้แก่ ด้านบุคลากร พบว่า 

มีความรู้ความเข้าใจ โดยมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์  

และบุคลากรที่ปฏิบัติงานทำตรงกับงาน ในด้านงบประมาณ พบว่า  

งบประมาณที่ได้รับมีค่อนข้างจำกัด ไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน/

โครงการที่ต้องดำเนินงาน สำหรับการใช้งบประมาณผู้กำหนด 

นโยบายเหน็วา่เปน็การใชง้บประมาณอยา่งเหมาะสม สำหรบัในดา้น 

อุปกรณ์ เครื่องมือ และสถานที่ พบว่า มีอย่างเพียงพอเหมาะสม 

 

บนพื้นที่ประมาณ 256 ไร ดวยวิธีฝงกลบ (ศูนยบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2554) สําหรับสถานการณและ
ปญหาขยะมูลฝอยของพื้นที่เกาะเกร็ด คือ ขยะมูลฝอยและนํ้าเสียที่ไหลมาตามแมนํ้าเจาพระยา และจํานวนบุคลากรไม
เพียงพอเน่ืองจากถนนบนเกาะเกร็ดเปนถนนเสนเล็กๆ ไมสามารถใชรถขนขยะไดตองอาศัยแรงงานคนเดินเก็บขยะมูลฝอยตาม
จุดที่กระจายอยูทั่วเกาะเพื่อขนขยะมูลฝอยที่รวบรวบไดลงเรือบรรทุกขามฟากไปทางปากเกร็ด เม่ือถึงฝงปากเกร็ดตองขนขยะ
มูลฝอยขึ้นจากเรืออีก ทําใหการจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะเกร็ดกลายเปนงานที่หนักและส้ินเปลืองแรงงานมากกวาปกติ อีก
ปญหาหน่ึงคือการจัดเก็บคาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยซ่ึงไมสามารถจัดเก็บไดครบทุกบานเรือน เพราะบางบานเปนพื้นที่สวน
ชาวบานอางวาชาวบานใชวิธีเผาและฝงกลบขยะมูลฝอยไปแลว 

3. สถานการณและปญหาการจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานี พบวา ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล
ของจังหวัดปทุมธานีมีประมาณ 587.7 ตันตอวัน สามารถเก็บขนไดประมาณ 485 ตันตอวัน และมีปริมาณขยะมูลฝอยที่
ตกคางประมาณ 102.7 ตันตอวัน โดยในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานีมีปริมาณขยะเกิดขึ้นวันละ 34.05 ตัน อัตราการเกิดขยะ
เทากับ 1.80 กิโลกรัมตอคนตอวัน ไดแก ขยะที่สามารถนําไปรีไซเคิลรอยละ 40 ขยะอินทรียที่นําไปหมักทําปุยชีวภาพรอยละ 
40 และขยะที่แปรรูปและนํามาใชใหมไมไดรอยละ 20 แหลงที่มาของขยะสวนใหญเปนเศษอาหารจากตลาด และขยะจาก
บานเรือนแหลงประกอบการตางๆ สําหรับพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลคลองสามมีหมูบานจัดสรรประมาณ 30 โครงการ มี
จํานวนปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นประมาณ 50-60 ตันตอวัน ปญหาที่พบ คือ ที่ทิ้งขยะไมเพียงพอและการนําขยะมูลฝอยมา
ใชถมที่ แตเปนการถมที่ไมถูกสุขลักษณะทําใหเกิดกล่ินเหม็น สรางความรําคาญ และสงผลตอสุขภาพจนเกิดขอรองเรียน 
องคการบริหารสวนตําบลคลองสามไดทําการส่ังปดไปหลายบอ ในขณะเดียวกันเม่ือถึงฤดูแลงเกิดกาซมีเทน ทําใหเกิดไฟไหม
ในพื้นที่ ปญหาอีกประการ คือ การระบายนํ้าที่ไมผานการบําบัดลงสูแมนํ้าลําคลองของหมูบานจัดสรร  

4. สถานการณและปญหาการจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดสมุทรปราการ พบวา ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจาก
ชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการทั้งในเขตเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลมีปริมาณ 1,846.25 ตันตอวัน องคประกอบของ
ขยะมูลฝอยเปนขยะเศษอาหารรอยละ 58.81 ของเสียอันตรายจากชุมชนรอยละ 0.05 นอกน้ันเปนขยะรีไซเคิล เชน กระดาษ 
พลาสติกและโฟม รอยละ 41.14 การจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดสมุทรปราการ พบวา ปญหาขยะตกคางนอยลง และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญเชาพื้นที่ เอกชนในการกําจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการฝงกลบมีเพียงเทศบาลนคร
สมุทรปราการและเทศบาลตําบลคลองสวนที่มีพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอยเปนของเทศบาลเอง ปญหาอุปสรรคในการจัดการขยะ
มูลฝอยขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ คือ การจุดไฟเผาขยะในพื้นที่เทกองทําใหเกิดควันเปนมลภาวะในอากาศ 
ปริมาณพื้นที่สําหรับเทกองขยะมูลฝอยและสถานที่ฝงกลบขยะมูลฝอยไมเพียงพอ ไมมีบอรองรับนํ้าเสีย  
  จากที่กลาวมาทั้งหมดน้ี สามารถสรุปสถานการณและปญหาการจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในปริมณฑลไดดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 สถานการณและปญหาการจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในปริมณฑล 
 

พ้ืนที ่ สถานการณ ปญหา 
กรุงเทพมหานคร ปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมมากขึ้นทกุป ประมาณ 8,867 ตันตอ

วัน ไดรับการกําจัดตามหลักวิชาการ รอยละ 36 
-ไมมีพ้ืนที่ฝงกลบในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
- การรณรงคลดปริมาณขยะจากแหลงกําเนิดไมไดรับความรวมมือ 

นนทบุรี ปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นวันละ 290 ตัน ใชเทคโนโลยีฝง
กลบในการกําจัดขยะมูลฝอย 

- ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยมีไมเพียงพอ 
- การรณรงคคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิดไมไดรับความ
รวมมือ 

ปทุมธาน ี ปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นวันละ 587.7 ตัน 
ใชเทคโนโลยีฝงกลบในการกําจัดขยะมูลฝอย 

- จํานวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยไมเพียงพอทําใหมีขยะมูลฝอย
ตกคาง ประมาณวันละ102.7 ตัน 
- การฝงกลบขยะมูลฝอยไมถูกสุขลักษณะทําใหมีการรองเรียนเร่ือง
กลิ่นเหม็น 

สมุทรปราการ ปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นวันละ 1,846.25 ตัน 
ใชเทคโนโลยีฝงกลบในการกําจัดขยะมูลฝอย 

- มีปญหาการจุดไฟเผาขยะมูลฝอยทําใหเกิดมลภาวะทางอากาศ 
- พ้ืนที่เทกองขยะมูลฝอยไมถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 
- พ้ืนที่เทกองขยะมูลฝอยไมเพียงพอตอปริมาณขยะมูลฝอย 

 
 
 

ตารางที่	1 สถานการณ์และปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปริมณฑล
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ยกเว้นที่จังหวัดปทุมธานีที่มีความเห็นว่าอุปกรณ์เครื่องมือบางส่วน 
มีสภาพเก่า ชำรุด ไม่สมบูรณ์ และยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน  
ในด้านสถานที่ มาตรฐานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยยังมีปัญหา 
ด้านมาตรฐานที่ยังไม่พอ ประชาชนในพื้นที่มีความกังวลและไม่ 
ยอมรับต่อสถานที่กำหนดขยะมูลฝอย มีเพียงจังหวัดนนทบุรีที่มี 
มาตรฐาน และประชาชนในพื้นที่ให้ความยอมรับต่อสถานที่กำจัด 
ขยะมูลฝอย
  2)  กระบวนการ (Process) ได้แก่ ด้านนโยบายและ 
แผนการดำเนนิงาน ผูก้ำหนดนโยบายทีไ่ปสมัภาษณเ์หน็วา่ นโยบาย 
และแผนการดำเนินงาน ปัจจุบันมีความชัดเจนและคลอบคลุม 
พอสมควร มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาปัจจุบันและมีการนำ 
นโยบายและแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมพอสมควร
 ในด้านการจัดการขยะมูลฝอย ผู้กำหนดนโยบายท่ีไปสัมภาษณ์ 
เห็นว่า สามารถจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่แต่ละวันได้เกือบหมด 
และส่งขยะมูลฝอยไปกำจัดโดยวิธีฝังกลบ ส่วนที่จังหวัดนนทบุรีมี 
สถานที่ฝังกลบและเตาเผาขยะในพื้นที่ ส่วนที่กรุงเทพมหานครกับ 
จังหวัดปทุมธานีหลังจากการจัดเก็บขยะมูลฝอยแล้วจะนำไปพัก 
เพื่อรอนำไปกำจัดยังพื้นที่อื่นต่อไป และที่กรุงเทพมหานคร จังหวัด 
นนทบุรี สมุทรปราการขยะมูลฝอยส่วนหนึ่งสามารถนำไปแปลรูป 
ใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในด้านการเกษตรต่อไปได้
 ในด้านการติดตามและประเมินผล ผู้กำหนดนโยบายที่ไป 
สัมภาษณ์เห็นว่า หากมีการติดตามผลการดำเนินงาน และประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน ก็สามารถนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ประเมิน 
สถานการณ์ขยะมูลฝอย เพื่อที่จะใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผน 
กำหนดนโยบายการดำเนินการต่อไปในอนาคตได้
 ในด้านความร่วมมือ ผู้กำหนดนโยบายท่ีไปสัมภาษณ์เห็นว่า 
ทีผ่า่นมาในอดตีจนถงึปจัจบุนัมคีวามรว่มมอืเกดิขึน้ในเฉพาะภายใน 
จังหวัดของตัวเอง เช่น ความร่วมมือระหว่าง อบต. ส่วนความร่วมมือ 
ระหว่างจังหวัดหรือระหว่างองค์กรด้วยกันยังไม่มีความร่วมมือใน 
การจัดการขยะมูลฝอยเกิดขึ้นมีแต่ความร่วมมือด้านอื่นๆ เช่น 
ด้านการท่องเที่ยว
	 3)	 แนวทางการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยของกรุงเทพ	
มหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปริมณฑลที่เหมาะสม
	 	 1.		 แนวทางการรณรงคแ์ละสนบัสนนุการลดปรมิาณ	
ขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด
 นโยบายและแผนการดำเนินงานการจัดการขยะมูลฝอย 
ของกรงุเทพมหานครควรจดัทำแผนแมบ่ทในการกำจดัขยะมลูฝอย 
ที่สามารถกำจัดขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครให้ได้มากที่สุด 
มีประสิทธิภาพไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นที่ยอมรับ 
ของประชาชน รวมถึงสามารถนำขยะมูลฝอยมาใช้ให้ เกิด 
ประโยชน์สูงสุดด้วย แต่เนื่องจากนโยบายของกรุงเทพมหานคร 
ไมม่กีารบรูณาการเทา่ทีค่วร เพราะปจัจบุนัพระราชบญัญตักิารรว่ม 
ทุนมีข้อห้ามมิให้กรุงเทพมหานครดำเนินการเชิงธุรกิจกับผลิตผล 

หลังจากแปรรูปขยะ ซึ่งในปัจจุบันบริษัทกรุงเทพธนาคมเข้ามา 
ดูแลแทน และนอกจากนี้ขยะชนิดอื่นๆ ก็ยังไม่มีการดำเนินการ 
อย่างบูรณการ เช่น ขยะเปียก กรมโรงงานอุตสาหกรรมควรจะมี 
การนำไปบำบัดเสียก่อน หรือขยะจากโรงพยาบาลควรจะมีการสร้าง 
เตาเผาพิเศษเพื่อเผาทำลาย เป็นต้น
 การรณรงคแ์ละสง่เสรมิการทิง้ขยะใหถ้กูทีแ่ละการแยกขยะ 
เป็นยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมหากทำให้ประชาชนเห็นว่าการคัดแยก 
ขยะมูลฝอยนอกจากจะเป็นการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้ว การคัด 
แยกขยะยังสามารถลดรายจ่ายหรือเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้  
การให้ความรู้เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะมูลฝอย 
ระดับครัวเรือนเป็นการนำขยะมูลฝอยอินทรีย์มาผลิตก๊าซชีวภาพ 
ใช้แทนก๊าซหุงต้มในครัวเรือน เป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้
อีกทางหนึ่ง 
 จากผลการศึกษาพบว่า การรณรงค์ลดปริมาณขยะมูลจาก 
แหล่งกำเนิดยังไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร เนื่องจาก ประชาชน 
ยังไม่เห็นประโยชน์ที่ได้รับจากการคัดแยกขยะอย่างชัดเจน จึงควร 
รณรงค์ให้เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อเป็นการกระตุ้นสำนึกความรับ 
ผิดชอบต่อสังคมและเป็นการทำให้ประชาชนเห็นประโยชน์ที่จะ 
ได้รับจากการคัดแยกขยะมูลฝอย เช่น การเปลี่ยนขยะมูลฝอยเป็น 
รายได้กลับเข้าครัวเรือน และการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะมูลฝอย  
เพื่อลดรายจ่ายค่าก๊าซหุงต้ม เป็นต้น
	 	 2.		 แนวทางการลดปริมาณขยะมูลฝอยประเภทที่	
สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้	
 นอกจากนี้มาตรการด้านนโยบายที่น่าสนใจในการลด 
ปริมาณขยะมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อย่างถุงพลาสติก 
เช่น มาตรการการเก็บภาษีถุงพลาสติก (วรางคณา  ศรนิล,  2555)
 ประเทศไอซ์แลนด์เป็นประเทศแรกที่ดำเนินการในเรื่อง 
การเก็บภาษีถุงพลาสติกและถือเป็นประเทศต้นแบบและเป็น 
กรณีศึกษาให้แก่ประเทศต่างๆ โดยเริ่มดำเนินการในเดือนมีนาคม  
พ.ศ. 2545 วัตถุประสงค์หลักของการเก็บภาษีถุงพลาสติกของ 
ประเทศไอซ์แลนด์ เพื่อแก้ปัญหาขยะมูลฝอยที่ส่งผลต่อทัศนียภาพ 
ความสวยงามของเมืองและแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งเพื่อสร้างความ 
ตระหนักเกี่ยวกับเรื่องถุงพลาสติกและความเสียหายที่เกิดขึ้น 
ต่อสาธารณะ ภาษีที่จัดเก็บได้นำไปใช้ในกองทุนสิ่งแวดล้อม  
(Environmental Fund) เพื่อสนับสนุนการดำเนินการจัดการ 
ขยะมูลฝอยและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ภายหลังการดำเนินการ 
ตามมาตรการการเกบ็ภาษถีงุพลาสตกิของประเทศไอซแ์ลนด ์พบวา่ 
ปริมาณการใช้ถุงพลาสติกลดลงอย่างมากประมาณร้อยละ 90 แต่ 
ความร่วมมือของผู้บริโภคลดลงเมื่อเวลาผ่านไป ในปี พ.ศ. 2550  
ประเทศไอซ์แลนด์ใช้การเพิ่มอัตราภาษีจาก 0.15 ยูโรต่อถุงหรือ 
ประมาณ 6 บาทเป็น 0.22 ยูโรต่อถุง หรือประมาณ 9 บาท 
การดำเนินมาตรการเก็บภาษีถุงพลาสติกจากผู้บริโภคได้รับการ 
ตอบรบัจากผูค้า้ปลกีคอ่นขา้งดเีพราะนอกจากผูค้า้ปลกีสามารถลด 
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ตน้ทนุจากการซือ้ถงุพลาสตกิแลว้ยงัมรีายไดจ้ากการขายถงุแบบทีใ่ช ้
ได้หลายครั้ง และมีรายได้จากเพิ่มจากการขายถุงสำหรับใส่ขยะใน 
ครัวเรือน สำหรับผู้ประกอบการที่เปลี่ยนไปใช้ถุงกระดาษแทน 
ถุงพลาสติกจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 4 เท่า จากการซื้อถุง 
กระดาษที่มีราคาแพงกว่า ในปี พ.ศ. 2553 การใช้ถุงพลาสติกใน
ประเทศไอซ์แลนด์ลดลงเหลือร้อยละ 11 ของปริมาณการใช้ก่อน 
ดำเนินมาตรการ และเก็บภาษีได้ 20 ล้านยูโรต่อปีหรือประมาณ  
829 ล้านบาท
 จากการดำเนนิงานใชม้าตรการทางกฎหมายในประเทศตา่งๆ  
พบว่า ประสบความสำเร็จในการลดการใช้ถุงพลาสติกลงอย่างมาก 
โดยเฉพาะช่วงแรกของการดำเนินมาตรการ แต่ผลการดำเนินงาน 
ในระยะถัดมาพบว่ามีแนวโน้มการกลับมาใช้ถุงพลาสติกเพิ่มมากขึ้น  
แสดงให้เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายจำเป็นต้องมีการตรวจสอบ 
อย่างต่อเนื่อง
 ที่ผ่านมาประเทศไทยใช้มาตรการลดการใช้ถุงพลาสติก 
แบบสมัครใจ เช่น โครงการ 45 วันรวมพลัง ลดถุงพลาสติก 
ลดโลกรอ้น ทีเ่ปน็ความรว่มมอืระหวา่งกระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการ ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ  
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และกรุงเทพมหานคร  
ร่วมกันรณรงค์ในวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน พ.ศ. 2522 ซึ่ง 
คาดว่าจะลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกได้ 3,691,732 ใบ แต่ไม่ได้ 
มีการรายงานผลสำเร็จถึงจำนวนถุงพลาสติกที่สามารถลดได้จริง
 จากประสบการณ์ของประเทศต่างๆ พบว่า มาตรการ 
แบบสมัครใจประสบผลสำเร็จได้น้อยกว่ามาตรการทางกฎหมาย  
อย่างไรก็ดี ผู้บริโภคของประเทศไทยมีแนวโน้มจะต่อต้านมาตรการ 
การเก็บภาษีถุงพลาสติก ดังนั้นควรมีการดำเนินโครงการนำร่อง 
อย่างเป็นรูปธรรมโดยเลือกดำเนินการในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ 
หากโครงการนำร่องประสบความสำเร็จก็จะสามารถขยายพื้นที่ 
ไปยังพื้นที่อื่นๆ ของประเทศได้ต่อไป

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
 ผลการศึกษาพบว่ากรุงเทพมหานครและองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในปริมณฑลมีปริมาณขยะมูลเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มของ 
จำนวนประชากรและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ระบบการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครและ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปริมณฑลใช้มีแนวทางส่งเสริม 
สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ด้วยการ 
รณรงค์คัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิดเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ 
มูลฝอยที่กรุงเทพมหานครและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง 
จัดเก็บและดำเนินการกำจัดลง 
 ด้านเทคโนโลยีการกำจัดขยะมูลฝอย กรุงเทพมหานครยัง 
คงใช้การฝังกลบเป็นส่วนใหญ่โดยการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ 
เช่นเดียวกับจังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และ จังหวัดสมุทรปราการ 

ซึ่งได้รับการต่อต้านจากประชาชนในพื้นที่ หรือมีปัญหาบ่อฝังกลบ 
เต็มได้ในอนาคต
 การบูรณาการจัดการขยะมูลฝอยระหว่างกรุงเทพมหานคร 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปริมณฑล พบว่า ณ ปัจจุบันยัง 
ไม่มีโครงการความร่วมมือในการจัดการขยะกับกรุงเทพมหานคร  
มีแต่ความร่วมมือระหว่างเทศบาลด้วยกัน ซึ่งแนวโน้มด้านความ 
ร่วมมือกับกรุงเทพมหานครเป็นไปได้ยาก หากจังหวัดนนทบุรีมี 
การสร้างโรงงานขยะเกิดขึ้นในอนาคตอาจสามารถรองรับขยะ 
มูลฝอยจากกรุงเทพมหานครเพื่อนำมาเผาและนำพลังงานไปใช้ 
ต่อได้ ด้านสถานที่พักขยะเพื่อทำการฝังกลบด้วยคงเป็นไปไม่ได้  
เพราะกรุงเทพมหานครเองมีปริมาณขยะต่อวันเป็นจำนวนมาก 
เกินกว่าความสามารถของจังหวัดนนทบุรีจะรองรับได้หมด
 จากผลการศึกษา กล่าวได้ว่า การจัดปัญหาขยะมูลฝอย 
ให้มีประสิทธิภาพ คือ การบูรณาการการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแต่  
การจัดการระดับต้น การจัดการระดับกลางและการจัดการระดับปลาย  
 การจัดการระดับต้น หมายถึง การลดปริมาณขยะมูลฝอย
จากแหล่งกำเนิด การจัดการขยะมูลฝอยต้องเริ่มจากการรายงาน 
สถานการณป์ญัหาขยะมลูฝอยตัง้แตส่ถานการณป์ญัหาขยะมลูฝอย 
ยังไม่ส่งผลรุนแรงเพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักและให้ความ 
ร่วมมือในการลดปริมาณขยะมูลฝอยจากครัวเรือน จากการศึกษา  
พบว่า ขยะมูลฝอยจากครัวเรือนสามารถนำกลับมาใช้ได้ร้อยละ 90  
คอื การรไีซเคลิ และการนำขยะอนิทรยีเ์ปน็วตัถดุบิผลติกา๊ซชวีภาพ 
ระดบัครวัเรอืน หนว่ยงานราชการตอ้งมคีวามพรอ้มในการสนับสนุน 
และการใหค้วามชว่ยเหลอืเพือ่ใหป้ระชาชนสามารถลดปรมิาณขยะ 
มลูฝอยจากครวัเรอืนไดด้ว้ยตนเอง เชน่ การมแีหลง่รบัซือ้ขยะรไีซเคลิ 
ที่สะดวก ใกล้บ้าน หรือการบริการรับซื้อขยะรีไซเคิลตามแหล่งชุมชน 
 สถานศึกษา หรือมีเทคโนโลยีการกำจัดขยะมูลฝอยระดับครัวเรือน
ราคาถูกจำหน่ายให้ครัวเรือนที่สนใจ เป็นต้น
 การจัดการระดับกลาง หมายถึง การจัดการของภาครัฐใน 
การจดัการขยะมลูฝอยทีผ่า่นการคดัแยกจากครวัเรอืนของประชาชน 
นำมาใชป้ระโยชน ์คอื การรไีซเคลิขยะมลูฝอยและการนำขยะมลูฝอย 
อินทรีย์มาผลิตเป็นพลังงานระดับชุมชน ที่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยี 
ขัน้สงูกวา่ระดบัครวัเรอืนในการจดัการเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจดั 
การขยะมูลฝอยให้เกิดประโยชน์ได้มากขึ้น เช่น เทคโนโลยีการผลิต
น้ำมันจากถุงพลาสติก เป็นต้น
 การจัดการระดับปลาย หมายถึง การกำจัดขยะมูลฝอย 
ทีไ่มส่ามารถนำมาใชป้ระโยชนไ์ด ้อนัไดแ้ก ่ขยะมลูฝอยอนัตราย และ 
ขยะมูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของหน่วยงานภาครัฐ 
ในการจัดการกำจัดขยะมูลฝอยอันตรายและขยะมูลฝอยติดเชื้อ 
อย่างถูกหลักสุขาภิบาลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อความปลอดภัย 
ของประชาชน ซึ่งภาครัฐควรศึกษาเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการ 
ขยะมูลฝอยประเภทนี้ให้มีความเหมาะสมต่อบริบทของพื้นที่และ 

มีความคุ้มค่าในการลงทุน เป็นสำคัญ 
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ข้อเสนอแนะ
1.	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
 1. ควรจัดให้มีการปรับปรุงหรือแก้ไขระเบียบการบริหาร 
จัดการขยะทั้ง พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดบ้านเมืองของ 
กรงุเทพมหานคร และ พระราชบญัญตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดั 
การสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นให้ทันสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราการ 
จัดเก็บขยะมูลฝอย ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
 2. ประสานงานสือ่ตา่งๆ ให้ค้รอบคลมุอยา่งทัว่ถงึในการป
ระชาสมัพนัธ์ก์ระบวนการขัน้ตอน การจดัเกบ็ขยะมลูฝอย เพือ่ให้เ้กิ
ดความคล่องตวัในการปฏบิตังิานของเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งและสง่เส
รมิใหม้กีารนำขยะมลูฝอยมาใชป้ระโยชน์เ์ชงิธรุกจิโดยการนำกลบัม
าใช้ใหม่ เพื่อให้ประชาชนตื่นตัว และมีทัศนคติที่ดีต่อการนำขยะมา
คัดแยก
 3. องค์์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานหน่วยงานกลาง  
ได้แก่ กรุงเทพมหานครและกรมควบคุมมลพิษในการวางนโยบาย 
การทำงานทีแ่ตล่ะทอ้งถิน่สามารถดำเนนิการสอดคลอ้งกนัและเอือ้ 
ประโยชน์ให้ชุมชนใกล้เคียงด้วย เนื่องจากบางชุมชนอาจจะมีข้อ 
จำกัดเรื่อง สถานที่การจัดเก็บ ในชุมชนที่มีพื้นที่เหมาะสมกว่าก็ให้
ดำเนินการด้านการคัดแยกและการทำลาย เป็นต้น 
 4. จัดทำกล่องรับฟังความคิดเห็นตั้งไว้้ที่องค์์การบริหาร 
ส่วนตำบล เพื่อให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ปัญหาและข้อ 
เสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอยเนื่องจากพบว่าม ี
การร้องเรียน 
 5. สง่เสรมิใหผู้ป้ระกอบการผลติสนิคา้ทีม่หีบีหอ่ บรรจภุณัฑ์ 
ให้สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ และ การผลิตจากสินค้าที่ทำลายได้ง่าย  
โดยใช้มาตรการด้านภาษี โดยการลดภาษีให้ผู้ประกอบการที่ช่วย 
ลดมลพิษและเพิ่มภาษีให้กับผู้ที่ผลิตสินค้าที่ก่อให้เกิดขยะ หรือ  
มลพิษมากขึ้น 
 6. ส่งเสริมการคิดประดิษฐ์ ออกแบบ อุปกรณ์เพื่อการ 
ทำลายขยะโดยจัดทำเป็นลักษณะของกองทุนเพื่อการศึกษา และ 
พัฒนาโดยใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ 
 7. สรา้งระบบการตรวจสอบการใชง้บประมาณในการบรหิาร 
จัดการขยะของแต่ละท้องที่ 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
 1. ด้านบุคลากรควรเพิ่มพนักงานจัดเก็บให้ ้ เพียงพอ  
มกีารอบรมเรือ่งระเบยีบวนิยัและสรา้งจติสำนกึในการปฏบิตัหินา้ที ่ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้้ดีขึ้น
 2. ด้านอุปกรณ์์ ควรเพิ่มรถขนขยะ ถังขยะให้้มากขึ้น และ 
มีความทันสมัย ตลอดจนการทำความสะอาดบริเวณที่ทิ้งขยะเพื่อ 
ป้องกันกลิ่นเหม็น
 3. ด้านการจัดการ ควรกำหนดเวลาการจัดเก็บขยะให้ ้ 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทุกวันและตรงเวลา และกำหนดวิธีการกำจัด 

ขยะให้ถูกวิธีเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
 1. สนับสนุนศึกษาความเป็นไปได้้ของโครงการเตาเผา 
ขยะมูลฝอย หรือโรงงานคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อนําผลการศึกษา 
ไปดำเนินการเขตพื้นที่ระดับเทศบาลนคร เทศบาลเมืองที่มีปริมาณ 
ขยะจำนวนมาก 
 2. ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ ฝังกลบ  
และคัดแยกขยะให้ถูกต้องตามสุขอนามัย 
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บทบาทของตะกอนแขวนลอยต่อคุณภาพน้ำในการเลี้ยงปลานิลระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิด
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บทคัดย่อ
 งานวิจัยนี้ศึกษาบทบาทของตะกอนแขวนลอยในถังเลี้ยงปลานิลต่อการควบคุมสารประกอบอนินทรีย์ไนโตรเจน โดยดำเนินการ 

ในสภาวะแบบหมุนเวียนน้ำระบบปิดซึ่งทำการทดลองเลี้ยงปลานิลที่ระดับความหนาแน่นสูง (2 กก./ลบ.ม.) และความหนาแน่นต่ำ  

(0.5 กก./ลบ.ม.) สำหรับอาหารที่ให้ในแต่ละวันด้วยอัตราร้อยละ 5 ของน้ำหนักปลาทั้งหมด ซึ่งตะกอนแขวนลอยที่เกิดขึ้นภายในระบบ 

มาจากสิ่งขับถ่ายของปลา เศษอาหารที่เหลือตกค้างในบ่อ จุลชีพและสารอินทรีย์ หลังการทดลอง 56 วัน พบว่าปลานิลมีอัตราการเติบโต  

0.18 และ 0.14 ก./วัน สำหรับการเลี้ยงที่ระดับความหนาแน่นสูงและความหนาแน่นต่ำ ตามลำดับ และมีอัตราการรอดตายร้อยละ 100 

โดยการเลี้ยงปลานิลที่ระดับความหนาแน่นสูงผลของปริมาณตะกอนแขวนลอยมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งทำให้เกิดกระบวนการ 

ไนทริฟิเคชันจากแบคทีเรียไนทริไฟอิงที่ยึดเกาะอยู่กับตะกอนแขวนลอย โดยส่งผลให้มีปริมาณไนไทรตเพิ่มขึ้นในถังเลี้ยงปลานิล  

ในระหว่างการทดลองทำการดึงตะกอนแขวนลอยที่มีอินทรีย์ไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบออกจากถังเลี้ยงทั้งสองระดับความหนาแน่นด้วย 

อัตราร้อยละ 50 ของปริมาตรน้ำในถัง โดยทำซ้ำจำนวน 6 รอบ สำหรับผลการประเมินสมดุลไนโตรเจนในวันสุดท้ายของการเลี้ยงปลานิล 

ที่ความหนาแน่นต่ำและสูง พบว่าไนโตรเจนมีการสะสมที่ตัวปลามากที่สุดคือร้อยละ 47.23 และ 37.64 ไนโตรเจนละลายน้ำทั้งหมด 

ร้อยละ 45.96 และ 36.34 และอยู่ในตะกอนแขวนลอยร้อยละ 0.99 และ 1.23 สำหรับสิ่งที่ไม่สามารถระบุได้ร้อยละ 5.82 และ  

24.79 ตามลำดับ ดังนั้นไนโตรเจนที่สูญหายไปจากระบบเกิดจากกระบวนการดีไนทริฟิเคชันบริเวณชั้นไบโอฟิล์มและการสะสมของ 

ตะกอนภายในถัง

คำสำคัญ	:	ตะกอนแขวนลอย  สารประกอบไนโตรเจน  ระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบหมุนเวียนน้ำระบบปิด  ปลานิล
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Abstract
 This research involved the study of the role of suspended residual deposits of inorganic nitrogen waste 

removal in closed recirculating tilapia culture system. The experiment was conducted with Tilapia cultivation at  

two densities i.e. 2 kg/m3 (high density) and 0.5 kg/m3 (low density). Feeding rate was 5% of total fish  

weight per day. During fish culture, suspended solid as derived from feces, feed residue, microorganisms and  

organic matter was found accumulate in the water. After 56 days of experiment,  the average daily growth rate 

of Tilapia was 0.18 and 0.14 g/day for high and low density culture, respectively. The survival rate was 100% in 

both treatments. It was found that high density Tilapia culture generated significantly higher suspended  

solids concentrations. This enhanced the nitrification activity of nitrifying bacteria attached with the suspended 

residual deposits. This was illustrated by an increase of nitrate in fish tanks. During the experiment, excess  

suspended solid was partially removed 6 times, there fore, the number of organic nitrogen waste was also reduced.       

The nitrogen  balance analysis on the final day of tilapia culture for low and high density revealed that 47.23  

and 37.64% of nitrogen input was incorporated in fish while 45.96 and 36.34% was total nitrogen in water, and  

0.99 and 1.23% were in suspended residual deposits. Larger portion of nitrogen 5.82 and 24.79%, was assigned 

as unaccounted nitrogen which was the nitrogen lost from the system, through of denitrification process from 

the accumulation of suspended residual deposits and biofilm

Key	Words	: Suspended solids, Nitrogen compounds, Closed Recirculation Aquaculture System, Tilapia
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บทนำ
 ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกิดการขยาย 

ตัวอย่างรวดเร็วเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในการบริโภคของ 

ประชากร โดยมีการคาดการณ์แนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์ 

สัตว์น้ำในปี 2030 จะมีมูลค่าการซื้อขายสูงถึง 40 ล้านตัน  

(FAO, 2006) ดังนั้นการพัฒนารูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงเป็นมาตรการที่สำคัญ 

ซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการจัดการบ่อด้วย 

การเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิด (Closed- 

recirculating aquaculture system) ที่ระดับความหนาแน่นสูง  

โดยระบบดังกล่าวมักจะประสบปัญหาการสะสมของสารประกอบ 

อนนิทรยีไ์นโตรเจนทีเ่กดิจากเศษอาหารทีเ่หลอืตกคา้ง ของเสยีจาก 

การขับถ่ายของสัตว์น้ำ และการย่อยสลายโปรตีนจากซากสัตว์น้ำ 

ที่ตาย โดยความเข้มข้นของแอมโมเนียทั้งหมดและไนไทรต์ในน้ำ 

หากสูงกว่า 1.0 มก. ไนโตรเจน/ล. อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 

ของสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมหากไม่ผ่านกระบวนการบำบัด 

(Tchobanoglous, et al., 2003) เนื่องจากอาหารสัตว์น้ำ 

ส่วนใหญ่มีปริมาณไนโตรเจนสูง และไนโตรเจนที่สัตว์น้ำขับถ่าย 

ออกมาอยู่ในรูปแอมโมเนีย ดังนั้นการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบหนาแน่น 

ระบบปิดจึงเกิดการสะสมของแอมโมเนียในปริมาณที่สูง โดยพบว่า 

ร้อยละ 25 - 30 ของโปรตีนในอาหารจะถูกเปลี่ยนเป็นแอมโมเนีย 

และถูกขับถ่ายออกมาในน้ำ (Avnimelech and Rityo, 2003) 

ซึ่งแอมโมเนียจะทำลายเหงือกและความสามารถในการขนส่ง 

ออกซิเจนส่งผลให้สัตว์น้ำอ่อนแอและติดโรคง่าย (ชลอ ลิ้มสุวรรณ  

และพรเลิศ จันทร์รัชชกูล, 2547) และเมื่อมีปริมาณความเข้มข้น 

มากกว่า 0.5 มก./ล. จะส่งผลให้ปลาอ่อนแอและติดโรคได้ง่าย 

(Liao and Mayo, 1972)  สำหรับการบำบัดแอมโมเนียในน้ำที่มี 

ประสิทธิภาพดีก็คือการบำบัดด้วยตัวกรองชีวภาพไนทริฟิเคชันซึ่ง 

จะเปลี่ยนแอมโมเนียเป็นไนไทรต์และไนเทรต ตามลำดับ จึงช่วย 

ยืดระยะเวลาที่จะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำทิ้งออกนอกระบบ เนื่องจาก 

ไนเทรตเป็นสารประกอบไนโตรเจนที่มีความเป็นพิษน้อยกว่า 

แอมโมเนียและไนไทรต์ แต่ถ้ามีการสะสมของไนเทรตปริมาณ 

สูงมากจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสัตว์น้ำได้เช่นเดียวกัน (Whiston,  

et al., 1994) อย่างไรก็ตามการบำบัดไนเทรตตามธรรมชาติ 

สามารถเกิดขึ้นได้ในตะกอนที่ขาดออกซิเจนโดยกระบวนการ 

ดีไนทริฟิเคชัน แต่การบำบัดไนเทรตจะพบได้น้อยในการเลี้ยง 

สตัวน์ำ้ระบบปดิทีม่กีารเตมิออกซเิจนอยา่งเพยีงพอ (Gross, et al., 

2000; Lawson, 1995)

 สำหรับการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในระบบเลี้ยงสัตว์น้ำ 

สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีตะกอนชีวภาพ (Biofloc) มาผนวก 

กับระบบเลี้ยงสัตว์น้ำแบบหมุนเวียนน้ำระบบปิดเพื่อช่วยควบคุม 

คุณภาพน้ำ (Azim and Little, 2008; Nootong, et al., 2011) 

โดยตะกอนแขวนลอยภายในระบบจะส่งผลโดยตรงต่อการควบคุม 

อนินทรีย์ไนโตรเจนในระบบเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งประสิทธิภาพดังกล่าว 

เป็นผลมาจากการเติบโตของแบคทีเรียกลุ่มเฮทโทโรโทรฟที่ช่วย 

ดูดซึมไนโตรเจนเพื่อนำไปสร้างเซลล์ใหม่ และทำให้ตะกอนแขวน 

ลอยที่เกิดขึ้นรวมตัวกันเป็นกลุ่มฟล็อก (Schneider, et al., 2007) 

สำหรับหัวใจสำคัญของระบบนี้คือการควบคุมปริมาณตะกอน 

ซึ่งจะต้องมีปริมาณของแข็งแขวนลอยในระบบไม่เกิน 500 มก./ล. 

เนื่องจากตะกอนที่มากเกินไปจะทำให้ออกซิเจนในน้ำลดลงและ 

บดบังการมองเห็นในการหาอาหารของสัตว์น้ำ (Azim, et al., 2008)   

ซึ่งในประเทศไทยได้มีการศึกษาการเลี้ยงปลาด้วยระบบตะกอน 

ชวีภาพทีม่กีารเตมิสารอนิทรยีค์ารบ์อนเพือ่เรง่การเพิม่จำนวนตะกอน 

เช่นการศึกษาของ Vanitchanai, et al., (2009) และ Nootong,  

et al., (2011) โดยพบว่าตะกอนชีวภาพสามารถช่วยควบคุม 

คุณภาพน้ำได้  แต่ระบบดังกล่าวมีข้อจำกัดคือต้องมีค่าใช้จ่ายใน 

การเติมสารอินทรีย์เพื่อเร่งการเพิ่มจำนวนของตะกอนอินทรีย์ 

นอกจากนี้ระบบที่มีตะกอนสะสมความหนาแน่นสูงมากจะเสี่ยง 

ต่อการขาดออกซิเจนในน้ำ ทำให้ต้องใช้พลังงานในระบบเติม 

อากาศเพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพือ่ศกึษาผลของการเปลีย่นแปลงปรมิาณตะกอนแขวนลอย 

ต่อสารอนินทรีย์ไนโตรเจนในระบบเล้ียงปลานิลท่ี ระดับความหนาแน่น 

ต่ำ (0.5 กก./ลบ.ม.) และระดับความหนาแน่นสูง (2 กก./ลบ.ม.) 

วิธีดำเนินการวิจัย
 งานวิจัยนี้ดำเนินการทดลอง ณ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

ด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล  

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียด 

ดังนี้

ระบบเลี้ยงปลานิล

 เลี้ยงปลานิลโดยมีน้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 2.28±0.34 กรัม  

และความยาวเฉลี่ย 5.08±0.33 ซม. ที่ระดับความหนาแน่นสูง 

และต่ำ คือ 2.0 และ 0.5 กก./ลบ.ม. (ระดับความหนาแน่นละ 

3 ซ้ำ) ในถังปริมาตร 52 ลิตร ที่มีขนาด 38 x 58 x 31 ซม.  

ในสภาพเหมือนจริงของบ่อไร้ดินในโรงเรือนโดยไม่มีการเปลี่ยนน้ำ 

เป็นระยะเวลา 56 วัน ดังภาพที่ 1 สำหรับอาหารที่ให้แต่ละวันเป็น 

อาหารเม็ดสำเร็จรูปที่มีโปรตีนร้อยละ 25 วันละ 3 ครั้ง ในอัตรา 

ร้อยละ 5 ของน้ำหนักปลาทั้งหมด ซึ่งในถังเลี้ยงปลานิลทำการเติม 

อากาศตลอดเวลาดว้ยหวัเตมิอากาศและหมนุเวยีนนำ้ภายในถงัเพือ่ 

ไม่ให้เกิดการสะสมของตะกอนบริเวณก้นถังด้วยปั้มใต้น้ำ (Resun 

SP-6600) ควบคุมค่าปริมาณออกซิเจนละลายน้ำให้มากกว่า 

5 มก./ล. และควบคุมค่าพีเอชให้อยู่ในช่วง 7-8 สำหรับค่าสภาพ 
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ด่างของน้ำควบคุมให้อยู่ในช่วง 100-150 มก./ล. แคลเซียม 

คาร์บอเนต โดยทำการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์พารามิเตอร์ 

ต่างๆ ทางคุณภาพน้ำ ร่วมกับการตรวจวัดอัตราการเติบโตของ 

ปลานิลทุกสัปดาห์ด้วยการนับจำนวนปลา ชั่งน้ำหนักและวัด 

ความยาวของตวัปลาทกุตวั โดยเมือ่สิน้สดุการทดลองทำการประเมิ

นสมดุลไนโตรเจนภายในถังเลี้ยงสัตว์น้ำ

ภาพที่	 1	 การติดตั้งชุดอุปกรณ์สำหรับการเลี้ยงปลานิลในระบบ 

บ่อไร้ดิน (แสดงรายละเอียดต่อ 1 ถังการทดลอง)

พารามิเตอร์คุณภาพน้ำและวิธีการวิเคราะห์

 ในระหว่างการทดลองทำการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์ 

พารามเิตอรต์า่งๆ ทางคณุภาพนำ้ไดแ้ก ่แอมโมเนยีทัง้หมด  ไนไทรต ์  

ไนเทรต ฟอสเฟต ไนโตรเจนทั้งหมด และฟอสฟอรัสทั้งหมด  

ด้วยวิธีตามมาตรฐานที่อ้างอิงจาก Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater (APHA, 2005) 

นอกจากนี้วิเคราะห์พารามิเตอร์ทางกายภาพ ได้แก่ สภาพด่าง   

พีเอช ของแข็งแขวนลอย ออกซิเจนละลายน้ำ และอุณหภูมสิำหรับ 

การประเมินสมดุลไนโตรเจนในถังเล้ียงปลานิล เช่น อาหารปลา 

ปลานิล และตะกอนแขวนลอย เป็นต้น โดยการอบตัวอย่างให้แห้ง 

และเป็นเน้ือเดียวกัน หลังจากน้ันวิเคราะห์ตัวอย่าง ณ ศูนย์เคร่ืองมือ 

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้วยเครื่อง Dynamic  

flash combustion, CHNS-O analyzer รวมทั้งการวิเคราะห์ 

ค่าทางสถิติ (T-test) และคำนวณความเข้มข้นของสารประกอบ 

ไนโตรเจนและฟอสเฟตด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 2007

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

 เพื่อศึกษาผลของการเปล่ียนแปลงปริมาณตะกอนแขวนลอยตอสารอนินทรียไนโตรเจนในระบบเล้ียงปลานิลที่ ระดับ
ความหนาแนนต่ํา (0.5 กก./ลบ.ม.) และระดับความหนาแนนสูง (2 กก./ลบ.ม.)  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 งานวิจัยน้ีดําเนินการทดลอง ณ ศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล ภาควิชาวิทยาศาสตรทาง
ทะเล คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ระบบเล้ียงปลานิล 

 เล้ียงปลานิลโดยมีนํ้าหนักเริ่มตนเฉล่ีย 2.28±0.34 กรัม และความยาวเฉล่ีย 5.08±0.33 ซม. ที่ระดับความหนาแนน
สูงและต่ํา คือ 2.0 และ 0.5 กก./ลบ.ม. (ระดับความหนาแนนละ 3 ซํ้า) ในถังปริมาตร 52 ลิตร ที่มีขนาด 38 x58 x31 ซม. ใน
สภาพเหมือนจริงของบอไรดินในโรงเรือนโดยไมมีการเปล่ียนนํ้าเปนระยะเวลา 56 วัน ดังภาพที่ 1 สําหรับอาหารที่ใหแตละวัน
เปนอาหารเม็ดสําเร็จรูปที่มีโปรตีนรอยละ 25 วันละ 3 ครั้ง ในอัตรารอยละ 5 ของนํ้าหนักปลาทั้งหมด ซ่ึงในถังเล้ียงปลานิลทํา
การเติมอากาศตลอดเวลาดวยหัวเติมอากาศและหมุนเวียนนํ้าภายในถังเพื่อไมใหเกิดการสะสมของตะกอนบริเวณกนถังดวย
ปมใตนํ้า (Resun SP-6600)  ควบคุมคาปริมาณออกซิเจนละลายนํ้าใหมากกวา 5 มก./ล. และควบคุมคาพีเอชใหอยูในชวง 7-
8  สําหรับคาสภาพดางของนํ้าควบคุมใหอยูในชวง 100-150 มก./ล. แคลเซียมคารบอเนต โดยทําการเก็บตัวอยางนํ้าเพื่อ
วิเคราะหพารามิเตอรตางๆ ทางคุณภาพนํ้า รวมกับการตรวจวัดอัตราการเติบโตของปลานิลทุกสัปดาหดวยการนับจํานวนปลา 
ชั่งนํ้าหนักและวัดความยาวของตัวปลาทุกตัว โดยเม่ือส้ินสุดการทดลองทําการประเมินสมดุลไนโตรเจนภายในถังเล้ียงสัตวนํ้า 

 
ภาพที่ 1 การติดตั้งชุดอุปกรณสําหรับการเล้ียงปลานิลในระบบบอไรดิน (แสดงรายละเอียดตอ 1 ถังการทดลอง) 

พารามิเตอรคุณภาพน้ําและวิธีการวิเคราะห 

 ในระหวางการทดลองทําการเก็บตัวอยางนํ้าเพื่อวิเคราะหพารามิเตอรตางๆ ทางคุณภาพนํ้าไดแก แอมโมเนียทั้งหมด  
ไนไทรต  ไนเทรต  ฟอสเฟต  ไนโตรเจนทั้งหมด และฟอสฟอรัสทั้งหมด ดวยวิธีตามมาตรฐานที่อางอิงจาก Standard Methods 
for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2005) นอกจากน้ีวิเคราะหพารามิเตอรทางกายภาพ ไดแก สภาพ
ดาง  พีเอช  ของแข็งแขวนลอย  ออกซิเจนละลายนํ้า และอุณหภูมิ สําหรับการประเมินสมดุลไนโตรเจนในถังเล้ียงปลานิล เชน 
อาหารปลา  ปลานิล และตะกอนแขวนลอย เปนตน โดยการอบตัวอยางใหแหงและเปนเน้ือเดียวกัน หลังจากน้ันวิเคราะห
ตัวอยาง ณ ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ดวยเครื่อง Dynamic flash combustion , CHNS-O 
analyzer รวมทั้งการวิเคราะหคาทางสถิติ (T-test)  และคํานวณความเขมขนของสารประกอบไนโตรเจนและฟอสเฟตดวย
โปรแกรม Microsoft Excel 2007 

 

ปริมาณตะกอนแขวนลอยและอัตราการผลิตตะกอน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

 เพื่อศึกษาผลของการเปล่ียนแปลงปริมาณตะกอนแขวนลอยตอสารอนินทรียไนโตรเจนในระบบเล้ียงปลานิลที่ ระดับ
ความหนาแนนต่ํา (0.5 กก./ลบ.ม.) และระดับความหนาแนนสูง (2 กก./ลบ.ม.)  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 งานวิจัยน้ีดําเนินการทดลอง ณ ศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล ภาควิชาวิทยาศาสตรทาง
ทะเล คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ระบบเล้ียงปลานิล 

 เล้ียงปลานิลโดยมีนํ้าหนักเริ่มตนเฉล่ีย 2.28±0.34 กรัม และความยาวเฉล่ีย 5.08±0.33 ซม. ที่ระดับความหนาแนน
สูงและต่ํา คือ 2.0 และ 0.5 กก./ลบ.ม. (ระดับความหนาแนนละ 3 ซํ้า) ในถังปริมาตร 52 ลิตร ที่มีขนาด 38 x58 x31 ซม. ใน
สภาพเหมือนจริงของบอไรดินในโรงเรือนโดยไมมีการเปล่ียนนํ้าเปนระยะเวลา 56 วัน ดังภาพที่ 1 สําหรับอาหารที่ใหแตละวัน
เปนอาหารเม็ดสําเร็จรูปที่มีโปรตีนรอยละ 25 วันละ 3 ครั้ง ในอัตรารอยละ 5 ของนํ้าหนักปลาทั้งหมด ซ่ึงในถังเล้ียงปลานิลทํา
การเติมอากาศตลอดเวลาดวยหัวเติมอากาศและหมุนเวียนนํ้าภายในถังเพื่อไมใหเกิดการสะสมของตะกอนบริเวณกนถังดวย
ปมใตนํ้า (Resun SP-6600)  ควบคุมคาปริมาณออกซิเจนละลายนํ้าใหมากกวา 5 มก./ล. และควบคุมคาพีเอชใหอยูในชวง 7-
8  สําหรับคาสภาพดางของนํ้าควบคุมใหอยูในชวง 100-150 มก./ล. แคลเซียมคารบอเนต โดยทําการเก็บตัวอยางนํ้าเพื่อ
วิเคราะหพารามิเตอรตางๆ ทางคุณภาพนํ้า รวมกับการตรวจวัดอัตราการเติบโตของปลานิลทุกสัปดาหดวยการนับจํานวนปลา 
ชั่งนํ้าหนักและวัดความยาวของตัวปลาทุกตัว โดยเม่ือส้ินสุดการทดลองทําการประเมินสมดุลไนโตรเจนภายในถังเล้ียงสัตวนํ้า 

 
ภาพที่ 1 การติดตั้งชุดอุปกรณสําหรับการเล้ียงปลานิลในระบบบอไรดิน (แสดงรายละเอียดตอ 1 ถังการทดลอง) 

พารามิเตอรคุณภาพน้ําและวิธีการวิเคราะห 

 ในระหวางการทดลองทําการเก็บตัวอยางนํ้าเพื่อวิเคราะหพารามิเตอรตางๆ ทางคุณภาพนํ้าไดแก แอมโมเนียทั้งหมด  
ไนไทรต  ไนเทรต  ฟอสเฟต  ไนโตรเจนทั้งหมด และฟอสฟอรัสทั้งหมด ดวยวิธีตามมาตรฐานที่อางอิงจาก Standard Methods 
for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2005) นอกจากน้ีวิเคราะหพารามิเตอรทางกายภาพ ไดแก สภาพ
ดาง  พีเอช  ของแข็งแขวนลอย  ออกซิเจนละลายนํ้า และอุณหภูมิ สําหรับการประเมินสมดุลไนโตรเจนในถังเล้ียงปลานิล เชน 
อาหารปลา  ปลานิล และตะกอนแขวนลอย เปนตน โดยการอบตัวอยางใหแหงและเปนเน้ือเดียวกัน หลังจากน้ันวิเคราะห
ตัวอยาง ณ ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ดวยเครื่อง Dynamic flash combustion , CHNS-O 
analyzer รวมทั้งการวิเคราะหคาทางสถิติ (T-test)  และคํานวณความเขมขนของสารประกอบไนโตรเจนและฟอสเฟตดวย
โปรแกรม Microsoft Excel 2007 

 

ปริมาณตะกอนแขวนลอยและอัตราการผลิตตะกอน 

ปริมาณตะกอนแขวนลอยและอัตราการผลิตตะกอน

 ทำการวเิคราะหป์รมิาณตะกอนแขวนลอยในถงัเลีย้งปลานลิ 

ทุก 3 วัน ด้วยการตรวจวัดค่าตะกอนแขวนลอยจากการกรอง 

ตัวอย่างน้ำผ่านกระดาษกรอง และชั่งน้ำหนักที่เปลี่ยนแปลง 

ภายหลงัการอบแหง้ทีอ่ณุหภมู ิ103 - 105 
๐
ซ. สำหรบัอตัราการผลติ 

ตะกอนแขวนลอยตอ่วนัทำการวเิคราะหด์ว้ยการดงึตะกอนแขวนลอย 

ออกจากระบบร้อยละ 50 ของปริมาตรน้ำในถัง และเมื่อปริมาณ 

ตะกอนแขวนลอยเพิ่มขึ้นจนมีระดับใกล้เคียงเดิมจึงดึงตะกอน 

แขวนลอยออกจากระบบซ้ำอีกจำนวน 6 รอบ ด้วยผ้ากรอง 

ความละเอียด 300 ไมครอนส่วนน้ำที่ผ่านผ้ากรองจะถูกหมุนเวียน 

นำกลับคืนสู่ถังเลี้ยงปลาดังเดิม

ผลการวิจัย
	 การเติบโตของปลานิลและปัจจัยสภาพแวดล้อมระหว่าง	

การทดลอง

 จากการเลี้ยงปลานิลแบบหมุนเวียนน้ำในระบบปิดเป็น 

ระยะเวลา 56 วัน พบว่าอัตราการเติบโตของปลานิลที่ระดับ 

ความหนาแน่นสูงและความหนาแน่นต่ำมีค่าใกล้เคียงกันคือ  

0.18±0.03 และ 0.14±0.01 กรัม/วัน โดยเมื่อวิเคราะห์ค่าทาง 

สถิติ (T-test) พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 

สำหรับอัตราการแลกเนื้อเท่ากับ 1.86 และ 1.47 ตามลำดับ และ 

อัตราการรอดตายร้อยละ 100 ซึ่งน้ำหนักตัวปลามีค่าเพิ่มขึ้นจาก 

2.31±0.42 และ 2.01±0.38 กรัม เป็น 12.65±1.80 และ 

9.86±1.12 กรัม ตามลำดับ สำหรับผลการตรวจวิเคราะห์  

พารามิเตอร์คุณภาพน้ำดังตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าค่าออกซิเจน 

ละลายน้ำ พีเอช ค่าสภาพด่าง และอุณหภูมิของน้ำในบ่อเลี้ยงทั้ง 

สองระดับความหนาแน่นอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ของระบบเลี้ยง 

สัตว์น้ำ โดยเมื่อทำการประเมินสมดุลไนโตรเจนในทั้งสองระดับ 

ความหนาแน่นในวันสุดท้ายของการทดลอง ดังผลการทดลอง 

ในตารางที่ 2 พบว่ามีค่าใกล้เคียงกัน นั่นคือแหล่งไนโตรเจนที่เข้าสู่ 

ระบบส่วนใหญ่มาจากอาหารปลาคิดเป็นร้อยละ 90.50 และ  

92.20 เมื่อสิ้นสุดการทดลองมีปริมาณไนโตรเจนละลายน้ำทั้งหมด 

ร้อยละ 36.34 และ 45.96 ส่วนปริมาณไนโตรเจนในตะกอน 

แขวนลอยคดิเปน็รอ้ยละ 1.23 และ 0.99 ตามลำดบั สำหรบัไนโตรเจน 

ทีเ่ปลีย่นเปน็เนือ้ปลาจากการเลีย้งทีร่ะดบัความหนาแนน่สงูคดิเปน็ 

ร้อยละ 37.64 ส่วนการเลี้ยงที่ระดับความหนาแน่นต่ำคิดเป็น 

ร้อยละ 47.23 ซึ่งสิ่งที่ไม่สามารถระบุได้มีร้อยละ 24.79 และ 5.82  

ตามลำดับ
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เอกนรินทร์  ธนะกิจไพรินท์, สรวิศ  เผ่าทองศุข, วิบูลย์ลักษณ์  พึ่งรัศมี

ปริมาณตะกอนแขวนลอยและอัตราการผลิตตะกอน

 ระบบเลี้ยงปลานิลที่ระดับความหนาแน่นสูงและความ 

หนาแน่นต่ำ มีค่าปริมาณตะกอนแขวนลอยเริ่มต้นเท่ากับ 

150±21.20 มก./ล. และ 60±2.94 มก./ล. โดยเมื่อทดลองดึง 

ตะกอนแขวนลอยออกจากระบบร้อยละ 50 ของปริมาตรน้ำในถัง  

ในวันที่ 21 ของการทดลอง เพื่อควบคุมปริมาณตะกอนในน้ำและ 

ตรวจวัดอัตราการเกิดตะกอนแขวนลอย ผลการทดลองดังภาพที่ 2 

พบว่าทั้งสองระดับความหนาแน่นใช้ระยะเวลาในการสร้างตะกอน 

แขวนลอยประมาณ 3 วัน เพื่อให้มีปริมาณเพิ่มขึ้นจนเท่าเดิม 

ก่อนที่จะทำการดึงตะกอนแขวนลอยออกจากระบบครั้งต่อไป 

โดยอัตราการผลิตตะกอนแขวนลอยต่อวันของระบบเลี้ยงปลานิล 

ความหนาแนน่สงูและความหนาแนน่ตำ่คดิเปน็ 19.84±0.28 มก./ล.  

และ 9.36±1.12 มก./ล. ตามลำดับ และเมื่อสิ้นสุดการทดลองม ี

ปริมาณตะกอนแขวนลอยในน้ำเท่ากับ 555.56±90.02 มก./ล.  

และ 255.56±36.72 มก./ล. ตามลำดับ

 

 ทําการวิเคราะหปริมาณตะกอนแขวนลอยในถังเล้ียงปลานิลทุก 3 วัน ดวยการตรวจวัดคาตะกอนแขวนลอยจากการ
กรองตัวอยางนํ้าผานกระดาษกรอง และชั่งนํ้าหนักที่เปล่ียนแปลงภายหลังการอบแหงที่อุณหภูมิ 103 - 105 ๐ซ. สําหรับอัตรา
การผลิตตะกอนแขวนลอยตอวันทําการวิเคราะหดวยการดึงตะกอนแขวนลอยออกจากระบบรอยละ 50 ของปริมาตรนํ้าในถัง 
และเม่ือปริมาณตะกอนแขวนลอยเพิ่มขึ้นจนมีระดับใกลเคียงเดิมจึงดึงตะกอนแขวนลอยออกจากระบบซํ้าอีกจํานวน 6 รอบ 
ดวยผากรองความละเอียด 300 ไมครอนสวนนํ้าที่ผานผากรองจะถูกหมุนเวียนนํากลับคืนสูถังเล้ียงปลาดังเดิม 
 

ผลการวิจัย 
 

การเติบโตของปลานิลและปจจัยสภาพแวดลอมระหวางการทดลอง 

จากการเล้ียงปลานิลแบบหมุนเวียนนํ้าในระบบปดเปนระยะเวลา 56 วัน พบวาอัตราการเติบโตของปลานิลที่ระดับ
ความหนาแนนสูงและความหนาแนนต่ํามีคาใกลเคียงกันคือ 0.18±0.03 และ 0.14±0.01 กรัม/วัน โดยเม่ือวิเคราะหคาทาง
สถิติ (T-test)  พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ สําหรับอัตราการแลกเน้ือเทากับ 1.86 และ 1.47 ตามลําดับ และ
อัตราการรอดตายรอยละ100  ซ่ึงนํ้าหนักตัวปลามีคาเพิ่มขึ้นจาก 2.31±0.42 และ 2.01±0.38 กรัม เปน 12.65±1.80 และ 
9.86±1.12 กรัม ตามลําดับ  สําหรับผลการตรวจวิเคราะหพารามิเตอรคุณภาพนํ้าดังตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวาคาออกซิเจน
ละลายนํ้า พีเอช คาสภาพดาง และอุณหภูมิของนํ้าในบอเล้ียงทั้งสองระดับความหนาแนนอยูในเกณฑที่ยอมรับไดของระบบ
เล้ียงสัตวนํ้า โดยเม่ือทําการประเมินสมดุลไนโตรเจนในทั้งสองระดับความหนาแนนในวันสุดทายของการทดลอง ดังผลการ
ทดลองในตารางที่ 2 พบวามีคาใกลเคียงกัน น่ันคือแหลงไนโตรเจนที่เขาสูระบบสวนใหญมาจากอาหารปลาคิดเปนรอยละ 
90.50 และ 92.20 เม่ือส้ินสุดการทดลองมีปริมาณไนโตรเจนละลายนํ้าทั้งหมดรอยละ 36.34 และ 45.96 สวนปริมาณ
ไนโตรเจนในตะกอนแขวนลอยคิดเปนรอยละ 1.23 และ 0.99 ตามลําดับ สําหรับไนโตรเจนที่เปล่ียนเปนเน้ือปลาจากการเล้ียง
ที่ระดับความหนาแนนสูงคิดเปนรอยละ 37.64 สวนการเล้ียงที่ระดับความหนาแนนต่ําคิดเปนรอยละ 47.23 ซ่ึงส่ิงที่ไม

สามารถระบุไดมีรอยละ 24.79 และ 5.82 ตามลําดับ 
 

ปริมาณตะกอนแขวนลอยและอัตราการผลิตตะกอน 

ระบบเล้ียงปลานิลที่ระดับความหนาแนนสูงและความหนาแนนต่ํา มีคาปริมาณตะกอนแขวนลอยเริ่มตนเทากับ
150±21.20 มก./ล. และ 60±2.94 มก./ล.  โดยเม่ือทดลองดึงตะกอนแขวนลอยออกจากระบบรอยละ 50 ของปริมาตรนํ้าใน
ถัง ในวันที่ 21 ของการทดลอง เพื่อควบคุมปริมาณตะกอนในนํ้าและตรวจวัดอัตราการเกิดตะกอนแขวนลอย ผลการทดลอง
ดังภาพที่ 2 พบวาทั้งสองระดับความหนาแนนใชระยะเวลาในการสรางตะกอนแขวนลอยประมาณ 3 วัน เพื่อใหมีปริมาณ
เพิ่มขึ้นจนเทาเดิม กอนที่จะทําการดึงตะกอนแขวนลอยออกจากระบบครั้งตอไป โดยอัตราการผลิตตะกอนแขวนลอยตอวัน
ของระบบเล้ียงปลานิลความหนาแนนสูงและความหนาแนนต่ําคิดเปน 19.84±0.28 มก./ล. และ 9.36±1.12 มก./ล. 
ตามลําดับ และเม่ือส้ินสุดการทดลองมีปริมาณตะกอนแขวนลอยในนํ้าเทากับ 555.56±90.02 มก./ล. และ 255.56±36.72 
มก./ล. ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 1 พารามิเตอรทางคุณภาพนํ้าในถังเล้ียงปลานิลที่ระดับความหนาแนนสูง (2 กก./ลบ.ม.) และความหนาแนนต่ํา(0.5 
กก./ลบ.ม.) ตลอดระยะเวลาการทดลอง 56 วัน 

 

พารามิเตอร 
คาเฉล่ีย±คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (คาต่ําสุด-คาสูงสุด) 

ความหนาแนนสูง ความหนาแนนต่ํา 
ออกซิเจนละลายนํ้า(mg/L) 6.70±0.46 (6.20-7.67) 6.90±0.75 (6.20-8.41) 
คาพีเอช(pH) 7.28±0.64 (5.66-8.19) 8.15±0.35 (7.30-8.52) 
คาสภาพดาง(mg-CO3

2-/L) 125.51±15.58 (110.00-180.00) 130.00±23.24 (110.00-220.00) 
อุณหภูมิ (๐C) 28.80±1.91 (25.00-33.60) 28.70±1.77 (25.00-32.70) 

 

ตารางที่	1 พารามิเตอร์ทางคุณภาพน้ำในถังเลี้ยงปลานิลที่ระดับความหนาแน่นสูง (2 กก./ลบ.ม.) และความหนาแน่นต่ำ (0.5 กก./ลบ.ม.)  

ตลอดระยะเวลาการทดลอง 56 วัน

ตารางที่	 2	ปริมาณและสัดส่วนไนโตรเจนในวันเริ่มต้น (ขาเข้า) และในวันสุดท้าย (ขาออก) ของการทดลองในถังเลี้ยงปลานิลระบบปิด 

ที่ระดับความหนาแน่นต่ำ (0.5 กก./ลบ.ม.) และความหนาแน่นสูง (2.0 กก./ลบ.ม.)

 

ตารางที่ 2 ปริมาณและสัดสวนไนโตรเจนในวันเริ่มตน (ขาเขา) และในวันสุดทาย (ขาออก) ของการทดลองในถังเล้ียงปลา
นิลระบบปดที่ระดับความหนาแนนต่ํา (0.5 กก./ลบ.ม.) และความหนาแนนสูง (2.0 กก./ลบ.ม.) 

 

 
 
 
 
หนาแนนต่ํา 

องคประกอบ
ไนโตรเจน 

น้ําหนักแหง (ก.) %
ไนโตรเจน* 

ก.-ไนโตรเจน/ถัง %ไนโตรเจนเทียบ 
ทั้งระบบ 

ขาเขา ขาออก  ขาเขา ขาออก ขาเขา ขาออก 
อาหารปลา 115.83 - 5.61 6.50 - 92.20 - 
ปลานิล 5.23 41.62 9.40/9.16 0.49 3.33 6.95 47.23 
ละลายนํ้าทั้งหมด - - - 0.06 3.24 0.85 45.96 
ตะกอนแขวนลอย - 4.05 1.77 - 0.07 - 0.99 
ส่ิงที่ไมสามารถระบุได - - - - 0.41 - 5.82 
ผลรวม    7.05 7.05 100 100 

 
 

หนาแนนสูง 

อาหารปลา 470.54 - 5.61 26.40 - 90.50 - 
ปลานิล 28.84 152.72 9.40/8.86 2.71 10.98 9.29 37.64 
ละลายนํ้าทั้งหมด - - - 0.06 10.60 0.21 36.34 
ตะกอนแขวนลอย - 19.68 1.85 - 0.36 - 1.23 
ส่ิงที่ไมสามารถระบุได - - - - 7.23 - 24.79 
ผลรวม    29.17 29.17 100 100 

หมายเหตุ  * CHNS-O Analyzer, CE Instruments Flash EA 1112 Series, Thermo Quest,Italy 
 

การเปล่ียนแปลงของสารประกอบไนโตรเจนและฟอสเฟต 

จากการตรวจวัดความเขมขนสารอนินทรียไนโตรเจนของนํ้าในถังเล้ียงปลานิลที่ระดับความหนาแนนสูงและความ
หนาแนนต่ํา ดังแสดงตามภาพที่ 3 พบวาปริมาณแอมโมเนียในชวงแรกมีคาต่ําโดยไมเกิดการสะสมในระบบ แตพบการสะสม
ไนไทรตสูงสุดในวันที่ 5 ของการทดลอง โดยมีคาเทากับ 6.79±0.59 และ 1.35±0.11 มก.ไนโตรเจน/ล. ตามลําดับ จากน้ัน
เม่ือไนไทรตลดลงจะพบการเพิ่มขึ้นของไนเทรตขึ้นมาแทนที่  ลักษณะดังกลาวแสดงวามีการบําบัดดวยกระบวนการไนทริฟเค
ชันเกิดขึ้นภายในระบบ ซ่ึงเม่ือเริ่มทําการดึงตะกอนแขวนลอยออกจากระบบรอยละ 50 ของปริมาตรนํ้าในถัง พบวาระบบเกิด
การสะสมแอมโมเนียขึ้นในระบบที่ระดับความหนาแนนสูง ซ่ึงปริมาณแอมโมเนียสะสมมีคาสูงสุดในวันที่ 47 ของการทดลอง
เทากับ 30.89±6.38 มก.ไนโตรเจน/ล. ในขณะที่การเล้ียงที่ระดับความหนาแนนต่ําไมเกิดการสะสมแอมโมเนีย จนเม่ือส้ินสุด
การทดลองมีปริมาณแอมโมเนียสะสมเทากับ 0.17±0.08 และ 0.07±0.06 มก.ไนโตรเจน/ล. ตามลําดับ สําหรับปริมาณไน
ไทรตสะสมสูงสุดมีคาเทากับ 8.06±3.98 และ 0.46±0.16 มก.ไนโตรเจน/ล. ตามลําดับ โดยพบการสะสมของไนเทรตเพิ่มขึ้น
ตลอดการทดลองคือมีปริมาณการสะสมเปน 188.81±8.84 และ 56.87±10.08 มก.ไนโตรเจน/ล. เม่ือส้ินสุดการทดลอง  สวน
คาฟอสเฟตทั้งสองชุดการทดลองเม่ือส้ินสุดการทดลองเทากับ 11.98±2.79 และ 1.48±0.71 มก.ฟอสฟอรัส/ล. 
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เอกนรินทร์  ธนะกิจไพรินท์, สรวิศ  เผ่าทองศุข, วิบูลย์ลักษณ์  พึ่งรัศมี

การเปลี่ยนแปลงของสารประกอบไนโตรเจนและฟอสเฟต

 จากการตรวจวัดความเข้มข้นสารอนินทรีย์ไนโตรเจนของ 

นำ้ในถงัเลีย้งปลานลิทีร่ะดบัความหนาแนน่สงูและความหนาแนน่ตำ่ 

ดังแสดงตามภาพที่ 3 พบว่าปริมาณแอมโมเนียในช่วงแรกมีค่าต่ำ 

โดยไม่เกิดการสะสมในระบบ แต่พบการสะสมไนไทรต์สูงสุดใน 

วันที่ 5 ของการทดลอง โดยมีค่าเท่ากับ 6.79±0.59 และ  

1.35±0.11 มก.ไนโตรเจน/ล. ตามลำดับ จากนั้นเมื่อไนไทรต์ 

ลดลงจะพบการเพิ่มขึ้นของไนเทรตขึ้นมาแทนที่ ลักษณะดังกล่าว 

แสดงว่ามีการบำบัดด้วยกระบวนการไนทริฟิเคชันเกิดขึ้นภายใน 

ระบบ ซึ่งเมื่อเริ่มทำการดึงตะกอนแขวนลอยออกจากระบบร้อยละ  

50 ของปริมาตรน้ำในถัง พบว่าระบบเกิดการสะสมแอมโมเนียขึ้นใน 

ระบบท่ีระดับความหนาแน่นสูง ซ่ึงปริมาณแอมโมเนียสะสมมีค่าสูงสุด 

ในวันที่ 47 ของการทดลองเท่ากับ 30.89±6.38 มก.ไนโตรเจน/ล.  

ในขณะที่การเลี้ยงที่ระดับความหนาแน่นต่ำไม่เกิดการสะสม 

แอมโมเนีย จนเมื่อสิ้นสุดการทดลองมีปริมาณแอมโมเนียสะสม 

เท่ากับ 0.17±0.08 และ 0.07±0.06 มก.ไนโตรเจน/ล. ตามลำดับ 

สำหรับปริมาณไนไทรต์สะสมสูงสุดมีค่าเท่ากับ 8.06±3.98 และ 

0.46±0.16 มก.ไนโตรเจน/ล. ตามลำดับ โดยพบการสะสม 

ของไนเทรตเพิ่มขึ้นตลอดการทดลองคือมีปริมาณการสะสมเป็น 

188.81±8.84 และ 56.87±10.08 มก.ไนโตรเจน/ล. เมื่อสิ้นสุด 

การทดลอง ส่วนค่าฟอสเฟตทั้งสองชุดการทดลองเมื่อสิ้นสุด 

การทดลองเท่ากับ 11.98±2.79 และ 1.48±0.71 มก.ฟอสฟอรัส/ล.

 

 
 

ภาพที่ 2 การเปล่ียนแปลงปริมาณตะกอนแขวนลอยในถังเล้ียงปลานิลตลอดระยะเวลา 56 วัน ที่ระดับความหนาแนนสูง 2 
กก./ลบ.ม. () และที่ระดับความหนาแนนต่ํา 0.5 กก./ลบ.ม. () รวมถึงการดึงนํ้ารอยละ 50 ของถังออกไปแยก
ตะกอนแขวนลอย () 

 

 
 

ภาพที่ 3 การเปล่ียนแปลงความเขมขนของแอมโมเนีย ไนไทรต ไนเทรต และฟอสเฟตของนํ้าในถังเล้ียงปลานิลตลอด
ระยะเวลาการเล้ียง 56 วัน ที่ระดับความหนาแนนสูง 2 กก./ลบ.ม. () และที่ระดับความหนาแนนต่ํา 0.5 กก./
ลบ.ม. () รวมถึงการดึงนํ้ารอยละ 50 ของถังออกไปแยกตะกอนแขวนลอย () 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 2 การเปล่ียนแปลงปริมาณตะกอนแขวนลอยในถังเล้ียงปลานิลตลอดระยะเวลา 56 วัน ที่ระดับความหนาแนนสูง 2 
กก./ลบ.ม. () และที่ระดับความหนาแนนต่ํา 0.5 กก./ลบ.ม. () รวมถึงการดึงนํ้ารอยละ 50 ของถังออกไปแยก
ตะกอนแขวนลอย () 

 

 
 

ภาพที่ 3 การเปล่ียนแปลงความเขมขนของแอมโมเนีย ไนไทรต ไนเทรต และฟอสเฟตของนํ้าในถังเล้ียงปลานิลตลอด
ระยะเวลาการเล้ียง 56 วัน ที่ระดับความหนาแนนสูง 2 กก./ลบ.ม. () และที่ระดับความหนาแนนต่ํา 0.5 กก./
ลบ.ม. () รวมถึงการดึงนํ้ารอยละ 50 ของถังออกไปแยกตะกอนแขวนลอย () 

 
 

ภาพที่	2	 การเปลี่ยนแปลงปริมาณตะกอนแขวนลอยในถังเลี้ยงปลานิลตลอดระยะเวลา 56 วัน ที่ระดับความหนาแน่นสูง 2 กก./ลบ.ม. 

(u) และที่ระดับความหนาแน่นต่ำ 0.5 กก./ลบ.ม. (▲) รวมถึงการดึงน้ำร้อยละ 50 ของถังออกไปแยกตะกอนแขวนลอย (↓)

ภาพที่	 3 การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของแอมโมเนีย ไนไทรต์ ไนเทรต และฟอสเฟตของน้ำในถังเลี้ยงปลานิลตลอดระยะเวลา 

การเลี้ยง 56 วัน ที่ระดับความหนาแน่นสูง 2 กก./ลบ.ม. (u) และที่ระดับความหนาแน่นต่ำ 0.5 กก./ลบ.ม. (▲) รวมถึงการดึงน้ำร้อยละ 

50 ของถังออกไปแยกตะกอนแขวนลอย (↓)
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สรุปผล	อภิปราย	และข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย

 อัตราการเติบโตของปลานิลที่ทำการเลี้ยงที่ระดับความ 

หนาแนน่สงูและตำ่ไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำคญั สว่นการประเมนิ 

สมดลุไนโตรเจนภายในระบบเลีย้งปลานลิแสดงใหเ้หน็วา่ไนโตรเจน 

ที่เข้าสู่ระบบสะสมในตัวปลามากที่สุด รองลงมาอยู่ในน้ำ และ 

ตะกอนแขวนลอย ตามลำดับ รวมทั้งสิ่งที่ไม่สามารถระบุได้ซึ่งเป็น 

ส่วนของไนโตรเจนที่สูญหายจากระบบผ่านกระบวนการดีไนทริ 

ฟิเคชัน โดยเมื่อทำการดึงตะกอนแขวนลอยออกจากระบบร้อยละ  

50 ของปริมาตรน้ำในถัง ส่งผลต่อการสะสมของแอมโมเนียเพิ่มสูง 

ขึ้นในถังเลี้ยงปลานิลที่ระดับความหนาแน่นสูง ส่วนที่ระดับความ 

หนาแน่นต่ำไม่เกิดการสะสมแอมโมเนียและไนไทรต์ ดังนั้นจึงเป็น 

ข้อยืนยันอย่างชัดเจนว่าปริมาณตะกอนแขวนลอยในระบบเลี้ยง 

สัตว์น้ำมีผลโดยตรงในการช่วยควบคุมสารประกอบอนินทรีย์ 

ไนโตรเจนโดยกระบวนการไนทริฟิเคชัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำ 

การเลี้ยงสัตว์น้ำในสภาวะที่มีความหนาแน่นสูง

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

 อัตราการเติบโตของปลานิลที่ระดับความหนาแน่นสูง 

และต่ำในการทดลองครั้งนี้ให้ผลที่สอดคล้องกับการศึกษาของ 

Azim and Little (2008) ซึ่งรายงานค่าอัตราการเติบโตเฉลี่ย 

ของปลานิลเท่ากับ 0.16±0.09 กรัม/วัน ที่ระดับความหนาแน่น  

12 กก./ลบ.ม. นั่นคือด้วยพฤติกรรมของปลานิลเป็นสัตว์สังคม 

จึงอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ ดังนั้นการเลี้ยงที่ระดับความหนาแน่น 

สูงจึงช่วยส่งเสริมการบริโภคอาหารและสุขภาพของปลานิล อีกทั้ง 

ยังข้ึนกับปัจจัยสภาวะแวดล้อมของการเล้ียงด้วย โดยผลการประเมิน 

สมดุลไนโตรเจนภายในระบบเลี้ยงทั้งสองระดับความหนาแน่น 

พบว่าไนโตรเจนที่เข้าระบบเกิดการสะสมที่ตัวปลามากที่สุด และ 

สะสมทีต่ะกอนแขวนลอยนอ้ยทีส่ดุเมือ่เปรยีบเทยีบกบัผลการศกึษา 

ของ Gross, et al., (2000) โดยไนโตรเจนสะสมในตัวปลาร้อยละ 

31.5 และสะสมในตะกอนแขวนลอยร้อยละ 22.6 ซึ่งไนโตรเจน 

ทีส่ะสมในตะกอนแขวนลอยและนำ้ในระบบเลีย้งปลาเกดิการสญูเสยี 

จากกระบวนการดีไนทริฟิเคชันร้อยละ 17.4 และการระเหยของ 

แอมโมเนียร้อยละ 12.5 ซึ่งการทดลองนี้การสูญเสียไนโตรเจน 

อาจเกิดจากกระบวนการดีไนทริฟิเคชันภายในถังเลี้ยงปลานิล 

เนื่องจากมีการสะสมของตะกอนแขวนลอยและชั้นไบโอฟิล์ม 

ภายในถังเลี้ยงปลานิล ถึงแม้มีการให้อากาศที่มากเกินพอก็ตามแต่ 

การกระจายของอากาศอาจไม่ทั่วพื้นที่จากที่เป็นถังทรงสี่เหลี่ยม 

สำหรบัระบบเลีย้งสตัวน์ำ้ระบบปดิความหนาแนน่สงูทีถ่กูดงึตะกอน 

แขวนลอยที่มีองค์ประกอบของจุลชีพศักยภาพสูงออกจากระบบ 

พบว่าจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการควบคุมความเข้มข้นของ 

แอมโมเนยีภายในระบบทำใหม้ปีรมิาณการสะสมทีเ่พิม่สงูขึน้ ดงันัน้ 

ระบบจึงต้องใช้ระยะเวลาในการปรับสมดุลที่ยาวนาน อาจส่งผลให้ 

ช่วงเวลาดังกล่าวกระทบต่อความเครียดและสุขภาพของสัตว์น้ำ 

โดยมีรายงานว่าความเข้มข้นของแอมโมเนียทั้งหมดและไนไทรต์ 

ในน้ำควรน้อยกว่า 1.0 มก. ไนโตรเจน/ล. (Timmons, et al., 2002) 

และไนเทรตไม่ควรสะสมเกิน 100 มก. ไนโตรเจน/ล. (Hart and 

O’sullivan, 1993) แต่จากผลการทดลองครั้งนี้พบว่าเมื่อดึง 

ตะกอนแขวนลอยออกจากระบบร้อยละ 50 ของปริมาตรน้ำในถัง  

สง่ผลใหแ้อมโมเนยีและไนไทรตส์ะสมสงูกวา่เกณฑท์ีก่ำหนดจนกวา่ 

ระบบจะเข้าสู่สมดุล เมื่อระบบสามารถสร้างตะกอนแขวนลอยให้มี 

ปรมิาณและคณุภาพทีเ่พยีงพอตอ่การควบคมุสารประกอบอนนิทรยี ์

ไนโตรเจนที่สะสมภายในระบบ ซึ่งข้อยืนยันเกี่ยวกับความสำคัญ 

ของระบบตะกอนชีวภาพจะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของการดูดซึม 

สารพิษโดยตะกอนแขวนลอย และกระบวนการไนทริฟิเคชันท่ีทำงาน 

ผสมผสานกนั (Nootong, 2011)  ดงันัน้จากการศกึษานีจ้งึอาจชว่ย 

ยืนยันได้ว่าตะกอนแขวนลอยในระบบเลี้ยงสัตว์น้ำแบบหมุนเวียน 

น้ำระบบปิดมีบทบาทสำคัญต่อการควบคุมความเข้มข้นของสาร 

ประกอบอนินทรีย์ไนโตรเจน

 ผลจากการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าตะกอนแขวนลอยในน้ำ 

มีบทบาทสำคัญต่อคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยในช่วงท้าย 

ของการทดลองเมื่อปริมาณตะกอนเพิ่มสูงขึ้นถึง 500 มก./ล.  

ในวันที่ 50 ของการทดลอง พบว่าปริมาณแอมโมเนียในน้ำกลับ 

ลดลงอย่างรวดเร็วและในเวลาเดียวกันปริมาณไนเทรตในน้ำกลับ 

เพิ่มสูงขึ้น แสดงให้เห็นว่าตะกอนในน้ำมีบทบาทของการบำบัดแบบ 

ไนทริฟิเคชัน ซึ่งเมื่อมีตะกอนในปริมาณที่เหมาะสมจะช่วยบำบัด 

แอมโมเนียให้เป็นไนเทรตได้ การใช้ตะกอนแขวนลอยทำหน้าที่เป็น 

ตัวกรองชีวภาพไนทริฟิเคชันจึงเป็นแนวทางใหม่ที่จะช่วยควบคุม 

คุณภาพน้ำในระบบเลี้ยงสัตว์น้ำ ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของ 

ความสมดุลของอัตราการบำบัดและปริมาณของเสียที่เกิดจากการ 

เลี้ยงปลา

กิตติกรรมประกาศ

 งานวจิยันีไ้ดร้บัการสนบัสนนุเงนิทนุวจิยัจากโครงการสง่เสรมิ 

การทำงานวิจัยเชิงลึกในสาขาวิชาที่มีศักยภาพสูง ศูนย์นวัตกรรม 

สหศาสตร ์โครงการในแผนพฒันาวชิาการ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

(รหัสโครงการ : CU56-FW14) โครงการวิจัยต่อเนื่อง 3 ปี ภายใต้ 

โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (รหัสโครงการ : FW1017A)   

โครงการทุนวิจัยต่อเนื่อง 7 คลัสเตอร์ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รหัสโครงการ : RES560530068-FW)  

และเงนิทนุอดุหนนุการวจิยัจากสำนกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ

ที่ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย ตลอดจนจัดซื้อเครื่องมือ 

และครภุณัฑต์า่งๆ  นอกจากนีศ้นูยเ์ชีย่วชาญเฉพาะทางดา้นเทคโนโลย ี

ชวีภาพทางทะเล ภาควชิาวทิยาศาสตรท์างทะเล คณะวทิยาศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้อนุเคราะห์สถานที่สำหรับการทำวิจัย 

ตลอดจนเครื่องมือ อุปกรณ์ และสารเคมี
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วารสารวิจัยรําไพพรรณี 
Rajabhat Rambhai Barni Research Journal 

 วารสารวิจัยรําไพพรรณี เปนวารสารระดับชาติ ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพร ผลงานวิจัย และวิชาการ วิชาการของ
คณาจารย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัย  

เพื่อแพรบทความทางวิชาการและบทความวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมถึงดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร โดยจัดทําเปนวารสารราย 4 เดือน (ปละ 3 ฉบับ) มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เผยแพรผลงานวิจัยที่มีคุณภาพของ
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 2) เปนส่ือกลางในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นทางวิชาการ และ 3) สงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากร 

คําแนะนําการเตรียมตนฉบับ 
บทความที่รับตีพิมพในวารสารไดแก 1)บทความวิจัย 2) นิพนธปริทัศน (Review articles) โดยใหพิมพผลงานดวย

กระดาษ A4 พิมพหนาเดียว จํานวน ไม เกิน  10-12  หนา โดยทุกบทความตองมีบทคัดย อเป นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และมีสวนประกอบดังน้ี  บทนํา  วัตถุประสงคของการวิจัย อุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุป
และอภิปรายผลการวิจัย ขอเสนอแนะ และเอกสารอางอิง 
 

ระเบียบการตีพิมพ 
1) ผูวิจัยดําเนินการเขียนบทความวิจัยตามขอกําหนดรูปแบบของวารสารวิจัยรําไพพรรณี ของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
2) ผูวิจัยสงบทความที่สมบูรณตรงตามแบบฟอรมเปนไฟลนามสกุล .doc (Word) ความยาวไมเกิน 10-12 หนา 

ทางอีเมล  anna_24t@hotmail.com , research_rbru2010@hotmail.com  หรือทางไปรษณีย โดยสงมา
ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เลขที่ 41 หมู 5  
ถนนรักศักดิ์ชมูล ตําบลทาชาง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000  โดยวงเล็บมุมซองวา สงบทความตีพิมพ 
ทั้งน้ีสามารถติดตามรายละเอียดและดาวนโหลดแบบฟอรมตาง ๆ ไดที่ www.rbru.ac.th/org/research/
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โทรศัพท 0-3947-1056 หรือ 0-3931-9111  ตอ 
3505  โทรสาร   0-3947-1056 

3) ผูวิจัยตองชําระคาธรรมเนียมในการดําเนินการตีพิมพของวารสารวิจัยรําไพพรรณี จํานวน 1,500  บาท โดย
ผูวิจัยสามารถชําระคาธรรมเนียมได ดังน้ี  

       โอนเงินเขาบัญชีหมายเลข 178-1-48958-7 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประเภทบัญชี              
ออมทรัพย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (สาขาสีแยกเขาไรยา) เม่ือโอนเงินเขาบัญชีแลวกรุณา SCAN ใบสมัครและหลักฐานการ
ชําระเงินไดที่ E-mail : research_rbru2010@hotmail.com  หรือโทรสาร 0-3947-1056 

4) กองบรรณาธิการจะไมคืนเงินในกรณีที่บทความไมผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ ไมวากรณีใดๆ เพราะเปน
คาตอบแทนการพิจารณาบทความของผูทรงคุณวุฒิ 

5) ผูวิจัยจะตองดําเนินการปรับแกไขบทความตามผลการตรวจประเมินของกองบรรณาธิการ และผูทรงคุณวุฒิของ
วารสารวิจัยรําไพพรรณี อยางตอเน่ืองตลอดกระบวนการในการตีพิมพ 

6)  เม่ือผูวิจัยไดดําเนินการตามระเบียบ ขอที่ 1 - 5 เรียบรอยแลว กองบรรณาธิการจะออกใบตอบรับการตีพิมพและ
ใบเสร็จรับเงินจากทางราชการใหกับผูวิจัย และดําเนินการตามกระบวนการตีพิมพตอไป 

7) ถาผูวิจัยไมปฏิบัติตามระเบียบการตีพิมพกองบรรณาธิการจะแจงยกเลิกการตีพิมพบทความ การวิจัยไปยัง
หนวยงาน/มหาวิทยาลัยที่ทานสังกัดอยู และจะไมไดรับคาธรรมเนียมคืน 
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ขอกําหนดในการเตรียมตนฉบับ 

 ขนาดกระดาษ A4 

 ขอบกระดาษ  ขอบบน 1 น้ิว  ขอบลาง 1 น้ิว  ขอบซาย 1.25 น้ิว  ขอบขวา 1 น้ืว 

 ระยะระหวางบรรทัด  หน่ึงเทา (Single Space) 
 ตัวอักษร ใช TH Sarabun PSK  ตามที่กําหนดดังน้ี 

o ช่ือเร่ือง (Title)  
- ภาษาไทย ขนาด 18 point, กําหนดก่ึงกลาง, ตัวหนา  
- ภาษาอังกฤษ ขนาด 18 point, กําหนดก่ึงกลาง, ตัวหนา   

o ช่ือผูเขียน (ทุกคน) 
- ชื่อผูเขียน ภาษาไทย – อังกฤษ  ขนาด 14 point  , กําหนดก่ึงกลาง, ตัวหนา  
- ที่อยูผูเขียน ขนาด 14 point , กําหนดก่ึงกลาง, ตัวหนา และเวน 1 บรรทัด  

o บทคัดยอ  
- ชื่อ “บทคัดยอ” และ “Abstract” ขนาด 16 point , กําหนดก่ึงกลาง , ตัวหนา และเวน 1 บรรทัด  
- เน้ือหาบทคัดยอภาษาไทย  ขนาด 14 point , กําหนดชิดขอบ , ตัวธรรมดา  

o คําสําคัญ  ใหพิมพตอจากสวนบทคัดยอ ควรเลือกคําสําคัญที่เก่ียวของกับบทความ ประมาณ  4-5 คํา  ใช
ตัวอักษร ภาษาไทย หรือ อังกฤษ ขนาด 14 point 
- เน้ือหา บทคัดยอภาษาอังกฤษ  ขนาด 14 point , กําหนดชิดขอบ , ตัวหนา  
-  ยอหนา 0.5 น้ิว  

o Keyword  ใหพิมพตอจากสวน Abstract ควรเลือกคําสําคัญที่เก่ียวของกับบทความ ภาษาอังกฤษ ขนาด 
14 point 

o รายละเอียดบทความ (Body)  
-  คําหลักบทขนาด 16 point , กําหนดชิดซาย , ตัวหนา  
-  หัวขอยอยขนาด 14 point , กําหนดชิดซาย , ตัวหนา 
-  ตัวอักษรขนาด 14 point , กําหนดชิดขอบ , ตัวธรรมดา 
-  ยอหนา 0.5 น้ิว  
รายละเอียดบทความประกอบดวย  บทนํา  วัตถุประสงคของการวิจัย  อุปกรณและวิธีดําเนิน   การวิจัย  

ผลการวิจัย  สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  ขอเสนอแนะ  และเอกสารอางอิง 
 คําศัพท  ใหใชศัพทบัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน 

 รูปภาพและตาราง  กรณีรูปภาพและตาราง หัวตารางใหจัดชิดซายของคอลัมน คําบรรยายรูปภาพ
ใหอยูใตรูปภาพ และจัดก่ึงกลางคอลัมน เน้ือหา และคําบรรยายภาพ ใชตัวอักษรขนาด 14 point ตัวปกติ 
รูปแบบการพิมพเอกสารอางอิง  
1.  อางอิงจากหนังสือ  
รูปแบบ  :  
ชื่อผูแตง.//ปที่พิมพ.//ช่ือเร่ือง.//จํานวนเลม.//ครั้งที่พิมพ (ถามี).//ชื่อชุดหนังสือ.//เมืองที่พิมพ:/สํานักพิมพ. 
ตัวอยาง :  
สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ และกรรณิการ สุขเกษม. 2547. วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ: การวิจัย 
        ปญหาปจจุบันและการวิจัยอนาคตกาล. กรุงเทพมหานคร: เฟองฟา พริ้นติ้ง. 
Rothwell, William J.; Lindholm, John Edwin and Wallick, William G. 2003. What CEOs 
        Expect from Corporate Training: Building Workplace Learning and 
        Performance Initiatives that Advance Organizational Goals. New York: AMACOM. 
2.  อางอิงจากบทความในหนังสือ รายงานการประชุมทางวิชาการ สัมมนาทางวิชาการ 
รูปแบบ  :  
ชื่อผูเขียนบทความ.//ปที่พิมพ.//ชื่อบทความ.//ใน ช่ือหนังสือ.//ชื่อบรรณาธิการหรือผูรวบรวม.                     
      ครั้งที่พิมพ.//ชื่อชุดหนังสือ.//เมืองที่พิมพ:/สํานักพิมพ.//หนา. 
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ตัวอยาง :  
ปกรณ ปรียากร. 2532. ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนา. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการ 
        บริหารการพัฒนาชนบท. หนวยที่ 1. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาการ 
       จัดการ. นนทบุรี: โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หนา 33-34. 
Fitzroy, Felix R. and Kraft, Kornelius. 1991. Firm Size, Growth and Innovation: Some Evidence 
       from West Germany. In Innovation and Technological Change: An International 
        Comparizon. Zottan J. Aes and David B. Audretsh, eds. New York: Harester 
       Wheatsheaf. Pp. 152-159. 
3.  อางอิงจากบทความในวารสาร 
รูปแบบ  :  
ชื่อผูเขียน.//ปที่พิมพ.//ชื่อบทความ.//ช่ือวารสาร.//ปที่ (เดือน):/เลขหนา. 
ตัวอยาง :  
สุรัชช ฟุงเกียรติ. 2547. นาโนเทคโนโลยีวิสัยทัศนเทคโนโลยีระดับไมโคร. ผูสงออก. 17 (ปกษแรก เมษายน): 19-22. 
Mintrom, Michael and Vergari, Sandra. 1996. Advocacy Coalitions, Policy Entrepreneurs and Policy Change.  
        Policy Studies Journal. 24 (Autumn): 420-434. 
4.  อางอิงจากวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ และสารนิพนธ 
รูปแบบ  :  
ชื่อผูเขียน. ป. ช่ือวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ หรือสารนิพนธ. ระดับปริญญา มหาวิทยาลัย. 
ตัวอยาง :  
ธีรวัฒน พันธุสุผล. 2547. การรับรูกิจกรรมการพัฒนาทหารกองประจําการเพื่อการพัฒนา 
        ประเทศ กรณีศึกษา กรมทหารตอสูอากาศยาน หนวยบัญชาการอากาศโยธิน 
        กองบัญชาการยุทธทางอากาศ. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 
ปโย เล็กกําแหง. 2547. พฤติกรรมการซื้อและการบริโภคเคร่ืองดื่มในรานกาแฟขนาดเล็กของ 
        นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย: กรณีศึกษานักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 
       ภาคนิพนธโครงการบัณฑิตศึกษาเทคโนโลยีการบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 
Thawilwadee Bureekul. 1998. Major Factors Affecting Industrial Hazardous Waste Policy 
        Implementation in Central Thailand. Doctoral dissertation, National Institute of 
       Development Administration. 
5.  อางอิงจากรายงานการวิจัย และเอกสารวิจัยที่เสนอตอหนวยงานตาง ๆ 
รูปแบบ  :  
ชื่อผูเขียน. ป. ช่ือเอกสาร. รายงานการวิจัย/เอกสารวิจัย หนวยงาน. 
ตัวอยาง :  
ปุระชัย เปยมสมบูรณ. 2538. จริยธรรมในงานวิจัย. เอกสารวิจัย เสนอตอคณะกรรมการสงเสริม 
       งานวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 
6.  อางอิงจากส่ิงพิมพกฎหมาย 
รูปแบบ  :  
ชื่อกฎหมาย.//ช่ือวารสาร.//ฉบับ/เลมที่,/ตอนที่/(วัน เดือน):/เลขหนา. 
ตัวอยาง :  
พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เฉพาะที่เก่ียวกับราชการของคณะ 
       รัฐประศาสนศาสตร ไปเปนของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ.2509. ราชกิจจานุเบกษา.                  
        ฉบับกฤษฎีกา 83, 29 ฉบับพิเศษ (31 มีนาคม): 23-36. 
The Act on Revenue Code Amendment (No.35) B.E. 2544. Royal Thai Government Gazette. 
       118, 85A (27 September 2001): 1-4. 
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7.  อางอิงจากส่ืออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ  
รูปแบบ  :  
ผูแตง.//ชื่อเรื่อง.//[CD-ROM].//สถานที่ผลิต/://ผูผลิต./ป พ.ศ. ที่เผยแพร. 
ผูแตง.//ชื่อเรื่อง.//[Online].//เขาถึงไดจาก/://วิธีการเขาถึงและสถานที่ของขอมูล/ป พ.ศ. ที่เผยแพร (หรือสืบคน). 
ตัวอยาง :  
Noam, E.M. Telecommunication Policy Issue for the Next Century. [online]. Available:   
        gopher://198.80.36...//global/telcom.txt. 1994. 
Texas Instruments. Speech Synthesis Processors. [online] available :  
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หลักเกณฑการประเมินบทความเพื่อการตอบรับการตีพิมพ 
 กองบรรณาธิการจะดําเนินการพิจารณาบทความตามรูปแบบที่กําหนด หากบทความใดไมผานการพิจารณาจะ
สงกลับคืนใหผูเขียนแกไข  หากผานการพิจารณาจะเขาสูการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิภายใน และภายนอก เม่ือผลการ
ประเมินผานหรือไมผานจะแจงใหผูเขียนทราบ เม่ือบทความไดรับการตีพิมพผูเขียนจะไดรับหนังสือรับรองการการตีพิมพ 
พรอมวารสารฉบับที่บทความน้ันตีพิมพ จํานวน 1 ฉบับ โดยจะใหผูเขียนที่เปนชื่อแรก 
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ผูเขียนศึกษาและ
จัดทําบทความตาม
รูปแบบที่กําหนด 

สงตนฉบับบทความ 

-สงดวยตนเอง 

 สงทางไปรษณีย 
-สงทางe-mail 

กองบรรณาธิการตรวจ
รูปแบบตามที่กําหนด 

 

กองบรรณาธิการสง
ผูทรงคุณวุฒิแยกตามสาขา 

ผูทรงคุณวุฒิพิจารณา
ตามแบบประเมิน 

กองบรรณาธิการแจงยืนยันการรับบทความ 

กองบรรณาธิการตรวจกอนสงโรงพิมพ 

จัดพิมพเผยแพร 

รับบทความตนฉบับ 

ไมผาน 

แจงผูเขียน 

แกไข 

ผาน 

ไมผาน 

ผาน 

แกไข 

แจงผูเขียน จบ 

แจงผูเขียน 

ไมตองแกไข 
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