การประชุมวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูรณ์ศกึ ษา ครั้งที่ 1
“แลสายน้้าโขงกับงานวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น”
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เขตพื้นที่การศึกษามรุกขนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม ต้าบลนาราชควาย อ้าเภอเมือง จังหวัดนครพนม
----------------------------------------------------คณะกรรมการวิชาการ
ศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี
รองศาสตราจารย์ ดร.ยศ บริสุทธิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี ซามาตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส
ดร.แก้วตา จันทรานุสรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมัย วรรณอุดร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สักรินทร์ แซ่ภู่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์
ดร.พิษณุ บุญศรีอนันต์
รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สมบูรณ์
ดร.สานิตย์ ศรีคุณ
ดร.ชุลิดา เหมตะศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชู ภูศรี
ดร.สุทธินันท์ ศรีอ่อน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราวิธ ราศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา พุฒิวรากุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา นาแพงหมื่น
ดร.สถิตย์ ภาคมฤค
ดร.อธิป เกตุสิริ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงทอง เพชรโทน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร เรืองบริบูรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรมน กาสี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา มิขะมา
ดร.วิสิฏฐ์ คิดคาส่วน
ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา
ดร.อภิกนิษฐา นาเลา
ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ
ดร.อธิราชย์ นันขันตี
ดร.พีรพงษ์ ธีระเผ่าพงศ์
ดร.ปรมะ แขวงเมือง
ดร.สุวิสาข์ จรัสกมลพงศ์
ดร.วัชรี แซงบุญเรือง
อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี
อาจารย์อนุชิต สิงห์สุวรรณ
อาจารย์กษฒา ประเสริฐสังข์
อาจารย์เจษฎา ไชยตา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะกรรมการฝ่ายเอกสารการประชุมวิชาการและประชาสัมพันธ์
อาจารย์วัชระ สุตะโคตร
มหาวิทยาลัยนครพนม
ดร.สุวิสาข์ จรัสกมลพงศ์
มหาวิทยาลัยนครพนม
อาจารย์สุภัทรชรี บุญประชุม
มหาวิทยาลัยนครพนม
อาจารย์นันทิญา พันธ์โชติ
มหาวิทยาลัยนครพนม
อาจารย์เฉลิมพล อะทาโส
มหาวิทยาลัยนครพนม
นางสาววรรณชิรา จันทะเมธี
มหาวิทยาลัยนครพนม

ก้าหนดการ
การประชุมวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 1
“แลสายน้้าโขงกับงานวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น”
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เขตพื้นที่การศึกษามรุกขนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม ตาบลนาราชควาย อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม
----------------------------------------------------08.00 น.
08.45 น.
09.00 น.

09.30 น.
10.15 น.
11.00 น.
12.00 น.
13.30 น.

ลงทะเบียน
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
โดย ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 1
“แลสายน้าโขงกับงานวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น”
โดย ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
บรรยายพิเศษ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับการสร้าง “พลัง” ท้องถิ่นในลุ่มแม่นาโขง
้
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศลิ ป์ สืบวัฒนา
บรรยายพิเศษ เรื่อง “สถาบันอุดมศึกษากับพันธกิจด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม:
กรณีศึกษา กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ”
โดย รองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ
บรรยายพิเศษ เรื่อง “แลสายน้าโขงกับงานชาติพันธุ์ศึกษาสู่การพัฒนาท้องถิ่น”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติศุข
พักรับประทานอาหารกลางวัน
นาเสนอบทความ
- ห้องประชุมพนมศิลป์ หัวข้อ การจัดการมรดกทางวัฒธรรมและพื้นที่มรดกโลก
- ห้อง 211 หัวข้อ ความเชื่อ ประวัติศาสตร์และโบราณคดี
- ห้อง 212 หัวข้อ ศิลปกรรมและดนตรี
- ห้อง 221 หัวข้อ การศึกษา 1
- ห้อง 222 หัวข้อ การศึกษา 2
- ห้อง 223 หัวข้อ กฎหมาย ชุมชนท้องถิ่นและรัฐ
- ห้อง 224 หัวข้อ การบริหารจัดการรัฐกิจและทรัพยากรมนุษย์
- ห้อง 225 หัวข้อ ภาษา คติชนและลัทธิพิธี
- ห้อง 231 หัวข้อ สุขภาพ ภูมิปัญญาและชาติพนั ธุ์
- ห้อง 232 หัวข้อ การศึกษา 3
- ห้อง 233 หัวข้อ การศึกษา 4
- ห้อง 234 หัวข้อ การศึกษา 5
- ห้อง 235 หัวข้อ การศึกษา 6

กำหนดกำรนำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติศรีโคตรบูรณ์ศึกษำ ครั้งที่ 1
“แลสำยน้ำโขงกับงำนวัฒนธรรม เพื่อพัฒนำท้องถิ่น”
HKE: กลุ่มสุขภำพ ภูมิปัญญำและชำติพันธุ์
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องนำเสนอย่อย: อำจำรย์ณรงค์ฤทธิ์ สุมำลี
รหัส
ชื่อผู้นำเสนอ
HKE01 อวิรุทธ์ สิงห์กุล
HKE02 ภัคณัฐ วีรขจร
HKE03 กรกฎ ไชยมงคล
HKE04 สุรสั วดี สินวัต
HKE05 วิทยา บุษบงค์
HKE07 นพรัตน์ ไชยชนะ
HKE08 อ้อมทิพย์ มาลีลยั
HKE09 สุภัทรชรี บุญประชุม
HE010 ยโสธารา ศิรภิ าประภากร

ชื่อบทควำม
ประสิทธิผลของการนวดไทยราชสานักกับการนวดไทย
ราชสานักยาจุดสัญญาณ 4 หลังและสัญญาณ 4 หัวไหล่
ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนบน
การพัฒนาระบบพิธสี ุนัตให้ถูกต้องตามหลักสาธารณสุข
กรณีศึกษา อาเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
รูปแบบส่งเสริมสุขภาวะผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมใน
ผู้สูงอายุด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยกับการบูรณาการการ
รักษาสตรีวัยทอง โรงพยาบาลพระปกเกล้า
จังหวัดจันทบุรี
กัญชากับการรักษาโรคที่ปรากฏอยู่ในหนังสือบุด
ตารายาภาคใต้
ภูมิปัญญาการพิทักษ์อาหารในมิตวิ ัฒนธรรมบ้านป่านาง
เย้อ ตาบลหนองบัว อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของชนเผ่าไทกวน
ชนเผ่าไทกะเลิง และชนเผ่าไทพวน
การสื่อสารกับการสืบทอดอัตลักษณ์การฟ้อน
ผู้ไทยเรณูนคร อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
“ประเกือม”อิทธิพลบทบาทและฐานคติความเชื่อของ
กลุ่มชาวไทยเขมรจังหวัดสุรินทร์

1

หน้า
14-25
26-37
38-49
50-61
62-74
76-89
90-102
103-114
115-124

LFR: กลุ่มภำษำ คติชนและลัทธิพิธี
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องนำเสนอย่อย: อำจำรย์อนุชิต สิงห์สุวรรณ และ อำจำรย์สุทธิลักษณ์ สวรรยำวิสุทธิ์
รหัส
ชื่อผู้นำเสนอ
LFR01 สันติ หอมยมณ์

หน้า
125-144

LFR02

145-156

LFR03
LFR05
LFR07
LFR08
LFR09
LFR10

ชื่อบทควำม
ความเชื่อและสัญลักษณ์ในจิตรกรรมฉากบังเพลิง
งานพระเมรุมาศหรือพระเมรุ
ประเสริฐศักดิ์ มีหมู
การเมืองในความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับ
เจ้าพ่อพญาแล จังหวัดชัยภูมิ
เกียรติพงศ์ ตระการจันทร์ ความเชื่อและการปฏิบตั ิตามความเชื่อพิธีกรรมพราหมณ์
เพื่อคาจุนสังคมของชาวไทยลาว จังหวัดอุดรธานี
พระมหาวิจติ ร
การปฏิบัติและการสอบอารมณ์กรรมฐานตาม
กลฺยาณจิตฺโต
หลักพุทธศาสนาเถรวาทในกัมพูชา
บุญชู ภูศรี
บทบาทในการสร้างและการอนุรักษ์เอกสารใบลานของ
พ่อถ่านหัน จนฺทสาโร
พัฒนาภรณ์ คาอุ่น
พระสงฆ์ในเอกสารใบลานวัดเกษมสาราญ ตาบลเกษม
อาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
ดิเรก อินจันทร์
คัมภีร์ใบลานอักษรธรรมลาวในพิพิธภัณฑ์
วัดสูงเม่น จังหวัดแพร่
ลอยลุนันท์ อุดมญาติ
ภูมิทัศน์ภาษากับการใช้ภาษาลาวบนป้ายโฆษณาสินค้า
และบริการ ตังแต่ด่านช่องเม็กถึงอาเภอเมือง
อุบลราชธานี

2

157-166
167-176
177-191
192-205
206-214
215-228

BHA: กลุ่มควำมเชื่อ ประวัติศำสตร์และโบรำณคดี
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องนำเสนอย่อย: รองศำสตรำจำรย์ ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ
รหัส
ชื่อผู้นำเสนอ
BHA01 ชาญชัย คงเพียรธรรม
BHA02 อิสระ ตรีปัญญา
BHA03 สุทธินันท์ ศรีอ่อน
BHA04 วัลลภ บุญทานัง
BHA05 ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร
BHA06 ยโสธารา ศิรภิ าประภากร
BHA07 สัมพันธ์ ยิ่งยุทธ
BHA08 สุขเกษม ขุนทอง
BHA09 สมิทธิ เสมพูล
BHA010 นพพล แก่งจาปา

ชื่อบทควำม
นาคสถานในภาคอีสานของไทย
แนวคิดพุทธปรัชญาในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย
ของคามิน เลิศชัยประเสริฐ
โปงอีสาน: วัตถุสญ
ั ลักษณ์กับภาพแทนความเป็นชายใน
วัฒนธรรมพุทธศาสนาแบบชาวบ้าน
ความเชื่อและวิถีปฏิบัติ: วัฒนธรรมหลังความตายของ
คนไทยเชือสายเวียดนามในจังหวัดนครพนม
กางของ: ดอกไม้มงคลในบริบทสังคมวัฒนธรรมอีสาน
การศึกษาปัญจะปราสาท ช ย ภ ต ร ศาสนาสถานใน
อริยธรรมขอมโบราณพันปีที่มีอิทธิพลบทบาทต่อ
การดาเนินชีวิตของชุมชนท้องถิ่นใน จังหวัดสุรินทร์
ชื่อบ้านนามเมืองในอาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
อัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ชุมชนม้ง ผ่าน “ตานาน”
บทสวดชี นาทางคนตาย
การเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติพันธุ์ในพืนที่ชุมชน
ภาคเหนือตอนล่างแบบมีส่วนร่วม
ประวัติศาสตร์การพัฒนาเมืองเลยใน “ยุคสงครามเย็น”
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หน้า
229-242
243-254
255-269
270-285
286-296
297-311
312-323
324-338
339-354
355-371

LCS: กลุ่มกฏหมำย ชุมชนท้องถิ่นและรัฐ
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องนำเสนอย่อย: ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยะบุญญำ
รหัส
LCS01
LCS02

ชื่อผู้นำเสนอ
สิรพัชญ์ หาญนอก
สามเณรพิทวัส จาปา

LCS03

คาล่า มุสิกา

LCS05

วศิน โกมุท

LCS06
LCS07

วรพล นาหนองตูม
อภิชาติ ใจอารีย์

LCS09

สมชาย ธรรมสุทธิวัฒน์

LCS010 ทักษะ ปาระแก้ว

ชื่อบทควำม
กลวิธีการตังชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสาน
การทาบทามเจรจาสู่ขอของชาวโคราช ตาบลด่านคล้า
อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : ชาติพันธุ์วรรณนา
แห่งการสื่อสาร
ท่องเที่ยววัฒนธรรมชาวนา วิถีข้าว ปลา นา นา บ้าน
หนองบ่อ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
กลไกการทางานเพื่อการพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมเชิง
พืนที่ : กรณีศึกษาอาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
ทุนทางสังคมสู่ชุมชนจัดการตนเองด้านยาเสพติด
การวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการเล่นพนันของเด็กและเยาวชนชุมชนหนองโรง
จังหวัดกาญจนบุรี
วิเคราะห์อานาจการสอบสวนและประสิทธิภาพการ
ทางานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต:
ไทยกับสิงคโปร์
การศึกษาการเปรียบเทียบกฎหมายในกรณีเมาแล้วขับ
ของประเทศไทยกับต่างประเทศศึกษาเฉพาะกรณี
การปรับบทลงโทษ ตามระดับแอลกอฮอล์ในเลือดและ
การปรับบทลงโทษตามจานวนครังที่กระทาผิด
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หน้า
372-385
386-400
401-413
414-427
428-436
437-452
453-464
465-477

CAH กลุ่มบริหำรจัดกำรรัฐกิจและทรัพยำกรมนุษย์
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องนำเสนอย่อย: รองศำสตรำจำรย์ ดร.ยศ บริสุทธิ์
รหัส
ชื่อผู้นำเสนอ
CAH01 พีระยุทธ ศิลาพรหม
CAH02 ธีรวัฒน์ หินแก้ว
CAH04 ธนาศักดิ์ ข่ายกระโทก
CAH05 สิริมา บูรณ์กุศล
CAH06 กนกกาญจน์ ศรีสุรินทร์
CAH07 ณัฏยา บูรณะพล
CAH08 วรรณวิษา ขาวรุ่งเรือง

CAH09 ปารย์กัญจน์ วิจติ รสงวน

ชื่อบทควำม
ปัจจัยทีม่ ีผลต่อความสาเร็จในการปฏิบัติงานตามอานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลโพนงาม อาเภอ
หนองหาน จังหวัดอุดรธานี
การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองของสมาชิกกองทุนในอาเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี
พฤติกรรมการซือสินค้าของผู้ใช้แอปพลิเคชันลาซาดาใน
จังหวัดอุบลราชธานี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีบารุงท้องที่ของ
ประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี
ความคาดหวังผลการเรียนรู้และผลการเรียนรูจ้ ริงของ
นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.)
ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps)
ของห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge สายการบิน
บางกอกแอร์เวย์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ความพึงพอใจของผู้โดยสารขาออกทังชาวไทยและ
ชาวต่างชาติต่อคุณภาพการให้บริการห้องรับรองพิเศษ
ชันหนึ่ง และชันธุรกิจของสายการบินโอมานแอร์
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
การเข้าถึงบริการของผู้พิการในท่าอากาศยานและการ
เดินทางทางอากาศ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึน กรณีศึกษา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและบริษทั การบินไทยจากัด
(มหาชน)
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หน้า
478-488
489-498
499-507
508-517
518-530
531-543
544-555

556-567

CHW: กลุ่มกำรจัดกำรมรดกทำงวัฒนธรรมและพื้นที่มรดกโลก
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องนำเสนอย่อย: ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สักรินทร์ แซ่ภู่
รหัส
ชื่อผู้นำเสนอ
CHW01 ณัฏฐกรณ์ คาลุน
CHW02 ธนกร สุธีรศักดิ์
CHW03 ธันยพงศ์ สารรัตน์
CHW04 ทินภัทร ถาวร
CHW05 สุพัตรา วยลุน

CHW06 ยโสธารา ศิรภิ าประภากร

CHW04 กฤษนันท์ แสงมาศ
CHW08 ศิริพร อาไพลาภสุข
CHW09 ปัทถาพร สุขใจ
CHW10 ชัยณรงค์ ศรีรักษ์
CHW11 ชัยณรงค์ ศรีรักษ์

ชื่อบทควำม
ลูกพระธาตุพนม : ความเป็นมา พิธีกรรม ความเชื่อ
การจัดการแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมวัดคูหาภิมุข
อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
แนวทางการจัดการและสื่อความหมายโบราณวัตถุสถาน
ในวัดเทพปราสาทสระกาแพงน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
การอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะงานคัวตองของวัดกู่ม่าน
มงคลชัย ตาบลสันปูเลย อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่
การศึกษาบริบทพืนที่การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ปราสาทขอมกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว
ปราสาทบ้านไพล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
จุดยุทธศาสตร์เส้นทางเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง
ระหว่าง 2 ประเทศสู่การบูรณาการ การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมตามเส้นทางอริยธรรมขอมโบราณ
อาเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
การพัฒนาระบบ GPS เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมปราสาทโบราณจังหวัดสุรินทร์
ปัจจัยทีม่ ีผลต่อการคงอยู่ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงมรดก
วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน: ตลาดโก้งโค้ง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศักยภาพทางวัฒนธรรมวิถีชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชน
ท่องเที่ยวนางบวช-เขาพระ อาเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี
รูปแบบการประยุกต์ศิลปะการแสดงพืนบ้านหมอลา
สาหรับกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน หมู่บ้านหมอลาบ้าน
ปลาค้าว จังหวัดอานาจเจริญ
กระบวนการวิเคราะห์อัตลักษณ์ชมุ ชนเพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยกระบวนการมีส่วนร่วมชุมชนวัฒนธรรม
ไท-ยวน ลาวครั่ง อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
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หน้า
571-578
579-592
593-606
607-621
622-634

635-645

646-659
660-669
670-678
679-689
690-700

ARM: กลุ่มศิลปกรรมและดนตรี
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องนำเสนอย่อย: ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. วิศปัตย์ ชัยช่วย และ
อำจำรย์ ดร.พีระพงษ์ ธีระเผ่ำพงษ์
รหัส
ชื่อผู้นำเสนอ
ARM01 ณัฐพงค์ มั่นคง

หน้า
701-715

ARM02

716-733

ARM03
ARM04
ARM05
ARM06
ARM07
ARM08
ARM09

ชื่อบทควำม
สิมวัดมณีวนาราม : ประวัติศาสตร์และศาสนาคารสาคัญ
ของเมืองอุบลราชธานี
เจริญชัย ชนไพโรจน์
กลอนขึนในกลอนลาทางสันกลอนลาทางยาว:
ฉันทลักษณ์ เนือหา และทานอง
ปิยะนันท์ แนวคาดี
วาดแคนลายใหญ่ : หมอแคนสวน แอวซิ่ง
วัชระ แตงเทศ
กระบวนการเรียนรู้แบบฝึกดีดซึงเบืองต้น
ดิฐพงษ์ อุเทศธารง
การศึกษาวัฒนธรรมดนตรีจีนในจังหวัดอุบลราชธานี
กาพร ประชุมวรรณ
การพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอนสาหรับวงขับร้อง
ประสานเสียงระยะสัน
ธนวรรธน์ หิริภญ
ุ ชยานนท์ การอนุรักษ์และสืบสานองค์ความรู้งานพุทธศิลปกรรม
ของสล่าวัดบ้านตองด้วยสื่อสมัยใหม่ ในชุมชนบ้านตอง
ตาบลเวียงยอง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
ธีรวุฒิ มูลเมืองแสน
แนวทางการเพิ่มมูลค่าพิณอีสานบ้านท่าเรือ
อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
กุสุมาสต์ วารีไสย์
การศึกษากระบวนการฝึกซ้อมวงโยธวาทิต
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยและโรงเรียนสุรนารีวิทยา
จังหวัดนครราชสีมา

7

734-747
748-760
761-776
777-790
791-808
809-820
821-830

ED1: กำรศึกษำ 1
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องนำเสนอย่อย: ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชำญณรงค์ วิเศษสัตย์
รหัส
ชื่อผู้นำเสนอ
ED001 วุฒิชัย ภูดี
ED002 พรหมลิขติ จิตจักร

ED003 พนิดา ศรีไสว
ED004 ทัศนัย ทั่งทอง

ED005 มยุรา ตังจาตุรันต์
ED006 มริสา ภูบังดาว

ED007 อภิญญา มะเสนา

ED008 ไอลัดดา โถชาลี

ชื่อบทควำม
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การ
แปลงทางเรขาคณิต โดยใช้การสอนแบบเปิดด้วย
โปรแกรม GeoGebra
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Gsp ที่มตี ่อมโน
ทัศน์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
วิชารากฐานเรขาคณิต เรื่อง เรขาคณิตแบบยุคลิด ของ
นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชันปี 2 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด
การจัดการเรียนการสอนสาหรับเด็กกลุ่มแรงงานอพยพ
ข้ามชาติชาวเมียนมาร์ในศูนย์การเรียน
“โรงเรียนนิวบลัด” อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
บทบาทในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
กฎหมายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของสาขาวิชา
นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประสิทธิภาพการใช้แบบฝึกหัดรายกลุ่มในรายวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวัน
การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ รายวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ความร้อนกับการขยายตัวหรือหดตัว
ของสสาร โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4ค
สาหรับนักเรียน ชันมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนกุฉินารายณ์
การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ วิชาวิทยาศาสตร์
เรื่อง การแบ่งชันบรรยากาศ โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบ BIG2Show สาหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนอนุกูลนารี
การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม วิชาวิทยาศาสตร์
เรื่องเอกภพและกาแล็กซี โดยใช้รปู แบบการจัดการ
เรียนรู้แบบ 5ส สาหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา
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หน้า
831-841
842-851

852-865
866-875

876-885
886-896

897-909

910-922

ED2: กำรศึกษำ 2
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องนำเสนอย่อย: ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
รหัส
ชื่อผู้นำเสนอ
ED009 โอปอล์ รังสิมันตุชาติ

ED010 อัญชลี อาจอานวย

ED012 ราตรี ทองจรัส
ED013 ณิชนันทน์ แสงจันทร์

ED014 สุชารัตน์ ทองลือ
ED015 รัฐกานต์ มูนเมืองแสน
ED016 สุนิสา ผลทิพย์

ED017 บุษบาวรรณ บุญศรีนาค

ชื่อบทควำม
หน้า
แนวทางการจัดการเรียนการสอน รายวิชา 1653301z
923-934
หลักการจัดการโรงแรมและศิลปะการต้อนรับใน
การบริการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม วิชาวิทยาศาสตร์
935-946
เรื่อง การถ่ายโอนความร้อน โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบ Relax Learning Easy สาหรับนักเรียน
ชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุกูลนารี
การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์โดยใช้รูปแบบการ
947-954
จัดการเรียนรู้แบบ Learning for fun ชันมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมดุลความร้อน
การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์โดยใช้รูปแบบ
955-964
Learning Fun Ideas ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาหรับ
นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองกุงศรี
วิทยาคาร
การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ ในรายวิชา
965-975
วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4
ให้ 1ป สาหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 2
การพัฒนาทักษะการคิดแบบวิจารณญาณโดยใช้รูปแบบ 976-985
การจัดการเรียนรู้ “เด็กวิทย์คดิ ไปด้วยกัน” สาหรับ
นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผลการศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการ 986-993
เรียนรู้ SAE ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะ
การทางานเป็นทีม และความพึงพอใจของนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยรูปแบบ
994-1,000
การจัดการเรียนรู้แบบ 2ต 3ส เรื่อง ความผิดปกติทาง
พันธุกรรมสาหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

9

ED3: กำรศึกษำ 3
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องนำเสนอย่อย: อำจำรย์ ดร.ปรมะ แขวงเมือง และ อำจำรย์ ดร.สุวิสำข์ จรัสกมลพงศ์
รหัส
ชื่อผู้นำเสนอ
ED018 สุรชัย ชูคง
ED019 เชษฐา เดชพันธ์
ED020 จักรกฤษณ์ วังคะฮาต

ED021 มงคล สีหอม

ED022 ธวัชชัย ภูพวก
ED023 กาลณรงค์ สุริกัน
ED024 สรวุฒิ ภูอ่าว
ED025 บุรพล ตาลวงค์
ED026 ณัฐนันท์ เพ็ญพิชัย

ชื่อบทควำม
ความสาเร็จในการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศกึ ษาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงในเขตอาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
การพัฒนาเกมคณิตศาสตร์ผา่ ด่านผจญภัย
การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน ใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์”
ผลการพัฒนาทักษะการสื่อสาร โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบ FRIEND LEARNING รายวิชา
วิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนเมืองสมเด็จ
การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบ PLPE รายวิชาวิทยาศาสตร์
สาหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 2
การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูส้ อนสื่อลงมือทา
สาหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 2
การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม โดยใช้รูปแบบ
TTCE ในรายวิชาวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองสมเด็จ
ผลการพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม โดยใช้รูปแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้ เรียน เล่น สื่อ ชันมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 รายวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนคาม่วง
ผลการพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม โดยใช้รูปแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Mix ชันมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนคาม่วง
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หน้า
1,001-1,011
1,012-1,024
1,025-1,035

1,036-1,042

1,043-1,052
1,053-1,062
1,063-1,070
1,070-1,078
1,079-1,085

ED4: กำรศึกษำ 4
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องนำเสนอย่อย: รองศำสตรำจำรย์ ดร.นิรำศ จันทจิตร
รหัส
ชื่อผู้นำเสนอ
ED027 ศิรินทร์ อินทรวิชะ
ED028 กนกวรรณ นวาวัตน์
ED029 พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์
ED030 อภิวัฒน์ สุภาทอง
ED031 กมลพัฒน์ ไชยสงคราม
ED032 ศุภชัย ศรีหาตา
ED033 อรทัย แซ่เบ๊
ED034 อัญชลี บุบผามาลา

ชื่อบทควำม
บทบาทในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสิทธิ
มนุษยชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของศูนย์ศึกษา
และประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก
กรณีศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้าน
การท่องเที่ยวเชิงศาสนา และวัฒนธรรม ในเขตพืนที่
พุทธอุทยานพระพุทธมหาธรรมราชา จังหวัดเพชรบูรณ์
ปัจจัยความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเขตพืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลาพูน เขต 1
ผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้นวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้แบบ (3ร1ส) สาหรับนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร
การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรม
จิกซอว์ของ นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์
การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ
โดยใช้การเรียนรู้แบบภาระงานของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ศึกษาการรับรู้และความเข้าใจสิทธิมนุษยชนของครู
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในเขต
การศึกษา 7
ผลการใช้เทคนิคการเขียนแผนผังความคิด (Mind
Mapping) สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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หน้า
1,086-1,094
1,095-1,103
1,104-1,114
1,115-1,127
1,128-1,140
1,141-1,148
1,149-1,156
1,157-1,173

ED5: กำรศึกษำ 5
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องนำเสนอย่อย: อำจำรย์ ดร.วัชรี แซงบุญเรือง
รหัส
ชื่อผู้นำเสนอ
ED035 พิมนภา หัสจันทอง

ED036 เนตรนภา บรรเทา

ED037 นาฝน นันทกุล
ED038 พัชราภรณ์ หลักคา
ED039 นภาพร บุญหล้า
ED040 เกียรติศักดิ์ โยทะคง
ED041 จุฑามณี หงจันทา
ED042 ธรรมรักษ์ มีภูคา
ED043 นาฝน ชมพูทัศน์

ชื่อบทควำม
การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์วิชาวิทยาศาสตร์
เรื่อง ชันบรรยากาศของเราโดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบ 3ล สาหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์
การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมวิชาวิทยาศาสตร์
เรื่องการขยายพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืชโดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 2จ 2ร สาหรับนักเรียน
ชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร
การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมด้านวิทยาศาสตร์
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4 ขันสู่การเรียนรู้
สาหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม ด้านวิทยาศาสตร์
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4 แก้ว สาหรับ
นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 2
การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ 3S1P เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารของนักเรียน
ชันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนห้วยผึงพิทยา
การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ PLCP สาหรับนักเรียน
ชันมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผลการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้าน
วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 2 เริม่
3ส.ตาม สาหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 3
การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมด้วยรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบ Learning For เรื่อง การถ่ายโอน
ความร้อนในชีวิตประจาวัน ชันมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผลการศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ 4 “ช”ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะ
การสื่อสารและความพึงพอใจของนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1

12

หน้า
1,174-1,181

1,182-1,188

1,189-1,198
1,199-1,208
1,209-1,220
1,221-1,229
1,230-1,240
1,241-1,250
1,251-1,261

ED6: กำรศึกษำ 6
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องนำเสนอย่อย: ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุมำลี ศรีพุทธรินทร์
รหัส
ชื่อผู้นำเสนอ
ED044 วรัญญา อิ่มพูล

ED045 พรพิมล โถแพงจันทร์

ED046 กัลยรัตน์ ไกยะฝ่าย

ED047 รวมพร สมผล

ED048 กฤษดากร หีบแก้ว
ED049 จิรวัฒน์ ตังวันเจริญ
ED050 จิรวัฒน์ ตังวันเจริญ
ED051 ธัญญากาญจน์ จันโอ
ED052 พณัฐดา รูปชาติ

ชื่อบทควำม
การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์วิชาวิทยาศาสตร์
เรื่อง การนาความร้อน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบ EBACE สาหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนอนุกลู นารี
การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมวิชาวิทยาศาสตร์
เรื่องอาหารและสารอาหาร โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบบันได 3 ขัน สาหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม
การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมโดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาหรับ
นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา
“กรป.กลางอุปถัมภ์”
นวัตกรรมการจัดการเรียนรูแ้ บบ RuamC เพื่อพัฒนา
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์
สาหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคาเพิม่
วิทยา
ผลการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบ R.L.P.E สาหรับนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดงมูลวิทยาคม
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนที่ดีของวิชาสถิติ
และความน่าจะเป็น กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชธานี
การเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนวิชาแคลคูลสั 3 โดยใช้
โปรแกรม Geogebra กรณีศึกษา นักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
ผลการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้ SDS learning ชันมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 รายวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์
การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์วิชาวิทยาศาสตร์
เรื่อง ระบบประสาท โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบ Sugar learning สาหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม
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ประสิทธิผลของการนวดไทยราชส้านักกับการนวดไทยราชส้านักย้าจุด
สัญญาณในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนบน
The Comparative Effectiveness of Court Type Massage and Court Type
Massage with Acupressure among Upper Back Pain Patients
วรุฒ ศรีดุกา1 , อวิรุทธ์ สิงห์กุล2 อับดุลมาเละ กามา3 และ กัสมัน ยะมาแล4
Warut Sriduka1 Awirut Singkun2 Abdulmalek Kama3 and Kasman Yamalae4
บทคัดย่อ
โรคลมปลายปัตคาดสัญญาณ 4 หลัง หรืออาการปวดหลังส่วนบน เกิดจากการใช้กล้ามเนื้อมากเกินไป ซึ่ง
จะมีอาการตึงตัวของกล้ามเนื้อ อักเสบ และมีอาการปวด การศึกษากึ่งทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผล
และเปรียบเทียบประสิทธิผลของการนวดไทยราชสานัก กับการนวดไทยราชสานักย้าจุดสัญญาณ 4 หลัง และ
สัญญาณ 4 หัวไหล่ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงที่มีความปวดระดับ 3 ขึ้นไป จานวน 30 คน จากคลินิก
การแพทย์แผนไทยเอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดยะลา ระหว่างเดือน มกราคม - พฤษภาคม พ.ศ.2560 แบ่งเป็น 2 กลุม่
กลุ่มละ 15 คน ผู้ป่วยประเมินความปวดด้ วยตนเองก่อนได้รับการนวด และหลังได้รับการนวด 24 ชั่วโมง โดยใช้
แบบประเมินตัวเลขร่วมกับการแสดงสีหน้า เปรียบเทียบความแตกต่างของอาการปวดภายในกลุ่มด้วยสถิติ Paired
Samples t - test และระหว่างกลุ่มด้วย Independent t - test การศึกษานี้ได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยมีระดับความปวดก่อนและหลังได้รับการนวดไทยราชสานัก เท่ากับ 4.09 ±
1.87 และ 2.17 ± 1.72 ซึ่งผู้ป่วยมีความปวดลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p – value < .05, 95% CI 1.087 –
2.646) ส่วนความปวดก่อนและหลังได้รับการนวดไทยราชสานักย้าจุดสัญญาณ เท่ากับ 5.37 ± 1.96 และ 3.77 ±
1.71 ซึ่ งความปวดของผู้ ป่ ว ยมี แ นวโน้ ม ลดลง (p – value < .05, 95% CI 0.850 – 2.250) ผลการศึ ก ษาครั้ งนี้
สามารถใช้การนวดไทยราชสานักเป็นทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนบนโดยไม่จาเป็นต้องย้าจุด
สัญญาณ อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยเพิ่มจานวนตัวอย่าง และมีการควบคุมปัจจัยแทรกซ้อนอื่น รวมถึง
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการนวดรักษา
ค้าส้าคัญ : นวดไทยราชสานัก นวดย้าจุดสัญญาณ ปวดหลังส่วนบน

1
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อาจารย์ประจา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา awirut@yala.ac.th
3 อาจารย์ประจา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
4 นักวิชาการ สานักงานเกษตรจังหวัดยะลา
2

14

Abstract
Upper back pain is the symptoms of muscle spasms, inflammation, and pain because of
overuse of muscles. The objectives of this study are to study the effectiveness of court type
massage (Thai Royal massage) and court type massage with acupressure at back and shoulder
points and compare the effectiveness between both interventions among upper back pain patients.
A quasi – experiment pilot study of 30 participants was study at a private Thai traditional medicine
clinic in Yala province. Recruited the upper back pain patients with the pain score at the 3 level
and above, have no any precaution or contraindication to get massage between January and May
2017. Participants were divided into two groups, 15 patients for each group, to get court type
massage or court type massage with acupressure. Pain score was self assessment by using
combined numerical and facial scale. Paired t-test and independent t-test were use for data
analysis. Ethical approved was done before studying. The results found that the patients’ pain level
before and after received court type massage were 4.09 ± 1.87 and 2.17 ± 1.72. That was significant
decreasing of pain level ( p – value < .05, 95% CI 1.087 – 2.646) . Those of receiving court type
massage with acupressure at back and shoulder points were 5.37 ± 1.96 and 3.77 ± 1.71, the pain
level trend to be reduced ( p – value < .05, 95% CI 0.850 – 2.250) . The finding outcome of this
study could be applied the court type massage without acupressure for alternative treatment of
pain among upper back pain patients. However, more patients should be added for further study
as well as control confounder variable and design for the association with the effectiveness of
massage.
Keywords: Court type massage, Acupressure, Upperเbackเpain
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บทน้า
โรคลมปลายปัตคาดสัญญาณ 4 หลัง ในทางแพทย์แผนไทย เทียบได้กับโรคปวดหลังส่วนบน (upper
back pain) ในทางการแพทย์ แ ผนปั จ จุ บั น ซึ่ ง เป็ น กลุ่ ม อาการปวดกล้ า มเนื้ อ และพั ง ผื ด ( Myofascial Pain
Syndrome) เป็นกลุ่มอาการปวดที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติ ซึ่งมีลักษณะอาการเด่นทางคลินิกคือปวดร้าวเฉพาะส่วน
ใดส่วนหนึ่งของร่างกายตาม จุดกดเจ็บ (Trigger point) ของกล้ามเนื้อแต่ละมัด โดยมีลักษณะแบบแผนการปวดร้าว
เฉพาะและพบอาการระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic System) ร่วมได้ และในกลุ่มอาการ Myofascial Pain
Syndrome ที่มีอาการปวดคอ บ่า สะบัก มักเกิด จากกล้ามเนื้อ trapezius ส่วนบนมากที่สุด (กัตติกา ภูมิพิทักษ์กุล
และคณะ, 2557)
โรคหรือกลุ่มอาการ Myofascial Pain Syndrome จะพบร่วมกับภาวะกล้ามเนื้อหดตัว (Muscle spasm)
กลุ่มอาการดังกล่าว เป็นสาเหตุที่พบบ่อยมากของการปวดส่วนต่างๆ ของร่างกาย และน่าจะเป็นสาเหตุของอาการ
ปวดจากระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ซึ่งพบได้บ่อยมากในกลุ่มประชากรวัยกลางคน หรือวัยทางาน โดยเฉพาะผู้
ทางานที่ต้องอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานๆ เช่น พนักงานสานักงาน หรือผู้ใช้แรงงาน และพบได้สูงในช่วงอายุ 31-50 ปี
ถึงร้อยละ 30 ในคลินิกเวชปฏิบัติ ทั่วไป และพบร้อยละ 21 ในผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับ กระดูกและข้อ เอ็นยึด
กระดูกทั่วไป (จิรภรณ์ แนวบุตร, 2557: 1) อาการปวดตึงบริเวณหลัง บ่า สะบัก ต้นคอ มีสาเหตุที่สาคัญอันดับแรก
คือ การใช้งานมัดกล้ามเนื้อเดิมๆซ้าๆ เป็นเวลานานอย่างต่อเนื่อง เช่น การนั่งทางานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นานๆ การ
เล่นกีฬาโดยใช้กล้ามเนื้อเดิมซ้าๆ ทุกวัน เมื่อใช้กล้ามเนื้อติดต่อกันเป็นเวลานาน กล้ามเนื้อจะเกร็งตัวสะสมจนเกิด
เป็นก้อนเนื้ออักเสบ ที่เรียกว่า จุดกดเจ็บ (Trigger point) ซึ่งเกิดความผิดปกติในการหดตัวของกล้ามเนื้อตาแหน่ง
นั้นขึ้น ทาให้เกิดโรคปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง (สมศักดิ์ เทียมเก่า , 2555: 1) นอกจากนี้สภาพแวดล้อมการทางานไม่
เหมาะสม เช่น พื้นที่คับแคบ แสง เสียง อุณหภูมิไม่เหมาะสม ยังส่งผลให้เกิดอาการปวดหลัง บ่า สะบัก ต้นคอ ถึง
ร้อยละ 13 แบ่งเป็นผู้ชาย ร้อยละ 12.9 และผู้หญิง ร้อยละ 13.2 มีผลทาให้ต้องหยุดทางานชั่วคราว ครอบครัวต้อง
ขาดรายได้ อีกทั้งยังเสียเวลาในการรักษาและเสียค่ารักษาพยาบาลเพิ่ม บั่นทอนต่อสุขภาพและฐานะทางสังคม
เศรษฐกิจ และการใช้ชีวิตประจาวันอีกด้วย (สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค, 2558: 20)
โรคปวดหลังส่วนบน เป็นโรคที่มีอาการปวดตึงคอ กล้ามเนื้อบ่าและสะบัก อาจพบอาการปวดร้าว ชา แขน
ด้านนอกและนิ้วมือ หายใจได้ไม่เต็มที่ ขัดยอกหน้าอก ซึ่งมีสาเหตุมาจากการแข็งตัวของเลือดบริเวณบ่าและสัญญาณ
4 หลังเนื่องจากความเครียด การทางานหนัก พักผ่อนไม่เพียงพอ ท่าทาง อิริยาบถไม่ถูกต้ อง ความเสื่อมของกระดูก
คอและจากอุบัติเหตุ ซึ่งการรักษาสามารถทาได้โดยการรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันโดยการรับประทานยาแก้ปวด
ลดการอักเสบ และยาคลายกล้ามเนื้อ รวมถึงการรักษาตามอาการ ส่วนในทางการแพทย์แผนไทยทาได้โดยการ
ประคบสมุนไพร และการนวดรักษา (มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริ มการแพทย์ไทยเดิมฯ หัตเวชกรรมแผนไทย นวดแผนราช
สานัก, 2555: 112) ซึ่งแบ่งการนวดเป็น 2 ประเภท คือ การนวดเชลยศักดิ์ และการนวดราชสานัก โดยการศึกษานี้
ใช้การนวดไทยแบบราชสานัก โดยการกด คลึง บีบ จับ และการดึงโดยไม่มีการดัด ซึ่งเป็นการนวดที่ใช้หลักองค์
ความรู้ที่ปลอดภัย ในการตรวจประเมิน และการบาบัด และฟื้นฟูสุขภาพ (อภิชาติ ลิมติยะโยธิน, 2562)
จากความเป็นมาและประเด็นปัญหาข้างต้น จึงทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาถึงประสิทธิผลของการนวด
ไทยราชสานักกับการนวดไทยราชสานักย้าจุดสัญญาณ 4 หลัง และจุดสัญญาณ 4 หัวไหล่ ในผู้ป่วยโรคปวดห ลัง
ส่วนบน ที่มารับบริการ ณ คลินิกการแพทย์แผนไทยเอกชนแห่ งหนึ่ง ในจังหวัดยะลา ศึกษาและเปรียบเที ย บ
ประสิทธิผลของการนวดไทยราชสานักและการนวดไทยราชสานักย้าจุดสัญญาณ ในการบรรเทาอาการปวดของ
ผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนบน
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิผลของการนวดไทยราชสานักกับการนวดไทยราชสานักย้าจุดสัญญาณ
ในผู้ป่วยโรคปวดหลังส่วนบน
วิธีด้าเนินการวิจัย
รูปแบบการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi – experimental Research) ชนิดศึกษา 2 กลุ่ม
วัดก่อนและหลัง (The Two Groups Pre – Post Test Design)
กลุ่มตัวอย่าง
คั ด เลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็ น ผู้ ป่ ว ยที่ เ ป็ น โรคปวดหลั ง ส่ ว นบน
ณ คลินิกการแพทย์แผนไทยเอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดยะลา ระหว่างเดือน มกราคม – พฤษภาคม พ.ศ.2560
จานวน 30 ราย ไม่มีปัญหาตามข้อห้ามของการนวด โรคหรืออาการที่ห้ามนวด ได้แก่ มีไข้สูงเกิน 38.5 องศา
เซลเซียส ค่าบนของความดันโลหิตไม่เกิน 140 มิลลิเมตรปรอท ไข้พิษ ไข้กาฬ อีสุกอีใส งูสวัด เริม โรคติดต่อ ผู้ป่วย
ที่มีกระดูกหัก สุ่มตัวอย่างผู้ป่วยเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 15 คน สลับกันตามลาดับการเข้ารับบริการ กลุ่มแรกได้รับการ
นวดไทยราชสานัก กลุ่มที่สองได้รับการนวดไทยราชสานักย้าจุดสัญญาณ 4 หลัง และจุดสัญญาณ 4 หัวไหล่
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลทั่วไป
ใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลทั่วไปของผู้ป่ วย ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ลักษณะการ
ทางาน อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โรคประจาตัว การประสบอุบัติเหตุรุนแรงจนทาให้เกิดการบาดเจ็บของอวัยวะ
ต่าง ๆ การออกกาลังกาย การรับประทานอาหารแสลง
แบบประเมินความปวด
ใช้แบบประเมินระดับความปวด ประยุกต์จากแบบประเมิน ระดับความปวดของ นพวรรณ แสนเจริญสุทธิ
กุล (2550) โดยการตัวเลข (Numerical rating scale; NRS) ร่วมกับการแสดงออกทางสีหน้า (Facial scales)

รูปที่ 1 ตัวอย่างมาตรวัดระดับความปวดในเครื่องมือวิจยั
การนวด
1) นวดไทยราชสานัก 45 นาที
2) นวดไทยราชสานัก 45 นาที และนวดย้าจุดสัญญาณ 4 หลัง 15 วินาที สลับกับย้าจุดสัญญาณ

4 หัวไหล่ 15 วินาที สลับกัน 3 รอบ
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
แบบสอบถามและแบบประเมินระดับความปวด ตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความตรง (Validity) เพื่อความถูกต้องตามเนื้อหา (Index of Consistency) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
(Item-Objective Congruence Index) ส่วนการนวดควบคุมโดยแพทย์แผนไทยที่มีใบประกอบโรคศิลปะสาขาการ
นวดไทย
วิธีการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา จึงเริ่มดาเนินการรวบรวมข้อมูล ณ คลินิกแพทย์แผนไทย
เอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดยะลา โดยเชิญชวนและขอความร่วมมือในการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย รายละเอียดของการนวดไทยราชสานัก สาหรับผู้ป่วยกลุ่มที่ 1 และการนวด
ไทยราชสานักย้าจุดสัญญาณ 4 หลัง และสัญญาณ 4 หัวไหล่ สาหรับผู้ป่วยกลุ่มที่ 2 รวมถึงระยะเวลาที่ใช้ในการ
ดาเนินการวิจัย พร้อมทั้งเปิด โอกาสให้ผู้รับบริการซักถามข้ อสงสัย และลงนามในเอกสารยินยอมเข้าร่ว มเป็ น
อาสาสมัครวิจัย จากนั้นผู้รับบริการตอบแบบสอบถามและแบบประเมินความปวดด้วยตนเองก่อนได้รับการนวด
รักษา จากแพทย์แผนไทยที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการนวดไทย
ตารางที่ 1 แสดงการนวดรักษาของแต่ละกลุม่
กลุ่มที่ 1
นวดไทยราชสานัก 45 นาที

กลุ่มที่ 2
นวดไทยราชสานัก 45 นาที และนวดย้าจุดสัญญาณ
4 หลัง และสัญญาณ 4 หัวไหล่ สลับกัน จุดสัญญาณ
ละ 3 รอบ รอบละ 15 วินาที

รูปที่ 2 แสดงจุดสัญญาณ 4 ไหล่ และจุดสัญญาณ 4 หลัง
ให้ผู้ป่วยประเมินความปวดด้วยตนเอง หลังได้รับการนวดไทยราชสานัก หรือการนวดไทยราชสานักย้าจุด
สัญญาณ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเจ็บปวดหรือการอักเสบของกล้ามเนื้อที่อาจจะมีอิทธิพลจากการ
นวด การวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบระดับความปวดของผู้ที่เป็นโรคปวดหลังส่วนบน ก่อนและหลังได้รับการ
นวดรักษาแต่ละแบบ โดยใช้สถิติ Paired Samples t - test และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้วยสถิติ
Independent Samples t – test
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ผลการศึกษา
ตารางที่ 2 ข้อมูลทั่วไป (n = 30 ราย)
ข้อมูลทั่วไป
จ้านวน
เพศ
หญิง
23
ชาย
7
อายุ
30
ต่าสุด 22 ปี สูงสุด 70 ปี อายุเฉลี่ย 48.13 ปี
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
5
มัธยมศึกษาตอนต้น
2
มัธยมศึกษาตอนปลาย
4
ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
19
ตารางที่ 2 ข้อมูลทั่วไป (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป
อาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/
งานสานักงาน
เกษตรกรรม
ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้าง
ค้าขาย
อื่นๆ (แม่บ้าน 2,
ไม่ได้ทางาน 2, นักศึกษา 1 คน)
ลักษณะการท้างาน
ใช้แขนและไหล่
ในท่าทางซ้าๆ
ยกของ
ใช้คอมพิวเตอร์
ลาก/เข็ญของ
อื่นๆ (ไม่ทาอะไรมาก 2,
อยู่เฉยๆ 2 ราย)

ร้อยละ
76.7
23.3
16.7
6.7
13.3
63.3

จ้านวน

ร้อยละ

11

36.7

4
4
3
3
5

13.3
13.3
10.0
10.0
30.0

22

73.3

13
13
5

43.3
43.3
16.7

4

13.3

19

รายได้
น้อยกว่า 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,000 บาทขึ้นไป
โรคประจ้าตัว
ไม่มี
มี (ตอบได้มากกว่า 1 โรค)
ความดันโลหิตสูง
โรคไขมันในเลือดสูง
โรคเบาหวาน
โรคหัวใจ
อื่นๆ (ภูมิแพ้ 1, หอบ 1,
ไม่ระบุโรค 3 ราย)
ประวัติการได้รับอุบัติเหตุ
ไม่เคย
เคย
ตารางที่ 2 ข้อมูลทั่วไป (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป
การออกก้าลังกาย
ไม่ได้ออกกาลังกาย
ออกกาลังกาย
การรับประทานอาหารแสลง
(ตอบได้มากกว่า 1 ชนิด)
ข้าวเหนียว
หน่อไม้
เครื่องในสัตว์
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ผักดอง

2
12
6
10

6.7
40.0
20.0
33.3

15
15
7
4
3
2
5

50.0
50.0
23.3
13.3
10.0
6.7
16.7

25
5

83.3
16.7

จ้านวน

ร้อยละ

18
12

60.0
40.0

13
11
10
2
1

43.3
36.7
33.3
6.7
3.3
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จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้มารับบริการนวดรักษา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจานวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.7
ในส่วนอายุของผู้มารับบริการ อายุต่าสุด 22 ปี อายุสูงสุด 70 ปี อายุเฉลีย่ 48.13 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี หรือสูงกว่า จานวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.3 ประกอบอาชีพรับราชการรัฐวิสาหกิจ/งานสานักงาน
จานวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.7 รองลงมา ได้แก่ ประกอบธุรกิจส่วนตัว และเกษตรกรรม จานวน 4 รายเท่ากัน
คิดเป็นร้อยละ 13.3 ลักษณะการทางานส่วนใหญ่ มีการใช้แขนและไหล่ในท่าทางซ้าๆ จานวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ
73.3 รายได้อยู่ในช่วง 5,001-10,000 บาท จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมาคือมีรายได้ 15,000 บาท
ขึ้นไป จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 ผูม้ ารับบริการส่วนใหญ่มีโรคและไม่มีโรคประจาตัว ร้อยละ 50 เท่ากัน
และไม่ค่อยได้ออกกาลังกาย จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 อาหารแสลงสาหรับโรค ส่วนใหญ่รับประทานข้าว
เหนียว จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความปวดก่อนและหลังการได้รับการนวดไทยราชสานัก
การประเมิน
ระดับความปวด
ความแตกต่าง
ของความปวด
ก่อนนวด
หลังนวด
x ± S.D.
x ± S.D.
ขณะเดิน
3.67 ± 3.039 1.80 ± 2.145
- 1.87
ขณะนั่ง
4.13 ± 3.021 2.07 ± 2.347
- 2.06
ขณะยืน
3.27 ± 2.815 1.53 ± 2.100
- 1.74
ขณะนอน
4.60 ± 2.995 2.73 ± 2.404
- 1.87
ขณะยกของ
4.80 ± 3.052 2.73 ± 2.282
- 2.07

95% CI
Lower Upper
0.434
0.735
0.541
1.087
0.640

3.300
3.398
2.926
2.646
3.493

p-value

.034
.013
.009
.000
.028

ตารางที่ 3 แสดงระดับของความปวดและเปรียบเทียบระดับความปวดของผู้ป่วยในอิริยาบถต่างๆ ก่อน
ได้รับการนวดและหลังได้รับการนวดไทยราชสานัก ผลการศึกษา พบว่าการนวดไทยราชสานักในผู้ป่วยที่มีอาการ
ปวดหลังส่วนบน สามารถลดความปวดของผู้ป่วยขณะอยู่ในอิริยาบถขณะนอน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p – value
< .01, 95% CI 1.087 – 2.646) โดยความปวดลดลง เท่ากับ 1.87 ระดับ ส่วนความปวดในอิริยาบถขณะเดิน นั่ง
ยืน และยกของ ค่าช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% คร่อม 1 จึงมีแนวโน้มที่ผู้ป่วยจะมีความปวดลดลงภายหลังได้รับการนวด
ไทยราชสานัก
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความปวดก่อนและหลังการได้รับการนวดไทยราชสานักย้าจุดสัญญาณ
การประเมิน
ระดับความปวด
ความแตกต่าง
95% CI
ของความปวด Lower Upper
ก่อนนวด
หลังนวด
ขณะเดิน
ขณะนั่ง
ขณะยืน
ขณะนอน
ขณะยกของ

x ± S.D.

x ± S.D.

5.27 ± 2.576
5.47 ± 2.100
5.13 ± 1.922
4.67 ± 2.944
6.33 ± 2.257

3.67 ± 2.024
3.53 ± 1.846
3.93 ± 1.944
3.20 ± 1.971
4.53 ± 1.959

- 1.60
- 1.94
- 1.20
- 1.47
- 1.80

0.881
1.010
0.283
0.362
0.792

p-value

2.319
2.857
2.117
2.572
2.808

.000
.009
.011
.002
.011

ตารางที่ 4 แสดงระดับของความปวดและเปรียบเทียบระดับความปวดของผู้ป่วยในอิริยาบถต่างๆ ก่อนได้รับ
การนวดและหลังได้รับการนวดไทยราชสานักย้าจุดสัญญาณ ผลการศึกษา พบว่าการนวดไทยราชสานักย้าจุด
สัญญาณ ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนบน สามารถลดความปวดของผู้ป่วยขณะอยู่ในอิริยาบถขณะนั่ง อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p – value < 0.01, 95% CI 1.010 – 2.857) โดยความปวดลดลง เท่ากับ 1.94 ระดับ ส่วน
ความปวดในอิริยาบถขณะเดิน ยืน นอน และยกของ ค่าช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% คร่อม 1 จึงมีแนวโน้มที่ผู้ป่วยจะมี
ความปวดลดลง ภายหลังได้รับการนวดไทยราชสานักย้าจุดสัญญาณ
ตารางที่ 5 ความปวดโดยรวม ก่อนและหลังการได้รับการนวดรักษา
ระดับความปวด
การนวดรักษาที่ได้รับ
ก่อนนวด** หลังนวด***
( x ± S.D.) ( x ± S.D.)
นวดไทยราชสานัก
4.09 ± 1.87 2.17 ± 1.72
นวดไทยราชสานักย้าจุดสัญญาณ 5.37 ± 1.96 3.77 ± 1.71

ความ
แตกต่าง
ของความ
ปวด
-1.92
-1.60

95 % CI
lower upper

1.010
0.850

2.830
2.350

p-value*

.000
.000

* Significance different between before and after within group
** No significance at baseline between groups
*** No significance after treatment between groups

ตารางที่ 5 แสดงระดับความปวดในภาพรวม พบว่า ผู้ป่วยที่ได้รบั การนวดไทยราชสานักมีระดับความปวด
ลดลง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p – value < 0.05, 95% CI 1.010 – 2.830) ส่วนผู้ป่วยที่ได้รับการนวดไทยราช
สานักย้าจุดสัญญาณระดับความปวดในภาพรวมบริเวณคอ บ่า และไหล่ ก็มีแนวโน้มลดลง (p – value < 0.05, 95%
CI 0.850 – 2.250) แต่อย่างไรก็ตามที่ช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% คร่อม 1 (95% CI include 1)
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สรุปผล
ผลการศึกษาพบว่าหลังจากผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนบนได้รับการนวดไทยราชสานักแล้ว ระดับความ
ความปวดในภาพรวม และความปวดในขณะนอน ลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ส่วนความปวดในอิรยิ าบถขณะเดิน
นั่ง ยืน และยกของ ช่วงความเชื่อมั่นคร่อม 1 อยู่ จึงมีแนวโน้มทีผ่ ู้ปว่ ยจะมีความปวดลดลงหลังได้รับการนวดไทยราช
สานัก สาหรับผูป้ ่วยที่ได้รับการนวดไทยราชสานักย้าจุดสัญญาณ ระดับความปวดของอิริยาบถในขณะนั่ง ลดลงอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ ส่วนความปวดในอิริยาบถขณะเดิน ยืน นอน ยกของ และความปวดโดยรวม ค่าของช่วงความ
เชื่อมั่นคร่อม 1 อยู่ จึงมีแนวโน้มที่จะลดความปวดลงได้ เมื่อพิจารณาค่า p – value ประกอบกับ 95% CI แล้วจะ
เห็นว่า ประสิทธิผลต่อการลดความปวดโดยรวมของการนวดไทยราชสานักให้ผลดีกว่าการนวดไทยราชสานักร่วมกับ
การนวดย้าจุดสัญญาณ
อภิปรายผล
ผลการศึกษาที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้รับการนวดไทยราชสานักย้าจุดสัญญาณ และไม่ได้ย้าจุดสัญญาณใน
การรักษาโรคปวดหลังส่วนบน มีระดับความปวดที่ลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
อิลยาส อะลีหะ (2558) ที่ได้ศึกษาประสิทธิผลของการนวดไทยราชสานักที่มีผลต่อการลดอาการปวดของโรคปวด
หลังส่วนล่าง ผลการศึกษาพบว่าอาการปวดหลังส่วนล่างอยู่ในระดับที่ต่าลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < .01) และ
การศึกษาของ นัสรุลเลาะห์ เจ๊ะยะหลี และคณะ (2561) ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลของการนวดไทยราชสานักต่อ
ความรูส้ ึกปวดของผู้ป่วยโรคไหล่ตดิ เรื้อรัง ผลการศึกษาพบว่าการนวดไทยราชสานักสามารถลดความปวดในผู้ป่วย
โรคไหล่ติดเรื้อรังได้ (p < .05) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Jurairat Boonruab และคณะ (2015)
ศึกษาประสิทธิผลของการนวดไทยราชสานักเทียบกับการใช้ยาต้านการอักเสบไดโคลฟีแนค (Diclofenac) ในผู้ป่วย
โรคปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ผลการศึกษาพบว่า การนวดไทยสายราชสานักมีผลในการลดอาการปวดของผู้ป่วยปวด
กล้ามเนื้อหลังส่วนบนและส่วนกลาง (p < .05)
ผลการศึกษาพบว่าการนวดไทยราชสานักสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดของผู้ป่วยโรคปวดหลังส่วนบน ที่
มีอาการปวดหลังส่วนบนได้ จึงสามารถใช้เป็นทางเลือกในการรักษาอาการปวดของผู้ป่วยในโรคดังกล่าวได้ ส่วนการ
นวดไทยราชสานักย้าจุดสัญญาณ ผู้ป่วยมีแนวโน้มที่ระดับความปวดจะลดลง อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาเพิ่มเติม
โดยการเพิ่มขนาดตัวอย่างที่ได้รับการนวดรักษา การนวดรักษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ควรคานึงถึงและมีการ
ควบคุ ม ปั จ จั ย แทรกซ้ อ นที่ อ าจส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของการนวดรั ก ษา และควรมี ก ารศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ
ประสิทธิผลของการนวดเพื่อรักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนบน
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การพัฒนาระบบพิธีสุนัตให้ถูกต้องตามหลักสาธารณสุข
กรณีศึกษา อ้าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
The development of the Hadith ceremony system to be in accordance
with public health principles Case study of Krong Pinang District,
Yala Province
สมหมาย บุญเกลียง1 ภัคณัฐ วีรขจร2
Sommai Boonkliang1, Phakkhanat Weerakhachon2
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการทาพิธสี ุนตั ให้ถูกต้องตามหลักสาธารณสุข 2)
พัฒนาระบบการทาพิธสี ุนัตให้ถูกต้องตามหลักสาธารณสุข กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ผู้นาศาสนา ผู้นาชุมชน เจ้าหน้าที่ของ
โรงพยาบาลกรงปินัง หมอพื้นบ้านและผูร้ ับบริการทาพิธีสุนตั จานวน 100 คน เก็บข้อมูลระหว่างวันที่1 มิถุนายน –
31 กรกฎาคม 2559 สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ
ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 62 อายุระหว่าง 21-40 ปี ร้อยละ 72 ระดับการศึกษาขั้น
สูงสุดส่วน ม.ต้น/ม.ปลาย/เทียบเท่า ร้อยละ 46 และสถานภาพส่วนใหญ่คือมุสลิมชาย ร้อยละ 54 และปัจจัยภายใน
องค์กรที่มีผลต่อการทาพิธีสุนัตให้ถูกต้องตามหลักสาธารณสุขคือ การนาแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติยงั ขาดการบูรณา
การกับหน่วยงานอื่นโดยเฉพาะกลุ่มผู้นาชุมชน/ปราชญ์ชาวบ้าน/หมอพื้นบ้าน ส่วนปัจจัยภายนอกคือนโยบายขาด
การเชื่อมโยงกับบริบทและวิถีมุสลิมในพื้นที่ทาให้ในบางครั้งขาดการต่อเนื่องในการดาเนินงาน สังคมภายนอก คน
นอกพื้นที่ ไม่เข้าใจในบริบทและวิถีมุสลิม และควรพัฒนาระบบสาธารณสุขโดยใช้ภาคีเครือข่ายในการให้ความ
ร่วมมือในการดาเนินงาน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง ประชาชนมีวิถีตามแบบวิถีมุสลิม
ค้าส้าคัญ : พิธีสุนัต หลักสาธารณสุข การพัฒนาระบบ

1
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ผู้ช่วยเลขาธิการ ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ(ด้านการสอน) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
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Abstract
This research aims to 1) Know the factors that affect the hadith ceremony according to
public health principles 2) Developing the system of hadith to be correct according to public
health principles The sample group used religious leaders, community leaders, staff of Krong
Pinang Hospital. Folk doctors and service recipients of 100 sunnah ceremonies, collected during
June 1 - July 31, 2016. Statistics used were percentage.
The research found that Most of them are male, 62 percent, aged between 21-40 years,
72 percent, the highest level of education. Primary / High School / 46% equivalent and most of
the status is 54% male Muslims and the factors within the organization that affect correcting the
hadith according to public health principles are Implementing a strategic plan into action still
lacks integration with other agencies. Especially community leaders / villagers / folk doctors As for
external factors, the policy is lacking in connection with the context and way of Muslims in the
area, resulting in the lack of continuity in the operation of external society, people outside the area
do not understand in the context and way of Islam. And should develop the public health system
by using network partners to cooperate in operations For strengthening People have a way of being
Muslim.
Keywords: The Hadith ceremony / Public health principles / The development system
บทน้า
การเข้าสุนัตจาเป็นสาหรับผู้ชายมุสลิมอีกทั้งทางด้านวงการแพทย์สมัยใหม่ได้วิเคราะห์มาแล้วเช่นกันว่า
การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศนั้น มีคุณประโยชน์มากมาย เช่น สามารถป้องกันการเป็นมะเร็งอวัยวะเพศชายได้
เนื่องจากไม่มีการหมักหมม ของสิ่งสกปรกต่าง ๆ เพราะง่ายต่อการทาความสะอาด ซึ่งการเข้าสุนัตจะกระทาเมื่อถึง
วัยอันควร คือช่วงอายุระหว่าง 8-13 ปี ในอดีตประชาชนนิยมทากับ หมอพื้นบ้านที่เป็นมุสลิมด้วยกัน หรือเรียกว่า
“โต๊ะมูเด็ง” นับว่าเสี่ยงต่อการติดเชื้อและอาจเป็นโรคบางชนิดตามมา หากเครื่องมือเครื่องใช้ไม่สะอาด เช่น โรค
ไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี หรือโรคเอดส์ โดยจะเสียค่าใช้จ่ายคนละ 200-300 บาท (กระทรวงวัฒนธรรม.สืบค้นเมื่อวันที่
1 กรกฎาคม 2557, จาก www.m-culture.in.th) จากสถิติการทาสุนัต ในเขตอาเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ปี 2556
มีผู้เข้าร่วมพิธีสุนัต จานวนทั้งสิ้น 6,000 คน ทาโดย “โต๊ะมูเด็ง”จานวน 5,400 คน ทาโดยบุคลากรทางการแพทย์
จานวน 600 คน เกิดการติดเชื้อจากการทาสุนัตและรับการรักษาที่โรงพยาบาลกรงปินัง อาเภอกรงปินัง จานวน 540
คน(โรงพยาบาลกรงปินัง,2557) จากการซักประวัติพบว่าผู้เข้ารับการรักษาทุกคนทาสุนัตจาก “โต๊ะมูเด็ง”ทั้งสิ้น จะ
เห็นได้ว่าการทาสุนัตจาก”โต๊ะมูเด็ง”อาจมีปัจจัยบางประการที่ทาให้เกิดการติดเชื้อ เช่น เครื่องมือไม่สะอาด เทคนิค
การทาสุนัตไม่ปราศจากเชื้อ หรือการให้คาแนะนาการปฏิบัติตัวหลังจากการทาสุนัตไม่ถูกต้อง
ผู้ วิ จั ย จึ งมี ค วามสนใจที่ จะศึก ษาวิ ธี การท าสุนั ตของ “โต๊ ะ มู เ ด็ ง ”ว่ า มีวิ ธี ก ารอย่า งไรเพื่ อ น ามาพั ฒนา
ศักยภาพการทาสุนัตในสถานบริการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับวิถีมุสลิม และพัฒนา “โต๊ะมูเด็ง”ให้เป็นเครือข่าย
บุคลากรสาธารณสุขโดยใช้วิธีการทาสุนัตที่สะอาดปราศจากเชื้อและไม่ ขัดกับวิถีมุสลิม อันจะส่งผลของสุขภาวะที่ดี
สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชน
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อให้ได้ทราบถึงปัจจัยทีม่ ีผลต่อการทาพิธีสุนัตให้ถูกต้องตามหลักสาธารณสุข
2.เพื่อพัฒนาระบบการทาพิธีสุนตั ให้ถูกต้องตามหลักสาธารณสุข
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรโดยใช้ 7S framework of Mckinsey และการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกโดย
ใช้ PESTLE Model
แนวทางในปัจจุบนั
การบริการสุขภาพของ
โรงพยาบาลกรงปินัง
ความเชื่อมั่นศรัทธาในศาสนา
อิสลาม
การดาเนินชีวิตตามวิถีมสุ ลิม

การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรโดยใช้ 7S
framework of Mckinsey

แนวทางใหม่
การบริการสุขภาพของ
โรงพยาบาลกรงปินัง

ความเชื่อมั่นศรัทธาในศาสนา
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกโดยใช้ PESTLE อิสลาม
Model
การดาเนินชีวิตตามวิถีมสุ ลิม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีด้าเนินการวิจัย
รูปแบบการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบเชิงพรรณนา
กลุ่มตัวอย่าง
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้นาศาสนา ผู้นาชุมชน เจ้าหน้าที่ของ
โรงพยาบาลกรงปินัง หมอพื้นบ้านและผู้รับบริการทาพิธีสุนัต ในเขตอาเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา จานวน
100 ราย โดยคัดเลือกประชากรกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยหรือปฏิบัติงานในอาเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ดังนี้
1.ผู้นาศาสนา/ผู้นาชุมชน ได้แก่ โต๊ะอิหม่าม กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน จานวน 5 คน
2.หมอพื้นบ้าน(โต๊ะมูเด็ง) ที่อาศัยและทาพิธีสุนัตในอาเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา จานวน 3 คน
3.เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานกลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลกรงปินัง และ
ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในอาเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา จานวน 38 คน
4.มุสลิมชาย ได้แก่ มุสลิมชายที่เคยรับบริการการเข้าพิธีสุนัตและมุสลิมชายที่พาเด็กในปกครองมาเข้าพิธีสุนัตกับ
หมอพื้นบ้าน(โต๊ะมูเด็ง) อาเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
จานวน 54 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
ใช้แบบสอบถามโดยผู้วิจัยพัฒ นาขึ้นเองเพื่อเก็บข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพ และใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการด้านสุขภาพของ
โรงพยาบาล กรงปินัง จังหวัดยะลา ความเชื่อมั่นศรัทธาในศาสนาอิสลาม การดาเนินชีวิตตามวิถีมุสลิม ปัจจัยภายใน
องค์กรของโรงพยาบาลกรงปินัง และปัจจัยภายนอกองค์กรของโรงพยาบาลกรงปินัง
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
แบบสอบถาม ตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิในสานักงานคณะกรรมการ
กลางอิ ส ลามประจ าจั ง หวั ด ยะลา,นายแพทย์ เ ชี่ ย วชาญด้ า นเวชกรรมป้ อ งกั น และอาจารย์ จ ากวิ ท ยาลั ย การ
สาธารณสุ ข สิ ริ น ธร จั ง หวั ด ยะลา ตรวจสอบดู ค วามตรง (Validity) เพื่ อ ความถู ก ต้ อ งตามเนื้ อ หา (Index of
Consistency) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย (Item-Objective Congruence Index)
วิธีการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิ จั ย เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยการแจกแบบสอบถามและสั ม ภาษณ์ ปั จ จั ย ภายในและภายนอกกั บ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลกรงปินัง หัวหน้าหลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลกรงปินัง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ จานวนและร้อยละ ร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยองค์กร โดยใช้ 7s framework
ของ McKinsey และ PESTLE model
ผลการศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 จ้านวนและร้อยละ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลส่วนบุคคล
จ้านวน (N=100)
เพศ
- ชาย
62
- หญิง
38
อายุปัจจุบัน
- ต่ากว่า 20 ปี
7
- 21 - 40 ปี
72
- 41 - 60 ปี
21
ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด
- ประถมศึกษา
4
- ม.ต้น/ม.ปลาย/เทียบเท่า
46
- ปริญญาตรี
40
- สูงกว่าปริญญาตรี
10
สถานภาพ
- ผู้นาศาสนา/ผู้นาชุมชน
5
- หมอพื้นบ้าน(โต๊ะมูเด็ง)
3
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
38
- มุสลิมชาย
54
รวม
100

ร้อยละ
62
38
7
72
21
4
46
40
10
5
3
38
54
100.0

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 62 ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 21-40 ปี
ร้อยละ 72 ระดับการศึกษาขั้นสูงสุดส่วนใหญ่ ม.ต้น/ม.ปลาย/เทียบเท่า ร้อยละ 46และสถานภาพส่วนใหญ่คือมุสลิม
ชาย ร้อยละ 54

29

การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจการให้บริการด้านสุขภาพของโรงพยาบาลกรงปินัง จังหวัดยะลา
ตารางที่ 2 จ้านวนและร้อยละ ข้อมูลความพึงพอใจการให้บริการด้านสุขภาพของโรงพยาบาลกรงปินัง จังหวัด
ยะลา (N=100)
ประเด็น/ด้าน

มากที่สุด(%)

1.โครงสร้างการบริหาร
2.ขั้นตอนการให้บริการ
3.บุคลากรที่ให้บริการ
4.การสนับสนุนงบประมาณ
5.ความพึงพอใจในภาพรวมในการบริหารจัดการ

11
64
22
19
14

มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
(%) (%)
(%) (%)
71
15
2
1
12
19
3
2
71
4
1
2
59
19
1
2
66
16
2
2

จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจการให้บริการสุขภาพของโรงพยาบาล
กรงปินัง อยู่ในระดับมากทีส่ ุด สูงที่สุด คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ 64 และระดับมากทีส่ ุด ต่าที่สุด คือ
ด้านโครงสร้างการบริหาร ร้อยละ 11
การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 3 ข้อมูลความเชื่อมั่นศรัทธาในศาสนาอิสลาม
ตารางที่ 3 จ้านวนและร้อยละ ข้อมูลความเชื่อมั่นศรัทธาในศาสนาอิสลาม (N=100)
ศาสนาอิสลาม
1.เป็นหลักในการดารงชีพอยู่ในสังคม โดยการยึดคาสอนทาง
ศาสนา มาใช้เป็นเป้าหมายในการดาเนินชีวิต
2.ช่วยกากับพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม เพื่อให้มนุษย์ซึ่ง
เป็นสมาชิกสังคมที่อยู่ร่วมกันมาก จะ/ได้มีแนวพฤติกรรมการ
อยู่ร่วมเป็นรูปเป็นรอยเดียวกัน
3.ศาสนาเป็นตัวเร้า และจูงใจให้มนุษย์ยินดี ปฏิบัตติ าม โดย
อาศัยหลักคาสอนศาสนาเป็นตัวกระตุ้น
4.ศาสนาควบคุม และให้คณ
ุ และโทษ ทางด้านจิตใจแก่มนุษย์
คือ ถ้าทาดี ผู้ทาก็จะได้รับความปลื้มใจสุขใจ ถ้าทาชั่ว ผู้ทาก็
จะได้รับความทุกข์ใจ
5.ศาสนาเป็นตัวประสานความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สภาวะเหนือธรรมชาติ
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มาก
ที่สุด
(%)
50

29

ปาน
กลาง
(%)
19

2

น้อย
ที่สุด
(%)
0

68

10

21

1

0

85

7

6

1

0

88

7

5

0

0

89

1

9

1

0

มาก
(%)

น้อย
(%)

จากตารางที่ 3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคี วามศรัทธาในศาสนาอิสลามระดับมากที่สดุ สูงที่สุด
คือ ด้านศาสนาเป็นตัวประสานความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาวะเหนือธรรมชาติ ร้อยละ 89 และด้าน เป็นหลัก
ในการดารงชีพอยู่ในสังคม โดยการยึดคาสอนทางศาสนา มาใช้เป็นเป้าหมายในการดาเนินชีวิตอยู่ในระดับมากทีส่ ุด
ต่าที่สุดร้อยละ 50
การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 4 ข้อมูลการด้าเนินชีวิตตามวิถีมุสลิม
ตารางที่ 4 จ้านวนและร้อยละ ข้อมูลการด้าเนินชีวิตตามวิถีมุสลิม (N=100)

77

23

ปาน
กลาง
(%)
0

0

น้อย
ที่สุด
(%)
0

90

10

0

0

0

88

12

0

0

0

99
98
96

1
2
4

0
0
0

0
0
0

0
0
0

97

3

0

0

0

95

5

0

0

0

90

10

0

0

0

100

0

0

0

0

มากที่สุด มาก
(%)
(%)

วิถีมุสลิม/วัฒนธรรม
1.มุสลิมมีชีวิตอยู่เพื่อแสวงหาความพึงพอพระทัย
ของอัลลอฮฺ ตะอาลา
2.อิสลามสอนเราเกี่ยวกับการเคารพภักดี (อิบาดะฮฺ)
ต่ออัลลอฮฺ ตะอาลา
3.อิสลามห้ามมิให้เราตั้งภาคีกับอัลลอฮฺ
ตะอาลา
4.อิสลามสอนเราเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์
5.อิสลามสอนเราเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อสัตว์
6.อิสลามสอนเราเกี่ยวกับการปกปักษ์รักษาน้า
ต้นไม้และพันธุ์พืชต่าง ๆ
7.อิสลามสอนเราว่ามนุษย์ทุกคนถูกสร้างมาอย่าง
เท่าเทียมกัน
8.อิสลามสอนเราว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาเป็นมุสลิมและ
ปราศจากบาป
9.คาสอนของอิสลามอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมและ
ความเมตตา
10.อัลลอฮฺ ตะอาลา ไม่ทรงยอมรับวิธีการดาเนินชีวิตอื่นที่
ไม่ใช่แนวทางของอิสลาม

น้อย
(%)

จากตารางที่ 4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการดาเนินชีวิตวิถีมุสลิมระดับมากทีส่ ุด สูงที่สดุ คือ
ด้านอัลลอฮฺ ตะอาลา ไม่ทรงยอมรับวิธีการดาเนินชีวิตอื่นที่ไม่ใช่แนวทางของอิสลามร้อยละ 100 และระดับมากที่สุด
ต่าที่สุด คือ ด้านมุสลิมมีชีวิตอยู่เพือ่ แสวงหาความพึงพอพระทัยของอัลลอฮฺ ตะอาลา ร้อยละ 77
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การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยภายในองค์กรของโรงพยาบาลกรงปินัง
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นสภาพแวดล้อมภายใน
สภาพแวดล้อมภายใน
7s framework
Strategy

Structure

System

Staff

ปัจจัยที่เป็น
จุดแข็ง

จุดอ่อน

-มีแผนงาน/กลยุทธ์ชัดเจน
-มีนโยบายการดาเนินงานชัดเจน
-มีการวางแผนการจัดให้บริการระบบ
การทาพิธีสุนัตฟรี
-มีโครงสร้างการดาเนินงานชัดเจน
-โครงสร้างการสั่งการและกากับติดตาม
มีความรวดเร็วเนื่องจากผู้อานวยการ
โรงพยาบาลทาหน้าที่เป็นรองนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดอีก 1 ตาแหน่ง
-หน่วยงานมีระบบการดาเนินงานที่
ชัดเจน
-มีคณะทางานชัดเจน พร้อมระบุ
บทบาทหน้าที่ในแต่ละระดับ
-มีการทางานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ
-มีระบบติดตามประเมินอย่างต่อเนื่อง
จากทีมนิเทศ
-ระบบการใช้และติดตามงบประมาณ
เป็นไปตามแผน
-บุคลากรมีความรูค้ วามสามารถและ
เป็นสหวิชาชีพ
-บุคลากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมสอดคล้อง
กับบริบทพื้นที่ทาให้การเข้าถึงเป็นไปได้
ง่าย
-บุลากรมีความพร้อมในการปฏิบตั ิตาม
บทบาทหน้าที่

-การนาแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบตั ิ
ยังขาดการบูรณาการกับหน่วยงาน
อื่นโดยเฉพาะกลุ่มผู้นาชุมชน/
ปราชญ์ชาวบ้าน/หมอพื้นบ้าน
-
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-ระบบสื่อสารการประชาสัมพันธ์ใน
การเข้าถึงชุมชนด้านสุขภาพยังไม่ดี
เท่าที่ควร
-การประสานงานระหว่าง
โรงพยาบาลและชุมชนยังไม่ดี
เท่าที่ควร

-บุคลากรในภาพรวมยังขาดนาเอา
จุดแข็งด้านการเป็นมุสลิมซึ่ง
สอดคล้องกับบริบทพื้นที่มา
วางแผนบริหารจัดการและ
เชื่อมโยงมิตสิ ุขภาพ ศาสนาและวิถี
ชีวิตตามแบบมุสลิม

สภาพแวดล้อมภายใน
7s framework
Skill

Style

Shared values

ปัจจัยที่เป็น
จุดแข็ง
-มีการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพอย่าง
สม่าเสมอ
-ทีมงานเป็นสหวิชาชีพทาให้มีทักษะใน
การแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
-ผู้นามีความรู้ ความสามารถและเป็น
ผู้บริหารระดับจังหวัด ให้ความสาคัญกับ
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายมอง
ความต้องการและความสอดคล้องของ
ชุมชนเป็นหลัก
-การมีจิตอาสาในการทางาน
-มีการช่วยเหลือแบ่งปันกันทั้งในองค์กร
และเครือข่าย

จุดอ่อน
-

-การบริหารแบบมีส่วนร่วมควรมี
การกาหนดแนวทางการวางแผน
การติดตามและการประเมินให้
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
-

เมื่ อ น าข้ อ มู ล จากแบบสอบถามมาวิ เ คราะห์ ร่ ว มกั บ การวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ภายในองค์ ก ร โดยใช้ 7s
framework ของ McKinsey ผลการวิเคราะห์มีดังนี้
1) จุดแข็งของโรงพยาบาลกรงปินัง คือ มีแผนงาน/กลยุทธ์ชัดเจน มีนโยบายการดาเนินงานชัดเจน มี

การวางแผนการจัดให้บริการระบบการทาพิธีสุนัตฟรี มีโครงสร้างการดาเนินงานชัดเจน โครงสร้างการ
สั่งการและกากับติดตามมีความรวดเร็วเนื่องจากผู้อานวยการโรงพยาบาลทาหน้าที่เป็นรองนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด หน่วยงานมีระบบการดาเนินงานที่ชัดเจน มีคณะทางานชัดเจน พร้อมระบุบทบาท
หน้าที่ในแต่ละระดับ มีการทางานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ มีระบบติดตามประเมินอย่างต่อเนื่อง จาก
ทีมนิเทศ บุคลากรมีความรู้ความสามารถและเป็นสหวิชาชีพ บุคลากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมสอดคล้อง
กับบริบทพื้นที่ทาให้การเข้าถึงเป็นไปได้ง่าย ผู้นามีความรู้ ความสามารถและเป็นผู้บริหารระดับจังหวัด
ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายมองความต้องการและความสอดคล้องของชุมชน
เป็นหลัก การมีจิตอาสาในการทางานและมีการช่วยเหลือแบ่งปันกันทั้งในองค์กรและเครือข่าย
2) จุดอ่อนของโรงพยาบาลกรงปินัง คือ การนาแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติยังขาดการ
บูรณาการกับหน่วยงานอื่นโดยเฉพาะกลุ่มผูน้ าชุมชน/ปราชญ์ชาวบ้าน/หมอพื้นบ้าน ระบบสื่อสารการประชาสัมพันธ์
ในการเข้าถึงชุมชนด้านสุขภาพยังไม่ดีเท่าที่ควร การประสานงานระหว่างโรงพยาบาลและชุมชนยังไม่ดีเท่าที่ควร
บุคลากรในภาพรวมยังขาดนาเอาจุดแข็งด้านการเป็นมุสลิมซึ่งสอดคล้องกับบริบทพื้นที่มาวางแผนบริหารจัดการและ
เชื่อมโยงมิติสุขภาพ ศาสนาและวิถีชี วิตตามแบบมุสลิมการบริหารแบบมีส่วนร่วมควรมีการกาหนดแนวทางการ
วางแผน การติดตามและการประเมินให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
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การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 6 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกองค์กรของโรงพยาบาลกรงปินัง
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นสภาพแวดล้อมภายนอก
สภาพแวดล้อมภายนอก
PESTLE
Political

Economics
Social

Social

Technology
Legal
Environmental

ปัจจัยที่เป็น
โอกาส

อุปสรรค

-นโยบายของรัฐและกระทรวงสาธารณสุขโดย
การกระจายอานาจในรูปแบบเขตบริการ
สุขภาพเพื่อลดความซับซ้อนในการบริหาร
จัดการและการเข้าถึงสถานบริการสาธารณสุข
รวมทั้งนโยบายด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณสุขเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
-นักการเมืองระดับท้องถิ่นให้ความร่วมมือและ
ให้การสนับสนุนในการดาเนินงานด้าน
สาธารณสุข
-มีงบประมาณสนับสนุนจากภายนอกเช่น
ศอ.บต.
-ภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือในการ
ดาเนินงาน เข้มแข็ง
-ประชาชนมีวิถีตามแบบวิถีมุสลิม มีความ
พอเพียงและศรัทธาในศาสนาอิสลาม เชื่อใน
ผู้นาและศรัทธา
หมอพื้นบ้าน/ปราชญ์ชาวบ้าน
-ประชาชนมีความรัก สามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันดี

-นโยบายขาดการเชื่อมโยงกับบริบท
และวิถีมุสลิมในพื้นที่ทาให้ในบางครั้ง
ขาดการต่อเนื่องในการดาเนินงาน

-มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น ระบบการ
จัดการสารสนเทศเชื่อมโยงกับส่วนกลาง
-การนากฎหมายอิสลามมาบูรณาการกับงาน
สาธารณสุข
-
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-

-สังคมภายนอก คนนอกพื้นที่ ไม่
เข้าใจในบริบทและวิถีมุสลิมใน
บางครั้งมองภาพในเชิงลบทาให้ชุมชน
ไม่กล้าให้ความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภายนอกพื้นที่
-เป็นพื้นที่สีแดง เกิดเหตุการณ์ความ
ไม่สงบอย่างต่อเนื่องในบางครั้งการ
บริหารจัดการในภาพรวมยังเกิด
ปัญหา

เมื่อนาข้อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กร โดยใช้ PESTLE
model ผลการวิเคราะห์มีดังนี้
1) โอกาสของการจัดระบบพัฒนาพิธีสุนัตให้ถูกต้องตามหลักสาธารณสุขในเขตพื้นที่อาเภอ
กรงปินัง คือ นโยบายของรัฐและกระทรวงสาธารณสุขโดยการกระจายอานาจในรูปแบบเขตบริการสุขภาพเพื่อลด
ความซับซ้อนในการบริหารจัดการและการเข้าถึงสถานบริการสาธารณสุข รวมทั้งนโยบายด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณสุขเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ นักการเมืองระดับท้องถิ่นให้ความร่วมมือ และให้การสนั บสนุน ในการ
ดาเนินงานด้านสาธารณสุข มีงบประมาณสนับสนุนจากภายนอกเช่น ศอ.บต. ภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือในการ
ดาเนินงาน เข้มแข็ง ประชาชนมีวิถีตามแบบวิถีมุสลิม มีความพอเพียงและศรัทธาในศาสนาอิสลาม เชื่อในผู้นาและ
ศรัทธาหมอพื้นบ้าน/ปราชญ์ชาวบ้าน ประชาชนมีความรัก สามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกันดี มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มากขึ้น ระบบการจัดการสารสนเทศเชื่อมโยงกับส่วนกลาง การนากฎหมายอิสลามมาบูรณาการกับงานสาธารณสุข
2) อุปสรรคของการพัฒนาระบบพิธีสุนัตให้ถูกต้องตามหลักสาธารณสุขในพื้นที่อาเภอกรงปินัง คือ
นโยบายขาดการเชื่อมโยงกับบริบทและวิถีมุสลิมในพื้นที่ทาให้ในบางครั้งขาดการต่อเนื่องในการดาเนินงาน สังคม
ภายนอก คนนอกพื้นที่ ไม่เข้าใจในบริบทและวิถีมุสลิมในบางครั้งมองภาพในเชิงลบทาให้ชุมชนไม่กล้าให้ความ
ร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกพื้นที่ เป็นพื้นที่สีแดง เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่องในบางครั้งการบริหาร
จัดการในภาพรวมยังเกิดปัญหา
สรุปผล
ผลการศึกษาพบว่าผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 62 อายุระหว่าง 21-40 ปี ร้อยละ 72
ระดับการศึกษาขั้นสูงสุดส่วน ม.ต้น/ม.ปลาย/เทียบเท่า ร้อยละ 46 และสถานภาพส่วนใหญ่คือมุสลิมชาย ร้อยละ
54 และปัจจัยภายในองค์กรที่มีผลต่อการทาพิธีสุนัตให้ถูกต้องตามหลักสาธารณสุขคือ การนาแผนกลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติยังขาดการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นโดยเฉพาะกลุ่มผู้นาชุมชน/ปราชญ์ชาวบ้าน/หมอพื้นบ้าน ส่วนปัจจัย
ภายนอกคือ นโยบายขาดการเชื่ อมโยงกับ บริ บทและวิถี มุสลิมในพื้น ที่ ทาให้ใ นบางครั้ งขาดการต่อ เนื่อ งในการ
ดาเนินงาน สังคมภายนอก คนนอกพื้นที่ ไม่เข้าใจในบริบทและวิถีมุสลิม และควรพัฒนาระบบสาธารณสุขโดยใช้ภาคี
เครือข่ายในการให้ค วามร่ วมมื อในการดาเนิน งาน เพื่อให้เกิดความเข้ม แข็ ง ประชาชนมีวิถีตามแบบวิถี มุ ส ลิ ม
นอกจากนี้ยังมีประเด็นสาคั ญที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบพิธีสุนัตให้ถูกต้องตามหลักสาธารณสุข
ดังนี้
1.ด้านองค์กร การนาแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติยังขาดการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นโดยเฉพาะกลุ่มผู้นา
ชุมชน/ปราชญ์ชาวบ้าน/หมอพื้นบ้าน
2.ด้านข้อมูล การสื่อสาร ระบบสื่อสารการประชาสัม พันธ์ในการเข้าถึงชุมชนด้านสุขภาพยังไม่ดีเท่าที่ควร
การประสานงานระหว่างโรงพยาบาลและชุมชนยังไม่ดีเท่าที่ควร
3.ด้านบุคลากร บุคลากรในภาพรวมยังขาดนาเอาจุดแข็งด้านการเป็นมุสลิมซึ่งสอดคล้องกับบริบทพื้นที่มาวางแผน
บริหารจัดการและเชื่อมโยงมิติสุขภาพ ศาสนาและวิถีชีวิตตามแบบมุสลิม
4.ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นพื้นที่สีแดง เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่องในบางครั้งการบริหารจัดการใน
ภาพรวมยังเกิดปัญหา
5.ด้านสังคม สังคมภายนอก คนนอกพื้นที่ ไม่เข้าใจในบริบทและวิถีมุสลิมในบางครั้งมองภาพในเชิงลบทา
ให้ชุมชนไม่กล้าให้ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกพื้นที่
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6.ด้านการบริหารจัดการ นโยบายขาดการเชื่อมโยงกับบริบทและวิถมี ุสลิมในพื้นที่ทาให้ในบางครั้งขาดการ
ต่อเนื่องในการดาเนินงาน และการบริหารแบบมีส่วนร่วมควรมีการกาหนดแนวทางการวางแผน การติดตามและการ
ประเมินให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
อภิปรายผล
ปัจจัยที่มีผลต่อการทาพิธีสุนัตให้ถูกต้องตามหลักสาธารณสุขคือการนาแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติยังขาด
การบู ร ณาการกั บ หน่ ว ยงานอื่ น โดยเฉพาะกลุ่ ม ผู้ น าชุ ม ชน/ปราชญ์ ช าวบ้ า น/หมอพื้ น บ้ า น ระบบสื่ อ สารการ
ประชาสัมพันธ์ในการเข้าถึงชุมชนด้านสุขภาพยังไม่ดีเท่าที่ควร การประสานงานระหว่างโรงพยาบาลและชุมชนยังไม่
ดีเท่าที่ควร บุคลากรในภาพรวมยังขาดนาเอาจุดแข็งด้านการเป็นมุสลิมซึ่งสอดคล้องกับบริบทพื้นที่มาวางแผน
บริหารจัดการและเชื่อมโยงมิติสุขภาพศาสนาและวิถีชีวิตตามแบบมุสลิม นอกจากนี้ชุมชนอยู่ในพื้นที่สีแดงเกิด
เหตุการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่องในบางครั้งการบริหารจัดการในภาพรวมยังเกิดปัญหาสังคมภายนอก คนนอก
พื้นที่ ไม่เข้าใจในบริบทและวิถีมุสลิมในบางครั้งมองภาพในเชิงลบทาให้ชุมชนไม่กล้าให้ความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภายนอกพื้นที่ และนโยบายขาดการเชื่อมโยงกับบริบทและวิถีมุสลิมในพื้นที่ทาให้ในบางครั้งขาดการต่อเนื่องในการ
ดาเนินงาน การบริหารแบบมีส่วนร่วมไม่มีการกาหนดแนวทางการวางแผน การติดตามและการประเมินให้ชัดเจน
และเป็นรูปธรรม
เพื่อพัฒนาระบบการทาพิธีสุนัตให้ถูกต้องตามหลักสาธารณสุข โรงพยาบาลกรงปินัง จังหวัดยะลา สามารถ
แก้ไขได้หากทาตามข้อเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนาระบบพิธีสุนัตให้ถูกต้องตามหลักสาธารณสุข โดยใช้จุดแข็ง
และโอกาสที่มีอยู่คือ การมีแผนงาน/กลยุทธ์ชัดเจน มีนโยบายการดาเนินงานชัดเจน มีการวางแผนการจัดให้บริการ
ระบบการทาพิธีสุนัตฟรี มีโครงสร้างการดาเนินงานชัดเจน โครงสร้างการสั่งการและกากับติดตามมีความรวดเร็ว
เนื่องจากผู้อานวยการโรงพยาบาลทาหน้าที่เป็นรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หน่วยงานมีระบบการดาเนินงานที่
ชัดเจน มีคณะทางานชัดเจน มีการระบุบทบาทหน้าที่ในแต่ละระดับ มีการทางานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ มีระบบ
ติดตามประเมินอย่างต่อเนื่อง จากทีมนิเทศ บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและเป็นสหวิชาชีพ บุคลากรส่วนใหญ่
เป็นมุสลิมสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ทาให้การเข้าถึงเป็นไปได้ง่าย ผู้นามีความรู้ ความสามารถและเป็นผู้บริหารระดับ
จังหวัด ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายมองความต้องการและความสอดคล้องของชุมชนเป็นหลัก
การมีจิตอาสาในการทางานและมีการช่วยเหลือแบ่งปันกันทั้งในองค์กรและเครือข่าย นโยบายของรัฐและกระทรวง
สาธารณสุขโดยการกระจายอานาจในรูปแบบเขตบริการสุขภาพเพื่อลดความซับซ้อนในการบริหารจัดการและการ
เข้ า ถึ งสถานบริ การสาธารณสุข รวมทั้ งนโยบายด้า นการพั ฒ นาระบบสาธารณสุข เขตพื้ น ที่ จั งหวั ดชายแดนใต้
นักการเมืองระดับท้องถิ่นให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนในการดาเนินงานด้านสาธารณสุข มีงบประมาณ
สนับสนุนจากภายนอกเช่น ศอ.บต. ภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือในการดาเนินงาน เข้มแข็ง ประชาชนมีวิถีตามแบบ
วิ ถี มุ ส ลิ ม มี ค วามพอเพี ยงและศรั ท ธาในศาสนาอิ สลาม เชื่ อ ในผู้ น าและศรัท ธาหมอพื้ น บ้า น/ปราชญ์ชาวบ้าน
ประชาชนมีความรัก สามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกันดี มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น ระบบการจัดการสารสนเทศ
เชื่อมโยงกับส่วนกลาง การนากฎหมายอิสลามมาบูรณาการกับงานสาธารณสุข โดยใช้ ปรัชญาพระราชทานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
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รูปแบบส่งเสริมสุขภาวะผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุด้วยศาสตร์การแพทย์
แผนไทย โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
Health promotion Model for Osteoarthritis of knee in elderly patients
by using Thai Traditional Medicine Prapokklao Hospital,
Chanthaburi Province.
กรกฎ ไชยมงคล1
Korakot Chaimongkhon1
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ วัตถุประสงค์ของการศึกษาทาวิจัย 1.ศึกษาความเป็นมาของการรักษา
ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยการแพทย์แผนไทย 2. ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาสุขภาวะของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่
ได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย 3. ศึกษารูปแบบการดูแลสุขภาวะผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับการรักษาด้วย
การแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี โดยผู้วิจัยทาการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ สังเกต
การสนทนากลุ่มและประชุมเชิงปฏิบัติการจากแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบว่า
1. ศึกษาความเป็นมาของการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยการแพทย์แผนไทย โรคข้อเข่าเสื่อมในทางการแพทย์
แผนไทยเรียกว่าลมจับโปง มีวิธีการรักษาด้วยการนวด ช่วยทาให้กล้ามเนื้อคลายตัว ช่วยบรรเทาอาการปวด การ
ประคบสมุนไพร ช่วยบรรเทาอาการอักเสบ ปวดตามกล้ามเนื้อ ปวดข้อ ข้อบวม 2. ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา
สุขภาวะผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย พบว่า สภาพปัจจุบันของผู้ป่วยโรคข้อเข่า
เสื่อมที่ได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรี มีการรักษาโดยวิธีหัตถบาบัด
ประคบสมุนไพรและรับประทานยาสมุนไพร ได้แก่ ยาแคปซูลเถาวัลย์เปรียง ยาครีมไพล บรรเทาอาการ ปวดตามข้อ
เคล็ดขัดยอก และจากการศึกษาองค์ความรู้หมอพื้นบ้านในจังหวัดจันทบุรี สภาพปัจจุบันพบว่า หมอพื้นบ้านส่วน
ใหญ่อายุมากกว่า 60ปีขึ้นไป มีการท่องสวดมนต์คาถาเพื่อให้หายเจ็บหายไข้ หมอพื้นบ้านไม่เรียกค่ารักษาพยาบาล
ใช้นิ้วมือจับเส้นบริเวณหัวเข่า รักษาติดต่อกันอย่างน้อย 3 วัน รักษาต่อเนื่องกัน 1 สัปดาห์ หรือจนอาการผู้ป่วยดีขึ้น
3. แนวทางส่งเสริมสุขภาวะของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย ในรูปแบบการดูแล
สุขภาพแบ่งออกเป็น 3 ด้าน กาย จิต สังคม ด้านกาย รักษาด้วยการนวด ประคบสมุนไพร ยาสมุนไพร ด้านจิต ให้
คาแนะนาสมาธิบาบัด คลายความกังวล นอนหลับได้สนิท ด้านสังคมผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ญาติเข้าใจ
และสร้างกาลังใจให้ผู้ป่วยรวมทั้งผู้ป่วยสามารถมีส่วนร่วมในการเข้าสังคมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม รูปแบบการ
ดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมนี้นับเป็นภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของผู้ป่วยที่เป็นทางเลือกหนึ่ง
ในการดูแลสุขภาพในปัจจุบัน
Key words: รูปแบบส่งเสริมสุขภาวะ, ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม, การแพทย์แผนไทย, การแพทย์ทางเลือก, ผู้สูงอายุ
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บทน้า (Introduction)
ศาสตร์ของการดูแลสุขภาพเป็นศาสตร์หนึ่งที่มีการผสมผสาน องค์ความรู้ของท้องถิ่นกับอารยธรรมของ
เพื่อนบ้านที่มีเขตแดนติดต่อกัน มีการสืบทอดและเชื่อถืออยู่ในกลุ่มชนต่อๆ กันมาจนกลายเป็นระบบการแพทย์ซึ่ง
ถือเป็นหลักฐานทางวิชาการซึ่งปัจจุบันเรียกว่า การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน (พร้อมจิต ศรลัมพ์.
2553:1-3) องค์ความรู้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน เป็นความรู้ที่สืบทอดผ่านประสบการณ์ตรงและ
เรียนรู้จากการปฏิบัติเป็นหลัก ความรู้ส่วนหนึ่งเป็นการบอกเล่าสืบต่อในระบบเครือญาติหรือระหว่างผู้สนใจที่ขอร่า
เรี ย นหรือ ต่ อวิ ชาจากผู้ รู้ ความรู้ ส่ว นหนึ่ งต้อ งอาศั ยการที่ ห มอพื้ นบ้ า นเติบ โตในวั ฒนธรรมท้อ งถิ่ น และซึมซับ
ความรู้ สึ กนึ ก คิด ศรั ท ธา และวิ ธี คิ ดในชุ มชนเป็ น พื้น ฐานและอาศั ย การประจัก ษ์ แจ้ งและประสบการณ์เหนือ
ธรรมชาติเป็นกระบวนการสาคัญในการเข้าถึงความรู้ต่างมิติ ความรู้และวิถีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องจึงสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด
กับจักรวาลทัศน์ของท้องถิ่นและเป็นความเข้าใจที่อาศัยการถ่ายทอดผ่านสื่อ ภาษา สัญลักษณ์ และพิธีกรรมที่มี
รากฐานทางวัฒนธรรมร่วมกันของชุมชน (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์.2547: 3)
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์แผนไทยเป็นภูมิปัญญาด้านสุขภาพที่มีอยู่
ดั้งเดิมและเป็นทุนทางสังคม รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมชุมชนและวัฒนธรรมไทย ทิศทางในการพัฒนาจึง
ต้องสอดคล้องกับวิถีชุมชน วัฒนธรรม จารีตประเพณี ความเชื่อและศาสนาเพื่อนาไปสู่การพึ่งตนเองด้านสุขภาพ
ของชุมชนและประเทศ จึงถือได้ว่าสุขภาพเป็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ การส่งเสริมการแพทย์ทุก
ระบบต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานว่าการแพทย์ ทุกระดั บต่า งมีคุณค่ า ศักดิ์ศรี และความเท่ าเทียมกัน ระบบ
การแพทย์แต่ละระบบต่างเป็นทางเลือกและต่างเสริมเสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพซึ่งกันและกัน โดยมุ่งสุข
ภาวะ และส่งเสริมการพึ่งตนเองของประชาชนเป็นสาคัญหรือมีเป้าหมายสูงสุดคือ การส่งเสริมสุขภาพของมนุษย์
(กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ.2553: 24-25)
ในปัจจุบันนี้การแพทย์ทางเลือกได้รับการยอมรับมากขึ้นภายใต้วาทกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่ก็ยังเป็น
ความรู้ชายขอบที่ถูกเบียดขับและกดทับจากความรู้แบบวิทยาศาสตร์ และเป็นระบบการแพทย์ที่รัฐไม่ค่อยได้รับการ
ส่งเสริม และไม่ค่อยมีบทบาทในการพัฒนาเท่าใดนักในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งยังมีประเด็นถกเถียงทางกฎหมายใน
การรับรองหมอพื้นบ้านที่มีความแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นกระแสการแพทย์ทางเลือกก่อตัวขึ้นช้าๆ ในหมู่ผู้
แสวงหาทางออกแก้ปัญหาสุขภาพที่การแพทย์สมัยใหม่ไม่สามารถตอบสนองได้ ในขณะที่ชนชั้นกลางที่มีชีวิตที่
แปลกย่อยอยู่ในเมืองและเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเริ่มให้ความสนใจและให้ต้อนรับการแพทย์ทางเลือกเป็นทางออก
จากความตีบตันของการแพทย์สมัยใหม่ ความตื่นตัวต่อภัยคุกคามสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บที่มากับชีวิตที่ขาดดุลย
ภาพและความห่างเหินธรรมชาติทาให้กระแสสุขภาพและการแพทย์ทางเลือกได้รับการตอบรับอย่างกว้างขวาง ทา
ให้การแพทย์ทางเลือกเป็นส่วนเสริมหรือทดแทนการแพทย์แผนปัจจุบันหรือผสมผสานกับการแพทย์แผนไทย ต้อง
บูรณาการมิติต่างๆเป็นองค์รวม กล่าวได้ว่ากระบวนทัศน์สุขภาพใหม่ได้ลงหลักปักฐานในสังคมไทยในระดับหนึ่งแล้ว
โดยการแพทย์ทางเลือกมีส่วนสาคัญในการนาเสนอวิธีคิดรูปแบบใหม่นี้
การจัดสรรงบประมาณของประเทศไทยในการพัฒ นาการแพทย์ พื้น บ้า น การแพทย์แผนไทย และ
การแพทย์ทางเลือกมีจานวนน้อยเมื่อเทียบกับงบประมาณในการสนับสนุนการแพทย์แผนปัจจุบัน ในปีงบประมาณ
2551 กระทรวงสาธารณสุขได้รับงบประมาณ 65,387.78ล้านบาท กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกได้รับงบประมาณ 159.09ล้านบาท กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
0.366 ของงบประมาณทั้งหมด การได้รับงบประมาณที่น้อยเมื่อเทียบกับระบบของการแพทย์แผนปัจจุบันทาให้
โอกาสในการพัฒนาการแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก เพื่อให้มีศักยภาพและ
คุณภาพเท่าเทียมการแพทย์แผนปัจจุบันจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ แม้ในระดับที่จะเป็นการพึ่งตนเองด้านสุขภาพใน
ขอบเขตทั่วประเทศ (ประพจน์ เภตรากาศ.2551: 19-21)
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การใช้ยาจากสมุนไพรถือเป็นหัวใจของการบริการการแพทย์แ ผนไทยนอกเหนือจากการนวดไทย การใช้
ยาจากสมุนไพรนั้นมีทั้งในแบบที่ประชาชนใช้สมุนไพรแบบพึ่ งตนเอง แบบซื้อจากร้านขายยา แบบใช้ยาจาก
สมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ มูลค่าที่ราคาขายปลีกหรือมูลค่าที่ประชาชนจ่ายเงินซื้อในการบริโภคมี
มูลค่ารวมของร้านในเขตกรุงเทพมหานคร 430.37ล้านบาท และมูลค่ารวมของเขตภูมิภาค 1,799.27ล้านบาท
มูลค่ารวมทั้งประเทศประมาณ 2,239.64 ล้านบาท (อาทร ริ้วไพบูลย์.2546: 32)
สาหรับอุตสาหกรรมยาไทยและยาจากสมุนไพร ในปีพ.ศ. 2551 มีสถานที่ผลิตทั้งสิ้น 947 แห่ง อยู่ใน
กรุงเทพมหานครร้อยละ 29.6 ปริมณฑลร้อยละ 19.6 และในต่างจังหวัดร้อยละ 50.8 มีโรงงานผลิตยาไทยและยา
จากสมุนไพรที่มีการผลิตตามหลักเกณฑ์การผลิตที่ดี (GMP-สมุนไพร) จานวนเพียง 14 โรงงานเท่านั้น ในปี พ.ศ.
2547 อุตสาหกรรมยาไทยและยาจากสมุนไพรมีมูลค่า 1,388.669 ล้านบาท ซึ่งพบว่าเกือบ 20 ปีการเติบโตของ
ธุรกิจอุตสาหกรรมยาไทยและยาจากสมุนไพรมีน้อยมาก ถ้าพิจารณายาแผนปัจจุบันที่นาเข้าจากต่างประเทศ ปี
พ.ศ. 2547 มีมูลค่า 30,545.543 ล้านบาท แสดงว่า การผลิตยาไทยและยาจากสมุนไพรในประเทศยังมีสัดส่วนที่
น้อยมาก เมื่อเทียบกับการนาเข้ายาแผนปัจจุบัน (อาทร ริ้วไพบูลย์.2546: 20)
ในปี 2559 กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแผนแผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีแผนดาเนินงาน
ดังนี้ บูรณาการพัฒนาสมุนไพรไทย เพื่อความยั่งยืน ส่งเสริมศักยภาพการแข่งขัน พัฒนากลไกระดับชาติ เพื่อกากับทิศ
ทางการพัฒนาภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร จัดทาแผนยุทธศาสตร์ภูมิปัญญาไทย 5 ปี (พ.ศ.2560–2564) ที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ และนาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยสู่การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยมี
เป้าหมายพัฒนาให้โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป จัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบครบ
วงจร รักษาโรคทั่วไปและเฉพาะโรค เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต ไมเกรน ข้อเข่าเสื่อม ภูมิแพ้ อย่างน้อย 1 คลินิก ร้อยละ
80 ในปี 2559 และมีบริการการแพทย์แผนไทยคู่ขนานแผนกผู้ป่วยนอก ร้อยละ 70 โดยศาสตร์การรักษา ได้แก่ เวช
กรรมไทย เภสัชกรรมไทย ผดุงครรภ์ไทย นวดไทย การฝังเข็มในแพทย์แผนจีนหรื อการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ เช่นการ
ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือการดูแลแบบประคับประคอง โดยสวดมนต์บาบัด สมาธิบาบัด กดจุดบาบัด การปรับ
สมดุลโครงสร้าง เป็นต้น ซึ่งจากการสนับสนุนตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขให้โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล
ทั่วไป จัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบครบวงจร รักษาโรคทั่วไปและเฉพาะโรค เช่น อัม
พฤกษ์ อัมพาต ไมเกรน ข้อเข่าเสื่อม ภูมิแพ้ อย่างน้อย 1 คลินิกนั้น จะเห็นได้ว่า ผู้ป่วยกลุ่มโรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรค
ทางกระดูกและกล้ามเนื้อที่พบบ่อยในปัจจุบันแล้วยังสัมพันธ์กับอายุที่เพิ่มมากขึ้นโรคข้ อเข่าเสื่อมเป็นปัญหาสาคัญ
เนื่องจากก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานสาหรับผู้ป่วย รวมทั้งเป็นภาระของผู้ดูแล ค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง ซึ่งจาก
การศึกษาในก่อนหน้านี้พบว่าร้อยละ 25 ของผู้สูงอายุวัย 65 ปีในสหรัฐอเมริกาเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม โดยในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในปีค.ศ.1999 การรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 178 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการ
รักษาผู้ป่วยทั้งหมดในประเทศไทยผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไปจะเป็นผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมประมาณร้อยละ 10 นอกจากนี้
โรคข้อเข่าเสื่อมยังเป็นโรคเรื้อรังเพราะรักษาไม่หายขาด การรักษาในปัจจุบันจะเน้นการฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วย ซึ่ง
แพทย์แผนไทยมีเป้าหมายในการลดความทุกข์ทรมานโดยลดอาการปวดเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา ทาให้
ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองเป็นการลดภาระของผู้ดูแล ลดค่ารักษาเกี่ยวกับค่ายาและค่าผ่าตัด (กรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. 2560: 90-95)
โรคข้อเข่าเสื่อมทาให้เกิดอาการปวดและสูญเสียความสามารถของการทางานของข้อเข่า ส่งผลให้การทา
กิ จ วั ต รประจ าวั นต่ า งๆ เป็ น ไปด้ ว ยความยากลาบากและคุ ณภาพชี วิ ต ของผู้ป่ ว ยลดลง การบ าบั ด ในปั จ จุ บันมี
จุดมุ่งหมายที่จะบรรเทาอาการต่างๆ ด้วย 2 วิธีการที่แตกต่างกันคือ การบาบัดโดยการใช้ยา เป็นวิธีการที่แพทย์ได้ใช้
กับผู้ป่วยเป็นประจา เพื่อควบคุมหรือลดอาการปวดอาจรวมถึงลดกระบวนการอักเสบของข้อ ตัวอย่างเช่น ยาพาราเซ
ตามอลNSAID และยาทาลดปวด การบ าบั ด โดยการผ่ า ตั ด ตั ว อย่ า งเช่ น การตั ด กระดู ก แล้ ว เรี ย งแนวใหม่
(Osteotomy) และการเปลี่ยนข้อเทียม (Arthroplasty) และการบาบัดโดยไม่ใช้ยาเป็นการบาบัดโดยวิธีการแพทย์
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แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ซึ่งมีการใช้กันเป็นประจาในการจัดการกับโรคข้อเข่าเสื่อม ซึ่งมีวิธีการปลีกย่อยหลาย
อย่างที่นามาใช้ในการบาบัดโรคข้อเข่าเสื่อม เช่น การให้ความรู้ที่ถูกต้องกับผู้ป่วย การออกกาลังกายแบบต่างๆ การ
ใช้ยาพอกในการบาบัดและการนวด ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจรูปแบบการส่งเสริมสุขภาวะผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม หากพบว่า
ได้ผลที่ดีต่อสุขภาวะและบรรเทาความเจ็บป่วยของผู้ป่วยได้ สามารถเป็นทางเลือกหนึ่งในการบาบัดผู้ป่วยที่เป็นโรคข้อ
เข่าเสื่อมได้ (วิไล ชินสกุล. 2545: 73-98)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาความเป็นมาของการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยการแพทย์แผนไทย
2. ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาสุขภาวะผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม ที่ได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย
3. ศึกษาแนวทางส่งเสริมสุขภาวะของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย
โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
วิธีด้าเนินวิจัย (Materials and Method)
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยทาการศึกษาความเป็นมาของการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่า
เสื่อม สภาพปัจจุบัน ปัญหาสุขภาวะของผู้ป่วยและแนวทางส่งเสริมสุขภาวะผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในโรงพยาบาล
พระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี โดยผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพได้ทาการเก็บข้อมูลโดยใช้ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
(In depth Interview) แบบสังเกต (Observation) ข้อมูลที่ได้จากการจัดสนทนากลุ่ม(Focus Group Discussion)
และการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยดาเนินงานตามขั้นตอนวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (Population and Sample)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 3 กลุ่มคือ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) กลุ่มผู้ปฏิบัติ
(Casual Informants)กลุ่มทั่วไป (General Informants) จานวน 28 คน
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants)
1) แพทย์แผนปัจจุบันซึ่งเป็นแพทย์ที่มีความสนใจ เห็นความสาคัญกับงานการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก ในโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี จานวนทั้งหมด 3 คน
2) อาจารย์แพทย์แผนไทยที่มคี วามรู้ด้านการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมที่มีใบประกอบโรคศิลปะ
จานวน 1 คน
3) หมอพื้นบ้านที่มีความชานาญในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม จานวน 5 คน
4) นักกายภาพบาบัดที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องกระดูกและข้อ และมีความสนใจเกีย่ วกับงาน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จานวน 3 คน
กลุ่มผู้ปฏิบัติ (Casual Informants) มีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้ บุคลากรของคลินิกแพทย์แผนไทย
ที่รับผิดชอบงานบริการคลินิกแพทย์แผนไทย จานวน 9 คน
กลุ่มทั่วไป (General Informants) มีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้ ในการเลือกผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
ที่ได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป ทั้งเพศหญิงและชาย ซึ่ง
ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์แผนปัจจุบันหรือแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์แล้วว่ามีอาการแสดงที่บ่ง
บอกถึงภาวะข้อเข่าเสื่อม จานวน 30 คน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกตาม CPG ของกลุ่มงานดังนี้
1) มีอาการปวดตื้อๆ บริเวณข้อเข่า ไม่สามารถระบุตาแหน่งปวดได้ชัดเจน
2) มีเสียงดังกรอบแกรบ (Crepitus) ในข้อเข่าขณะเคลื่อนไหว
3) ข้อฝืด (Stiffness) ตอนเช้านานน้อยกว่า 30 นาที และมีข้อจากัดในการเคลื่อนไหวข้อเข่า
4) ตามดุลยพินิจของแพทย์
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การรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยดาเนินการขออนุญาตการทาวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
จังหวัดจันทบุรี ก่อนดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจยั มีเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1.ศึกษาเอกสารและงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้อง 2.ศึกษาภาคสนาม ประกอบด้วยการสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การประชุมเชิงปฏิบัติการ
โดยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและศึกษาข้อมูลการตรวจวินิจฉัยการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมโดย
ใช้วิธีการศึกษาจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิเอกสารของโรงพยาบาล อาทิ เช่น เวชระเบียนผู้ป่วย เป็นต้น
2) ศึกษาภาคสนาม (Field Studies) ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสังเกต สัมภาษณ์ สนทนากลุ่มและประชุม เชิง
ปฏิบัติการณ์ เพื่อที่จะได้ตรวจสอบข้อมูลที่สมบูรณ์ตรงกับข้อเท็จจริงมากขึ้นดังนี้ (ทรงคุณ จันทจร. 2557 : 117138)
2.1) การสังเกต (Observation) เป็นแบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) และ
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) ใช้กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ทั้งแพทย์แผนปัจจุบัน
และกลุ่มผู้ปฏิบัติ แพทย์แผนไทยประยุกต์ที่มีความรู้ในการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม และกลุ่มผู้ป่วยโรคข้อเข่า
เสื่อม
2.2) การสัมภาษณ์หรือการสัมภาษณ์เชิงลึก(In depth Interview) แบบมีโครงสร้าง (Structured
Interview) และแบบไม่มีโครงสร้างปลายเปิด (Unstructured Interview)
2.3) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เป็นการเก็บข้อมูลภาคสนามในการศึกษาเชิงคุณภาพทาง
วัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ในการวิจัยประเมินผลการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยการแพทย์แผนไทยโดยเก็บ
รวบรวมความรู้สึก ความเห็นและปฏิกิริยาจากผลการรักษา (ทรงคุณ จันทจร. 2557 : 143-145)
2.4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เป็นถูกต้องแม่นยาและทาการตรวจสอบข้อมูลด้วย
โดยผู้วิจัยคัดเลือกตัวแทนกลุ่มผู้ให้ข้อมูล กลุ่มผู้ปฏิบัติ กลุ่มทั่วไปเพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการณ์ เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบสามเส้า(Triangulation Method) ให้ผลการศึกษามีความน่าเชื่อถือ การนาเสนอข้อมูล ได้นาเสนอข้อมูล
แบบพรรณนาวิเคราะห์ การเก็บข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพทางวัฒนธรรมที่สาคัญอีกประการหนึ่งที่ทาให้ผู้วิจัยสามารถ
เก็บข้อมูลได้ (Descriptive Analysis) ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย (ทรงคุณ จันทจร. 2557 : 146-148)
3) การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น จะกระทาไปพร้อมๆ กันตลอดระยะเวลาที่ดาเนินการวิจัยและเมื่อเสร็จ
สิ้นการเก็บข้อมูลภาคสนามแล้ว โดยผู้วิจัยจะนาข้อมูลทั้งที่ได้จากการบันทึกข้อมูล การถอดเทปสัมภาษณ์ และ
การถ่ายภาพ มาทาการจัดหมวดหมู่ข้อมูลตามแต่ละประเภท ตามที่ผู้วิจัยได้ตั้งประเด็นไว้ และตรวจสอบอีกครั้ง
หนึ่ ง ว่ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม ามี ค วามครบถ้ ว นเพี ย งใด มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ หรื อ ไม่ โ ดยการตรวจสอบแบบสามเส้ า
(Triangulation)ซึ่งจะมีการตรวจสอบทั้ง 3ด้าน คือ ด้านข้อมูล ด้านผู้วิจัย และด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1 การตรวจสอบด้านข้อมูล (Data Triangulation) คือ การตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านสถานที่
ด้านบุคคล และด้านเวลา
1) ด้านสถานที่ เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลต่างสถานที่กันจะเหมือนกันหรือไม่
2) ด้านบุคคล เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลจากบุคคลต่างกันจะเหมือกันหรือไม่
3) ด้านเวลา เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลต่างเวลากันจะเหมือนกันหรือไม่
2 การตรวจสอบข้อมูลด้านผู้วิจัย (Investigator Triangulation) คือ การตรวจสอบว่าถ้าเป็น
ผู้วิจัยคนอื่นทาในเรื่องลักษณะเดียวกันหรือคล้ายกันเปลี่ยนผู้เก็บข้อมูล จะได้ข้อมูลต่างกันหรือไม่อย่างไร
3 ด้ า นวิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล (Methodological Triangulation) คื อ การตรวจสอบความ
เหมือนหรือต่างกันของข้อมูลเมื่อใช้วิธีการเก็บข้อมูลต่างกัน
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ผลการศึกษา (Result)
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายของการวิจัยและได้
นาเสนอผลการวิจัย แบ่งเป็นประเด็นดังต่อไปนี้
ความเป็นมาของการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยการแพทย์แผนไทย
โรคข้อเข่าเสื่อมตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยในสังคมไทยแต่ดั้งเดิมมีความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุที่ทาให้เกิด
ความเจ็บป่วยในมนุษย์ โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคในกลุ่มกระดูก ข้อ กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นทางการแพทย์แผนไทย
กล่าวว่าที่ตั้งที่แรกเกิดของโรคเกิดจากการเสียสมดุลของธาตุ ความเสื่อมตามอายุขัย อากาศ กาลเวลา สถานถิ่นที่อยู่
อาศัยและมูลเหตุหรือพฤติกรรมการเกิดโรค ได้แก่ อิริยาบถ กระทบร้อนกระทบเย็น การทางานเกิดกาลัง การ
บริโภคอาหารไม่เหมาะสม ทาให้เกิดอาการปวด ขัดตึง เกิดการอักเสบเรื้อรังของข้อเข่า บวมรอบๆ ข้อเข่า โรคข้อ
เข่าเสื่อมทางการแพทย์แผนไทยจัดอยู่ ในโรคลมชนิดหนึ่ง คือ โรคลมจับโปงแห้งเข่า คาว่าจับโปง หมายถึง โรคลม
ชนิดหนึ่งทาให้มีอาการปวดบวมตามข้อ มีน้าใสในข้อ โดยเฉพาะข้อเข่า และข้อเท้า โรคลมจับโปงแห้งเข่า แบ่ง
ออกเป็น สองชนิด
1. ลมจับโปงน้าเข่า มีการอักเสบรุนแรงของข้อเข่า ทาให้มีอาการปวด บวม แดง ร้อน และอาจมีไข้ร่วม
ด้วย จึงมักเรียกว่าไข้จับโปง
2. ลมจับโปงแห้งเข่า มีการอักเสบ เรื้อรังของข้อเข่า ทาให้มีอาการปวด บวมบริเวณข้อเล็กน้อย

ภาพประกอบที่ 1 : การทายาเพื่อรักษาผูไ้ ข้ของหมอแผนไทย สมัยโบราณ
(ข้อมูลจาก : www.trueplookpanya.com)
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โรคลมจับโปงเข่า กับพระคัมภีร์ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ พระคัมภีร์เวชศึกษา
กล่าวถึงชื่อโรคที่เกี่ยวกับกระดูก ข้อ กล้ามเนื้อและเส้นเอ็น เช่น อัฎฐิพิการ ลสิกาพิการ มังสังพิการ นหารูพิการ ซึ่ง
การรักษา โรคลมจับโปงเข่า หลักทั่วไปในการรักษาโรคเกี่ยวกับกระดูก ข้อ กล้ามเนื้อ และเส้นเอ็น ตามแนวทางเวช
กรรมแผนไทย ได้แก่ การใช้ยาที่ปรุงขึ้นโดยทางการแพทย์แผนไทย ทั้งภายนอกและภายใน การนวด ช่วยทาให้
กล้ามเนื้อคลายตัว กระตุ้นการไหลเวียนเลือด ช่วยบรรเทาอาการปวด การอบสมุนไพร เพิ่มการไหลเวียนเลือด
บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ การประคบสมุนไพร ช่วยบรรเทาอาการอักเสบ ปวดตามกล้ามเนื้อ อาการฟกช้า
ปวดข้อ ข้อบวม ข้ออักเสบ การบริหารข้อเข่า
สภาพปัจจุบันและปัญหาสุขภาวะผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม ที่ได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย
จากการศึกษาพบว่าสภาพปัจจุบันของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย
โรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัด จัน ทบุรี ในระยะเวลา 1 ปี พบว่ามีจานวน 349 คน (ข้อมูลสถิติโรงพยาบาล
พระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี) ทั้งจากผู้รับบริการจากคลินิกเวชกรรมไทยและคลินิกหัตถเวชกรรมไทย ทาการรักษา
โดยวิธีหัตถบาบัด ประคบสมุนไพรและรับประทานยาสมุนไพรโดยมีกลุ่มยาสมุนไพรที่ใช้เป็นกลุ่มรักษาอาการปวด
กล้ามเนื้อและข้อ ได้แก่ ยาแคปซูลเถาวัลย์เปรียง เป็นผงจากเถาของเถาวัลย์ เปรียง (Derris scandens (Roxb.)
Benth.) บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ ลดการอักเสบของกล้ามเนื้อ ยาไพล เป็นยาที่มีปริมาณน้ามันหอมระเหยจาก
เหง้าไพล บรรเทาอาการบวม ฟกช้า เคล็ดยอก ตารับยานหารูพิการ บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ ลดอาการปวด
จากข้อเข่าเสื่อม ยาน้ามันลสิกาพิการ บรรเทาอาการปวดตามข้อ อาการปวดเข่า
จากการศึกษาองค์ความรู้หมอพื้นบ้านในจังหวัดจันทบุรี สภาพปัจจุบันพบว่า หมอพื้นบ้านได้รับการสืบ
ทอดองค์ความรู้การรักษาผู้ป่วยจากบรรพบุรุษรุ่นต่อรุ่น ปัจจุบันหมอพื้นบ้านจะมีอายุมากกว่า 60ปีขึ้นไป เริ่มทาการ
รักษาผู้ป่วยตั้งแต่อายุ 20 ปี เป็นส่วนใหญ่ จนถึงปัจจุบัน กลุ่มโดยที่ทาการรักษาจะเป็นโรคอัมพฤกษ์ อั ม พาต
ฝีในท้อง ฝีในลาไส้ อาการปวดขา โรคข้อเข่าเสื่อมและบางท่านจะเชี่ยวชาญโรคในเด็ก โรคตับแข็ง และโรคสะเก็ด
เงิน ก่อนการรักษาจะมีการท่องสวดมนต์คาถา เพื่อให้หายเจ็บหายไข้ เงื่อนไขในการรักษา หมอพื้นบ้านไม่เรียกค่า
รั ก ษาพยาบาล ขึ้ น อยู่ กั บ ความสมั ค รใจของผู้ ป่ ว ยในการให้ ค่ า รั ก ษาพยาบาล วิ ธี ก ารรั ก ษาจะใช้ วิ ธี ก ารรั ก ษา
เหมือนกัน คือ ใช้นิ้วมือจับเส้นบริเวณหัวเข่า พร้อมทั้งทาน้ามันมะพร้าวประมาณ 15-30 นาทีขึ้นอยู่กับอาการผู้ป่วย
รักษาติดต่อกันอย่างน้อย 3 วัน จากสภาพปัจจุบันด้านผลการรักษากับหมอพื้นบ้านพบว่า การรักษาไม่มีการจด
บันทึกเวชระเบียนจึงทาให้ไม่สามารถประเมินผลการรักษาและติดตามผลที่แม่นยาได้
สภาพจิตใจของผู้ป่วยที่ได้รับบริการการรักษาพบว่าการยึดเหนี่ยวจิตใจด้วยความศรัทธาของผู้ป่วย ผู้ป่วยรู้สึ ก
ปลอดภัย อุ่นใจและเชื่อในการรักษาของหมอพื้นบ้าน ส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่มารับการรักษากับหมอพื้นบ้าน จะรักษาทาง
แพทย์แผนปัจจุบันมาแล้วด้วยวิธีการทานยา เข้าเฝือกหรือผ่าตัดมาก่อนมีผลช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นร่วมกันกับ
วิธีการรักษาของหมอพื้นบ้านทาให้ผู้ป่วยมีความศรัทธา ความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นจึงทาให้โรคที่เป็นทุเลาลง
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ภาพประกอบที่ 2 : อุปกรณ์ประกอบการรักษาได้แก่ น้ามันมะพร้าว(ผ่านการเคีย่ ว)
เขี้ยวเสือ ปูนแดง และพานใส่เงิน
(เก็บข้อมูลโดยผู้วิจยั )
ศึกษาจากหมอพื้นบ้านจะนับถืออาจารย์ในฝันให้มาประทับทรงในตัวของหมอพื้นบ้านให้เป็นหมอรักษา
ผู้ป่วย โดยใช้นิมิตยาให้ผู้ป่วยรับประทาน มักจะรักษาคนไข้วันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์ แต่ในปัจจุบัน หมอพื้นบ้าน
จะเปิดรักษาผู้ป่วยทุกวัน ยกเว้นวันพระ และในการทายารักษาผู้ป่วยโรคเข่าเสื่อม มักจะใช้ยาน้ามันงาเกิดจากการ
สวดมนต์ปลุกเสกยา ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโดยการทาน้ามันและนวดบริเวณรอบๆข้อเข่าที่มีอาการปวด

ภาพประกอบที่ 3 : น้ามันงา(ผ่านการเคี่ยว สวดทนต์และปลุกเสก)
(เก็บข้อมูลโดยผู้วิจัย)
และมีกรรมวิธีในการให้คาแนะนาผู้ป่วยใช้ข้าวปากหม้อ พันด้วยผ้าขาวบาง ประคบบริเวณเข่า เน้นใต้เข่า 15 นาที
และทาด้วยน้ามันลสิกาพิการ ทุกวันเช้า,เย็น รักษาต่อเนื่องกัน 1 สัปดาห์ หรือจนอาการผู้ป่วยดีขึ้น
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ภาพประกอบที่ 4 : ยาน้ามันแก้ลสิกาพิการ (เก็บข้อมูลโดยผู้วิจัย)
จากปัญหาสุขภาวะของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมพบว่าเมื่อผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมซึ่งเป็นโรคเรื้อรัง รักษาไม่
หายขาด ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมมีอาการปวดเข่า ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างปกติส่งผลทาให้ทากิจวัตรประจาวันได้
ยากลาบาก รวมถึงการเข้าสังคมของผู้สูงอายุทาให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมลดลง การรักษาในปัจจุบัน
มักจะใช้ยาเพื่อควบคุมหรือลดอาการปวด ลดอาการอักเสบของข้อ เช่น ยาพาราเซตามอล ยาทาลดปวด การผ่าตัด
ทาให้สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาค่อนข้างมาก เป็นภาระของผู้ดูแลของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมค่อนข้างมาก ทาให้ใน
ปัจจุบันยังมีผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมเข้ารับการรักษากับหมอพื้นบ้านเพราะผู้ป่วยเชื่อว่ารักษากับหมอพื้นบ้านลดอาการ
ปวดเข่าและสามารถเคลื่อนไหวได้มากขึ้น ทาให้ไม่ได้มาโรงพยาบาล แพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลมีปัญหาด้านการ
รักษาคือผู้ป่วยที่มีอาการปวดเข่า มีข้ออักเสบ มีอาการบวมของข้อ ทาให้ไม่สามารถทาการนวด ผู้ป่วยต้องทนทุกข์
ทรมานกับอาการปวดเข่าและไม่สามารถบรรเทาอาการปวดด้วยตนเองเบื้องต้นได้
แนวทางส่งเสริมสุขภาวะของผู้ปว่ ยโรคข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลและข้อสรุปที่ได้จากการเก็บระบบองค์ความรู้ด้วยการสัมภาษณ์ สนทนากลุม่ และ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ตอนที่ 1 แนวทางส่งเสริมสุขภาวะผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมของหมอพื้นบ้าน
วิธีการส่งเสริมสุขภาวะของหมอพืน้ บ้านมีหลากหลายรูปแบบ มีการซักประวัติ สังเกตอาการผู้ป่วย การ
ตรวจวินิจฉัย จากนั้นทาหัตถการในรูปแบบของการนวด การใช้น้ามัน การใช้ยาสมุนไพรในการรักษา ใช้คาถาสวด
มนต์ พร้อมข้อควรปฏิบัติ งดอาหารแสลง ค่ารักษาไม่เรียกร้องแล้วแต่ความศรัทธาของผู้ป่วย
ตอนที่ 2 แนวทางส่งเสริมสุขภาวะผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมของแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัด
จันทบุรี
ด้านกาย การรักษาด้วยการนวด ประคบสมุนไพร ยาสมุนไพร พอกเข่าสมุนไพร ช่วยลดภาวะอาการปวด
ลดอาการอักเสบของข้อ ช่วยเรื่องของระบบการไหลเวียนเลือด ท่ากายบริหารร่างกายด้วยฤาษีดัดตน ช่วยเสริมสร้าง
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น
ด้านจิต ให้คาแนะนาสมาธิบาบัด ช่วยทาให้จิตใจผ่อนคลาย คลายความกังวล นอนหลับได้สนิททาให้ผู้ป่วย
โรคข้อเข่าเสื่อมมีสุขภาพจิตทีดีด้วย และเป็นสิ่งที่สาคัญให้ผู้ป่วยและญาติเข้าใจกับสิ่งที่เป็นการรักษาแบบองค์รวม
ของมนุษย์ ช่วยเสริมสร้างให้เขาเหล่านั้นดารงอยู่ได้ในสังคมปัจจุบนั

46

ด้านสังคม ถ้าสามารถปฏิบัตติ ามคาแนะนา ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมมีสุขภาพที่ดี สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ทาให้คนดูแล คนในครอบครัวมีสขุ ภาพที่ดีขึ้น สอนญาติให้เข้าใจในสิ่งที่ผู้ป่วยแสดงออก และเสริมสร้างกาลังใจ
ให้กับผู้ป่วยและญาติให้เข้าใจถึงภาวะโรคที่กาลังเผชิญอยู่ รวมทั้งการเข้าสังคมในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม
ตอนที่ 3 แนวทางส่งเสริมสุขภาวะผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
แนวทางสุขภาวะองค์รวมของมนุษย์
1. สุขภาวะด้านร่างกาย (พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ดี
การออกกาลังกายที่เหมาะสม การใช้ชีวิตที่ไม่สุมเสีย่ ง)
2. สุขภาวะด้านจิตใจ (การปล่อยวางและเข้าใจภาวะของโรค
ละความโกรธ การเชื่อในคุณงามความดี)
3. สุขภาวะด้านสังคม (การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว
ญาติมติ ร เพื่อน)

ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
ศาสตร์การดูแลรักษาแบบบูรณาการ
1. องค์ความรู้หมอพื้นบ้าน / แพทย์แผนโบราณ
2. แพทย์แผนไทยประยุกต์
- ซักประวัติ ตรวจร่างกาย รักษาด้วยวิธีหัตถบาบัด
รักษาด้วยยาสมุนไพร

องค์ความรู้ใหม่ที่ได้

คุณภาพชีวิตผู้ป่วย
ดีขึ้น

1. แนวทางส่งเสริมสุขภาวะการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมแบบองค์
รวม
2. วิธีการรักษาด้วยแพทย์แผนไทย พระปกเกล้า MODEL
3. ตารับยาสมุนไพรที่รักษาผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม
- ตารับยาพอกเข่าสมุนไพร
- ตารับยาทาภายนอกสมุนไพร
- ยาต้มสมุนไพรตารับรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม

ภาพประกอบที่ 5 แผนภูมิแนวทางการส่งเสริมสุขภาวะผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
ด้วยการแพทย์แผนไทย
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Conclusion and Discussion สรุปและอภิปรายผล
จากการสังเคราะห์และจัดระบบองค์ความรู้การแพทย์พื้นบ้านในการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม ได้
ดาเนินการโดยการรวบรวมข้อมูล ศึกษาและสังเคราะห์องค์ความรู้ของแพทย์แผนปัจจุบัน นักกายภาพบาบัด
อาจารย์แพทย์แผนไทย และหมอพื้นบ้านในจังหวัดจันทบุรี
จากการศึกษาพบว่าข้อมูล ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัด
จันทบุรี มีปัญหาที่พบคือรักษาโดยการนวด พบว่าใช้เวลาค่อนข้างนานและผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมมีอาการปวดลดลง
แต่เมื่อกลับไปทางานหรืออิริยาบถอื่นๆ ผู้ป่วยก็กลับมามีอาการปวดเช่นเดิม และผู้ป่วยไม่ส ามารถบรรเทาอาการ
ปวดด้วยตนเองเบื้องต้นได้
จากข้อค้นพบดังกล่าวจะเห็นได้ว่าผู้ป่วยต้องทนทรมานกับอาการปวดเข่า อีกทั้งยังเป็นปัญหาในการ
คมนาคมเดินทางของผู้ป่วยที่ยากลาบาก ทาให้ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมส่วนหนึ่งยังเลือกใช้การดูแลโดยระบบการหมอ
พื้นบ้าน นอกจากการใช้หัตถการด้วยการนวด ประคบสมุนไพร และการใช้ยาสมุนไพรแล้ว พบว่าการใช้ยาน้ามัน
ยาพอกเข่าสมุนไพร สามารถบรรเทาอาการปวดเข่าที่เกิดจากโรคข้อเข่าเสื่อม อีกทั้งผู้ป่วยยังสามารถนาไปใช้ได้เองที่
บ้าน ด้านความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติ ที่มารับการรักษาที่คลินิกหมอพื้นบ้านส่ วนใหญ่เมื่อได้รับการรักษาด้วย
การใช้ยาน้ามันสมุนไพร และยาพอกเข่าสมุนไพร ผู้ป่วยอาการปวดลดลงและสามารถใช้ชีวิตในประจาวันได้ปกติ
สอดคล้องกับทฤษฏีของปิยะพล พูลสุข ได้ศึกษาประสิทธิผลของยาพอกสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดเข่าในผู้ป่วย
โรคข้อเข่าเสื่อมที่ประกอบด้วยสมุน ไพรมีส่วนช่วยให้เวลาการลุกเดินลดลง อาการปวดเข่าของผู้ป่วยลดลง ทาให้
ความสามารถในการทากิจกรรมคือการลุกเดินดีขึ้น สะดวกขึ้น
จากการทบทวนองค์ความรู้ ระบบคิดและแบบแผนการดูแลสุขภาพของหมอพื้นบ้าน พบว่าหมอพื้นบ้าน
บางท่านในจังหวัดจันทบุรี ยังมีการใช้มนต์คาถาร่วมในการรักษาและหมอพื้นบ้านยังมีบทบาทในชุมชนอยู่มาก แต่ละ
คนมีผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมมารับการรักษาไม่น้อยกว่าปีละหลายร้อยราย
จากข้อค้นพบดังกล่าวจะเห็นได้ว่าหมอพื้นบ้านแต่ละรายจะมีวิธีการพื้นฐานที่คล้ายคลึงกันคือ มีการนวด
คลึงบริเวณเข่าด้วยน้ามันมะพร้าว น้ามันงา และใช้ยาสมุนไพรพอกเข่าร่วมด้วย หมอพื้นบ้านแต่ละคนจะมีข้อสังเกต
ในการวินิจฉัยโรคข้อเข่าเสื่อมจากการสั่งสมประสบการณ์การรักษามาอันยาวนาน จึงควรมีการนาองค์ความรู้เหล่านี้
มาวิเคราะห์ บูรณาการเข้ากับการวินิจฉัยของระบบการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาล ในการที่หมอพื้นบ้านยั งดารง
อยู่และมีบทบาทอยู่นั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากผลการรักษาที่สามารถช่วยลดอาการปวดเข่าได้ และไม่มีภาวะแทรกซ้อน
ทาให้ผู้ป่วยส่วนหนึ่งเลือกที่จะใช้การรักษาแบบพื้นบ้าน ด้านการสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาการหมอพื้นบ้านนั้น
พบว่า ยังมีผู้สนใจสืบทอด องค์ความรู้ภูมิปัญญาในการรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ อาจเนื่องจากยังมีผู้ป่วย
มาขอให้หมอพื้นบ้านช่วยรักษาเป็นประจา และหลายคนอยากเรียนไว้เพื่อใช้ในการดูแลตนเองและสมาชิกใน
ครอบครัว
รูปแบบการส่งเสริมสุขภาวะของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมด้านการแพทย์แผนไทย แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้าน
สุขภาวะทางร่างกาย ด้านสุขภาวะทางจิตใจ ด้านสุขภาวะด้านสังคม จากข้อค้นพบดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การแพทย์
แผนไทยเน้นรูปแบบการดูแลสุขภาวะของผู้ป่วยเป็นแบบองค์รวมของมนุษย์ โดยยึดโยงกับธรรมชาติ ใช้หลักธรรมา
นามัยในการดารงชีวิต พยายามสอนและปรับความเข้าใจเรื่อ งภาวะโรคที่เป็นอยู่ให้กับทั้งผู้ป่วยและญาติ ให้เขา
เหล่านั้นสามารถใช้วิถีทางปฏิบัติที่เป็นได้และง่ายต่อการปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้ ไม่ลาบากจนเกินไป โดยทั้งหมด
ที่กล่าวมานั้นเพื่อมุ่งหวังให้ผู้ป่วยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น
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Suggestions ข้อเสนอแนะ
1 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1.1 ผลการวิจัยพบว่าแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี มียาสมุนไพรหลายตารับ
สามารถรักษาภาวะโรคข้อเข่าเสื่อมได้ สมควรที่ทางโรงพยาบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขเผยแพร่ข่าวสารนี้ออกไป
เพื่อให้ผู้ป่วยที่กาลังประสบปัญหาเจ็บป่วยได้เข้าถึงการบริการ
1.2 ผลการวิจัยพบว่าอาการปวดเข่าสามารถรักษาได้ บรรเทาปวดได้ด้วยการแพทย์แผนไทย และ
สมุนไพรจึงควรที่จะส่งเสริมให้มีการปลูกสมุนไพรในลักษณะของการอนุรักษ์ ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์กับการ
ผลิตยาแล้วยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนระดับรากหญ้า เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมจากพื้นฐานของประเทศ
1.3 สนับสนุนการพัฒนารูปแบบการผสมผสานการใช้ยาสมุนไพรในรูปแบบต่างๆ และสนับสนุนให้มี
การวิจัยทางคลินิก พัฒนาตารับยาสมุนไพรต่อยอดจากยาสมุนไพรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการวิจัยการรักษาโรคเรื้อรังอื่นๆ ด้วยตารับสมุนไพรและการแพทย์ผสมผสาน
2.2 ควรมีการวิจัยและทดลอง ที่ประสบความสาเร็จและรักษา ไปแปรรูป เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ยาได้
ง่ายขึ้น
2.3 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการลดต้นทุนการผลิตยา ที่ได้จากสมุนไพร เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายสาหรับ
ผู้ป่วย และลดการนาเข้ายาจากต่างประเทศ
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Thai Traditional Medicine Wisdom and Integration in The Treatment
of Postmenopausal Women Prapokklao Hospital, Chantaburi
สุรัสวดี สินวัต1
Suratsawadee Sinwat1
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัญหาการรักษาสตรีวัยทองด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและ
ศึกษาการบูรณาการรักษาสตรีวัยทองด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนปัจจุบัน โรงพยาบาลพระปกเกล้า
จังหวัดจันทบุรี ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง กลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 50 คน และนาเสนอผลการวิจัยโดยการพรรณนาวิเคราะห์ ทาการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยการ
สั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (Indepth Interview) การสั ง เกต (Observation) และการสนทนากลุ่ ม (Focus Group
Discussion) ผลการวิจัยปัญหาในการรักษาพบว่า การตรวจร่างกายและวิเคราะห์โรคมีอาการหลายอย่างทาให้การ
แยกโรคลาบาก การที่แพทย์แผนไทยใช้วิธีการจับชีพจร และใช้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ที่สั่งสมมาอาจทาให้
วินิจฉัยอาการที่ผิดพลาดได้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง การใช้สมุนไพรตารับร่วมกับอาหารแสลง
และไม่มีหัตถการทาให้ไม่สามารถควบคุมปัจจัยการเกิดอาการสตรีวัยทองได้ การติดตามผลการรักษาที่สตรีวัยทองมี
ความเข้าใจว่าอาการหายแล้วก็มักตัดสินใจที่จะหยุดการที่รักษา ในด้านการบูรณาการการรักษา พบว่า การซัก
ประวัติให้ครอบคลุม ใช้หลักวิทยาศาสตร์ร่วมด้วย การรักษาด้วยสมุนไพรตารับร่วมกับการงดอาหารแสลงโดยการใช้
สมุนไพรตารับที่เป็นยาต้มเพื่อเพิ่มทางเลือกให้สตรีวัยทองบูรณาการการให้บริการด้านหัตถการเพื่ อส่งเสริ ม มี
ผลการรักษาดีขึ้น การติดตามผลการรักษาด้วยการตรวจทางห้องปฏิบัติการทาให้การรักษาดีขึ้น
ค้าส้าคัญ : ภูมิปัญญา แพทย์แผนไทย สตรีวัยทอง
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Abstract
The research aims to study the problems of treatment for postmenopausal women with
Thai traditional medicine and modern medicine at Prapokklao hospital, Chanthaburi, Thailand. This
research applied qualitative research approach selecting specific information providers the sample
group of 50 people and presented the research results by descriptive analysis. Field data collection
By in-depth interviews, observation and focus group discussion. When Thai traditional medicine
doctor takes the pulse to diagnose the symptoms, error may occur due to cases that patients have
many complicated symptoms. Moreover using medical herbs in combination with inappropriate
food (in Thailand called slang) and no specific therapeutic treatment can not control the incidence
of the symptoms of menopause. Follow-up of treatment for postmenopausal women is
understood to stop the treatment when there is no symptom. In terms of integrated treatment, it
was found that taking comprehensive history based on scientific, using herbal medicine together
with avoiding the inappropriate food and follows up with laboratory tests can promote effective
of treatment. Make treatment better.
Key words : Wisdom Thai traditional medicine Postmenopausal women
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บทน้า (Introduction)
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์แผนไทยเป็นภูมิปัญญาด้านสุขภาพที่มีอยู่
ดั้งเดิมและเป็นทุนทางสังคม รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมชุมชนและวัฒนธรรมไทย ทิศทางในการพัฒนาด้าน
สุขภาพจึงต้องสอดคล้องกับวิถีชุมชน วัฒนธรรม จารีตประเพณี ความเชื่อและศาสนาเพื่อนาไปสู่การพึ่งตนเองด้าน
สุขภาพของชุมชนและประเทศ ระบบการแพทย์แต่ละระบบต่างเป็นทางเลือกและต่างเสริมเสร้างความเข้มแข็งของ
ระบบสุขภาพซึ่งกันและกัน โดยมุ่งสุขภาวะ และส่งเสริมการพึ่งตนเองของประชาชนเป็นสาคัญหรือมีเป้าหมายสูงสุด
คือ การส่งเสริมสุขภาพของมนุษย์ (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2553)
ในปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ “สังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ” จากข้อมูลของแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2560-2564) พบว่าผู้อยู่ในวัยกลางคน (40-59 ปี) ซึ่ง
เป็นกาลังที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในช่วงวัยทองมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบภายในร่างกาย เช่น ทันต
สุ ข ภาพ ระบบหั ว ใจหลอดเลือ ดและเบาหวาน (กรมอนามั ย, 2559) จากรายงานของศูน ย์สุข ภาพสตรีวัยทอง
โรงพยาบาลสมิติเวช ระบุว่า อายุเฉลี่ยสตรีวัยทองโดยประมาณอยู่ที่ 45 ถึง 60 ปี ปัจจุบันผู้สูงอายุมีจานวนเพิ่มมาก
ขึ้นบ่งบอกได้ว่าจะมีคนในช่วงวัยทองเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน และคาดว่าในปี พ.ศ. 2593 อายุขัยเฉลี่ยเพศหญิงจะเพิ่ม
เป็น 81 ปี และเพศชายเป็น 78 ปีตามลาดับ ทาให้จานวนประชากรสตรีวัยทองจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 27 ในปัจจุบัน
เป็นร้อยละ 45 (ศูนย์สุขภาพสตรี, 2558) จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงและปัญหาที่พบในวัยหมดประจาเดือนกาลัง
เป็นเรื่องที่พบได้ในทุกภูมิภาคทั่วโลก
วั ย ทองเป็ น วั ย ที่ มี ก ารท างานของต่ อ มไร้ ท่ อ ของระบบสื บ พั น ธุ์ ที่ มี ฮ อร์ โ มนเพศลดลง ท าให้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและหน้าที่ของร่างกายเกิดอาการที่รบกวนความรู้สึกและจิตใจ ซึ่งสร้างความทุกข์ให้กับผู้หญิง
วัยนี้เป็นอย่างมาก และจะมีผลกระทบต่ออวัยวะในระบบต่างๆ ของร่างกาย ผลกระทบทางด้านจิตใจ เกิดกลุ่ม
อาการที่เรียกว่า Menopausal Syndrome และ Andropausal Syndrom ซึ่งได้แก่อาการเปลี่ยนแปลงทางระบบ
ประสาทอัตโนมัติ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ และระบบโครงกระดูก (พร
ทิพย์ สิรยาภิวัฒน์, 2551) จะพบอาการหงุดหงิดมากและขาดความมั่นใจ ถึงร้อยละ 92 รองลงมาคือ อ่อนเพลีย
หลังจากนั้นจะตามด้วยเหงื่อออกและหนาวสั่นในเวลากลางคืนอาการนี้จะเป็นนาน 1-5 นาที นอกจากนี้ยังมีปัญหา
เกี่ยวกับช่องคลอดและกระเพาะปัสสาวะทาให้เยื่อบุช่องคลอดแห้งและบางลงสตรีวัยทองจะมีอาการปวดขณะร่วม
เพศเป็นความทุกข์ทรมานอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อบทบาทในครอบครัว เพราะทาให้เกิดความไม่มั่นใจในการทา
ตามบทบาทหน้าที่ของภรรยา เช่น กลัวว่าตนให้ความสุขแก่สามีไม่ได้เหมือนเดิม สามีอาจนอกใจ ฯลฯ ประกอบกับ
สตรีวัยนี้อยู่ในสภาพอารมณ์ที่ไม่มั่นคง อ่อนไหวง่าย บางครั้งมีการใช้ความรู้สึกไม่สบายมาเป็นเหตุผลในการปฏิเสธ
การมีเพศสัมพันธ์ (Yang, 2016) ประกอบกับครอบครัวในช่วงวัยนี้มีส่วนที่จะส่งเสริมให้สภาพจิตใจเลวร้ายมากขึ้น
ไปอีกโดยง่ายและต้นเหตุอาจมาจากบุคคลใกล้ชิด เช่น สามีซึ่งอยู่ในช่วงวัยที่ไล่เลี่ยกัน และตกอยู่ในสภาพปัญหา
ต่างๆ ที่รุมล้อมอยู่เช่นกันซึ่งเมื่อสตรีต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ เหล่านี้อาจทาให้เกิดความเครียดและวิตกกังวล
ได้ (Peng, 2016) ดังนั้นสตรีวัยหมดประจาเดือนนี้จึงต้องพยายามปรับตัวให้อยู่ในสมดุลของภาวะปกติ เช่นอาจต้อง
พึ่งพาการรักษาจากแพทย์ซึ่งในอดีตพบว่าแพทย์แผนไทยได้ให้การรักษาสตรีวัยทองมาคู่กับสังคมไทย จนปัจจุบันได้
มีแพทย์แผนไทยประยุกต์เข้ามาเป็นทางเลือกสาคัญในการรักษาเพื่อให้สตรีวัยทองสามารถดารงไว้ซึ่งความมั่นคงของ
ชีวิตและมีสุขภาพที่ดีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
การเลือกทาวิจัยเรื่องนี้เนื่องจากโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีมีศักยภาพความโดดเด่น ของ
การบูรณาการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยประยุกต์และการแพทย์แผนปัจจุบัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน
จากการตรวจสอบข้อมูลได้มีการรักษาสตรีวัยทองด้วยยาสมุนไพรตารับโดยปี พ.ศ. 2556-2558 อาการวัยทองพบ
มากเป็นอันดับ 4 ที่มารับการรักษาด้วยแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์มีสตรีวัยทองส่วนใหญ่อยู่ในช่วง
อายุ 52 ปีซึ่งจากการติดตามผลการรักษาเบื้องต้นพบว่าสตรีวัยทองหายจากอาการวัยทองจานวน 86 คน (ร้อยละ
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66.88) สตรีวัยทองอาการดีขึ้นจานวน 34 คน (ร้อยละ 25.57) สตรีวัยทองที่กาลังรักษามีแนวโน้มที่ดีขึ้นจานวน 9
คน (ร้อยละ 6.20) โดยส่วนหนึ่งของสตรีวัยทองที่มารับการรักษาด้วยแพทย์แผนไทยประยุกต์เคยรับประทานยา
แผนปัจจุบันแล้วไม่หายอาการคงเดิมกลัวภาวะแทรกซ้อนของยาฮอร์โมนและจากการบอกต่อของผู้ที่เคยรักษาแล้วดี
ขึ้น อาการสตรีวัยทอง เป็นอาการที่สร้างความทุกข์ให้กับสตรีวัยทอง และสตรีวัยทองกลุ่มอาการนี้มีเป็นจานวนมาก
งานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์แก่สตรีวัยทอง ช่วยลดปัญหาการหย่าร้างหรือปัญหาครอบครัวลงได้ เพิ่มทางเลือกในการ
รักษาให้กับสตรีวัยทองอีกทางหนึ่ง
วัตถุประสงค์ของวิจัย (Research Objectives)

1. ศึกษาปัญหาการรักษาสตรีวยั ทองด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพระปกเกล้า
จังหวัดจันทบุรี
2. ศึกษาการบูรณาการการรักษาสตรีวัยทองด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนปัจจุบัน
โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
วิธีด้าเนินการวิจัย (Meterials and Methods)
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเลือกผู้ให้ข้อมูล
แบบเจาะจง กลุ่มตัวอย่างจานวน 50 คน และนาเสนอผลการวิจัยโดยการพรรณนาวิเคราะห์ ทาการเก็บข้อมูล
ภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) การสังเกต (Observation) และการสนทนากลุ่ม (Focus
Group Discussion) (ทรงคุณ จันทจร, 2557)
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วย
1) อาจารย์แพทย์แผนไทยที่มคี วามรู้ในด้านการรักษาอาการวัยทองที่มีใบประกอบโรคศิลปะ จานวน 1
คน
2) หมอพื้นบ้านที่มีความชานาญในการรักษาอาการสตรีวัยทองหรือโรคสตรี จานวน 5 คน
3) แพทย์แผนไทยประยุกต์ที่รบั ผิดชอบงานบริการคลินิกแพทย์แผนไทย จานวน 6 คน
4) นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่มาฝึกปฏิบัติงานที่คลินิกแพทย์แผนไทย ที่ได้ศึกษาการทา Case
Study อาการวัยทอง จานวน 6 คน
5) สตรีวัยทองที่ได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย จานวน 32 คน
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยดาเนินการขออนุญาตการทาวิจัยจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน จังหวัดจันทบุรีก่อนดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย โดยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
ดังนี้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการรักษาสตรีวัยทองบูรณาการองค์ความรู้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย
ด้วยการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โดยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับพื้นที่ที่ทาการศึกษาวิจัย ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวกับหมอพื้นบ้าน และศึกษาข้อมูลการตรวจ วินิจฉัย การรักษาโดยใช้วิธีการศึกษาจากแหล่งข้อมูลทุติย ภูมิ
เอกสารของโรงพยาบาล เช่น เวชระเบียนผู้ป่วย เป็นต้น ศึกษาภาคสนาม (Field Studies) โดยใช้เครื่องมือการวิจัย
คือ แบบสัมภาษณ์ (Indepth Interview) แบบสังเกต (Observation) และแบบการสนทนากลุ่ม (Focus Group
Discussion) ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างรอบคอบและครบถ้วนในเวลาที่เหมาะสม
การจั ด กระท าและการวิ เคราะห์ข้ อ มูล การตรวจสอบข้ อ มูล เบื้ อ งต้น จะกระท าไปพร้อ มๆ กั น ตลอด
ระยะเวลาที่ดาเนินการวิจัยและเมื่อเสร็จสิ้นการเก็บข้อมูลภาคสนามแล้ว ได้นาข้อมูลทั้งที่ได้จากการบันทึกข้อมูล
การถอดความจากการสัมภาษณ์ และการถ่ายภาพ มาทาการจั ดหมวดหมู่ข้อมูลตามแต่ละประเภท มีการตรวจสอบ
ข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) คือ ด้านสถานที่ ด้านเวลา และด้านข้อมูล
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การนาเสนอข้อมูลการนาเสนอข้อมูลได้นาเสนอข้อมูลแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)
ตามความมุ่งหมายของการวิจยั
ผลการวิจัย (Results)
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยกับการบูรณาการการรักษาสตรีวัยทอง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัด
จันทบุรีมีผลการวิจัยดังนี้

1. ปัญหาการรักษาสตรีวัยทองด้วยการแพทย์แผนไทย
1.1 การตรวจร่างกาย และวิเคราะห์กลไกการเกิดโรค อาการสตรีวัยทองที่แพทย์แผนไทยได้ยึดถือ
เป็นหลักปฏิบัติมาแต่เดิมคือ การวิเคราะห์สตรีวัยทองด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยเกี่ยวข้องกับการดารงชีวิตมี
แบบแผนที่เป็นธรรมชาติ เป็นเอกลักษณ์ของตนเองเชื่อว่าสาเหตุความเจ็บป่วยเกิดจากความไม่สมดุลของร่างกาย
และมีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและสุขภาพของสตรี การตรวจวินิจฉัยใช้วิ ธีการจับชีพจร การสังเกตอาการจากทาง
กายภาพ ไม่เน้นการซักประวัติแต่ให้ความสาคัญกับสภาพร่างกายที่ต้องตรวจและวินิจฉัยได้แก่ การตรวจสภาพ
ใบหน้าทั่วไป ผู้ป่วยบางรายถ้าใช้มืออังรอบๆ ที่บริเวณใบหน้าจะพบความร้อนแผ่วๆ ออกมาทั่วใบหน้า และบางราย
อาจมีฝ้า กระ ขึ้นที่ใบหน้า การตรวจฝ่ามือ ฝ่าเท้า มักพบว่าผู้ป่วยส่วนมาก มีอาการเหงื่อออกมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้าเย็น
แม้จะอยู่ในอุณหภูมิปกติ การจับชีพจร โดยทั่วไปผู้ป่วยมักมีอาการแสดงที่เด่นชัดไม่เหมือนกัน จากการจับชีพจรมัก
พบว่า ปัญหาสตรีวัยทองส่วนใหญ่จะพบตาแหน่งวาตะและตาแหน่งหัวใจเด่น แปรผลคือ ภายในร่างกายอาจมี
ความร้อนมาก กรณีลิ้นมีฝ้าขาวหนา เกสรลิ้นหยาบ แสดงถึง ความร้อนสูง มีอาการนอนไม่หลับ หงุดหงิด เหงื่อออก
มาก จิตใจระส่าระสาย ตัวรุมๆ คล้ายจะเป็นไข้ กรณีลิ้นมีรอยหยักฟัน มีรอยแตกเป็นร่อง แสดงถึง ระบบการย่อย
อาหารทางานได้ไม่ดี เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อ อาหารไม่ย่อย การวิเคราะห์กลไกการเกิดโรคด้วยแพทย์แผนไทย ได้
วิเคราะห์ไปพร้อมๆ กับการตรวจร่างกาย เช่นจากการจับชีพจร จะทาให้ทราบว่าสตรีวัยทองมีภาวะความร้อนใน
ร่างกายสูงจะสัมพันธ์กับตาแหน่งปิตตะที่เต้นแรง กระทบมือ ปัญหาที่พบ เนื่องจากอาการสตรีวัยทองมีมากมายจึง
อาจเกิดปัญหาในการตรวจร่างกายเฉพาะที่ที่ไม่อาจชี้ชัดว่าอาการเหล่านี้เป็นอาการของสตรีวัยทองจริงหรือไม่ ซึ่ง
สาเหตุสาคัญมักเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกที่มีธาตุไฟมากระทบต่ออาการสตรีวัยทองมาก ส่งผลให้ธาตุไฟ
แปรปรวนไปแล้วส่งผลกระทบต่อธาตุลมในร่างกายให้มีความแปรปรวนมากขึ้นไปอีก เพื่อปรับสมดุลธาตุในร่างกาย
ธาตุไฟ คือ ปริทัยหัคคีถูกกระทบและพิการไป จากปัจจัยภายนอกส่งเสริมคือ ปัจจัยจากความเครียด เมื่อปริทัยหัคคี
กาเริบขึ้น จึงส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการร้อนวูบวาบ ระส่าระส่าย ได้อย่างไรก็ตามอาการเหล่านี้อาจเกิดจากสาเหตุของ
โรคอื่นที่มีอาการคล้ายคลึงกัน ซึ่งไม่ได้หมายถึงอาการวัยทองเสมอไป
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ภาพประกอบ 1 ลักษณะใบหน้าผู้ป่วย ที่มีความร้อนและผิวหน้าแดง
แสดงถึงมีความร้อนในร่างกายสูง
“… วัยทอง ไม่ได้เกิดขึ้นทุกคนถ้าไม่มีอาการมากก็จะผ่านระยะนี้ไปได้โดยไม่ต้องใช้ยารักษา แต่ถ้า
บางคนมีอาการมาก เช่น นอนไม่หลับ มีอาการร้อนวูบวาบมากจนทุกข์ทรมานว่า ร้อนต้องรีบถอดเสื้อ หนาวมากจน
ต้องรีบหาเสื้อหนาวมาใส่ หรือว่าเสียวไปตามผิวหนัง รุนแรงจนกระทั่งหมดความสุขในชีวิต พวกนี้ก็ต้องรีบรักษา
และถ้ารักษาต้องให้ฮอร์โมนชดเชย … ”
(บนามสมมุติ1. 2560 : สัมภาษณ์)
“… ช่วง 1 เดือนก่อนมาพบแพทย์ รู้สึกร้อนวูบๆ วาบๆ ทั่วหน้า เหงื่อออกเป็นเม็ดใหญ่ๆ เวลาขับ
รถก็จะหงุดหงิดง่าย หงุดหงิดมากกว่าเมื่อก่อน นอนหลับยาก บางทีนอนไปแล้วมักตื่นกลางดึก แล้วก็จะไม่หลับอีก
เลย … ”
(ผู้ป่วยรายที่ 24. 2560 : สัมภาษณ์)
“… ช่องคลอดแห้งและคันมาก ทรมานมาก เวลาทางานต้องเข้าห้องน้าบ่อยๆ เพราะคันทนไม่ไหว
บางครั้งอยู่บ้านต้องเกา เกาจนแดง อักเสบเลยก็มี ช่วงที่อาบน้าจะใช้น้าอุ่นราดบ่อยๆ แต่ก็แค่บรรเทาอาการ ไม่
มีอารมณ์ทางเพศเลย จนทาให้สามีเข้าใจผิด… ”
(ผู้ป่วยรายที่ 20, 30. 2560 : สัมภาษณ์)
1.2 การไม่ใช้วิทยาศาสตร์ในการยืนยันผลการรักษาการรักษาด้วยแพทย์แผนไทย แต่เดิมนั้นไม่มีการ
ส่งตรวจเพื่อยันยันผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ได้ใช้วิธีการตรวจร่างกายเป็นหลักและยืนยันผล
การตรวจโดยการจับชีพจร ซึ่งแพทย์แผนไทยจะใช้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์เดิมที่สั่งสมมาและมีความเชื่อว่า
วิธีการดังกล่าวจะทาให้ทราบว่าผู้เข้ารับการรักษามีภาวะวัยทองจริงหรือไม่ ปัญหาที่พบ คือ การตรวจร่างกายและ
จับชีพจรเพียงอย่างเดียว อาจนาไปสู่การวินิจฉัยที่ผิดพลาดเพราะมีโรคอื่นที่มีอาการคล้ายกันแทรกเข้ามาได้ซึ่งส่งผล
สืบเนื่องไปสู่การจ่ายยาที่คลาดเคลื่อน เป็นผลเสียต่อผู้ป่วย นอกจากนี้มีผลต่อการยอมรับของแพทย์แผนปัจจุบันว่า
วิธีการดังกล่าวมีความเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด
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ภาพประกอบ 2 ลักษณะตาแหน่งของการจับชีพจรผู้ป่วย
เพื่อประเมินสภาวะความเจ็บป่วย ความผิดปกติของธาตุในร่างกาย
1.3 การรักษาด้วยยาสมุนไพรตารับร่วมกับการงดอาหารแสลงการจ่ายยาในสตรีวัยทองด้วยแพทย์
แผนไทยแต่เดิมนั้นใช้ยาเพียงขนานเดียวเป็นลักษณะยาลูกกลอน ชื่อตารับยาพระขรรค์ชัย สรรพคุณแก้โลหิตให้
สมบูรณ์ แก้พิษดีโลหิต กระจายเลือดลม กระตุ้นระบบไหลเวียน ระบบประสาท หลักการปรับสมดุลของธาตุลมและ
ไฟ เพื่อให้ธาตุลมและธาตุไฟทางานได้ดีขึ้น ปรับลมกองละเอียดให้มีความสมดุลมากขึ้น ปรับโลหิตให้บริบูรณ์ ซึ่ง
ตารับมีส่วนประกอบของตัวยาที่มีสรรพคุณบารุงเลือด และกลุ่มตัวยาระบายรู้ปิดรู้เปิด ช่วยระบายถ่ายของเสียใน
เลือดออกมา และทาให้ระบบการไหลเวียนโลหิตดีขึ้นแต่สตรีวัยทองต้องให้ความตระหนักและเอาใจใส่ต่อการงด
รับประทานอาหารแสลง เช่น อาหารแสลงลม เช่น ผักทอดยอด ฟัก แฟง แตงโม แตงกวา ขนมปัง ขนมจีน เป็นต้น
ปัญหาที่พบ คือ ยาสมุนไพรที่ใช้มีเพียงตารับเดียวไม่สามารถครอบคลุมปัจจัยต่างๆ ของอาการสตรีวัยทองได้
เนื่องจากสตรีวัยทองมีหลายสาเหตุ ซึ่งจะเห็นได้จากอาการที่แสดงออกอย่างหลากหลาย เช่น ร้อนวูบวาบ บางราย
ร้องไห้คนเดียว มีภาวะช่องคลอดแห้ง ปวดเมื่อยตามข้อและกระดูก เป็นต้น ฉะนั้นการใช้ยาเพียงตารับเดียวอาจไม่
ครอบคลุมไปถึงผลการรักษาเท่าที่ควรยาลูกกลอนยังเป็นยาที่ค่ อนข้างกลืนลาบากและการใช้ยาไม่ครอบคลุมการ
รักษาทุกสิทธิบัตร นอกจากนี้หากสตรีวัยทองยังคงรับประทานอาหารแสลงอยู่ อาจทาให้มีอาการกาเริบเมื่อทาน
อาหารแสลงอยู่ตลอด
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1.4 ไม่มีการให้บริการด้านหัตถการ หมายถึง การบริบาลด้วยวิธีแพทย์แผนไทย การบาบัดรักษาโรค
และการส่งเสริมสุขภาพ ที่จัดขึ้นเพื่อให้บริการเพิ่มเติมแก่ผู้ป่วยทั่วไปร่วมกับการใช้ยา เช่น การนวดรักษาเพื่อแก้
อาการ การประคบสมุนไพร การอบสมุนไพร การพอกยา และการสุมยาสมุนไพร การให้บริการด้วยแพทย์แผน
ไทยแก่ผู้ป่วยทั่วไปแต่เดิมนั้น เปิดให้บริการในเวลาราชการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. เปิดให้บริการ
กับบุคคลทั่วไป แต่สาหรับสตรีวัยทองเน้นการตรวจร่างกายและการจ่ายยาเป็นหลัก ไม่ได้มีการทาหัตการอย่างอื่น
เพิ่มเติมปัญหาที่พบ คือ สตรีวัยทองมีอาการแทรกซ้อนหลายอย่าง การจ่ายยาที่ผ่านมาเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถ
ครอบคลุมอาการทั้งหมดได้และมีข้อจากัดด้านการบริการ เพราะเปิดให้บริการมีเพียงวันเวลาในราชการเท่านั้น
ไม่ได้เปิดขยายให้สตรีวัยทองปรึกษานอกเวลาได้
1.5 การติดตามผลการรักษาการติดตามผลการรักษาด้วยแพทย์แผนไทยเดิมนั้น ใช้วิธีการนัดสตรีวัย
ทองให้มาตรวจที่โรงพยาบาล ไม่มีสื่อออนไลน์เพื่อให้ติดต่อได้สะดวก มีเพียงโทรศัพท์สื่อสารกันเท่านั้น ระยะ
ติดตามผลการรักษานัดระยะเวลา 1 เดือน การประเมินผลการรักษาใช้วิธีการซักประวัติ ตรวจร่างกายโดยการจับชีพ
จร เพื่อยืนยันผลการรักษาว่าดีขึ้น หรือหายจากอาการเจ็บป่วย ไม่มีการส่งตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยัน
ผลการรักษาแต่อย่างใด การติดตามผลการรักษา การออกฤทธิ์ของยาที่ให้ได้ผลการรักษาที่เป็นที่น่าพอใจ พบว่าอยู่
ในระหว่าง 3-4 เดือนแรก ปัญหาที่พบของผู้ป่วยบางกลุ่มที่มีอาการมากมักรอผลการรักษาในระยะนี้ไม่ได้ จึงทาให้
สตรีวัยทองหันกลับไปใช้การรักษาด้วยวิธีอื่น ทาให้ขาดการรักษาที่ต่อเนื่องไป หรือบางรายอาการดีขึ้นภายในเดือน
แรกอาจทาให้สตรีวัยทองเข้าใจว่าหายดีแล้วจึงหยุดยาไปเองทั้งๆ ที่ความจริงยังไม่หายจริง จึงเสียโอกาสในการรักษา
2. การบูรณาการการรักษาสตรีวัยทองด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนปัจจุบัน
2.1 การซักประวัติและตรวจร่างกาย อาการเจ็บป่วยของสตรีวัยทองเกิดเนื่องจากอายุสมุฏฐานของ
สตรีวัยทองเข้าสู่ช่วงปัจฉิมวัย ซึ่งเป็นช่วงที่ต่อมโลหิตระดูจะค่อยๆ เสื่อมลง ตามอายุที่มากขึ้น จึงมีการเปลี่ยนแปลง
สมดุลของธาตุในร่างกาย โบราณเรียกว่า เลือดจะไปลมจะมา มีความแปรปรวนของธาตุลมและธาตุไฟ กระทาให้เกิด
อาการผิดปกติต่างๆ จึงจ่ายยาสมุนไพรรสร้อนสุขุม เพื่อกระจายเลือดลม ให้เลือดและลมไหลเวียนสะดวกมากขึ้น
ปรับสมดุลของธาตุทั้ง 4 ในร่างกายให้บริบูรณ์ กลุ่มอาการสตรีวัยทองมีความหลากหลาย แบ่งได้ดังนี้ 1) อาการนอน
ไม่หลับมีเหงื่อออก เหงื่อออกมากตามใบหน้าและฝ่ามือ ร้อนตามตัวเนื้อตามตัวช่วงเวลากลางคืน ร้อนวูบวาบ
หงุดหงิดง่าย 2) อาการใจสั่นวิงเวียนศีรษะ หน้ามืดตาลาย หิวน้าบ่อย ปวดศีรษะ เครียดซึมเศร้า หลงลืมง่ายถ้ามี
อาการหนักอาจส่งผลต่อระบบประสาทรุนแรง 3) ประจาเดือนผิดปกติบางเดือนมามากหรือน้อยเกินไป อาการ
เป็นมากช่วงหมดประจาเดือน กลั้นปัสสาวะไม่ได้ 4) ปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัว ปวดตามกระดูกและข้อ 5) ช่องคลอด
แห้งและคัน เจ็บขณะร่วมเพศส่งผลให้ความสนใจทางเพศลดลง การบูรณาการการรักษาผู้เป็นแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ต้องซักประวัติให้ครอบคลุมอาการทั้งหมด แล้วนามาประมวลว่าสิ่งที่ตรวจพบนั้นเข้าเกณฑ์ของวัยทอง
หรือไม่ เพราะการซักประวัติและตรวจร่างกายเปรียบเสมือนด่านแรกที่มีความสาคัญมากในการคัดกรองสตรีวัยทอง
โดยอาศัยฐานหลักการจากแพทย์แผนไทย ซึ่งจะนาพาไปสู่การวินิจฉัยได้อย่างถูกต้องแม่นยามากขึ้น สามารถใช้
เกณฑ์แยกกลุ่มอาการทางระบบต่างๆ ของร่างกาย เช่น กลุ่มอาการทางระบบประสาทอัตโนมัติ กลุ่มอาการทางจิต
ประสาท ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ หรือผู้ป่ายบางรายอาจมีอาการแทรกซ้อนจากระบบอื่นๆ การ
ประเมินหลังจากการซักประวัติและตรวจร่างกายแล้วนั้น ให้ใช้คัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัยเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์โรค
ของสตรีวัยทองแต่ละรายที่พบว่าสาเหตุที่ทาให้ร่างกายเสียสมดุลและเกิดความเจ็บป่วยประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ
สมุฏฐานของโรคและมูลเหตุของโรค
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2.2 การส่งตรวจเพื่อยืนยันผลด้วยหลักวิทยาศาสตร์การบูรณาการในการรักษาสตรีวัยทองโดยแพทย์
แผนปัจจุบันเป็นผู้ส่งตรวจฮอร์โมน เพื่อยืนยันผล และปรับยาฮอร์โมนที่ผู้ป่วยกิน อาจไม่ได้ผล และผู้ป่วยบางราย
กลัวภาวะแทรกซ้อน จึงมีการส่งต่อให้แพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งพบว่าในกลุ่ มอาการนี้มีอาการแสดงของโรค
ค่อนข้างมาก ต้องแยกโรคออกจากโรคทางระบบประสาทหรือโรคลูกอ่อนลูกแก่ หรือบางรายที่เป็นโรคเรื้อรังรักษา
กับแพทย์แผนปัจจุบันยาวนานแต่ผลการรักษายังไม่เป็นที่พอใจ ดังนั้นจึงต้องมีการบูรณาการในการวิเคราะห์แยก
โรคใช้ความละเอียดรอบคอบในการซั กประวัติและตรวจร่างกายในการตรวจโรค ทางการแพทย์แผนไทยจะต้อง
ตรวจสมุฎฐานวินิจฉัยของการเกิดโรค เพื่อให้รู้ว่าสภาวะของสตรีวัยทองเกิดจากความพิการของสมุฎฐานใดเป็น
ต้นเหตุ จะช่วยให้วิเคราะห์โรคและวางยารักษาได้ถูกต้องมากขึ้น หรืออีกวิธีการหนึ่งโดยบูรณาการรักษาโดยการส่ง
ตรวจเลือดหาฮอร์โมนเอสโตรเจนดูความผิดปกติต่างๆ ยืนยันผลตรวจด้วยทางหลักวิทยาศาสตร์สาหรับสตรีวัยทอง
สิ่งแรกที่แพทย์แผนไทยประยุกต์ต้องคานึงถึง คือ เกณฑ์อายุ ว่าอยู่ในช่วงของระยะที่มีอาการวัยทองหรือไม่ ซึ่ง
อาการและอาการแสดงที่เกิดขึ้นในสตรีวัยทองจะเหมือนกับโรคทั่วๆ ไป ฉะนั้นจึงต้องได้รับการตรวจอย่างละเอียดใน
แต่ละอาการแสดงออกเพื่อตรวจให้ทราบถึงสาเหตุต่างๆ เช่น ถ้าสตรีวัยทองมีภาวะเลือดออกผิดปกติต้องพิสูจน์ให้ได้
ว่าไม่ได้เกิดจากมะเร็งของอวัยวะสืบพันธุ์ก่อนที่จะสรุปว่าเป็นผลจากวัยทอง การขาดระดูต้องแยกการตั้งครรภ์ออก
ให้ได้โดยเฉพาะในรายที่ยังมีอายุน้อยกว่า 40 ปี รวมไปถึงสภาวะและโรคต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการไม่มีระดูอาการทางจิต
ประสาทในบางรายมีความจาเป็นต้องปรึกษาจิตแพทย์ เพื่อวินิจฉัยแยกโรคและให้การรักษาเมื่อมีอาการรุนแรง
อาการทางกระดูก การถ่ายภาพรังสีของกระดูกจะช่วยได้มากในการวินิจฉัยแยกโรคและบอกสาเหตุที่แท้จริง
2.3 การรักษาด้วยยาสมุนไพรตารับร่วมกับการงดอาหารแสลง แพทย์แผนไทยได้ใช้หลักการรักษา
ด้วยแพทย์แผนไทยในการรักษาด้วยยาสมุนไพรตารับ ซึ่งเป็นยาลูกกลอน แต่พบว่าไม่สามารถครอบคลุมปัจจัยต่างๆ
ของอาการสตรีวัยทองได้ ในการบูรณาแพทย์แผนไทยผู้รักษาอาการสตรีวัยทองได้เลือกใช้หรือแนะนาการใช้สมาธิ
บาบัดให้เหมาะกับสภาวะของสตรีวัยทองขณะเป็นอยู่ให้เหมาะสม เช่น สมาธิบาบัดใช้กับสตรีวัยทองที่อยู่ในอาการ
ซึมเศร้า อาการนอนไม่หลับ เป็นต้น ดังนั้นการบูรณาการการใช้ยาสมุนไพรตารับแพทย์แผนไทยจึงมีการจ่ายยาต้ม
ในกรณีที่สตรีวัยทองไม่สะดวกกินยาลูกกลอนหรือในสตรีวัยทองที่ประเมินโดยแพทย์แผนไทยแล้วว่าควรได้รับยาต้ม
ในสตรีวัยทองที่มีอาการมากทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาในปัจจุบันได้มีการใช้ความรู้จากแพทย์แผนไทย
บูรณาการในการผลิตยาสมุนไพรตารับยาต้มไว้รักษาสตรีวัยทอง กลุ่มอาการสตรีวัยทองโดยได้ บูรณาการกับชุมชน
ในการจัดหาวัตถุดิบสมุนไพรมาจากการสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตวัตถุดิบสมุนไพรขึ้นมา ซึ่ง
นอกจากเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรแล้วยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการผลิตยาของทางโรงพยาบาล ทาให้ได้
ตารับยาในการรักษากรณีสตรีวัยทอง กลุ่มยาที่ใช้เป็นกลุ่มยาปรับธาตุเป็นหลักและกลุ่มไม้หอม บารุงหัวใจ และ
กลุ่มดอกไม้ เพื่อทาให้หัวใจชุ่มชื่นขึ้น ตามด้วยกลุ่มยาบารุงธาตุและบารุงกาลัง และยาที่ช่วยกระจายกองเลือดลม
ให้พัดไหลเวียนได้สะดวกขึ้น ซึ่งวัตถุดิบสมุนไพรเหล่านั้นสามารถผลิตได้อย่างเพียงพอ
2.4 การบริการด้านหัตถการอาการสตรีวัยทอง ในทางการแพทย์แผนไทยเป็นอาการที่หลากหลาย จึง
เรียกได้หลายชื่อ เช่น โรคปัจฉิมวัยพิการแม้ไม่ได้มีกล่าวไว้ชัดเจนในคัมภีร์ แต่คาว่าปัจฉิม เป็นวัยหนึ่งในอายุ
สมุฏฐาน เป็นโรคที่เกิดขึ้นได้ทั้งชายและหญิง ที่อยู่ในช่วงปัจฉิมวัย ส่วนมากมักใช้กับหญิงที่ใกล้หมดประจาเดือน มี
ปัญหาและอาการต่างๆ ได้แก่ นอนหลับยาก มีอาการร้อนวูบวาบ เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย หงุดหงิด ครั่นเนื้อครั่นตัว
ชาปลายมือปลายเท้า เป็นฝ้าที่หน้า เป็นต้น หรือโบราณเรียกว่า เลือดจะไปลมจะมากระทาให้เกิดอาการผิดปกติ
ต่างๆ การบูรณาการโดยการทาหัตถการมีส่วนช่วยรักษาอาการสตรีวัยทองให้มีผลทางบวกเพื่อให้บริการเพิ่มเติมแก่
สตรีวัยทองร่วมกับการใช้ยาและนัดมาทาหัตถการเพิ่มเติมในรายที่มีอาการหนัก ภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง เช่น
การนวดรักษาแก้อาการเฉพาะที่ อบสมุนไพร การสุมยา ประคบสมุนไพร การพอกยาในบริเวณที่มีอาการปวดเมื่อย
ตามข้อเข่า ข้อเท้า หรือแม้กระทั่งการพอกยาที่ใบหน้า ซึ่งกลุ่มยาที่ใช้ในยาพอกเป็นกลุ่มยารสเย็นออกร้อนสุขุม
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สรรพคุณเป็นการกระจายเลือดลมให้ไหลเวียนดี ทาให้เฉพาะสตรีวัยทองที่มี อาการปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา
รวมทั้งผู้ที่มีใบหน้ามีฝ้าขึ้นมาก การพอกยาที่ใบหน้าสามารถช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้
2.5 การติดตามผลการรักษาเนื่องจากสตรีวัยทองมีความหนักเบาของโรคที่แตกต่างกันดังนั้นใน
การบูรณาการการติดตามผลการรักษาแพทย์ผู้ตรวจต้องทาความเข้าใจกับ สตรีวัยทองในขั้นตอนการรักษาด้วยยา
สมุนไพรตารับ และระยะของการดาเนินโรคที่เป็นอยู่ว่าต้องใช้ระยะเวลาการรักษานานเท่าใดอาการจึงจะดีขึ้น โดย
การแนะนาให้อดทนและมีระเบียบวินัยในการรับประทานยาและงดอาหารแสลงมาตรวจทุกครั้งตามแพทย์นัด การ
ประเมินผลการรักษาใช้วิธีการซักประวัติ ตรวจร่างกายโดยการจับชีพจร และยืนยันผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ส่งตรวจเลือด หรือการส่งต่อทางสูตินรีเวช ทาให้แพทย์ผู้รักษาและสตรีวัยทองมีความมั่นใจในผลการรักษา สร้าง
ความน่าเชื่อถือตามหลักสากลมากขึ้น
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย (Discussion and Conclusion)
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยกับการบูรณาการการรักษาสตรีวัยทอง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัด
จันทบุรี สามารถอภิปรายผลการวิจัยดังนี้

1. ปัญหาการรักษาสตรีวัยทองด้วยการแพทย์แผนไทย
จากผลการวิจัยพอสรุปได้ว่า แพทย์แผนไทยไม่มีการตรวจผลทางวิทยาศาสตร์ใช้วิธีการรักษาโดยการ
จ่ า ยยาสมุ น ไพรต ารั บ ร่ ว มกั บ การงดอาหารแสลง ไม่ มี ก ารให้ บ ริ ก ารด้ า นหั ต ถการ ไม่ มี ก ารยื น ยั น การติ ด ตาม
ผลการรักษาด้วยผลการตรวจเลือดทางวิทยาศาสตร์ แต่อย่างไรก็ตามอาการสตรีวัยทองมีความแปรปรวนขาดความ
สมดุลของร่างกายสร้างความทุกข์ทรมาน โดยเฉพาะอาการที่ความสนใจทางเพศลดลง ช่องคลอดแห้ง น้าหล่อลื่น
น้อย ซึ่งเป็นจากผลของฮอร์โมนเพศลดลงเกิดความเครียดทั้งกายใจ และจากความเสื่อมของระบบสืบพันธุ์ ความ
ผิดปกติที่เกิด ได้แก่ ไม่มีอารมณ์ ไม่สามารถเล้าโลมได้ น้าหล่อลื่นน้อย ช่องคลอดแห้ง เจ็บปวดเมื่อมีเพศสัมพันธุ์ ไม่
ถึงจุดสุดยอด ยิ่งมีอาการยิ่งกลัว ส่งผลให้ลดความสนใจทางเพศไปอีก สตรีวัยทองบางรายยินยอมให้สามีนั้นไปมี
ภรรยาน้อย เกิดปัญหาครอบครัวตามมา อาการเหล่านี้สร้างปัญหา ความทุกข์ทางกายและทางจิตใจให้กับสตรีวัย
ทองกลุ่มนี้มาก
สอดคล้องกับ Edwards, D. & N. Panay (2016) ได้ศึกษาเกี่ยวกับภาวะปากมดลูกแห้งและหลักการ
รักษา มีความสาคัญในการส่งเสริมและดูแลหญิงที่มีภาวะนี้ การใช้สารหล่อลื่นที่ให้ความชุ่มชื้น ทาให้เกิดการระคาย
เคืองและรู้สึกเจ็บได้ขณะมีเพศสัมพันธ์ ดังนั้นผู้หญิงควรได้รับคาแนะนาในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ให้ความชุ่มชื้น มีค่า
pH ที่เหมาะสมและมีความเป็นธรรมชาติกับปากมดลูกมากที่สุด สอดคล้องกับฐิติพร จตุพรพิพัฒน์ และคนอื่นๆ
(2560) มาตรฐาน การปฏิ บั ติ (Standards of Practice) มี ก ารก าหนดคู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน/แนวปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น
มาตรฐานในการจัดการอาการที่พบบ่อยและเป็นปัญหา ควรมีการทบทวนแนวปฏิบัติที่อิงหลักฐานเชิงประจั กษ์
ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อปรับเกณฑ์การปฏิบัติให้เหมาะสมกับโรงพยาบาล มีการควบคุมกากับให้เกิด
การปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนดได้อย่างจริงจัง และมีการทบทวนเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล
เครื่องมือ/อุปกรณ์ (Physical Resources) พัฒนาระบบสนับสนุนด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์การดูแลผู้ป่วยที่บ้านโดยมี
การส่งเสริมและจัดหาเครื่องมือแพทย์ เวชภัณฑ์ และยา opioids ให้เหมาะสมและเพียงพอสอดคล้องกับทฤษฎี
โครงสร้ า งหน้ า ที่ (Structural-Functional Theory) ของ A.R. Radcliffe-Brown ได้ ม องสั ง คมเป็ น ลั ก ษณะ
โครงสร้างโดยรวม (Social Structure) โดยมีระบบย่อยของสังคมเป็นตัวค้าจุน (Sub Social Structure System)
ให้สังคมมีความมั่นคง โครงสร้างย่อยเหล่านี้ประกอบด้วย 1) ระบบครอบครัวและเครือญาติ 2) ระบบการศึกษา
ถ่ายทอด 3) ระบบเศรษฐกิจ 4) ระบบการปกครอง 5) ระบบสุขภาพ 6) ระบบความเชื่อศาสนา ซึ่งจะเห็นได้ว่า
อาการสตรีวัยทองมีผลกระทบโดยตรงต่อระบบครอบครัวและเครือญาติที่อาจทาให้เกิดการหย่าร้าง อันเป็นปัญหา
ใหญ่ของสังคมและอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอื่นๆ ของสังคมที่ทาให้ระบบสังคมนั้นอ่อนแอลง
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2. การบูรณาการการรักษาสตรีวัยทองด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนปัจจุบัน
จากผลการวิจัยพอสรุปได้ว่า การตรวจร่างกายและกลไกการเกิดโรค ภาวะสตรีวัยทองมีอาการแสดง
ของโรคค่อนข้างมาก ต้องแยกโรคออกจากโรคทางระบบประสาท หรือบางรายสตรีวยั ทองที่เป็นโรคเรือ้ รังรักษากับ
แพทย์แผนปัจจุบันยาวนาน แต่ผลการรักษายังไม่เป็นที่พอใจของสตรีวัยทอง จะเห็นได้ว่าในการตรวจวินิจฉัยต้องมี
ความรอบคอบและหาสาเหตุให้ได้ว่าสตรีวยั ทองเกิดจากสาเหตุใด ความละเอียดรอบคอบเหล่านี้จะช่วยให้แพทย์
แผนไทยประยุกต์สามารถให้ยาในการรักษาสตรีวัยทองได้ถูกต้อง นอกจากนี้ยังสามารถใช้ข้อมูลจากการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ เช่น การตรวจเลือด การหาฮอร์โมนเอสโตรเจน ก็จะช่วยให้การวินิจฉัยโรคของการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ถูกต้องมากขึ้น
สอดคล้องกับ Peng, W., et al. (2016) พบว่าในการรักษาของสตรีวัยทองส่วนมากมักใช้การแพทย์
ทางเลือกโดยการปรึกษาผู้รู้หรื อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์ทางเลือกที่สามารถให้ข้อมูลจนสตรีวัยทองให้
ความไว้วางใจ สอดคล้องกับ Martin, V. T., et al. (2016) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของผู้หญิงวัยหมด
ประจาเดือนโดยกลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงที่เป็นโรคไมเกรน พบว่า มีอาการปวดศีรษะรุนแรงซึ่งอาจเป็นผลจากการ
ผิดปกติของฮอร์โมนเป็นตัวกระตุ้นทาให้อาการดังกล่าวรุนแรงมากขึ้นในการบูรณาการการรักษาแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ไม่ควรเน้นไปที่การรักษาอย่างเดียว เพราะสมุนไพรเรามีมากควรเน้นไปที่การส่งเสริมสุขภาพ มีสมุนไพรกิน
ป้องกันไม่ให้เกิดวัยทองเพื่อให้สุขภาพของคนที่เข้าสู่วัยทองดีขึ้น เน้นกินเพื่อส่งเสริมสุขภาพแต่ไม่ใช่กินเพื่อรักษา
อย่างเดียว สอดคล้องกับทฤษฎีนิเวศวิทยาทางวัฒนธรรม (Cultural Ecological Theory) ของ Julian Steward ที่
กล่าวถึงประชาชนในสังคมสามารถที่จะเรียนรู้การดูแลสุขภาพจากทรั พยากรในท้องถิ่นตนอย่างไรก็ตาม การรักษา
อาการสตรีวัยทองไม่ควรให้เกิดอาการเสียก่อนจึงถึงรักษา ควรมีระบบป้องกันโรคก่อนที่ถึงอายุ 45 ปี นอกจากจะ
เป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคแล้วยังเป็นการดูแลรักษาสุขภาพตั้งแต่เบื้องต้น ซึ่งมีผลทาให้สามารถป้องกัน
โรคอื่นๆ นอกจากภาวะอาการวัยทองโดยเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพ เช่น การรับประทานอาหาร การออกกาลังกาย
การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสุขภาพการเรียนรู้ที่จะใช้สมุนไพรใกล้ตัวที่จะใช้รักษา สอดคล้องกับทฤษฎีโครงสร้าง
หน้ า ที่ (Structural-Functional Theory) ของ A.R. Radcliffe-Brown (ทรงคุ ณ จั น ทจร, 2557) ที่ เ น้ น ความ
มั่นคงทางสังคมเพื่อให้สังคมคงรูปอยู่ได้และโครงสร้างทางด้านสุขภาพนับเป็นโครงสร้างสาคัญอันหนึ่ง
ข้อเสนอแนะ (Suggestion)
1. การใช้สมุนไพรเพียงตารับเดียวอาจไม่สามารถครอบคลุมปัจจัยต่างๆ ของอาการสตรีวัยทองได้เพราะ
เกิดจากหลายสาเหตุ ดังนั้นควรมีการรักษาแบบบูรณาการร่วมกันกับแพทย์แผนปัจจุบัน เพื่อยืนยันผลการรักษาและ
ควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น
2. ควรมีการศึกษาตารับยาอื่นๆ จากองค์ความรู้แพทย์พื้นบ้านที่มีการใช้มาอย่างยาวนาน เป็นการพัฒนา
ตารับยาและวิเคราะห์สารสกัดจากยามาใช้อย่างต่อเนื่อง สร้างความน่าเชื่อถือให้กับของวิชาชีพแผนไทยและวิชาชีพ
อื่น และมีการใช้ยาอย่างปลอดภัยให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้รับบริการได้อย่างทั่วถึง
3. การให้บริการด้านหัตถการนับเป็นการส่งเสริมการรักษาให้เกิดผลทางบวกต่อสตรีวัยทอง ดังนั้นจึงควร
มีการอบรมเพิ่มพูนทักษะให้กับผู้ช่วยแพทย์แผนไทย เพื่อเป็นการเปิดให้บริการเฉพาะหรือคลินิกพิเศษด้านการรักษา
วัยทอง หรือร่วมบูรณาการกับคลินิกวัยทองที่มีอยู่เดิม
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กัญชากับการรักษาโรคที่ปรากฏในหนังสือบุดต้ารายาภาคใต้
Application of marijuana for the treatment of diseases,
as recorded in Southern medical texts
วิทยา บุษบงค์1
Witthaya busabong
บทคัดย่อ
บทความเรื่อง “กัญชากับการรักษาโรคที่ปรากฏในหนังสือบุดตารายาภาคใต้” เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์
เอกสารโบราณประเภทตารายา โดยศึกษาข้อมูลตารายาที่ปรากฏในหนังสือบุดภาคใต้ จานวน 10 เล่ม จากห้อง
วรรณกรรมท้องถิ่น สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ วัตถุประสงค์การนาเสนอ คือเพื่อรวบรวมตารับยา
ที่ปรากฏการใช้กัญชาเป็นส่วนประกอบตัวยาในการรักษาโรค และจาแนกประเภทของโรคที่รักษาด้วยตารับยาที่มี
กั ญ ชาเป็ นส่ว นประกอบ ผลการศึกษาพบว่า หนังสือ บุด จานวน 10 เล่ ม ที่ ใ ช้ ศึก ษานั้ นมีตารับยาที่ ใ ช้กั ญชาเป็น
ส่วนประกอบในตารับ เพื่อใช้ในการรักษาโรค จานวน 26 ตารับยา จาแนกตามชนิดของโรคได้เป็น 8 กลุ่ม ดังนี้ 1)
โรคเกี่ยวกับระบบประสาท 9 ตารับยา 2) รักษาอาการไข้ 2ตารับยา 3) โรคลมภายใน 8 ตารับยา 4) โรคพยาธิ 1
ตารับยา 5) โรคตาลขโมย 1 ตารับยา 6) โรคริดสีดวง 2ตารับยา 7) โรคโลหิต 2 ตารับยา 8) โรคเกี่ยวกับสายตา 1
ตารับยา นอกจากนี้ยังใช้เป็นตัวยาช่วยทาให้เจริญอาหาร 2 ตารับยา
จากการศึกษาดังกล่าวพบว่ากัญชาเป็นตัวยาสาคัญที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคที่หลากหลาย และเป็นภูมิ
ปัญญาของหมอพื้นบ้านภาคใต้ที่ได้สังเกต เรียนรู้ และทดลอง จนเกิดความมั่นใจและจดบันทึกไว้เป็นตารายา และใช้
รักษาโรคต่างๆ สืบทอดต่อกันมารุ่นสู่รุ่น และนับว่าเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าของชาวใต้ด้วย นอกจากนี้
ยังเป็นสิ่งที่ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่ากัญชามิใช่สิ่งเสพติดให้โทษแต่เพียงอย่างเดียว แต่กัญชายังเป็นพืชที่มีสรรพคุณทาง
ยาอันทรงคุณค่าที่คนภาคใต้รู้จักและใช้ในการรักษาโรคกันมาอย่างยาวนาน
ค้าส้าคัญ : กัญชา การรักษาโรค หนังสือบุด ตารายา
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Abstract
This article on "Application of marijuana for the treatment of diseases, as recorded in Southern
medical texts" relates to a study conducted by analysis of ten ancient books of southern medicine
obtained from the local literature room of the Institute for Southern Thai Studies, Thaksin
University. The objective was to collect medical texts that recommend marijuana for medical use,
and to classify its uses. The study found that in the past, southern folk doctors used marijuana to
treat many different diseases. The ten texts studied were references containing pharmacopeia, of
which twenty-six describe marijuana’s medical uses. These can be further classified into eight
groups based on the conditions treated:
1) Nine pharmacopeias for neurological diseases
2) Two pharmacopeias for fever
3) Eight pharmacopeias for respiratory diseases
4) One pharmacopeia for parasitic disease

5) One pharmacopeia for malnutrition
6) Two pharmacopeias for hemorrhoids
7) Two pharmacopeias for blood diseases
8) One pharmacopeia for eyes diseases
Additionally, two pharmacopeias describe how marijuana was used to stimulate appetite. This
study demonstrates that cannabis was recognized as an important drug with properties for the
treatment of various diseases. Folk wisdom pertaining to this drug has been transmitted by folk
doctors who have observed, studied and experimented until confident in its abilities. Their wisdom
has been recorded in medical texts, as the herb has been used to treat various diseases from
generation to generation. Such wisdom is a valuable part of southern heritage. Additionally, folk
wisdom confirms that marijuana has low potential to cause addictions. Above all, it is a valuable
drug that southern people know and use in the treatment of diseases.
Keywords: marijuana, treatment of diseases, ancient book, medical text
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1. บทน้า
การบันทึกเรื่องราวของภูมิปัญญาแห่งวิถีการดารงชีวิตของคนภาคใต้ในส่วนของความรู้สรรพวิทยาการ
ต่างๆ โดยเฉพาะการบันทึกภูมิความรู้เกี่ยวกับการรักษาโรคต่างๆ ในหนังสือบุดภาคใต้หรือสมุดไทย ซึ่งเป็นองค์
ความรู้ของหมอพื้นบ้านที่ได้จดจารจากประสบการณ์แ ละกระบวนการรักษาโรคภัยโดยการเรียนรู้ ฝึกฝน ทาความ
เข้าใจโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่คุกคามชีวิตและสุขภาพได้สาเร็จ ความรู้ของหมอพื้นบ้านเกิดจากจากสภาพแวดล้อมใน
เรื่องของตัวยาสมุนไพรที่มีอยู่ในพื้นที่นามาผสมผสานจนเกิดเป็นวิธีการรักษาและการปรุงยารักษาโรคที่เรียกว่า ยา
กลางบ้าน จนกระทั่งเกิดเป็นองค์ความรู้ และสิ่งนี้เป็นสิ่งที่หมอพื้นบ้านได้รับการสืบทอดทางสายตระกูลหรือจาก
ตาราที่ได้บันทึกไว้ ดังที่ปรากฏในตารายาทางภาคใต้ แสดงให้เห็นว่าสิ่งนี้เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ในการรักษา
จากระยะเวลาอันยาวนาน จึงเกิดองค์ความรู้ในการวิ นิจฉัยโรค การเลือกใช้สมุนไพรท้องถิ่น การผสมผสานด้าน
ความเชื่อและพิธีกรรมในการรักษาให้ผู้ป่วยให้หายจากการเป็นโรคที่เป็นอยู่ ยิ่งไปกว่านั้นองค์ความรู้ดังกล่าวยัง
สามารถใช้อธิบาย และรักษาความเจ็บป่วย โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น การนวด การจับเส้น การกดจุด ต่อกระดูก หรือ
ทาคลอด การรักษาโดยใช้ยาสมุนไพรในการรักษาโรค ด้วยวิธีการปรุง เช่น ต้ม บด ฝน ปั้นลูกกลอน และการรักษา
โดยการ ดื่ม พอก รม พาด นัตถุ์ ทา รวมถึงเป็นผู้ที่รักษาโรคที่เกิดการเจ็บป่วยจากไสยศาสตร์ จะใช้การรักษาโดยใช้
เวทมนต์คาถา เสกเป่ารดน้ามนต์ หรือไม่ก็ต้องทาพิธีขอขมา สะเดาะเคราะห์ ทาพิธีถอนเดียด (เสนียด) แก้บน ขับผี
ฯลฯ เป็นต้น
สมภพ ประธานธุรารักษ์ (2557) ได้กล่าวถึงเรื่องหมอพื้นบ้านว่า หมอพื้นบ้าน หรือ หมอชาวบ้าน นั้นเป็น
ภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพของประชาชนแบบองค์รวมซึ่งเป็นการพึ่งตนเองมาตั้งแต่ในอดีต โดยการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ แต่ปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์แผนใหม่ในศตวรรษที่ผ่านมา ทาให้ความสาคัญ
ของหมอชาวบ้านถูกลดความสาคัญลงเรื่อยมา แม้ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านอาจไม่ใช่ทางออกในการแก้ปัญหา
สุขภาพทั้งหมด แต่ก็เข้ามามีบทบาทในการเสริมความขาดแคลนของแพทย์กระแสหลัก
สอดคล้องกับ ชวน เพชรแก้ว (2547) ได้กล่าวถึง การดูแลสุขภาพของชาวบ้านแต่โบราณสืบเนื่องต่อมาใช้
วิธีการ 3 แบบ ได้แก่ 1) การป้องกันรักษาโดยใช้ยา ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านของผู้ชานาญการด้านนี้โดยเฉพาะ ซึ่งได้รับ
การยอมรับและได้รับการยกย่องว่าเป็น “หมอ” ถ้าเป็นหมอที่ใช้เรียกว่า หมอยา ยาส่วนใหญ่จะเป็นพืชสมุนไพรที่หา
ได้ในท้องถิ่น รักษาโดยการให้ดื่มยา รมยา พอกยา พาดยา ทายา ฯลฯ แล้วแต่กรณีหรืออาจจะใช้ความชานาญ
เฉพาะทาง เช่น หมอกระดูก ใช้วิธีต่อกระดูก ทาน้ามัน หมอนวดใช้วิธีจับเส้น เป็นต้น หมอกลุ่ มนี้เป็นประเภทรู้วิชา
ใช้วิทยาการทางวิทยาศาสตร์เป็นหลัก 2) การป้องกันโดยไสยศาสตร์ หรือเวทยาคุณ เชื่อว่าความรู้ของหมอเป็นของ
วิเศษ ได้ถ่ายทอดจากตระกูลหมอเฒ่า หรือปู่ครูผู้ล่วงลับไปแล้ว บ้างก็อ้างว่าเดิมที่ได้มาจากผีบอก และมอบให้
เฉพาะตน จึงเรียกผู้ดูแลหรือผู้ใช้ยาว่า “หมอผี” 3) การป้องกันรักษาโดยใช้ตัวยาและเวทมนต์คาถาผสมกัน คือใช้ทั้ง
หมอยาและหมอน้ามนต์เป็นการรักษาไข้และรักษาคนไปพร้อมๆ กัน หมอจึงมักกระทาตัวว่าเป็นทั้งผู้รู้ยาและเวทย์
มนต์
สมพร ขุนทอง (2556) ได้กล่าวถึงการรักษาโรค จากการปริวรรตตารายาไข้ของเณรขุย ฉบับวัดท้ายยอ
ตาบลเกาะยอ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลานั้น อันได้แก่ 1) ภูมิปัญญาในการรวบรวมตารายาหลายๆ ประเภทไว้ใน
ตารา อันหมายถึงเพื่อความสะดวกในการนาไปใช้ประโยชน์ ในการเลือกนาไปใช้รักษาหรือแก้โรคต่างๆ ให้ครอบคลุม
กับโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น 2) ภูมิปัญญาการใช้วิธีทางการแพทย์แผนไทยในการรักษาโรค ในตาราได้บันทึก
วิธีการรักษาโรคไว้หลายวิธี แล้วแต่ชนิดและอาการของโรค เช่น ทายาแก้ลม ใช้วิธีต้มน้ากิน ยาทาแก้เริมฝนทา ยา
แก้หญิงคลอดลูกแล้วมีอาการต่างๆ ตาน้ายัน ยาทาแก้สาริบาดตาขาว เอาตัวยาตาผง ยาสูบแก้หอบไอ เอาตัวยาคั่ว
ตากแห้งแล้วสูบ เป็นต้น 3) ภูมิปัญญาในการใช้ไสยศาสตร์เพื่อสร้างความขลังและความศักดิ์สิทธิ์ให้ตารายา โดยการ
นาคาถามาเสกกากับยา เช่น “โอมปิดถะ ปิดถัง รังทาเอาลัง ปิดถังรังทวาร กะเสก 3 คาบ ๚:๛ “โอมตานกลายลาย
ด้วยอาคมนี้แม่เออแอให้กูโอมสิทธิกับคุณนาทิยา 3 คาบ ๚:๛”

64

2. หนังสือบุดต้ารายาสรรพวิชาในการรักษาโรค
หมอพื้นบ้านนอกจากจะทาการรักษาโรคต่างๆ แล้วองค์ความรู้จากการรักษาโรคยังได้มีการสืบทอดผ่าน
เอกสารลายลักษณ์ ที่เรียกว่า “หนังสือบุดตารายาหรือสมุดไทยตารายา” ซึ่งมี การจดจารไว้ทั้งวิธีการรักษา การ
วิเคราะห์ผู้ป่วย การใช้สมุนไพร การเก็บตัวยา พิกัดยา การปรุงยาเพื่อใช้ทาการรักษาโรค
สมุดไทย หรือหนังสือบุด เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่ายิ่งอย่างหนึ่งของชุมชนและชาติ เพราะเป็น
สิ่งที่แสดงออกถึงภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นภาคใต้และเป็นภาพสะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ การดารงชีวิต
ค่านิยม ความเชื่อ ตลอดจนถึงประเพณีที่ปรากฏอยู่ในภาคใต้ ซึ่ง ราชบัณฑิตยสถาน (2542) ให้ความหมายของสมุด
ไทยไว้ ว่ า สมุ ด ที่ ท าด้ ว ยกระดาษข่ อ ยแผ่ น ยาวๆ หน้ า แคบ พั บ ทางขวางทบกลั บ มาคล้ า ยผ้ า จี บ เป็ น สมุ ด เล่ ม
สี่เหลี่ยมผืนผ้า มีทั้งชนิดกระดาขาวและกระดาษดา สมุดข่อยก็เรียก ส่วนทาง ภาคใต้เรียกสมุดไทยว่า “บุด” ถ้าเป็น
สมุดไทยสีขาว เรียก บุดขาว ถ้าสมุดไทยสีดา เรียก บุดดา สมุดข่อยก็เรียก หรืออีกอย่างหนึ่งคาว่า หนังสือบุด นั้น
เป็นคาเรียกเอกสารโบราณที่ได้รับความแพร่หลายในภาคใต้ และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
มีข้อสังเกตว่าชาวใต้น่าจะออกเสียง “สมุด” เป็น “มุด” และเป็น “บุด” ในที่สุด โดยอาศัยหลักการกลาย
เสียง ม เป็น บ โดยอาศัยหลักสัทศาสตร์คือ ม (m) เป็นพยัญชนะเสียงนาสิก (Nasals) มีฐานอยู่ที่ริมฝีปากทั้งสอง
(Bilabial) และมี ฐ านกรณ์ เ ดี ย วกั บ เสี ย งตั ว บ (b) ซึ่ งเป็ น พยั ญ ชนะประเภทเสี ย งสิ ถิ ล โฆษะ และเสี ย งระเบิ ด
(Unaspirate Voiced Stops) ย่อมเป็นไปได้ทีเดียวที่เสียงตัว ม (m) กับตัว บ (b) มีการกลายเสียงกันและกัน เพื่อ
สนับสนุนการกลายเสียงดังกล่าวข้างต้น
ส่วนการทาหนังสือบุดของทางภาคใต้นั้น จะใช้ส่วนของเปลือกต้นข่อยโดยนามาแช่น้าให้เปื่อยแล้วบดหรือ
ตาให้ละเอียด ผสมด้วยยางไม้ที่มีเมือกเหนียวคลุกเคล้ากันจึงเทใส่แม่พิมพ์ที่ขุดขึ้นตามขนาดของหนังสือที่ต้องการ
จากนั้นใช้ลูกกลิ้งบดให้สนิทเก็บไว้ 1 คืน 1 วัน จึงนาออกมาจากเบ้าไปผึ่งแดดให้แห้งสนิท แล้วใช้ลูกสะบ้าขัดผิวหน้า
กระดาบให้เรียบเสมอกัน ถ้าต้องการให้เป็นบุดดาก็ใช้ กาบมะพร้าวหรือกาบหมากเผาไฟ แล้วเอาถ่านที่ได้จากการ
เผาผสมน้าข้าวทาหน้ากระดาษ แล้วใช้ลูกสะบ้าขัดหน้ากระดาษอีกครั้งหนึ่ง ก็จะได้หนังสือบุด
กรรมวิธีการเขียนหนังสือบุดนั้น ซึ่ง ประพนธ์ เรืองณรงค์ (2553) ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า หนังสือบุดนั้น มักใช้
ปากไก่ทาด้วยไม้ไผ่เหลาปลายแหลมอย่างเหลาดินสอ แล้วลนไฟให้แข็ง จากนั้นเอาขนนกหรือขนไก่เหลาเสียบด้าม
บุดขาวเขียนด้วยหมึกดา ซึ่งทาจากลูกสมอป่าแช่น้า เมื่อหมึกจีนแพร่หลายเข้ามาจึงนิยมใช้หมึกชนิดนี้ ส่วนบุดดามัก
เขียนด้วยยางไม้จากต้นรง เรียกยางรงสีเหลือง หรือทาจากหรดาลก้อนดินสีเหลืองละลายน้า ปัจจุบันเรานิยมเขียน
อักษรบนเส้นบรรทัด แต่สมัยนั้นมักเขียนใต้เส้นบรรทัด เส้นบรรทัดขีดไว้เป็นรอยพอเห็นเป็นแนว บางท่านบอกว่าคง
เกิดจากความเชื่อเชิงคารวะธรรมต่อครูบาอาจารย์ เส้นบรรทัดคือครู ศิษย์ไม่ควรทาสิ่งใดเกินครู หรือยกตนเสมอครู
หรือเหนือครู
3. กัญชาส่วนผสมของยารักษาโรคที่ปรากฏอยู่ในหนังสือบุดต้ารายาภาคใต้
กัญชา จัดเป็นพืชสมุนไพรที่ใ ช้ประกอบเป็นตัวยาในการรักษาโรคหลายชนิด โดยการนามาปรุงผสมกับ
สมุนไพรชนิดต่างๆ เพื่อใช้ในการรักษาตามอาการโรคที่ปรากฏ โดยวิธีการ ตา ปั้น พ่น ต้ม ตามกระบวนการรักษา
ของหมอพื้นบ้านภาคใต้ อาจกล่าวได้ว่า กัญชา ได้ปรากฏเป็นหลักฐานในพระคัมภีร์ต่างๆ เช่น ตาราแพทย์ศาสตร์
สงเคราะห์ เช่น พระคัมภีร์ปฐมจินดา พระคัมภีร์สรรพคุณ และตารับโอสถพระนารายณ์ ซึ่งเป็นตาราที่มีประวัติ
ความเป็นมาที่ยาวนานและเก่าแก่ ซึ่งมี กัญชา เป็นส่วนประกอบในตัวยาที่ชื่อว่า “ยาทิพกาศ” และ “ยาศุขไส
ยาศน์” ซึ่ง กัญชา ถูกนามาใช้เป็นส่วนผสมของยารักษาโรคที่มีมาตั้งแต่ในอดีต

65

ราชบัณฑิตยสถาน (2542) ได้ให้ความหมายของ กัญชา ไว้ว่า กัญชาชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่ง Cannabis
sativa L. ในวงศ์ Cannabidaceae ใบมนแฉกลึกเข้าไปทางก้านหลายแฉก ดอกสีเขียว ช่อดอกเพศผู้และช่อดอก
เพศเมียอยู่ต่างต้นกัน ใบและช่อดอกเพศเมียที่แห้งเรียกว่า กะหลี่กัญชา ใช้สูบปนกับยาสูบ มีสรรพคุณทาให้มึนเมา
เปลือกลาต้นใช้ทาเชือกป่าน และทอผ้า
วุฒิ วุฒิธรรมเวช (2540) ได้กล่าวถึง กัญชา ไว้ว่าเป็นพืชล้มลุกอายุปีเดียว ต้นตั้งตรง สูงประมาณ 1–2
เมตร ดอกตัวผู้และดอกตัวเมี ยแยกกันอยู่คนละต้น ใบเดี่ยวขอบหยัก มี 5–8 แฉก เหม็นเขียว ดอกช่อสีเหลือง ผล
เท่าลูกผักชี ต้นตัวเมียจะมีช่อดอกและใบหนาแน่นมากกว่าต้นตัวผู้ ยอดตัวเมียที่มีช่อดอกอัดกันแน่น เรียกว่ากะหลี่
ซึ่งนามาเสพ กาเนิดในประเทศอินเดีย แพร่ไปตามที่ต่างๆ ทั่วโรค ขยายด้วยเมล็ด พันธุ์ สรรพคุณ ใบ รสเมาเบื่อ แก้
หอบหื ด เจริ ญ อาหาร ชู ก าลั ง แต่ ท าให้ ข ลาด ตาลาย ประสาทหลอน ยอดอ่ อ น รสเมาเบื่ อ ดองแอลกอฮอล์
รับประทาน ครั้งละ 5–15 หยด แก้โรคเกี่ยวกับระบบประสาท ทาให้นอนหลับ แก้อักเสบ ระงับปวด แก้สมองพิการ
แก้บิด ปวดท้อง ท้องร่วง แก้กล้ามเนื้อกระตุก ดอก รสเมาเบื่อ ยอดขณะออกดอกแน่น เรียกว่ากระลี่ แก้โรค
เส้นประสาท นอนไม่หลับ เจริญอาหาร กัดเสมหะในคอ พิษ เป็นยาเสพติด ใช้เกินขนาดทาให้ประสาทมึนชา คอแห้ง
กระหายน้า อยากอาหารหวาน ตกใจง่าย ขบขันโดยไม่มีสาเหตุ เกิดความผิดปกติในการมองเห็น การได้ยิน ความจา
เสื่ อ ม สั บ สน หวาดกลั ว สาระส าคั ญ พบอยู่ ใ นยาง ซึ่ งมี ม ากน้ อ ยตามภู มิ ป ระเทศ สารที่ พ บในยาง (Rasin) มี
Tetrahydrocannabino (THC), Propyl THC มี Cannabidiol เป็ น ตั ว เสริม ฤทธิ์ เ มล็ด กั ญชา มี น้ ามั น Fixed oil
ประมาณ 20% ไม่มีสารทาให้ประสาทหลอน ใช้เป็นอาหารนก น้ามันเมล็ดกัญชาใช้ผสมสีและทาสบู่ กากใช้เลี้ยง
สัตว์ เส้นใยใช้ทอผ้า
วีรยา ถาอปชิต และ นุศราพร เกษสมบูรณ์ (2560) ได้กล่าวถึงเรื่อง กัญชา สรุปได้ว่า ในประเทศไทย
กัญชาจัดเป็นยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 5 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ซึ่งการปลูก การครอบครอง
การจาหน่ายหรือการบริโภค เป็นสิ่งที่ทาได้ยากเนื่องจากมีกฎหมายควบคุมไว้ ทาให้ขาดข้อมูลที่ชัดเจนในการศึกษา
หากมีการศึกษาการนากัญชามาใช้ในรูปแบบสมุนไพรได้ จะลดการนาเข้ายาจากต่างประเทศได้ ซึ่งกัญชาเป็นพืช
สมุนไพรที่มีประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งมีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุนทั้งแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบัน ชี้ให้เห็น
สรรพคุณและความปลอดภัย
กรมวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข ( 2542 ) ได้ระบุว่า กัญชา เป็นส่วนผสมในตัวยารักษาโรค ที่ปรากฏ
ในพระคัมภีร์ไกษย ไว้ว่า
“สิทธิการิย จะกล่าวลักษณไกษยโรคอันบังเกิดขึ้นเปนอุปปาติกะ คือ ไกษยเหล็กนั้นเป็นคารบที่ 3
มีประเภทกระทาให้ปวดหัวเหน่า แลท้องน้อยแข็งดุจดังแผ่นหิน และจะไหวตัวไปมาก็มิได้ ครั้งแก่เข้าแขง
ลามขึ้นไปถึงยอดอก แล้วให้บริโภคอาหารหมิได้ ให้ปวดขบ ดังจะขาดใจตาย ดังนี้ ถ้าจะแก้ เอา ขมิ้นอ้อย 1
เปลือกไข่เปด 1 เบี้ยตัวผู้เผา 1 เขม่าเหล็ก 1 เอาส่วนเท่ากันตาเปนผง บดละลายน้ามะนาวกินแก้ไกษยเหล็ก
ซึ่งกล่าวมานั่นแล อนึ่ง เอา ใบกระเพรา 1 ใบแมงลัก 1 ใบผักเสี้ยนผี 1 กระชาย 1 กัญชา 1 พริกไทย 1 ขิง
1 หอมแดง 1 หญ้าไซร 1 เกลือ 1 ลูกคัดเค้า 1 ยาทั้งนี้ตาเอาสิ่งละทนาน น้ามันงา 1 ทนาน หุงให้คงแต่
น้ามันแล้วจึงเอา ลูกจันทร์ 1 ดอกจันทร์ 1 กระวาน 1 กานพลู 1 เทียนดา 1 เทียนขาว 1 การบูร 1 เอาสิ่ง
ละ 1 บาท ตาเป็นผงปรุงลงในน้ามันนั้น แล้วจึงทาท้องรีดได้สามวันก่อน แล้วจึงกินอีกสามวันวิเศษนัก
รวมถึงการเปนโรคไกษยกล่อน ท่านจะแก้ให้เอา สค้าน 1 ว่านน้า 1 ผักแพวแดง 1 ยาดา 1 มหาหิงคุ์ 1 โกฐ
สอ 1 โกฐพุงปลา 1 โกศจุลาลาพา 1 กัญชา 1 ชะเอมเทศ 1 ดีปลี 1 แก่นแสมทเล 1 รากเจตมูลเพลิง 1
หัวอุตพิด 1 หัวดองดึง 1 ยาทั้งนี้เสมอภาคเอาพริกไทยเท่ายาทั้งหลาย ตาเป็นผงละลายน้าผึ้งกินหนัก 1 สลึง
กินยานี้ 7 วันแล้วจึงกินยาทุเลาเสียครั้ง 1 แล้วจึงทายาขนานนี้กินต่อไปเถิด"
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จากการที่ผู้เขียนได้อ่านและปริวรรตหนังสือบุดตารายา ซึ่งเก็บรักษาไว้ ณ ห้องวรรณกรรมท้องถิ่น สถาบัน
ทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้เขียนได้คัดเลือกหนังสือบุดตารายาที่ปริวรรตแล้ว จานวน 10 เล่ม และศึกษา
เนื้อหาเกี่ยวกับตารับยาเพื่อค้นหาตารับที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบในตารับที่ใช้ในการรักษาโรค ผลการศึกษาพบว่า
ตารายาที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมในตารับยาที่ใช้ ในการรักษาโรค มีจานวน 10 เล่ม และในตารายาดังกล่าวพบว่ามี
กัญชาเป็นส่วนผสมในตารับยาที่ใช้การรักษาโรคชนิดต่างๆ จานวน 26 ตารับยา จาแนกตามชนิดของโรคได้เป็น 8
กลุ่ม ดังนี้ 1) โรคเกี่ยวกับระบบประสาท 9 ตารับยา 2) รักษาอาการไข้ 2ตารับยา 3) โรคลมภายใน 8 ตารับยา 4)
โรคพยาธิ 1 ตารับยา 5) โรคตาลขโมย 1 ตารับยา 6) โรคริดสีดวง 2ตารับยา 7) โรคโลหิต 2 ตารับยา 8) โรคเกี่ยวกับ
สายตา 1 ตารับยา นอกจากนี้ยังใช้เป็นตัวยาช่วยทาให้เจริญอาหาร 2 ตารับยา
4. ลักษณะหนังสือบุดต้ารายาที่ปรากฏกัญชาในต้ารับยา
4.1 ต้ารายารักษาโรคริดสีดวงและโรคต่างๆ
ต้ น ฉบั บ เล่มนี้ เก็ บรัก ษาไว้ ณ ห้ อ งวรรณกรรมท้ องถิ่ น สถาบั น ทั ก ษิ ณคดี ศึก ษา มหาวิ ท ยาลัยทักษิณ
ลักษณะตารายา เขียนด้วยหมึกดา เป็นหนังสือบุดขาว ทีลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาดความกว้าง 11.5 เซนติเมตร
ยาว 35 เซนติเมตร มีจานวน 91 หน้า แต่ละหน้ามี 7 บรรทัด เป็นหนังสือบุดขาวฉบับสมบูรณ์ หน้าต้นหนังสือบุด
เขียนว่า เขียนในเดือน 3 ขึ้น 9 ค่า เดือน 5 ปีกุน เอกศก โดยใช้ตัวอักษรไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ช่วง พ.ศ. 2362 –
2461 และมีภาษาขอมและยันต์ประกอบ ลักษณะการแต่งประเภทร้อยแก้ว ภาษาที่ใช้ไ ทยถิ่นภาคใต้และภาษาไทย
ภาคกลาง ปรากฏ ตารับยาที่มี กัญชา มีส่วนผสมในการปรุงยารักษาโรค ประกอบไปด้วยโรคริดสีดวง 1 ตารับยา
โรคโลหิต 1 ตารับยา ( วิทยา บุษบงค์ ปริวรรต, 2551)
4.2 ต้ารายาคุณตาหมวก
ต้นฉบับเล่มนี้ถ่ายสาเนา เก็บรักษาไว้ ณ ห้องวรรณกรรมท้องถิ่น สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัย
ทักษิณลักษณะตารายา เป็นหนังสือบุดขาว ขนาดกว้าง 11.5 เซนติเมตร ยาว 17.5 เซนติเมตร เป็นหนังสือบุดขาว
ฉบับสมบูรณ์ เขียนด้วยหมึกดา ใช้ภาษาไทยกลางผสมภาษาถิ่นใต้ มีอักษรขอมที่ว่าด้วยเรื่องเวทมนต์คาถา ยันต์
จานวนทั้งสิ้น 69 ขนบ หน้าต้น 34 ขนบ หน้าปลายสมุด 35 ขนบ เป็นเรื่องเกี่ยวกับตารายาโรคต่างๆ ปรากฏ ตารับ
ยาที่มี กัญชา มีส่วนผสมในการปรุงยารักษาโรค ประกอบไปด้วย โรคริดสีดวง 1 ตารับยา โรคไข้ 2 ตารับยา (คลื่น
มณีโชติ ปริวรรต, 2551)
4.3 ต้ารายาพิเศศ ฉบับ นายหิน โชติอัมมร
ต้นฉบับถ่ายสาเนา เก็บรักษาไว้ ณ ห้องวรรณกรรมท้องถิ่น สถาบันทักษิณคดีศึกษา ลักษณะตารายา
ต้นฉบับเดิมเป็นของ นายหิ้น โชติอัมมร ตาบลเขารูปช้าง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา ต่อมานายอรุณ โชติอัมมร
ลูกชายของนายหิ้น โชติอัมมร ได้นามามอบให้กับ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อ ปี พ.ศ. 2543
ลักษณะ เป็นบุดขาว ขนาดกว้าง 16.5 เซนติเมตร ยาว 21.4 เซนติเมตร หน้า 1.3 เซนติเมตร มีจานวน 88 หน้า
เขียนด้วยหมึกจีนสีดา โดยใช้อักษรไทยและภาษาไทย เป็นสานวนร้ อยแก้วและกาพย์บางส่วน นอกจากนั้นในตารา
ยังมีการเขียนยันต์สาหรับปิดทับหม้อยาและยันต์ก้นหม้อก่อนทาการปรุง ตารับยาที่มี กัญชา มีส่วนผสมในการปรุง
ยารักษาโรค ประกอบไปด้วย โรคเกี่ยวกับระบบประสาท 4 ตารับยา โรคโลหิต 1 ตารับยา (วิทยา บุษบงค์ ปริวรรต
, 2550)
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4.4 ต้ารายารักษาโรคต่างๆ
ต้นฉบับเก็บรักษาไว้ ณ ห้องวรรณกรรมท้องถิ่น สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ต้นฉบับเป็น
บุดขาว ได้รับมาเมื่อ 30 สิงหาคม 2526 ไม่ปรากฏที่มาแน่ชัดว่าได้รับมาจากที่ใดหรือที่ไหน สภาพหนังสือชารุด บาง
ตัวอักษรลบเลือน มีขนาดกว้าง 16.7 เซนติเมตร ยาว 21.3 เซนติเมตร หน้า 1.4 เซนติเมตร จานวน 72 หน้า เขียน
เส้นด้วยดินสอดา ใช้ตัวอักษรไทย ภาษาไทย ภาษาขอมกากับคาถาอาคม บันทึกเป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง ตารับยา
ที่มี กัญชา มีส่วนผสมในการปรุงยารักษาโรค ประกอบไปด้วย โรคลมภายใน 1 ตารับ ยาช่วยทาให้เจริญอาหาร 1
ตารับยา โรคริดสีดวง 1 ตารับยา ( อิงอร จุลทรัพย์ ปริวรรต, 2558)
4.5 ต้ารายาแก้ไข้ของเณรขุย
ต้นฉบับเก็บรักษาไว้ ณ ห้องวรรณกรรมท้องถิ่น สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ต้นฉบับเดิม
เป็นของวัดท้ายยอ ตาบลเกาะยอ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา พระอธิการปทุม ปทุโม ได้นาต้นฉบับมามอบให้กับ
สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ลักษณะเป็นบุดขาว ขนาดกว้าง 11.5 เซนติเมตร ยาว 35 เซนติเมตร
หนา 3 เซนติเมตร มีจานวน 152 หน้า เขียนด้วยหมึกจีนสีดา ใช้ตัวอักษรไทยและภาษาไทยภาษาขอม เป็นสานวน
ร้อยแก้วตารับยาที่มี กัญชา มีส่วนผสมในการปรุงยารักษาโรค ประกอบไปด้วย รักษาอาการไข้ 1 ตารับยา โรคตาล
ขโมย 1 ตารับยา โรคลมภายใน 1 ตารับยา (สมพร ขุมทอง ปริวรรต, 2556)
4.6 ต้ารายา สันนิบาต ไข้วันไข้เดือน และโรคต่างๆ
ต้นฉบับเก็บไว้ ณ ห้องวรรณกรรมท้องถิ่น สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นหนังสือบุดขาว
สภาพสมบูรณ์ กว้าง 12 เซนติเมตร ยาว 17.5 เซนติเมตร หนา 7.5 เซนติเมตร บันทึกด้วยอักษรไทยภาษาไทย ใช้
คาประพันธ์ร้อยแก้วและร้อยกรอง ไม่ทราบชื่อผู้แต่งหรือผู้คัดลอก ตารับยาที่มี กัญชา มีส่วนผสมในการปรุงยารักษา
โรค ประกอบไปด้วย โรคเกี่ยวกับระบบประสาท 2 ตารับยา (วิทยา บุษบงค์ ปริวรรต, 2561)
4.7 ต้ารายา
ถ่ายสาเนาเก็บไว้ ณ ห้องวรรณกรรมท้องถิ่น สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นหนังสือบุด
ขาวสภาพสมบูรณ์ กว้าง 18 เซนติเมตร ยาว 24.5 เซนติเมตร หนา 1 เซนติเมตร บันทึกด้วยอักษรไทย ภาษาไทย
ภาษาขอมในรูปแบบของยันต์ เป็นสานวนร้อยแก้ว เขียนด้วยหมึกดา มีจานวน 120 หน้า ตารับยาที่มี กัญชา มี
ส่วนผสมในการปรุงยารักษาโรค ประกอบไปด้วย โรคลมภาย 1 ตารับ เป็นตัวยาช่วยเจริญอาหาร 1 ตารับยา (วิทยา
บุษบงค์ ปริวรรต, 2562)
4.8 ต้ารายาแก้ฝี
ต้นฉบับเก็บไว้ ณ ห้องวรรณกรรมท้องถิ่น สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นหนังสือบุดขาว
สภาพสมบูรณ์ กว้าง 10.7 เซนติเมตร ยาว 34.5 เซนติเมตร หนา 2.1 เซนติเมตร เขียนด้วยหมึกดา จานวน 62 หน้า
ลักษณะคาประพันธ์ ร้อยแก้ว อักษรไทย ภาษาไทยภาคกลางผสมภาษาไทยถิ่นใต้ ตารับยาที่มี กัญชา มีส่วนผสมใน
การปรุงยารักษาโรค ประกอบไปด้วย โรคเกี่ยวกับระบบประสาท 1 ตารับยา (อิงอร จุลทรัพย์ ปริวรรต, 2558)
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4.9 ต้ารายาฉบับ ตระกูลคชนาค
ต้นฉบับเก็บไว้ ณ ห้องวรรณกรรมท้องถิ่น สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยนางสาวสุ
กัญญา คชนาค นามามอบไว้ที่ ห้องวรรณกรรมท้องถิ่น สถาบันทักษิณคดีศึกษา เป็นหนังสือบุดขาวสภาพสมบูรณ์
กว้าง 11 เซนติเมตร ยาว 35 เซนติเมตร หนา 3 เซนติเมตร เขียนด้วยหมึกดา จานวน 57 หน้า ลักษณะคาประพันธ์
เป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง ตารับยาที่มี กัญชา มีส่วนผสมในการปรุงยารักษาโรค ประกอบไปด้วย โรคเกี่ยวกับระบบ
ประสาท 1 ตารับยา โรคเกี่ยวกับไข้ 1 ตารับยา (ชัยวุฒิ พิริยะกุล ปริวรรต, 2558)
4.10 ต้ารายาฉบับ ตระกูล สุวรรณบัณฑิต
ต้นฉบับเก็บไว้ ณ ห้องวรรณกรรมท้องถิ่น สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยนายสุภาพ
สุวรรณบัณฑิต นามามอบไว้ที่ ห้องวรรณกรรมท้องถิ่น สถาบันทักษิณคดีศึกษา เป็นหนังสือบุดขาวสภาพต้นฉบับ
ขาดบนปลายบางส่วน กว้าง 11 เซนติเมตร ยาว 17.50 เซนติเมตร หนา 2.5 เซนติเมตร จานวน 115 หน้า เขียน
ด้วยหมึกดา ตัวอักษรไทย ภาษาไทย ลักษณะคาประพันธ์ร้อยแก้ว ตารับยาที่มี กัญชา มีส่วนผสมในการปรุงยารักษา
โรค ประกอบไปด้วย โรคโลหิต 1 ตารับ (ชัยวุฒิ พิริยะกุล ปริวรรต, 2558)
5. กัญชาส่วนผสมในการปรุงยารักษาโรคชนิดต่างๆ
กัญชาเป็นตัวยาชนิดหนึ่งในตารับยาที่ใช้การรักษาโรคชนิดต่างๆ ผลการศึกษาจากตารายาจานวน 10 เล่ม
ดังกล่าว พบกัญชาในตารับยาที่ใช้ในการรักษาโรค จานวน 25 ตารับยา จาแนกตามโรคได้เป็น 7 กลุ่ม ดังนี้
5.1 โรคที่เกี่ยวกับระบบประสาท จานวน 7 ตารับยา ได้แก่
5.1.1 ต้ารับยาแก้คลั่ง
แก่นมะหาด 1 จันทน์ทั้ง 2 แกนมะกรูด 1 ลูกลายขนุน 1 กัญชา 1 เปลือกพุทรา 1 เอาเท่ากัน
บดให้ละเอียดลายด้วยน้าดอกมะลิ ทั้งกินทั้งพ่นแก้คลั่งแลฯฯ (ตารายาพิเศศ ฉบับ นายหิ้น โชติอัมมร)
5.1.2 ต้ารับยานอนหมิหลับ
ให้เอาเปลือกพิกุล 1 ส้มกุ้ง 1 กัญชา 1 ดีปลี 1 เอาเท่ากันบดละเอียด เอาน้าเป็นกระสาย ปั้น
แท่งเท่าปลายก้อย กินนอนหลับแลฯ (ตารายาพิเศศ ฉบับ นายหิ้น โชติอัมมร)
5.1.3 ต้ารับยาแก้คลั่งเนื่องจากเป็นสันนิบาต
จันทน์ทั้ง 2 แกนมะหาด 1 แก่นโด 1 กัญชา 1 เปลือกพุทรา 1 ยาทั้งนี้เอาเท่ากัน บดละเอียด
ลายด้วยน้าดอกมะลิ กินบ้างพ่นบ้างแก้คลั่งฯ (ตารายาพิเศศ ฉบับ นายหิ้น โชติอัมมร)
5.1.4 ต้ารับยาแก้คลั่ง
เอาว่ า นกลี บ แรด 1 ขมิ้ น อ้ อ ย 1 ว่ า นร่ อ นทอง 1 จั น ทน์ ทั้ ง 2 แกนโด 1 กระวาน 1 กั ญ ชา 1
เปลือกพุทรา 1 ยาทั้งนี้เอาเท่ากันทาแท่งไว้ลายดอกมะลิกินบ้างชโลมบ้างแก้คลั่งแล (ตารายาสันนิบาต ไข้วัน
ไข้เดือน และโรคต่างๆ)
5.1.5 ต้ารับยานอนหมิหลับ
เอารากชาพลู 1 สมอทั้ง 3 กัญชา 1 ต้ม 3 เอา 1 กินนอนหลับแล (ตารายาสันนิบาต ไข้วันไข้เดือนและ
โรคต่างๆ)
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5.1.6 ต้ารับยานอนหมิหลับ
เอายาฝิ่น 2 ใบกัญชา ใบสมี ใบแค ใบผักเกด เอาสิ่งละ 1 บาท บดละลายเหล้ากิน เท่าหัวแม่มือ
(ตารายาแก้ฝี)
5.1.7 ต้ารับยาแก้คลั่ง
ถ้าคลั่งไคล้มิรู้จักสมบ่ดี เอาขี้หมิ้นอ้อย 1 หว่านกีบแรด 1 หว่านร่อนทอง 1 จันทน์ทั้งสอง แก่น
มะหาด แก่นมะกรูด ลูกลายขนุน กัญชาแก่นมะปราง 1 ยาทั้งนี้เอาเท่ากันลายน้ามะลิทั้งพ่นทั้งพาดลงใกล้
หายสิ้นแล (ตารายา ฉบับตระกูลคชนาค)
5.2 รักษาอาการไข้ จานวน 3 ตารับ ได้แก่
5.2.1 ต้ารับยา ชโลมไข้ถ้าร้อนนอนไม่หลับ
เอารากชาพลู 1 ลูกสมอทั้งสอง 1 กัญชา 1 ต้ม 3 เอา 1 กินนอนหลับแลฯ ( ตารับยาคุณตาหมวก)
5.2.2 ต้ารับยาแก้คอแห้ง (เป็นไข้)
ให้เอาไม้เท้ายายหม่อม 1 ใบมะขาม 1 ใบมัดกา 1 รากเหลือ 1 หัวแห้วหมู 1 รากย่านนาง 1 ไม้
หวาน 1 กัญชา 1 ส้มขามเปียก 1 น้าตาลกรวด 1 บอระเพ็ด 1 ยาแก้คอแห้งแลฯ (ตารับยาคุณตาหมวก)
5.2.3 ต้ารับยาแก้ไข้
เอากระวาน 1 ลูกจันทน์ 1 สลึง ดอกจันทน์ 1 สลึง กานพลู 2 สลึง ดีปลีเชียก 2 สลึง 1 เฟื้อง
เทียนดา 1 บาท 1 เฟื้อง ลูกพิลังกาสา 3 สลึง ว่านน้า 3 สลึง 1 เฟื้อง เกลือสินเธาว์ 1 บาท เทียนเยาวพานี
1 บาท 2 สลึง 1 เฟื้อง เทียนแดง 1 บาท 1 สลึง เทียนตาตักแตน 1 บาท 3 สลึง การบูร 1 บาท 1 สลึง 1
เฟื้อง เทียนแกลบ 1 บาท 2 สลึง ลูกหมอพิเภก 2 บาท 1 เฟื้อง โกฐสอ 1 บาท 2 สลึง โกฐเขม่า 2 บาท 1
สลึง 1 เฟื้อง ขิงแห้ง 2 บาท 2 สลึง เจตมูลเพลิง 2 บาท 3 สลึง หัศคุณเทศ 1 บาท 1 ตาลึง กัญชา 2 บาท
7 ต้าลึง พริกร่อน 15 ตาลึง สารส้ม 2 สลึง เปล้าน้อย 3 บาท ผสมเข้ากัน 25 สิ่ง แล้วตาผงลายน้าก็ได้
(ตารายาไข้ของเณรขุย ฉบับวัดท้ายยอ)
5.3 โรคลมภายใน จ้านวน 6 ต้ารับ ได้แก่
5.3.1 ต้ารับยาลมจุกเสียดทังปวง
เอาอุตพิด 1 หัวเต่าเกียด 1 กระดาดแดง 1 แห้วหมู 1 ดองดึง 1 ใบสะเดา 1 ใบมะตูม 1 ใบหัสคุณ
ทั้งสอง จิ้งจ้อ 1 เจตมูลเพลิง 1 เพชรสังคาด 1 การพลู 1 ชะราทั้งสอง ใบคนที 1 กัญชา 1 พริก 1 ใบสวาด
1 เห็ดขี้วัว 1 ลูกจันทน์ 1 ขิง 1 กระเทียม 1 กระวาน 1 เอาเท่ากันบดลายน้าผึ้งรวงกินแก้ลมจุกอกแลฯ
(ตารายารักษาโรคต่างๆ)
5.3.2 ต้ารับยาแก้เวียนหน้าเวียนตา
ท่านให้เอาโกฐสอ 1 บาท พริกไทย 1 บาท กัญชา 1 บาท ดีปลี 1 บาท ยาทั้งนี้ตาผงลายน้าผึ้งรวง
เอาอ้อยแดง แทรกสักนอยแก้ไอด้วยกินหายฯ (ตารายาแก้โรคต่างๆ)
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5.3.3 ต้ารับยาแก้กลอนพันเส้น (โรคลม)
สะค้าน 1 พับแพรว 1 ดองดึง 1 ว่านน้า 1 โกฐสอ 1 โกฐพุงปลา 1 โกฐจุฬาลาพา 1 กัญชา 1
ชะเอมเทศ 1 ยาดา 1 มหาหิงคุ์ 1 ดีปลีเชียก 1 หัวอุตพิด 1 พริกเท่ายาทั้งหลาย ลายน้าผึ้งรวงแลฯ (ตารายา
แก้โรคทั้งปวง)
5.3.4 ต้ารับยาชื่อมหาวิไวยเวก (แก้ลม 15 จ้าพวก)
มหาหิงคุ์ 1 ดีปลี 1 เจตมูลเพลิง 1 ชะเอม 1 ชีล้อม 1 ชีลา 1 หัวหอม 1 สะค้าน 1 เปราะ 1 โกฐ
ก้านพร้าว 1 จิ้งจ้อ 1 หรดาล 1 ชะรา 1 ชาพลู 1 เอาเสมอภาคสิ่งละ 1 บาท แล้วเอา พริก 1 จันทน์ขาว 1
หัศคุณเทศ 1 กัญชา 1 ยาสี่สิ่งนี้เอาสิ่งละ 6 ตาลึง ตาผงลายน้าผึ้งรวงกินตามกาลังวัน แก้ลม 15 จาพวก
เป็น กุฏฐังอัศนิวาส อัศคุณนิวาส 1 ปัสวาส 1 ลม ขึ้นในอกจุกเสีย ดสีข้าง 1 ลมขึ้นในสันหลัง 1 ลมขึ้นทั่ว
สารพางค์กาย 1 ลมให้หนัก 1 ลมขึ้นตีนตายมือตาย 1 ลมขึ้นให้เวียนหัว 1 ลมขึ้นให้เสลดขัดคอ 1 ถ้าให้กิน
ยานนี้ค่อยคลายหายฯ (ตารายาแก้โรคทั้งปวง)
5.3.5 ต้ารับยามงคลทิพย์ แก้ตีนตายมือตาย
เอากัญชา 1 ตาลึง ลูกกานพลู 2 บาท ลูกจันทน์ 2 บาท พริกร่อน 1 ตาลึง เจ็ตมูลดอกแดง 1
ตาลึง เปล้าทอง 1 ตาลึง รากชาพลู 1 ตาลึง ลูกกระวาน 1 บาท ดีปลี 2 สลึง หัวกลอย 1 สลึง ตาปั้นกลอน
กินหาย (ตารายาพิเศศ ฉบับนายหิ้น โชติอัมมร)
5.3.6 ต้ารับยาลมตามมืด ลมตีนตายมือตาย
เอายาดา 2 บาท มหาหิงคุ์ 2 บาท โหราตีนหมา 2 บาท 1 ตาลึง พริกร่อน 4 บาท 4 ตาลึง ดีปลี
เชียก 2 บาท กานพลู 1 บาท เทียนขาว 2 บาท ขิงแห้ง 1 บาท เจตมูลเพลิง 2 ตาลึง กัญชา 1 บาท 2 สลึง
ตาผงลายน้าร้อนก็ได้น้าส้มส่าก็ได้ส้มกรูด กินหายฯ (ตารายาไข้ของเณรขุย ฉบับวัดท้ายยอ)
5.4 โรคตานขโมย จ้านวน 1 ต้ารับได้แก่
5.4.1 ต้ารับยาตาลภายใน
เอาคาดีควาย 1 พริก 1 กัญชา 1 คั่วให้ไหม้ ทาผงชุบสาลีอมหายแลฯ (ตารับยาไข้ของเณรขุย ฉบับวัดท้าย
ยอ)
5.5 โรคริดสีดวง จ้านวน 3 ต้ารับ ได้แก่
5.5.1 ต้ารับยาแก้ลมเสลดริดสีดวงบาน
เอาบุกรอ 1 เฟื้อง ขิงแห้ง 1 บาท ดีเกลือ 1 บาท 1 สลึง อุตพิต 2 สลึง กลอย 1 สลึง กระดาดแดง
1 สลึง ลูกจันทน์ 1 สลึง โกฐสอ 2 สลึง กระวาน 2 สลึงการบูร 1 เฟื้อง เทียนดา 1 เฟื้อง เทียนขาว 1 เฟื้อง
เทียนเยาวภาณี 1 เฟื้อง สมุนแว้ง 1 เฟือง กัญชา 5 ต้าลึง 2 สลึง ตาผงลายน้าผึ้งรวงกิน (ตารายารักษาโรค
ริดสีดวงและโรคต่างๆ)
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5.5.2 ต้ารับยาแก้ริดสีดวงทวาร
ขนานหนึ่ง เอา ดีปลี 1 ใบหนาด 1 ไพล 1 ขิงแห้ง 1 กัญชา 1 รากมะแว้งต้น 1 รากมะแว้งเครือ 1
รากมะเขือขืน 1 บุกรอ 1 กล้วย 1 อุตพิด 1 เอาทั้ง 5 เปลือกมะมุด 1 ดินสิวดิบ 1 สารส้ม 1 เอาเสมอภาค
ตาผงให้ละเอียด เอาน้ามะนาว น้าส้มส่า เอาน้าสิ่งละพอเสมอภาค ใส่กระทะอุ่นไฟให้ร้อน แล้วเอาผงใส่ลง
จึงกวนให้แห้งจึงให้กินหนักสลึงหนึ่ง แก้ริดสีดวงอันบังเกิดขึ้นในทวารนั่นแลฯ
(ตารายาคุณตาหมวก)
5.5.3 ต้ารับยาริดสีดวงลม
เอารากสามสิบ 1 บอระเพ็ด 6 ตาลึง 1 บาท พริกไทยร่อน 1 ตาลึง ขัณฑสกร 2 ตาลึง 2 บาท
เปรียงโค 1 ตาลึง 1 บาท กัญชา เท่ายาทังหลาย ตาผงลายน้าผึ้งรวง ทากลอนเท่าลูกพุทรา กินเช้าค่าเนื้อ
หนังเหี่ยวแห้งก็หาย (ตารารักษาโรคต่างๆ)
5.6 โรคโลหิต จ้านวน 3 ต้ารับ ได้แก่
5.6.1 ต้ารับยาแก้โลหิตแห้งติดกระดูกสันหลัง
ถ้าจะแก้ เอาสะค้าน 1 ผักแพรวแดง 1 ดองดึง 1 ว่านน้า 1 มหาหิงคุ์ 1 ยาดา 1 โกฐพุงปลา 1 โกฐ
จุฬาลาพา 1 กัญชา 1 อุตพิด 1 ชะเอม 1 ดีปลี 1 แก่นแสมทะเล 1 ยาทั้งนี้เอาเสมอภาค เอาพริกเท่ายา
ทั้งหลาย ตาผงลายน้าผึ้งรวงกินหนัก 1 ตาลึง แก้โรคอันกล่าวมาหายสิ้นแลฯ (ตารารักษาโรคริดสีดวงและ
โรคต่างๆ)
5.6.2 ต้ารับยานอนหมิหลับเนื่องจากเกิดสันนิบาตเพื่อเลือด
ถ้านอนหมิหลับ ชาพลู 1 สมอเทศ 1 พริก 1 กัญชา 1 ต้มสามเอาหนึ่งกินแลฯ (ตารายาพิเศศ นายหิ้น
โชติอัมมร)
5.6.3 ต้ารับยาแก้โลหิตพิการต่างๆ
ลูกจันทน์ 1 บาท เกลือสินเธาว์ 1 บาท เจตมูลเพลิง 2 สลึง ดอกจันทน์ 1 สลึง เทียนดา 1 บาท 1
เฟื้อง กัญชา 7 ต้าลึง กระวาน 1 เฟื้อง เทียนแดง 1 สลึง พริกไทย 5 ชั่ง 1 ตาลึง กานพลู 2 สลึง เทียน
ตาตั๊กแตน 1 สลึง 1 เฟื้อง การบูร 1 บาท 2 สลึง ดีปลี 1 เฟื้อง เทียนแกลบ 1 บาท 2 สลึง โกฐสอ 1 สลึง
ลูกทุรังกะษา 2 สลึง เทียนเยาวภานี 1 บาท 2 สลึง 1 เฟื้อง หัศคุณเทศ 1 ตาลึง ว่านน้า 2 สลึง สมอเทศ 2
บาท 2 สลึง สมอพิเภก 2 สลึง 1 เฟื้อง โกฐเขม่า 1 สลึง 1 เฟื้อง สมอไทย 2 บาท บุกรอ 2 สลึง ขิงแห้งป่า 2
สลึง 1 เฟื้อง ตาเป็นผงลายน้าผึ้งก็ได้ น้าอ้อยแดงก็ได้ น้านมโคก็ได้ เมื่อจะกินนั้นหนัก 1 เฟื้อง กินทุกวัน วัน
ละสามหนเวลาอย่าให้ขาดฯ (ตารายาฉบับ ตระกูล สุวรรณบัณฑิต : 2558)
5.7 ตัวยาช่วยให้เจริญอาหาร จ้านวน 2 ต้ารับ ได้แก่
5.7.1 ต้ารับยามหัศจรรย์
ท่านให้เอา มหาหิงคุ์ 1 ว่านน้า 1 เฟื้อง 2 บาท ลูกพิลังกาสา 3 บาท เกลือสินเธาว์ 1 บาท เท้า
พานี 1 ตาลึง 1 บาท สมอไทย 2 บาท เจตมูลเพลิง 2 บาท โกฐสอ 2 บาท ดีปลี 1 บาท ขิงแห้ง 2 บาท พริก
2 บาท กัญชา 3 ต้าลึง 8 บาท บุกรอ 3 ตาลึง 9 บาท ยาทั้งนี้ตาผงลายน้าผึ้งรวงก็ได้น้าร้อนก็ได้ ปั้นกลอน
เท่าลูกพริกสามลูก
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5.7.2 ต้ารับยากินข้าวไม่ได้
เอารากบัว 1 รากดอม 1 รากชาพลู 1 รากโพ๊ะออม 1 กัญชา 1 ต้มกินดีฯ (ตารายา : 2562)
6.สรุป
จากการศึ ก ษาเรื่ อ ง “กั ญ ชากั บ การรั ก ษาโรคที่ ป รากฏในหนั งสื อ บุ ด ต ารายาภาคใต้ ” สิ่ งที่ ค้ น พบใน
การศึกษาครั้งนี้พบว่ากัญชาเป็นตัวยาสาคัญที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคที่หลากหลาย จากหนังสือบุดจานวน 10
เล่ม พบตารายาที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบใช้ในการแก้กลุ่มโรคและอาการต่างๆ จานวน 26 ตารับ โดยจัดหมวดหมู่
ตามกลุ่มโรค ได้แก่1) โรคเกี่ยวกับระบบประสาท 9 ตารับยา 2) รักษาอาการไข้ 2ตารับยา 3) โรคลมภายใน 8 ตารับ
ยา 4) โรคพยาธิ 1 ตารับยา 5) โรคตาลขโมย 1 ตารับยา 6) โรคริดสีดวง 2ตารับยา 7) โรคโลหิต 2 ตารับยา 8) โรค
เกี่ยวกับสายตา 1 ตารับยานอกจากนี้ยังใช้เป็นตัวยาช่วยทาให้เจริญอาหาร 2 ตารับยา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการนา
กัญชาเข้ามาเป็นส่วนผสมในตัวยาสมุนไพรเพื่อใช้ในการรักษาโรค นับว่าเป็นภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านภาคใต้ที่ได้
สังเกต เรียนรู้ และทดลอง จนเกิดความมั่นใจและจดบันทึกไว้เป็นตารายาและใช้รักษาโรคต่างๆ สืบทอดต่อกันมารุ่น
สู่รุ่น และนับว่าเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าของชาวใต้ด้วย นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งที่ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่า
กัญชามิใช่สิ่งเสพติดให้โทษเท่านั้น แต่กัญชายังเป็นพืชที่มีสรรพคุณทางยาอันทรงคุณค่าที่คนภาคใต้รู้จักและใช้ใน
การรักษาโรคกันมาอย่างยาวนาน
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทชุมชนและภูมิปัญญาการพิทักษ์อาหารในมิติวัฒนธรรมบ้านป่า
นางเย้อ ตาบลหนองบัว อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีในบริบทสังคมปัจจุบัน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บ
ข้ อ มู ล โดยการค้ นคว้ าจากเอกสาร ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ลสาคั ญ คื อ เจ้ า อาวาสวั ดหนองบั ว ผู้ น าชุ ม ชน ก านั น ผู้ ใ หญ่บ้าน
ชาวบ้านจานวน 6 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลรอง คือ หน่วยงานราชการในพื้นที่ จานวน 3 คน ข้อมูลจากภาคสนามใช้แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยมีการ
ตรวจสอบข้อมูลทุกขั้นตอน พื้นที่ศึกษา คือ บ้านป่านางเย้อ หมู่ที่ 6 ตาบลหนองบัว อาเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
ผลการวิจัยพบว่า “ป่านางเย้อ” เป็นการเรียกชื่อท้องถิ่นตามสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ของหมู่บ้าน
เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีต้นเย้อขึ้นเป็นจานวนมาก ต้นเย้อเป็นพืชประเภทไม้เลื้อยจะขึ้นมากบริเวณชุมชนป่านาง
เย้อ อดีตชาวบ้านมักเรียกชื่ อหมู่บ้ านดั งกล่า วว่ า “ป่าอีเย้อ” แต่ฟังดูไม่สุภาพจึงเปลี่ยนมาเป็ น “ป่านางเย้ อ ”
ลักษณะของหมู่บ้านป่านางเย้อมีภูเขาสลับกับพื้นที่ราบเชิงเขาและพื้นที่ราบริมฝั่งแม่น้า มีแม่น้าศรีสวัสดิ์ประชากร
บ้านป่านางเย้อมีวิถีชีวิตเป็นสังคมเกษตรกรรมหาพืชผัก จากแหล่งธรรมชาติมาบริโภค พึ่งพาอาศัยทรัพยากรท้องถิ่น
ถึงแม้กาลเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปซึ่งส่งผลต่อวิถีชีวิตแบบเดิม แต่ชุมชนยังสามารถปรับตัวให้ดารงชีวิตและแสดงอัต
ลักษณ์ของชุมชนแห่งนี้ โดยอาศัยภูมิปัญญาจากบรรพชนที่ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ ทาให้ชุมชนแห่งนี้มีรูปแบบการ
พิทักษ์อาหารให้สามารถมีกินมีใช้ตลอดปี ทั้งวิธีการหมัก ดอง และตาก เป็นวิธีการที่ หลากหลาย แต่อย่างไรก็ดี
วิธีการดังกล่าวเป็นลักษณะของการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ทาให้ชุมชน
แห่งนี้ยังสามารถมีรูปแบบวิถีชีวิตบนความหลากหลายท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชนได้อย่างยั่งยืน
ค้าส้าคัญ : ภูมิปัญญา, พิทักษ์อาหาร, บ้านป่านางเย้อ
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ABSTRACT
The purpose of this area study was to investigate the community context and wisdom of
food protection in a cultural dimension of Ban Pa Nang Yoe, Nong Bua Sub-district, Mueang
District, Kanchanaburi Province. Qualitative research methods and applied anthropological
research methods were employed. Data were collected from related documents and field data
were collected through semi-structured in-depth interviews, and participant and non-participant
observations. The data were validated at all the steps of collection. The study area was Ban Pa
Nang Yoe, Nong Bua Sub-district, Mueang District, Kanchanaburi Province.
The results revealed that the area, “Pa Nang Yoe”, is named according to its geological
environment as a lot of Yoe, a climbing plant, grow there. In the past the area was called “Pa Ee
Yoe” but the word “ee” did not sound polite and was, thus, officially changed to “Pa Nang Yoe”.
This area has mountains and plains on foothills and along river banks. Srisawat or Kwai Yai River
flows through the village. Consequently, the community is an agricultural society where people
collect vegetables from natural sources for consumption and depend on local resources. Even
though time has passed and affected the traditional way of life, the community is able to adapt
and exist with its identities using wisdoms inherited from their ancestors that give them food
protection methods: fermenting, pickling, and drying which make food available all year round.
Therefore, the community’s way of life will be sustainable on its local natural diversity.
Keywords: Wisdom, food protection, Ban Pa Nang Yoe
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บทน้า
มนุษย์ต่างจากสัตว์เพราะมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐผู้มีวัฒนธรรม เป็นคากล่าวที่ชี้ให้เห็นชัดเจนว่า ลักษณะ
เด่นของมนุษย์เมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์อื่น อยู่ตรงที่มนุษย์มีวัฒนธรรม เพราะวัฒนธรรมเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี
และภาษาพูด มนุษย์สามารถปรับปรุงพัฒนาตนเอง ปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตให้ดีขึ้น เหมาะสมขึ้น
มนุษย์รู้จักใช้สมองมากกว่าสัตว์ วัฒนธรรมของมนุ ษย์นั้นมีลักษณะที่ซับซ้อน (อมรา พงศาพิชญ์ , 2553, น.23)
วัฒนธรรมเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์ตรงที่มีการรู้จักคิดมีการเรียนรู้จัดระเบียบชีวิต
ให้เจริญอยู่ดีกินดีมีความสุขสะดวกสบายรู้จักแก้ไขปัญหาซึ่งแตกต่างไปจากสัตว์ที่เกิดการเรียนรู้ โดยอาศัยความจา
เท่านั้นโดยที่มนุษย์มีการถ่ายทอดการเรียนรู้เป็นวิถีชีวิตหรือเป็นแบบแผนของการดาเนินชีวิตมนุษย์เกิดในสังคมใดก็
จะเรียนรู้และซึมซับในวัฒนธรรมของสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่ดังนั้นวัฒนธรรมในแต่ละสังคมจึงแตกต่างกัน (พัทยา
สายหู, 2549, น.16)
วัฒนธรรมอาหารเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่งมีการแลกและรับ
เอาจากวัฒนธรรมอื่นเป็นวัฒนธรรมหนึ่งที่มีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันของคนต่างวัฒนธรรมทาให้เกิดความ
เข้าใจเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆช่วยให้มนุษยชาติเข้าใจกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ง่ายขึ้น (พัฒนะ วิศวะ, 2549, น.
123) นอกจากนี้วัฒนธรรมอาหารยังเป็นภาพสะท้อนที่เป็นรูปธรรมของอุปนิสัยภูมิปัญญาวิถีชีวิตความเชื่อเฉพาะตัว
ของแต่ละชนชาติทาให้มนุษย์ไม่มองหรือเข้าใจโดยใช้พื้นฐานของตนเป็นเกณฑ์ในการตัดสินคนต่างวัฒนธรรม
นอกจากนี้วิธีการกินวิธีการปรุงรวมถึงฤดูกาลเวลาที่เหมาะสมหรือความเชื่อของการกินอาหารแต่ละชนิดแต่ละอย่าง
ล้วนเกิดจากประสบการณ์ของบรรพบุรุษทั้งสิ้นซึ่งอาหารแต่ละชนิดเหมาะสมกับภูมิอากาศและสุขภาพของคนที่
อาศัยอยู่ในแต่ละเขตวัฒนธรรมอาหารมีความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับความเชื่อโดยเฉพาะการหาวัตถุดิบมาปรุง
อาหารจะมีเรื่องความเชื่อกากับไว้แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคแต่ละพื้นที่ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับอาหารนั้นส่วน
ใหญ่จะให้คุณกับร่างกายมีประโยชน์ทั้งในด้านยาและสมุนไพรไปพร้อมๆกันความเชื่อเหล่านี้ล้วนแตกต่างกันในแต่ละ
พื้นที่ในขณะเดียวกันวัฒนธรรมและความเชื่อเรื่องอาหารของคนต่างชาติต่างภาษายังส่งผลสะท้อนให้เห็นถึงสุขภาพ
ของคนในสังคมนั้นๆได้เป็นอย่างดี (ประหยัด สายวิเชียร, 2547, น. 26)
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมทางด้านอาหารมาช้านานจนถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาที่ได้พัฒนาและ
สั่งสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันวัฒนธรรมอาหารไทยเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงอัตตะเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่
ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษการกินอาหารร่วมสารับเป็นการสะท้อนลักษณะของสั งคมที่มีน้าใจช่วยเหลือเกื้อกูล
แบ่งปันกันการปรุงอาหารที่ใช้เวลาควบคู่กับความประณีตก็สะท้อนอุปนิสัยใจเย็นละเอียดอ่อนของคนไทยก่อนหน้าที่
แนวคิดเรื่องอาหารจะได้รับความนิยม การคานึงถึงอาหารเป็นประเด็นที่ถูกมองข้ามมาสักระยะอันเป็นผลมาจากการ
ตัดทอนขั้นตอนและกระบวนการผลิตอาหารลงจนทาให้วิธีการสร้างสรรค์อาหารดูง่ายดาย ประกอบกับพลวัตการใช้
ชีวิตที่รวดเร็วไม่เอื้อให้มนุษย์สังเกตหรือเรียนรู้เรื่องรอบตัวให้ฉับไวได้เหมือนเดิม มนุษย์ได้เริ่มสร้างวิถีการดาเนิน
ชีวิตรูปแบบใหม่ขึ้นมาซึ่งสนใจกระบวนการน้อยลง และให้ความสาคัญกับผลลั พธ์ก่อนเสมอ จนวันนี้วิถีการบริโภค
อาหารของมนุษย์จึงเน้นรูป รสชาติ รสนิยมและความสะดวกรวดเร็ว เป็น “วัฒนธรรมอาหารสาเร็จรูป” วิกฤตทาง
ความคิดเช่นนี้ถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางอาหารโลกและจะคอยกัดกร่อนคุณค่าทุกมิติของอาหารทีละน้อย
โดยเฉพาะมิติทางวัฒนธรรม
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วิธีคิดที่ใส่ใจเรื่องของกระบวนการน้อยลงมีส่วนทาให้คุณค่าของอาหารในมิติวัฒนธรรมเป็นที่น่ากังวล โดย
ธรรมชาติ กระบวนการผลิตอาหารอาศัยกรรมวิธี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฐานทรัพยากรเฉพาะถิ่นที่หลากหลาย มี
กระบวนการเฉพาะตนที่ชัดเจน อาหารหนึ่งชนิดสามารถเชื่อมโยงมนุษย์ให้ มาเกี่ยวข้องกันได้อย่างน่าอัศจรรย์
อาหารในเชิงสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจึงไม่ใช่ผลผลิตจากการปรุงที่มีความหมายแข็งทื่อ แต่อาหารหนึ่งชนิดกลับ
มีการเมืองภายในหรือระบบสัญลักษณ์ซ่อนอยู่เสมอ การเมืองเรื่องอาหารและระบบสัญลักษณ์ที่ซ่อนอยู่ในอาหารนี้
เองที่ผูกโยงอาหารเข้าไว้กับประเด็นความมั่นคง ระบบดังกล่าวมีส่วนกาหนดอย่างมีนัยยะว่าให้ใครหรือไม่ให้ใครเข้า
มาเกี่ยวข้องกับอาหารชนิดใด ทรัพยากรใด ใครมีอานาจดูแลและธารงรักษากรรมวิธีและวัตถุดิบหนึ่งๆ ไว้ กุศโลบาย
ใดสร้างขึ้นมาเพื่อพิทักษ์อาหารและทรัพยากร ฯลฯ ดังนั้นการศึกษาเรื่ องปฏิบัติการทางวัฒนธรรมในการพิทักษ์
อาหารจึงไม่ควรละเลยมิติทางวัฒนธรรมหรือเชิงสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาแม้แต่น้อย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพื้นที่ (Area-Based Research)โดยมีบ้านป่านางเย้อ เป็นพื้นที่ศึกษา ลักษณะของ
หมู่บ้านป่านางเย้อมีภูเขาสลับกับพื้น ที่ราบเชิงเขาและพื้นที่ราบริมฝั่งแม่น้า มีแม่น้าศรีสวัสดิ์ (แควใหญ่ไหลผ่าน)
ประชากรในหมู่บ้านบ้านป่านางเย้อมีวิถีชีวิตยังคงเป็นสังคมกึ่งเมืองกึ่งเกษตรกรรม ดารงชีวิตเรียบง่าย ลักษณะเด่น
ของพื้นที่คือชุมชนยังคงยึดอาชีพเกษตรกรรม ดารงชีวิตจากการพึ่งพาอาศัยฐานทรั พยากรท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญา
แบบดั้ งเดิ ม ดั งนั้ น การศึ ก ษาประเด็ น ภู มิ ปั ญ ญาการพิ ทั ก ษ์ อ าหารในมิ ติ วั ฒ นธรรม บนความหลากหลายของ
ทรัพยากรท้องถิ่นในพื้นที่หมู่บ้านป่านางเย้อจึงไม่สามารถละเลยมิติวัฒนธรรมได้ นอกจากนี้การนาวิธีการศึกษาทาง
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามาใช้ ยังมี ส่วนเอื้อให้คลี่คลายปมหรือระบบสัญลักษณ์ที่สัมพันธ์กับความมั่นคงทาง
อาหารได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาบริบทชุมชนและภูมิปัญญาการพิทักษ์อาหารในมิติวัฒนธรรม บ้านป่านางเย้อ ตาบลหนองบัว
อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในบริบทสังคมปัจจุบัน
วิธีด้าเนินการวิจัย
งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาการถนอมอาหาร เป็นการศึกษาครอบคลุมประเด็นอาหาร ผู้วิจัยมีการวางแผนโดยใช้เทคนิคเพื่อให้ได้ข้อมูล
ลึกและละเอียดมีความน่าเชื่อถือ ดังนี้
1.การเลือกสนามวิจัยและสถานการณ์ทางสังคม: การศึกษาสารวจ ด้วยเหตุผลของความสะดวกในการ
เดินทางเข้าถึงหมู่บ้าน โดยเข้าไปติดต่อกับผู้ใหญ่บ้านอย่างไม่เป็นทางการ กาหนดวันที่จะเข้าไปศึกษาสังเกตและ
สัมภาษณ์ เพื่อให้นักวิจัยมีผู้นาในการเข้าไปสัมภาษณ์ยังครัวเรือนต่างๆ และรวมถึงสถานการณ์ทางสังคม ได้แก่
สถานที่ในชุมชนแห่งนี้มีการทากิจกรมร่วมกันในงานประเพณีต่างๆ รวมถึงวิถีชีวิตประจาวันในการทามาหากินในป่า
ในไร่ และบริเวณรอบที่อยู่อาศัย ผู้แสดง ในที่นี้ คือ กลุ่มผู้ให้ข่าวสาคัญ คือ เกษตรกรในชุมชน และผู้นาชุมชนอย่าง
เป็นทางการ เป็นผู้อธิบายถึงลักษณะและการใช้ชีวิตของชาวบ้านในชุมชนบ้านป่านางเย้อ
2. การเข้าสนาม:การเข้าชุมชนอย่างไม่เป็นทางการ โดยการเข้าศึกษาวิจัยหมู่บ้านอย่างไม่เป็นทางการ โดย
การประสานติดต่อผู้ใหญ่บ้านของชุมชนบ้านป่านางเย้อและสร้างปฏิสัมพันธ์กับชุมชน โดยวิธีการเข้ าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ที่จัดขึ้นในชุมชน โดยใช้เวลา 2 สัปดาห์ในการเข้าไปสังเกตและเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นในชุมชน
3. การเยือนชุมชนที่ศึกษา: ผู้วิจัยหาแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมิติการทามาหากินของชาวบ้านในชุมชนป่า
นางเย้อและชุมชนบ้านตลิ่งแดงซึ่งเป็นหมู่บ้านใกล้ เคียง ทั้งแหล่งข้อมูลจากพระสงฆ์ และปราชญ์ชุมชนด้านอาหาร
ทั้งการสารวจสภาพแวดล้อมของชุมชนอย่างคร่าวๆ โดยใช้ระยะเวลา 3 วัน ทาให้นักวิจัยเห็นโครงสร้าง ลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนบ้านป่านางเย้อ
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4.การสังเกตอย่างมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม: เพื่อเก็บข้อมูลปฐมภูมิด้านต่างๆ ของชีวิตคนในชุมชนบ้าน
ป่านางเย้อ ทาให้ค้นพบสถานการณ์ทางวัฒนธรรมในชุมชน เข้าใจเกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้ อ งกับ
อาหาร และนาข้อมูลมาตรวจสอบความถู กต้ องของการศึ กษาโดยการจัดสนทนากลุ่ม ย่อย ในลักษณะแผนผั ง
ความคิด
5.เครื่องมือการวิจัย แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบกึ่งโครงสร้าง การจัดทาแผนที่เดินดิน การจดบันทึกข้อมูล
ภาคสนาม การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การสนทนากลุ่มเพื่อยืนยันและตรวจสอบข้อมูล
6.การสัมภาษณ์ผู้ให้ข่าวสาคัญโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In – depth interview) : โดยกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลสาคัญ คือ เจ้าอาวาสวัดหนองบัว ผู้นาชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านจานวน 6 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลรอง คือ
หน่วยงานราชการในพื้นที่ จานวน 3 คน
7.การจัดสนทนากลุ่มเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและการคืนข้อมูลชุมชน
8. การวิเคราะห์ข้อมูล ในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเริ่มขึ้นในขณะการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจะเริ่มขึ้นเมื่อข้อมูลสนามอิ่มตัว การวิเคราะห์เชิงลึกนั้นใช้การตรวจสอบ
ข้อมูลสามเส้าทั้งด้านตัวผู้วิจัย ด้านเวลาและด้านวิธีการ นอกจากนี้ยังให้ความสาคัญกับการจาแนกข้อมูลด้วยฐาน
ความเหมือนความต่างด้วยข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์สังเคราะห์ดังกล่าวจะถูกนาเสนอต่อชุมชนด้วยการจัดเวที
เสวนาขึ้นซึ่งประโยชน์ที่ได้คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การตรวจสอบข้อมู ลร่วมกันและการสนับสนุนกระบวนการมี
ส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในงานศึกษาวิจัยภายหลังการวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จสิ้นจนได้องค์ความรู้ที่ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกัน
กระบวนการเขียนรายงานการวิจัยจะเริ่มต้นขึ้น
9. การตรวจสอบความน่าเชื่อถือ: การตรวจสอบข้อมูลเป็นการดาเนินการหลังการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
ก่อนการวิเคราะห์ข้อมูล โดยในการวิจัยครั้งนี้มีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า ได้แก่
9.1 การตรวจสอบสามเส้า ด้า นข้ อ มูล (data triangulation) ซึ่ งจะเป็ น การพิ จ ารณาว่ า ข้ อ มูล ที่ได้มา
น่าเชื่อถือเพียงใด โดยจะตรวจสอบจากแหล่งบุคคลผู้ให้ข้อมูลที่ต่างแหล่ง กัน ได้แก่ เกษตรกร ปราชญ์/ผู้รู้ ผู้นา
ชุมชน และครู นักพัฒนาองค์กรเอกชนในพื้นที่
9.2 การตรวจสอบสามเส้ า ด้ า นวิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล (methodological triangulation) ซึ่ ง จะ
พิจารณาจากวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ กัน เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลในประเด็น เดียวกัน
โดยวิธีการที่ใช้ ได้แก่ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบเจาะจง และการสนทนากลุ่ม
9.3 การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฏี (Theoretical Triangulation) มีกรอบการวิจัยซึ่งมาจากทฤษฏี
มากกว่าหนึ่งทฤษฏี ที่อาจะไม่สอดคล้องกัน แต่มีจุดเด่นที่นามาใช้ประโยชน์ร่วมกั น เพื่อเป็นแนวทางการวิจัยนั้น
หรือเป็นการทอดสอบทฤษฏีที่ขัดแย้งกัน
ผลการวิจัย
วิถีชีวิตชุมชนบ้านป่านางเย้อที่นี้ยังคงมีรูปแบบการดาเนินชีวิตแบบดั้งเดิมซึ่งยึดมัน่ ในพระพุทธศาสนา และ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวพันกับธรรมชาติและวิถีชีวิตเป็นอย่างมาก ล้วนจะต้องมีการทาพิธีบวงสรวง เสี่ยงทาย ขอ
อนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองอยู่ทั้งสิ้น สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏีโครงสร้างหน้าที่ที่มนุษย์เมื่ออยู่รวมกันในสังคม
ต้องมีการจัดระเบียบทางสังคมเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกัน ในกฎระเบียบที่มีการตกลงร่วมกันเพื่อให้สามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างสันติสุข โดยผู้วิจัยได้นาเสนอบทความชิ้นนี้ คือ
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1.บริบทชุมชนบ้านป่านางเย้อ
บ้านป่านางเย้อ หมู่ที่ 6 ตาบลหนองบัว อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นหมู่บ้านเก่าแก่แห่งหนึ่งใน
ตาบลหนองบัว ที่มาของคาว่า “ป่านางเย้อ” เป็นการเรียกชื่อตามบริบทของหมู่บ้านเนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีต้น
เย้อขึ้นเป็นจานวนมากต้นเย้อเป็นพืชประเภทไม้เลื้อย ขึ้นในป่าในอดีตชาวบ้านมักเรียกชื่อหมู่บ้านดังกล่าวว่า “บ้าน
ป่าอีเย้อ” แต่ฟังดูไม่สุภาพจึงเปลี่ยนมาเป็น “บ้านป่านางเย้อ” ลักษณะของหมู่บ้านป่านางเย้อมีภูเขาสลับกับพื้นที่
ราบเชิงเขาและพื้นที่ราบริมฝั่งแม่น้า มีแม่น้าศรีสวัสดิ์ไหลผ่านประชากรในหมู่บ้านบ้านป่านางเย้อดารงชีวิตเรียบง่าย
ลักษณะเด่นของพื้นที่ คือ ชุมชนยังคงยึดอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ดารงชีวิตจากการพึ่งพาอาศัยฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญาแบบดั้งเดิม ยึดกฎเกณฑ์ความสัมพันธ์ระบบเครือญาติ แต่ปัจจุบันโครงสร้างของ
ครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยว มีวิธีการถ่ายทอดความรู้ สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันบ้านป่านางเย้
อประกอบด้วย 2 บ้าน ได้แก่ บ้านป่านางเย้อและบ้านหนองขี้เหล็ก
- พัฒนาการบ้านป่านางเย้อ
จากลักษณะความเป็นมาของหมู่บ้านป่านางเย้อ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่แห่งหนึ่งของตาบลหนองบัว มีการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ในชุมชนขึ้น ซึ่งได้แก่ ในปี พ.ศ. 2497 มีชาวมอญอพยพเข้ามาค้าขายและตั้งรกราก โดยผู้นา
ชุมชนในขณะนั้นได้มอบที่ดินส่วนหนึ่งให้กับชาวมอญ ทาให้เริ่มเป็นชุ มชนขนาดใหญ่ขึ้นหลังจากมีการประกาศใช้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 ในปี พ.ศ. 2504 เกิดการพัฒนาในระดับชุมชนโดยมีการสร้าง
โรงเรียนขึ้นในชุมชน โดยครูปรีชา กลุ่นบุตย์ เป็นครูใหญ่คนแรก ผลจากการมีโรงเรียนในชุมชนรวมทั้งผลจากการ
พัฒนากระแสหลักทาให้ความเจริญต่างๆ เริ่มเข้าสู่ชุมชน ทั้งระบบสาธารณูปโภคและระบบคมนาคม

ภาพที่ 1 พัฒนาการของหมู่บ้านป่านางเย้อ
ที่มา: นพรัตน์ ไชยชนะ, 14 ธันวาคม 2559
- ทรัพยากรในชุมชน
สภาพป่าไม้ในชุมชนของป่านางเย้อ ตาบลหนองบัว อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ไม่เหมือนในอดีตที่ผ่าน
มา กล่าวคือ ส่วนใหญ่จะเป็นทรัพยากรที่ถูกนามาใช้และไม่ได้ดูแลรักษา อาจมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของจานวน
ประชากรในชุมชน เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่ติดต่อกับเขตทหาร (จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี) และมีจานวน
ประชากรแฝงที่เข้ามาใช้ทรัพยากรต่างๆในชุมชน
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ภาพที่ 2 แผนที่เดินดินบ้านป่านางเย้อ
ที่มา: นพรัตน์ ไชยชนะ, 14 ธันวาคม 2559
กล่าวได้ว่าชุมชนแห่งนี้ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่แห่งหนึ่งในตาบลหนองบัว ประชากรในหมู่บ้านบ้านป่านางเย้อ
มีวิถีชีวิตยังคงเป็นสังคมกึ่งเมืองกึ่งเกษตรกรรม ดารงชีวิตเรียบง่าย ลักษณะเด่นของพื้นที่คือชุมชนยังคงยึดอาชีพ
เกษตรกรรม ดารงชีวิตจากการพึ่งพาอาศัยฐานทรัพยากรท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญาแบบดั้งเดิม
2. ภูมิปัญญาในการพิทักษ์อาหารบ้านป่านางเย้อ
ชุมชนบ้านป่านางเย้อ ไม่แตกต่างกับชุมชนอื่น ๆ ในประเทศไทย ซึ่งมีวิถีการทาการเกษตรเป็นแหล่ง ผลิต
อาหารที่มีความสาคัญอย่างมาก ที่จะสร้างให้เกิดความมั่นคงทางอาหารให้เกิดขึ้นทั้งระบบครอบครัวและชุมชนมี
โครงสร้างทางกายภาพ ประชากร เศรษฐกิจและสังคมเหมาะแก่การทาเกษตรกรรม ซึ่งชุมชนแห่งนี้ได้ยึดวิธีการทา
การเกษตรมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน กล่าวคือ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มและมีแม่น้า แหล่งน้าไหลผ่าน สภาพ
ปัจจุบันชุมชนมีลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีความเจริญและทันสมัยปะปนกับการใช้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเส้นทาง
คมนาคมเข้าถึงทุกพื้นที่ที่ทาการเกษตร ประชากรอยู่อาศัยแบบไม่หนาแน่น มีทั้งครอบครัวขยายและครอบครัวเดี่ยว
ความเป็นอยู่เรียบง่าย ความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นแบบเครือญาติ มีอาชีพหลักและอาชีพรองเกี่ยวพันกับการเกษตร
ทุกพื้นที่มีระบบสาธารณูปโภคทันสมัยและครบครัน ทุกครัวเรือนในเกือบทุกตาบลมีไฟฟ้าใช้ มีการใช้การสื่อสารที่
ทันสมัยทุกระดับ มีระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมรองรับเพียงพอ การทาอาชีพการทาการเกษตรของชาวบ้านป่านาง
เย้อ ส่งผลให้เกิดการถ่ายทอดรุ่นต่อรุ่น สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนและครอบครัวมาตั้งแต่อดีต สะท้อน
เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน สาหรับข้อค้นพบภูมิปัญญาในการพิทักษ์อาหารบ้านป่านางเย้อ มีข้อค้นพบดังนี้
2.1 ภูมิปัญญาการใช้ความร้อน ความร้อนเป็นพลังงานที่มีประโยชน์อย่างสูงในกรรมวิธีการผลิตและการ
ถนอมอาหาร ความร้อนช่วยปรับปรุงให้อาหารมีกลิ่นรสเนื้อสัมผัสและคุณค่าทางอาหาร เหมาะสมแก่การบริโภค
ความร้อนสามารถทาลายจุลินทรีย์และเอนไซม์ที่ทาให้อาหารเสื่อมเสีย การหุงต้มที่ใช้ในครัวเรือนจึงเป็นกรรมวิธีการ
แปรรูปและยืดอายุการเก็บของอาหารให้นานขึ้น (มาลัยวรรณ อารยะสกุล และคณะ, 2545: 290 - 291) ชุมชนบ้าน
ป่านางเย้อ ใช้วิธีการพิทักษ์อาหารโดยใช้ความร้อนในการประกอบอาหารทุกชนิดในลักษณะของเมนูอาหารต่างๆ
เช่น แกง ต้ม ลวก ผัด ทอด ตาก ตุ๋น ดังคากล่าว
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"การใช้ความร้อนในการประกอบอาหาร มันคือวิธีการที่ถูกถ่ายทอดมาตั้งแต่อดีตแล้ว เพราะทุกอย่างที่เอา
มามันดิบ ทานไม่ได้หรอก ต้องผ่านการใช้ความร้อน นั้นคือการใช้ไฟ ทาให้สุกก่อนถึงจะทานได้ และอีกอย่างหนึ่ง
การใช้ความร้อนด้วยการปรุงด้วยการใช้แก๊สทาให้อาหารเก็บไว้ได้หลายวันด้วย"
(ไพเราะ เหมือนหงษ์, 2559, กรกฏาคม 15)
"อาหารทุกอย่างต้องผ่านการใช้ความร้อนก่อน ถึงจะนามารับประทานได้ เมนูทุกเมนูที่ต้องใช้ความร้อน ไม่
นั้นก็เอามาทานไม่ได้" (พรพันธ์ สมสี, 2559, กรกฏาคม 15)
2.2 ภูมิปัญญาการท้าแห้ง การทาแห้ง หมายถึง การลดปริมาณน้าในอาหารเพื่อลดค่าวอเทอร์ แอกทีวิตี
(Water activ - tiy) ให้อยู่ในระดับต่าพอควรที่จะสามารถหยุดยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของการ
เสื่อมเสียของอาหารและยังช่วยชลอการเสื่อมเสียของอาหารจากปฏิกิริยาเคมีและเอนไซม์ กา รทาแห้งจึงเป็น
กระบวนการที่ถนอมอาหารให้มีอายุการเก็บนานขึ้น และยังสะดวกต่อการขนส่งและเก็บรักษาเนื่องจากปริมาณและ
น้าหนักของอาหารลดลง (มาลัยวรรณ อารยะสกุล และคณะ, 2545: 292) สาหรับชุมชนบ้านป่านางเย้อ ใช้วิธีการ
ทาแห้งด้วยการตาก เพื่อให้อาหารสามารถนามาใช้อีกครั้งในยามที่จาเป็น วิธีการตาก จัดว่าเป็นภูมิปัญญาของชุมชน
ที่ถ่ายทอดมาตั้งแต่อดีต ปัจจุบันชุมชนบ้านป่านางเย้อ ใช้วิธีการตากอาหาร หรือวัตถุดิบทางการเกษตร เพื่อเก็บ
รักษาพันธุ์พืชต่างๆ เช่น พริกขี้หนู พริกไทย และเมล็ดผัก ต่างๆ ที่จะเก็บไว้เพาะปลูกในไร่หรือในละแวกบ้าน ดังคา
กล่าว
"สิ่งที่เอามาตากก็แล้วแต่นะว่ามีอะไร ที่จะเอามาตากแล้วเก็บไว้ได้บ้าง แต่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเมล็ดพันธุ์
พืชต่างๆ ที่เราจะเอาไว้ปลูกในปีถัดไป เช่น ถั่วพลู ถั่วฝักยาว พริก" (กิมเฮียง ศรีเจริญสุข, 2559, กรกฏาคม 15)
"วิธีการตากเป็นวิธีการง่ายที่ สุด ตากได้หมด แม้กระทั้งเนื้อหมู ปลาแดดเดียว มันสามารถเก็บไว้ได้นาน
อย่างน้อยๆ ก็เก็บไว้เป็นเดือนๆ ถึงจะเอาออกมากินได้" (มลธิตา ใจดี, 2559, กรกฏาคม 15)
2.3 ภูมิปัญญาการให้ความเย็น การใช้ความเย็นเป็นกระบวนการถนอมอาหารที่ใช้มาเป็นเวลานาน เช่น
ชาวเอสกิโมรู้จักการเก็บอาหารใต้น้าแข็ง การใช้ความเย็นเพื่อถนอมอาหารสามารถทาได้ 2 ระดับ คือ การใช้ความ
เย็นระดับเหนือจุดเยือกแข็งและการเก็บ และการแช่เยือกแข็งและการเก็บ การใช้ความเย็นมีผลตั้งแต่ทาให้จุลทรีย์
เจริญเติบโตช้าลงจนถึงหยุดการเจริญเติบโต แต่เมื่อนาอาหารวางไว้ที่ อุณภูมิปกติแล้วทั้งจุลินทรีย์ก็จะเจริญและ
ปฏิกิริยาเคมีก็จะดาเนินต่อไปจนทาให้อาหารเกิดการเสื่อมเสียได้ (มาลัยวรรณ อารยะสกุล และคณะ, 2545: 294)
สาหรับชุมชนบ้านป่านางเย้อ ตั้งแต่เริ่มมีไฟฟ้าเข้ามาในชุมชนแห่งนี้ สิ่งที่ที่ทาให้ชุมชนแห่งนี้เปลี่ยน คือ การรับเอา
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในชุมชน ซึ่งสิ่งที่มีความสาคัญในการพิทักษิ์อาหารให้มีกิน มีใช้ และสามารถเก็บไว้เพื่อนามา
บริโภคภายหลัง คือ ตู้เย็น ตู้แช่ ที่สามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตคนในชุมชนให้นาอาหารมาแช่เอาไว้ และเมื่อต้องการ
บริโภคเมื่อไรก็ถึงจะหยิบออกมาประกอบอาหาร ดังคากล่าว
"ตั้งแต่มีไฟฟ้าเข้ามา ก็มีทีวี ตู้เย็น ไปเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เข้ามาในหมู่บ้านเรา แต่ไม่ได้อยู่ๆ ก็มีเลยนะ จะ
มีแต่บ้านที่มีฐานะในชุมชน ถึงจะมีสิ่งเหล่านี้ แต่พอมีแล้ว ก็ทาให้สามารถซื้อวัตถุดิบต่างๆ มาใช้ในตู้เย็นได้ กว่าจะ
นามาประกอบอาหารก็หลายวัน แม้กระทั่งไข่ไก่ ยังแช่ได้เลย อยู่ได้เป็นเดือน" (สมพล ส่วนลา, 2559, กันยายน 29)
"การซื้อผัก ปลา เนื้อสัตว์ต่างๆ มาแช่ตู้เย็น สามารถเก็บไว้หลายวัน อย่างฉันไม่ค่อยจะออกไปซื้อที่ตลาด แต่พอที
หนึ่งก็ซื้อมาใส่ตู้เย็นนี้ละ อยู่ได้เป็นสัปดาห์" (กาจร โคกแก้ว, 2559, กันยายน 17)
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2.4 ภูมิปัญญาการหมักหรือการดอง การหมักเป็นกระบวนการแปรรูปอาหารที่มนุษย์ได้ใช้มาแต่โบราณ
ความหมายของการหมัก คือ กระบวนการที่ใช้จุลินทรีย์เปลี่ยนแปลงสารอินทรีย์พวกคาร์โบไฮเดรตและสารประกอบ
ที่ ค ล้ า ยคลึ งให้ เ กิ ด สารเคมี ชนิ ด อื่ น ซึ่ งมี ผ ลให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์อ าหารนั้ น มี อ ายุ ก ารเก็ บ ได้น านขึ้ น อาหารที่ เ กิ ด จาก
กระบวนการหมักมีมากมายหลายชนิด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสารเริ่มต้นและชนิดของจุลินทรีย์ที่ใช้หมัก (มาลัยวรรณ อารยะ
สกุ ล และคณะ, 2545: 298) หมู่ บ้ า นป่ า นางเย้อ ใช้ วิ ธี ก ารพิ ทั ก ษ์ อ าหารด้ว ยวิ ธี การหมัก /การดอง เป็ น วิ ธี ที่ ถูก
ถ่ายทอดมาตั้งแต่อดีต และเป็นวิธีที่ปัจจุบันชุมชน ยังมีใช้มาตั้งแต่อดีตเป็นต้นมา สามารถรักษาและถนอมอาหารให้
สามารถกินตลอดปี ดังคากล่าว
"วิธีการหมักหรือการดอง เรามีอะไรก็สามารถนามาทาได้หมด เป็นวิธีการง่ายๆ แต่สามารถเก็บอาหารให้
ได้กินได้นาน โดยวิธีการดอง นี้อยู่ได้เป็นปีๆ ส่วนมากจะนิยมดองเป็นผักและผลไม้ เนื้อสัตว์ก็มีบ้าง แต่ไม่บ่อยนะ"
(สมพงษ์ ใจดี, 2559, กันยายน 17)
"การหมัก เป็นภูมิปัญญาของกลุ่มชนที่ถูกถ่ายทอดมานานแล้ว เราเรียนรู้วิธีการดังกล่าวจากพ่อแม่ ปู่ย่าตา
ยาย เมื่อก่อนได้สัตว์อะไรมา หรือได้ผลไม้อะไรมาในปริมาณมากๆ กินไม่หมดก็จะใช้วิธีการดังกล่าวในการเก็บ
ผลผลิตเหล่านี้" (อนุทาน สุวรรณ, 2559, กันยายน 17)
สาหรับชุมชนบ้านป่านางเย้อ ส่วนใหญ่ในชุมชนจะนาผลไม้ที่มีจานวนมากในแต่ละฤดูกาลนามารักษาให้สามารถเก็บ
ไว้ได้นาน สาหรับชุมชนบ้านป่านางเย้อ มักนิยมนามะม่วงมากวน มะม่วงกวน ถือเป็นขนมกินเล่นชนิดหนึ่ง มี
ลักษณะเป็นแผ่นบาง ๆ ค่อนข้างใส สีออกเหลืองหรือน้าตาลอมเหลือง มีความเหนียวพอสมควร ทาเป็นรูปวงกลม
ดอกไม้ หรือ ม้วนเป็นเกลียว เป็นต้น การทามะม่วงกวนถือเป็นหนึ่งในวิธีการถนอมอาหารที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ
หลักการถนอมอาหารโดยการกวนนั้นมีหลักดังนี้คือ นาเอาผลไม้ที่สุกแล้วมาเคี่ยวผสมรวมกับน้าตาล โดยอาศัยความ
ร้อนเป็นหลัก ซึ่งในการทามะม่วงกวนนั้น ถือเป็นการกวนแบบแห้งที่ต้องใช้น้าตาลในอัตราส่วนมากๆนั่นเอง รสชาด
ของมะม่วงกวนโดยส่วนใหญ่มักมีรสหวาน หวานอมเปรี้ยว หรือเปรี้ยวจัด โดยเคล็ดลับในการทามะม่วงกวนให้น่ากิน
คือการเลือกมะม่วงที่ไม่สุกจนเกินไป และแนะนาให้ใช้มะม่วงแก้วซึ่งเป็นที่ นิยมกันอย่างแพร่หลายมากที่สุดใน
ท้องตลาด หรือสามารถนาเอามะม่วงหลาย ๆ ชนิดมาผสมรวมกันก็ได้ ในความเป็นจริง วิธีการทามะม่วงกวนนั้นถือ
ว่าไม่มีหลักเกณฑ์หรืออัตราส่วนของส่วนผสมที่แน่นอนตายตัว ขึ้นอยู่กับการประยุกต์ดัดแปลงของแต่ละคนเพื่อให้ได้
มะม่วงกวนในรสชาดตามที่ต้องการ ดังคากล่าว
"มะม่วงทุกบ้านในชุมชนมีเกือบหมด ลองดูสิ หน้าบ้านหลังบ้าน มีเต็มไปทั้งตาบล ทั้งจังหวัดก็ว่าได้ เวลา
ถึงช่วงของเขาจะออกเต็มไปหมด ขายก็ไม่มีราคา ทิ้งก็เสียดาย ก็ต้องเอามากวน จะได้เอาไปขาย และเก็บเอาไว้กิน"
(สมพงษ์ ใจดี, 2559, กันยายน 17)
"มะม่วง ที่มีอยู่ที่บ้าน ส่วนใหญ่ก็จะทานเอง แต่มันเป็นเยอะ เหลือต้องเอามกวน ไม่มีอะไรทา ทาเล่นๆ
เพลินๆ สนุก และจะได้เก็บไว้กินได้นานๆ กว่าจะเป็นอีก ก็เป็นปีๆ" (อนุทาน สุวรรณ, 2559, กันยายน 17)
กล่าวได้ว่า ชุมชนบ้านป่านางเย้อ ตาบลหนองบัว อาเภอเมือง จังหวั ดกาญจนบุรีมีรูปแบบการพิทักษ์
อาหารให้มีกิน มีใช้ตลอดปี โดยวิธีการที่หลากหลาย แต่อย่างไรก็ดี วิธีการดังกล่าวเป็นลักษณะของการถ่ายทอดจาก
บรรพบุรุษ หรือกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งปัจจุบันถึงแม้สภาพภูมิสังคมจะเปลี่ยนแปลง แต่ภูมิปัญญา
ของกลุ่มชนในท้องถิ่นก็ยังคงใช้วิธีการดังกล่าวเพื่อให้สามารถรักษาอาหารให้มีกินมีใช้ไปตลอดปี
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
บ้านป่านางเย้อมีภูเขาสลับกับพื้นที่ราบเชิงเขาและพื้นที่ราบริมฝั่งแม่น้า มีแม่น้าศรีสวัสดิ์ (แควใหญ่ไหล
ผ่าน) ประชากรในหมู่บ้านบ้านป่านางเย้อ ดารงชีวิตเรียบง่าย ลักษณะเด่นของพื้นที่ คือ ชุมชนยังคงยึดอาชีพ
เกษตรกรรม ด ารงชี วิ ต จากการพึ่ ง พาอาศั ย ฐานทรั พ ยากรท้ อ งถิ่ น ด้ ว ยภู มิ ปั ญ ญาแบบดั้ ง เดิ ม ยึ ด กฎเกณฑ์
ความสัมพันธ์ระบบเครือญาติ แต่ปัจจุบันโครงสร้างของครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยว มีวิธีการถ่ายทอดความรู้ สืบ
ทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นวิธีการใช้พืชมาเป็นอาหาร เป็นยารักษาโรค เป็นเครื่องรางของขลัง
หรือไม้จะใช้ในพิธีกรรมต่างๆ รู้จักวิธีการปลูกพืชให้ผสมผสานกับการดาเนินชีวิต เช่น วิธีการทานา การหว่านเมล็ด
ผักชนิดต่างๆ วิธีการเก็บเมล็ดพันธ์ เพื่อใช้ไว้เพราะปลูกในปีถัด ไป จากสภาพเศรษฐกิจ สังคม ค่านิยมและความเชื่อ
ที่เปลี่ยนไป ทาให้กลไกควบคุมความประพฤติของสมาชิกแบบเดิมใช้ไม่ได้กับทุกคนและทุกเรื่อง แต่รากฐานทาง
ความคิดและวัฒนธรรมยังคงอยู่ในวิถีของชุมชน สิ่งที่สาคัญ คือ ชุมชนบ้านป่านางเย้อประกอบอาชีพเกษตรกรรม
หาพืช ผัก จากแหล่งธรรมชาติ มาบริโภค ใช้สมุนไพรในการรักษาโรค ดารงชีวิตจากการพึ่งพาอาศัยฐานทรัพยากร
ท้องถิ่นสอดคล้องกับงานวิจัยของ นพรัตน์ ไชยชนะ (2560) กล่าวว่า การมีอยู่ของอาหารชาวกะเหรี่ยงบ้านทิพุเยมี
พื้นฐานจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ทามาหากินบนฐานทรัพยากรท้องถิ่น ดิน น้า ป่าไม้ ด้วยระบบ
ภูมิปัญญาการทาไร่หมุนเวียน นอกจากนี้ยังมีวิธีการเข้าถึงแหล่งอาหาร โดยนาพันธุ์จากธรรมชาติมาปลูกไว้บริเวณ
ละแวกที่อยู่อาศัย การทาไร่หมุนเวียนสอดคล้องกับงานวิจัยของวัลย์ลิกา สรรเสริญชูโชติ (2545) ที่ได้ศึกษาเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงในวิถีการผลิตและระบบความสัมพันธ์ทางสังคมในมิติหญิงชายของชุมชนกะเหรี่ยง : ศึกษากรณี
บ้านทิพุเย หมู่ที่ 3 ตาบลชะแล อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีผลการวิจัยพบว่าชาวบ้านทิพุเย มีอาชีพทาไร่
ข้าวและไร่หมุนเวียน โดยจะปลูกพืชใช้สอยและพืชอาหารต่างๆ เช่น พริก ฟัก ฯลฯ รวมอยู่ ในไร่ข้าว การดารงชีวิต
ล้วนหาได้จากในไร่และป่าล้วนๆ โดยทั่วไปชาวบ้านหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ หน่อไม้ น้าผึ้งป่า สะตอป่า
ฯลฯ โดยชาวบ้านมีหลักและกติกาในการใช้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและยังคงฝังแน่นอยู่ในวิถีชีวิต ความคิด
ความเชื่อของชาวบ้าน ไม่ว่าจะล่าสั ตว์ เป็นต้น นอกจากนี้สาหรับประเด็นการมีอยู่ของอาหารของยังสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของสุรชัย รักษาชาติ (2545) ความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนของคนชายขอบ : รูปแบบการ
บริโภคและแหล่งที่มาของอาหารของครัวเรือนภาคตะวันตกประเทศไทยผลการวิจัยพบว่ากะเหรี่ยงบริเวณภาค
ตะวันตกของประเทศไทยมีการทาไร่หมุนเวียนอันเป็นระบบการผลิตในแบบดั้งเดิมของชาวกะเหรี่ยงโดยทั่วไป ระบบ
การผลิตแบบนี้เป็นระบบการปลูกพืชที่ต้องมีการตัด ฟัน มีการใช้ดินแบบหมุนเวียนเพื่อปลูกพืช สาหรับพืชหลัก คือ
ข้าวไร่ และพืชอาหารรองที่หลากหลาย เช่น พริก มะเขือ นอกจากนี้ยังมีการหาอาหารจากแหล่งธรรมชาติที่มีตาม
ฤดูกาล เช่น หน่อไม้ ผักกูด ฯลฯ ความสัมพันธ์ในชุมชนก็แน่นแฟ้น รักษาประเพณีและพิธีกรรม ในขณะเดียวกัน
ชุมชนบ้านป่านางเย้อ นาภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษมาใช้ ภูมิปัญญาที่มีอยู่ทาให้ชาวบ้านป่านางเย้อใน
ชุมชนแห่งนีม้ ีรูปแบบการพิทักษ์รักษาอาหารให้สามารถมีกิน มีใช้ตลอดปี ทั้งวิธีการหมัก ดอง ตาก ซึ่งเป็นคาตอบที่
ชุมชนแห่งนี้ยังคงมีรูปแบบวิธีชีวิตบนความหลากหลายที่มีอยู่ในชุมชนอย่างยั่งยืนสาหรับในมิติด้านความเชื่อและ
พิธีกรรมนั้น ชุมชนบ้านป่านางเย้อ มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับ วิถีชีวิต ความเชื่อ ค่านิยม ประเพณีเกี่ยวกับกับการดารง
อยู่และการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมของชุมชน จากผลการศึกษาทาให้ทราบว่าวัฒนธรรมการกินของคนหนองบัว
ได้เปลี่ยนแปลงไป บางอย่างสูญหายไปจากชุมชนแห่งนี้แต่อย่างไรก็ดีเรื่องวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น โดยเฉพาะ
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วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา จะได้รับการสนับสนุนโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ ทาให้บางกิจกรรมยังคงมีการสืบ
สานต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของจักรารัชต์ คล้ายโตนด (2550) ที่ศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิตชนเผ่ากะเหรี่ยง จังหวัด
เชียงใหม่ ชนเผ่านี้มีวิถีชีวิตที่เกี่ยวพันกับระบบเศรษฐกิจ สัง คม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม การตั้งถิ่นฐานเกิดจาก
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและความหนาแน่นของถิ่นที่อยู่เดิม ระบบเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนไปตาม
ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี แต่วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมบางอย่างก็ยังอยู่และยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก
โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกับธรรมชาติในลักษณะพึ่งพาอาศัยกัน มีการตั้งกฎเกณฑ์ ข้อความต่างๆ หรือสร้างเป็นความ
เชื่อและประเพณีเพื่อให้ชาวบ้านอาศัยอยู่กับธรรมชาติสภาพแวดล้อมได้อย่างสมดุลนอกจากนี้การผลิตอาหารขึ้นเอง
ของชาวกะเหรี่ยงบ้านทิพุเย ยังสอดคล้องกับการวิจัยของโกวิท แก้วสุว รรณ (2542) เรื่อง “ดูทูหล่า” ในพิธีเรียกวีห
ล่าของชาวกะเหรี่ยงโป : กรณีศึกษากระเหรี่ยงโป ผลการวิจัยพบว่า ชาวกะเหรี่ยงที่ตาบลไล่โว่ อาเภอสังขละบุรี มี
โลกทัศน์ทางจักรวาลวิทยาว่าจิตวิญญาณเป็นสิ่งที่มีอยู่ควบคู่กับสรรพสิ่งต่างๆ ตามธรรมชาติ มนุษย์ ข้าวและสัตว์
เลี้ยง มีวิถีชีวิตที่อิงอยู่กับธรรมชาติ ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีกระแสความทันสมัย การคมนาคมขนส่งสะดวก แต่ระบบ
การผลิตอาหารของชาวกะเหรี่ยงยังคงอิงอยู่กับภูมิปัญญา และความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ยังคมมีอยู่อย่างเหนียว
แน่น การรักษาอาหาร เป็นการถนอมอาหาร โดยใช้วิธีดั้งเดิมจากภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ถึงแม้ว่าชุมชนแห่ง
นี้จะได้รับอิทธิพลของกระแสการพัฒนาจากภายนอกเมื่อในบางฤดูกาลมีผลผลิตประเภทอาหารมากมาย ทาให้ไม่
สามารถรับประทานอาหารสดๆได้หมด ชาวกระเหรี่ยงบ้านทิพุเยก็สามารถเก็บรักษาอาหารไว้รับประทานต่อไปได้
ด้วยวิธีการถนอมอาหารที่เหมาะสมสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานและสามารถรับประทานได้ตลอดฤดูกาล โดยไม่บูด
เน่าเสียสอดคล้องกับงานวิจัยของคมลักษณ์ ไชยยะ (2551) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับกะเหรี่ยงปฏิสัมพันธ์ทางชาติพันธ์
ระหว่างชาวกะเหรี่ยงสองกลุ่มบนพื้นที่ชายแดน กะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในบ้องตี้มีความสัมพันธ์แบบเครือญาติ อาศัยป่า
และพึ่งพาธรรมชาติ อาชีพหลักคือการทาไร่มันสาปะหลัง มีการปลูกข้าวโพด ทาข้าวไร่ และมีการถนอมอาหารให้
สามารถเก็บไว้กินได้ตลอดปี เช่น การดองหน่อไม้ การตากพริกกะเหรี่ยงที่มีอยู่บริเวณไร่ เป็นต้น นอกจากนี้ชาว
กะเหรี่ยงบ้านบ้องตี้ยังคงมีการอนุรักษ์ประเพณีและพิธีกรรมการละเล่น เพื่อการแสดงอัตลักษณ์ความเป็นชาติพันธุ์
ของตัวเอง
บ้านป่านางเย้อมีหลากหลายทางนิเวศวิทยา มีสภาพภูมิสังคมที่ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ และจากสภาพ
ทางภูมิศาสตร์ที่เอื้อต่อการตั้งถิ่นฐานของชุมชนมาตั้งแต่อดีตนั้น ทาให้ชุม ชนแห่งนี้ มีความมั่นคงทางอาหารชุมชน
แห่งนี้มีแหล่งอาหารที่มีอยู่อย่างหลากหลายตามฤดูกาลต่างๆ โดยแหล่งที่ใหญ่ที่สุด คือ ทรัพยากรอาหารที่ได้จาก
การที่ชาวบ้านในชุมชนได้ผลิตขึ้นเอง ได้แก่ บริเวณรอบที่อยู่อาศัย ที่นา และที่สวน นอกจากนี้ได้จากการหาจาก
แหล่งต่างๆ ที่สามารถพบได้ในชุมชน จากที่ดินสาธารณะประโยชน์ต่างๆ และนอกจากจะเป็นแหล่งอาหารที่ชาวบ้าน
ใช้เพื่อผลิตอาหารโดยเฉพาะ และแหล่งอาหารเหล่านี้ยังมีทรัพยากรอาหารที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ พืชไม้เลื้อย
อยู่ตามรั้วบ้าน นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรอาหารที่ได้จากแหล่งอาหารตามธรรมชาติ เป็นทรัพยากรอาหารที่ไม่ต้องซื้อ
ไม่ต้องสร้างแต่ต้องเสาะหา อันได้แก่ ป่าไม้ สวนป่า แหล่งน้าธรรมชาติ ทุ่งนา ทั้งภายในและภายนอกชุมชนอันเป็น
สถานที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญอย่างหลากหลาย ชาวบ้านป่านางเย้อสามารถนาทรัพยากรอาหารมาประกอบ
อาหารรับประทานได้ และอีกแหลล่งอาหารที่ได้มาจากตลาดหรือแหล่งค้าขาย รวมถึงทรัพยากรอาหารที่ถูกผลิตขึ้น
เพื่อการค้าขาย และเป็นผลิตส่วนเกิดจึงนาออกมาจาหน่าย รวมถึงทรัพยากรอาหารที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น
เห็ด หน่อไม้ ผักหวาน ตาลึง ที่บางครั้งชาวบ้านหามาได้มากเกินกว่าปริมาณที่ใช้บ ริโภคจานามาขายด้วยเช่นกัน
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรชัย รักษาชาติ (2545) และวัลย์ลิกา สรรเสริญชูโชติ (2545) กล่าวว่า แบบแผนการ
สร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนของชุมชนกะเหรี่ยงจังหวัดกาญจนบุรี ภายหลังจากการพัฒนากระแส
หลักได้ปรับเปลี่ยนวิถีชุมชนโดยเฉพาะการมีส่วนทาให้ชุมชนเข้าสู่กระบวนการกลายเป็นเมืองและมีภาวะทันสมัยที่
เด่นชัด ผลที่เกิดขึ้นชัดเจนคือชุมชนเริ่มผลิตพืชไร่เชิงเดี่ยวภายใต้ความเสื่อมโทรมลงของฐานทรัพยากรท้ องถิ่น
ความสั ม พั น ธ์ ใ นชุ ม ชนเริ่ ม เปลี่ ย นไปอยู่ บ นฐานผลประโยชน์ แ ละค านึ งถึ งผลประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ มากขึ้ น
นอกจากนี้สมาชิกชุมชนเริ่มมีภาระหนี้สินตามมา สุรชัยมุ่งศึกษาให้เห็นแบบแผนการสร้างความมั่นคงทางอาหารใน
ระดับครัวเรือนภายใต้บริบทความเป็นชายขอบทั้งด้านชาติพันธุ์และพื้นที่ ผลการศึกษาพบว่าครัวเรือนกะเหรี่ยงมุ่ง
ผลิตข้าวให้มีเพียงพอต่อการบริโภคตลอดปี การผลิตเพื่อขายในระยะแรกทาให้เกิดปัญหาหนี้สินจนต้องเข้าไป
เกี่ยวข้องกับนายทุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จนในที่สุดต้องหันกลับมาเพาะปลูกข้าวไร่ในเขตป่าซึ่งถือเป็นการใช้ภูมิ
ปัญญาดั้งเดิมที่ให้ผลพอเพีย งแก่ครัว เรือ นและเป็นการลดรายจ่ ายได้ อย่างไรก็ตามกลับพบว่ าการกลับเ ข้ า ไป
เพาะปลูกตามภูมิปัญญานั้นขัดแย้งกับบริบทเงื่อนไขทางกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ผืนป่าของรัฐ ในประเด็นความ
มั่นคงทางอาหารสาหรับคนชายขอบนั้นนอกเหนือจากความหมายที่เดิมจากัดอยู่บนการคานึงถึงสุขภาพเป็นหลักแล้ว
ความมั่นคงทางอาหารยังครอบคลุมเชื่อมโยงโดยตรงต่อฐานทรัพยากรท้องถิ่นทั้งดิน น้า ป่า แรงงานฯลฯ อย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการบริหารจัดการที่เป็นผลจากการต้องปรับตัวตามบริบทและข้อจากัดจาก
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ด้วย งานศึกษาชิ้นนี้ทาให้เห็นว่าภูมิปัญญาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทแวดล้อมยุค
ปัจจุบนั เหมาะสมที่จะเป็นแนวทางเบื้องต้นในการแก้ปัญหาความมั่นคงทางอาหารของกลุ่มคนชายขอบ เช่นเดียวกับ
ชุมชนบ้านป่านางเย้อมีแบบแผนทรัพยากรในชุมชนที่นาไปสู่การการจัดการสู่ความมั่นคงด้านอาหารยอมแตกต่างกัน
เนื่องจากระบบนิเวศ สภาพพื้นที่ราบ ที่ดอน และที่สูง ปัจจัยอื่นที่ ควรคานึงถึง ได้แก่ ความใกล้ -ไกลเมือง ความ
สะดวกในการคมนาคมและการติดต่อสื่อสาร ที่จะเป็นตัวกาหนดการเข้าถึงอาหาร และสื่อโทรทัศน์ และสื่ออื่นๆ ซึ่ง
จะเป็นตัวกาหนดพฤติกรรมการบริโภคของชุมชน ในขณะที่ขนาดของชุมชน และอาชีพ จะเป็นตัวกาหนดฐานการ
ผลิตและการกระจายอาหารในชุมชนบนฐานทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ ถือได้ว่าเป็นหมู่บ้านที่มีความมั่นคงทางด้าน
อาหารในระดับหนึ่ง แต่เกษตรกรเองก็มีหนี้สิน เป็นหนี้สินที่กู้ยืมมาเพื่อลงทุนทางด้านการเกษตร ตลอดจนเพื่อซื้อสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่ า งๆ ตามกระแสนิ ย ม หรื อ สิ่ ง ที่ จ าเป็ น แต่ ชุ ม ชนก็ ยั ง สามารถ ด ารงอยู่ ไ ด้ เ นื่ อ งจาก
ทรัพยากรธรรมชาติยังมีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางพันธุกรรมพื้นบ้าน ยังมีอาหารที่หากินได้ในป่า ใน
นาในน้า ซึ่งเป็นแหล่งอาหารตามฤดูกาล โดยในทุกฤดูจะมีผลผลิตจากแหล่งอาหารตามธรรมชาติรองรับตลอดทั้งปี
ในขณะที่วิถีการกินก็ยังไม่เปลี่ยนจากเดิมมากนัก ยังมีการนาพืชผักนานาชนิด ทั้งจากการผลิต และจากในธรรมชาติ
สามารถมาแปรเป็นเมนูอาหารท้องถิ่นเพื่อบริโภคในครัวเรือนแต่สิ่งที่ควรตระหนักคือเมื่อใดที่ความสมดุลของแหล่ง
ทรั พ ยากร และวิ ถี ก ารกิน ของคนในชุ มชนเกิ ดการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อ ยๆ พื ชผั ก ต่ า งๆ ในธรรมชาติ ก็ จ ะหมด
ความหมายไปการดิ้นรนทางานเพื่อหาเงินมาซื้ออาหารชนิดใหม่ก็จะสูงมากขึ้น การเข้าถึงอาหารจะยากขึ้น กว่า
ปัจจุบัน ท้ายที่สุดก็คือการอพยพโยกย้ายเข้าสู่สังคมเมือง สังคมที่คือเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงเมื่อนั้นก็อาจสรุป
ได้ว่าเป็นความล่มสลายของชุมชนท้องถิ่น
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ข้อเสนอแนะจากข้อค้นพบ
ภูมิปัญญาการพิทักษ์อาหารบ้านป่านางเย้อ ตาบลหนองบัว อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ได้องค์ความรู้
การพิทักษ์วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารในมิติวัฒนธรรมของชุมชนบ้านป่านางเย้อ บนฐานความหลากหลายของ
ทรัพยากรท้องถิ่นควรนาสู่การถอดบทเรียนให้เห็น ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงหรือไม่มั่นคงทางอาหารของชุมชน
ท้องถิ่น นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่เข้ามาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
ท้องถิ่น ด้วยการพาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ซึ่งสถานที่ดังกล่าวควรเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาเดียวกัน แต่ สามารถ
แก้ปัญหาได้ด้วยการกลับมาใช้ภูมิปัญญาชุมชน ซึ่งเป็นทุนชุมชนเดิม ตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ใน
ท้องถิ่น หรือการสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในให้เกิดขึ้นด้วยการสร้าง ผู้นา หรือ แกนนาการเปลี่ยนแปลง
เพื่อเป็นหน่ออ่อนคอยเคลื่อนไหวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธี คิดของคนขื้นในชุมชน นอกจากนี้แนวทางข้อเสนอ
สาหรับการพัฒนามนุษย์และการพัฒนาชุมชนอีกแนวทางหนึ่ง คือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาองค์ความรู้ที่
ได้รับจากการศึกษาครั้งนี้ ไปส่งเสริมและสนับสนุนเผยแพร่ รูปแบบการดาเนินชีวิต สนับสนุนเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น
และส่งเสริมกระบวนการบริโภคอาหารอย่างถูกสุขลักษณะให้กับชุมชน
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครังต่อไป
- ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปฏิบัติการทางวัฒนธรรมในการรักษาอาหารของชนเผ่าอื่นๆ ที่เป็นสังคมชาย
ขอบ เพราะจะได้องค์ความรู้ รูปแบบ วีถีชีวิต กระบวนการบริโภคอาหารเพื่อนาความรู้ไปเผยแพร่ให้กับสาธารณชน
หรือเป็นบทเรียนท้องถิ่นในการใช้พัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนต่อไป
- ควรมีการศึกษาในประเด็นเปรียบเทียบเรื่อง ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนในพื้นที่เดียวกัน เพื่อจะได้
เห็นถึง สถานการณ์ของชุมชนในเรื่องความมั่นคงทางอาหาร เพราะหากโครงการวิจัยนั้น เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ สามารถนากรณีศึกษานี้ไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็น Best Practice หรือแบบแผนการขับเคลื่อนงาน
ส่งเสริมการพิทักษ์รักษาอาหารโดยมีชุมชนเป็นฐานการดาเนินงานและร่วมคิดร่วมทาด้วยตนเอง
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ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของชาติพันธุ์ไทกวน ไทกะเลิง และไทพวน1
Comparative study of the characteristics of the Tai Guan,
Tai Ka Loeng and Tai Phuan
นางสาวอ้อมทิพย์ มาลีลัย2
Aomthip Maleelai2
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของชาติพันธุ์ไทกวน ชาติพันธุ์ไทกะเลิง และ
ชาติพันธุ์ ไทพวน 2) เพื่อหาข้อสรุปว่าชาติพันธุ์ไทกวนเป็นชาติพันธุ์เดียวกับชาติพันธุ์ไทกะเลิงหรือไทพวน ด้วย
วิธีการศึกษาวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการศึกษาภาคสนามด้วยวิธีการสัมภาษณ์ผู้บอก
ข้อมูลภาษาไทกวนและไทกะเลิงถิ่นละ 2 คน โดยใช้แนวคิดเรื่องการจาแนกกลุ่มชาติพันธุ์ ผลการศึกษาพบว่า
1) ชาติพันธุ์ไทกวน ชาติพันธุ์ไทกะเลิง และชาติพันธุ์ไทพวน มีลักษณะที่เหมือนและแตกต่างกัน ดังนี้
1.1 ด้านภาษา
ลักษณะที่เหมือนกันของทั้งสามกลุ่มชาติพันธุ์คือ เป็นภาษาตระกูลไท โดยมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันทั้งด้าน
หน่วยเสียงและคาศัพท์พื้นฐาน ได้แก่ ไม่มีหน่วยเสียง /ร/, /ช/, /ฉ/ โดยใช้หน่วยเสียง /ฮ/, /ล/, /ซ/, /ส/ แทน และ
มีหน่วยเสียง /ญ/ นาสิก ด้านความแตกต่างทางภาษานั้น ภาษาไทกวนและไทกะเลิงไม่มีหน่วยเสียง /ฟ/, /ฝ/ โดยใช้
หน่วยเสียง /พ/, /ผ/ แทน มีอักษรควบใช้เป็นบางคา ได้แก่หน่วยเสียง /ขว/, /สว/, /คว/ เช่น ขว้าม (ข้าม) สวาบ
(สวบ) และมีสาเนียงคล้ายกับทางกลุ่มภาษาลาว ส่วนภาษาไทพวน ไม่มีการออกเสียงควบกล้า ออกเสียงสระ “ใอ”
เป็นสระ “เออ” ไม่มีตัวสะกดแม่กก และมีสาเนียงการพูดคล้ายคลึงกับภาษาพู ดของชาวผู้ไท และไทยล้านนา แต่
ศัพท์ส่วนมากจะคล้ายกับภาษาไทยอีสาน และมีตัวอักษรคืออักษรไทยน้อย
1.2 ด้านวัฒนธรรม
ลักษณะที่เหมือนกันของทั้งสามกลุ่มชาติพันธุ์คือ มีอาชีพดั้งเดิมคือการทาเกษตรกรรม มีคติความเชื่อเรื่อง
ผี มีประเพณีพิธีกรรมที่แสดงถึงความศรัทธาต่อผี บรรพบุรุษ ส่วนลักษณะที่แตกต่างกันจะมีลักษณะเฉพาะเจาะจง
ได้แก่ ไทกวนมีอาชีพที่สร้างชื่อเสียงคือการตีเหล็ก มีประเพณีการไหว้ปู่ตาแสง โดยจะนุ่งชุดสีแดงในงานเฉลิมฉลอง
ต่างๆ และมีชุดประจาชาติพันธุ์คือสีเหลืองดา ไทกะเลิง มีประเพณีที่จัดทาเป็นงานบุญยิ่งใหญ่ คือบุญเผวส การแต่ง
กายแบบดั้งเดิมนิยมนุ่งผ้าย้อมครามทอมือ ส่วนไทพวน มีชื่อเสียงในด้านการทอผ้า การตีเหล็ก ทาเครื่องเงิน เครื่อง
ทอง มีประเพณีกาฟ้าและพิธีเลี้ยงผีปู่ตา ด้านการแต่งกายแบบดั้งเดิมคือผ้าย้อมครามและผ้ามัดหมี่ บางถิ่นมีการรื้อ
ฟื้นการแต่งกายเป็นแบบประยุกต์ด้วยชุดที่ได้รับอิทธิพลแบบไทลื้อ

1

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยหัวข้อ “อัตลักษณ์ชุมชนสู่การประกอบสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชนเผ่าไทกวน
ตาบลนาถ่อน อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม” ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจยั และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
งบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
This article is part of a research project titled “ The Community Identity toward the Construction of Cultural
Attractions of Ti Guan Tribe in Na Ton, That Phanom District, Nakhon Phanom Province”
2 อาจารย์สาขาวิชาพื้นฐานอาชีวศึกษา คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
Teacher of Basic Education Faculty of Agriculture and Technology Nakhon Phanom University
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1.3 ด้านประวัติศาสตร์และการเมือง
ลักษณะที่เหมิอนกันของสามกลุ่มชาติพันธุ์คือ มีถิ่นฐานดั้งเดิมที่ใกล้เคียงกันคือต่างอพยพมาจากเขตพื้นที่
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ส่วนลักษณะที่แตกต่างกันคือ ปัจจุบันการตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยของชาติ
พันธุ์ไทกวนกับไทกะเลิงอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเท่ านั้น แต่ชาติพันธุ์ไทพวนมีการตั้งถิ่นฐานที่กระจัด
กระจายอยู่ในภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคอีสาน
2) ชาติพันธุ์ไทกวนไม่ได้เป็นชาติพันธุ์เดียวกับชาติพันธุ์ไทกะเลิงหรือไทพวน
ค้าส้าคัญ : ชาติพันธุ์, ไทกวน, ไทกะเลิง, ไทพวน
ABSTRACT
This research aimed to 1) comparative study the characteristics of Tai Guan, Tai Ka Loeng,
and Tai Phuan 2) to find the conclusion if that Tai Guan is the same as Tai Ka Loeng or Tai Phuan
using the methods of studying and analyzing documents and related research and also field
studies by means of interviews with informants of Tai Kuan and Tai Ka Leng languages for 2
people each by using the concept of classifying ethnic groups.
The findings were as follows:
1) Tai Guan, Tai Ka Loeng and Tai Phuan are similar and different in characteristics as
follows.
1.1 Dialects characteristics
The similar characteristics of all three ethnic groups are Tai family language,
which are similar in both the phonemes and the basic vocabulary. There is no /r/, /kh/, ch/ but
the phonemes /h/, /l/, /s/ was used instead and there are /j/ nasal sound. The different of Tai
Guan and Tai Ka Loeng dialects, there is no the phonemes /f/ but the phoneme /ph/ is used
instead. There are some diphthong words /kh/, /sw/ such as “kwaam” (cross), “swaap” (bite) and
a similar accent to the Lao dialects group. There is non diphthong pronunciation in Tai -phuan
dialect. The Pronunciation of vowels /ay/ as vowels /oe/, with no final consonant /-k/ and the
accent is similar to the spoken dialects of the Phu-Tai and Thai Lanna. The most vocabulary are
similar to Isaan Thai. There have Thai-Noi alphabet.
1.2 Culture
The same characteristics of all three ethnic groups are having traditional occupation as
farming, having the belief in ghost, having a ritual tradition that represents faith in ancestral spirits.
While the different characteristics are specific characteristics for example Tai Guan has famous
career as a smith. There is a tradition of worshiping the “Pu Ta Saeng Shrine” by wearing a red
dress in various celebrations and there is an ethnic dress, yellow-black. Tai Ka Loeng, there is a
great merit tradition that is “Boonphawhet”. The traditional dress is Indigo hand dyed fabric cloth.
Tai Phuan It is famous for weaving, smith, silverware, goldware, and the tradition of “Kam-Fa” and
Ancestral ceremony or “Pu Ta”. The traditional dress style is indigo dyed fabric and Mudmee
fabric. Some localities have resurrected the dress as an application with the Tai Lue influence.
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1.3 History and politics
The similar characteristic of these three ethics is having nearby traditional settlement which
moved from Loa PDR. While the difference is current settlement of Tai Guan and Tai Ka Loeng is
only in the north eastern of Thailand only but Tai Phuan scattered settle in the eastern, central,
northern and and northeastern regions.
2) Tai Kuan is not the same ethnic as Tai Ka Loeng and Tai Phuan.
Keywords: Ethnicity / Tai Guan / Tai Ka Loeng / Tai Phuan
บทน้า
นครพนมเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในด้านความเป็นสังคมพหุชาติพันธุ์และสังคมพหุภาษา อัน
ประกอบไปด้วยชาติพันธุ์พื้นเมือง 8 ชาติพันธุ์ และ 2 เชื้อชาติ ได้แก่ ไทลาว (ไทยอีสาน) ไทญ้อ (ไทยย้อ) ผู้ไท (ผู้
ไทย) ไทโส้ (ไทยโส้) ไทกะเลิง (ไทกะเลิง) ไทข่า (ไทยข่า) ไทแสก (ไทยแสก) ไทกวน (ไทกวน) และ 2 เชื้อชาติ ชาว
ไทยเชื้อสายจีน และเวียดนาม ซึ่งปัจจุบันความหลากหลายทางกลุ่มชาติพันธุ์นี้ได้รับความสนใจและได้รับการ
สนับสนุนส่งเสริมในด้านการรื้อฟื้นและทานุบารุงอัตลักษณ์ โดยการจัดทาแผนพัฒนาที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม อัตลักษณ์ของพื้นที่ท่องเที่ยว และเกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจต่อชุมชน
ท้องถิ่น (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี , 2559 :104) ตาม
แนวทางในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
ชาติพันธุ์ไทกวน หรือกลุ่มชาติพันธุ์ไทกวน เป็นอีกหนึ่งชาติพันธุ์ในจังหวัดนครพนม แต่เคยได้รับการ
กล่าวถึงว่าเป็นชาติพันธุ์ที่ตกสารวจ ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในรายชื่อชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่ตั้งรกรากถิ่นฐานในพื้นที่จังหวัด
นครพนม หรือเป็นชาติพันธุ์ นอกบัญชีของจังหวัดนครพนม (เผ่าไทกวน ชาติพันธุ์นอกบัญชีของนครพนม, 2555)
แม้กระทั่งในปี พ.ศ. 2556 ที่จังหวัดนครพนมได้รับการสารวจประกาศจากสานักงานสถิติแห่งชาติว่าเป็นจังหวัดว่า
เป็นจังหวัดที่มีความสุขมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย (สุขที่สุด@นครพนม, 2557) ก็ระบุว่ามีชาติพันธุ์พื้นเมือง
เพียง 7 ชาติพันธุ์ 2 เชื้อชาติ เช่นเดียวกับฐานข้อมูลงานวิจัยทางชาติพันธุ์ในประเทศไทย ของ ศูนย์มนุษยวิทยาสิริ
นทร (2549) ด้านการจาแนกชาติพันธุ์และใช้ชื่อเรียกกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้งในแบบที่ชื่อเรียกที่ใช้เรียกตนเอง และชื่อ
เรียกต่าง ๆ โดยคนอื่น ก็ยังไม่ปรากฏรายชื่อของกลุ่ มชาติพันธุ์ไทกวน หากแต่ปรากฏชื่อกลุ่มชาติพันธุ์กะเลิง และ
พวน ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้รับการกล่าวถึงว่าอาจเป็นชาติพันธุ์เดียวกันกับชาติพันธุ์ไทกวน
จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานเกี่ยวกับอัตลักษณ์ไทกวนของผู้วิจัยได้ปรากฏข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับที่มาของ
กลุ่มชาติพันธุ์ไทกวนไว้ว่า ชาติพันธุ์ไทกวนนั้นเป็นชาติพันธุ์เดียวกันกับชาติพันธุ์ไทกะเลิง กล่าวคือ ชาติพันธุ์ไทกวน
หรือไทกะเลิงนั้นสืบเชื้อสายมาจากชาติพันธุ์เดียวกัน ซึ่งเดิมมีชื่อเรียกว่า “ไทเกิง” โดยมีถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่ที่เมืองนา
น้อยอ้อยหนูหรือเมืองแถง อยู่ในแคว้นสิบสองจุไท (ปัจจุบันคือประเทศเวียดนาม) เมื่อครั้งเมืองนาน้อยอ้อยหนูเกิด
ความอัตคัตอดอยาก จึงได้อพยพเคลื่อนย้ายลงมายังพื้นที่ทางใต้ที่อุดมสมบูรณ์ เป็นที่ราบระหว่างภูเขา เป็นต้นน้าลา
ธารและอุดมด้วยป่าไม้ ชาติพันธุ์อื่นจึงเรียกไทเกิงเหล่านี้ว่า “ไทกวน” ซึ่งคาว่า “กวน” เป็นภาษาท้องถิ่นที่หมายถึง
บริเวณช่องว่างหรือพื้นที่ราบระหว่างภูเขา อันหมายถึงดินแดนที่ตั้งรกรากใหม่หลังจากอพยพมาจากนาน้อยอ้อยหนู
ส่วน “ไทกะเลิง” เป็นอีกชื่อหนึ่งที่เพี้ยนมาจากคาว่า “ไทเกิง” (อุทัย ไชยคราม, 2529)
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ต่อมาภายหลังได้มีข้อโต้แย้งทางด้านประวัติความเป็นมาของชาติพันธุ์ไทกวน โดยพระครูสิริปัญญาวุฒิ
(หลวงพ่อขุนศรี) อดีตเจ้าคณะอาเภอธาตุพนม ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา กล่าวว่า จากประวัติความเป็นมาของเส้นทาง
การอพยพเคลื่อนย้ายชาติพันธุ์และการสืบสร้างทางภาษานั้น ชาติพันธุ์นี้มาจากการสร้างวัดกับการสร้างบ้าน มี
ประเพณีวัฒนธรรมและภาษาเช่นเดียวกับชาติพันธุ์ไทพวน กล่าวคือ ชาติพันธุ์ไทกวนในตาบลนาถ่อนนั้น เป็น “ชาติ
พันธุ์ไทพวนกวนกู่” สืบเชื้อสายเดียวกับชาติพันธุ์ไทพวนที่อาศัยอยู่ในเขต อาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก และ
อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ไม่ใช่ชาติพันธุ์ไทกะเลิงดังที่เคยระบุไว้ คาว่า “กวน” ในที่นี้หมายถึง ชาวไทพวนที่
อพยพลงมาตั้งชุมชน เมื่อเวลาผ่านไปคาว่า “ไทพวน” จึงเพี้ยนมาเป็น “ไทกวน” (อภิรดี แข้โส้ และคณะ, 2558)
ปัจจุบันชาติพันธุ์ไทกวนเป็นที่รู้จักและมีบทบาทในการแสดงศิลปะวัฒนธรรมทั้งในระดับจังหวัดภูมิภาค
และระดับประเทศมากยิ่งขึ้น ตลอดจนมีกระบวนการในการพัฒนาและประกอบสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ที่ได้รับความนิยมและสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน สิ่งหนึ่งที่สร้างความภาคภูมิใจและทาให้เกิดความเป็นน้าหนึ่งใจ
เดียวกันของคนในชาติพันธุ์คืออัตลักษณ์ความเป็นชาติพันธุ์ ไทกวนที่มีเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งแตกต่าง
จากข้อสันนิษฐานเดิมที่ว่าชาติพันธุ์ไทกวนเป็นชาติพันธุ์เดียวกับชาติพันธุ์ไทกะเลิงและชาติพันธุ์ไทพวน จากข้อ
สันนิษฐานด้านความเป็นชาติพันธุ์จึงนามาซึ่งประเด็นปัญหาในการวิจัยเพื่อหาข้อ พิสูจน์ว่ากลุ่มชาติพันธุ์ไทกวนเป็น
ชาติพันธุ์เดียวกับชาติพันธุ์ไทกะเลิงและไทพวนหรือไม่
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของชาติพันธุ์ไทกวน ชาติพันธุ์ไทกะเลิง และชาติพันธุ์ไทพวน
2. เพื่อหาข้อสรุปว่าชาติพันธุ์ไทกวนเป็นชาติพันธุ์เดียวกับชาติพันธุ์ไทกะเลิงหรือไทพวน
กรอบแนวคิดการวิจัย
ผู้วิจัยใช้แนวคิดเรื่องการจาแนกกลุ่มชาติพันธุ์ ตามกรอบแนวคิด ในสาขาวิชามานุษยวิทยา โดยใช้ลักษณะ
การจัดหมวดหมู่กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความเกี่ยวข้องกัน หรือมีค วามสัมพันธ์ในทางภาษา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และ
การเมือง (ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินทร (องค์การมหาชน)) (2549)
วิธีด้าเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้กาหนดแนวทางในการดาเนินการวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์ไทกวน ไทกะเลิง และไทพวน
2. สารวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ กาหนดจุดเก็บข้อมูล ผู้ให้ข้อมูล และผู้บอก
ภาษา ทั้งนี้ จุดเก็บข้อมูลของชาติพันธุ์ ไทกวนคือบ้านนาถ่อน ตาบลนาถ่อน อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และ
ชาติพันธุ์ไทกะเลิงคือบ้านกุตาไก้ ตาบลกุรุคุ อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยกาหนดผู้ให้ข้อมูลเป็นปราชญ์ท้องถิ่น
และผู้บอกภาษาเป็นเพศหญิงและเพศชายที่มีถิ่นกาเนิดในท้องที่ มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป จบการศึกษาไม่เกินชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และไม่เคยอพยพย้ายถิ่นไปที่ใดมาก่อน ตลอดจนสามารถสื่อสารด้านการฟัง-พูดได้ปกติ ถิ่นละ 4
คน ทั้งนี้ กลุ่มชาติพันธุ์ไทพวนไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ในจังหวัดนครพนม จึงเก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะในเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย แบบสารวจพื้นที่กลุ่มชาติพันธุ์ไทกวน ไทพวน ไทกะเลิงใน
ประเทศไทยและในจังหวัดนครพนม และแบบสัมภาษณ์ผู้บอกข้อมูล เมื่อสารวจและกาหนดพื้นที่ของการเก็บข้อมูล
แล้ว ผู้วิจัยเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการลงพื้นที่ภาคสนาม คือ แบบสัมภาษณ์ซึ่งประกอบด้วย รายการคาศัพท์และ
แผ่นรูปภาพ จานวน 13 หน่วยเสียง 42 หน่วยอรรถ โดยคัดเลือกจากคาศัพท์ที่เป็นลักษณะเด่นของกลุ่มชาติพันธุ์
จากเอกสาร และงานวิจัยต่างๆ เช่น การจัดกลุ่มย่อยภาษากะเลิงในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ของ มุจลินทร์ ลักษณะวงษ์ (2559) ภาษาพวน ของ ชลธิชา บารุงรักษ์ และ มยุรี ถาวรพัฒน์
(2559)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ใช้วิธีการรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้องมาจัดกลุ่ม
และวิเคราะห์ข้อมูล ส่วนข้อมูลทางด้านภาษานั้น ผู้วิจัยได้สร้างแบบเก็บคาศัพท์ภาษาไทกวนและไทกะเลิงจากการ
รวบรวมเอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง โดยคัดเลือกคาศัพท์ที่เป็นลักษณะเด่นทางภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ จานวน
13 หน่วยเสียง 42 หน่วยอรรถ ซึ่งเก็บเฉพาะคาที่มลี ักษณะเด่นทางด้านหน่วยเสียงระดับพยัญชนะ และสระ เท่านั้น
โดยแบบเก็บข้อมูลจะมีลักษณะเป็นรูปภาพใช้ถามผู้บอกภาษา และใช้วิธีการสอบถามโดยอ้อม ซึ่งผู้วิจยั จะเก็บข้อมูล
โดยการจดบันทึก
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยการจัดกลุ่มข้อมูลตามกรอบแนวคิดที่กาหนด จากนั้นจึงเปรียบเทียบ
ข้อมูลโดยใช้รูปแบบการพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัย
จากการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏผลการวิจัยเปรียบเทียบลักษณะของชาติพันธุ์ไทกวน
ไทกะเลิง และไทพวน ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของชาติพันธุ์ ไทกวน ชาติพันธุ์ไทกะเลิง และชาติพันธุ์ไทพวน
ผลการศึกษาลักษณะของชาติพันธุ์โดยใช้แนวคิดเรื่องการจาแนกกลุ่มชาติพันธุ์ ประกอบด้วย ด้านภาษา
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และการเมือง มีลักษณะที่เหมือนและแตกต่างกัน ดังนี้
1.1 ด้านภาษา
การค้ น คว้ า ของคณะค้ น คว้ า สั งคม ส านั ก งานศู น ย์ ก ลางแนวลาวสร้ า งชาติ เมื อ งเวี ย งจั น
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชนลาว (อ้างถึงใน เกรียงไกร เกิดศิริ, 2554: 96-98) ได้จาแนกกลุ่มชาติพันธุ์ตาม
ลักษณะของกลุ่มตระกูลภาษาไท-กะได (Tai-Kadai Dialects Family) หรือลาว-ไต (Lao-Tai Dialects Family)
ออกเป็น 8 ชาติพันธุ์หลัก ซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์พวนและกะเลิง ได้รับการจัดอยู่ในแขนงหนึ่งของกลุ่มชาติพันธุ์ลาว โดย
อธิบายว่าพวนและกะเลิงเป็นกลุ่มพื้นเมืองเดิมที่พูดภาษากลุ่มมอญ-ขแมร์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มชาติพันธุ์ลาวที่ย้าย
ถิ่นฐานมาจากทางตอนบนของลุ่มน้าโขง
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กลุ่มตระกูลภาษาไท-กะได (Tai-Kadai Language Family)
หรือลาว-ไต (Lao-Tai Language Family)

ชาติพันธุ์ลาว

ชาติพันธุ์ไท-ไต

ชาติพันธุ์ผู้ไท

ชาติพันธุ์ยวน

พวน

ไตดา

กะลอม

กะเลิง

ไตแดง

เงี้ยว

บอ

ไตขาว

โยย

ไตเมี้ย

ชาติพันธุ์ลื้อ

ชาติพันธุ์ไทเหนือ

ชาติพันธุ์ยั้ง

ชาติพันธุ์แซก

ขีน

ย้อ

แผนภูมิแสดงแผนผังชาติพันธุก์ ลุ่มตระกูลภาษาไท-กะได
และแขนงย่อย (เกรียงไกร เกิดศิริ, 2554: 98)
ภาษากะเลิงเป็นภาษาถิ่นหนึ่งในสังกัดภาษาตระกูลไท มีผู้พูดในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทยบริเวณจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร (สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และคณะ. 2547: 37) และแขวงคา
ม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สะถาบันวิดทะยาสาดสังคมแห่งซาด.2552 : 48) ด้านภาษาไทพวน
เป็นภาษาหนึ่งในเจ็ดกลุ่มใหญ่และได้สืบทอดมาจากยูนาน - เชียงแสน ในราว 1,000 ปี มาแล้ว ในปัจจุบันปรากฏผู้
พูดภาษาพวนในประเทศไทยตามท้องถิ่นต่าง ๆ ดังนี้ คือ ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี อุทัยธานี สุพรรณบุรี กาแพงเพชร
เพชรบูรณ ์ สุโขทัย พิจิตร แพร่ นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา เลย หนองคาย และอุดรธานี ส่วนภาษาไทกวน
ยังไม่ปรากฏงานวิจัยรวบรวมทางด้านภาษา
ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมคาศัพท์จากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสร้างเครื่องมือลงพื้นที่เพื่อสารวจ
ลักษณะทางภาษาไทกวนและไทกะเลิง และเปรียบเทียบลักษณะทางภาษาของทั้งสามชาติพันธุ์ สรุปผลได้ดังนี้
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบลักษณะทางภาษาที่ปรากฏของภาษาไทกวน ไทกะเลิง และไทพวน
จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า ภาษาไทกวน ไทกะเลิง และภาษาไทพวนมีลักษณะที่เหมือนกันคือ ได้แก่ ไม่
มีหน่วยเสียง ร, ช, ฉ โดยใช้หน่วยเสียง ฮ/ล, ซ, ส แทน และมีเสียง ญ นาสิก ด้านความแตกต่างทางภาษานั้น ภาษา
ไทกวนและไทกะเลิงไม่มีหน่วยเสียง ฟ, ฝ โดยใช้หน่วยเสียง พ, ผ แทน มีอักษรควบใช้เป็นบางคา ได้แก่หน่วยเสียง
ขว. สว, คว เช่น ขว้าม (ข้าม) สวาบ (สวบ) และมีสาเนียงคล้ายกับทางกลุ่มภาษาลาว ส่วนภาษาไทพวน ไม่มีการ
ออกเสียงควบกล้า ออกเสียงสระ “ใอ” เป็นสระเออ ไม่มีตัวสะกดแม่ /กก/ ความแตกต่างด้านอื่นนอกเหนือจาก
ข้อมูลที่ปรากฏในตารางคือภาษาไทพวนนั้นจะมีสาเนียงการพูดคล้ายคลึงกับภาษาพูดของชาวผู้ไท และไทยล้านนา
แต่ศัพท์ส่วนมากจะคล้ายกับภาษาไทยอีสาน และมีภาษาเขียนคือตัวอักษรไทยน้อย ส่วนภาษาไทกวนจะมีคาลงท้าย
ประโยคซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทกวน คือ “โบ๊ะ” เช่น ไปโบ๊ะ(ไปรึเปล่า) เอาโบ๊ะ (เอามั้ย) (อุทัย ชัยคราม,
2529)
1.2 ด้านวัฒนธรรม
วัฒนธรรมคือรูปแบบของกิจกรรมที่เป็นสัญลักษณ์ทางโครงสร้างทางสังคมอันประกอบด้วย วิถี
ชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ และการแต่งกายที่คนในสังคมสร้างขึ้น เรียนรู้ ปฏิบัติและถ่ายทอดระหว่างคนใน
สังคม ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถบ่งบอกถึงลักษณะของความเป็นชาติพันธุ์ของแต่ละกลุ่มสังคมนั้น ๆ จากการศึกษา
วิเคราะห์ด้านวัฒนธรรมของทั้งสามชนเผ่า ผลปรากฏว่ามีลักษณะทางวัฒนธรรมที่เหมือนกัน ได้แก่ การมีอาชีพ
ดั้งเดิมคือการทาเกษตรกรรม และต่างมีคติความเชื่อเรื่องผี มีประเพณีพิธีกรรมที่แสดงถึงความศรัทธาต่อผีบรรพบุรษุ
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ส่ ว นด้ า นความแตกต่ า งทางวั ฒ นธรรมนั้ น จะมี ลั ก ษณะที่ เ ฉพาะเจาะจงไปตามแต่ ล ะ
กลุ่มชาติพันธุ์ ดังนี้
ชาติพันธุ์ไทกวนดั้งเดิมมีอาชีพทาการเกษตร ทาไร่ ทานา นิยมตั้งถิ่นฐานอยู่ริมแม่น้าที่อุดม
สมบูรณ์ทั้งบริเวณริมแม่น้าเซบั้งไฟ แม่น้าโขง และปากห้วยบังฮวก ปัจจุบันอาชีพที่สร้างชื่อเสียงของชาวไทกวนคือ
การตีเหล็กทามีดพร้า อุปกรณ์ทาไร่นา เป็นต้น และมีประเพณีการไหว้ปู่ตาแสงซึ่งเป็นบรรพบุรุษผู้นาการอพยพและ
ก่อตั้งชุมชน โดยจะนุ่งชุดสีแดงในงานเฉลิมฉลองต่างๆ ส่วนชุดประจาชาติพันธุ์คือสีเหลืองดา
ด้านชาติพันธุ์ไทกะเลิง อาชีพของชาวไทกะเลิงคือ การทาเกษตรกรรม ได้แก่ การปลูกข้าวไร่
เลี้ยงหมูกี้ และการหาของป่า ได้แก่ เห็ด หน่อไม้ จิ้งหรีด จักจั่น แมลงทับ เป็นต้น ชาวไทกะเลิงมีความเชื่ อและ
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา (สุรัตน์ วรางค์รัตน์. 2523: 11-25) นอกจากนี้ยัง มีคติความเชื่อถือในเรื่องผี นับถือผี
มเหสักข์หลักบ้าน วิญญาณบรรพบุรุษ ผีตาแหก ผีป่า ผีเขา ประเพณีที่ชาวกะเลิง จัดทาเป็นงานบุญยิ่งใหญ่ คือ บุญ
เผวส (เทศน์มหาชาติ) ซึ่ง 3 ปี จะจัดให้มีขึ้นครั้งหนึ่ง และมีประเพณีเลี้ยงผีซึ่งจัดเป็นประจาทุกปี การแต่งกายแบบ
ดั้งเดิมของคนในชาติพันธุ์จะแตกต่างไปตามช่วงอายุ โดยทั่วไปจะนิยมนุ่งผ้าย้อมครามทอมือ
ส่วนชาติพันธุ์ไทพวน มีชื่อเสียงในด้านการทอผ้า การตีเหล็ก ทาเครื่องเงิน เครื่องทอง มีประเพณี
กาฟ้า ที่แสดงถึงความเคารพบรรพบุรุษ และพิธีเลี้ยงผีปู่ตาหรือตาปูในเดือน 3 และ 5 ของทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ด้าน
การแต่งกายจะแตกต่างไปตามถิ่นที่อยู่โดยมีรูปแบบเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมคือผ้าย้อมครามและผ้ามัดหมี่ ซึ่ง
ปัจจุบันไทพวนบางถิ่นจะมีการรื้อฟื้นการแต่งกายเป็นแบบประยุกต์ด้วยชุดที่ได้รับอิทธิพลแบบไทลื้อ นุ่งซิ่นมุกต่อตีน
จก ใช้ผ้าขิดลายขาว-ดา พันศีรษะ
1.3 ด้านประวัติศาสตร์และการเมือง
ด้านประวัติศาสตร์และการเมืองนั้น ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลทางกลุ่มชาติพันธุ์จากประวัติศาสตร์
ด้านถิ่นฐานเดิม การอพยพเคลื่อนย้าย ตลอดจนการตั้งถิ่นฐานปัจจุบันในประเทศไทย ดังนี้
ลักษณะที่เหมือนกันด้านประวัติศาสตร์การเมืองของทั้งสามกลุ่มชาติพันธุ์คือ การมีถิ่นฐาน
ดั้งเดิมอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว โดยที่ทั้งสามกลุ่มชาติพันธุ์มีอาณาเขตถิ่นฐานที่ใกล้เคียงกัน
และอพยพเคลื่อนย้ายมายังดินแดนประเทศไทยในช่วงเวลาใกล้เคียงกันโดยมีสาเหตุหลักทางการเมืองคือการกวาด
ต้อนผู้คนให้อพยพย้ายถิ่น รวมถึงความอัตคัตอดอยาก ส่วนลักษณะที่แตกต่างของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ มีดังนี้
ชาติพันธุ์ไทกวน มีถิ่นฐานเดิมอยู่ที่เมืองแถง แคว้นสิบสองปันนาหรือสิบสองจุไท ทางตอนเหนือ
ของประเทศเวียดนาม แต่ด้วยความอัตคัตอดอยากจึงได้อพยพเคลื่อนย้ายไปยังดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์คือ
บริเวณเมืองเซบั้งไฟ แขวงคาม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งนี้ชื่อ “ไทกวน” ในทางความหมาย
จากภาษาถิ่นลาวยังสื่อถึงถิ่นที่อยู่ของชาติพันธุ์ กล่าวคือ “ไท” หมายถึง “คน” ส่วน “กวน” หมายถึง ที่ราบระหว่าง
ภูเขา ซึ่งสื่อถึงภูมิศาสตร์บริเวณเซบั้งไฟซี่งเป็นที่ราบระหว่างภูเขาที่อุดมสมบูรณ์ มีต้นน้าลาธาร และอุดมด้วยป่าไม้
จนกระทั่งในราวในศตวรรษที่ 18-19 สมัยเจ้าฟ้างุ้มรวบรวมเมืองต่าง ๆ เพื่อสถาปนาชาติลาว
เป็นอาณาจักรลาวล้านช้าง ชาวไทกวนจึงอพยพข้ามฝั่งโขงมาอยู่บริเวณห้วยบังฮวกในเขตเมืองมรุขนคร (อภิรดี แข้
โส้ และคณะ, 2558) หรือบ้านดอนนางหงส์ ปัจจุบันตั้งถิ่นฐานอยู่บริ เวณพื้นที่อาเภอธาตุพนม ซึ่งชาติพันธุ์ไทกวนที่
เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงคือชาติพันธุ์ไทกวน ตาบลนาถ่อน อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ด้านชาติพันธุ์ไทกะเลิง มีถิ่นฐานเดิมอยู่ที่เมืองภูวานากระแด้ง เมืองมหาชัยกองแก้ว และเมือง
ภูวดลสอาง แขวงคาม่วน และเมืองวัง เมืองบก เมืองนอง เมืองเซโปน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ราวปี พ.ศ. 2367-2394 ยุครัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัวได้อพยพเคลื่อนย้ายมายังฝั่งไทยอันเนื่องมาจากสาเหตุทางการเมือง ซึ่งปัจจุบันชาวกะเลิงอาศัยอยู่บริเวณ
พื้นที่ต่าง ๆ ในจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร
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ส่วนชาติพันธุ์ไทพวน มีถิ่นฐานเดิมอยู่ที่เมืองพวน แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ซึ่งคาว่า “พวน” ส่วนหนึ่งสื่อถึงถิ่นที่อยู่ดั้งเดิมของชาติพันธุ์คือเมืองพวน โดยได้เริ่มอพยพเคลื่อนย้าย
มายังฝั่งไทยด้วยเหตุผลทางการเมืองในราว พ.ศ. 2335 ซึ่งปัจจุบันถิ่นฐานของชาวพวนในไทยจะจัดกระจายอยู่ใน
ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคอีสาน ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี หนองคาย เลย พิจิตร แพร่ อุตรดิตถ์
สุโขทัย สิงห์บุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี และสระบุรี

แผนที่แสดงถิ่นฐานดังเดิมของชาติพันธุ์ไทกวน ไทกะเลิง
และไทพวน
จากแผนที่แสดงถิ่นฐานดั้งเดิมและเส้นทางการอพยพของทั้งสามชาติพันธุ์ข้างต้นจะเห็นได้ว่า
ถิ่นกาเนิดของชาติพันธุ์ไทกวน ไทกะเลิง และไทพวน มีถิ่นฐานที่ใกล้เคียงกัน และมีช่วงเวลาในการอพยพที่ใกล้เคียง
กันโดยมีปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ตลอดจนการเมิองการปกครองที่ก่อให้เกิดการอพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน โดยจะเห็นว่า
ชาติพันธุ์ไทพวนนั้นมีการกระจัดกระจายการตั้งหลักปั กฐานกระจายไปในวงกว้างมากกว่าชาติพันธุ์ไทกวนและไท
กะเลิง ซึ่งทั้งสองชาติพันธุ์ยังคงปรากฏการตั้งถิ่นฐานเฉพาะในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
เท่านั้น
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2. ชาติพันธุ์ไทกวนเป็นชาติพันธุ์เดียวกับ
ชาติพันธุ์ไทกะเลิงหรือไทพวน?
จากผลการวิจัยด้านการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของชาติพันธุ์ไทกวน ไทกะเลิง และไทพวนข้างต้น
ได้ผลการวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุปลักษณะทางชาติพันธุ์ของชาติพันธุ์ไทกวน ดังนี้
ด้านการตั้งถิ่นฐานดั้งเดิม การอพยพเคลื่อนย้าย การตั้งถิ่นฐานในปัจจุบัน สามารถสรุปว่า ทั้งสามชาติพันธุ์
ไม่ได้เป็นชาติพันธุ์เดียวกัน กล่าวคือ ด้านถิ่นที่อยู่อาศัย จะเห็นว่าแม้ว่าทั้งสามชาติพันธุ์จะมีถิ่นฐานดั้งเดิมที่อพยพมา
จากดินแดนที่เป็นสาธารณรัฐประชาธิไตยประชาชนลาวในปัจจุบัน แต่ต่างก็มีจุดกาเนิดที่ระบุชัดเจนแตกต่างกัน
กล่าวคือ ไทกวนมีถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่ที่แคว้นสิบสองปันนา ตอนเหนือของเวียดนามซึ่งมีอาณาเขตใกล้เคียงกับทางตอน
เหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไทพวนมีถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่ที่เมืองพวน ตอนเหนือของสาธารณรัฐ
ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว ส่ ว นไทกะเลิ งมี ถิ่ น ฐานดั้ งเดิ มแถบตอนกลางของของสาธารณรัฐ ประชา ธิ ปไตย
ประชาชนลาว ซึ่งนับว่าถิ่นกาเนิดทั้งสามชาติพันธุ์มีพื้นที่ใกล้เคียงกัน และมีช่วงเวลาในการอพยพใกล้เคียงกัน
ตลอดจนมีสาเหตุการอพยพอันเนื่องมาจากการเมืองการปกครองเช่นเดียวกัน
ด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ และการแต่งกายของทั้งสามชาติพันธุ์มี ลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
มาก ทั้งด้านการทาการเกษตร วัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตทางการเกษตร ความเชื่อเกี่ยวกับการให้
ความเคารพศรัทธาต่อบรรพบุรุษ ความเชื่อเรื่องผี สิ่งเหนือธรรมชาติ และการแต่งกายด้วยผ้าฝ้าย ผ้าย้อมมือ แต่
ทั้งนี้ลักษณะที่กล่าวมาข้างต้น ต่างเป็นลักษณะที่พ้องกันเกือบทุกชาติพันธุ์ในภาคอีสาน ซึ่งมีการอพยพย้ายถิ่นมา
จากฝั่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตลอดจนสภาพภูมิอากาศที่เหมือนกัน จึงย่อมส่งผลให้มีลักษณะ
ดังกล่าวที่คล้ายคลึงกัน จึงไม่อาจสรุปได้โดยสิ้นเชิงว่าทั้งสามเผ่าเป็นชาติพันธุ์เดียวกัน
ด้านลักษณะภาษา หากใช้เกณฑ์ทางภาษาในการจาแนกกลุ่มทางชาติพันธุ์นั้นจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่า ชาติ
พันธุ์ไทกวนไม่ได้เป็นชาติพันธุ์เดียวกับชาติพันธุ์ไทพวน แต่อาจเป็นชาติพันธุ์เดียวกันกับชาติพันธุ์ไทกะเลิง เนื่องจาก
มีลักษณะทางภาษาที่เหมือนกันทุกประการ แต่แตกต่างที่ภาษาไทกวนจะมีคาลงท้ายประโยคที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะ
ของชาติพันธุ์จากข้อมูลข้างต้นจึงได้ข้อสรุปว่า ชาติพันธุ์ไทกวนไม่ได้เป็นชาติพันธุ์เดียวกับทั้งชาติพันธุ์ไทกะเลิงและ
ไทพวน
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาลักษณะทางชาติพันธุ์เพื่อหาข้อพิสูจน์การเป็นชาติพันธุ์หรือกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันหรือไม่นั้นใช้
แนวคิดสามารถใช้แนวคิดหลายด้านในการศึกษา ทั้งด้านถิ่นฐานดั้งเดิม ด้านวิถีชีวิตวัฒนธรรม ประเพณี และด้าน
ภาษา
จากการวิจัยข้างต้นจะเห็นว่า การหาข้อพิสูจน์จากด้ านถิ่นฐานดั้งเดิมและด้านภาษาสามารถใช้เป็นข้อ
พิสูจน์ได้ชัดเจนกว่าด้านวิถีชีวิตวัฒนธรรม ประเพณี เนื่องจากถิ่นที่อยู่ทาให้เห็นภาพของความแตกต่างระหว่ าง
แหล่งที่มา ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางของอาณาเขตที่ใกล้ไกล อันมีส่วนในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในด้าน
การมีปฏิสัมพันธ์ที่อาจก่อให้เกิดการรับ การปรับ และการผสมผสานทางวัฒนธรรม ซึ่งจะเห็นว่าในด้านวิถีชีวิต
วัฒนธรรม ประเพณีของทั้งสามชาติพันธุ์มีความคล้ายคลึงกันคือมีลักษณะวัฒนธรรมของความเป็นอีสานหรือลาวซึ่ง
เป็นวัฒนธรรมร่วมกันอยู่ เช่น การทาเกษตรกรรม การเคารพผีบรรพบุรุษ เป็นต้น

ส่วนในด้านภาษาจะเห็นว่ากลุ่มชาติพันธุ์ไทกะเลิงและไทกวนมีความคล้ายคลึงกันเกือบทุกประการ ซึ่ง
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สันนิษฐานได้ว่าอาจมาจากถิ่นฐานดั้งเดิมตลอดจนถิ่นฐานที่อพยพเคลื่อนย้ายมานั้นอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันและ
ยั ง คงมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จึ ง เกิ ด การแปรภาษาเข้ า หากั น ดั ง กรณี ที่ ป รากฏข้ อ สั น นิ ษ ฐานของนั ก
มานุษยวิทยา ภาษาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับภาษากะเลิง กล่าวว่า เดิมภาษากะเลิงจะมีเสียงและคาศัพท์พื้นฐาน
คล้ายกับภาษาในตระกูลมอญ-เขมร ต่อมาเมื่อชาวกะเลิงอพยพเคลื่อนย้ายเข้ามาอยู่ในบริเวณที่มีผู้พูดภาษาตระกูล
ไทจานวนมาก มีการสัมผัสภาษาเป็นเวลานานทาให้ภาษาดั้งเดิมเกิดการเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็น “ภาษากะเลิง
ใหม่” ที่มีสาเนียงคล้ายกับภาษาตระกูลไทที่อยู่ใกล้เคียง เช่น ภาษาญ้อ ภาษาผู้ไท (วีระพงศ์ มีสถาน. 2548 : 10)
อย่างไรก็ตาม บทความวิจัยนี้ได้แสดงให้เห็นว่า ทุกกลุ่มชาติพันธุ์หรือทุกชาติพันธุ์แม้ว่าจะมีที่มาที่แตกต่าง
กัน แต่ล้วนแล้วแต่สามารถยอมรับและปรับตัวเข้าหากันเพื่อสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ข้อเสนอแนะเพื่อน้าผลการวิจัยไปใช้
1. นาข้อพิสูจน์ด้านอัตลักษณ์ความเป็นไทกวนหนึ่งเดียวของชาติพันธุ์ไทกวนไปใช้เพื่อการสร้างจุดเด่นของ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ครั้งต่อไป
1. ศึกษาเปรียบเทียบภาษาไทกวนในไทยและสปป.ลาว โดยใช้ทฤษฎีภาษาศาสตร์
2. ศึกษาเปรียบเทียบภาษาไทกวนในไทยและสปป.ลาว โดยใช้ทฤษฎีภาษาศาสตร์สังคม เพื่อดูการแปร
ของภาษาในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
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บทคัดย่อ
งานวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานภาพของการฟ้อนผู้ไทยเรณูนคร การสื่อสาร
และการสืบทอดอัตลักษณ์ รวมไปถึงแนวทางในการสืบทอดสื่อพื้นบ้านการฟ้อนผู้ไทยเรณูนคร เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และสนทนากลุ่ม
ผลการศึกษาพบว่า สถานภาพของการฟ้อนผู้ไทยเรณูนคร กลุ่มผู้ส่งสารยังคงมีอยู่ในชุมชน มีการสืบทอด
และมีจานวนเพิ่มขึ้น เนื้อหาที่ถ่ายทอดผ่านการฟ้อนยังมีการรักษาไว้ งานพิธี สถานที่จัดแสดง รวมไปถึงกลุ่มผู้ชมมี
จานวนเพิ่มขึ้นและหลากหลาย ด้านการทาหน้าที่ในฐานะสื่อพื้นบ้าน พบว่า การฟ้อนผู้ไทยเรณูนครยังทาหน้าที่
บันทึกและถ่ายทอดวิถีชีวิตของชาวผู้ไทยในอดีต สร้างความบันเทิง สร้างอาชีพ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้าง
อัตลักษณ์ของชุมชน ถึงแม้ว่าวิถีชีวิตของชาวเรณูผู้ไทยจะเปลี่ยนไปแต่การฟ้อนผู้ไทยเรณูนครยังคงคุณค่าและคง
ความหมายด้านจิตวิญญาณของคนเรณูผู้ไทยไว้อย่างดี เป็นสื่อพื้นบ้านของชาวเรณูผู้ไทยตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน
ซึ่งปัจจัยที่เอื้ออานวยต่อการสืบทอด คือ เนื้อหา รูปแบบของการฟ้อนและรูปแบบการจัดแสดงที่ปรับเปลี่ยนและ
ประยุกต์ได้หลากหลาย กลุ่มผู้ชมเข้าถึงและมีส่วนร่วมได้เป็นอย่างดี และความสานึกถึงอัตลักษณ์ของชุมชน
ค้าส้าคัญ: การสืบทอดอัตลักษณ์ การฟ้อนผู้ไทยเรณูนคร สื่อพื้นบ้าน
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Abstract
The objective of this qualitative research was to study the status of Phuthai Renu Nakhon
dance, the communication and reproduction of identity, including the ways to reproduce folk
media of Phuthai Renu Nakhon dance. The data was collected by document analysis, in-depth
interview and focus group discussion.
The results showed that the status of Phuthai Renu Nakhon dance; there is a group of
senders in the community, an increasing of reproduction, the content conveyed by the dance is
being preserved, ceremonies, venues and audience are increasing and various. Phuthai Renu
Nakhon dance is still being used to record and convey Phuthai people’s way of life in the past, to
entertain, create job opportunities, promote tourism and create community identity. Even though
Phuthai Renu Nakhon people’s way of life is changing, Phuthai Renu Nakhon dance is still value
and meaningful in terms of spirituality of Phuthai Renu Nakhon people as it has been folk media
of Phuthai Renu Nakhon people from the past to the present. Factors facilitating for reproduction
of identity are content, dance pattern and show pattern that can be changed and adapted
diversely, audience are able to reach easily and well-attended, and awareness of community
identity.
Keywords: Reproduction of Identity, Phuthai Renu Nakhon Dance, Folk Media
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บทน้า
สังคมไทย เป็นสังคมในประเทศที่มีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลาย เนื่องจากได้รวบรวมดินแดนและกลุ่ม
คนหลายชาติพันธุ์มาอยู่รวมกัน ซึ่งต่างมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพกาล
ดังนั้น วัฒนธรรมของของไทยปัจจุบัน จึงประกอบไปด้วยวัฒนธรรมที่ใช้ร่วมกันและวัฒนธรรมหลักประจาชาติ ที่
เรียกว่า วัฒนธรรมส่วนกลางหรือวัฒนธรรมหลวง (Great Tradition) และวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมราษฎร์
(Little Tradition) ทั้งนี้วัฒนธรรมเป็นจิตสานึกร่วม (Collective consciousness) ของคนที่อยู่ในสังคมนั้น ๆ ตาม
ห้วงเวลา ดังนั้นจะพบได้ว่า วัฒนธรรมมีพลวัตร (Dynamic) และต้องมีการปรับตัวเนื่องจากวัฒนธรรมถูกสร้างขึ้น
จะต้องเผชิญกับแรงกดดันอยู่ตลอดเวลา (กาญจนา แก้วเทพ, 2549) ถ้าเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีรากเหง้าที่
แข็งแรงก็จะยังคงอยู่ แต่ต้องสามารถปรับตัวให้ได้ ซึ่งการปรับตัวเป็นความสามารถของวัฒนธรรมที่จะดารงอยู่
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงจากการประยุกต์หรือพลิกผันคุณลักษณะ (attribute) เก่าบางประการให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนไปของบริบทใหม่ที่รองรับวัฒนธรรมและในขณะเดียวกัน วัฒนธรรมเหล่านี้ต้องสามารถ
ดารงอัตลักษณ์เดิมไว้ได้เป็นส่วนใหญ่ แต่อาจยอมลดทอนหรือถอดรื้อ ตลอดจนสร้างสรรค์องค์ประกอบบางประการ
ในวัฒนธรรมนั้น เพื่อให้อยู่รอดต่อไป
จังหวัดนครพนม ประกอบด้วยชนเผ่า 7 เผ่า ได้แก่ เผ่าไทยลาว เผ่าผู้ไทย เผ่าไทยญ้อ (ญ้อ) เผ่าไทยโส้
หรือไทยกะโซ่ เผ่าไทยกะเลิง เผ่าไทยข่า และเผ่าไทยแสก นอกจากนี้ยังมีชาวไทยเชื้อสายจีนและเวียดนามร่วม
อาศัยอยู่ ทุกชนเผ่าและเชื้อชาติอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ชนเผ่าต่าง ๆ มีความหวงแหนในศิลปวัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณีของตน ดังชนเผ่าผู้ไทย อาเภอเรณูนคร ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของตนไว้อย่างดี
(รายงานประจาจังหวัดนครพนม, 2559) ดังที่ คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ได้เขียนบทร้อยกรอง ในชุด เขียนแผ่นดิน
ในหัวข้อว่า “เสน่ห์เรณู” เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 เนื้อหาบรรยาเน้นให้เห็นถึงมโนทัศน์และจินตภาพใน
การเคลื่ อนย้ ายถิ่น ฐานการสร้า งบ้า นแปลงเมื อง ซึ่ งถ่ า ยทอดออกมาจากลีลาท่ า รา ศิ ล ปะการเย็ บปั กถักร้อย
เชื่อมโยงถึงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ที่ชาวเรณูนครยังคงสืบทอดอยู่ ล้วนเป็นประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวพันในวิถีชีวิตและภูมิ
ปัญญาของบรรพบุรุษ (สานักงานเทศบาลตาบลเรณูนคร อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม, 2556)
การฟ้อนผู้ไทยเรณูนคร จังหวัดนครพนม เป็นการฟ้อนที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันดี จนถือว่าเป็น
เอกลักษณ์ของจังหวัดนครพนม (ออนไลน์, 2554) ซึ่งเป็นการแสดงพื้นเมืองอย่างหนึ่งของชาวผู้ไทยเรณูนคร ที่ได้รับ
การถ่ายทอดมาเป็นเวลาช้านานจากบรรพบุรุษชาวผู้ไทยในสมัยก่อน เดิมเรียกการฟ้อนผู้ไทยว่า การฟ้อนละครไทย
เป็นการแสดงออกซึ่งความสามัคคีในหมู่คณะเดี ยวกัน โดยการจับกลุ่มกันฟ้อนเพื่อความสนุกสนานในงานเทศกาล
ปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการได้บรรจุวิชาการฟ้อนผู้ไทยเรณูนคร เข้าไว้ในหลักสูตรให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ได้ฝึกฝนเล่าเรียนกันโดยเฉพาะนักเรียนที่เล่าเรียนอยู่ในสถานศึกษาภายในเขตอาเภอเรณูนคร จังหวัด
นครพนม จะฟ้อนราประเพณี “ฟ้อนผู้ไทยเรณูนคร” เป็นทุกคน จึงกล่าวได้ว่าเป็นจิตวิญญาณแห่งการฟ้อนของชน
เผ่าผู้ไทยเรณูนครอย่างแท้จริง
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ในการศึกษาการสื่อสารกับการสืบทอดอัตลักษณ์การฟ้อนผู้ไทยเรณูนคร มีความจาเป็นต้องศึกษาใน
พื้นที่ของชนเผ่าผู้ไทยในอาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม และยังคง
รักษาเอกลักษณ์ของตนไว้อย่างดี อาทิ สภาพวิธีชีวิตความเป็นอยู่ ภาษา สถาบันพื้นฐานของสังคม การปลูกฝังนาเอา
ขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณมาเป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต ประกอบกับมีการจัดตั้งองค์ก รทางสังคมในรูปแบบ
ต่ า ง ๆ อย่ า งเข้ ม แข็ ง และมุ่ งศึ ก ษาในฐานะสื่อ พื้ น บ้ านที่ แ สดงออกถึ งเอกลั ก ษณ์ข องชาวเรณูน คร ในมิ ติ ด้าน
การสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วยผู้ส่งสาร (Sender) สาร (Message) สื่อ (Channel) และผู้รับสาร (Receiver) ภายใต้
ปัจจัยทางสังคมด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อการสืบทอดวัฒนธรรมสื่อพื้นบ้าน โดยใช้แนวคิดสื่อพื้นบ้าน การผลิตซ้าเพื่อการ
สืบทอดและการประกอบสร้างอัตลักษณ์เป็นแนวทางในการศึกษา และผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อการสืบทอด
ทางวัฒนธรรมของการฟ้อนผู้ไทยเรณูนคร ทาให้ทราบถึงกลยุทธ์การสื่อสารผ่านสื่อพื้นบ้าน แนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาสื่อพื้นบ้านการฟ้อนผู้ไทยเรณูนครให้คงอยู่ในสังคมไทย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสถานภาพของการฟ้อนผู้ไทยเรณูนคร
2. เพื่อศึกษาการสื่อสารและการสืบทอดอัตลักษณ์ผ่านสื่อพื้นบ้านการฟ้อนผู้ไทยเรณูนคร
3. เพื่อศึกษาและพัฒนาแนวทางในการสืบทอดสื่อพื้นบ้านการฟ้อนผู้ไทเรณูนครให้ดารงอยู่ภายใต้
บริบทของสังคมไทยในปัจจุบัน
วิธีด้าเนินการวิจัย
ประชากรและการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษากลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่ ม ผู้ นาชุม ชนและผู้สนับ สนุนการสื บ ทอดสื่อ พื้ นบ้ าน ใช้ วิ ธี ก ารเลือ กกลุ่มตัว อย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากเป็นตัวแทนและเป็นผู้นาทางความคิดของชุมชน ดังรายนามต่อไปนี้
1.1 นายศรีสุข แสนยอดคา นายกเทศมนตรีอาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม และผู้ร่วม
ผลักดันขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นให้เทศบาลตาบลเรณูนคร ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจาปี พ.ศ. 2555 และปี พ.ศ. 2558 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประกวดเมืองน่าอยู่ ถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
1.2 ดร.เฉลิมชัย แก้วมณีชัย ข้าราชการบานาญ ปัจจุบันดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการ
พิพิธภัณฑ์เมืองเรณูนคร อดีตผู้อานวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล เลขานุการสหวิทยาเขตจตุรมิตรผู้ไทย
จังหวัดนครพนม นายกสมาคมครูเรณูนคร ผู้จัดตั้งศูนย์มรดกผู้ไทยศึกษาและพิพิธภัณฑ์เมืองเรณูนคร
2. กลุ่ ม ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การฟ้ อ นผู้ ไ ทยเรณู น คร ใช้ วิ ธี ก ารเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เนื่องจากเป็นองค์ประกอบการสื่อสารฐานะผู้ส่งสาร ดังรายนามต่อไปนี้
2.1 คุณครูสุญาณี วงษ์ชาชม ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ปัจจุบัน
ปฏิบัติหน้าที่ ที่ปรึกษาชมรมอนุรักษ์นาฎศิลป์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล และผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแสดง
ฟ้อนผู้ไทยเรณูนคร
2.2 คุณครูไข่มุก พรหมดี ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ปัจจุบันปฏิบัติ
หน้าที่ ดูแลและฝึกซ้อมการแสดงของนักเรียนในชมรมอนุรักษ์นาฎศิลป์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
3. กลุ่มเยาวชน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากเยาวชน
ลูกหลานชาวผู้ไทย อาศัยอยู่ในพื้นที่และผู้ให้ความสนใจการฟ้อนผู้ไทยเรณูนครจากชมรมอนุรักษ์นาฎศิลป์ โรงเรียน
เรณูนครวิทยานุกูล จานวน 10 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. การบันทึการสังเกต (Observation)
2. การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Formal interview)
3. การสนทนากลุ่มนย่อย (Focus group discussion)
การเก็บข้อมูล
เนื่องจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพจึงได้มีการรวบรวมและเก็บข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์ โดยได้นาแบบสัมภาษณ์ที่กาหนดประเด็นคาถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่
ต้องการศึกษา ก่อนนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยประสานไปยังหน่วยงานต้นสังกัด
และผู้ให้สัมภาษณ์เพื่อส่งหนังสือและขอความอนุเคราะห์ของเก็บข้อมูลวิจัย และในการสัมภาษณ์มีการบันทึกเสียง
ทุ ก ครั้ ง ซึ่ ง ก าหนดช่ ว งเวลาในการเก็ บ ข้ อ มู ล ในเดื อ นพฤษภาคม-สิ ง หาคม 2561 เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การสั ม ภาษณ์
คณะผู้วิจัยได้ถอดเทปบันทึกเสียงและบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน จากนั้นศึกษาเอกสาร/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้ในการประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจาการสัมภาษณ์ เพื่อให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลข้อมูล
ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ เมื่อได้ดาเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลว่าเพียงพอ ครบถ้วน
ถูกต้อง มีคุณภาพ สามารถตอบปัญหาของการวิจัยและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยแล้ว จากนั้นจึงนา
ข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยจัดแฟ้มข้อมูลตามประเด็นของวัตถุประสงค์ของการวิจัยและปัญหานาการวิจัยที่กาหนดไว้
และจาแนกประเภทข้อมูล (Typology Analysis) โดยจาแนกข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่ โดยเน้นความชัดเจนและ
ความสัมพันธ์
สรุปผล
การศึกษาสถานภาพของการฟ้อนผู้ไทยเรณูนคร คณะผู้วจิ ัยใช้เกณฑ์ในการศึกษา ดังนี้
1. เกณฑ์ด้านการสื่อสาร
1.1 ผู้ส่งสาร ได้แก่ ผู้ฟ้อนราผู้ไทยเรณูนครจัดเป็นผู้ส่งสารในกระบวนการสื่อสาร จึงจาเป็นต้อง
เป็นผู้มีความสามารถ และมีพรสวรรค์ในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ ในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ทั้งทางด้านปริมาณ
และคุณภาพของผู้ฟ้อนรา กล่าวคือ ผู้ฟ้อนผู้ไทยเรณูนครในอดีตจะต้องเป็นผู้ที่มีใจรักและชื่น ชอบการฟ้อนผู้ไทย
เรณูนคร แม้ชาวผู้ไทยส่วนใหญ่สามารถฟ้อนราได้ทั่วไป แต่ผู้ฟ้อนราหรือนักแสดงในพิธีหรือการแสดงนั้น จะต้องมี
การคัดเลือกและคัดสรร ในปัจจุบันผู้ฟ้อนราหรือนักแสดงนั้น ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ชื่นชอบการฟ้อนราและเคยได้เข้า
ร่วมกิจกรรมที่มีการฟ้อนผู้ไทยเรณูนคร และกิจกรรมการฟ้อนหรือการแสดงต่าง ๆ จาเป็นต้องใช้นักแสดงจานวน
มาก จึงไม่ได้มีการคัดเลือกดังเช่นในอดีต และผู้ฟ้อนทั้งในอดีตและปัจจุบันจะได้รับการฝึกฝนตั้งแต่อายุยังน้อย จาก
ความชอบ ฝึกฝน หรือถ่ายทอดจากครอบครัวที่เป็นศิลปิน ส่วนใหญ่แล้วการแสดงจะเป็นนักเรี ยนระดับชั้นมัธยม
ปลายและศิษย์เก่าโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล เนื่องมาจากการฟ้อนผู้ไทยเรณูนคร เป็นการฟ้อนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การเกี้ยวพาราสีของหนุ่มสาว ในส่วนของครูผู้สอนฟ้อนผู้ไทยเรณูนคร จะเป็นผู้ที่มีใจรักและสืบทอดเอกลักษณ์การ
ฟ้อนผู้ไทยเรณูนคร โดยในอดีตนั้น ศิลปะการฟ้อนผู้ไทยเรณูนคร เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สาคัญอย่างหนึ่งของ
ชาวผู้ไทย อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม เพราะเป็นนาฏศิลป์การแสดงพื้นบ้านที่สืบสานต่อเนื่องกันมาทุกระยะ
ไม่ขาดสาย จากคนผู้ไทยรุ่นหนึ่งถึงคนผู้ไทยอีกรุ่นหนึ่ง โดยท่าฟ้อนผู้ไทยเรณูนครท่าต่างๆ เป็นท่าที่ครูผู้สอนฟ้อน
และผู้ฟ้อนจะต้องปฏิบัติเป็นแนวเดียวกันอย่างมีระเบียบแบบแผน แต่ในปัจจุบันครูผู้ฝึกสอนไม่ต้องมีประสบการณ์
การฟ้อนผู้ไทยก็สามารถเป็นครูสอนฟ้อนได้เช่นเดียวกัน นอกจากนั้น ครูสอนฟ้อนในอดีต มักถือเป็นอาชีพหลักมี
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รายได้ โดยในอดีตศิลปะการฟ้อนผู้ ไทยเรณูนครมีการจัดแสดงในรูปแบบของคณะ มีการจัดตั้งเป็นคณะหรือการ
จัดตั้งเป็นวงดนตรีพื้นเมือง ทั้งเพื่อการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง และเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ แต่
ในปัจจุบัน ครูสอนฟ้อนเป็นเพียงหน้าที่เสริม สร้างรายได้เสริมเท่านั้น
1.2 เนื้อหาสาร ได้แก่ การฟ้อนผู้ไทยเรณูนคร ในอดีตนั้นเป็นการฟ้อนเพื่อความสนุกสนาน
โดยทั้งชายและหญิงจะฟ้อนตามความถนัดและความสามารถของตนเอง ในส่วนของท่ารานั้น ในอดีตเป็นการราที่
เลียนแบบท่าทางการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของคน สัตว์ พืช ถ่ายทอดอย่างอิสระ โดยปัจจุบันยังคงเป็ นท่าราที่
เลียนแบบท่าทางการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติเช่นเดียวกับในอดีต แต่มีการปรับปรุงเรียบเรียงและกาหนดท่าราให้
เป็นแบบแผนยิ่งขึ้น เพื่อให้ง่ายต่อการฝึกหัด แต่ยังคงสะท้อนให้เห็นถึงขนบธรรมเนียม ประเพณีและวิถีการดาเนิน
ชีวิตประจาวันของชาวผู้ไทยในอดีต และการฟ้อนผู้ไทยเรณูนครยังคงสะท้อนอัตลักษณ์ของชาวผู้ไทยได้อย่างดี
1.3 ช่องทางการสื่อสาร คือ โอกาสในการแสดงการฟ้อนผู้ไทยเรณูนครหรือพื้นที่ในการแสดง
ซึ่งเป็นช่องทางในการสื่อสารไปยังกลุ่มผู้ชม แต่เดิมถ่ายทอดผ่านพิธีสาคัญต่างๆ ได้แก่ งานเทศกาลบุญเดือนหก คือ
บุญบั้งไฟ งานนมัสการองค์รพะธาตุเรณู งานนมัสการองค์พระธาตพนม แสดงถวายเจ้านายหรือแขกบ้านแขกเมือง
แต่ปัจจุบัน สถานภาพด้านช่องการทางสื่อสารได้เปลี่ยนไปจากเดิมในอดีต กล่าวคือ มีช่องทางหรือโอกาสในการ
แสดงมากขึ้นจากเดิม ได้แก่ งานวันผู้ไทยโลก งานบุญที่วัด งานมงคล งานกฐิน งานผ้าป่า ต้อนรับคณะนักท่องเที่ยว
ต้อนรับคณะผู้มาศึกษาดูงาน รวมไปถึงการราแก้บน นอกจากนั้น ยังได้รับเชิญให้แสดงการฟ้อนราตามสถานีโทรทัศน์
พิ ธี เ ปิ ด งาน การแถลงข่ า วของจั งหวั ด นครพนมที่ จั ด ที่ ก รุ งเทพมหานคร และการได้ รั บ เที ย บเชิ ญ ให้ ไ ปแสดง
ศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดต่างๆ ในด้านของพื้นที่การแสดงนั้น พบว่า ทั้งในอดีตและปัจจุบัน การฟ้อนผู้ไทยเรณูนคร
ยังคงสามารถจัดการแสดงได้ในทุกพื้นที่และทุกโอกาส ไม่ว่าจะเป็นการแสดงประกอบการเล่นเครื่องดนตรีหรือจะ
เป็นการเปิดจากเทปเพลง
1.4 ผู้รับสาร คือ ผู้ชมการฟ้อนผู้ไทยเรณูนคร โดยการแสดงการฟ้อนผู้ไทยเรณูนครในอดีตนั้น
ได้รับความนิยม ความสนใจ และชื่นชอบจากชาวเรณูนครจานวนมาก เมื่อมีการจัดงานพิธีต่างๆ ขึ้นในชุมชน ก็จะมี
กลุ่มผู้ชมซึ่งประกอบไปด้วยทุกเพศทุกวัย สาหรับในปัจจุบัน กลุ่มผู้ชมการฟ้อนผู้ไทยเรณูนครยังคงมีจานวนมาก
และหลากหลายกว่าในอดีต เนื่องด้วยการฟ้อนผู้ไทยเรณูนครในปัจจุบัน ถือเป็นการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์และถือ
เป็นการแสดงที่ได้รับความสนใจจากกลุ่มนักท่องเที่ยว กลุ่มผู้ชมทุกเพศ ทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นคนในพื้นที่ ชาวนครพนม
หรือจังหวัดอื่นๆ พร้อมกันนั้น การฟ้อนทั้งในอดีตและปัจจุบันยังถือเป็นกิ จกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ชมอีก
ด้วย ซึ่งถือเป็นเสน่ห์ของการฟ้อนผู้ไทยเรณูนคร ด้วยท่าราที่ไม่ซับซ้อนทาให้ผู้ชมสามารถฟ้อนร่วมกับนักแสดงได้
อย่างสนุกสนาน ทั้งเพื่อความบันเทิงแล้วยังเป็นการแลกเปลี่ยน เผยแพร่ และสืบทอดการฟ้อนผู้ไทยเรณูนครด้วย
2. เกณฑ์การทาหน้าที่ในฐานะสื่อพื้นบ้าน
2.1 การทาหน้าที่ในระดับปัจเจกบุคคล เป็นการทาหน้าที่ซึ่งก่อให้เกิดคุณค่าต่อตัวผู้ฟ้อนและผู้
รับชมการฟ้อนผู้ไทยเรณูนคร โดยในอดีตการฟ้อนเรณูผู้ไทยนคร ได้ทาหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราว วิถีชีวิตความเป็นอยู่
วัฒนธรรมประเพณีของชาวผู้ไทยในอดีต ทาหน้าที่ปลดปล่อยแรงผลักดันทางเพศผ่านการเกี้ยวพาราสีระหว่างหญิง
ชาย และหน้าที่การสร้างความบันเทิง แต่ในปัจจุบันนั้น การฟ้อนผู้ไทยเรณูนคร ยังคงทาหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราว
วิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมประเพณีของชาวผู้ไทยในอดีต และทาหน้าที่สร้างความบันเทิง ด้านการทาหน้าที่
ปลดปล่อยแรงผลักดันทางเพศผ่านการเกี้ยวพาราสีของหญิงชายระหว่างการฟ้อนราไม่พบเห็นแล้ว เนื่องจากปัจจุบัน
ช่องทางการพบปะหรือพูดคุยของหญิงชายนั้นมีหลากหลายมากขึ้น ดังนั้น การทาหน้าที่ปลดปล่อยแรงผลักดันทาง
เพศจึงถือว่าเป็นหน้าที่ที่สูญหายไป
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2.2 การทาหน้าที่ในระดับเครือญาติและชุมชน เป็นหน้าที่ที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างชาว
ผู้ไทยด้วยกันเอง โดยในอดีตและปัจจุบัน พบว่า การฟ้อนผู้ไทยเรณูนครทาหน้าที่ในการกระชับความสัมพันธ์ของ
เครือญาติผ่านการกิจกรรมการฟ้อนต่างๆ ทาหน้าที่สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่น ทาหน้าที่
สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน ถ่ายทอดอัตลักษณ์ร่วมกัน แสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนในชุมชน ทา
หน้าที่เป็นพื้นที่สาธารณะของชุมชน ในการฟ้อนในงานต่างๆ รวมไปถึงหน้าที่ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน
อีกด้วย
2.3 การทาหน้าที่ในระดับสังคม เป็นหน้าที่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมของสังคม เป็น
หน้าที่ที่สร้างบรรทัดฐานร่วมกันของชาวผู้ไทย โดยทั้งในอดีตและปัจจุบัน พบว่า การฟ้อนผู้ไทยเรณูนครทาหน้าที่
บันทึกวิถีชีวิตของชาวผู้ไทย ผ่านท่าทางของการฟ้อนที่สืบทอดกันมารุ่ นสู่รุ่น การทาหน้าที่สร้างอัตลักษณ์ชุมชน
นอกจากนั้น ในปัจจุบัน ยังมีบทบาทหน้าที่ใหม่ นั่นคือการทาหน้าที่สร้างสามัคคีผ่านการรวมกลุ่มก่อตั้งชมรม
สมาคม และองค์กรต่าง ๆ เพื่อร่วมกันอนุรักษ์การฟ้อนผู้ไทยเรณูนครของชาวผู้ไทย รวมไปถึงการทาหน้าที่เป็นสื่อ
ประชาสัมพันธ์อีกด้วย
3. เกณฑ์ด้านคุณค่าและการให้ความหมาย
3.1 จิตวิญญาณ ซึ่งจิตวิญญาณเป็นปัจจัยที่แสดงออกถึงคุณค่าของการฟ้อนผู้ไทยเรณูนครที่มี
ความสาคัญต่อความเป็นชาวผู้ไทย เนื่องจากการฟ้อนผู้ไทยเรณูนครเป็นสิ่งที่แสดงออกหรือบ่งชี้ถึงความเป็นชาวผู้
ไทย วิถีการดาเนินชีวิตของชาวผู้ไทยในอดีต ที่มีความผูกพันกับธรรมชาติ สิ่งศักดิ์ และศาสนาที่ได้รับการสืบทอดมา
ตั้งแต่บรรพบุรุษ และถึงแม้ว่าปัจจุบันวิถีชีวิตของชาวผู้ไทยจะมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากเดิม แต่การฟ้อนผู้ไทยเรณู
นครยังคงคุณค่าและคงความหมายทางด้านจิตวิญญาณของชาวผู้ไทยไว้เป็นอย่างดี
3.2 คติสอนใจ การฟ้อนผู้ไทยเรณูนครมีการสอดแทรกข้อคิดไว้ภายในท่าราต่างๆ ทั้งแนวทาง
การปฏิบัติตน ข้อคิดเตือนใจในชีวิตประจาวัน การปฏิบัติตนของพุทธศาสนิกชน การระลึกถึงบุญคุณ สิ่งศักดิ์เหนือ
ธรรมชาติ รวมไปถึงแนวทางการปฏิบัติจนระหว่างหญิงชาวด้วย ในปัจจุบัน การฟ้อนผู้ไทยเรณูนครยังคงมีบทบาทใน
การสร้างข้อคิดและคติสอนใจผ่านทางท่าฟ้อนที่ยังคงยึดถือไว้ทั้ง 16 ท่าพื้นฐาน และยังคงถ่ายทอดความหมายของ
แต่ละท่าผ่านครูผู้สอนไปยังผู้รา รวมไปถึงผู้ชมผ่านการบรรยายประกอบการแสดงด้วย
3.3 ด้านเอกลักษณ์ การฟ้อนผู้ไทยเรณูนครเป็นคุณค่าและคงความหมายของชาวผู้ไทย ทั้งใน
อดีตและปัจจุบัน การฟ้อนผู้ไทยเรณูนครเป็นสื่อที่ใช้แสดงความเป็นตัวตนของชาวผู้ไทย บ่งบอกถึงความเป็นอัต
ลักษณ์ของชาติพันธุ์ ผ่านการแสดงออกทางท่าฟ้อนรา การแต่งกายและชาวผู้ไทยยังคงสืบทอดอย่างอัตลักษณ์
ดังกล่าวนี้อย่างดี หวงแหนและให้ความสาคัญในทุกรายละเอียดเพราะถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้
มอบไว้ให้
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การศึกษาการสื่อสารและการสืบทอดอัตลักษณ์ผ่านสื่อพื้นบ้านการฟ้อนผู้ไทยเรณูนคร คณะผู้วิจัยได้นา
ข้อมูลจากการศึกษาสถานภาพของการฟ้อนผู้ไทยเรณูนคร มาสรุปองค์ประกอบการสื่อสาร ตามแบบจาลองการ
สื่อสารของเบอร์โล ดังต่อไปนี้
ผู้ส่งสาร
(Sender)
1. ผู้ฟ้อนรา
2. ครูผู้สอนฟ้อน
3. ปราชญ์ชาวบ้าน
4. ผู้นาชุมชน

เนือหาสาร
(Message)

ช่องทางการสื่อสาร
(Channel)

ผู้รับสาร
(Receiver)

1. ถ่ายทอดเรื่องราว วิถี
ชีวิตความเป็นอยู่
วัฒนธรรมประเพณีของชาว
ผู้ไทยในอดีต
2. ความบันเทิง/
ความสนุกสนาน
3. เผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์
ของชาติพันธุ์

1. พิธีสาคัญทางศาสนา
2. การแสดงต้องรับ
นักท่องเที่ยวและบุคคล
สาคัญ
3. การแสดงแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม
4. พิธีบวงสรวง/แก้บน
5. ถ่ายทอดผ่านสื่อมวลชน
การบันทึกเทปการแสดง
ผ่านเว็บไซต์ YouTube
หรือสื่อสังคมออนไลน์

1. ผู้รับชมการแสดง
2. ครอบครัว ญาติมิตร
และคนในชุมชน
3. นักท่องเที่ยวหรือบุคคล
ทั่วไปที่สนใจ

ปัจจัยการสืบทอดอัตลักษณ์ผ่านสื่อพื้นบ้านการฟ้อนผู้ไทยเรณูนคร ที่ส่งผลให้การฟ้อนผู้ไทยเรณูนคร
ยังคงดารงอยู่ ดังนี้
ปัจจัยภายใน เป็นปัจจัยที่เกิดจากคุณลักษณะของการฟ้อนผู้ไทยเรณูนครเอง ไม่ว่าจะเป็นท่าทาง
การฟ้อนที่ง่ายต่อการฟ้อน ง่ายต่อการจดจา ทาให้นักแสดง ผู้ฟ้อน หรือบุคคลทั่วไปสามารถฟ้อนตามได้ง่าย มีส่วน
ร่วมได้ พร้อมกันนั้นท่าฟ้อนมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เน้นความเป็นธรรมชาติ โดยนอกจาก 16 ท่าพื้นฐาน
แล้วยังสามารถเพิ่มท่าฟ้อนให้มากขึ้นได้อย่างเหมาะสม หลากหลาย และตามยุคสมัย ทั้งนี้ผู้ฟ้อนสามารถศึกษาและ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านสื่อใหม่รูปแบบต่างๆ ในด้านของโอกาสและสถานที่ ในการฟ้อนนั้น การฟ้อนผู้ไทยเรณูนคร
สามารถแสดงที่ใดหรือในพิธีใดก็ได้ มีความยืดหยุ่นสูง ทาให้การฟ้อนผู้ไทยเรณูนครดารงอยู่ได้ในทุกวาระและโอกาส
ในปัจจุบัน ถือเป็นการสร้างศักยภาพในเรื่องการสร้างพื้นที่ใหม่เพิ่มเติม และในการแสดงสามารถใช้อุปกรณ์ช่วยให้
เกิดความสะดวกในการแสดงได้ เช่น การเปิดเพลงหรือดนตรีผ่านเครื่องเล่นต่างๆ ได้ ไม่จาเป็นต้องแสดงสด
ปัจจัยภายนอก เป็นปัจจัยที่ส่งผลมากจากสภาพแวดล้อม อันได้แก่ การหน่วยงาน สมาคม หรือ
สถาบันใหม่ๆ มารองรับการฟ้อนผู้ไทยเรณูนครในรูปแบบของการแสดงทางวัฒนธรรม จึงเป็นส่วนช่วยในการรักษา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันการศึกษาในชุมชนก็มีส่วนร่วมในการรักษาผ่ า น
กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมผ่านการจัดกิจกรรมการฟ้อนผู้ไทยเรณูนครในพิธีหรือกิจกรรมต่างๆ และผลักดัน
ให้การฟ้อนผู้ไทยเรณูนครยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยการนาการฟ้อนผู้ไทยเรณูนครไปแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ใน
กิจกรรมสาคัญระดับจังหวัด ระดับชาติ และในต่างจังหวัดอย่างสม่าเสมอ โดยยังคงรักษาอัตลักษณ์ของชาวผู้ไทยไว้
อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ ชาวเรณูผู้ไทยมีความภาคภูมิใจที่ได้แสดงออกถึงอัตลักษณ์ตนเอง มีความกระตือรือล้น เป็น
ความสุขที่ได้แสดงออก ถือเป็นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่างแท้งจริง
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แนวทางในการสืบทอดสื่อพื้นบ้านการฟ้อนผู้ไทยเรณูนคร โดยจากการสัมภาษณ์พบว่า การฟ้อนผู้ไทย
เรณูนครยังคงอัตลักษณ์และมีการดารงอยู่ในสังคมไทย ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยขอเสนอแนวทางการสืบทอดการฟ้อนผู้ไทย
เรณูนคร จากมุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและเจ้าของวัฒนธรรมซึ่งเป็นชาวผู้ไทย ตามองค์ประกอบด้านต่างๆ ดังนี้
1. การสืบทอดผู้ส่งสาร
1.1 การสืบทอดผู้ฟ้อนรา จากการสัมภาษณ์จะพบว่า ผู้ฟ้อนผู้ไทยเรณูนครมีจานวนเพิ่มขึ้นและ
หลากหลาย โดยปรับเปลี่ยนจากการฝากตัวเป็นศิ ษย์และสืบทอดทางสายเลือด มาเป็นแบบครูพักลักจาผ่า นสื่อ
สมัยใหม่และคนใกล้ชิดมากขึ้น ดังนั้นจึงต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนการสืบทอดนี้ โดยเน้นทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ คือ เพิ่มทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญ สร้างความภาคภูมิใจ ให้การยอมรับ และยกย่องเชิดชู
1.2 การสืบทอดครูผู้สอน แม้ว่าผู้ฟ้อนในปัจจุบันจะสามารถเรียนรู้และฝึกฝนจากสื่อใหม่รูปแบบ
ต่างๆ ได้ แต่บทบาทที่สาคัญที่จะช่วยสืบทอดการฟ้อนสู่เด็กและเยาวชนผ่านกระบวนการสอนในรูปแบบรายวิชา
และกิจกรรมชมรมของโรงเรียน โดยครูผู้สอนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการฟ้ อนผู้ไทยเรณูนคร
นอกจากการถ่ า ยทอดความรู้ แ ละมรดกทางวั ฒ นธรรมสู่ เด็ ก และเยาวชนแล้ ว ยั งเป็ น การสร้ า งทั ศ นคติ ที่ ดีต่อ
วัฒนธรรมพื้นบ้านด้วย ดังนั้นครูผู้สอนจึงมีความสาคัญ ที่ควรได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ความสามารถ สนับสนุน
ให้มีจานวนครูผู้สอนจานวนเพิ่มมากขึ้น และพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง
1.3 สถาบันครอบครัว จากการศึกษาพบว่าสถาบันครอบครัวไม่ได้อยู่ในกลุ่มของผู้สืบทอด
โดยตรง แต่เป็นสถาบันที่ให้การสนับสนุน จากการสัมภาษณ์พบว่า นักเรียนในชมรมอนุรักษ์นาฎศิลป์ทุกคนได้รับ
การสนับสนุนจากครอบครัวที่เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นและมีความภาคภูมิใจที่ลูกหลานมีความสามารถใน
การฟ้อน จึงได้มีการผลักดันและสนับสนุนให้ร่วมกิจกรรมตามแต่โอกาสจะอานวยอยู่เสมอ ทาให้เด็กและเยาวชน
ได้รับการส่งเสริมควบคู่กันระหว่างคนในครอบครัวและทางโรงเรียนด้วย
2. การสืบทอดเนื้อหาการฟ้อนผู้ไทยเรณู นคร โดยปัจจุบันยังคงเป็นท่าราที่เลียนแบบท่าทางการ
เคลื่ อ นไหวตามธรรมชาติ เช่ น เดีย วกับ ในอดี ต แต่ มี ก ารปรั บ ปรุงเรีย บเรีย งให้ เป็ น แบบแผน สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึง
ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวิถีการดาเนินชีวิตประจาวันของชาวผู้ไทยในอดีต และมีการบันทึกผ่านทางสื่อรูปแบบ
ต่างๆ อาทิเช่น ซีดี/วีซีดี หนังสือต่างๆ แต่ก็ยังมีความผิดเพี้ยน ต่างไปจากเดิมอยู่บ้าง จึงควรมีการจัดทาเอกสาร
บันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรและสื่อใหม่ทุกรูปแบบ โดยข้อมูลที่ได้จากการสร้างสรรค์ร่วมกันของครูผู้สอนระดับชั้น
ครู ปราชญ์ชาวบ้าน นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านการฟ้อนผู้ไทยเรณูนคร ซึ่งประกอบด้วยประวัติความเป็นมา
ท่าฟ้อน ความหมายของท่าฟ้อน ชุดการแต่งกาย และบันทึกการแสดงด้วย ซึ่งการรวบรวมข้อมูลที่เป็นระบบระเบียบ
นี้เพื่อเป็นศูนย์กลางที่สะดวกต่อการเรียนรู้ สืบค้น เผยแพร่อย่างสร้างสรรค์ และเป็นวิธีการเก็บรักษาคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ ประเพณี วิถีชีวิต และมรดกทางวัฒนธรรมของชาวผู้ไทยให้คงอยู่สืบไป
3. การส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการสืบทอด การฟ้อนผู้ไทยเรณูนครเป็นสื่อพื้นบ้านที่มีบทบาทให้ทั้ง
สาระและความบันเทิง ดังนั้นในวาระโอกาสงานสาคัญของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นงานบุญประเพณีตามเทศกาล งาน
มงคล กิจกรรมพิเศษของหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชน การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่ต้องการนาเสนอ
ภาพลักษณ์ของชาวผู้ไทย ดังนั้น การส่งเสริมและสืบทอด ควรเป็นดังนี้
3.1 การสืบทอดผ่านสมาคม ด้วยปัจจุบันมีกลุ่มชาวบ้านและกลุ่ มอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวผู้ไทย
แต่ยังไม่มีหน่วยงานหรือสมาคมที่เป็นหน่วยงานหลักที่ผลักดันให้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ด้านการฟ้อนผู้ไทย
เรณูนคร ทั้งยังเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชนได้มาสัมผัสและเรียนรู้ด้วย โดยสมาคมที่ตั้งขึ้นนี้ ต้องเข้าใจบทบาท
หน้าที่ ซึ่งอาจจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การทางานมีศักยภาพและสร้างอานาจในการต่อรอง
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3.2 การสนับสนุนของหน่วยงานระดับท้องถิ่น แม้ว่าที่ผ่านมานั้น การฟ้อนผู้ไทยเรณูนครจะ
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในท้องถิ่น อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริ หารส่วนตาบล เทศบาล
รวมถึ งสถาบั น การศึ ก ษาในท้ อ งถิ่ น ด้ ว ย แต่ พ บว่ า ที่ ผ่ า นมายั งขาดแผนการสนั บ สนุ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมไปถึ ง
งบประมาณ ดังนั้น จึงควรให้ความสาคัญต่อการบรรจุไว้ในแผนงานโครงการต่างๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนต่อไป
3.3 การขยายช่องทางผ่านสื่อออนไลน์ เนื่อ งจากกลุ่มผู้รับสารรุ่นใหม่เปิดรับสื่อออนไลน์มาก
ยิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อให้เข้าถึงรวดเร็วและสอดคล้องกับการเปิดรับสื่อในปัจจุบัน จึงควรนาเสนอและสืบทอดผ่านช่องทาง
สื่อออนไลน์อันจะนามาซึ่งการขยายฐานผู้ชมและมีโอกาสเข้าถึงกลุ่มผู้ชมใหม่ๆ มากขึ้นด้วย
4. การสืบทอดผู้รับสาร/ผู้ชม จากการสัมภาษณ์พบว่า ปัจจุบันกลุ่มผู้ชมยังมีจานวนมากขึ้นและ
หลากหลาย เนื่องจากโอกาสในการแสดงการฟ้อนและกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานมีมากขึ้นทา
ให้กลุ่มผู้ชมหลากหลายและการแสดงเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวและบุคคลจากต่างถิ่นหรือต่างชาติ แต่อย่างไรก็
ตาม ควรมีแนวทางในการสืบทอดผู้รับสารที่รับชมอย่างเข้าใจความหมายของท่วงท่าที่ถูกถ่ายทอดผ่านทางท่ารา
เห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม และควรเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมในการแสดง เพื่อพัฒนาผู้ชมให้เป็นผู้ส่ง
สารหรือผู้ฟ้อนราในอนาคต
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาที่ได้จากการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล มีข้อค้นพบที่สามารถนามาอภิปรายได้
ตามประเด็นต่อไปนี้
1. การฟ้อนผู้ไทยเรณูนครกับการแสดงอัตลักษณ์ของชาวผู้ไทย กล่าวคือ การฟ้อนผู้ไทยเรณูนครถือ
เป็นกิจกรรมที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชาวผู้ไทย เป็นหลักฐานแสดงตั วตนได้อย่างชัดเจนในการบอกเล่าเรื่อ งราว
ถ่ายทอดวิถีชีวิตของชาวผู้ไทย ในทุกท่วงท่าที่ถ่ายทอดออกมาล้วนแล้วแต่ถ่ายทอดเรื่องราว ความเชื่อ รากเหง้า และ
การอธิบายถึงปรากฏการณ์ของวิ ถีชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับ สุรพล เนสุสินธุ์ (2552) ที่ศึกษาเรื่อง อัตลักษณ์ทาง
สุนทรียภาพของนาฏศิลป์ลุ่มน้าโขง กล่าวว่า นาฏศิลป์เป็นภาษาสัญลักษณ์ที่ใช้สื่อความหมาย เป็นระบบคุณค่าของ
สังคมและวัฒนธรรม ภาษาสัญลักษณ์สามารถเก็บรักษาหลักปรัชญาความคิด ความทรงจาเกี่ยวกับบรรพบุรุษและ
วัฒนธรรมของชาติพันธุ์ให้คงอยู่ ซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่แถบลุ่มแม่น้าโขง มีจารีตประเพณีที่มีความคล้ายคลึงกัน
โดยสร้างสรรค์ศิลปะการฟ้อนจากอดีตสู่ปัจ จุบัน จนกลายเป็นอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่มชาติพั นธุ์ ของตนเอง ทั้งนี้
ครูผู้สอนและผู้ฟ้อนผู้ไทยเรณูนครเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการถ่ายทอด สืบทอดเอกลักษณ์การฟ้อนผู้ไทยเรณูนคร
ผ่านกิจกรรมฝึกอบรมให้ผู้ที่สนใจ การฝึกสอนและถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมชมรมภายใน
โรงเรียน การร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภายในพื้นที่และหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับเชิญ รวมไปถึงการทาหน้าที่ใน
ฐานะสื่อบุคคลในการประชาสัมพันธ์การฟ้อนผู้ไทยเรณูนคร ซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สาคัญอย่างหนึ่งของ
ชาวผู้ไทย อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม สอดคล้องกับ คณิเทพ ปิตุภูมินาค (2560) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง แน : อัต
ลักษณ์ทางดนตรีของสล่าแนรุ่นใหม่ ซึ่งกล่าวถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างอัตลักษณ์ของครูดนตรีและนักดนตรี
ล้านนา คือ ครูดนตรีพื้นเมืองเหนือมีความตระหนักต่อตนเองในฐานะที่เป็นผู้สร้างสรรค์และอนุรักษ์สืบทอด ซึ่งอัต
ลักษณ์ของครูดนตรีพื้นเมืองเหนือและนักดนตรีล้านนารุ่นใหม่ คือ ความเข้าใจตนเองในฐานะที่เป็นนักอนุรักษ์ฟื้นฟู
เพื่อดารงดนตรีของตนให้สามารถสืบทอดไปยังคนรุ่นต่อไปได้ ซึ่งวิธีการอนุ รักษ์นั้น ทาทั้งในการอนุรักษ์ของเก่า
ดั้งเดิม และการยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเข้ากับยุคสมัย เพื่อให้ดนตรียังสามารถดารงอยู่ได้ในสังคม
ปัจจุบัน
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2. บทบาทหน้าที่ของการฟ้อนผู้ไทยเรณูนครในฐานสื่อพื้นบ้าน โดยการฟ้อนผู้ไทยเรณูนคร ได้ทา
หน้าที่ในฐานะสื่อพื้นบ้านมากมายและหลายระดับ การทาหน้าที่ในระดับปัจเจกบุคคล ยังคงทาหน้าที่ถ่ายทอด
เรื่องราว วิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมประเพณีของชาวผู้ไทยในอดีต และทาหน้าที่สร้างความบันเทิง ด้านการ
ท าหน้ า ที่ ป ลดปล่อ ยแรงผลักดั นทางเพศผ่า นการเกี้ ยวพาราสีข องหญิงชายระหว่ างการฟ้ อนราไม่พ บเห็นแล้ว
เนื่องจากปัจจุบันช่องทางการพบปะหรือพูดคุยของหญิงชายนั้นมีหลากหลายมากขึ้น ดังนั้น การทาหน้าที่ปลดปล่อย
แรงผลักดันทางเพศจึงถือว่าเป็นหน้าที่ที่สูญหายไป ด้านการทาหน้าที่ในระดับเครือญาติและชุมชน พบว่า การฟ้อน
ผู้ไทยเรณูนครทาหน้าที่ในการกระชับความสัมพันธ์ของเครือญาติผ่านการกิจกรรมการฟ้อนต่างๆ ทาหน้าที่สร้างงาน
สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่น ทาหน้าที่สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน ถ่ายทอดอัตลักษณ์
ร่วมกัน แสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนในชุมชน ทาหน้าที่เป็นพื้นที่ สาธารณะของชุมชน ในการฟ้อนในงาน
ต่างๆ รวมไปถึงหน้าที่ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนอีกด้วย ด้านการทาหน้าที่ในระดับสังคม พบว่า การ
ฟ้อนผู้ไทยเรณูนครทาหน้าที่บันทึกวิถีชีวิตของชาวผู้ไทย ผ่านท่าทางของการฟ้อนที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น การทา
หน้าที่สร้างอัตลักษณ์ชุมชน นอกจากนั้น ในปัจจุบัน ยังมีบทบาทหน้าที่ใหม่ นั่นคือการทาหน้าที่สร้างสามัคคีผ่าน
การรวมกลุ่มก่อตั้งชมรม สมาคม และองค์กรต่าง ๆ เพื่อร่วมกันอนุรักษ์การฟ้อนผู้ไทยเรณูนครของชาวผู้ไทย รวมไป
ถึงการทาหน้าที่เป็นสื่อประชาสัมพันธ์อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ วรัฐธยา สาระศาลิน และนิธิดา แสงสิงแก้ว (2560)
ที่ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของสื่อพื้นบ้าน : กรณีศึกษา ประเพณีกินข้าวห่อของชาวกะเหรี่ยง อาเภอ
สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งพบว่า ประเพณีกินข้าวห่อ ถือเป็นสื่อพื้นบ้านที่มีบทบาทหน้าที่ในอดีตและยังคงอยู่ ใน
ปัจจุบันและแสดงเด่นชัดในระดับปัจเจกบุคคล ได้แก่ หน้าที่การเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน การเสริมขวัญและกาลังใจ
ส่วนในระดับครอบครัว ได้แก่ หน้าที่เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของสมาชิกในครอบครัวและเครือญาติ และหน้าที่
เป็นพื้นที่นาเสนออาหารพื้นบ้านของชาวกะเหรี่ยง ส่วนในระดับชุมชน ได้แก่ หน้าที่การสร้างความสามัคคี ส่วน
บทบาทหน้าที่ที่สูญหายไป คือ การเกี้ยวพาราสี และบทบาทหน้าที่เพิ่มใหม่ในระดับปัจเจกบุคคล คือ การสร้าง
รายได้ ส่วนระดับชุมชน คือ บทบาทการสร้างเครือข่ายเยาวชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และยังสอดคล้องกับ
เธียรชัย อิศรเดช (2552) ซึ่งศึกษาเรื่อง อัตลักษณ์กับสื่อ : ตัวตนการสื่อสาร กล่าวว่า สื่อพื้นบ้านจะมีลักษณะแบบ
สื่อใครสื่อมันบ้านใครบ้านมัน แม้จะเป็นประเภทเดียวกันก็มีความพยายามที่จะแสวงหาลักษณะเฉพาะของตนหรือ
ของคณะตน ลักษณะอันแยกย่อยของสื่อพื้นบ้าน ที่แตกแขนงทางออกลายไปตามท้องถิ่น ตามสายครูหรือตามคณะ
แสดง สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ ย้าให้เห็นว่ามนุษย์มีความต้องการที่จะแสดงทั้งความเหมือนและความต่าง แสดง
ทั้งลักษณะที่ร่วมและลักษณะเฉพาะซึ่งสะท้อนภาพความหลากหลาย การผสมผสานลักษระร่วมและลักษณะเฉพาะ
ของอัตลักษณ์ในฐานะที่ต่างก็เป็นวัฒนธรรมย่อยของกันและกัน และจากมุมมองของชาวบ้านหรือคานิยมที่เรียกกัน
ว่า เจ้าของวัฒนธรรม นั้น กล่าวได้ว่าสื่อพื้นบ้านมีฐานะเป็นตัวแทน เป็นตัวประกาศตัวตนของหมู่ตน เป็นหน้าเป็น
ตา เป็นเกียรติเป็นศรี เป็นวิถีชีวิตเป็นความภูมิใจ การดารงอยู่ของความหลากหลายทางศิลปะแต่คือการดารงอยู่และ
การแสดงออกของตัวตน ของผู้เป็นเจ้าของสื่อนั้นๆ การแสดงสื่อพื้นบ้านจึงมักจะกระตุ้นความรักพวกพ้อง ความ
ภาคภูมิใจและสานึกเรื่องตัวตนของคนกลุ่มนั้น
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ABSTRACT
This article name is “ Pra-gurm” influence rule and belief of Thai-Khmer people in Surin
province. It is an academic reviewed article was written by using literature review from experience
and the books and research papers. The purpose of the article is to describe the characteristic of
the identities of cultural heritage of local wisdom as Pra-gurm or silver ware handicraft or cultural
heritage from Thai-Khmer people in Surin province. The main ideas of the paper are 1) Pra-gurm 2)
The ancient patterns of Pra-gurm 3) the roles of Pra-gurm 4) The based belief of Pra-gurm The
benefit ideas from this article was that understandings deeply about the identities characteristic of
cultural heritage of local wisdom as Pra-gurm or silver ware handicraft which reflect to the various
of dimensions are influence, rule and belief as the cultural heritage from Thai-Khmer people in
Surin province.
KEYWORDS : Pra-gurm, Influence, Role, Belief, Thai-Khmer
บทน้า
ฐานคติในด้านความเชื่อของชาวไทยเขมร แบบดั้งเดิม ศาสนาโบราณ จะให้ความเชื่อถือ ต่อ ธรรมชาติ
อาทิเช่น ดวงอาทิตย์ พระจันทร์ ภูเขา สายน้า (พระสาเริง โกวิโท,2559 : 25-28) หรือแม้นแต่ มีคติความเชื่อว่า
ธรรมชาตินั้นมีอานาจ บางประการสถิต และรักษาอยู่ด้วย (ยโสธารา ศิริภาประภากร,2561 : 3-5) เมื่อพัฒนาการ
หลายยุคสมัย กระทั่งเกิดฐานคติทางศาสนา หรือ กาเนิด ศาสนา ตามปรากฏทางสายสัมพันธ์ ได้แก่ การนับถือในยุค
โบราณ ลัทธิ หรือ ความเชื่อของมนุษย์ยุคนั้น (สุนทร ณ รังสี,ประวัติและลัทธิ,2547 : 52) และถือกาเนิดศาสนา
พราหมณ์ – ฮินดู ด้วยยุคการนับถือลัทธิโบราณ และ ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู มีลักษณะแนวคาสอน ที่คล้ายคลึงกัน
ในด้ า น อ านาจเทพเจ้ า หรื อ อ านาจที่ เ หนื อ ธรรมชาติ ผี วิ ญ ญาณ อ านาจวิ ญ ญาณ ไสยศาสตร์ และมนตรา
(ดนัย ไชยโยธา, ลัทธิ ศาสนาและระบบความเชื่อกับประเพณีนิยมในท้องถิ่น, 2538 : 41) และฐานคติความเชื่อนี้
เองจึ ง ถื อ นิ ย ม หรื อ เกิ ด ความเชื่ อ ในด้ า น สิ่ ง เร้ น ลั บ อ านาจเทพเจ้ า อ านาจนอกเหนื อ มนุ ษ ย์ จ ากธรรมชาติ
( yasothara S. A Study of Relationship Between Health Care Deity and Thai Kui group in Surin,2018:
1) จึงมีการนับถือสืบทอดและยังฝังลึกภายในผู้ที่ยังเชื่อ และให้ความนับถือ สิ่งเหล่านี้เองจึงเกิดมีพัฒนาการ จากยุค
สู่ยุคหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านตามยุคสมัย ความเชื่อในด้าน อานาจ พลัง วิญญาณ ไสยศาสตร์ ก็ยังคงอยู่ตั้งแต่อดีต ทุก
ยุคสมัย แม้นปัจจุบันก็ยังปรากฏต่อความเชื่อในด้านลักษณะเช่นนี้อยู่มาก เป็นต้น
ดังนั้นด้วยพัฒนาการที่มีต่อสิ่งนี้เองจึงเป็น การตกผลึกในด้านความรู้ ภูมิปัญญา ที่มีการผสมผสาน ได้แก่
ความเชื่อ คติคาสอน ลัทธิ ศาสนา ปรัญชา และสัญลักษณ์ (พระครูโสภณธรรมรังสี,27 พฤศจิกายน 2561) จึงเกิด
เป็นรูปแบบสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมเฉพาะถิ่น ในดินแดนแถบนี้ คือ อีสานใต้ดินแดนแห่งอาริยธรรมขอมโบราณ ภูมิ
เดิม ดินแดนแถบนี้ มีการผสมผสานทางความเชื่อที่ มีต่อ อานาจวิญญาณ สิ่งเหนือธรรมชาติ พลังอานาจสิ่งเร้นลับ
และ ศาสนา เป็นต้น “ประเกือม”จึงเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากทั้งในเชิงปรัชญาคาสอน คุณค่าทางมรดกทาง
วัฒนธรรมเฉพาะดินแดนแถบนี้ ทั้งยังปรากฏต่อสัญลักษณ์นี้ในด้านอิทธิพล ที่มีต่อมิติด้านต่างๆ และ บทบาท ของ
ประเกือมเงินที่มีต่อด้าน ร่างกาย และจิตใจ (จิตวิญญาณ) ของความเชื่อของกลุ่มชาวไทยเขมร ดังนั้นพอสรุปในการ
นับถือของกลุ่มชนนี้ มานานหลายทศวรรษ จึงกล่าวได้ว่า ประเกือมเงินมีอิทธิพลและบทบาทต่อกลุ่มชนนี้มีมาตั้งแต่
สมัยโบราณ (yasothara S.2017:p 15. A Study of Relationship between Health Care Deity and Thai-Kui
group in Surin Province)
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ดังนั้น ในด้าน อิทธิพล บทบาทของกลุ่มชนที่มีต่อ ความเชื่อในอานาจของธรรมชาติ “ประเกือม” ที่มี
อิทธิพลต่อกลุ่มชน ทาให้ เกิดระบบโครงสร้าง ๒ รูปแบบ นั้นคือ ๑.รูปแบบด้านความเชื่อในอานาจเหนือธรรมชาติ
๒.รูปแบบความเชื่อต่อสัญลักษณ์ว่าสามารถมีพลังเป็นเครื่องช่วยเสริม เป็นต้น จึงได้ผสมผสานการพัฒนาการเป็น
รูปแบบอัตลักษณ์เฉพาะของชนกลุ่มนี้ นั้นคือ ชาวไทยเขมรจะให้ความใส่ใจมาก ต่อลวดลาย และพยายามศึกษาเพื่อ
ถอดรหัสทางวัฒนธรรมจากการพยายาม หาข้อมูล สัมภาษณ์ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ เพราะมีความสาคัญต่อผู้สนใจในยุค
ปัจจุบนั ทั้งในด้านปรัชญาคาสอน และการให้ความหมาย และทั้งความสาคัญในลวดลายที่ได้รับการสืบทอดมานี้ จึง
กลายมาเป็นวัฒนธรรมทางกลุ่มชนที่มีผลทาง ความเชื่อ ของกลุ่มชาวไทยเขมร ที่มีต่อประเกือม มาแต่อดีตจน ถึง
ปัจจุบัน
“ประเกือม” กับลวดลายทางวัฒนธรรมที่ปรากฏบนพืนผิวเครื่องเงินโบราณ ของชาวไทยเขมร
หากกล่าวด้านพัฒนาการนั้นยุคดั้งเดิม มนุษย์มีการนับถือธรรมชาติ เชื่อโดยมีฐานคติว่า ธรรมชาตินั้นมี
อานาจบริสุทธิ์บางอย่างคอยดูแลอยู่ ภายในธรรมชาติมีสิ่งเหนือธรรมชาติ มีอานาจเหนือมนุษย์สถิตอยู่ ด้วยเหตุนี้เอง
มนุษย์ทุกกลุ่มชาติพันธุ์จึงมีฐานคติที่มาของความเชื่อที่ตนมีต่อธรรมชาติในรูปแบบเดียวกัน อาจแตกต่างกันแต่ไม่
มากนัก ถือว่าเป็นพิธีบูชาธรรมชาติ ตามความเชื่อที่มนุษย์มีต่อสิ่งสิ่งเหนือธรรมชาติ (ยโสธารา ศิริภาประภากร
,อาหยะ อิทธิพล บทบาทความเชื่อของกลุ่มชาวไทยกูย,2561: 3-4) การนับถือธรรมชาติ และอานาจเหนือธรรมชาติ
(อานาจบริสุทธิ์) ได้พัฒนาการมาเป็นรูปแบบ ทางคตินิยมของทุกชนเผ่า แม้นกลุ่มของชาวไทยเขมรก็มีความเชื่อใน
ระบบเดียวกันนี้ การนับถือธรรมชาติ ตลอดถึงอานาจเหนือธรรมชาติ (วิญญาณ) จึงเป็นที่มาของอานาจพิเศษที่เชื่อ
ว่าสิ่งเหล่านั้นสามารถให้คุณและโทษได้ จึงเกิดพัฒนาการมาเป็นรูปแบบสัญลักษณ์พร้อมการสื่อความหมาย ที่มา
ของอานาจวิเศษ และประจาอยู่ในธรรมชาติ ที่มีอานาจเหนือมนุษย์ ของชาวไทยเขมร จะเรียกว่า ประเกือม คาว่า
“ประเกือม” เป็นภาษาเขมร ตรงกับภาษาไทยว่าประคาเป็นการใช้เรียกเม็ดเงิน เม็ดทอง ชนิดกลม ที่นามาใช้ร้อย
เป็นเครื่องประดับ ถ้าเป็นหินกลมเขาเรียกว่า ลูกปัด ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษคาเดียวกันคือ Bead ถ้าทาด้วยเงิน เขา
เรียนว่า ประคาเงิน (Silver beads) ถ้าทาด้วยทอง เขาเรียกว่า ประคาทอง (Gold beads) ดังนั้น ประเกือม จึงใช้
เฉพาะเม็ดกลมที่ทาด้วยเงินหรือทอง (สุริยา คลังฤทธิ์ ,2557 : 38-45)
ลวดลาย ที่ปรากฏบนพื้นผิวของเนื้อเงิน ที่มีลวดลายต่างๆ กลุ่มชนยุคโบราณมีความเชื่อถือว่า เป็นการ
นามาจากสัญลักษณ์ ต่างๆ ที่เชื่อ ศักดิ์สิทธิ์ ทั้งที่เป็น อักษรศาสตร์ (อักษรขอม ยันต์)พืช ดอกไม้ (พืชบางชนิดที่เชื่อ
ว่าให้คุณ และมีสรรพคุณในด้านต่างๆ ดอกไม้บางอย่างที่เชื่อว่า มีพลัง อานาจ อยู่ในตัว) ธรรมชาติ (ดวงจันทร์ ดวง
อาทิตย์ ดวงดาว) เครื่องใช้ ( แห่ ห่อเงิน ห่อทอง กระบุง) สัตว์ (ครุฑ พญานาค ปลา สิงค์ เสือ จิ้งจก ตุกแก เต่า )
และสิ่งเสมือน ที่ใช้แทนอานาจศักดิ์สิทธิ์ หรือ มีพลังวิเศษบางอย่าง (จวมกรู- ปราสาท วิมาน เจดีย์) (ยโสธารา ศิริภา
ประภากร,2560 : 25-28) ซึ่งลวดลาย ต่างๆ นี้เอง มีฐานคติทางด้านความเชื่อว่า เป็นสัญลักษณ์แห่งจิตวิญญาณ
หรือ พลังอานาจ อาจเป็นสิ่งที่ช่วยเสริม ที่มีสรรพคุณ ว่าสามารถประทาน ความอุดมสมบูรณ์ คุ้มครอง รักษา ดูแล
ป้องกัน ที่มีอิทธิพล บทบาท หน้าที่สาคัญของชนกลุ่มนี้ สิ่งนี้เองจึงเป็นมาของอานาจที่เหนือมนุษย์เรียกว่า เทพเจ้า
อานาจ พลัง ที่มีพลังอานาจ (yasothara S. 2017 : p 6 ) ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นที่มาของฐานคติความเชื่อที่มีต่อ ชน
กลุ่มนี้ ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน
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ลวดลาย ประเกือม โบราณ

ภาพ : ประเกือมทอง ลักษณะเป็นการนาทองคามาทาประเกือม มีอายุมากกว่า 100 ปี
ที่มา : ดร.ยโสธารา ศิริภาประภากร, 18 ธันวาคม 2561
ประเกื อ ม (Prakam) โบราณที่ มีก ารสืบ ทอดที่ น ามาเสนอในที่ นี้ มี จ านวน 6 ลวดลาย และพร้ อ มที่ มา หรื อ
คาอธิบาย ที่เป็นปรัชญาคาสอน มีความหมาย มีตานาน และเรื่องเล่า ซึ่งมีความเชื่อถือว่า เป็นลวดลายที่เชื่อว่า
ศักดิ์สิทธิ์ (สุริยา คลังฤทธิ์, 2557 : 55) ได้แก่ 1. ลายกลับดอกบัว (กลีบบัว) 2.ลาย ดอกพิกุล 3. ลายผลมะยม
4. ลายร่างแห่ 5.ลายดวงอาทิตย์ 6. ลายดวงจันทร์ ในด้านความหมายของลวดลายนี้ ได้ปรากฏว่า ดังนี้
1. เครื่องช่วยเสริม ให้เกิดความสวัสดีมงคล ให้เกิดลาภผล และเจริญรุ่งเรือง
2.เครื่องช่วยต้าน คือ ต้านทานสิ่งอัปมงคล เสนียดจัญไร ไสยศาสตร์ มนต์ดา และวิญญาณชั่วร้าย
3. เครื่องช่วยเพิ่ม และแสดงถึงฐานะ ความเป็นอยู่ มักประกอบด้วย เงินแท้ ทองคาแท้ และเป็นลวดลาย
สวยงาม วิจิตร และมีมูลค่าสูง เป็นต้น
4. เรื่องที่เกี่ยวข้องกับคาสอน ปรัชญา คติธรรม จารีต และแนวทางปฏิบัติตน ด้วย
ดังนั้น โดย 4 ความหมาย และแนวทางนี้เองจึง ก่อให้เป็นความสาคัญ ต่อการศึกษา สืบค้น เพื่อรังสรรค์
ขึ้นเป็น ความรู้ ที่มา การตีความสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม เพื่อรวบรวมให้เป็น มรดกที่น่าศึกษา และพัฒนาต่อไปได้
ใน มิติด้านวัฒนธรรมของ ประเกือม ในดินแดนแถบนี้
ดังนั้น ลวดลาย สามารถให้ความหมาย และตีความสัญลักษณ์ ได้ว่า
1.ประเกือมบางลวดลายเพื่อคุ้มครอง รักษา
2.ประเกือมบางอย่างเพื่อบริบาล ดูแล ช่วยเหลือ
3.ประเกือมบาง ลวดลายจะสะท้อน ให้ความหมาย ในด้าน ความอุดมสมบูรณ์ รุ่งเรือง มั่งคั่ง มีอานาจ
เ ป็ น ต้ น ( Yasothara ,S. A Study of Relationship between Health Care Deity and Thai-Kui group in
Sanka District, Surin Province, 2017 ,p 4.)
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อิทธิพลที่เกิดจาก ประเกือมเงิน ของชาวไทยเขมร จังหวัดสุรินทร์
อิทธิพล (influence) หมายถึง กาลังที่ผลให้สาเร็จ มีอานาจ แฝงอยู่ทั้งในตัวบุคคล ทั้งวัตถุ สิ่งของ
อานาจหรือ อิทธิพลนี้สามารถบันดาลให้เป็นไปตามความประสงค์ อานาจ ที่สามารถบันดาลให้ผู้อื่นต้องคล้อยตาม
ทาตามอานาจที่สามารถบันดาลให้เป็นไปได้ต่าง ๆ เช่น อิทธิพลของดวงดาว สิ่ง เหนือธรรมชาติ เทพเจ้า ไสยศาสตร์
ภูติผีเป็นต้น กาลังที่ยังผลให้สาเร็จ อานาจซึ่งแฝงอยู่ในบุคคลหรือรัฐ ซึ่งสามารถบันดาลให้เป็นไปตามความประสงค์
อานาจที่สามารถบันดาลให้ผู้อื่นต้องคล้อยตาม หรือ ทาตาม อานาจที่สามารถบันดาลให้เป็นไปได้ในรูปแบบต่างๆ
(อานาจวิญญาณ, พลัง เหนือธรรมชาติ) เชื่อกันว่ามีอานาจเหนือมนุษย์ มนุษย์ได้ให้การยอมรับ นับถือ และบูชา
ดังนั้น ในฐานะมนุษย์ ผู้หวังพึ่งอานาจ หรือ ต้องการหาที่พึ่ง หรือ อาจมีส่วนประกอบในด้านต่างๆ เพื่ออานายผล
ให้แก่มนุษย์ เอง ทั้งนี้ได้ครองใจชาวไทยเขมร มานานนับ 100 ๆ ปี (ยโสธารา ศิริภาประภากร,2561 : 3-5)
โดยจัดระบบโครงสร้างอิทธิพล ที่มีต่อ ประเกือม ของชาวไทยเขมร ที่ผสมกลมกลืน หรือได้สะท้อนในตัวบุคคล
หรือ วัตถุสิ่งของ ดังนี
ความ
อุดม
สมบูรณ์

ธรรมชาติ
อิทธิพลที่มีในด้าน
การด้ารงชีพและ
ความอยู่รอด

ลึกลับ
เร้นลับ

สัญลักษ
ณ์

อิทธิพลที่มีใน
ด้านธรรมชาติ

พลังอ้านาจ

เพิ่ม,
ต้าน

อิทธิพลที่มีในด้านของ
กลุ่มชน/วัฒนธรรม

ที่มาโครงสร้างระบบ: Dr.yasothara Siripaprapagon, 27 พฤศจิกายน 2561.(ระบบโครงสร้างอิทธิพล
Structural system of influence , April 27, 2018
บทบาทที่ เกิ ดจาก ประเกื อ มเงิ น ของชาวไทยเขมร สุ ริน ทร์ (The Character of Prakam) บทบาทของ
ประเกือม ที่มีบทบาทในด้านต่างๆ ดังนี
ประเกือมที่มีบทบาทในด้านการรักษา (karisanadh s .“poota” the cultural belief of spirit of kui
people in surin province, 2018 : 3-5) ในที่นี้มีฐานคติ เชื่อว่า เมื่อเกิดมีภัยพิบัติ ต่างๆ ประเกือม อาจใช้แทน
เครื่องรางด้วย จะเป็นที่พึ่ง ของการรักษาตามคติความเชื่อที่ต้องอาศัยอานาจวิญญาณเพื่อเชิญอานาจวิเศษ ปัดเป่า
รักษา
ประเกือมที่มีบทบาทต่อด้านคุ้มครอง Prakam with protection ความเชื่อเรื่องการคุ้มครอง ป้องกัน
จากภัยธรรมชาติ เชื่อว่า เมื่อเกิดภัยธรรมชาติที่รุ่นแรง อาทิ พายุ สรรพคุณสามารถปกป้อง คุ้มครองให้รอดพ้นจาก
ภัยพิบัติ
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ประเกือมที่มีบทบาทต่อการบนบาน อธิฐาน Prakam with Waving มีการบนบาน เรื่องความเจ็บป่วย
เรื่องร้อนให้ผ่อนคลาย (พระสาเริง โกวิโท (ผู้รู้เชิงคาสอน) ,27 พฤศจิกายน 2561)
ประเกือมที่มีต่อบทบาทต่อด้าน การป้องกัน และแสดงถึง ภาวะด้านความอุดมสมบูรณ์
ประกือมที่มีต่อบทบาท ด้านโชคลาภ Prakam and Fortune สามารถให้โชคลาภได้ ในด้านความสาเร็จ
หน้าที่ การงาน อาชีพ การค้าขาย กาไร เดินทางแสวงโชค (วิลาสินี ศรีนุเคราะห์,2543 : 1) ประเกือม ที่มีต่อ
บทบาทด้านเป็นที่พึ่งพาทางใจเมื่อยามประสบภัย Prakam and the mind มนุษย์เมื่อยามประสบภัย อันตรายใน
รูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง ย่อมคิดถึง น้อมราลึกถึง สิ่งที่ตนเชื่อว่าเป็นที่พึ่งได้
ประเกื อ ม ที่ มี ต่ อ บทบาท ด้ า นศู น ย์ ร่ ว มพลั งทางจิ ต ใจ เมื่ อ ประกอบพิ ธี ต าม Prakam with Mental
Center ประเกือม เป็นศูนย์รวมทางจิตใจ (เพิ่มพลังทางใจ) ในการจัดกิจกรรมประจา เช่น การเซ็นไหว้ บูชา
ประเกือม ที่มีต่อบทบาท ที่ ช่วยในการเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ กับบทบาทในด้านความอุดมสมบูรณ์
Prakam with Abundance อาหยะในจัดอยู่ในรูปแบบผู้มีบทบาทที่เกี่ยวข้องในเรื่องน้า ฝน อากาศ กับความ
สมบูนรณ์ทางเกษตรกรรมด้วย (ยโสธารา ศิริภาประภากร,2561 : 4-5)
สรุป เมื่อวิเคราะห์ถึง บทบาท ของ ประเกือมเงิน ที่มีผลต่อกลุ่มชาวไทยเขมร ทั้งยังมีความเชื่อ ต่อประกื
อมตามลวดลาย ที่ปรากฏ และความหมาย ตามความเข้าใจ และรับรู้ ได้ถึงความหมาย ทั้งยังมีผลสะท้อนต่อด้าน
จิตใจ ซึ่งได้เป็นส่วนช่วยเสริมสร้างทางอารมณ์แก่ผู้ครอบครอง สวมใส่ ด้วยทางหนึ่ง ด้วยคุณค่า ประโยชน์นี้เอง ที่
ทาให้ ลวดลาย ที่มีความเกี่ยวข้องในด้าน คาสอน คติ ที่มา ตานาน และผสมผสาน กับพลังเหนือธรรมชาติ โดยผ่าน
สัญลักษณ์ และการให้ความหมาย อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้บุคคลผู้สวมใส่ เกิดความรู้สึก เป็นเสมือนสิ่งที่ช่วยเสริม
ให้ ชีวิต ความเป็นอยู่ เกิดความราบรื่น โชคดี เป็นต้น
โครงสร้างบทบาท ของประเกือมเงิน ที่ได้จาก ตัววัตถุ ลวดลาย และฐานคติความเชื่อในอ้านาจเหนือธรรมชาติ
และพลังแฝง

ป้ องกัน

เสริม

เพิ่มพูล

• อันตราย
• วิญญาณชัว่ ร้าย
• ไสยศาสตร์
• สิ ริมงคล,เสหน์
• เมตตา มหานิยม
• โชคลาภ ,อานาจ
• อุดมสมบูรณ์

ที่มา : โครงสร้างบทบาทของประเกือมเงิน : Dr.yasothara Siripaprapagon, 29 พฤศจิกายน 2561โครงสร้าง
บทบาท Role of structure , 29/ 11/ 2018
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ประเกือมเงินที่สัมพันธ์กับ ระบบนิเวศ มนุษย์ ธรรมชาติ อ้านาจลีลับ
ความสัมพันธ์ กับแนวคิดระบบนิเวศ มนุษย์ ธรรมชาติ อานาจลี้ลับ มีวิวัฒนาการตามระบบโครงสร้าง
ความเชื่อของมนุษย์ มีพัฒนาการ (Denny Sergeant. Global Ritualism .พิธีกรรมของโลก,2542) ดังนี้
ธรรมชาติ ที่ ม นุ ษ ย์ อ าศั ย ฐานคติ
หนึ่ ง เชื่ อ ว่ า มี วิ ญ ญาณครอง
ครอบครอง ดู แ ล รั ก ษา สถิ ต อยู่
เช่ น ความมื ด ความสว่ า ง ความ
หนาว ความร้อน ดวงอาทิตย์ ดวง
จั น ทร์ ดวงดาว มนุ ษ ย์ เ ชื่ อ ว่ า
ธรรมชาติเหล่านี้มีตัวตน มีอานาจ
พิเศษ ที่สามารถให้คุณและโทษได้
มนุ ษ ย์ จึ งเกรงกลั ว และกราบไหว้
(สุ น ทร ณ รั งสี . ปรั ชญาอิ น เดี ย :
ประวัติและลัทธิ,2545 )
คติ ผี วิ ญ ญาณ เทพเจ้ า เทวดา
พั ฒ นาการความเชื่ อ ของมนุ ษ ย์
เกิ ด ขึ้ น พร้ อ มกั บ ความเจริ ญ รอบ
ข้าง มนุษย์มีความเชื่อว่าสิ่งที่ซ่อน
อยู่ภายใน มีอานาจบางอย่างสถิตอยู่ภายในธรรมชาตินั้น เรียกว่า เทพเจ้า เทวดา วิญญาณ ด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงสร้าง
รูปเคารพ ที่ประจาตามสถานที่ (สมพร เกษมสุขจรัสแสง .การผสมทางวัฒนธรรม,2526) เช่น ศาลพระภูมิ
ลวดลาย รูปแบบ สัญลักษณ์ มนุษย์เชื่อว่า มีอานาจที่สามารถบันดาลให้เป็นไป เรียกว่า เจตภูตหรือ วิญญาณเจตภูต
ที่เชื่อว่า (Richard. Lawrence, Unlock Your Psychic Powers ศาสตร์แห่งพลัง,2542 ) สามารถให้คุณ และ
โทษได้ ฐานคติของวิญญาณนิยมนี้เองได้ผสมผสานเข้ากับศาสนาพราหมณ์ ที่มีการนับถือเทวดา เทพเจ้า เจ้าแม่ เจ้า
พ่อ อันมากมาย ที่ประจาอยู่ในที่ต่างๆ ซึ่งมีความสอดคล้องกับความเชื่อที่มีอยู่แบบ ดั้งเดิมอย่างลงตัว
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มนุษย์

ที่พงึ่

ถือกำเนิด

สัญลักษณ์

เทพเจ้ ำ

ศักดิ์สิทธิ์

ควำมหมำย

คำสอน

สิ่งซ่อนอยู่
ภำยใน

ที่มา : สายสัมพันธ์เชิงการสืบทอด สืบต่อ สายสัมพันธ์,
ดร.ยโสธารา ศิริภาประภากร, 29 พฤศจิกายน 2561 อธิบาย : ตามกรอบด้านบน
1. มนุษย์ ย่อมต้องการที่พึ่ง ทั้ง ร่างกาย –จิตใจ ตั้งแต่ถือกาเนิดขึ้นมา
2. สัญลักษณ์ ที่ได้จากจิตนาการ จะสัมพันธ์ ระหว่าง เทพเจ้า และอานาจ พลัง กับความศักดิ์สิทธิ์ ที่เชื่อว่า มี
อานาจเหนือมนุษย์
3. ความหมาย จะต้องสะท้อนได้ทางคาสอน คติ ปรัชญาถือเป็น พลังทางธรรมชาติ เพื่อจรรโลง สภาพจิตใจ
และรับรู้ได้ เมื่อผลปรากฏย่อมดาเนินชีวิต ที่ถู กต้อง ดีงาม ตามจารีต ประเพณีนิยมได้ และ ความหมาย
หรือ คาสอน จะต้องมีที่มา เรื่องราว สิ่งสาคัญ เพราะเมื่อผู้ฉลาด มีปัญญา สืบหา ต้นต่อ แล้ว เกิดเห็น
คุณค่า ประโยชน์ กลายเป็นสิ่งล้าค่า คู่ควร และรักษาสืบทอดต่อไปได้
ดังนั้น มนุษย์ สัญลักษณ์ ความหมาย จึงสัมพันธ์กันในรูปแบบ สัมพันธ์ เป็นต้น
ลวดลาย สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ ที่ถอดมาจาก ประเกือมเงิน เป็นระบบเชิงโครงสร้างทางนิเวศ ได้เป็นอย่างดี
คือ มนุษย์ ธรรมชาติ สิ่งเหนือธรรมชาติ ดังนั้นคติความเชื่อ การอาศัยตามระบบโครงสร้าง เป็นวงล้อของชีวิตที่
สัมพันธ์กัน อย่างเป็นธรรมชาติ ความเกี่ยวข้องกับสรรพสิ่งแวดล้อม และสัมพันธ์กับอานาจลึกลับ ตั้งแต่เกิดจนตาย
มนุษย์มีวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ พิธีกรรม ที่ตนมีต่อสิ่งเหนือธรรมชาติ ประเกือม ที่ชาวไทยเขมรโบราณ นับ
ถือ และได้กลายมาเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนนี้จนถึงปัจจุบัน
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สรุป
ชาวไทยเขมร มีการนับถือบูชาและเชื่อต่ออานาจเหนือธรรมชาติ และวิญญาณที่สถิตกับธรรมชาติ ชาวไทย
เขมร ให้ความเชื่อว่า ประเกือม มีพลัง ที่ถูกซ่อนอยู่ใน ลวดลายภายใน ที่เชื่อว่า มีอิทธิพล บทบาท ที่ให้การ
คุ้มครองรักษา ดูแล ป้องกัน และช่วยเสริมต่อ ร่างกาย และจิตใจ มีอานาจในการสร้างสิ่งที่อุดมสมบูรณ์ จัดว่าเป็น
มรดกการนับของบรรพบุรุษที่ได้รักษา สืบทอด ปฏิบัติถึงปัจจุบัน ประเกือมเงิน จึงถือว่าเป็นสิ่งสาคัญที่ปรากฏมี
ลวดลายที่ทรงพลัง อานาจ แก่ผู้สวมใส่ มีฐานคติความเชื่อใน พลัง ไสยศาสตร์ อานาจ และเครื่องช่วยเสริม
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความอุ ด มสมบู ร ณ์ เพิ่ ม สง่ า ราศี และอาจเป็ น เครื่ อ งแสดงฐานะ ความเป็ น อยู่ ข องบุ ค คลนั้ น ได้
รูปแบบอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มชนนี้ ได้รับอิทธิพล บทบาทจาก ประเกือมเงิน เป็น อัตลักษณ์ และ
กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ซ่อนด้วยฐานคติความเชื่อ ปรากฏมีคาสอน และความหมาย มงคล ทั้งยังเป็น
เครื่องช่วยป้องกันของกลุ่มชาวไทยเขมรโบราณ
บรรณานุกรม
สุริยา คลังฤทธิ์ .(2557). ค้าสอนที่ปรากฏบนลวดลายของประเกือมเงิน
ในจังหวัดสุรินทร์. (บัณฑิตวิทยาลัย : ราชภัฏสุรินทร์)
พระสาเริง โกวิโท (อินทยุง), (2559). ศึกษาประเพณีแซนพนม ของชาวพุทธ
บ้านตะโก ต้าบลโคกย่าง อ้าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ,A STUDY OF TRADITION OF ZANPHANOM
OF BUDDHIST BANTAGO COKYANG SUB- DISTRICT PRAKONCHAI DISTRICT BURIRAM PROVINCE
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาพระพุทธศาสนา,บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
สมพร เกษมสุขจรัสแสง. (2526). การผสมทางวัฒนธรรมของลาวโซ่งหรือ ไทยโช่ง.มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร์
ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.กรุงเทพมหานคร : บริษัท นานมีบคุ๊ ส์
พับลิเคชั่น
Richard. Lawrence, (2542). Unlock Your Psychic Powers ศาสตร์แห่งพลัง, แปลโดย สมชาย
สัมฤทธิ์ทรัพย์ ,กรุงเทพมหานคร : มาสเตอร์ พริ้งติ้ง
Denny sergeant. (2542). Global Ritualism.พิธีกรรมของโลกแปลโดยทิพยอาภา .กรุงเทพมหานคร :
บริษัท จูนพับลิชชิ่ง จากัด
ศิริพร สุเมธารัตน์. (2535).ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองสุรินทร์.คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ .
สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์.โรงพิมพ์ ส. พันธ์เพ็ญ
นภาจารี นาเบ็ญจพล และ อมรรัตน์ จันทร์เพ็ญสว่าง.(2537). จิตวิทยาศาสนา และความเชื่อและ
ความจริง กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์กองทุน บี.ทราเวน
สุนทร ณ รังสี.(2545). ปรัชญาอินเดีย : ประวัติและลัทธิ, พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดนัย ไชยโยธา. (2538). ลัทธิ ศาสนา และระบบความเชื่อกับประเพณีนิยมในท้องถิ่น. พิมพ์ครั้งที่ ๑,
กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส. พริ้นติง้ เฮ้าส์
วิลาสินี ศรีนุเคราะห์. (2543).“ปันโจล : กรณีศึกษาพิธีการไหว้ครูเพื่อสืบทอดพิธีกรรมอันเนื่องมาจาก
ความเชื่อของชาวไทยเขมรสุรินทร์”. รายงานการวิจัย. คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสุรินทร์

123

ยโสธารา ศิรภิ าประภากร, (2560). “สัญลักษณ์”: เครื่องประกอบพิธีกรรมแกลมอของชาวไทยกูย,
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 1 การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาความหลากหลายทางวัฒนธรรมใน
อีสานใต้” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสฆ์บรุ ีรัมย์ (20 มีนาคม 2560), เล่มที่ 4
Yasothara Siripaprapagon.(2017). A Study of Relationship between Health Care Deity
and Thai-Kui group in Sanka District, Surin Province. Anthropology@100: Centennial of
Philippine Anthropology University of the Philippines, Diliman, Quezon City December 1-2 ,2017.
ยโสธารา ศิรภิ าประภากร, (2560). คติคาสอน : เครื่องประกอบพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ของชาวไทยเขมร
สุรินทร์, วารสารทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์, วารสารวนัมฏองแหรก
พุทธศาสตรปริทรรรศน์ ปีที่ 4 ฉบับ ที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2560
Yasothara Siripaprapagon .(2017). Knowledge on illness treatment using Galmore
Ceremony through health care system of Thai-Kui Group Thailand. UMOS 2017 6th University of
Malaya Discourse and Society International Conference on 5-6 December 2017
ทิตยาวดี อินทรางกูร, ดร.ยโสธารา ศิริภาประภากร, สุริยา คลังฤทธิ์, (2561). พิธีกรรมแซนโดนตากับ
การสร้างเสริมสุขภาพทางอารมณ์ส้าหรับผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาหมู่บ้านชาวไทยเขมรบ้านปราสาท ต้าบล
ปราสาท อ้าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์,Sændonta: Emotional Health Promotion for the Elderly:Case
Study Thai-Khmer Ban Prasat Village, Sub-District Prasat, Ban Kruat District, Buriram Province. การ
ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1, ระเบียบ สามัคคี บาเพ็ญประโยชน์ เพื่อพัฒนาสังคมให้
ยั่งยืน,Discipline,Harmony and Service toward SustainableDevelopment of Society , 25 สิงหาคม
2561 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ,
ยโสธารา ศิรภิ าประภากร, พระธรรมโมลี,ดร. ,ทิตยาวดี อินทรางกูร, สาเริง อินทยุง, สุริยา คลังฤทธิ์,
อาหยะ อิทธิพล บทบาท ความเชื่อของกลุ่มชาวไทยกูย, “Ar Yha” the influence character
cultural belief of spirit of kui people. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1, ระเบียบ
สามัคคี บาเพ็ญประโยชน์เพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน,Discipline, Harmony and Service toward Sustainable
Development of Society , 25 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด,
Asst.prof. Karisanadh Seangmas (2018) “poota” the cultural belief of spirit of kui people in surin
province, 201 International Conference on Migration, Cultural Identity, Language and
Communication 2018

124

ความเชื่อ และสัญลักษณ์ในจิตรกรรมฉากบังเพลิงงานพระเมรุมาศหรืองานพระเมรุ
BELIEFS, AND SYMBOLS OF THE FIRE SCREEN PAINTINGS
IN THE GOLDEN ROYAL FUNERAL PYRES OR THE ROYAL
FUNERAL PYRES
สันติ หอมยมณ์1 เสาวลักษณ์ อนันตศานต์2
สุภัทรา บุญปัญญโรจน์3 และ สนั่น รัตนะ4
บทคัดย่อ
ภาพจิ ต รกรรมฉากบั งเพลิ งคื อ วั ฒ นธรรมวั ต ถุ ที่ แ สดงถึ งความส าคั ญ ของสถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ ไ ทย
การออกแบบภาพจิตรกรรมฉากบังเพลิงคือการออกแบบเชิงสัญลักษณ์สื่อถึงคติความเชื่อเรื่องไตรภูมิโลกสัญฐาน
ใช้ประกอบสถาปัตยกรรมงานพระเมรุมาศหรืองานพระเมรุ งานวิจัยนี้ศึกษาถึงรูปแบบ รูปภาพ และการตีความภาพ
สัญลักษณ์ที่ปรากฏในจิตรกรรมฉากบังเพลิง โดยศึกษาจากภาพถ่ายเก่า ชิ้นงานที่เก็บรักษาในพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระนคร งานพระเมรุมาศรัชกาลที่ 9 และการสัมภาษณ์ช่างผู้ออกแบบ ผลจากการศึกษาพบหลักฐาน
ชิ้นงานและภาพถ่ายที่ปรากฏในสมัยรัตนโกสินทร์ จานวน 19 ฉาก มี 2 รูปแบบ คือ ฉากตั้ง และ ฉากบานพับ
ภาพจิตรกรรมที่วาดบนฉากบังเพลิงจาแนกได้ 10 สัญลักษณ์ ประกอบด้วย (1) สัญลักษณ์ที่สื่อถึงคติสมมติ
เทวราชหรือพุทธราชา ภาพนารายณ์อวตาร พระพรหม พระอินทร์ เทพทวารบาล เทพชุมนุม (2) สัญลักษณ์ที่สื่อถึง
การถวายความเคารพสักการะ (3) สัญลักษณ์ที่สื่อถึงสรวงสวรรค์ (4) สัญลักษณ์ที่สื่อแทนพระองค์ (5) สัญลักษณ์ที่
สื่อถึงพระราชจริยวัตรส่วนพระองค์ (6) สัญลักษณ์ที่สื่อถึงพระราชวงศ์ (7) สัญลั กษณ์ที่สื่อถึงพระราชกรณียกิจ (8)
สัญลักษณ์ที่สื่อการลอยขึ้นสู่ที่สูง (9) สัญลักษณ์ที่สื่อถึงประชาชนชาวไทย (10) สัญลักษณ์ที่สื่อถึงปริศนาธรรม
คาสาคัญ : จิตรกรรมฉากบังเพลิง ฉากบังเพลิง พระเมรุมาศ พระเมรุ สัญลักษณ์ ความเชื่อ

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาไทยศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
รองศาสตราจารย์ ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประธานกรรมการที่ปรึกษา
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยรามคาแหง กรรมการที่ปรึกษา
4 ครูชานาญการพิเศษ วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ภาคีสมาชิกสานักศิลปกรรมแห่งราชบั ณฑิตยสถาน
กรรมการที่ปรึกษา
1
2
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Abstract
The mural painting is the material culture which present how important of Thai royal
institution. The symbolic design for the fire screen paintings presents Tribhum mural which use for
architecture in the golden royal funeral pyres or the royal funeral pyres. This research studies the
from, photographs and interpreting the symbolic pictures that appears in the fire screen paintings,
by studying from the old photographs, the piece of works storage into the Bangkok Nation Museum,
the golden royal funeral pyre of King Rama IX and interview the technician. The results of the
research are the piece of works, and photographs which was appeared in Rattanakosin period, 19
screens including two types are set screen and folding screen.
The mural painting which was painted on the fire screen is categorized into 10 symbols;
(1) The symbols of beliefs in Devaraja or Buddhistraja, Narayana avatar, Brahma, Indra, Dvarapala,
and Angel assembly. (2) The symbols of beliefs in worship. (3) The symbols of beliefs in heaven.
(4) The symbols of replacement of the King and dynasty. (5) The symbols of The royal behavior
and liking personal. (6) The symbols of dynasty. (7) The symbols of royal duties. (8) The symbols
of floating up. (9) The symbols of Thai people. (10) The symbols of Dharma puzzle.
Keywords : The fire screen paintings, The fire screen, The golden royal funeral pyres, The royal
funeral pyres, Symbols, Beliefs
บทนา
เมื่อพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ถึงวาระสุดท้ายของพระชนม์ชีพ จะมีการสร้างพระเมรุมาศ
หรือพระเมรุเพื่อใช้ในการประกอบพระราชพิธีบาเพ็ญพระราชกุศลการถวายพระเพลิงอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ
การออกแบบพระเมรุมาศหรือพระเมรุเป็นการจาลองเขาพระสุเมรุตามคติความเชื่อในระบบโลกสัณฐานไตรภูมิ
จักรวาล ที่ถ่ายทอดมาจากคัมภีร์พุทธศาสนาและศาสนาพรหมณ์ มีการตกแต่งประดับประดาให้วิจิตรอลังการในรูป
ของงานศิลปกรรมไทยแบบราชสานัก นับว่าเป็นการรวมวัฒนธรรมภูมิปัญญาชั้นสูงไทย ส่วนประกอบสาคัญอย่าง
หนึ่งสาหรับตกแต่งพระเมรุมาศหรือพระเมรุคือฉากบังเพลิง สร้างสรรค์ด้วยเทคนิคการวาดภาพจิตรกรรมไทยแบบ
ประเพณีชั้นสูง ซึ่งมีขนบนิยมปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน (กรมศิลปากร, 2555, หน้า 280)
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556, หน้า 348) อธิบายความหมายของฉากบังเพลิงว่า
เครื่องกั้นในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพหรือพระศพ บนพระเมรุมาศหรือพระเมรุ เพื่อบังมิให้ไฟลุกลาม
ขณะถวายพระเพลิงพระบรมศพหรือพระศพ มีลักษณะพับได้ติดไว้กับเสาทั้ง 4 ด้าน เมื่อจะใช้งานจึงดึงยกมาปิดไว้
ฉากบังเพลิงในแต่ละงานพระเมรุมาศหรือพระเมรุนั้นมี 4 ชุด ตั้งอยู่ทางทิศทั้ง 4 รอบโถงพระเมรุมาศหรือพระเมรุ
ชุดหนึ่ง ๆ ประกอบด้วยฉากรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า วาดภาพจิตรกรรมไทยประเพณีทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ด้านหน้า
นิยมวาดภาพเทวดา ด้านหลังอาจปล่อยว่าง หรือวาดภาพดอกไม้ร่วง ลายประจายามก้านแย่ง เถาดอกไม้ หรือต้นไม้
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ทอง ลวดลายของฉากบังเพลิงสามารถบ่งบอกฐานันดรศักดิ์ได้ กล่าวคือ พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูง
และสมเด็จพระสังฆราชเจ้าใช้ภาพเทวดา หากเป็นสมเด็จพระสังฆราช หรือพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าลงมาถึง
ข้ า ราชการชั้ น ผู้ใ หญ่จะใช้ ลายเถาไม้ ฉากบั งเพลิงในงานพระเมรุมาศหรือ งานพระเมรุ ทั้ งยั งมี ค วามหมายเชิง
สัญลักษณ์ผ่านงานศิลปกรรมที่สาคัญของชาติ คือสิ่งประดิษฐ์จากประเพณีปรัมปราท้องถิ่นตามคติความเชื่อเรื่องไตร
ภูมิ เทพปกรณัมตามคติในศาสนาพุทธ และศาสนาพราหมณ์ ซึ่งผูกพันกับวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยดั้งเดิมถึงยุค
ปัจจุบัน นอกจากนี้ฉากบังเพลิงยังมีบทบาทสาคัญในการส่งเสริมความสาคัญพระมหากษัตริย์ในฐานะของการเป็น
สมมุติเทวราช หรือพุทธราชาอีกด้วย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบ และหน้าที่การใช้งานฉากบังเพลิงในงานพระเมรุมาศหรืองานพระเมรุ พ.ศ. 2437 พ.ศ.2560
2. เพื่อวิเคราะห์คติความเชื่อ และคติชนจากรูปสัญลักษณ์ที่ปรากฏในจิตรกรรมฉากบังเพลิงในงานพระเมรุ
มาศหรืองานพระเมรุ พ.ศ. 2437 - พ.ศ.2560
วิธีการดาเนินการวิจัย
การเก็บข้อมูล
1.1 ศึกษาข้อมูลจากหลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษร เช่นจากพระราชพงศาวดาร คาให้การ จดหมาย
เหตุงานพระราชพิธีงานพระบรมศพหรือพระศพ หมายกาหนดการ ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ข่าวจากระบบอินเทอร์เน็ต
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ บทความวิชาการ พจนานุกรมคาศัพท์ฉบับราชบัณฑิตยสถาน สารานุกรม งานวรรณกรรม
1.2 ศึกษาข้อมูลประเภทงานศิลปกรรม ประกอบด้วย ฉากบังเพลิงเก็บรักษาในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พระนคร ฉากบังเพลิงเก็บรักษาในวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร ฉากบังเพลิงเก็บรักษาในวัดเทพศิรินทราวาส
ราชวรวิหาร ฉากบังเพลิงงานพระเมรุ มาศพระบาทสมเด็ จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต ร
ภาพถ่ายจากหนังสือจดหมายเหตุงานพระบรมศพหรือพระศพ ภาพถ่ายจากจากระบบอินเทอร์เน็ต
1.3 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์วิทยากร นายสนั่น รัตนะ และช่างผู้มีส่วนในการสร้างฉากบังเพลิง
การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลข้อมูล
1. ศึกษารูปแบบของฉากบังเพลิงที่ปรากฏในสมัยรัตนโกสินทร์
2. ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดการออกแบบ เทคนิคการสร้าง หน้าที่การใช้งานฉากบังเพลิง
3. ศึกษาวิเคราะห์สัญลักษณ์และการตีความสัญลักษณ์ที่ปรากฏในจิตรกรรมฉากบังเพลิง
ผลการศึกษาค้นคว้านามาเสนอแบบพรรณนาวิเคราะห์
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ผลการศึกษา
รูปแบบฉากบังเพลิง
หลักฐานลายลักษณ์อักษรสมัยอยุธยาในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาเรื่อง จดหมายเหตุการพระศพ
สมเด็จพระรูปวัดพุทไธศวรรย์ กรุงเก่า หรือ ตาราพระเมรุกรมหลวงโยธาเทพ ในสมัยพระบรมราชาที่ 3 (พระ
เจ้าอยู่หัวบรมโกศ) กล่าวถึงฉากบังเพลิงความว่า “...แลฉากแผงสาหรับบังเพลิง...แลพระสงฆนั้นนั่งไนยพระเมรุ ๗
แถว แลเมื่อพระสงฆจ่ฉันนั้นให้ยกรูปเทว่ดาเข้าตั้งไว้ในเครื่อง... แลชาวพระมาลาอยู่สุ่มพระบรมทาตุ แลชาว
พนักงานจึงเอาฉากแผงเข้าบังเพลิงไว้ทัง ๔ ด้าน ...” (พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ, 2551, หน้า 120 - 123)
สามารถสันนิษฐานได้ว่าฉากบังเพลิงเป็นฉากตั้งวาดภาพเทวดาใช้สาหรับกั้นทางขึ้นพระเมรุทั้ง 4 ทิศ
สามารถเคลื่อนย้ายได้ นอกจากใช้บังเพลิงในงานพระศพแล้ว ยังนามาใช้กั้นพื้นที่สาหรับพระฉันอีกด้วย
สมัยรัตนโกสินทร์ ในงานถวายพระเพลิงพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมชนก พุทธศักราช 2339 เดือน 5
ปีมะโรง พบหลักฐานการวาดจิตรกรรมภาพเทวดาในพระเมรุมาศ ในบทพระนิพนธ์เรื่อง โคลงถวายพระเพลิงพระ
บรมอัฐิพระเจ้าหลวง ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคันธรส กรมหมื่นศรีสุเรนทร์ ดังนี้
“เบื้องในวิจิตรด้วย เลขา
อดิเรกรูปเทวา
วาดไว้
มีเทพกัลยา
ยวนเสน่ห์
ถืออุบลบานไหว้
สถิตเฝ้าเคียงองค์”
(สมภพ ภิรมย์, 2528, หน้า 97)
ทั้งยังปรากฏหลักฐานฉากบังเพลิงในเอกสาร ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 12 ตอนที่ 8 ประกาศวันที่ 26
พฤษภาคม ร.ศ. 114 เรื่อง การศพเจ้าจอมมารดาอ่วม ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กล่าวถึงฉากบัง
เพลิงมีลักษณะเป็นบานพับแบบบานเฟี้ยม หรือฉากญี่ปุ่น “วันที่ 20 เวลาบ่าย เจ้าพนักงานได้ยกโกษศพเวียนเมรุ
3 รอบแล้ว จัดการชาระที่รักแร้เมรุ ด้านตะวันออกเฉียงใต้ภายในม่านแล้ว ยกลองในขึ้นตั้งบนตารางเหนือฐานที่
พระราชทานเพลิง บนฐานบัตรบังด้วยฉากยี่ปุ่น...” (ราชกิจจานุเบกษา, ม.ป.ป.).
นอกจากนี้พบหลักฐานชิ้นงานฉากบังเพลิงในงานพระเมรุมาศหรืองานพระเมรุสมัยรัตนโกสินทร์ในรูปแบบ
ของภาพถ่าย แบบร่าง และชิ้นงานจานวน 19 ชุด ดังนี้
1. พุทธศักราช 2437 ฉากบังเพลิงงานพระเมรุพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอิศริยาภรณ์ วาดภาพเทวดา
ยืนแท่นในลักษณะยืนตรงและพักขา พระหัตถ์ถือพระขรรค์ มีลักษณะเป็นฉากพับแบบญี่ปุ่น
2. พุทธศักราช 2447 ฉากบังเพลิงงานพระเมรุพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีวิไลยลักษณ์ สุนทรศักดิ
กัลยาวดี กรมขุนสุพรรณภาควดี ปรากฏหลักฐานภาพลายเส้นงานเขียนแบบเทวดายืนแท่นถือพระขรรค์ มีลักษณะ
เป็นฉากพับแบบญี่ปุ่น
3. พุทธศักราช 2453 ฉากบังเพลิงงานพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาพเทวดา
พนมกรยืนเหนือก้อนเมฆและเทพชุมนุม ในกรอบลูกฟักตอนล่างเป็นภาพครุฑยุดนาค ใช้เทคนิคการปักด้วยดิ้นเงิน
ดิ้นทอง สลับด้วยไหมน้อย มีลักษณะเป็นฉากตั้ง ปัจจุบันฉากบังเพลิงชุดนี้ มี 3 ชิ้น 2 ชิ้นเก็บรักษาที่วัดชนะสงคราม
ราชวรมหาวิหาร อีก 1 ชิ้นเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (ดูภาพที่ 1)
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ภาพที่ 1 2453 ฉากบังเพลิงงานพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่มา. สนั่น รัตนะ (2556, หน้า 177)
4. พุทธศักราช 2459 ฉากบังเพลิงงานพระเมรุจอมพล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช
กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสวัสดิประวัติ กรมพระสมมตอมรพันธ์ พระเจ้าบรม
วงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกษมศรีศุภโยค กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ และ พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์ เจ้าพรรณราย
ภาพเทวดายืนแท่นก้าวย่าง ถือพระขรรค์ ฉากหลังเป็นภาพดอกไม้ร่วง มีลักษณะเป็นฉากพับแบบญี่ปุ่น
5. พุทธศักราช 2468 ฉากบังเพลิงงานพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาพยักษ์นั่งแท่น ยักษ์เหาะพนมกร นักสิทธิ์ วิทยาธร เทพบุตร เทพธิดา ยักษ์และอมนุษย์
ตอนบนในกรอบลูกฟัก วาดภาพค้างคาวบินกรอบละ 1 คู่ ปลานกกระจอกบิน ผีเสื้อบิน มีลักษณะเป็นฉากพับแบบ
ญี่ปุ่น ปัจจุบันเก็บรักษาในโรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร (ดูภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 ฉากบังเพลิงงานพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัว
ที่มา. จากภาพถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อ 21 กันยายน 2559 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
6. พุทธศักราช 2469 ฉากบังเพลิงงานพระเมรุเจ้าจอมมารดาชุ่ม ภาพเทวดายืนแท่นในลักษณะก้าวย่าง
ถือพระขรรค์ ฉากหลังเป็นภาพดอกไม้ร่วง เป็นฉากพับแบบญี่ปุ่น
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7. พุทธศักราช 2472 ฉากบังเพลิงงานพระเมรุสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่าง
วงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช ปรากฏภาพแบบร่างฉากบังเพลิงด้านตะวันออก เป็นภาพเทวดาในอิริยาบถ
ก้าวย่างบนแท่น พระหัตถ์ข้างหนึ่งถือพระขรรค์ เป็นฉากพับแบบญี่ปุ่น
8. พุทธศักราช 2468 – 2478 ฉากบังเพลิงงานพระเมรุในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ภาพเทวดายืนแท่นก้าวย่าง มือถือพระขรรค์ มีบรรยากาศสีเทาหรือสีเขียว เป็นฉากพับแบบญี่ปุ่น ปัจจุบันเก็บรักษา
ในโรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร (ดู ภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 ฉากบังเพลิงงานพระเมรุในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ ัว พุทธศักราช 2468 – 2478
ที่มา. จากภาพถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อ 21 กันยายน 2559 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
9. พุทธศักราช 2493 ฉากบังเพลิงงานพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระ
อัฐมรามาธิบดินทร ตอนบนวาดภาพผีเสื้อ ช่องละ 1 คู่บ้าง 2 คู่บ้าง และภาพนกยูง ตอนกลางวาดภาพยักษ์เหาะ
พนมกรถือดอกไม้ธูปเทียน ภาพยักษ์นั่งแท่นพนมกรถือดอกไม้ธูปเทียน เป็นฉากพับแบบญี่ปุ่น อาจใช้ฉากบังเพลิง
ชุดเดียวกันกับฉากบังเพลิงปีพุทธศักราช 2468 โดยอาจมีการวาดซ่อมใหม่ หรือสร้างขึ้นมาใหม่โดยใช้ช่างผู้สร้างชุด
เดียวกัน
10. พุทธศักราช 2498 ฉากบังเพลิงงานพระเมรุมาศสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสา
อัยยิกาเจ้า ภาพลักษณะแบบเดียวกับฉากบังเพลิงปีพุทธศักราช 2468 และฉากบังเพลิงปีพุทธศักราช 2493 เป็นฉาก
พับแบบญี่ปุ่น อาจมีการวาดซ่อมแซมเพิ่มเติมหรือสร้างขึ้นใหม่โดยช่างคนเดิมคือ สว่าง ปัญญางาม (พ.ศ. 2449 –
2514) (กรมศิลปากร, 2515)
11. พุทธศักราช 2528 ฉากบังเพลิงงานพระเมรุมาศสมเด็จพระนางเจ้าราไพพรรณี พระบรมราชินี วาด
ภาพเทวดายืนแท่นในลักษณะก้าวย่าง ถือช่อดอกไม้ ตอนบนช่องลูกฟักวาดภาพลายเฟื่องอุบะ ตรงกลางเป็นลาย
ดอกพุดตาน ตอนล่างกรอบลูกฟักวาดภาพกอบัวในกระถางน้า ด้านหลัง ลายดอกไม้ร่วง และภาพแมลง เป็นฉากพับ
แบบญี่ปุ่น ปัจจุบันเก็บรักษาในโรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
12. พุทธศักราช 2539 ฉากบังเพลิงงานพระเมรุมาศสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วาดภาพเทวดา
ยืนแท่น พระหัตถ์ข้างหนึ่งถือพระขรรค์ พระหัตถ์ข้างหนึ่งถือช่อดอกไม้ลายกนก ได้รับรูปแบบมาจากบานประตูซุ้ม
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คูหาวัดพระศรีสรรญเพ็ชญ ศิลปะสมัยอยุธยา กรอบลูกฟักตอนล่างวาดลายกอดอกบัว เป็นฉากพับแบบญี่ปุ่ น
ปัจจุบันเก็บรักษาในโรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
13. พุทธศักราช 2551 ฉากบังเพลิงชั้นนอกงานพระเมรุสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ภาพเทวดานางฟ้าอัญเชิญเครื่องสูง ด้านทิศเหนือและทิศใต้ และภาพเทวดานางฟ้า
บรรเลงดุริยดนตรี ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ส่วนด้านหลังวาดภาพภาพต้นไม้ทอง ผูกลายด้วยดอกแก้ว
กัลยา เป็นฉากพับแบบญี่ปุ่น ปัจจุบันเก็บรักษาในโรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
14. พุทธศักราช 2551 ฉากบังเพลิงชั้นในงานพระเมรุสมเด็จ พระเจ้าพี่ นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วาดภาพเทพประจาทิศ ใบหน้าและการวางท่าทางใกล้เคียงกับหลักกายวิภาค
ศาสตร์ เป็นฉากพับแบบญี่ปุ่น ปัจจุบันเก็บรักษาในโรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร (ดูภาพที่ 4)

ภาพที่ 4 ฉากบังเพลิงชั้นใน งานพระเมรุสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ที่มา. จากภาพถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อ 21 กันยายน 2559 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
15. พุทธศักราช 2555 ฉากบังเพลิงชั้นนอกงานพระเมรุสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา
สิริโสภาพัณณวดี วาดภาพเทพทวารบาลพนมกร เครื่องประดับดอกไม้สด ใบหน้าและท่าทางสมจริง ได้รับอิทธิพล
จากภาพเทพชุมนุมในวิหารวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ด้านหลังผูกลายดอกกุหลาบเถาสีชมพู เป็ นฉากพับ
แบบญี่ปุ่น ปัจจุบันเก็บรักษาในโรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
16. พุทธศักราช 2555 ฉากบังเพลิงชั้นในงานพระเมรุสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา
สิริโสภาพัณณวดี ตอนบนวาดภาพเทพชุมนุม ตอนกลางและล่างวาดภาพปริศนาธรรมบัวสี่เหล่า
17. พุทธศักราช 2560 ฉากบังเพลิงงานพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร วาดภาพนารายณ์ อวตาร 8 ปาง ภาพโครงการในพระราชดาริ 23 โครงการ ภาพเทพชุม นุ ม
ด้ า นหลังวาดภาพตราสัญลัก ษณ์ประจาพระองค์ ต้ น ไม้ ทอง พานพุ่ ม ดอกบั ว สวรรค์ เทคนิ ค การวาดเป็นแบบ
จิตรกรรมไทยผสมจิตรกรรมแบบตะวันตก เป็นฉากตั้ง ปัจจุบันเก็บรักษาในโรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระ
นคร (ดูภาพที่ 5)
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ภาพที่ 5 ฉากบังเพลิงงานพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ที่มา . ภาพถ่ายจาก พิชัย ยินดีน้อย
18. ฉากบังเพลิงลายเทวดายืนแท่น พระเมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
ภาพเทวดาพนมกรยืนแท่น ด้านหลังวาดภาพลายราชวัตร ลักษณะเป็นฉากพับแบบญี่ปุ่น ใช้สาหรับงานพระศพ
พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าลงมา รวมถึงพระสงฆ์ที่ดารงตาแหน่งสังฆราชเจ้า พระสังฆราช
19. ฉากบังเพลิงลายต้นตะโก เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร ลักษณะเป็น
ฉากพับแบบญี่ปุ่น ใช้กับงานพระราชทานเพลิงพระศพพระสงฆ์ชั้นรองมาจากสมเด็จพระสังฆราช หรือผู้สร้าง
คุณประโยชน์ให้แก่ประเทศตามแต่พระบรมราชานุญาต
หน้าที่การใช้งานฉากบังเพลิง
1. ใช้สาหรับบังหรือกันพื้นที่ภายในอาคารพระเมรุมาศหรือพระเมรุ บังตาไม่ให้บุคคลทั่วไปเห็นในสิ่งที่ไม่
ควรเห็นในขณะที่มีการจัดการกับพระบรมศพหรือพระศพ
2. ใช้สาหรับบังลมที่พัดในขณะถวายพระเพลิงไม่ให้ตีไฟแตกกระจาย
3. ใช้สาหรับประกาศพระเกียรติยศของพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ ในฐานะที่ทรงเป็น
สมมติเทวราช หรือทรงเป็นพุทธราชา
4. ใช้สาหรับสร้างบรรยากาศ เสริมความงดงามและเพิ่มคุณค่าให้แก่พระเมรุมาศหรือพระเมรุ
คติความเชื่อ และสัญลักษณ์ที่ปรากฏในจิตรกรรมฉากบังเพลิงในสมัยรัตนโกสินทร์
ภาพเทพปกรณั ม จากการศึ ก ษาภาพจิ ต รกรรมฉากบั งเพลิ งงานพระเมรุ ม าศหรื อ งานพระเมรุ ส มัย
รัตนโกสินทร์สามารถจาแนกภาพเทวดาที่ปรากฏบานฉากบังเพลิง แสดงได้ดังนี้
นารายณ์อวตาร ปรากฏในฉากบังเพลิงพุทธศักราช 2560 พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วาดภาพนารายณ์อวตาร 8 ปางประกอบด้วย ด้านทิศเหนือวาดปางที่ 1 มัสยาวตาร
และ ปางที่ 2 กูรมาวตาร ด้านทิศใต้วาดปางที่ 7 รามาวตาร และ ปางที่ 6 ปรศุรามาวตาร ด้านทิศตะวันออกวาด
ปางที่ 3 วราหาวตาร และ ปางที่ 4 นรสิงหาวตาร ด้านทิศตะวันตกวาดปางที่ 8 กฤษณาวตาร และ ปางที่ 10 กัลก
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ยาวตาร ออกแบบโดย นายมณเฑียร ชูเสือหึง และนายเกียรติศักดิ์ สุวรรณพงษ์ สานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร โดย
ได้รับแรงบัลดาลใจจากลิลิตนารายณ์สิบปาง พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 6 (ไทยรัฐออนไลน์, 2560, เมษายน 15) สื่อถึง
คติพระมหากษัตริย์ทรงเป็นอวตารของพระนารายณ์เพื่อมาปราบยุคเข็ญบาบัดทุกข์บารุงสุขไพร่ฟ้าประชาชน 2 ปาง
ที่ ไ ม่ ไ ด้น ามาใช้ ว าดคือ อวตารปางที่ 5 วามนาวตาร พระนารายณ์อวตารเป็ นพราหมณ์เตี้ยเพื่ อปราบอสูรพลี
เนื่ อ งจากไม่ ง ดงามไม่ เ หมาะกั บ การน ามาเขี ย นบนฉากบั ง เพลิ ง (สนั่ น รั ต นะ, การสั ม ภาษณ์ ส่ ว นบุ ค คล, 18
พฤศจิ ก ายน 2561) และ อวตารปางที่ 8 พุ ท ธาวตาร พระนารายณ์ อ วตารเป็ น พระพุ ท ธเจ้ า โดยช่ า งได้ สื่ อ
ความหมายเทิดพระเกียรติว่าพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศเปรียบเสมือนนารายณ์อวตาร พุทธาวตาร ประทับอยู่ใน
พระเมรุมาศ 9 ยอด (กองบรรณาธิการสานักพิมพ์มติชน, 2560, หน้า 211) (ดูภาพที่ 6)

ภาพที่ 6 ภาพนารายณ์อวตารบนฉากบังเพลิงงานพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
พระพรหม เป็นการแสดงสถานะพระมหากษัตริย์เป็นดั่งสมมติเทวราช หรือพุทธราชา ปรากฏภาพ
พระพรหมในฉากบังเพลิงคือ ฉากบังเพลิงปีพุทธศักราช 2453 วาดภาพพระพรหมเทวดา 4 กร ถือดอกไม้ธูปเทียน
พานพุ่ม กระทาสักการะ และ ฉากบังเพลิงปีพุทธศักราช 2560 ปรากฏภาพพระพรหมอยู่ในกลุ่มเทพชุมนุมเพื่อ
กระทาสักการะพระนารายณ์อวตาร
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พระอินทร์ แต่เดิมเป็นเทพองค์สาคัญของศาสนาพราหมณ์ เป็นเทพแห่งพายุฝน เป็นเทพนักรบของ
ชาวอารยัน (ชาญชัย จารุกลัส, 2548, หน้า 1) เมื่อศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรือง พระอินทร์กลายเป็นเทวดาองค์สาคัญใน
การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา และมีส่วนสาคัญเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ เช่น พระอินทร์และเหล่าเทวดาในสากล
จักรวาลได้กล่าวคาอาราธนาอัญเชิญพระโพธิสัตว์ลงมาเสวยพระชาติเป็นพุทธเจ้า ครั้งเจ้าชายสิทธัตถะทรงบาเพ็ญทุ
กรกิริยา พระอินทร์ดีดพิณ 3 สาย เจ้าชายสิทธัตถะจึงพบทางสายกลางบรรลุสัมโพธิญาณ เป็นต้น (สมเด็จพระมหา
สมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, 2558, หน้า 25 - 248) พบการวาดพระอินทร์บนฉากบังเพลิงดังนี้ ฉากบังเพลิง
ปีพุทธศักราช 2453 ภาพพระอินทร์เหาะบนก้อนเมฆกระทาสักการะ ฉากบังเพลิงปีพุทธศักราช 2560 ภาพพระ
อินทร์เป่าสังข์
เทวดาประจาทิศ หรือทิศปาล เป็นคติความเชื่อที่ว่าทุกทิศจะมีเทวดาคอยคุ้มครองรักษา ภาพเทพ
ประจาทิศแสดงถึงการปกป้องคุ้มครองงานพระเมรุให้มีความปลอดภัยจากสิ่งไม่ดีทั้งหลาย ปรากฏเพียงฉากเดียวคือ
พุทธศักราช 2551 ฉากบังเพลิงชั้นใน วาดภาพเทพประจาทิศหลัก 4 ทิศ เรียงจากองค์กลางของฉากไปทางด้านขวา
คือ ท้าวธตรฐ เทพประจาทิศตะวันออก ท้าวเวสสุวรรณ เทพประจาทิศเหนือ ท้าววิรุฬหก เทพประจาทิศใต้ ท้าว
วิรูปักษ์ เทพประจาทิศตะวันตก อีกสี่องค์เป็นเทพประจาทิศน้อยหรือทิศในมุมเฉียงเรียงจากองค์กลางไปทางซ้ายคือ
พระอัคนี เทพประจาทิศตะวันออกเฉียงใต้ พระอีสาน เทพประจาทิศตะวันออกเฉียงเหนือ พระนรภูติ เทพประจา
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ พระพาย เทพประจาทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เทพประจาทิศทั้ง 8 เรียกว่า อัฐโลกบาล
ทวารบาล คือเทพผู้เฝ้าประตู นายประตู ปกป้องไม่ให้สิ่งชั่วร้ายผ่านเข้าไปยังสถานที่นั้น ๆ ภาพทวาร
บาลตามแบบไทยประเพณีจะวาดภาพเทวดา อสูร ยักษ์ โดยมากถืออาวุธ วาดไว้ที่บานประตูหรือหน้าต่าง ภาพทวาร
บาลบนฉากบังเพลิงจึงแสดงถึงความศักดิสิทธิ์ แสดงถึงการปกป้องคุ้มครองพระเมรุมาศหรือพระเมรุ หากเป็นเทวดา
พนมกรหรือถือดอกไม้จะแสดงถึงการสักการะดวงพระวิญญาณพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงษ์ ฉากบัง
เพลิ ง ที่ ป รากฏภาพทวารบาลประกอบด้ ว ย ฉากบั ง เพลิ ง ปี พุ ท ธศั ก ราช 2437, 2447, 2459, 2469, 2472,
พุทธศักราช 2468 – 2477 (ฉากบังเพลิงงานพระเมรุในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว), พุทธศักราช
2528, 2539, 2551 (ฉากบังเพลิงชั้นใน) พุทธศักราช 2555 (ฉากบังเพลิงชั้นนอก) ฉากบังเพลิงลายเทวดายืนแท่น
พระเมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร (ดูภาพที่ 7)

ภาพที่ 7 ภาพทวารบาลบนฉากบังเพลิงในสมัยรัตนโกสินทร์
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เทพชุมนุม แสดงถึงคติความเชื่อเรื่องเทวดาและสรวงสวรรค์ ภาพเหล่าเทวดาพนมกรหรือถือ
เครื่องสูงแสดงถึงกระทาสักการะดวงพระวิญญาณและส่งเสด็จสู่สวรรค์ ทั้งยังแสดงถึงความเป็นสิริมงคลและ
การ อวยพร จาแนกอิริยาบถของเทวดาได้ 2 ประเภท คือ เทวดาเหาะพนมกร และ เทวดานั่งแท่นพนมกร
ครุฑ ครุฑเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการส่งเสริมสถานะของพระมหากษัตริย์ไทยตามคติ สมมติ
เทวราชที่ว่า พระมหากษัตริย์คือพระนารายณ์อวตาร เป็นเทพพาหนะของพระนารายณ์ ภาพครุฑจึงถูกใช้
เป็นสัญลักษณ์เกี่ยวข้องกับองค์พระมหากษัตริย์ เช่น ตราพระราชลัญจกรครุฑพ่าห์ ใช้ในราชการแผ่นดิน ธง
ครุฑพาห์ ใช้ติดกับเรือพระที่นั่งหรือรถพระที่นั่ง ครุฑที่คทาจอมพล ครุฑในงานสถาปัตยกรรมเนื่องในสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เพื่อแสดงคติเขาพระสุเมรุเป็นต้น ฉากบังแพลิงที่ปรากฏภาพครุฑประกอบด้วย ฉากบัง
เพลิงปีพุทธศักราช 2453 เป็นภาพครุฑยุดนาค ฉากบังเพลิงปีพุทธศักราช 2560 ภาพครุฑเทพบุตรในกลุ่ม
เทพชุมนุม
นาค พบในฉากบังเพลิงปีพุทธศักราช 2453 ภาพครุฑยุดนาคส่วนกรอบลูกฟักส่วนล่าง แสดงถึง
พระราชอานาจของพระมหากษัตริย์อันมีสถานะดั่งนารายณ์อวตาร ฉากบังเพลิงปีพุทธศักราช 2468 ภาพ
มนุษยนาคนั่งแท่นพนมกรถวายการสักการะดวงพระวิญญาณ และ ฉากบังเพลิงปีพุทธศักราช 2560 ปรากฏ
ภาพนาคอยู่ในกลุ่มบัวสวรรค์ในกรอบลูกฟักด้านล่าง แสดงถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร เนื่องจากพระองค์เสด็จพระราชสมภพปีพุทธศักราช 2495 ซึ่งตรงกับปีมะโรง (งูใหญ่) (ยุวดี ศิ
ริ, 2560, หน้า 33)
ภาพตราสัญลักษณ์ที่สื่อแทนพระองค์ พบการอัญเชิญตราสัญลักษณ์ที่สื่อแทนพระองค์ประกอบด้วย
ฉากบังเพลิงปีพุทธศักราช 2551 ฉากบังเพลิงชั้นนอก วาดภาพตราพระนามาภิไธยย่อ “กว” ภายใต้พระจุลมงกุฎ
ประจาพระองค์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ฉากบังเพลิงปี
พุทธศักราช 2560 วาดภาพตราสัญลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตรา
พระปรมาภิไธยย่อ “ภปร” ภายใต้อุณาโลมและพระมหาพิชัยมงกุฎ (ดูภาพที่ 8)

ภาพที่ 8 ภาพตราสัญลักษณ์ทสี่ อื่ แทนพระบรมศพหรือพระศพที่ปรากฏในฉากบังเพลิงสมัยรัตนโกสินทร์
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ภาพเครื่องสูง และ เครื่องสักการะ เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการถวายความเคารพ การแสดงพระ
ราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูง เป็นการถวายพระเกียรติครั้งสุดท้ายเพื่อส่ง
เสด็จสู่สวรรคาลัย ปรากฏในฉากบังเพลิงปีพุทธศักราช 2551 ฉากด้านทิศเหนือ และทิศใต้ วาดรูปเทวดา
และนางฟ้าเหาะ16 องค์ อัญเชิญเครื่องสูง 16 ชิ้น ประกอบด้วยพัดโบก พุ่มดอกไม้ทอง พระอภิรุม ชุมสาย
ธงสามชาย บังแทรก บังสูรย์ จามร กรรชิง และฉากบังเพลิงปีพุทธศักราช 2560 วาดภาพเทวดาอัญเชิญ ธง
สามชาย บังสูรย์ พัดโบกและโคมไฟ มีตราสัญลักษณ์ประจาพระองค์ “ภปร” อยู่ในเครื่องสูงบางชิ้น ด้วย
นอกจากนี้ยังพบพานพุ่มอันเป็นสัญลักษณ์ของการแสดงความสักการะวาดในฉากบังเพลิงทั้งสองงานร่วมด้วย
เครื่องสั กการะอี กชนิ ด หนึ่ ง คือต้ น ไม้ ท อง เป็ น สั ญ ลั กษณ์ ที่ แสดงถึง การแสดงความสามิ ภักดิ์ หรือ ความ
จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ อีกทั้งยังหมายถึงเครื่องบูชาปรากฏอยู่ในฉากบังเพลิงด้านหลังปีพุท ธศักราช
2539 ฉากบังเพลิงด้านหลังปีพุทธศักราช 2551 และฉากบังเพลิงด้านหลังปีพุทธศักราช 2560 (ดูภาพที่ 9)

ภาพที่ 9 ภาพต้นไม้ทองในฉากบังเพลิงสมัยรัตนโกสินทร์
ภาพดุริยดนตรี การออกแบบฉากบังเพลิงให้มีภาพเทวดาและนางฟ้าเหาะบรรเลงดนตรีนั้น เป็นสัญลักษณ์
ของการถวายพระเกียรติยศของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อรับดวงพระวิญญาณขึ้นสู่สรวงสวรรค์
อีกทั้งเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลในงานพระบรมศพหรือพระศพประหนึ่งเสียงดนตรีทิพย์ที่บรรเลงในสวรรค์ ฉาก
บังเพลิงที่ปรากฏภาพการบรรเลงดุริยดนตรีคือ ฉากบังเพลิงปีพุทธศักราช 2551
ภาพดอกไม้ทิพย์ร่วง เป็นสัญลักษณ์การแสดงความเคารพบูชาและนอบน้อม รวมถึงความเป็นสิริมงคล
และแสดงถึงฤกษ์งามยามดี ทั้งยังทาหน้าที่ลดพื้นที่ว่าง สร้างมิติให้ภาพ ให้ดูไม่แข็งหรือโล่งว่างจนเกินไป ปรากฏ
แทบทุกฉาก ความพิเศษคือ ฉากบังเพลิงปีพุทธศักราช 2551 ภาพดอกไม้ร่วงจะเป็นดอกแก้วกัลยา ฉากบังเพลิงปี
พุทธศักราช 2555 ภาพดอกไม้ร่วงจะเป็นดอกกุหลาบ และ ฉากบังเพลิงปีพุทธศักราช 2560 ภาพดอกไม้ร่วงจะเป็น
ดอกไม้ตามภูมิภาค โดยสัมพันธ์กับทิศของฉากบังเพลิง กล่าวคือ ทิศเหนือ วาดภาพดอกไม้ร่วงเป็นดอกทองกวาว
และดอกเสี้ยว ทิศตะวันออก วาดภาพดอกไม้ร่วงเป็นดอกยางนา ทิศตะวันตก วาดภาพดอกไม้ร่วงเป็นดอกจามจุรี
และดอกชัยพฤกษ์ ทิศใต้ วาดภาพดอกไม้ร่วงเป็นดอกศรีตรังและดอกพะยอม ดังนั้นภาพดอกไม้ประจาภูมิภาคจึง
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เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข องประชาชนชาวไทยทุ ก ภู มิ ภ าคที่ แ สดงความเคารพและความอาลั ย ต่ อ พระบรมศพอี ก ด้ ว ย
(ฐานเศรษฐกิจ, 2560, ตุลาคม 6) (ดูภาพที่ 10)

ภาพที่ 10 ภาพดอกไม้ร่วง ดอกไม้ประจาภูมภิ าค ฉากบังเพลิงงานพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ภาพดอกบัว
ภาพดอกบัว ในความหมายเครื่องบูชา เป็นการแสดงถึงการสักการะของเหล่าเทวดาที่มีต่อองค์
พระมหากษัตริย์ด้วยดอกไม้ที่บริสุทธิ์ ในฐานะทรงเป็นดั่งสมมติเทวราช ผู้เป็นราชาของเทวดา หรือในสถานะพระ
โพธิสัตว์ เป็นการต้อนรับกลับสู่สวรรคาลัย ปรากฏภาพเทวดาถือช่อดอกบัวในฉากบังเพลิงปีพุทธศักราช 2453
ฉากบังเพลิงปีพุทธศักราช 2468 ฉากบังเพลิงปีพุทธศักราช 2493 ฉากบังเพลิงปีพุทธศักราช 2498 และฉากบัง
เพลิงปีพุทธศักราช 2560 นอกจากนี้ ฉากบังเพลิงปีพุทธศักราช 2539 ปรากฏภาพเทวดาถือช่อดอกไม้ลายกนก แม้
จะไม่ใช่ดอกบัว แต่ดอกไม้ลายกนกก็แสดงถึงการสักการะเช่นกัน
ภาพดอกบัวในความหมายความบริสุทธิ์ การวาดภาพเทวดายืนอยู่เหนือบัวสวรรค์หมายถึงความ
บริสุทธิ์ ภาพนารายณ์อวตารเหนือดอกบัวแสดงถึงผู้เกิดขึ้นมาจากความบริสุทธิ์ ในที่นี้หมายถึงองค์พระมหากษัตริย์
ปรากฏฉากบังเพลิงปีพุทธศักราช 2528 ฉากบังเพลิงปีพุทธศักราช 2539 และฉากบังเพลิงปีพุทธศักราช 2560 ภาพ
ภาพมัสยาวตาร กูรมาวตาร นรสิงหาวตาร ประทับเหนือดอกบัว
ภาพดอกบัวในความหมายดอกบัวสวรรค์ ภาพดอกบัวสวรรค์และสระโบกขรณีแสดงถึงบรรยากาศ
แห่งสรวงสวรรค์อันงดงาม เป็นที่สถิตย์ของพระมหากษัตริย์หลังสวรรคต และพระบรมวงศานุวงศ์สิ้นพระชนม์
ปรากฏในฉากบั งเพลิ งปี พุ ท ธศั ก ราช 2528 ในกรอบลู ก ฟั ก ด้ า นหน้ า วาดภาพกอบั ว ในอ่ า งน้ า ฉากบั งเพลิ ง ปี
พุทธศักราช 2539 วาดภาพกอบัวและใบบัวประดิษฐ์ ฉากบังเพลิงปีพุทธศักราช 2560 วาดภาพสระดอกบัวสวรรค์
อยู่หลายตาแหน่ง
ภาพปริศนาธรรม บัวสี่เหล่า ปรากฏในฉากบังเพลิงชั้นในปีพุทธศักราช 2555 วาดภาพดอกบัว 4 ดอก
ในแนวดิ่ง ออกแบบโดยนายสาคร โสภา เปรียบเทียบคนสี่จาพวกคือ อุคฆฏิตัญญู คือบุคคลที่มีสติปัญญา ฉลาด
เฉลียว เมื่อได้ฟังธรรมก็สามารถรู้และเข้าใจในเวลาอันรวดเร็วเหมือนบัวพ้นน้า วิปจิตัญญู คือบุคคลที่มีสติปัญญา
ปานกลาง เมื่อได้ฟังธรรมแล้วพิจารณาตาม ฝึกฝนเพิ่มเติมจะสามารถรู้และเข้าใจได้ เนยยะ คือบุคคลที่มีสติปัญญา
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น้อย เมื่อได้ฟังธรรมแล้วพิจารณาตาม หมั่นฝึกฝนเพิ่มอยู่เสมอจะสามารถรู้และเข้าใจได้ ปทปรมะ คือบุคคลที่ไร้
สติปัญญา เปรียบเหมือนบัวที่มีโรคอยู่ในโคลนตม (กรมศิลปากร, 2555, หน้า 290 – 292)
ภาพดอกไม้และต้นไม้
ภาพดอกดาวเรือง ปรากฏในฉากบังเพลิงปีพุทธศักราช 2560 เนื่องจากดอกดาวเรืองเป็นดอกไม้
ประจารัชกาลที่ 9 มีสีเหลืองตรงกับสีประจาวันจันทร์ ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพ ภาพดอกดาวเรืองวาดลงในส่วนของ
พระปรมาภิไธยย่อ “ภปร” บนพื้นหลังสีส้มในฉากบังเพลิงด้านหลังทางทิศเหนือ และทิศใต้
ภาพดอกราชพฤกษ์ ปรากฏในฉากบังเพลิงปีพุทธศักราช 2560 เนื่องจากดอกราชพฤษ์มีสีเหลืองตรง
กับสีประจาวันจันทร์ ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพ และเป็นดอกไม้ประจาชาติไทย ดอกราชพฤกษ์วาดลงในส่วนของพระ
ปรมาภิไธยย่อ “ภปร” บนพื้นหลังเป็นสีชมพูในฉากบังเพลิงด้านหลัง ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก
ภาพดอกแก้วกัลยา เกิดจากการรวมกันของดอกแก้ว และดอกแก้วเจ้าจอม สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่าดอกแก้ว
กัลยา นามาใช้เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของคนพิการ (ผู้จัดการออนไลน์, 2551, กุมภาพันธ์ 5) ปรากฏในฉากบังเพลิงปี
พุทธศักราช 2551 ถูกวาดไว้หลายส่วนเช่น ภาพลายดอกไม้ร่วง ลวดลายกนกแบบไทยในแบบลายเถา ลายแก้วกัลยา
ก้านแย่งสลับใบเทศ ลายประจายามภายในพระเมรุ
ภาพดอกกุหลาบ พบในฉากบังเพลิงปีพุทธศักราช 2555 งานพระเมรุสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้า
เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี แรงบันดาลใจในการวาดภาพดอกกุหลาบได้มาจากพระราชจริยวัตรส่วน
พระองค์ที่ทรงโปรดดอกกุหลาบ สีที่ประองค์ทรงโปรดคือสีชมพู และสีส้ม (กรมศิลปากร, 2555, หน้า 289) ดอก
กุหลาบยังมีความเกี่ยวข้องกับพระราชนิพนธ์บทละครพูดในพระบาทสมเด็จมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชบิดา เรื่อง
มัทนะพาธา ช่างจึงเลือกใช้ดอกกุกลาบมาวาดแทนภาพลายดอกไม้ร่วง และลวดลายเถากุหลาบ
ภาพต้นตะโก ในงานจิตรกรรมไทยแสดงถึงต้นไม้ที่อยู่ในป่าหิมพานต์ เชิงเขาพระสุเมรุ พบในฉาก บัง
เพลิงลายต้นตะโก เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร เป็นภาพต้นตะโกวาดอย่างศิลปะ
จีน
ภาพต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรทรงปลูก คือต้น
ศรีตรังที่โรงพยาบาลศิริราช และต้นหางนกยูง ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้แนวคิดและวาดโดยนายชวน หลีก
ภัย อดีตนายกรัฐมนตรี (สยามมานุสติ, 2560, ตุลาคม 23) ต้นไม้ทั้งสองต้นปรากฏในฉากบังเพลิงด้านทิศใต้ส่วนล่าง
ในกรอบลูกฟัก วาดในส่วนภาพพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าสาหรับอุปกรณ์รับส่งดาวเทียม
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดเชียงใหม่
ภาพหญ้าแฝกและรวงข้าว ปรากฏในฉากบังเพลิงปีพุทธศักราช 2560 งานพระเมรุมาศพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วาดที่ฉากบังเพลิงด้านหลังในกลุ่มดอกบัวสวรรค์ เป็น
สัญลักษณ์ที่แสดงถึงพระราชกรณียกิจสาคัญของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ในด้านการเกษตรและการบารุงรักษาหน้าดิน
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ภาพสัตว์
ภาพสัตว์มีปีก เพื่อแสดงสัญลักษณ์ของการบินหรือล่องลอยขึ้นไปบนท้องฟ้า หรือล่องลอยสู่สวรรค์
ปรากฏในฉากบังเพลิงปีพุทธศักราช 2468 ฉากบังเพลิงปีพุทธศักราช 2493 และฉากบังเพลิงปีพุทธศักราช 2498
พบภาพผีเสื้อบิน ค้างคาวบิน ปลานกระจอกบิน และนกยูง ฉากบังเพลิงปีพุทธศักราช 2528 พบภาพผึ้ง ผีเสื้อ
แมลงปอ ในฉากบังเพลิงด้านหลังส่วนดอกไม้ร่วง ฉากบังเพลิงปีพุทธศักราช 2560 พบภาพนกยูงในภาพกฤษณาว
ตาร เป็นสัญลักษณ์ของความสุข ความอุดมสมบูรณ์ พบภาพนกเจ้าฟ้าหญิงสิริ นธร เกาะอยู่ตามก้านบัวและใบบัว
ภาพผีเสื้อมีปีกสีส้มอยู่ในกลุ่มบัวสวรรค์ เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงพระราชวงศ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ภาพสัตว์ที่ไม่มีปีก หรือสัตว์ที่ไม่สามารถบินได้ มีความหมาย 2 นัยยะคือ ภาพสัตว์ที่เกี่ยวข้องกั บคติ
นารายณ์อวตาร พบในฉากบังเพลิงปีพุทธศักราช 2560 ภาพม้าในภาพกัลกยาวตารด้านทิศตะวันตก ภาพโคตัวผู้และ
โคตัวเมียในภาพกฤษณาวตารด้านทิศตะวันตก ภาพหมูป่าเขี้ยวเพชรในภาพวราหาวตารฉากด้านตะวันออกด้าน
ภาพเต่าในภาพกูรมาวตารด้านทิศเหนือ ภาพปลากรายทองมีเขาในภาพมัสยาวตารด้านทิศเหนือ ภาพอมนุษย์
ครึ่งสิงโตในภาพนรสิงหาวตารด้านทิศตะวันออก และภาพสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการในพระราชดาริพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ภาพฝูงปลานิลพันธุ์ปลาพระราชทานให้ประชาชนในกลุ่ ม
บัวสวรรค์ วาดกระจายไปทุกฉากกว่า 159 ตัว เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของศาสตร์พระราชา แสดงให้
เห็นว่าทรงห่วงใยประชาชน (สยามรัฐออนไลน์, 2560, กรกฏคม 16)
ภาพสัญลักษณ์ที่สื่อถึงพระราชวงศ์ ปรากฏในฉากบังเพลิงปีพุทธศักราช 2560 ช่างผู้ออกแบบได้วาดภาพ
สัญลักษณ์ที่สื่อถึงพระราชวงศ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประกอบด้วยภาพ
พญานาคอยู่ ท่ า มกลางกลุ่ ม บั ว สวรรค์ แสดงถึ งสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร
สอดคล้องกับปีเสด็จพระราชสมภพ ปีพุทธศักราช 2495 ซึ่งตรงกับปีนักษัตรมะโรง หรืองูใหญ่ ภาพนกเจ้าฟ้าหญิง
สิรินธร เกาะอยู่ตามก้านบัวและใบบัว แสดงถึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาพผีเสื้อมีปีก
สีส้มอยู่ในกลุ่มบัวสวรรค์ แสดงถึง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปีกผีเสื้อสีส้มตรง
กั บ วั น พระราชสมภพ วั น พฤหั ส บดี ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 ภาพดอกบั ว ในกลุ่ ม ดอกบั ว สวรรค์ แสดงถึ ง
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องจากพระนาม “อุบลรัตน์” มีความหมายว่าดอกบัว
แก้ว (ฐานเศรษฐกิจ, 2559, ตุลาคม 6) (ดูภาพที่ 11)

ภาพที่ 11 ภาพสัญลักษณ์ที่สื่อถึงพระราชวงศ์ที่ปรากฏในฉากบังเพลิงปีพุทธศักราช 2560
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ภาพโครงการในพระราชดาริ ปรากฏในฉากบังเพลิงปีพุทธศักราช 2560 โดย คัดเลือกจากโครงการใน
พระราชดาริมากกว่า 4,000 โครงการให้เหลือ 23 โครงการ แบ่งเป็น 4 หมวดคือ ดิน น้า ลม ไฟ
ฉากบังเพลิงด้านทิศเหนือ หมวดน้า ประกอบด้วย (1) ภาพฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง พื้นที่วนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (2) ภาพฝายต้นน้า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ (3) ภาพอ่างเก็บน้าเขาเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดาริ (4) ภาพเขื่อนกักเก็บน้า ณ ป่าสัก
ชลสิ ท ธิ์ (5) โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ าปากพนั ง อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ (6) ภาพกั งหั น น้ าชั ย พั ฒ นาอั น
เนื่องมาจากพระราชดาริ
ฉากบังเพลิงด้านทิศใต้ หมวดไฟ ประกอบด้วย (1) ภาพต้นสบู่ดาปลูกเพื่อสกัดน้ามันนามาใช้แทนน้ามัน
ดีเซล ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ (2) ภาพโรงงานผลิตไบโอดีเซล ณ ศูนย์การศึกษา
พิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดาริ (3) ภาพเชื้อเพลิงอัดแท่งที่ทาจากแกลบ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
(4) ภาพก๊าซชีวภาพ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา (5) พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ไฟฟ้า
สาหรับอุปกรณ์รับส่งดาวเทียม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ (6) ภาพกังหันน้าผลิต
ไฟฟ้าที่ประตูน้าคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ฉากบังเพลิงด้านทิศตะวันออก หมวดดิน ประกอบด้วย (1) ดินกรวด ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ (2) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ (3) ดินทราย
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (4) ดินดานลูกรัง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อัน
เนื่องมากจากพระราชดาริ (5) ดินพรุ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดาริ (6) ดินเปรี้ยว ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ฉากบั ง เพลิ ง ด้ า นทิ ศ ตะวั น ตก หมวดลม ประกอบด้ ว ย (1) ภาพกั ง หั น ลม โครงการชั่ ง หั ว มั น ตาม
พระราชดาริ (2) ภาพกังหันลม โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูง ตามแนวพระราชดาริ จังหวัดเชียงใหม่ (3) ภาพ
กังหันลมไฟฟ้า และกังหันลมสูบน้า โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา (4) ภาพศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแหลม
ตะลุมพุก ในพระบรมราชูปถัมภ์ (5) ภาพบางกระเจ้าปอดของกรุงเทพมหานคร พระราชดาริพื้นที่บางกระเจ้า (6)
ภาพบริเวณบางกระเจ้าจะมีทิศทางลมที่พัดพาเอาอากาศบริสุทธิ์ผ่านเข้ามาในกรุงเทพมหานคร
นอกจากนี้ภาพที่สื่อถึงโครงการฝนหลวงซึ่งอยู่ในหมวดน้านั้นยังปรากฏอยู่ในรูปของภาพหยดน้าฝนที่ฉาก
บังเพลิงด้านหลัง ในภาพน้าฝนหยดลงกลุ่มบัวสวรรค์ เพื่อแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ และเพื่อเป็นการแสดงถึงพระ
อัจฉริยภาพเกี่ยวกับโครงการฝนหลวง ภาพหญ้าแฝก เพื่อการรัก ษาหน้าดินตามพระราชดาริ ภาพรวงข้าวแสดงถึง
พันธุ์ข้าวพระราชทาน ดังนั้นการวาดภาพโครงการในพระราชดาริที่จาแนกเป็นหมวดดิน น้า ลม ไฟ เป็นการแสดงถึง
ธาตุสาคัญ 4 ธาตุที่มีผลต่อทุกสรรพสิ่ง และถือเป็นธาตุตั้งต้นตามคติความเชื่อของยุคโบราณ
ภาพลายผ้านุ่งพื้นถิ่น พบในฉากบังเพลิงปีพุทธศักราช 2560 เกิดจากแนวคิดของนายชวน หลีกภัย อดีต
นายกรัฐมนตรีที่ต้องการนาลายผ้าแต่ละภาคซึ่งได้รับการฟื้นฟูและการพัฒนาโดยโครงการส่งเสริมศิลปาชีพใน
พระราชดาริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นาลายผ้ามาวาดเป็นลายผ้านุ่งของเทวดาสัมพันธ์กั บ
ทิศของฉาก กล่าวคือด้านทิศเหนือ วาดผ้าลายไทยลื้อ ผ้าลายน้าไหล ด้านทิศตะวันออก วาดลายผ้าแพรวาและ
ผ้าขาวม้า สไบของเหล่านางฟ้าเป็นไหมแพร ด้านทิศตะวันตก วาดลายผ้าแบบราชสานักแบบโบราณกับลายผ้าแบบ
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สมัยใหม่ ด้านทิศใต้ วาดลายผ้านุ่งลายผ้าทอนาหมื่นศรีจากจังหวัดตรัง ผ้ายกดอกเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็น
ลวดลายราชสานักโบราณ ผ้าลายดอกพะยอมสีม่วงอ่อนจากจังหวัดพัทลุง ผ้าไหมพุมเรียงจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผ้าทอเกาะยอจากจังหวัดสงขลา และผ้าปาเต๊ะของคนใต้ สไบนางฟ้างดงามด้วยลวดลายของผ้าบาติก (ฐานเศรษฐกิจ
,2560, ตุลาคม 6) ลายผ้าจาแนกตามภูมิภาคจึงแสดงถึงประชาชนชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคที่ร่วมใจน้อมถวายการส่ง
ดวงพระวิญญาณเสด็จสู่สวรรคาลัย (ดูภาพที่ 12)

ภาพที่ 12 ภาพลายผ้านุ่งพื้นถิ่น ฉากบังเพลิงปีพุทธศักราช 2560
สีของฉากบังเพลิง ฉากบังเพลิงปีพุทธศักราช 2551 ฉากมีโทนสีฟ้าเกี่ยวข้องกับสีฟ้าที่สมเด็จพระเจ้าพี่
นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงโปรด (กรมศิลปากร. 2551, หน้า 264) ฉากบัง
เพลิงปีพุทธศักราช 2555 โทนสีชมพู และสีโอลด์โรสเกี่ยวข้องกับสีชมพูที่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชร
รัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีทรงโปรด (กรมศิลปากร, 2555, หน้า 289) ฉากบังเพลิงปีพุทธศักราช 2560 ฉากด้าน
ทิศเหนือและทิศใต้จะใช้โทนสีส้ม สื่อถึงสีแห่งวันสวรรคต คือ วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ฉากด้านทิศ
ตะวันออกและตะวันตกจะใช้โทนสีชมพู สื่อถึงสีชมพูที่พระองค์ทรงโปรด (GQ Thailand, 2560, ตุลาคม 16)
สรุปผล
ฉากบังเพลิงในงานพระเมรุมาศหรืองานพระเมรุ มีหลักฐานการใช้งานนับตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย
จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ปรากฏหลักฐานแก่สายตาคนทั่วไปครั้งแรกนับตั้งแต่ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องจากทรงมีประราชประสงค์ให้มีการยกเลิกการสร้างพระ
เมรุมาศขนาดใหญ่ที่เคยสืบทอดมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเหลือเพียงพระเมรุมาศด้านใน จึงปรากฏหลักฐานภาพถ่าย
ฉากบังเพลิงขึ้นเป็นครั้งแรกในงานพระเมรุมาศหรือพระเมรุในสมัย รัชกาลที่ 5 (กรมศิลปากร, 2539 , หน้า 222)
จากการวิจัยพบหลักฐานชิ้นงานและภาพถ่ายจานวน 19 ฉาก รูปทรงของฉากบังเพลิงมี 2 ลักษณะคือ (1) ฉากตั้ง มี
บานพับเปิด-ปิดได้ สาหรับปิดกั้นภายในพระเมรุมาศหรือพระเมรุ และ (2) ฉากบานพับ สามารถเคลื่อนย้ายได้ งาน
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พระเมรุมาศหรืองานพระเมรุที่จัดการพระบรมศพ พระศพด้วยการเผาบนจิตกาธานจะมีฉากบังเพลิงเพียงชุดเดียว
แต่งานใดที่จัดการพระบรมศพ พระศพด้วยเตาเผาแบบไฟฟ้าจะมีฉากบังเพลิง 2 ชุด ชุดแรกสาหรับกั้นทางขึ้นพระ
เมรุมาศหรือพระเมรุ ชุ ดที่สองสาหรับบังหน้าเตาไฟฟ้า หน้าที่การใช้งานฉากบังเพลิงคือ (1) ใช้สาหรับบังหรือกัน
พื้นที่ภายในอาคารพระเมรุบังตาไม่ให้บุคคลทั่วไปเห็นในสิ่งที่ไม่ควรเห็นในขณะที่มีการจัดการกับพระบรมศพหรือ
พระศพ (2) ใช้สาหรับบังลมที่พัดในขณะถวายพระเพลิงไม่ให้ตีไฟแตกกระจาย (3) ใช้สาหรับประกาศพระเกียรติยศ
ของพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ ในฐานะที่ทรงเป็นสมมติเทวราช หรือทรงเป็นพุทธราชา (4) ใช้สาหรับ
สร้างบรรยากาศ เสริมความงดงามและเพิ่มคุณค่าให้แก่พระเมรุมาศหรือพระเมรุ ส่วนลาดลายที่วาดบนฉากบังเพลิง
ส่วนใหญ่เป็นภาพเทวดาปรากฏในอิ ริยาบถ เดิน ยืน เหาะ นั่ง เป็นการแสดงถึงการคุ้มครอง การสักการะ รับเสด็จ
กลับสู่สรวงสวรรค์ แสดงถึงคติไตรภูมิ เพื่อสื่อถึงการแสดงสถานะของพระมหากษัตริย์ในฐานะสมมติเทวราช และ
พุทธราชา
อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ถึงรูปทรงของฉากบังเพลิงในงานพระเมรุมาศหรืองานพระเมรุพบว่ามี 2 ลักษณะคือฉาก
ตั้งมีบานพับเปิด -ปิดได้ สาหรับปิดกั้นทางเข้าภายในพระเมรุ ซึ่งพบการใช้เพียง 2 ครั้งเท่านั้นคือ ฉากบังเพลิงปี
พุทธศักราช 2453 และ ฉากบังเพลิงปีพุทธศักราช 2560 นอกจากนั้น อีก 17 ฉากพบว่าเป็นลักษณะบานเฟี้ยม
บางครั้งเรียกว่าฉากญี่ปุ่น
แต่เดิมพระเมรุมาศหรือพระเมรุจะใช้วิธีการปลงพระบรมศพหรือพระศพด้วยการเผาบนจิตกาธานกลาง
พระเมรุมาศหรือพระเมรุ ดังนั้นฉากบังเพลิงจึงมีเพียงแค่ชุดเดียวสาหรับบังลมไม่ให้พัดไฟตีแตกกระจาย รวมถึงบัง
สายตาจากผู้คนไม่ให้เห็นภาพอันไม่ควร แต่มีงานพระเมรุ 3 ครั้งที่ใช้วิธีการปลงพระบรมศพหรือพระศพด้วยเตาเผา
แบบไฟฟ้า คือปีพุทธศักราช 2551 ปีพุทธศักราช 2555 ช่างผู้ออกแบบพระเมรุจึงได้สร้างฉากบังเพลิงชั้นในขึ้นเพื่อ
บังหน้าเตาไฟ เรียกกว่าฉากบังเพลิงชั้นใน หรือฉากบังเตา แต่พุทธศักราช 2560 แม้จะมีการปลงพระบรมศพด้วย
ไฟฟ้า แต่เตาอยู่ใต้ฐานจิตกาธาน ดังนั้นเมื่อเวลาปลงพระบรมศพ หีบพระบรมศพจะถูกยกลงใต้ฐานจิตกาธาน จึงไม่
จาเป็นต้องสร้างฉากบังเพลิงชั้นในหรือฉากบังเตา
ส่วนด้านเทคนิคการวาดนั้น แต่เดิมจิตรกรรมฉากบังเพลิงจะใช้เทคนิคแบบจิตรกรรมอุดมคติไทยประเพณี
แต่นับตั้งแต่ฉากบังเพลิงปีพุทธศักราช 2551 เป็นต้นมา จิตรกรผู้สร้างสรรค์งานได้ใช้เทคนิคแบบตะวันตกเข้าไปใน
งานมากขึ้น เช่นภาพเทวดามีใบหน้าสมจริง มีกล้ามเนื้อ การวางท่าทางเป็นไปตามหลักกายวิภาคศาสตร์ มีการเพิ่ม
แสงเงาและระยะใกล้ไกล และชัดเจนมากที่สุดใน ฉากบังเพลิงปีพุทธศักราช 2560 ซึ่งแม้ภาพโดยรวมยังมีความเป็น
จิตรกรรมแบบไทยประเพณี แต่เมื่อในพิจารณาแบบละเอียดแล้ว มีการใช้เทคนิคแบบตะวันตกแบบสมจริงเข้ามาใน
งานมาก จนกล่าวได้ว่า ฉากบังเพลิงปีพุทธศักราช 2560 เป็นงานศิลปกรรมที่มีรูปแบบเฉพาะในสมัยต้นรัชกาลที่ 10
อย่างแท้จริง
ภาพสั ญ ลั ก ษณ์ ที่ ป รากฏบนฉากบั งเพลิ งงานพระเมรุ ม าศหรื อ งานพระเมรุ จ าแนกได้ 10 สั ญ ลั ก ษณ์
ประกอบด้วย (1) สัญลักษณ์ที่สื่อถึงคติสมมติเทวราช หรือพุทธราชา (2) สัญลักษณ์ที่สื่อถึงการถวายความเคารพ
สักการะ (3) สัญลักษณ์ที่สื่อถึงสรวงสวรรค์ (4) สัญลักษณ์ที่สื่อแทนพระองค์พระบรมศพหรือพระศพ (5) สัญลักษณ์
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ที่สื่อถึงพระราช จริยวัตรส่วนพระองค์ (6) สัญลักษณ์ที่สื่อถึงพระราชวงศ์ (7) สัญลักษณ์ที่สื่อถึงพระราชกรณียกิจ
(8) สัญลักษณ์ที่สื่อถึงการลอยขึ้นสู่ที่สูง (9) สัญลักษณ์ที่สื่อถึงประชาชนชาวไทย (10) สัญลักษณ์ที่แสดงถึงปริศนา
ธรรม
การปรับเปลี่ยนคติสญ
ั ลักษณ์ที่สาคัญคือ พุทธศักราช 2560 งานพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ภาพจิตกรรมบนฉากบังเพลิงไม่ได้แสดงถึงสัญลักษณ์ที่เป็นอุดมคติที่กล่าวถึง
คติสมมติเทวราช คติพุทธราชา หรือภาพสรวงสวรรค์อย่างพระเมรุมาศหรือพระเมรุครั้งอื่นเพียงอย่างเดียว
แต่ปรากฏภาพที่แสดงถึงความเป็นจริงแห่งพระองค์ท่านที่ถ่ายทอดผ่านภาพจิตรกรรมอันสื่อถึงพระราชกรณียกิจ
ตลอดเวลา 70 ปีแห่งการครองราชย์ไว้บนฉากบังเพลิงด้วย แสดงถึงความจงรักภักดี แสดงความสานึกในพระมหา
กรุณาธิคณ
ุ และแสดงถึงความผูกพันของประชาชนชาวไทยที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริยไ์ ทย
กล่าวโดยสรุปฉากบังเพลิงในงานพระเมรุมาศหรืองานพระเมรุสมัยรัตนโกสินทร์ จัดว่าเป็นวัฒนธรรมวัตถุ
ตามแนวคิดทางคติชนวิทยา ภาพที่วาดลงบนฉากบังเพลิงถือว่าเป็นการออกแบบเชิงสัญลักษณ์ มีบทบาทและหน้าที่
สาคัญในการส่งเสริมความสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอย่างแท้จริง
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การเมืองในความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับเจ้าพ่อพญาแลจังหวัดชัยภูมิ
Politics in Beliefs and Rituals of Chaoporpayalae in Chaiyaphum
Province
ประเสริฐศักดิ์ มีหมู่1, เสาวลักษณ์ อนันตศานต์2,
สุภัทรา บุญปัญญโรจน์3, และ สนั่น รัตนะ4
บทคัดย่อ
พระยาภักดีชุมพล เจ้าเมืองชัยภูมิคนแรก ได้มีบทบาทในฐานะวีรบุรุษผู้สร้างบ้านแปงเมืองยกสถานะ
หมู่บ้านสู่เมืองชัยภูมิ สมัยรัชกาลที่ 2 อีกทั้งยังมีบทบาทในเหตุการณ์เจ้าอนุวงศ์กบฏ พ.ศ.2369 โดยไม่เข้าร่วมกับ
ฝ่ายเวียงจันทน์จนนาไปสู่การประหารจนเสียชีวิต ชาวชัยภูมิเคารพนับถือจึงได้ตั้งศาล เรียกขานท่านว่า “เจ้าพ่อ
พญาแล” เป็นการยกสถานะจากวีรบุรุษสู่เทพเจ้าประจาเมืองชัยภูมิตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา บทบาทของเจ้าพ่อพญา
แลนั้นมีอิทธิพลต่อจิตใจชาวชัยภูมิมายาวนาน นับตั้งแต่ พ.ศ.2500 เป็นต้นมา เจ้าพ่อพญาแลได้เป็นส่วนหนึ่งของ
หน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนนโยบายจากภาครัฐ ความแยบยลของการใช้ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับเจ้าพ่อ
พญาแล เด่นชัดเมื่อ พ.ศ.2408 จากการสร้างอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลทาให้เกิดงานเจ้าพ่อพญาแล ซึ่งนับเป็นจุด
เปลี่ยนจากระบบความเชื่อของชาวบ้านเกี่ยวกับเจ้าพ่อพญาแลในฐานะมเหศักดิ์หลักเมืองมีพิธีกรรมเพื่อความอุดม
สมบูรณ์สู่สัญลักษณ์ของความเป็นหนึ่งเดียวของรัฐไทยซึ่งเป็นแนวคิดทางการเมืองเรื่องชาตินิยม
คาสาคัญ : เจ้าพ่อพญาแล ความเชื่อและพิธีกรรม การเมือง จังหวัดชัยภูมิ

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาไทยศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประธานกรรมการที่ปรึกษา
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยรามคาแหง กรรมการที่ปรึกษา
4 ครูชานาญการพิเศษ วิทยาลัยช่างศิลป์, ภาคีสมาชิกแห่งราชบัณฑิตยสถาน กรรมการที่ปรึกษา
1
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Abstract
Prayaphakdeechumphon was the first governor of Chaiyaphum Province. He played the
role as a hero of the establishment of the village to become Chaiyaphum City in the reign of King
Rama II. Besides, he was the part of incident that Chaoanuwong, the king of Vientiane, in 1826, not
to participate in the war with him until he was executed. Consequently, Chaiyaphum people have
paid respected to him, and they built the shrine and called him “Chaoporpayalae.” This has been
raised the status from the hero to be the God of Chaiyaphum Province since then. The roles of
Chaoporpayalae has influenced to Chaiyaphum people for a long time. Beliefs and rituals of
Chaoporpayalae are parts of the governmental organizations to implement the administrative
policies. From the building of Chaoporpayalae Monument in 1965, there was Chaoporpayalae
festival which was the change of beliefs of the villagers about Chaoporpayalae as the position of
the mourning city. There were the rituals of the prosperity as the symbol of the unity of Thai State
which was the political idea of nationalism

Keywords : Chaoporpayalae, Beliefs and Rituals, Politics, Chaiyaphum Province
บทนา
เจ้าพ่อพญาแลเป็นสิ่งศักดิส์ ิทธิ์สูงสุดของชาวชัยภูมิ มีบทบาทต่อวิถชี ีวิตของชาวชัยภูมิปัจจุบัน กล่าวได้ว่า
เป็นระบบความเชื่อหนึ่งที่ผูกพันวิถีชีวิตของชาวชัยภูมิมาอย่างยาวนาน เจ้าพ่อพญาแลได้รับการยกสถานะจากผู้นา
ในการสร้างบ้านเมือง เป็นวีรบุรุษผู้สละชีพด้วยความจงรักภักดีต่อราชสานักสยามสูม่ เหศักดิ์หรือผีเจ้านายเมือง
ชัยภูมิ ภายหลังการเสียชีวิตของท่านเมื่อ พ.ศ.2369 ความเคารพ การนับถือเจ้าเมืองผู้สร้างบ้านแปงเมืองนั้น ได้ยก
ย่องท่านเป็น เจ้าพ่อพญาแลผู้ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งชาวชัยภูมินั้นมีความเชื่อเรื่องผีเช่นเดียวกันกับชาวอีสาน เนื่องจากเป็น
กลุ่มชาติพันธุ์ลาวที่อพยพมาจากลาว ซึ่งความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับเจ้าพ่อพญาแลดั้งเดิมเป็นความเชื่อแบบ
ชาวบ้าน เจ้าพ่อพญาแลได้รับการบนบาน เซ่นไหว้ในทุกช่วงโอกาสของชีวิต ซึ่งเดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติ ราว
เดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม ชาวชัยภูมิจะประกอบพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแลเทียบได้กับการเลีย้ งผีเจ้านาย
หรือมเหศักดิ์ ตรงกับแนวคิดเช่นเดียวกับประเพณีบญ
ุ บั้งไฟโดยมีเป้าหมายเพื่อความอุดมสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม
ความเปลีย่ นแปลงวิถีชีวิตและความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าพ่อพญาแลนั้นหน่วยงานภาครัฐได้มีบทบาทนับตั้งแต่ พ.ศ.2500
เป็นต้นมาในฐานะส่วนหนึ่งของภาครัฐที่มีอานาจหน้าที่ในทุกส่วนของการปกครองรวมไปถึงความเชื่อและพิธีกรรม
การเมืองในความเชื่อและพิธีกรรม
การเมืองได้ถูกอธิบายในมุมมองของสาขาวิชารัฐศาสตร์ซึ่งเป็นกระบวนการและวิธีการที่จะได้มาและ
รักษาการสนับสนุนกิจกรรมที่ทาในนามสาธารณะ หรือกิจกรรรมที่มีผลกระทบต่อส่วนรวมแม้คาว่าการเมืองมักจะ
ถูกใช้กับรัฐบาล แต่กิจกรรมที่มีลักษณะของการเมืองเป็นที่สังเกตได้ทั่วไปในทุกกลุ่มคนที่มีการปฏิสัมพันธ์กัน ซึ่งรวม
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ไปถึงบริษัท องค์กร แวดวงวิชาการและแวดวงศาสนา ซึ่งการเมืองเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในแวดวงสังคมที่เป็นชุมชนซึ่ง
มีระเบียบข้อบังคับ บทบาทหน้าที่ของบุคคลในสังคม โดยการบังคับใช้กฎเกณฑ์หรือระเบียบของสังคมนั้นเป็นหน้าที่
ของบุคคลหรือกลุ่มผู้นาจะบังคับใช้และรักษากฎเกณฑ์นั้น กล่าวได้ว่า การเมืองนั้นประกอบด้วย รัฐบาล ผู้นา และ
ประชาชน ดังนั้นการเมืองเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับส่วนรวม คนทุกคน เรื่องสาธารณะซึ่งตรงกันข้ามกับเรื่อ ง
ส่วนตัว ผลประโยชน์เฉพาะ (ศุภชัย ศุภผล, 2561,หน้า 6) อย่างไรก็ดีการเมืองการปกครองของไทยในอดีตนั้นเป็น
สังคมจารีต ความเชื่อทางศาสนาและอานาจเหนือธรรมชาติมีส่วนช่วยในการสนับสนุนอุดมการณการปกครองและ
สร้างความชอบธรรมแก่ผู้ปกครองในการจัดระเบียบสังคม เพราะความเชื่อ ทางศาสนานั้นมีหน้าที่สาคัญได้แก่
บทบาททางด้านการยึดเหนี่ยวจิตใจ อีกทั้งสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม ประกอบกับหน้าที่แฝงเรื่อง
การควบคุมทางสังคมเป็นกฎเกณฑ์หรือจารีตที่ประชาชนจะต้องปฏิบัติตาม
ในสมัยสุโขทัยความเชื่อเรื่องผีเกี่ยวข้องกับการปกครองและวิถีชีวิต ดังปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ 1 ว่า “
ผู้ใดไหวบ่ดีถือเมืองสุโขทัยนี้แล้ ไหว้ดีพลีถูก เมืองนี้เที่ยงเมืองนี้ดี ผิไหว้บ่ดี พลีบ่ถูก ผีในเขาอั้นบ่คุ้มบ่เกรง” (สมบูรณ์
สุขสาราญและคณะ, 2557, หน้า 648) แสดงว่าความเชื่อเกี่ยวกับอานาจเหนือธรรมชาติได้รับการยอมรับตั้งแต่สมัย
สุโขทัย ซึ่งการบวงสรวงแก่ผีจะนามาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองนั่นเอง ในขณะที่สมัยพญาลิไททรงนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วง
เพื่อเหตุผลในการสั่งสอนและทางการเมือง เนื้อหากล่าวถึงโครงสร้างจักรวาล การเกิด ปลายทางของชีวิต สิทธิของ
ผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้บาเพ็ญบารมีมาอย่างยาวนาน ผู้อยู่ใต้อานาจจาเป็นจะต้องเคารพ เป็นการใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือ
ทางการเมืองเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อฟัง ความคิดเรื่องการใช้อานาจทางศาสนาเป็นเครื่องมือการเมืองเพื่อใช้
ในการปกครองนั้นได้สืบเนื่องต่อมายังสมัยอยุธยา ปรากฏในลิลิตโองการแช่งน้า เป็น วรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยา
ตอนต้น ซึ่งกล่าวถึงการกาเนิดของโลก การอัญเชิญเทพเจ้า ภูตผี รวมไปถึงการสาปแช่งผู้ที่คิดทรยศต่อเจ้าแผ่นดิน
อีกทั้งอวยพรแก่ผู้จงรักภักดี ดังนั้นการผสมผสานทางความเชื่อเพื่อเป้าหมายทางการเมืองในสมัยอยุธยาแม้จะมี
ศาสนาพุทธเป็นหลัก แต่ก็ยั งปรากฏความเชื่อเรื่องผีสางในสังคมดั้งเดิมด้วย พุทธศาสนานาคู่กับความเชื่อเรื่องผี
โดยเฉพาะชนชั้นกษัตริย์ได้ผสมผสานศาสนาพราหมณ์ ได้นาลัทธิเทวราชประกอบกับพิธีกรรมเพื่อเป็นการยกฐานะ
กษัตริย์ให้เป็นสมมติเทพ สถาบันกษัตริย์กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สร้างความชอบธรรมเชิงอานาจให้แตกต่างจากสามัญ
ชนทั่วไปนั่นเอง (ลิขิต ธีรเวคิน, 2554, หน้าที่ 53) ซึ่งการใช้ความเชื่อทางศาสนามาเป็นเครื่องมือทางการเมือง
ความสัมพันธ์ของศาสนาหรือความเชื่อมีความเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองในทุกสังคมวัฒนธรรมของ
โลก ปรากฏการณ์ทางความเชื่อหรือศาสนานั้น จะต้องมีความสัมพันธ์กับบุคคลโดยเฉพาะผู้นาในสังคมมีส่วนในการ
สร้างสถานภาพศักดิ์สิทธิ์สามารถชี้นาความคิดบุคคลและสังคมได้ จะเห็นได้จากกบฏผู้มีบุญในภาคอีสานสมัยรัชกาล
ที่ 5 เกิดจากการต่อต้านการปฏิรูปการปกครอง เจ้าเมืองถูกลดอานาจลง ประกอบกับสภาวะฝนแล้งเกิดความอด
อยาก รวมไปถึงการเก็บภาษี จากัดเสรีภาพชาวนาชาวไร่ ทาให้ชาวบ้านไร้ที่พึ่งจึงเกิดขบวนการผีบุญขึ้น ซึ่งเหล่า
หมอลาได้เผยแพร่ข้อมูลพยากรณ์ของการมาของผู้มีบุญซึ่งจะช่วยปัดเป่าทุกเข็ญ นาไปสู่สังคมใหม่ในอุดมคติ ชาว
อีสานเรียกบุคคลเหล่านั้นว่าผู้มีบุญ ซึ่งทางการไทยเรียกว่า ผีบุญ จึงเป็นการช่วงชิงความหมายทางเมืองเพื่อต่อรอง
กับอานาจรัฐโดยการใช้ความเชื่อทางศาสนาเป็นเครื่องมือในการชักจูงผู้คน นอกจากนี้ชนชั้นปกครองยังใช้อานาจ
ทางการเมืองในการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดทางเชื่อศาสนา เช่น พระเจ้าโพธิสารราชแห่งอาณาจักรล้านช้ างมี
ความศรัทธาในพุทธศาสนาได้มีคาสั่งไม่ให้ประชาชนเคารพนับถือผีสาง ได้สร้างวัดมากมาย เป็นต้น ดังนั้นจะเห็นได้
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ว่าความเชื่อทางศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของการใช้อานาจการเมืองการปกครองเพื่อความสงบของสังคมมาช้านาน ซึ่งยศ
สันตสมบัติ (2556, หน้า 292) ได้อธิบายความสัมพันธ์ของศาสนากับการเมืองว่า มีการพึ่งพาอาศัยและอุปถัมภ์ค้าจุน
ซึ่งกันและกันเสมอมา ผู้นาทางการเมืองมีหน้าที่ให้ความคุ้มครอง ป้องกันและสนับสนุนส่งเสริมสถาบันศาสนาให้มี
ความเจริญ ในขณะเดียวกันศาสนาก็ทาหน้าที่ให้ความชอบธรรมและสิทธิธรรมทางการเมือง ทาการเผยแพร่โลกทัศน์
และความเชื่อในลักษณะสอดคล้องกับนโยบายและผลประโยชน์ของผู้นาทางการเมือง แนวความคิดทางการเมืองใน
ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับเจ้าพ่อพญาแลนั้นถูกนาไปใช้ประโยชน์โดยยึดโยงบุคคลและเหตุการณ์ ซึ่งเป็นการใช้
ความเชื่ อ เพื่ อ ผลประโยชน์ ท างการเมื อ ง แสดงให้ เ ห็ น ได้ จ ากการประกอบพิ ธี ก รรมซึ่ ง เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ สื่ อ ถึ ง
แนวความคิดที่ต้องการปลูกฝังอุดมการณ์สู่สาธารณชน
ประวัติพระยาภักดีชุมพลหรือเจ้าพ่อพญาแล
ในรัชสมัยรัชกาลที่ 2 เป็นขุนนางชาวเวียงจันทน์ ชื่อ นายแล ได้นาไพร่พลชาวเวียงจันทน์จานวนหนึ่ง
อพยพข้ า มแม่ น้ าโขงเพื่ อ ตั้ ง แหล่ ง ท ามาหากิ น อพยพมาตั้ ง ถิ่ น ฐานอยู่ ที่ บ้ า นน้ าขุ่ น หนองอี จ าน (อ.สู ง เนิ น
จ.นครราชสีมา) ต่อมาได้อพยพมาที่โนนน้าอ้อม(บ้านชีลอง ต.ชีลอง อ.เมือง จ.ชั ยภูมิ) นายแลได้ส่งส่วยผ้าขาวและ
ชายฉกรรจ์บรรณาการแก่เจ้ าอนุ ว งศ์ ซึ่งเจ้าอนุวงศ์ได้กราบทูลพระบาทสมเด็จ พระพุท ธเลิศหล้า นภาลัย เพื่อ
พระราชทานบรรดาศักดิ์ “ขุนภักดีชุมพล” เป็นหัวหน้าหมู่บ้านควบคุมหมู่บ้านต่างๆขึ้นตรงต่อเมืองเวียงจันทน์ รับ
ราชการในสังกัดเมืองเวียงจันทน์
พ.ศ. 2365 ขุนภักดีชุมพล(แล)ได้ย้ายบ้านจากบ้านโนนน้าอ้อม มายังบริเวณบ้านหนองปลาเฒ่า กับบ้าน
หนองหลอดตั้งชื่อใหม่ว่า บ้านหลวง ปัจจัยการย้ายถิ่นฐานในการสร้างเมืองนั้นมีเหตุที่สาคัญคือแหล่งน้า เดิมนั้น
บ้านโนนน้าอ้อมบริเวณชีลอง ตามปัจจัยทางภูมิศาสตร์ มีลาห้วย ล้อมรอบ พื้นที่ดังกล่าวในช่วงฤดูฝนน้าจะไหลแรง
และท่วมขัง ในช่วงฤดูแล้งน้าจะแห้งไม่เพียงพอต่อการทาการเกษตรและยังชีพ ซึ่งการย้ายมาบริเวณบ้านหนอง
หลอดและหนองปลาเฒ่า ปรากฏว่ามีหนองน้าสาคัญอยู่สองหนองคือ หนองหลอดและหนองปลาเฒ่า มีน้าเพียงพอ
ต่อการใช้อุปโภค บริโภค จึงเหมาะสมแก่การตั้งชุมชนจึงย้ายมาบริเวณนี้ ช่วงระยะเวลาดังกล่าวขุนภักดีชุมพล(แล)
ไ ม่ ไ ด้ ส่ ง ส่ ว ย ต่ อ เ วี ย ง จั น ท น์ อี ก ต่ อ ไ ป แ ต่ ส่ ง ผ่ า น หั ว เ มื อ ง ข อ ง ส ย า ม ไ ด้ แ ก่ เ มื อ ง น ค ร ร า ช สี ม า
พ.ศ. 2366 ขุนภักดีชุมพล(แล)ได้พบทองคาบริเวณลาห้วยชาดบริเวณเทือกเขาพญาฝ่อ ได้ชุ ดพบทองคา
ก้อนใหญ่ เรียกว่า บ่อโข่โหล่ จึงนาทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 จึงยกบ้านหลวง
ขึ้นเป็นเมืองไชยภูม(ชัยภูมิ) ตั้งขุนภักดีชุมพลเป็น พระภักดีชุมพล (แล) เจ้าเมืองไชยภูม (ชัยภูมิ) ขึ้นตรงกับหัวเมือง
เอก คือเมืองนครราชสีมาเป็นเมืองชั้นจัตวา (สุทธิ เหล่าฤทธิ์และคณะ, 2545,หน้า 81-82) พระยาภักดีชุมพล(แล)ได้
มีส่วนร่วมในเหตุการณ์เจ้าอนุวงศ์ หรือกบฏเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์ในฐานะที่เป็นเมืองที่ถูกเจ้าอนุวงศ์กวาดต้อนผู้คน
พลเมือง รวมทั้งการยึดหัวเมืองเพื่อให้เมืองชัยภูมิเข้าร่วมทัพเวียงจันทน์ในการต่อต้านราชสานักสยาม เมืองชัยภูมิจึง
เป็นเมืองที่มีความสาคัญในการกวาดต้อนเชลยและการเข้ากับเจ้าอนุ วงศ์ของเจ้าเมืองเพื่อร่วมต่อสู้กับราชสานัก
สยาม ซึ่งในเขตพื้นที่เมืองใกล้เคียงเช่น เมืองสี่มุม ที่มีพระยานรินทร์เป็นเจ้าเมืองได้เข้าร่วมกับเจ้าอนุวงศ์แห่ง
เวียงจันทน์ในขณะที่ เจ้าเมืองภูเขียว และเจ้าเมืองชัยภูมิไม่ได้เข้าร่วมกับเจ้าอนุวงศ์ จึงถูกกวาดต้อนพร้อมครอบครัว
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ชาวชัยภูมิเพื่อกลับไปเวียงจันทน์ อย่างไรก็ตามเจ้าเมืองชัยภูมิไม่ได้ให้ความร่วมมือกับทางเวียงจันทน์จึงถูกประหาร
ชีวิต ต่อมาชาวบ้านเรียกท่านว่า เจ้าพ่อพญาแล เพื่อราลึกในคุณงามความดีที่ท่านได้สร้างเมืองชัยภูมิและเสียชีวิตใน
เหตุการณ์เจ้าอนุวงศ์ พ.ศ.2369 ชาวชัยภูมิได้ตั้งศาลริมหนองปลาเฒ่าเรียกว่า ศาลเจ้าพ่อพญาแล
การเมืองในความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับเจ้าพ่อพญาแลของชาวชัยภูมิ
สถาบันการปกครองมีส่วนสาคัญในการปกครอง ดูแลประชาชน ความเชื่อ ท้องถิ่นนั้นเกิดขึ้นมายาวนาน
อีกทั้งฝังรากลึกในจิตใจของผู้คน ดังนั้ นหากรัฐต้องการจะเปลี่ยนแปลงหรือสร้างสถานที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ
พื้นบ้าน จาเป็นต้องเชื่อมโยงรัฐกับชาวบ้านให้ได้โดยใช้กระบวนการเป็นส่วนหนึ่งและมีความรู้สึกร่วมเช่นเดียวกันกับ
ชาวบ้านโดยใช้ความเชื่อพื้นบ้าน ภายหลังเหตุการณ์เจ้าอนุวงศ์กวาดต้อนคนและมีคาสั่ง ให้พระยาภักดีชุมพลเจ้า
เมืองชัยภูมิได้เข้าร่วมกองทัพเพื่อต่อต้านสยาม พระยาภักดีชุมพลไม่เข้าร่วมเจ้าอนุวงศ์สั่งประหาร เมื่อพ.ศ.2369
ชาวชัยภูมิสานึกในความกตัญญูจึงตั้งศาลเพียงตา ไว้เคารพกราบไหว้ เรียกขานท่านว่า “เจ้าพ่อพญาแล” ความเชื่อ
ของชาวชัยภูมิศรัทธาต่อเจ้าพ่อพญาแลมายาวนาน ซึ่งในอดีตยังคงเป็นเรื่องของชาวบ้าน ซึ่งเมืองชัยภูมิเดิม ตั้งแต่
สมัยรัชกาลที่ 3 เป็นต้นมาจะมีผู้ปกครองซึ่งเป็นเจ้าเมืองที่ได้รับมอบหมายให้มาดูแล ปกครองเมืองชัยภูมิ ที่มาจาก
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์สาคัญในการปกครองดูแลหัวเมืองขึ้น ดูแลส่วย อากรและการสักเลก ซึ่งไม่ได้มี
เงื่อนไขที่ก้าวก่ายความเชื่อท้องถิ่น ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติระเบียบแบ่งเขตหัวเมืองต่างๆใหม่เป็นมณฑล ชัยภูมิ
เป็นจังหวัด เมืองชัยภูมิเป็นจังหวัดในมณฑลนครราชสีมา ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติแบ่งเขตการปกครองแผ่นดิน ให้
ยุบมณฑลเป็นจังหวัด เมืองชัยภูมิจึงเป็นจังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัด ในอดีตนั้นความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับเจ้า
พ่อพญาแลไม่มีหน่วยงานภาครัฐสนับสนุนอย่างเป็นทางการ กระทั่งภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ได้
มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น พ.ศ.2479 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองชัยภูมิ
ซึ่งเป็นการปกครองแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ การกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นนั้นนาไปสู่การเข้ามา
มีส่วนร่วมในชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ซึ่งศาลเจ้าพ่อพญาแลนับเป็นส่ว นหนึ่งของเทศบาลเมืองชัยภูมิ พ.ศ.
2500 จังหวัดชัยภูมิได้จัดทาหนังสือประวัติเมืองชัยภูมิเกิดขึ้น นับเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เขียนโดยรัฐชุดแรกๆ
ที่ เ ล่ า ถึ ง ค วา ม เ ป็ นม า ของเ จ้ า พ่ อ พญ า แ ล โ ด ย เ ชื่ อม โ ย งกั บ ท้ า วสุ ร นา รี ในเ ห ตุ กา รณ์ ทุ่ ง สั มฤทธิ์
พ.ศ.2507 หน่ ว ยงานภาครั ฐ ได้ มี บ ทบาทการตั้ ง อนุ ส าวรี ย์ พ ระยาภั ก ดี ชุ ม พลโดยได้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
กระทรวงมหาดไทยให้จัดสร้าง โดยจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับประชาชนชาวชัยภูมิในการก่อสร้างอนุสาวรีย์พระยาภักดี
ชุมพล ณ บริเวณแยกศูนย์กลางจังหวัดชัยภูมิ จัดงานฉลอง พ.ศ.2507 และพ.ศ.2508 ติดต่อกัน ซึ่งฐานอนุสาวรีย์
ทางจังหวัดเป็นผู้ดาเนินการ ซึ่งอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลสาเร็จเมื่อ พ.ศ.2509 และจัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ วันที่
12 มกราคม 2510 จนเกิดเป็นการจัดงานจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดประจาทุกปี
การสร้างอนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพลหรือเจ้าพ่อพญาแลนั้น นับว่าเป็นจุด เปลี่ยนสาคัญของความเชื่อที่มี
ต่อเจ้าพ่อพญาแลที่หน่วยภาครัฐได้มีส่วนสาคัญในการสร้างพื้นที่ทางความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับเจ้าพ่อพญาแล
ในอดีตพื้นที่ริมหนองปลาเฒ่า เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อพญาแลซึ่งเชื่อว่าเป็นสถานที่เสียชีวิตของท่าน ชาวชัยภูมิได้
เข้ามาใช้พื้นที่นี้ในการบูชา บนบาน เลี้ยงเจ้าพ่อมายาวนาน ซึ่งศาลเจ้าพ่อพญาแลได้ถูกสร้างจากศาลไม้ตั้งแต่ พ.ศ.
2369 ซึ่งเป็นศาลเพียงตา ริมหนองปลาเฒ่า กระทั่งถูกสร้างใหม่ พ.ศ.2494 ขนาด 3เมตร ต่อมา พ.ศ.2511 ขนาด
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20 เมตร และพ.ศ.2535 ได้สร้างศาลบวงสรวงเพิ่มขึ้น 1 หลัง ซึ่งศาลนั้นมีลักษณะเหมือนบ้านมีรูปหล่อ มีห้องโถง
กว้างขวางสาหรับประกอบพิธีกรรม ชาวชัยภูมิสามารถกราบไหว้ ปิดทองเจ้าพ่อพญาแลได้อย่างใกล้ชิดซึ่งชาวชัยภูมิ
เข้ามาประกอบพิธีกรรมทุกวัน
อนุสาวรีย์เป็นสิ่งก่อสร้างเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของบุคคลผู้ทาคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติ อาจสร้าง
ในโอกาสระลึกถึงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ซึ่งมีประสงค์เพื่อเชิดชูบุคคล ย้าเตือนถึงความสาคัญของบุคคลหรือ
เหตุการณ์ในอดีตให้สาคัญ การสร้างอนุสาวรีย์จาเป็นจะต้องมีความมั่นคง คงทน ถาวร มีขนาดใหญ่และตั้งอยู่ในที่
สาธารณะมองเห็นได้ง่าย ซึ่งรูปลักษณ์จะต้องมีความงดงามและได้สัดส่วนทางศิลปะ ผู้ดาเนินการจะเป็นรัฐเพื่อเป็น
เครื่องมือสื่อสาร ความรู้ทัศนคติ คาสั่งสอน นโยบายแก่ประชาชนได้ (สายพิณ แก้วงามประเสริฐ, 2537, หน้า 8)
อนุสาวรีย์จึงเป็นสิ่งก่อสร้างที่เป็นสัญลักษณ์ที่รัฐใช้ในการสื่อสารไปยังประชาชน คลิฟฟอร์ด เกียร์ซ (Clifford
Geertz) (อ้างถึงใน อคิน รพีพัฒน์, 2551, หน้า 77) อธิบายว่า สัญลักษณ์คืออะไรก็ตามที่เป็นการกระทา เหตุการณ์
คุณลักษณะหรือความสัมพันธ์ที่ใช้เป็นสื่อแทนแนวความคิด (Conception) แนวความคิดนั้นคือความหมายของ
สัญลักษณ์ ดังนั้นหากพิจารณาแล้ว อนุสาวรีย์เป็นสัญลักษณ์ของรัฐที่แสดงถึงความเป็นชาติให้แก่ประชาชน อย่างไร
ก็ดีอนุสาวรีย์นั้นเป็นแนวคิดที่ให้ผู้คนระลึกถึง เช่นเดียวกับการสร้างรูปเคารพทางศาสนา รูปแทนบุคคลมาตั้งแต่สมัย
โบราณ
อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลตั้งอยู่วงเวียนศูนย์กลางเมืองชัยภูมิ รูปหล่อเจ้าพ่อพญาแลในลักษณะยืน แต่งกาย
แบบขุนนาง ทรงผมดอกกระทุ่ม ไว้หนวด ยืนหันหน้าไปทางกรุงเทพมหานคร มือขวาถือตราสาร อนุสาวรีย์เจ้าพ่อ
พญาแลนับเป็นอนุสาวรีย์ของสามัญชนที่ถูกสร้างขึ้นภายใต้เงื่อนไขของภาครัฐ ซึ่งจะต้องสอดคล้องและไม่ขัดต่อ
นโยบายของส่วนรวมซึ่งกระทรวงมหาดไทยประชุมพิจารณาในวันที่ 27 ธันวาคม 2504 มีมติและสั่งการไปยังผู้ว่า
ราชการจังหวัดทั่วประเทศ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2505 ว่า “การสร้างอนุสาวรีย์ในที่สาธารณะควรเป็นนโยบายของรัฐ
ฉะนั้นหากจังหวัดใดจะสร้างอนุสาวรีย์ขึ้นเป็นของส่วนรวมในที่สาธารณะแล้ว ให้รายงานมายังกระทรวงมหาดไทย
เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีขอรับนโยบายก่อนจะเริ่มดาเนินการได้ ” (สายพิณ แก้วงามประเสริฐ, 2537, หน้า 18)
การเปลี่ ย นแปลงลั ก ษณะของสถานที่ เ กี่ ย วกั บ เจ้ า พ่ อ พญาแลด้ ว ยการออกแบบจากส่ ว นกลางของ
กรุงเทพมหานครนั้น มีความสัมพันธ์ในการเสนอความเป็นชาติไทยภายใต้รัฐส่วนกลาง จากการก่อตั้งอนุสาวรีย์นั้น
จาเป็นจะต้องได้รับการอนุมัติจากส่วนกลางโดยกระทรวงมหาดไทย ซึ่งอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลนั้น เป็นสัญลักษณ์
ของความเป็นรัฐที่มีอิทธิพลชี้นาความเชื่อของประชาชน อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลเป็นสถานที่ตั้งอยู่รอบวงเวียนกลาง
ถนน การเข้าหา สักการะจาเป็นจะต้องมีโอกาสและช่วงเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นเนื่องจากเป็นเส้นทางที่รถสัญจร
พลุกพล่าน รูปเคารพยืนอยู่อย่า งสูงส่งเป็นสัญลักษณ์ของความสง่างามน่าเกรงขาม แตกต่างจากสถานที่ตั้งและ
รูปแบบของศาลเจ้าพ่อพญาแลซึ่งเป็นเรื่องของชาวบ้านและผู้ดูแลศาล รูปแบบของศาลหลังแรกเป็นศาลขนาดเล็ก
ขนาด 3 เมตร ต่อมา พ.ศ.2511 ได้ก่อตั้งศาลขนาด 20 เมตร หันหน้าไปทางทิศตะวันตก หลังคาทรงไทย รูปเคารพ
เจ้าพ่อพญาแลในลักษณะนั่งตั้งอยู่ในซุ้ม ผู้ศรัทธาสามารถเข้าไป ปิดแผ่นทอง คล้องพวงมาลัยกราบไหว้อย่างใกล้ชิด
ลักษณะของศาลเจ้าพ่อพญาแล สะท้อนความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าพ่อพญาแลที่ศาลมีลักษณะเป็นบ้านที่ชาวบ้านสามารถ
ประกอบพิธีกรรมสะดวกจึงถือเป็นพื้นที่ของชาวบ้าน
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การสร้างประติมากรรมรูปหล่อเจ้าพ่อพญาแลเป็นสัญลักษณ์ความเป็นหนึ่งเดียวกับส่วนกลาง การแต่งตัว
แบบขุนนางสยาม การถือตราสาร การตั้งอนุสาวรีย์โดยประติมากรรมหันหน้าไปทางกรุงเทพมหานคร สัมพันธ์กับ
ประวัติศาสตร์เมืองชัยภูมิ อธิบายการเอาใจออกห่างจากเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์ หันมาขึ้นต่อเมืองนครราชสีมา
ได้ส่งส่วยทองคาถวายต่อสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทาให้เจ้าอนุวงศ์โกรธจึง
ยกทัพมาตีเมืองนครราชสีมา ซึ่งเจ้าพ่อพญาแลได้ยกทัพไปตีสมทบคุณหญิงโม ตีขนาบเจ้าอนุวงศ์แตกพ่ายไปทาให้
เจ้าพ่อพญาแลได้รับการโปรดเกล้าฯเป็นพระยาภักดีชุมพล (จังหวัดชัยภูมิ, 2500, หน้า21) ดังนั้นการสร้างอนุสาวรีย์
เจ้ า พ่ อ พญาแลหรื อพระยาภัก ดีชุมพลจึงเป็น ไปตามนโยบายของชาติใ นขณะนั้ นที่ ปลูก ฝังเรื่อ งชาตินิ ยม ซึ่ งใน
ระยะเวลาดังกล่าวเป็นช่วงการแพร่หลายของลัทธิคอมมิวนิสต์ การมีวีรบุรุษของจังหวัดที่จงรักภักดีต่อส่วนกลาง คือ
สยามซึ่งเป็นรัฐส่วนกลางนั่นเอง อย่างไรก็ตามในทางตรงกันข้ามกับ พระยานรินทร์สงคราม เจ้าเมืองสี่มุม หรือ เมือง
จัตุรัส ซึ่งเป็นอาเภอหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิในปัจจุบัน ซึ่งมีบทบาทในเหตุการณ์กบฏเจ้าอนุวงศ์ โดยเข้าร่วมกับกองทัพ
เจ้ า อนุ ว งศ์ ซึ่งได้รั บการแต่งตั้ งเป็น แม่ทั พฝ่า ยลาว เจ้ า เมื อ งภูเวี ย ง ภายหลั งถูก กองทั พ ของพระยาราชสุภาวดี
(เจ้าพระยาบดินทร์ สิงห์ สิงหเสนีย์) ปราบจนค่ายหนองบัวลาภูแตกพ่าย จับพระยานรินทร์สงครามได้จึงประหาร
ถึงแม้จะคาให้การพระยานรินทร์ในจดหมายเหตุ รัชกาลที่ 3 เรื่องปราบทัพเวียงจันทน์ กล่าวว่า การที่พระยานรินทร์
เข้าร่วมกองทัพเจ้าอนุวงศ์นั้นเพราะเกรงกลัวจะถูกประหารชีวิต (จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3, 2530, หน้า 76) อย่างไร
ก็ดี พระราชพงศาวดารรัชกาลที่ 3 ฉบับเจ้าพระยาทิพากรณ์วงศ์ กล่าวว่า กองทัพลาวโดยมีพระยานรินทร์เป็นแม่ทพั
นั้นปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ แม้จะทางสยามเกลี้ยกล่อมให้เข้าร่วมก็ไม่ยอมจึงถูกประหารชีวิต การยึดมั่นใน
สถานะและความจงรักภักดีของพระยานรินทร์สงครามต่อเจ้าอนุวงศ์นั้นเป็นที่รับรูแ้ ก่ชาวเมืองภูเวียงเป็นอย่างมากจึง
ได้สร้างศาลพระยานรินทร์สงครามขึ้น อยู่ระหว่างช่องเขาภูเวียง เรียกศาลนี้ว่า ศาลเจ้าจอมนรินทร์ ซึ่งชาวภูเวียงได้
สร้างศาลให้แก่ท่านพระยานรินทร์ซึ่งถูกสร้าง พ.ศ.2506 โดยกลุ่มที่มีแนวคิดแตกต่างไม่กล้าสร้างอนุสาวรีย์แก่พระ
ยานรินทร์สงคราม จนต้องหันพึ่งพาการสร้างรูปเคารพในรูปแบบศาลเจ้าและพัฒนาศาลเจ้าให้มีลักษ ณะแบบ
เดียวกับอนุสาวรีย์ เพราะอนุสาวรีย์ได้ถูกสงวนไว้สาหรับเป็นพื้นที่ที่แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์และ
แผ่นดินไทยนั่นเอง (จารึก เหล่าประเสริฐ, 2550, หน้า 162)
อย่างไรก็ดีการสร้างแนวคิดชาตินิยมจาเป็นจะต้องสร้างคู่ตรงข้าม ดีชั่ว ขาวกับดาขึ้นมา จะเห็นได้จากการ
สร้างความทรงจาเกี่ยวกับพม่าในช่วง เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 พ.ศ.2310 ความทรงจาดังกล่าวได้ถูกถ่ายทอดผ่าน
หนั งสื อ ไทยรบพม่ า ของสมเด็ จ ฯกรมพระยาด ารงราชานุ ภ าพ ซึ่ งถู ก ผลิ ต ซ้ าโดยภาพยนตร์ ละคร จนท าให้
ภาพลักษณ์ของพม่ากลายเป็นผู้ร้ายในสายตาคนไทย เช่นเดียวกั นกับแนวคิดเรื่องชาตินิยมในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
โดยวีรบุรุษซึ่งปรากฏในเหตุการณ์ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญต่อนโยบายของรัฐส่วนกลางที่มีต่อท้องถิ่น จะเห็นได้จาก
กรณีเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์ พ.ศ.2369 ทางเอกสารฝ่ายไทยเรียกเหตุการณ์ครั้งนี้ว่า “เจ้าอนุวงศ์เป็นกบฏ หรือ
กบฏเจ้าอนุวงศ์” ส่วนเอกสารฝ่ายลาวเรียกว่า “เจ้าอนุวงศ์ประกาศเอกราช หรือประกาศอิสรภาพ” การสร้างคู่ตรง
ข้ามนั้น ในส่วนของฝั่งลาว จากการศึกษาของ ธวัช ปุณโณฑก ศาสตราจารย์ด้านอักษรโบราณ พบว่า เอกสารพื้น
เวียงเป็นเรื่องราววรรณกรรมเล่าเหตุการณ์เจ้าอนุวงศ์ว่า ลาวถูกกระทา โดยสาเหตุเกิดจากความขัดแย้งระหว่างเจ้า
นครราชสีมากับเจ้าอนุวงศ์ ไม่ได้กล่าวถึงความขัดแย้งระหว่างเวียงจันทน์กับกรุงเทพฯ เหตุการณ์ที่ครัวไทยโคราช
ต่อสู้กับทัพลาวนั้น เป็นแผนการของเจ้าเมืองนครราชสีมาที่ปลอมตัวเข้ามาอยู่ปะปนครัวค่ายเมืองโคราช อีกทั้ งผล
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ของการสักเสกในหัวเมืองอีสาน อย่างไรก็ตามเอกสารฝ่ายไทยกล่าวถึงสาเหตุในครั้งนี้ว่า เจ้าอนุวงศ์ประมาณตนว่ามี
กาลังมาก ประกอบกับหัวเมืองลาวใต้เจ้าราชบุตร (โย่) ได้มีอานาจ ทั้งขออพยพชาวเวียงจัน ทน์ ที่สระบุรี ก ลั บ
เวียงจันทน์ ซึ่งรัชกาลที่ 3 ไม่โปรด และการทราบข่ าวอังกฤษจะมาปิดปากอ่าวสยาม รวมไปถึงการเห็นว่าญวนมี
อานาจคิดว่าจะสามารถพึ่งญวนได้ (ธวัช ปุณโณทก, 2526, หน้า 78 - 79) ความแตกต่างจากการมองประวัติศาสตร์
ของแต่ ล ะชาติ น าไปสู่ ก ารบั น ทึ ก เรี ย บเรี ย งเรื่ อ งราวเกี่ ย วข้ อ งกั บ เหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า วในแง่ มุ ม ที่ แ ตกต่ า งกั น
ภาพลักษณ์ของเจ้าอนุวงศ์ในรูปแบบคู่ตรงข้ามนั้นได้ถูกผลิตซ้ามาอย่างยาวนาน ซึ่งจะสอดแทรกไว้ใน
ประวัติเมืองชัยภูมิและประวัติเจ้าพ่อพญาแลได้แก่ประวัติศาสตร์เมืองชัยภูมิตั้งแต่หนังสือ จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2500
โดยจังหวัดชัยภูมิ,ประวัติศาสตร์อีสาน พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2513 โดย เติม วิพากษ์พจนกิจ, ประวัติมหาดไทยส่วน
ภูมิภาค พ.ศ.2526 โดยสานักงานจังหวัดชัยภูมิ โดยเฉพาะ หนังสือประวัติพระยาภักดีชุมพล(แล) จังหวัดชัยภูมิ
พ.ศ.2535 ซึ่งพิมพ์ครั้งที่ 2 จากครั้งที่ 1 พ.ศ.2531 โดยพันตารวจโทวิลาศ ฤทธิ์ขจร เป็นเอกสารที่เกี่ยวกับเจ้าพ่อ
พญาแลที่อธิบายเรื่องราวเจ้าพ่อพญาแลในรูปแบบเรื่องเล่าแบบบทละคร สร้างบทเจ้าอนุวงศ์ให้เป็นผู้ชั่วร้าย โดย
กล่าวว่า เจ้าอนุวงศ์เคียดแค้นที่เจ้าพ่อพญาแลตีตนออกห่าง นาเครื่องราชบรรณาการเข้าทางราชสานักสยาม อีกทั้ง
ได้เข้าร่วมกองทัพกับท้าวสุรนารีในการปราบกองทัพเวียงจั นทน์ในเหตุการณ์ทุ่งสัมฤทธิ์จนแตกพ่าย “ความเคียด
แค้นเหล่านี้ ประดังครุกรุ่นอยู่ในจิตใจของเจ้าอนุวงศ์ผู้มากด้วยกิเลศอย่างไม่รู้ลืม ผลที่สุดยกกองทัพล่วงล้าเข้ามาใน
ประเทศไทยอีก จนถึงเมืองชัยภูมิ พระยาภักดีชุมพลต่อสู้จนสุดความสามารถ แต่เป็นธรรมดาน้าน้อยย่อมแพ้ไฟ เจ้า
อนุวงศ์จับพระยาภักดีชุมพลได้เกลีย้ กล่อมให้เป็นพวก พระยาภักดีชุมพลไม่ยอมเข้าด้วย เพราะได้ตั้งปฏิญาณไว้อย่าง
แม่นมั่นจะเป็นข้าใต้เบื้องบาทกษัตริย์ไทย จะไม่กระทาสิ่งใดให้ระคายเบื้องพระยุคลบาท จะซื่อสัตย์ต่อชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ไทย เมื่อเกลี้ยกล่อมไม่ สาเร็จเจ้าอนุวงศ์ผู้มากด้วยกิเลศได้สั่งประหารชีวิต พระยาภักดีชุมพลโดย
นาไปตัดคอที่ริมหนองปลาเฒ่า เมืองชัยภูมิที่พระยาภักดีชุมพลสร้างนั่นเอง” (วิลาส ฤทธิ์ขจร, 2535, หน้า 16 -17)
เรื่องราวดังกล่าวได้อธิบายและใส่คาวิเศษณ์แก่เจ้าอนุวงศ์ทาให้เกิดภาพลักษณ์ในเชิงลบแก่ฝา่ ยลาว ซึ่งข้อมูลดังกล่าว
เป็นการผลิตซ้าภายใต้ชุดข้อมูลเมื่อพ.ศ.2500 ยาวนานถึง35 ปี
อีกทั้งหนังสือเจ้าพ่อพญาแลและเรื่องราวชาวชัยภูมิ พ.ศ.2555 โดยชนะ นพสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ชัยภูมิและคณะ เป็นหนังสือที่ระลึกงานแสดงแสงสีเสียง สดุดี วีรกรรมเจ้าพ่อพญาแล ผู้สร้างเมืองชัยภูมิ ระหว่าง
วันที่ 2-3 มีนาคม พ.ศ.2555 เพื่อนารายได้สร้างหอผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลชัยภูมิ เรื่องราวเจ้าพ่อพญาแลใช้บท
จากหนังสือประวัติพระยาภักดีชุมพล(แล) จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2535 ซึ่งพิมพ์ครั้งที่ 2 จากครั้งที่ 1 พ.ศ.2531 โดยพัน
ตารวจโทวิลาศ ฤทธิ์ขจร ทั้งบทเจรจา และการดาเนินเรื่อง นับเป็นการผลิตซ้าเรื่องราวชาตินิยมจากข้อมูลเก่าถึง 55
ปี ความคิดเรื่องชาตินิยมที่จะถ่ายทอดไปสู่ชาวบ้าน คนท้องถิ่นมีความจาเป็นจะต้องใช้แนวคิดเกี่ยวกับวีรบุรุษเป็น
การเชื่อมโยงระหว่างรัฐกับประชาชน โดยเขียนเรื่องราววีรบุรุษท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมทางประวัติศาสตร์นั่นเอง
อิทธิพลของอานาจรัฐนั้นครอบคลุมทุกมิติของชีวิตชาวชัยภูมิ รวมถึงความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติ
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ซึ่ งรั ฐ มี อ านาจสูงสุดในสังคม ไม่ มี ค นกลุ่มใดสามารถต่อ ต้านอานาจรัฐ หรือ ตั้งตนเป็น อิสระจากรัฐได้
ความสัมพันธ์ในครอบครัว ความเชื่อทางศาสนา กิจกรรมด้านเศรษฐกิจ และความเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมต่างก็อยู่
ในการสอดส่องดูแลของรัฐทั้งสิ้น ซึ่งแสดงให้เห็นบทบาทของรัฐในสังคมที่แทรกในเนื้อหาของจารีตประเพณีศาสนา
รวมไปถึงอุดมการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองซึ่งสร้างสานึกหรือการรับรู้ร่วมกันในหมู่สมาชิกของชุมชนผ่าน
ประเพณีดัดแปลงขึ้นมาใหม่
ประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับเจ้าพ่อพญาแลที่ได้รับการจัดการโดยภาครัฐ
ในอดีตพิธีกรรมเกี่ยวกับเจ้ าพ่อพญาแลนั้นเป็นเรื่องของชาวบ้านผู้ศรัทธาจะนาเครื่องเซ่นไหว้มาบนบาน
ตามฤกษ์สะดวกและในวันพุธแรกของเดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติ สะท้อนภาพความสาคัญของเจ้าพ่อพญาแลที่มี
อิทธิพลทางจิตใจ ผ่อนคลายความวิตกกังวลในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านฤดูร้อนสู่ฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม การประกอบประเพณีพิธีกรรมช่วงเวลาที่ปลดเปลื้องพันธนาการของจิตใจในสถานการณ์ที่ไม่
อานวย การประกอบพิธีกรรมนับว่าช่วยเยียวยาจิตใจให้หายวิตกกังวล อย่างไรก็ตามการที่รัฐเข้ามามีบทบาทในด้าน
พิธีกรรมนั้นนาไปสู่การประกอบสร้างและผลิตซ้าพิธีกรรมขึ้ นมาภายใต้การให้ความหมายใหม่ของการประกอบ
พิ ธี ก รรมที่ แ ตกต่ า งจากเรื่ อ งของชาวบ้ า น ซึ่ ง อาจเรี ย กว่ า เป็ น ประเพณี ป ระดิ ษ ฐ์ ( invented tradition)
ดังที่ศิราพร ณ ถลาง เสนอว่า ประเพณีประดิษฐ์ (invented tradition) เป็นคาศัพท์ที่อิริค ฮอร์บบอร์น
และเทอเรนท์ เรนเจอร์ คิดขึ้นและเขียนไว้ในหนังสือ The Invented Tradition (1983) เพื่ออธิบายประเพณีที่
เกิดขึ้นใหม่ๆในสังคมสมัยใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเพณีที่มาจากนโยบายของรัฐชาติสมัยใหม่ เช่นประเพณีการร้อง
เพลงเคารพธงชาติ ประเพณีการสร้างอนุสาวรีย์ที่เป็นที่ระลึกจากการสร้างชาติ หรือสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ เป็น
ต้น (ซึ่งไม่เหมือนกับประเพณีในสังคมสมัยก่อนที่มักเกิดจากชุมชน) ฮ็อบสบอมต้องการชี้ประเด็นให้เห็นว่าประเพณี
สามารถสร้างใหม่ได้และประเพณีหลายอย่างในสังคมปัจจุบันเป็นประเพณีที่เ กิดขึ้นได้ไม่นาน ซึ่งวิธีการสร้างมักจะ
อ้างอิงเชื่อมโยงกับรากทางวัฒนธรรมเดิมจนผู้คนคิดว่าเป็น ประเพณีเก่าที่มีมานานแล้ว (ศิราพร ณ ถลาง, 2558,
หน้า 366) ซึ่งประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับเจ้าพ่อพญาแลในปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐได้มีบทบาทสาคัญในการ
จัดการตั้งแต่ขั้นเตรียมการ ขั้นดาเนินการ จนกระทั่งถึงขั้นประเมินผล นับเป็นการเปลี่ยนบทบาทประเพณีพิธีกรรม
จากการเป็นเรื่องของชาวบ้าน ชุมชนสู่หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งประเพณีและพิธีกรรมบางอย่างเกิดขึ้นโดยการผลิตซ้า
แนวความคิดเรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ และความมั่งคั่งโดยมีจุดประสงค์เพื่ อสนองแนวทางการจัดการราชการของรัฐ
นั่นเอง ซึ่งประเพณีและพิธีกรรมที่มีการจัดการโดยภาครัฐ ได้แก่ งานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาด พิธีบวงสรวง พิธี
ถวายช้าง งานบุญเดือน 6 การแห่บายศรี
งานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิเป็นงานที่เกิดขึ้นโดยหน่วยงานภาครัฐบริหารจัดการ ซึ่ง
งานเจ้าพ่อพญาแลเป็นงานที่จะต้องได้รับการร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งส่วนงานราชการและส่วนงานเอกชน จาก
จุดเริ่มต้นของการหาทุนเพื่อสร้างอนุสาวรีย์ พ.ศ.2508 และฉลองอนุสาวรีย์ พ.ศ.2510 นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจึงได้มี
กาหนดการจัดช่วงวันที่ 12 – 20 มกราคม ของทุกปี อย่างไรก็ดี งานเจ้าพ่อพญาแลนั้นไม่ได้มีความหมายในเชิง
พิธีกรรม แต่เป็นงานขายสินค้า ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สวนสนุก เป็นงานรื่นเริงร้านหรรษากาชาดที่เป็นช่องทางหารายได้
ของจังหวัดนั่นเอง
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พิธีการบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแลด้วยการบริหารจัดการโดยภาครัฐนั้น จะประกอบพิธี 3 โอกาสได้แก่
บวงสรวงเจ้าพ่อพญาแลในช่ว งเช้า วันที่ 12 มกราคม บวงสรวงเจ้าพ่อพญาแลในวันเปิดงานบุญเดือนหก และ
บวงสรวงเจ้าพ่อพญาแลในโอกาสต่างๆ ซึ่งการบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแลโดยหน่วยงานภาครัฐนั้นมีเป้าหมายเพื่อ
อัญเชิญเจ้าพ่อดวงวิญญาณของเจ้าพ่อพญาแลมารับเครื่องเซ่นไหว้ สังเวยบูชาเพื่อให้งานประจาปีนั้นเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย โดยมีประธานผู้นาพิธีกรรม คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้นาหัวหน้าภาคส่วนราชการและ
เอกชนในการประกอบพิธีกรรม ซึ่งในการบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแลในวันที่ 12 มกราคม นั้นสถานที่จะเป็นรอบ
อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล การบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแลในวันเปิดงานบุญเดือนหก อีกทั้งในส่วนของบวงสรวงในโอกาส
ต่างๆจะนิยมจัดที่ศาลเจ้าพ่อพญาแล ซึ่งโอกาสที่บวงสรวงเจ้าพ่อพญาแลที่นอกเหนือจากงานเจ้าพ่อพญาแล ณ
อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล และ งานบุญเดือนหก แล้วนั้น เจ้าพ่อพญาแลซึ่งถือว่าเป็นสัญลั กษณ์ของเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์
ที่สุดของจังหวัดชัยภูมิ งานพิธีกรรมที่เป็นการพุทธาเทวาภิเษก จึงนิยมจัดที่ศาลเจ้าพ่อพญาแลเพราะมีความเชื่อว่า
เป็นสถานที่อันเป็นหลักเมืองและสถานที่เจ้าพ่อพญาแลเสียชีวิต กิจกรรมอันเป็นมงคลใดจึงจาเป็นจะต้องขออนุญาต
ท่านเพื่อให้ท่านอานวยพรให้ประสบความสาเร็จนั่นเอง เช่น การบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแลในการพุทธา เทวาภิเษก
รูปเคารพเจ้าพ่อพญาแลเนื่ อ งจากเป็ นดาริ ข อง นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด ในขณะนั้น ซึ่งมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ น ารายได้จ ากพิ ธี ก ารถวายช้ า ง งานเจ้ า พ่ อ พญาแลและงานกาชาดสร้า งรู ป เค ารพเพื่ อ นาไป
ประดิษฐาน ณ อาเภอต่างๆ ซึ่งก่อนจะนาไปมอบให้อาเภอต่างๆนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องบวงสรวงเจ้าพ่อพญา
แลเสียก่อนเพื่อความเป็นสิริมงคล สง่า พัฒนชีวะพูล ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับความแตกต่างของการบวงสรวงเจ้าพ่อ
พญาแล ณ อนุสาวรีย์และศาลเจ้าพ่อพญาแล ดังนี้ การบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแลเริ่มขึ้นที่ศาลเจ้าพ่อพญาแลก่อน
ต่อมาจึงมีพิธีบวงสรวงหน้าอนุสาวรีย์ ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมจานวนมากกว่า ทั้งนี้เพราะการบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแล ณ
อนุสาวรีย์นั้นจังหวัดชัยภูมิเป็นผู้ดาเนินการ นาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในการจัดงาน ได้มีการ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ส่วนพิธีบวงสรวงที่ศาลเริ่มจัดขึ้นโดยมีชาวบ้านเป็น
ผู้ดาเนินการ (สง่า พัฒนะชีวะพูล, 2538, หน้า 90) อย่างไรก็ตามความแตกต่างของพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแลทั้ง
สองสถานที่ จะมีผู้นาถวายได้แกผู้ว่าราชการจังหวัดเช่นเดียวกัน ซึ่งช่วงระยะเวลาบวงสรวงของอนุสาวรี ย์ จ ะ
บวงสรวงช่วงเวลา 05.00 น. ซึ่งอาจเป็นแนวคิดของการบูชาเทพเจ้าของชาวจีนที่บูชาเทพเจ้าตั้งแต่เช้าก่อนรุ่งสาง
ซึ่งหากพิจารณาในแง่ของการจัดการกิจกรรมในวันเปิดงานเจ้าพ่อพญาแลนั้นเป็นช่วงระยะเวลาที่ทาให้ กิจกรรมไม่
กระชั้นเกินไปเนื่องจากมีลาดับขั้นตอนพิธีที่มีรายละเอียดมาก อีกทั้งผู้เข้าร่วมพิธีจานวนมาก ดังนี้ 05.00 บวงสรวง
07.00 พิธีถวายช้าง 09.00 พิธีเปิดงานเจ้าพ่อพญาแล ขบวนแห่ ขณะที่การบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแล ณ ศาลนั้นจะ
เริ่ม 09.00 ซึ่งไม่มีพธิ ีกรรมหรือกิจกรรมอื่นนั่นเอง
พิธีถวายช้าง โดยช้างเป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ สัตว์ที่ใช้เป็นพาหนะในการออกศึก เมืองชัยภูมิมี
หมู่บ้านเลี้ยงช้าง ณ ตาบลบ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ซึ่งปัจจุบันก็ยังคงเลี้ยงอยู่แต่น้อยลงมาก พิธีถวายช้าง เริ่มครั้ง
แรก พ.ศ. 2532 จะเริ่มหลังจากพิธีบวงสรวงเสร็จ พิธีนี้เกิดขึ้นโดยจังหวัดชัยภูมิ ได้ส่งข้อมูลกาหนดการ ค่าบูชาถวาย
ช้าง เป็นหนังสือนาส่งออกไปยังหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปร่วมกับบริจาคเงินเป็นค่าถวาย
ช้าง จานวน 2,500 บาท เป็นรายได้สมทบการจัดงาน และผู้บริจาคแต่ละรายร่วมกระทาพิธี ถวายหน้าอนุสาวรีย์เจ้า
พ่อพญาแลโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเหล่ากาชาดเป็นผู้นาถวาย ซึ่งแต่ละปีจะมีผู้มาถวายเป็นจานวนมาก
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ภายใต้ความเชื่อที่ว่าช้างเป็นพาหนะคู่บารมีของเจ้าพ่อพญาแลในการออกศึกสงครามและใช้เป็นแรงงานในการ
ก่อสร้างเมืองชัยภูมิในอดีต พิธีถวายช้างจะปฏิบัติกันในวันที่ 12 มกราคม เท่านั้น ซึ่งเป็นเงื่อนไขของเวลานั้นเป็น
ข้อกาหนดของภาครัฐ พิธีกรรมดังกล่าวนับเป็นประเพณีประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นเพื่อสนองนโยบายของรัฐโดยการเชื่อมโยง
ความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าพ่อพญาแลซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของจังหวัดชัยภูมิ
งานบุญเดือนหกและงานแห่บายศรีเกิดขึ้นภายหลังจากเจ้าพ่อพญาแลเสียชีวิต ซึ่งชาวบ้านจะนาเครื่อง
บูชา อาหารคาวหวาน บวงสรวงบูชาเจ้าพ่อพญาแลในวันพุธแรกของเดือนหกตามปฏิทินเดือนจันทรคติ ราวช่วง
ปลายเดือนเมษายน ถึงต้นเดือนพฤษภาคมซึ่งระยะแรกชาวบ้านจัดกันอย่างง่ายๆ 3 วัน ต่อมาได้มีหน่วยงานราชการ
โดยเทศบาลเมืองชัยภูมิเป็นผู้สนใจในการดาเนินงานจึงเพิ่มจานวนการจัดงานเป็น 5 วัน 7 วัน 9 วันตามลาดับ ใน
วันแรกจะจัดพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแล นาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ วันที่สามของงานซึ่งตรงกับวันพุธ ชุมชน
หน่วยงานราชการจะนาบายศรีขนาดใหญ่ 7 ชั้น นาใส่รถประดับตกแต่งสวยงามแห่รอบเมืองชัยภูมิ ตั้งแต่เวลา
14.00 น.เป็นต้นไป แห่ไปยังศาลเจ้าพ่อพญาแล ระยะทาง 5 กิโลเมตร ก่อนจะทาพิธีถวายบายศรี เวลา 20.00 น.
และประกาศรางวัลการประกวดบายศรี เป็นเสร็จพิธี ในระยะแรกบุญเดือนหกนั้นจะมีเพียงการเลี้ ยงเจ้าพ่อพญาแล
หรือการถวายเครื่องเซ่นไหว้เจ้าพ่อ ภายหลังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐเกิดกิจกรรมการแห่บายศรี ซึ่ง
ความพยายามของรัฐนั้นจะพยายามให้การแห่บายศรีเป็นจุดเด่นเพื่อดึงดูดใจนักท่องเที่ยว นับว่ารัฐได้มามีบทบาท
มากขึ้นโดยเฉพาะเทศบาลเมืองชัยภูมิที่ เป็นหน่วยงานกลางในการจัดขบวนแห่ สนับสนุนชุมชน ตลอดจนเป็นผู้
ผลักดันให้บุญเดือนหกเจ้าพ่อพญาแลมีบทบาททางด้านการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าการเกิดขึ้นของ
ประเพณี พิธีกรรมเกี่ยวกับเจ้าพ่อพญาแลนั้นมีทั้งที่เกิดจากชาวบ้านและเกิดจากภาครัฐในการขับเคลื่อนนั บเป็น
ความเคลื่อนไหวของวัฒนธรรมที่ไม่มีการหยุดนิ่งซึ่งจะมีการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาท่ามกลาง
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ความเชื่อและการปฏิบัติตามความเชื่อพิธีกรรมพราหมณ์เพื่อค้าจุนสังคม
ของชาวไทยลาว จังหวัดอุดรธานี
Inherit Brahmin ritual beliefs for social support of Lao Thai ethnic
group in udonThani Province
เกียรติพงศ์ ตระการจันทร์1 , สุภีร์ สมอนา และ ประจญกิ่งมิ่งแฮ
Keatipong Trakanjan1, Supee Samoran and Pjon Gingmingha
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเชื่อและการปฏิบัติตามความเชื่อพิธีกรรมพราหมณ์ในการทา
หน้าที่ค้าจุนสังคม ในพื้นที่ชุมชนชาวไทยลาว บ้านพันดอน อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ตั้งแต่เดือน เมษายน 2561 – กรกฎาคม 2561
แนวทางการสั ม ภาษณ์ แ บบกึ่ ง โครงสร้ า ง (Semi-Structured Interview : SSI)การสั ง เกตแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
(ParticpativeObsevative) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (NonparticpativeObsevative) และการสนทนากลุ่ม
(Group Discussion) เลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) แบบเจาะจง ประกอบด้วย ผู้รู้ กลุ่มคน 3 ช่วงวัย คือ
ผู้สูงอายุ วัยกลางคน และคนรุ่นใหม่ กลุ่มละ 3 คน
ผลการวิจัยพบว่า ในพื้นที่ศึกษาชุมชนพันดอน มีกลุ่มชาติพันธุ์ ที่พบคือ ชาวไทยลาว ชาวไทยเชื้อสายจีน
ชาวไทยเบิ้ง(ไทโคราช) และชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม(ไทแกว) พบว่าความเชื่อคติพราหมณ์เกาะติดอยู่ในโครงสร้าง
ทางสังคมในกลุ่มชาวไทยลาว โดยมีความเชื่อที่ปรากฏอยู่คือ ความเชื่อฤกษ์ยาม ความเชื่อทิศมงคล ความเชื่อด้าน
การเสริมสวัสดิมงคล ความเชื่อขวัญ ความเชื่อด้านที่อยู่อาศัย และมีการปฏิบัติตามความเชื่อในรูปแบบพิธีกรรม คือ
บายศรีสู่ขวัญ สะเดาะเคราะห์ การแต่งแก้ การกาหนดวันในการทาพิธีเพื่อให้ตรงตามฤกษ์ยามมงคล พิธีกรรม
พราหมณ์ทาหน้าที่ค้าจุนสังคมโดยการเสริมสร้างกาลังใจ และความสงบสุขของคนในชุมชน
คาสาคัญ : ความเชื่อ การปฏิบัตติ ามความเชื่อ พิธีกรรมพราหมณ์
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ABSTRACT
This research aimed to study inherit Brahmin ritual beliefs for social support of Lao Thai
ethnic group in Ban Phan Don, Kumphawapi District,UdonThani Province. Qualitative research was
employed for data collectionfrom Aprilto July 2018. The data were collected through semistructured interview, participatory observation, non-participatory observation and group
discussionwith the key Informants who were purposively selected from three expert groups:
elderly, middle age and new generation 3 people per group.
The research results revealed that in the Lao Thai community study area there were
several ethnic groups, including Lao Thai, Chinese Thai,Korat Thai (Thai Bueng)and Vietnamese Thai
(ThaiKaew).It was found that Brahmanbeliefs adhered to social structures in the Lao Thai ethnic
group were as follows:auspicious time, auspicious directions, auspicious fortunesupport, morale
and housing. These beliefs werepracticedthrough ritualsconsisting of traditional welcoming
ceremony, eliminating misfortune, blessing alms and fixing auspicious time. The Brahmin rituals
were intended to strengthen the spirit, peace and happiness of people in the community.
Keyword : beliefs , inherit Brahmin ritual
บทนา
“ความเชื่อ” เป็นความยึดถือของคนในสังคม ซึ่งสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเกิดจากการไม่รู้
มูลเหตุสาคัญ ความไม่รู้ทาให้เกิดความกลัว เช่น เมื่อเกิดภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่มนุษย์ไม่รู้สาเหตุว่าเกิดจาก
อะไร จึงเกิดความกลัว ความรู้สึกยอมรับจึงเกิดเป็นลัทธิความเชื่อขึ้น ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าความเชื่อก็คือ การ
ตัดสินใจของคนในสังคมเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่อง หนึ่ง เช่น ฝนฟ้าเกิดจากการบันดาลของเทวดา(แถน) ฝนจะตกมากตก
น้อยขึ้นอยู่กับความพอใจของเทวดา(แถน) การตัดสินใจในความเชื่อนั้น อาจจะไม่มีเหตุมีผลเลย หรืออาจจะมีเหตุผล
ที่คิดขึ้นเอง และสามารถหาคาตอบได้เท่าที่รู้ จากประสบการณ์ของตนในสังคมนั้นมีอยู่ ก็ตัดสินเอาว่าสิ่งนั้นเป็นเหตุ
เป็นผลกัน (จิราภรณ์ ภัทรา และภานุภัทร์,2532:4) การแสดงออกของความเชื่อ อาจสร้างสิ่งสมมติขึ้น เช่น ภูติ ผี
วิญญาณ เทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ หรืออาจจะแสดงออกมาในรูปของข้อห้าม(คะลา) ข้อนิยม ตลอดจนคาสอนต่างๆ
ความเชื่อจึงมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมมนุษย์อย่างใกล้ชิด ซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบ “การปฏิบัติตามความเชื่อ”
เมื่อปฏิบัติซ้าๆ จึงก่อเกิดเป็นประเพณี พิธีกรรม และวัฒนธรรมในรูปอื่นๆ ของสังคมนั้นๆอาจกล่าวได้ว่า ความเชื่อ
และการปฏิ บั ติ ต ามความเชื่ อ เป็ น ตั ว ก าหนดวิ ถี ชี วิ ต ของคนในสั ง คม โดยเฉพาะสั ง คมของคนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย หรือที่เรียกว่า “อีสาน” ที่มีความเชื่อและการปฏิบัติตามความเชื่อ ในเรื่องต่างๆ เช่น
ผีสาง เทวดา วิญญาณ ความเชื่อเกี่ยวกับศาสนา พิธีกรรมพราหมณ์ ความเชื่อเกี่ยวกับช่วงต่างๆ ของชีวิต เช่นความ
เชื่อเกี่ยวกับการเกิด การตาย การแต่งงาน การบวช เป็นต้น
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ภาคอีสานไม่เพียงแต่เป็นภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่และมีประชากรมากที่สุดของประเทศภายในภูมิภาคยัง
ประกอบไปด้วยชาติพันธุ์กลุ่มต่างๆ ที่หลากหลายด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคอีสาน อาทิ ไทยลาว ผู้ไท ไทดา ไทกุลา
กูย กวย ญัฮกูรโย้ย ชาวเขมร ไทญ้อ ไทโส้ ไทแสก ไทข่า(บูร)ไทกะเลิงไทเบิ้ง (ไทโคราช) กะตาก และไทยพวนใน
จานวนนี้กลุ่มชาติพันธุ์“ไทยลาว”ถือว่าเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุด (สมศักดิ์ ศรีสันติสุข,2558:30) ซึ่งชาวภาคกลางมักจะ
เรียกกลุ่มนี้ว่า “ลาว” เพราะว่ามีภาษาพูดเป็นภาษาเดียวกับคนลาวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(สปป.ลาว) ทั้งนี้กลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวมีมากในจังหวัด ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี และแถบ
จังหวัดอีสานตอนบน เช่น หนองคาย อุดรธานี
กลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวนับว่าเป็นกลุ่มที่มีความเชื่อและวิธีปฏิบัติตามความเชื่อที่เก่าแก่กลุ่มหนึ่ง ในอดีต
ก่อนที่พระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองในภาคอีสาน พ.ศ. 1896 สมัยเจ้าฟ้างุ้ม เมืองหลวงพระบาง(สีลา วีระวงศ์,
2535:36-37) ได้อัญเชิญพระพุทธศาสนานิกายหินยานแบบลังกาวงศ์เข้ามาในภูมิภาคนี้ กลุ่มชาติพันธุ์อีสานมีความ
เชื่อและวิธีปฏิบัติตามความเชื่อเกี่ยวกับ “ผี” มาก่อน ดังจะเห็นได้จากการมีความเชื่อต่อธรรมชาติ เช่น ผีนา (ตา
แฮก) ผีไร่ ผีป่า ผีเฮือน การมีความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติและผีจึงทาให้มีการปฏิบัติตามความเชื่อในรูปแบบต่างๆซึ่ง
มักจะปรากฏให้เห็นในรูปแบบของ “พิธีกรรม”(Ritual) เช่น การไหว้ผีดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ การแสดงความ
เคารพต่อผีไร่ผีนา การอ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากผีป่า หรือแม้แต่การเคารพต่อผีฟ้าผีแถน
ปรากฏการณ์เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อและวิธีปฏิบัติตามความเชื่อของคนอีสาน(ไทยลาว) ในอดีตที่
มีต่อธรรมชาติและผี อย่างไรก็ตามในยุคที่พระพุทธศาสนารุ่งเรืองและเข้ามามีบทบาทต่อสังคมอีสาน ความเชื่อทาง
พระพุทธศาสนาได้เข้ามาเบียดขับความเชื่อและวิธีป ฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและผีโดยเฉพาะวัดและพระสงฆ์ ที่ถือ
เป็นตัวแทนของพุทธศาสนาได้เข้ามามีบทบาทและมีอิทธิพลต่อการกาหนดความเชื่อและวิธีปฏิบัติของคนอีสาน
สถาบันวัดและพระสงฆ์ได้กลายเป็นสถาบันความเชื่อหลักที่เป็นเบ้าหลอมของการประพฤติปฏิบัติของคนอีสาน ดัง
จะเห็นได้จากความเชื่อ (พิธีกรรม) ที่เกิดขึ้นในรอบปี ซึ่งเรียกว่า “ฮีต12” ซึ่งมีปรัชญา ความคิด ทางพระพุทธศาสนา
สอดแทรกอยู่ในทุก จารีตประเพณี
ในยุคที่พระพุทธศาสนาเข้ามามีบทบาท ไม่เพียงแต่อิทธิพลทางพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่เข้ามากาหนดการ
ดาเนินชีวิตของคนอีสาน แต่ยังมี ความเชื่อเกี่ยวกับ “พราหมณ์” ที่สืบคติและความเชื่อมาจากอินเดียซึ่งก็ได้เข้ามา
ผสมผสานและถูกใช้ควบคู่ไปกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนา การเข้ามาของสองคติความคิดคือ พุทธศาสนาและ
พราหมณ์ นอกจากจะมีอิทธิพลต่อความคิด โลกทัศน์ของคนในสังคมอีสานแล้ว ยังส่งผลต่อการดาเนิน ชีวิต ความ
เชื่อ และวิธีปฏิบัติต่างๆ ของคนในสังคมอีสานอีกด้วย โดยเฉพาะในชีวิตประจาวันหนึ่งๆ อิทธิพลของพุทธศาสนา
และความเชื่อคติทางศาสนาพราหมณ์ได้เข้ามามีส่วนสาคัญต่อการดาเนินชีวิตประจาวัน เช่นตื่นเช้าขึ้นมามีการสวด
มนต์ขอพรพระพุทธคุณ ผูกข้อมือเรียกขวัญกาลังใจ หรือแม้แต่กระทั่งการแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ การบวช การบรรจุ
เข้ารับราชการ หรือเดินทางไปต่างประเทศ ก็มีการใช้พิธีกรรมพราหมณ์เพื่อบารุงขวัญกาลังใจ ซึ่งเรียกได้ว่า ตั้งแต่
เกิดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน หรือตั้งแต่ออกจากบ้านจนถึงเข้าบ้าน มีการปฏิบัติตาม
ความเชื่อทางพระพุทธศาสนาและพราหมณ์อย่างกลมกลืนและลงตัว
ปัจจุบันความเชื่อและการปฏิบัติตามความเชื่อ พิธีกรรมพราหมณ์แบบโบราณ ของคนอีสานกาลังเลือน
หายไป ซึ่งคนในยุคสมัยใหม่มักจะละเลย ทั้งนี้ส่วนหนึ่งแม้จะมีการนามาปฏิบัติอยู่บ้าง แต่ยังขาดความรู้ค วามเข้าใจ
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ขั้นตอนในเรื่องพิธีกรรมต่างๆ จึงทาให้มีการปฏิบัติอย่างไม่ถูกต้อง เช่นพิธียกบ้าน หรือการยกเสาเอก เสาโท หรือ
แม้กระทั่งพิธีขึ้นบ้านใหม่ ในปัจจุบัน จะพบเห็นพระสงฆ์เป็นผู้ประกอบพิธี และกลายเป็นการทาบุญบ้านแทน ทาให้
พิธีกรรมพราหมณ์ส่วนนี้ถูกกลืนเข้าเป็นพิ ธีกรรมทางพุทธศาสนา อีกประการหนึ่ง หมอพราหมณ์ส่วนใหญ่เป็น
ผู้สูงอายุและขาดการสืบทอด ประกอบกับยุคสมัยที่มนุษย์ใช้ชีวิตด้วยความเร่งรีบ ยึดเอาความสะดวกสบายเป็นหลัก
การประกอบพิธีกรรมต่างๆจึงมุ่งเข้าหาวัด จนในที่สุดความเชื่อและการปฏิบัติตามความเชื่อพิธีพราหมณ์ ของคน
อีสานก็เลือนหายไป
สาหรับความเชื่อและวิถีปฏิบัติตามคติแบบพราหมณ์นั้น ในสังคมอีสานเริ่มมีให้เห็นน้อยลง บางหมู่บ้านใน
อีสานไม่มีผู้ปฏิบัติและผู้สืบทอด โดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่ที่เริ่มพบว่าความเชื่อและการปฏิบัติเริ่มมีให้เห็นน้อยลง
บางแห่งไม่สามารถประกอบพิธีก รรมตามความเชื่อได้ อันเนื่องมาจากไม่มีพราหมณ์นาการปฏิบัติ(หมอพราหมณ์/
หมอสู่) หรือมีก็เป็นเพียงการปฏิบัติตามรูปแบบตามกระแสใหม่ ซึ่งมิได้เข้าใจถึงแก่นแท้และปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
ความเชื่อและพิธีกรรม ซึ่งแตกต่างจากความเชื่อและวิธีปฏิบัติของทางพระพุทธศาสนาที่ยัง ดารงคงอยู่อย่างเข้มข้น
โดยเฉพาะการทาตามความเชื่อเกี่ยวกับ “บุญ” ผ่านประเพณีปฏิบัติในรอบเดือนต่างๆ ซึ่งคนอีสานเรียกว่าประเพณี 12
เดือน (ฮีต 12) อันเนื่องมาจากมีสถาบันที่ยังทาหน้าที่อย่างเข้มแข็งคือ “วัด”และ มีผู้ที่ทาหน้าที่อย่างแข็งขันคือ
“พระสงฆ์” ที่เป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนาทาหน้าที่ในการรักษาฟื้นฟู และเป็นผู้สืบทอดปฏิบัติ
แต่ ส าหรั บ พราหมณ์ ใ นสั ง คมอี ส านแล้ ว ไม่ มี ส ถาบั น ที่ ชั ด เจน ก็ มี แ ต่ เ พี ย ง “พราหมณ์ ” หรื อ “หมอ
พราหมณ์” เท่านั้นที่เป็นตัวแทน ทาหน้าที่คอยค้าจุนและสืบทอดความเชื่อและการปฏิบัติ แต่ทว่าเมื่อผู้สืบทอด
เหล่านี้เสียชีวิตและขาดการปฏิบัติ ความเชื่อและการปฏิบัติตามความเชื่อคติพราหมณ์ก็พลอยสูญหายไปด้วย
โดยเฉพาะหมอพราหมณ์หรือหมอสู่ที่เคยมีประจาหมู่บ้านชนบทอีสานต่างๆ ปัจจุบันมีน้อยลง บ้างก็เสียชีวิตแล้วไม่มี
การสืบทอด บ้างชุมชนไม่ให้ความสาคัญ การเสื่อมความเชื่อและการปฏิบัติตามความเชื่อนี้นับว่าเป็นประเด็นสาคัญ
เพราะความเชื่อและการปฏิบัติตามความเชื่อ
มีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิตของคนในสังคมอีสาน และมีส่วนสาคัญต่อการบารุงขวัญกาลังใจ และที่สาคัญคือเป็น
เครื่องมือในการค้าจุนสังคม ซึ่งถือว่าเป็นคติความเชื่อที่ถูกใช้แ ละปฏิบัติมาควบกับคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา
มาเป็นเวลานาน
ปัญหาเรื่องพิธีกรรมพราหมณ์ที่มีการปฏิบัติน้อยลงโดยขาดการสืบทอด จึงเป็นวิกฤติของชาวไทยลาว ใน
จังหวัดอุดรธานี ที่ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นปัญหาสาคัญ ซึ่งหากไม่มีการสืบทอดความเชื่อและการปฏิบัติตามความเชื่อ อาจ
ส่งผลต่อการดาเนินชีวิตของคนในสังคมอีสาน โดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่หรือสังคมสมัยใหม่ที่เผชิญกับความรีบเร่งและ
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งต้องการขวัญกาลังใจที่ดีในการดาเนินชีวิตต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจและสังคม
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงดาเนินการศึกษาเรื่อง ความเชื่อและพิธีกรรมพราหมณ์เพื่อค้าจุนสังคมของชาวไทยลาว
จังหวัดอุดรธานี เพื่อค้นหาสถานภาพของคติความเชื่อและการปฏิบัติตามความเชื่อคติพราหมณ์ ในอันที่จะนาไปสู่
การแสวงหาแนวทาง ในการอนุรักษ์ สืบทอด และฟื้นฟูความเชื่อและการปฏิบัติตามความเชื่อพิธีกรรมคติพราหมณ์
ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาว ให้ดารงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมคู่จังหวัดอุดรธานีสืบไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาความเชื่อและการปฏิบัติตามความเชื่อคติพราหมณ์ของชาวไทยลาว จังหวัดอุดรธานี
วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มเป้าหมาย จานวน 4 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มผู้รู้ (ปราชญ์ชุมชน) จานวน 3 คน กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
จานวน 3 คน กลุ่มวัยกลางคน 36 – 59 ปี จานวน 3 คน และกลุ่มคนรุ่นใหม่ 15 – 35 ปี จานวน 3 คน ของ
หมู่บ้านชุมชนไทยลาว บ้านพันดอน ตาบลพันดอน อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ศึกษาความเชื่อและการปฏิบัติตามความเชื่อคติพราหมณ์ของชาวไทยลาว จังหวัดอุดรธานีจากเอกสาร
(Documentary Study) ทั้งเอกสารของทางราชการ เอกสารเกี่ยวกับความเชื่อและการปฏิบัติตามความเชื่อ รวมไป
ถึงการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์
เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ตั้งแต่เดือน เมษายน 2561 – กรกฎาคม 2561
การศึกษาวิจัยเรื่อง ความเชื่อและและการปฏิบัติตามความเชื่อพิธีกรรมพราหมณ์เพื่อค้าจุนสังคมของชาว
ไทยลาว จังหวัดอุดรธานีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการศึกษาทางประวัติศาสตร์ และ
มานุษยวิทยา ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารทั้งเอกสารของทางราชการ และเอกสารทั่วไปเกี่ยวกับความเชื่อและ
การปฏิบัติตามความเชื่อและทฤษฎีสังคมวิทยา ผลงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ จากนั้นจึงเป็นการเก็บข้อมูลภาคสนาม
ในพื้ น ที่ จ ริ ง เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ตามสภาพความเป็ น จริ ง และปั จ จุ บั น โดยผู้ วิ จั ย ได้ ก าหนดขอบเขตของงาน วิ จั ย
ประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาความเชื่อ และการปฏิบัติตามความเชื่อของชาวไทยลาว จังหวัดอุดรธานี
เป็นการศึกษาความเชื่อและการปฏิบัติตามความเชื่อคติพราหมณ์ของชาวไทยลาว จังหวัดอุดรธานี
ในลาดับแรกค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารเอกสารของทางราชการ และเอกสารเกี่ยวกับความเชื่อและการปฏิบัติความ
ตามความเชื่อ เช่น หนังสือพิธีพราหมณ์ ประเพณีอีสาน และทฤษฎีสังคมวิทยา ผลงานการวิจัย วิทยานิพนธ์เพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา
ระยะที่ 2 การเก็บข้อมูลภาคสนามในพื้นที่วิจัย
ผู้วิจัยได้เลือกพื้นที่ บ้านพันดอน ตาบลพันดอน อาเภอกุมภวาปี จัง หวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ชุน
ชนชาวไทยลาวที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาไม่น้อยกว่า 100 ปี เพื่อสามารถศึกษาการสืบทอดคติความเชื่อและการ
ปฏิ บั ติ ต ามความเชื่ อ คติ พ ราหมณ์ตั้งแต่ อ ดีตจนถึ งปัจ จุ บัน และเป็ น หมู่บ้ า นตัว แทนเกี่ ยวกั บ ปัญ หาวิ ก ฤติ เรื่อง
พราหมณ์ ซึ่งเป็นชุนชนชาวไทยลาวดั้งเดิม เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ มีหลักฐานการตั้งรกรากตั้งแต่ปี พ.ศ. 2415 ผู้วิจัยจึง
ได้เลือกเป็นพื้นที่ในการศึกษาวิจัย โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย จานวน 4 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มผู้รู้ (ปราชญ์ชุมชน)
กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มวัยกลางคน 36 – 59 ปี และกลุ่มคนรุ่นใหม่ 15 – 35 ปี
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สรุปผลการวิจัย
การศึกษาเรื่อง ความเชื่อและและการปฏิบัติตามความเชื่อพิธีกรรมพราหมณ์เพื่อค้าจุนสังคมของชาว
ไทยลาว จังหวัดอุดรธานี เกิดข้อค้นพบที่สามารถนามาสรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับความเชื่อและการปฏิบัติตามความ
เชื่อดังนี้
1. ความเชื่อด้านฤกษ์ยาม ความเชื่อพราหมณ์ด้านโชคลางฤกษ์ยาม เป็นความเชื่อที่สืบทอดมาตั้งแต่
โบราณ เป็นมรดกทางภูมิปัญญาของปู่ย่าตายาย ว่าวันไหน เดือนไหน เวลาไหน ฤดูกาลไหน ควรทาสิ่งใดแล้วจะ
ได้ผลดี ทาสิ่งไหนแล้วจะเกิดผลเสียการปฏิบัติตามความเชื่อนี้ จะมีหมอพราหมณ์เป็นผู้กาหนดวันที่เป็นมงคลในการ
ประกอบพิธีแต่งงาน,ยกเสาเอกเสาโทสร้างบ้าน , พิธีขึ้นบ้านใหม่ ยึดถือตามตาราหมอพราหมณ์ คือ วันอันเป็นมงคล
ได้แก่ ขึ้น 1 ค่า , ขึน้ 3 ค่า, ขึ้น 4 ค่า, ขึ้น 6 ค่า, ขึ้น 9 ค่า, ขึ้น 11 ค่า ,ขึ้น 13 ค่า , แรม 6 ค่า ,แรม 9 ค่า ,แรม 11
ค่า, แรม 13 ค่า ,แรม 14 ค่า ,แรม 15 ค่า นอกเหนือจากวันดังกล่าวถือว่าไม่เหมาะกับการจัดงานมงคลทั้งปวง
ปัจจุบันความเชื่อพราหมณ์ด้านฤกษ์ยาม จากการสัมภาษณ์ หมอพราหมณ์ และผู้อาวุโสของชุมชนไทยลาวบ้านพัน
ดอน จากการลงพื้นที่ของผู้วิจัยพบว่าไม่ปรากฏว่ามีการยึดถือปฏิบัติเหมือนครั้งปู่ย่าตายาย เนื่องจากหาผู้รู้ธรรม
เนียมแต่ดั้งเดิมแทบจะไม่มีแล้ว ซึ่งในขณะที่ คนกลุ่มวัยกลางคน และกลุ่มคนรุ่นใหม่ ในชุมชนพันดอน ได้ให้ข้อมูลว่า
ความเชื่อพราหมณ์ด้านโชคลางฤกษ์ยามเข้าใจว่าเป็นเรื่องของพระสงฆ์ เป็นเรื่องของพระพุทธศาสนา ผู้วิจัยมี
ข้อสังเกตว่า ความเชื่อพราหมณ์ด้านโชคลางฤกษ์ยามในปัจจุบันของชุมชนไทยลาวบ้านพันดอน ไม่ได้ยึดถือปฏิบัติ
แล้ว(เสื่อมการปฏิบัติ) แต่ความเชื่อนี้ยังมีอยู่ เฉพาะกลุ่มคนสูงอายุ และความเชื่อพราหมณ์ด้านโชคลางฤกษ์ยามถูก
อิทธิพลความเชื่อทางพุทธศาสนาเข้ามาเบียดขับ โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้ทาหน้าที่กาหนดฤกษ์ยามอันเป็นมงคล ใน
สภาพปัจจุบันการประกอบพิธีกรรม มักจะยึดตามความสะดวกของคนส่วนใหญ่ ซึ่งนิยมจัดขึ้นในวันเสาร์ วันอาทิตย์
หรือวันหยุดราชการ เพื่อความสะดวกของผู้จัดงานและผู้ร่วมงาน โดยไม่คานึงถึงโชคลางฤกษ์ยามตามจารีตเดิม
2. ความเชื่อด้านทิศมงคล ความเชื่อพราหมณ์ด้านทิศมงคลคือการกาหนดทิศในการประกอบพิธีบายศรี
สู่ขวัญ ที่เด่นชัดที่สุดคือพิธีสู่ขวัญในงานแต่งงานโดยมีหมอพราหมณ์ หรื อผู้อาวุโสซึ่งมักจะเป็นคนเฒ่าแก่ในชุมชน
เป็นผู้กาหนดทิศทางต่างๆในการกาหนดทิศทางในการประกอบพิธี ซึ่งเป็นความรู้ที่สืบต่อกันมาการประกอบพิธีจะมี
พานบายศรี ปูรองด้วยผ้าขาวหรือผ้าขาวม้าผืนใหม่ ขันน้ามนต์ สารับกับข้าว เหล้าขาว ฝ้ายขาว ขันห้า มีเทียนห้าคู่
และดอกไม้ห้าคู่ จากนั้นหมอพราหมณ์จะกาหนดทิศทางให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวหันหน้าไปในทิศทางอันเป็นมงคล เพื่อ
ไม่ให้ปะทะกับทิศร้ายหรือดาวร้าย ที่เรียกว่า “ดาวพิดาน” ซึ่งดาวพิดานนี้ ถือเป็นดาวอัปมงคล หรือทิศไม่ดี และจะ
หมุนเวียนเปลี่ยนไปในแต่ละเดือน ตามคากล่าวของหมอพราหมณ์ว่าไว้ดังนี้ “เดือนเจียง ยี่ สาม ไปอยู่ทางตะวันตก,
สี่ ห้า หก ตกไปอุดร ,เจ็ด แปด เก้า เข้าบูรพา,สิบเอ็ด สิบสอง จรไปทิศใต้ คู่แต่งงานคู่ไดบังอาจหันหน้าสู้ พวกเขาจัก
พินาศไปเอง” ซึ่งเจ้าบ่าวเจ้าสาว จะต้องไม่หันหน้าไปในทิศดังกล่าวแม้แต่ขบวนแห่ขันหมากของเจ้าบ่าว ก็ ห้ามตั้ง
ขบวนหันหน้าไปปะทะดาวพิดาน โดยมีความเชื่อว่าหากหันหน้าไปปะทะดาวพิดาน ซึ่งเป็นทิศร้าย จะมีเหตุต้อง
เลิกรากัน ไม่สมหวังในความรัก ในชุมชนชาวไทยลาวบ้านพันดอน จากการลงพื้นที่ของผู้วิจัย พบว่าความเชื่อเรื่อง
ทิศมงคลยังมีอยู่ แต่จะปฏิบัติเฉพาะงานแต่งงานที่มี หมอพราหมณ์ในพิธีสู่ขวัญหรือผู้สูงอายุ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รู้ใน
ชุมชนเป็นผู้บอกกล่าว ความเชื่อนี้ไม่พบในกลุ่มคนรุ่นใหม่เพราะเข้าใจว่าเป็นเรื่องของผู้สูงอายุปัจจุบันการแต่งงานมี
การปรับเปลี่ยนโดยใช้พิธีสงฆ์ โดยนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตราหาร ประกอบพิธีสู่ขอ พิธีหมั้น
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บางงานตัดพิธีบายศรีสู่ขวัญออกเพราะเห็นเป็นเรื่องยุ่งยากในการจัดทาบายศรีและหาหมอพราหมณ์มาทาพิธี ซึ่งคน
ในปัจจุบันยึดถือความสะดวก และการจัดงานก็จะมีผู้รับจ้างจัดงานซึ่งมักจะจัดวางสิ่งของตามที่ตนเห็นเหมาะสมโดย
ไม่ได้คานึงเรื่องทิศมงคลตามตาราพราหมณ์
3. ความเชื่อด้านการเสริมสวัสดิมงคล (สะเดาะเคราะห์,เสียเคราะห์แต่งแก้) พิธีเสียเคราะห์แต่งแก้ ใน
ชุมชนชาวไทยลาวบ้านพันดอน เมื่อประสบกับเคราะห์เข็ญ มีเหตุต้องเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จะต้อง
ทากระทงเสียเคราะห์ คือ กระทงที่ทาจากกาบกล้วยแบ่ง เป็น 9 ช่อง ใส่หมากพลู ข้าวเหนียวแดงข้าวเหนียวดา หุ่น
ผู้ชายผู้หญิง เส้นผมและเล็บของผู้ที่จะสะเดาะเคราะห์ ให้ให้หมอพราหมณ์เป็นผู้สวดขับไล่สิ่งอัปมงคลจากการลง
พื้นที่ของผู้วิจัยพบว่า พิธีสะเดาะเคราะห์ เสียเคราะห์แต่งแก้ เป็นเพียงความทรงจาของคนเฒ่าคนแก่ในชุมชน ซึ่งใน
ปัจจุบันความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเข้ามามีบทบาทเบียดขับพิธีกรรมนี้ มีการปรับเปลี่ยนเป็นพิธีสวดนพเคราะห์
สวดมนต์ข้ามปีเสริมดวงชะตาราศีในวันขึ้นปีใหม่ หรือแม้แต่พิธีแก้ชงตามความเชื่อจีน โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้นาในการ
ประกอบพิธีกรรม และใช้วัดเป็นสถานที่ประกอบพิธี
4. ความเชื่อขวัญ พิธีกรรมตามความเชื่อพราหมณ์ ที่พบเห็นในชุมชนชาวไทยลาวบ้านพันดอน ที่โดด
เด่นที่สุดคือความเชื่อเรื่อง “ขวัญ” ชาวชุมชนไทยลาวบ้านพันดอนเชื่อว่า เป็นสิ่งที่ติดตามมาตั้งแต่เกิด ถ้าขวัญอยู่กับ
เนื้อกับตัวถือว่าเป็นสิริมงคล จิตใจมั่นคง แต่หากว่ามีสิ่งที่ทาให้สะเทือนใจ ตกใจ จะเรียกว่า “เสียขวัญ” ขวัญจะ
ออกจากร่างไป หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ขวัญหนีดีฝอ่ ขวัญกระเจิง ขวัญหาย” จะทาให้บุคคลนั้นรู้สึกไม่สบาย มี
อาการหวาดกลัว หรือเป็นไปต่างๆนานา การปฏิบัติตามความเชื่อเรื่องขวัญ คือ “พิธีบายศรีสู่ขวัญ ”หรือ “เรียก
ขวัญ” ซึ่งจะมีผู้รู้พิธีคือ “หมอพราหมณ์สู่ขวัญ”หรือ “หมอสูตรขวัญ” เสร็จแล้วจะมีการผูกข้อมือด้วยฝ้ายขาวและ
กล่าวคาอวยพร ในชุมชนชาวไทยลาวบ้านพันดอน คือนายสมัย โภคาพานิช หมอพราหมณ์ประจาหมู่บ้าน อธิบายว่า
พิธีบายศรีสู่ขวัญ คือการเรียกขวัญมาอยู่กับเนื้อกับตัว ในกรณีที่มีเหตุตกใจหรือสะเทือนใจอย่างรุนแรงแล้ว ยังมีพิธี
บายศรีสู่ขวัญที่เสริมขวัญ คือเสริมกาลังใจ เช่น จะไปเกณฑ์ทหาร สอบบรรจุราชการได้ ไปทางานต่างประเทศ เลื่อน
ยศตาแหน่ง เป็นต้น โดยการสู่ขวัญ ก็จะเป็นการบอกกล่าวด้วยข้อความที่เรียกว่า “บทสูตรขวัญ” คือคากล่าวปลุกใจ
ต่างๆ ตลอดจนถึงรดน้ามนต์เสกเป่า และการผูกข้อต่อแขน (ผูกข้อมือด้วยฝ้ายขาว) เพื่อให้ขวัญดีมีใจกล้าหาญ
สัญลักษณ์ของการปฏิบัติตามความเชื่อพราหมณ์ในเรื่องขวัญ ที่เห็นเด่นชัดคือ พานบายศรีสู่ขวัญ หรือ “พาขวัญ”
จากการศึกษาภาคสนามของผู้วิจัย พบว่า พานบายศรี หรือ พาขวัญ มิได้ใช้เฉพาะงานแต่งงานหรืองานบวชเท่านั้น
แต่ยังสามารถพบเห็นพาขวัญ ในการสู่ขวัญคนป่วย สู่ขวัญอุบัติเหตุ ส่วนพิธีที่ไม่ใช้พานบายศรีหรือพาขวัญ คือ “การ
ส่อนขวัญ” ในสถานที่ที่ผู้ประสบอุบัติเหตุ ซึ่งหมอพราหมณ์ จะใช้พียง “ขัน 5”มีดอกไม้ธูปเทียน อย่างละ 5 คู่ สวิง
และผ้าขนหนู เท่านั้น ที่ใช้ในการประกอบพิธีเชิญขวัญ พิธีกรรมเกี่ยวกับขวัญ มีจุดประสงค์ในการสร้างขวัญกาลังใจ
นั่นเอง พิธีบายศรีสู่ขวัญ ในชุมชนไทยลาวบ้านพันดอน พบว่ามี 2 ประเภท ดังนี้ ประเภทที่ 1 เป็นการสู่ขวัญในช่วง
เปลี่ยนผ่านชีวิต เช่น การสู่ขวัญแต่งงาน การสู่ขวัญนาค การสู่ขวัญเด็กแรกเกิด การสู่ขวัญการงานการประกอบ
อาชีพและประเภทที่ 2 คือการสู่ขวัญเกี่ยวกับการเกษตรกรรม เช่น การสู่ขวัญข้าวสู่ขวัญนางโพสพความเชื่อเรื่อง
ขวัญของชุมชนชาวไทยลาวบ้านพันดอน พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มวัยกลางคน และกลุ่มคนรุ่นใหม่ ยังมีความเชื่อนี้
และปฏิบัติอยู่
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5. ความเชื่อด้านที่อยู่อาศัย ในการการสร้างบ้านของชุมชนไทยลาวบ้านพันดอน ยึดถือความเชื่อและ
ปฏิบัติเช่นเดียวกับชาวอีสานทั่วไป โดยจะมักเลือกทาเลที่เอื้อต่อการยังชี พ ความเชื่อพราหมณ์ที่ปรากฏคือ พิธียก
เสาเอก เสาโท และพิธีขึ้นบ้านใหม่ โดยจะผสมผสาน ความเชื่อด้านทิศ และความเชื่อด้านการเสริมสวัสดิมงคลเข้า
ไปด้วย การปฏิบัติตามความเชื่อนี้คือ การกาหนดวันในการยกเสาเอก เสาโทในการสร้างบ้าน และการขึ้นบ้านใหม่
กาหนดวันอันเป็นมงคลตามความเชื่อด้านฤกษ์ยาม และการวางเสาเอกเสาโทตามทิศมงคลโดยไม่ปะทะดาวพิดาน
คือดาวร้ายหรือทิศร้าย เมื่อได้วันเวลาตามที่หมอพราหมณ์กาหนด ก็จะประกอบพิธียกเสาเอกเสาโท โดยมีอุปกรณ์
ในพิธีคือ ขันห้า (ดอกไม้และเทียนอย่างละห้าคู่) กระทงหน้าวัว(ทาจากกาบกล้วยดัดเป็นรูปสามเหลี่ยม โดยใส่ข้าว
เหนียวดาข้าวเหนียวแดงหมากพลูบุหรี่ปลาร้า) ผ้าแพรสามสี ต้นกล้วย ต้นอ้อย ไซดักปลา อักใส่ฝ้าย โดยเริ่มพิธีหมอ
พราหมณ์จะนาขันห้าและกระทงหน้าวัวเข้าไปยังหลุมที่ขุดไว้ บอกกล่าวเชิญพระแม่ธรณีออกจากบริเวณนั้น หากไม่
เชิญแม่ธรณีออกจากบริเวณตั้งเสาเอก จะทาให้เจ้าของบ้านอยู่ไม่เป็นสุข จากนั้นนาของที่เตรียมไว้ผูกไว้กับเสาเอก
และเสาโท โดยจะใช้ไซดักปลาผูกไว้กับเสาเอก มีความหมายคือดักเงินดักทองเข้าบ้าน ใช้อักใส่ฝ้ายผูกเสาโท มี
ความหมายคือความแน่นหนามั่นคง เมื่อได้เวลาอันเป็นมงคล คื อ 9.00 น.อันหมายถึงความก้าวหน้า ก็จะยกเสาเอก
เสาโทตั้งขึ้น เป็นเสร็จพิธี เมื่อสร้างบ้านเสร็จก็จะมีพิธีขึ้นบ้านใหม่ โดยมีพราหมณ์เป็นผู้ประกอบพิธีขึ้นบ้านใหม่ โดย
กาหนดวันอันเป็นมงคลเช่นเดียวกันกับพิธียกเสาเอกเสาโท โดยพราหมณ์จะแต่งกายด้วยชุดขาว ใส่กุบหรืองอบ ถื อ
ไม้ท้าวสะพายดาบ สมมุติตนเป็นคนเดินทางพร้อมกับเจ้าของบ้าน เดินโห่ร้องวนรอบบ้าน 3 รอบ โดยมีผู้อาวุโส ออก
จากบ้านมาถามหมอพราหมณ์และคณะจากนั้นก็จะโต้ตอบกัน โดยหมอพราหมณ์จะมาขออาศัย และนาความร่ารวย
ความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่บ้านหลังนี้ จากนั้นหมอพราหมณ์และเจ้าของบ้านก็ขึ้นบ้านหลังใหม่ ตอกสิ่ว ตอกตะปู ห้อย
ถุงย่ามและดาบ สู่ขวัญเจ้าของบ้าน จากนั้นจะรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งปัจจุบันความเชื่อด้านที่อยู่อาศัย ของ
ชุมชนชาวไทยลาวบ้านพันดอน จากการลงพื้นที่ของผู้วิจัยพบว่า ถูกอิทธิพลความเชื่อทางพุทธศาสนาเข้ามาเบียดขับ
โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้ทาหน้าที่ในการประกอบพิธีแทนหมอพราหมณ์ พิธียกเสาเอกเสาโท มีการใช้สายสินธุ์ผูกที่
เสาเอกเสาโทแล้วนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธีสวยชัยมงคลคาถาแล้วยกเสาตั้งเลย พิธีขึ้นบ้านใหม่ ก็นิยมทาบุญ
เลี้ยงพระแทนพิธีพราหมณ์ ความเชื่อด้านนี้ยังคงปฏิบัติในกลุ่มคนผู้สูงอายุเท่านั้น ในขณะที่วัยกลางคนและกลุ่มคน
รุ่นใหม่ไม่พบว่ามีการปฏิบัติ เพราะเห็นว่าความเชื่อทางพระพุทธศาสนาสะดวกกว่าและเป็นมงคลเหมือนกัน
การอภิปรายผล
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่องความเชื่อและการปฏิบัติตามความเชื่อคติพราหมณ์ของชาวไทยลาว จังหวัด
อุดรธานี สามารถนามาอภิปรายผลได้ดังนี้
ความเชื่อพราหมณ์ของชุมชนบ้านพันดอนจังหวัดอุดรธานีเกิดจากการถ่ายทอดความเชื่อผ่านพิธีกรรมที่
ยึดถือปฏิบัติกันมาจากคนรุ่นเก่าสืบกันมาต่อเนื่องจนถึงคนในยุคปัจจุบัน ซึ่งอิทธิพลความเชื่อนี้ผ่านอาณาจักรขอม
โบราณ และเคยมีอานาจปกครองเหนือดินแดนภาคอีสานมาก่อนที่อาณาจักรล้านช้างจะแผ่อิทธิพลเข้ามาสู่ดินแดน
ในแถบนี้ ความเชื่อพราหมณ์ปะปนอยู่กับความเชื่อท้องถิ่นในทุกรูปแบบอย่างกลมกลืน ผ่านทางพิธีกรรมที่สร้างขวัญ
และกาลังใจในวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตความเชื่อพราหมณ์ยั งมีอิทธิพลต่อ
ความมั่นคงทางด้านครอบครัวดังจะเห็นได้จากการกระทาพิธีในช่วงวาระสาคัญต่างๆของชีวิตที่เกี่ยวกับความเชื่อ
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เรื่อง “ขวัญ” ผ่านพิธีบายศรีสู่ขวัญความเชื่อเรื่องที่อยู่อาศัยผ่านพิธียกเสาเอกเสาโทพิธีขึ้นบ้านใหม่ที่ทาให้ผู้ผ่าน
พิธีกรรมเกิดกาลังใจ และมีความมั่นใจว่าต่อไปภายภาคหน้าชีวิตของตนและคนในครอบครัวจะปกติสุขโดยชาวบ้าน
มีความเชื่อมั่นว่าเมื่อได้กระทาพิธีพราหมณ์ตามความเชื่อนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตนเกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่
ตนและครอบครัวซึ่งสอดคล้องกับ ธวัช ปุณโณทก (2532: 25-29) ได้กล่าวถึงพิธีพราหมณ์เรื่อง การสู่ขวัญของชาว
อีสานว่า ประเพณีสู่ขวัญของชาวอีสาน ขวัญคือสิ่งที่เป็นมิ่งมงคลสถิตอยู่กับชีวิตมนุษย์ สัตว์ พืช รวมถึงเครื่องใช้ใน
การประกอบอาชีพ การสู่ขวัญของชาวอีสานกระทาเกือบทุกขั้นตอนของชีวิต และมีความสัมพันธ์กับการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมอย่างแน่นแฟ้นในส่วนของพิธีกรรมตามความเชื่อพราหมณ์สามารถกระทาได้ทุกที่ ดังนั้นความเชื่อ
พราหมณ์จึงไม่มีความจาเป็นจึงต้องสร้างถาวรวัตถุใดๆ เอาไว้ภายในหมู่บ้าน แต่จะสังเกตความเชื่อพราหมณ์ที่แฝง
ตัวอยู่ในชุมชนได้ เมื่อมีพิธีกรรมต่างๆ ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในความเชื่อพราหมณ์ จะต้องทาขึ้นง่ายๆ เพียงใช้ไปเฉพาะ
พิธีกรรมหนึ่งๆ เท่านั้น เช่น ขันหมากเบ็ง ขันห้า พานบายศรีที่ใช้ในการสู่ขวัญ กระทงเก้าห้องที่ใช้ในพิธีสะเดาะ
เคราะห์ ฝ้ายขาวที่ใช้ในการผูกข้อมือรับขวัญ ซึ่งจะมีผลในการเสริมสร้างขวัญกาลังใจ ขัดเกลาจิตใจโดยมีหม อ
พราหมณ์เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมซึ่งจะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากคนในชุมชนและต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป
สอดคล้องกับ อนุศาสน์ ป้องศิริ (2549: 124) ได้ทาการศึกษาพิธีสู่ขวัญ อาเภอปากชม จังหวัดเลย พบว่า บทบาท
ของหมอสู่ขวัญช่วยขัดเกลาสมาชิกในสังคม กระบวนการและขั้นตอนในพิธีกรรมช่วยในการอบรม แนะนาสมาชิกให้
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยจะพบได้จาก เนื้อหาในบทสู่ขวัญ การอบรม แนะนาในฐานะเป็นผู้อาวุโส ประจาหมู่บ้าน
หมอพราหมณ์สู่ขวัญยังทาหน้าที่เป็นผู้นาด้านจิตวิญญาณที่ช่วยรักษาแก้ไขปัญหาทางจิตใจซึ่งต่อมามีความรับเอา
ความเชื่อทางพุทธศาสนาเข้ามาผสมผสานจนมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบพิธีกรรมบางอย่างจากพิธีพราหมณ์เป็นพิธี
สงฆ์เช่นพิธีทาบุญเลี้ยงพระในงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่การกาหนดฤกษ์ยามอันเป็นมงคลโดยพระสงฆ์ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าศาสนาพุทธคือความเชื่อหลักที่มีการอ้างถึงในการจัดงานประเพณีต่างๆ ความเชื่อพราหมณ์จึงมักปรากฏอยู่ใน
รูปแบบพิธีกรรมที่แทรกเสริมเข้ามาในทุกๆพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเพื่อให้พิธีกรรมนั้นๆมีความศักดิ์สิทธิ์และความ
เป็นสิริมงคลยิ่งขึ้น
จากความเชื่อพราหมณ์ที่พบในชุมชนทั้ง 5 ด้านพบว่าความเชื่อขวัญเป็นเพียงความเชื่อเดียวที่ยังได้รับการ
ทาซ้ามากที่สุดส่วนความเชื่อด้านฤกษ์ ยาม , ด้านทิศมงคล ,ด้านการเสริมสวัสดิมงคล (สะเดาะเคราะห์,เสียเคราะห์
แต่งแก้)และด้านที่อยู่อาศัยได้ผนวกเข้ากับความเชื่อทางพระพุทธศาสนาโดยมีพระสงฆ์เป็นผู้กระทาพิธีกรรมตาม
ความเชื่อนี้และมีวัดเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมซึ่งมักจะจัดพิธีกรรมในวันหยุดราชการด้วยเห็นว่า พิ ธี
พราหมณ์บางอย่างต้องใช้เวลาวันเวลาที่กาหนดตามฤกษ์ยามไม่สะดวกแก่ผู้ร่วมพิธีการปฏิบัติตามจารีตดั้งเดิมมี
ความยุ่งยากซับซ้อนและไม่เหมาะกับสภาพสังคมในปัจจุบันเพราะด้วยสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปความเชื่อพิธีพราหมณ์
จึงเป็นเพียงความทรงจาของผู้สูงอายุในชุมชนถึงแม้ว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่นาเอารูปแบบพิธีพราหมณ์เหล่านั้นมาปฏิบัติ
แต่ขาดการถ่ายทอดความมุ่งหมายของพิธีกรรมนั้นอย่างชัดแจ้งจึงทาให้พิธีกรรมพราหมณ์สาหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่
หลงลื ม จุ ด มุ่ งหมายดั้ งเดิ ม ของวั ฒ นธรรมประเพณี ที่ ดี งามคงเหลื อ ไว้ เ ฉพาะรู ป แบบที่ จั ด ขึ้ น เพื่ อ ความบั น เทิ ง
สนุกสนานหรือเป็นเพียงแค่ทาตามๆกันไปเพื่อให้ผ่านพ้นไปตามจารีตปฏิบัติเท่านั้นขาดการสืบทอดส่งต่อแนวความ
เชื่อดั้งเดิมทั้งในส่วนบุคคลที่เป็นผู้นาในการประกอบพิธีพราหมณ์ตลอดจนปัญหาการสืบทอดความเชื่อไปสู่คนรุ่น
ใหม่ซึ่งเป็นผู้ร่วมสาคัญในฐานะผู้ปฏิบัติพิธีพราหมณ์สอดคล้องกับ กับ อนุศาสน์ ป้องศิริ (2549: 124) ปรับเปลี่ยน
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ภาวะโลกปัจจุบัน กลุ่มคนวัยรุ่นอายุระหว่าง 15 – 25 ปี มีความเชื่อในเรื่องพิธีสู่ขวัญน้อยที่สุด ทาให้พิธีกรรมสู่ขวัญ
บางอย่างได้สูญหายไป
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยศึกษาความเชื่อและการปฏิบัติตามความเชื่อพิธีกรรมพราหมณ์ในการทาหน้าที่ค้าจุน
สังคม ในพื้นที่ชุมชนชาวไทยลาว ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้
1. หน่วยงานท้องถิ่น ควรเข้าไปส่งเสริมกิจกรรมด้านวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อชุมชน โดยมุ่งเน้นให้
ชาวบ้านตระหนักถึงวัตถุประสงค์ดั้งเดิมของประเพณีพิธีกรรม อันจะนามาซึ่งการเล็งเห็นความสาคัญของภูมิปัญญา
และความเชื่อดั้งเดิม และดาเนินงานด้านวัฒนธรรมประเพณีให้ถูกต้องเหมาะสมโดยไม่ล้มล้างหรือทาลายคติความ
เชื่อและแนวปฏิบัติเดิม
2. ชาวบ้านควรมีการส่งต่อภูมิปัญญาคติความเชื่อพิธีกรรมพราหมณ์สคู่ นรุน่ ใหม่ โดยเน้นสร้างความรูค้ วาม
เข้าใจในสาระสาคัญของความเชื่อและการปฏิบัติตามความเชื่อคติพราหมณ์ เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้สืบสานต่อไปโดยไม่
หลงลืมวัตถุประสงค์ เพื่อให้สังคมอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ตามอุบายวิธีขัดเกลาสังคมของบรรพบุรุษ
เอกสารอ้างอิง
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การปฏิบัติและการสอบอารมณ์กรรมฐานตามหลักพุทธศาสนาเถรวาทในกัมพูชา
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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษา หลักการสอบอารมณ์ตามหลักคาสอนพระพุทธศาสนาเถรวาทของ
สานักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในประเทศกัมพูชา และวิเคราะห์หลักการปฏิบัติสอบอารมณ์ที่ถูกต้องมาประยุกต์ใช้เพื่อ
แก้ปัญหาผู้ปฏิบัติกรรมฐาน โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ค้นคว้าจากเอกสารปฐมภูมิและการสัมภาษณ์ ผลวิจัยพบว่า การ
ปฏิบัติกรรมฐานในพระไตรปิฎกแบ่งเป็น ๒ อย่างคือ สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน สมถะมีอารมณ์กรรมฐาน
๔๐ อย่าง ส่วนวิปัสสนามี อารมณ์ ๖ อย่าง เรียกว่า วิปัสสนาภูมิ ส่วนการสอบอารมณ์กรรมฐานไม่ปรากฎเป็นระบบ
แต่พระพุทธเจ้าใช้วิธีเทศน์สอน และให้คาแนะนาเป็นส่วนตัวเพื่อนาจิตผู้ปฏิบัติให้บรรลุถึงมรรค ผล นิพพาน การ
ปฏิบัติกรรมฐานในประเทศกัมพูชา ได้รับอิทธิจากคาสอนของพระอาจารย์ สม บุญเธือน ซึ่งเน้นอานาปานสติ
กรรมฐานเป็นหลัก ใช้การรู้เท่าทันอิริยาบถปัพพะ ในการเริ่มทากรรมฐานจะต้องบูชาและขอมาโทษต่อพระรัตนตรัย
ก่อนแล้วพิจารณามรณัสติแล้วจึงนั่งสมาธิภาวนาตามหลักอานาปานสติ จนจิตเข้าสู่สมถะและพัฒนาสูงขึ้นไปเป็น
วิปัสสนาอย่างต่อเนื่องไม่แยกจากกัน ส่วนการสอบอารมณ์กรรมฐานไม่ปรากฏเป็นรูปแบบแน่นอนแต่อาศัยการเรียน
ในชั้น การเทศน์สอน และการให้คาแนะนาเฉพาะผู้ปฏิบัติที่ประสบปัญหา หลักการปฏิบัติแบบอานาปาสติกรรมฐาน
ก็มีความสอดคล้องกับหลักมหาสติปัฏฐานซึ่งเป็นทางไปสู่การบรรลุมรรคผลและ นิพพาน
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Abstract
This research article aims at investigation on the meditation practice and examining
tradition found in Tipitaka, in Cambodia and analysis for its consistency of original Tipitaka scripture.
It is qualitative research by collecting from primary source, Tipitaka as well as interviews. The result
revealed that meditation practice in the Tipitaka was classified into 2 types; Samatha and Vipassana.
Samatha contains 40 objects of concentration and Vipassana contains 6 objects called as
Vipassanabhumi. The formal meditation examination was not found in the Buddha’s time but he
taught and advices each person for realizing Magga and Phala. Meditation practice in Cambodia
was popularly influenced by the teachings of Master Som Boonthern. He emphasizes on
contemplating on breathing, main posture awareness. In the beginning of meditation, one must
worship Triple Gems, reminding to his body with death mindfulness, and meditating, observing his
own breathing in-out until his mind became restless interring into tranquility stage and cultivating
the insight continuously without separate between Samatha and Vipassana. The meditation
examining found no official system but the practitioners will learn in the class, the preaching and
advices from Vipassana master. Only those who found difficulties while practicing, will ask for
individual solution from master. The breathing meditation is consistent with Mahasatipatthana
practice which leads to the noble path and Nibbana in final.
Keywords: Meditation, Meditation examining, Main posture
บทนา
ลังกาหรือสิงหลนับถือพระพุทธศาสนาลัทธิเถรวาทสืบมาแต่ครั้งพระเจ้า อโศกมหาราช เหมือนกับทาง
สุวรรณภูมิ ครั้นตกราวพุทธศตวรรษที่ ๑๗ ลังกาได้ทาสังคายนาพระธรรมวินัยซึ่งนับเป็นหนที่ ๗ ในตานานสังคายนา
ของฝ่ายเถรวาท กิตติศัพท์แพร่หลายมาถึงประเทศพม่ามีพระสงฆ์จากพุกามและมอญที่บวช ใหม่กับพระสงฆ์ลังกา
กลับมาเมืองพุกามและเมืองมอญ ตั้งเป็นคณะลังกาวงศ์ขึ้นได้รับความนับถือเลื่อมใสจาก พระราชาและประชาชน จึง
เจริญรุ่งเรืองขึ้น พระสงฆ์พวกเก่านับวันก็ค่อย ๆ หมดไปโดยพฤตินัย ครั้งนั้ นมี คณาจารย์ในลังกาวงศ์นี้รูปหนึ่ง ชื่อ
พระราหุลเป็นชาวลังกาได้จาริกจากพุกามมาตั้งคณะลังกาวงศ์ขึ้นที่เมือง นครศรีธรรมราชซึ่งยังเรียกชื่อว่า เมืองตาม
พรลิงค์ มีกษัตริย์มลายูเชื้อสายศรีวิชัยปกครองอยู่ คณะสงฆ์ลังกาวงศ์ ที่เมืองนคร ฯ ก็เจริญขึ้นเหมือนที่พุกาม เป็ น
เหตุให้แพร่หลายสู่ประเทศไทยและกัมพูชาในกาลต่อมา พวกพุกามปกครองอาณาจักรทางลานนา อยู่ถึงปลายพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๗ ก็หมดอานาจ อิทธิพลทั้งมอญและเขมรก็หมดฤทธิ์ ลงไปมากแล้ว มีคนไทยได้ตั้งตนเป็นเจ้าเมือง
ปกครองกันเอง นับตั้งแต่พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ กษัตริย์เขมร องค์สุดท้ายที่มีอานาจและทรงเป็นมหายานพุทธมามกะ
ที่เคร่งครัดแล้ว ลัทธิมหายานพร้อม ๆ กับอานาจของ อาณาจักรเขมรก็เสื่อมโทรมลงทันทีพระพุทธศาสนาเข้าสู่
กัมพูชาเขมรหรือกัมพูชา ในสมัยโบราณเรียกว่า ขอม และมีชื่ออื่น ๆ เรียกอีกหลายชื่อตามชื่ออาณาจักรเล็ก ๆ เป็น
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อาณาจักรที่ได้รับอารยธรรมจากอินเดียโดยตรง มีตานานเล่าว่า พราหมณ์ชาวอินเดียคนหนึ่งชื่อโกณฑัญญะได้อพยพ
ผู้คนจากอินเดียมาตั้งอาณาจักรขึ้น กษัตริย์ยุคนั้นเรียกว่า ราชวงศ์โกณฑัญญะ กษัตริย์ขอมอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา
ให้เจริญรุ่งเรืองในพุทธศตวรรษที่ ๑๔ แต่ศาสนาพราหมณ์ก็ยังมีอยู่ กษัตริย์ขอมบางองค์นับถือศาสนาพราหมณ์ บาง
องค์ นั บ ถื อ พระพุ ท ธศาสนาฝ่ า ยมหายาน ที่ นั บ ถื อ พระพุ ท ธศาสนาฝ่ า ยเถรวาทไม่ มี ศาสนาพราหมณ์ กั บ
พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานจึงผลัดกันเจริญรุ่งเรือง (ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត,2006 : 49) จนถึงพุทธศตวรรษ
ที่ ๒๐ กองทัพไทยของพระบรมราชาธิราชที่ ๑ (ขุนหลวงพะงั่ว) ตีนครธมแตก ไทยกวาดครัวเขมรมาเป็นเชลย
จานวนหลายหมื่นคนตั้งแต่นั้นมา ขอมหรือเขมรก็เสื่อมลง กลายเป็นชาติเล็ก ๆ ชาติหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เท่านั้น ส่วนพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานก็เสื่อมไป คงเหลือแต่พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทและศาสนาพราหมณ์
(นักองค์ นพรัตน์, ๒๕๕๐: ๕–๗)
ต่อมา ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ พระองค์ทรงสนพระทัยในพระพุทธศาสนาจึงทรงนาระบบพุทธราชามา
ปรับใช้ในการปกครองถือเป็นการปฏิวัติความเชื่อเรื่องเทวราชา ที่มีความแต่เดิม จากที่กษั ตริย์เคยสัมพันธ์โดยตรง
กับเทพเจ้า และราษฎรก็เชื่อความสามารถนี้เชื่อมโยงกับฟ้าฝนที่ตกต้องตามฤดูกาลและความอุดมสมบูรณ์มาสู่
กษัตริย์ในพระพุทธศาสนาที่ทรงดูแลทุกข์สุขของประชาชนด้วยพระองค์เอง มีจารึกว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ โปรด
เกล้าฯ ให้สร้างถนนทั่วราชอาณาจักร ซึ่งประชาชนเห็นว่าที่เป็นความเมตตากรุณาของพระองค์ ทรงให้พระราชกุมาร
คือพระตามลินทะไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่ลังกาและผนวชที่วัดมหาวิหาร (พุทธศาสนบัณฑิตสถาน, ๒๕๑๔: ๘๑)
กรรมฐานถือว่าเป็นเอกลักษณ์สาคัญทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบ แล้วนามาเผยแผ่สั่งสอน
พุทธบริษัทมีปรากฏเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้น ความจริงการปฏิบัติกรรมฐานในมัยพุทธกาลปรากกว่ามีแพร
หลายมากมายจะเป็นได้จากคัมภีร์พระไตรปิฎกที่ได้บันทึกเรื่องราวและคาสอนที่พระพุทธองค์ทรงสอนกรรมฐานไว้
เช่น มหาสติปัฏฐานสูตร ซึ่งมีหลักปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานในตัว (ม.มู. (ไทย), ๑๒: ๑๐๑), พระ
สูตรนี้ทรงประสงค์จะเน้นความสาคัญและความจาเป็นของสติที่จะนาไปใช้ในงานคือการกาจัดกิเลสและในงานทั่งไป
และแสดงถึงว่าชีวิตเรามีจุดที่ควรใช้สติกากับดูแลทั้งทั้งหมด ๔ แห่ง คือ ร่างกายพร้อมทั้งพฤติกรรม เรียกว่า กายา
นุปัสสนา เวทนานุปัสสนา คือความรู้สึกสุข ทุกข์ เป็นต้น เรียกว่า เวทนานุปัสสนา จิต คือผู้ทาหน้าที่รู้อารมณ์
เรียกว่า จิตตานุปัสสนา สภาวธรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับกาย เวทนา และจิตนั้นเรียกว่า ธัมมานุปัสนนา มีมาในพระ
บาลีว่า “เอกายโน อย ภิกฺขเว มคฺโค สตฺตาน วิสุทฺธิยา โสกปริเทวาน สมติกฺกมาย ทุกฺขโทมนสฺสาน อตฺถงฺคิกมาย
ญายสฺส อธิคมาย นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย ยทิท จตฺตาโร สติปฏฐานา” (ที.ม. (บาลี) ๑๐/๓๒๕) การเจริญสมถกรรม
ฐานและวิปัสสนากรรมฐาน เป็นการแสวงหาความหลุดพ้นของแต่ละสานักแม้แต่ในสมัยพุทธกาล พวกพราหมณ์ก็มี
การแสวงหาความหลุดพ้นด้วยวิธีการต่าง ๆ พระโพธิสัตว์ออกบวชใหม่ ๆ ก็แสวงหาความหลุดจากสานักของอาจารย์
ต่าง ๆ จนรู้ว่าไม่ใช่ทางจึงหันมาแสวงหาทางสายกลางจึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาพุทธเจ้าแล้วทรงเผยแผ่พระศาสนา
เพื่อโปรดสรรพสัตว์ ต่อมาเมื่อถึงยุคปัจจุบันก็มีการปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้นตามที่อาจารย์ได้สั่งสอนมาอาจ
เหมือนกันหรือต่างกันทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานแต่จุดมุ่งหมายก็เหมือนกัน
พระอนุรุทธาจรย์ได้แสดงกรรมฐานเพื่อให้กุลบุตรได้ทราบว่ามี ๒ ประการดังพระบาลีว่า สมถวิปสฺสนาน
ภาวนานมิโต ปร กมฺมฏฺฐาน ปวกฺขามิ ทุวิธมฺปิ ยถากฺกม จะเห็นได้ว่า กรรมฐานมี ๒ ประการคือสมถะกรรมฐานและ
วิปัสสนากรรมฐาน การเจริญกรรมกรรมฐานนั้นต้องใช้การภาวนา ซึ่งแปลว่าทาให้เจริญตามวิเคราะห์ว่า ภาเวตพฺพนฺ
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ติ ภาวนา ธรรมที่บัณฑิตทั้งหลายพึงทาให้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกและครั้งหลัง ๆ ให้ติดต่อกันเป็นนิจ จนถึงเจริญขึ้น
ฉะนั้นจึงชื่อว่า ภาวนา ธรรมที่ชื่อว่า ภาวนา มีอยู่ ๒ อย่างคือ ๑) สมถภาวนา ๒) วิปัสสนาภาวนา
สมถภาวนา ตามรูปวิเคราะห์ว่า กิเลเส สเมตีติ สมโถ ธรรมใดทาให้กิเลสมีกามฉันทนิวรณ์ เป็นต้นสงบลง
ฉะนั้น ธรรมนั้นชื่อว่า สมถะได้แก่สมาธิ คือ เอกัคคตาที่ในมหากุศลจิต ๘ และรูปาวจรปฐมฌานกุศลจิต ๑ อีกนัย
หนึ่ง จิตฺต สเมตีติ สมโถ ธรรมใดทาให้จิตที่ไม่สงบเนื่องมาจากได้รับอารมณ์หลาย ๆ อย่างสงบลงมาตั้งอยู่ในอารมณ์
อันเดียว ฉะนั้น ธรรมนั้นชื่อว่า สมถะได้แก่สมาธิ คือ เอกัคคตาที่ในมหากิริยาจิต ๘ และรูปาวจรปฐมฌานกิริยาจิต
๑ อีกนัยหนึ่ง วิตกฺกาทิ โอราริกธมฺเม สเมตี ติ สมโถ ธรรมใดทาให้องค์ฌานชนิดหยาบมีวิตกเป็นต้นสงบลงคือไม่ให้
เกิดขึ้นอีก ฉะนั้น ธรรมนั้นชื่อว่า สมถะได้แก่สมาธิ คือ เอกัคคตาที่ในทุติยฌานกุศลกิริยา เป็นต้นจนถึงปัญจมฌาน
กุศลกิริยา รูปาทิอารมฺมเณสุ ปญฺญตฺติยา จ นิจฺจ สุข อตฺต สุภ สญฺญาย จ วิเสเสน นามรูปภาเวน วา อนิจฺจาทิอากา
เรน วา ปสฺสตีติ วิปสฺสนา ธรรมชาติใดย่อมเห็นแจ้งในอารมณ์ต่าง ๆ มีรูปารมณ์โดยความเป็นนาม รูป ที่พิเศษนอก
ออกไปจากบัญญัติ โดยการละทิ้งสัททบัญญัติ อัตถบัญญัติเสียสิ้นและย่อมเห็นแจ้งในอารมณ์ต่าง ๆ มีรูปารมณ์เป็น
ต้นโดยอาการเป็น อนิจจะ ทุกขะ อนัต ตะ อสุภะ ที่พิเศษนอกออกไปจากนิจจสัญญาวิปัลลาส สุขสัญญาวิปัลลาส
อัตตสัญญาวิปัลลาส สุภสัญญาวิปัลลาสเสีย ฉะนั้น ธรรมชาตินั้น ชื่อว่า วิปัสสนา ได้แก่ปัญญาเจตสิก ที่ในมหากุศล
มหากิริยา อีกอย่างหนึ่ง ปญฺจกฺขนฺเธสุ วิวิเธน อนิจฺจาทิอากาเรน ปสฺสตีติ วิปัสสนา ธรรมชาติใดย่อมเห็นแจ้งในขันธ์
๕ โดยประการต่าง ๆ มีอนิจจะ ทุกขะ อนัตตะ อสุภะ ฉะนั้น ธรรมชาตินั้นชื่อว่า วิปัสสนา ได้แก่ ปัญญาเจตสิกที่ใน
มหากุศล มหากิริยา
การภาวนานั้นมีความสัมพันธ์กันทั้ง ๔ ด้านดังที่ปรากฏพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ว่าภาวนา
๔ ด้าน มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน คือ ๑) การพัฒนาด้านความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางวัตถุ เรียกว่า “กาย
ภาวนา”ซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า Physical development เหมือนของฝรั่ง แต่ความหมายไม่เหมือนกันใน
ภาษาอังกฤษ หมายถึง การพัฒนาร่างกายให้แข็งแรงเจริญเติบโตมีสขุ ภาพดี แต่ในภาษาพระหมายถึง การพัฒนา
ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพ เช่น กินอาหาร ใช้เสือ้ ผ้าเครื่องนุ่งห่ม เทคโนโลยี ฟังวิทยุ ดูทีวี สิ่ง
บริโภค สิ่งที่พบเห็นได้ยินได้ฟัง คือ ประสบการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดผลดี ทั้งหมดนี้ เรียกว่า กายภาวนา ๒) การพัฒนา
ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคมกับเพื่อนมนุษย์ คือ การอยู่ร่วมตั้งแต่ในครอบครัว เป็นต้นไป ให้เป็น
ความสัมพันธ์ที่ดี ช่วยเหลือเกื้อกูล ไม่เบียดเบียนกันเรียกว่า ศีลภาวนา ตรงกับ Social development ๓) การ
พัฒนาด้านจิตใจ คือ เรื่องของคุณธรรม ความดี เรื่องของสมรรถภาพจิตใจความเข้มแข็ง หมั่นเพียร อดทน ความมี
สติ สมาธิฯลฯ และด้านความสุข ความสดชื่นเบิกบานทุกอย่างที่อยู่ในจิตใจ กว้างกว่าคาว่า Emotion คือคลุม
Emotion ด้วย เรียกว่า จิตภาวนา ๔) การพัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจ คือ ความหมายเกย ๆ กันกับของฝรั่ง แต่
ไม่ตรงกันทีเดียว เพราะฝรั่งเน้นด้านการคิดเหตุผล ที่เขาเรียกว่า Mental development ก็คือIntellectual
development แต่ของเราเน้นการรู้ตรงตามความเป็นจริงเรียกว่า ปัญญาภาวนา(พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),
๒๕๔๖: ๑๗๒)
ดังนั้น ผู้วิจัย ในฐานะหน่วยงานทีท่ าการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านพุทธศาสนา จึงสนใจที่จะ
ศึกษาวิเคราะห์ถึงการปฏิบตั ิกรรมฐานและการสอบอารมณ์ของพุทธศาสนาเถรวาท ในประเทศ กัมพูชา ว่าการสอบ
อารมณ์มีรูปแบบอย่างไร และมีผลปรากฏการปฏิบัติที่สอดคล้องกับการปฏิบตั ิวิปัสสนาภาวนาของการเจริญสติปัฏ
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ฐาน ๔ ที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎกอย่างไร เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทาคูม่ ือการสอบอารมณ์กรรมฐานให้มี
รูปแบบที่ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกันจะได้เป็นประโยชน์ต่อสาธุชนทั้งหลายสืบไป และตรงตามพระไตรปิฎก
อรรถกถาเพื่อนาไปเป็นแนวทางในการปฏิบัตติ ่อไป
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาหลักฐานการสอบอารมณ์ตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาทที่ปรากฏในพระไตรปิฎกและอรรถกถา
๒.๒ เพื่อศึกษาหลักการปฏิบัตแิ ละการสอบอารมณ์กรรมฐานของสานักปฏิบัติวิปสั สนากรรมฐานในประเทศกัมพูชา
๒.๓ เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องของหลักการปฏิบัตสิ อบอารมณ์ที่ถูกต้องมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปญ
ั หาผู้ปฏิบัติ
กรรมฐาน
๓. วิธีดาเนินการวิจัย
๓.๑. ด้านขอบเขตของการวิจัย แบ่งเป็น
๑) ด้านเนื้อหา มุ่งศึกษาหลักคาสอนเรื่องการปฏิบัติและการสอบอารมณ์กรรมฐานในคัมภีร์พรร
พุทธศาสนาเถรวาทคือพระไตรปิฎก อรรถกถา และเนื้อหาหลักการปฏิบัติกรรมฐานของสานักกรรมฐานสาคัญใน
ประเทศกัมพูชา
๒) ระยะเวลาการวิจัย ๑ ปี
๓) วิธีวิจัย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ คือใช้เอกสารปฐมภูมิ ประกอบการสัมภาษณ์
๔) พื้นที่การวิจัยคือสานักปฏิบัติกรรมฐานในประเทศกัมพูชาคือ พุทธมณฑลวิปสั นนาธุระ จังหวัด
๓.๒. วิธีดาเนินการวิจัย
๑) ศึกษารวมรวมข้อมูลความรู้จากคัมภีร์ของพระพุทธศาสนาเถรวาท
๒) ศึกษารวบรวมข้อมูลจากหนังสือตาราวิชาการต่าง ๆ ที่เป็นภาษาไทย ลาวและนานาชาติ
๓) ศึกษารวมรวมข้อมูลจากหนังสือรูปแบบการปฏิบัติและการสอบอารมณ์กรรมฐานจาก ๒
สานักปฏิบตั ิใหญ่ของประเทศกัมพูชา
๔) ตรวจสอบ วิเคราะห์ เรียบเรียบเรียงข้อมูลจาการสัมภาษณ์
๕) นาข้อมูลต่าง ๆ สู่กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องวิเคราะห์ขอ้ มูล
๖) จัดทาเป็นคูม่ ือปฏิบัติและและแนวทางการสอบอารมณ์ของพุทธศาสนิกชน
๗) เผยแผ่ผลงานวิจัยหลักการปฏิบัติและแนวทางการสอบอารมณ์แก่พุทธศาสนิกชนและผูส้ นใจ
ทั่วไป
๔. ผลการวิจัย
๔.๑. การปฏิบัติและแนวทางการสอบอารมณ์กรรมฐานในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท พบว่าคาว่า กัมมัฏฐาน
มีความหมายไปในทิศทางเดียวกันคือ ที่ตั้งแห่งการงาน ที่ตั้งแห่งความเพียร การทางานของจิตเป็นต้น เป็นกิจ
เบื้องต้นในการทาความดีให้สูงยิ่งๆ ขึ้นไปตามหลักสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน ส่วนกรรมฐานที่ปรากฏใน

171

ชื่ออื่นๆ คือ ภาวนา สมถะ และวิปัสสนา เอกัคคตา เอกัคคตาจิตเป็นต้น แต่ก็มีความหมายไปในทิศทางเดียวกัน สม
ถกรรมฐานมี ๔๐ อย่าง แบ่งออกเป็น ๗ หมวด คือ (๑) หมวดที่ ๑ กสิณกรรมฐาน ๑๐ อย่าง (๒) หมวดที่ ๒ อสุภะ
กรรมฐาน ๑๐ อย่าง (๓) หมวดที่ ๓ หมวดอนุสสติกรรมฐาน ๑๐ อย่าง (๔) หมวดที่ ๔ พรหมวิหาร ๔ ประการ (๕)
หมวดที่ ๕ อรูปกรรมฐาน ๔ (๖) หมวดที่ ๖ อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ (๗) หมวดที่ ๗ จตุธาตุววัตถาน ๔ รวมเป็นสม
ถกรรมฐาน ๔๐ อย่าง ส่วนวิปัสสนากรรมฐาน เป็นอุบายเรืองปัญญา เป็นการทาจิตให้สงบระงับหมดจากความ
ฟุ้งซ่านจากกิเลสทั้งหลาย เพื่อการเห็นแจ้งรู้ตามความเป็นจริง ได้แก่ ปัญญาพิจารณาเห็นไตรลักษณ์ละสังโยชน์ ๑๐
จนสามารถบรรลุพระอรหันต์นิพพานแล้วไม่กลับมาเกิดอีกต่อไป
อารมณ์ของสมถกรรมฐาน ใช้บัญญัติอารมณ์อย่างในอย่างหนึ่งในอารมณ์ ๔๐ ตามต้องการ จึงได้ชื่อว่า
อารัมมณูปณิฌาน สมถกรรมฐานที่เป็นโลกียธรรมสามารถปฏิบัติสูงสุดได้ถึงสมาบัติ ๘ คือ รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔
แต่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ใน ๓๑ ภพภูมิอีกต่อไป ไม่สามารถพ้นออกจากวัฏฏะได้ ส่วนอารมณ์ของวิปัสสนา
กรรมฐาน ได้แก่ ผู้เจริญจะต้องศึกษาในเรื่องวิปัสสนาภูมิ ๖ ให้เข้าใจก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ คือ ขันธ์ ๕ อายตนะ
๑๒ ธาตุ ๑๘ อินทรีย์ ๒๒ ปฏิจจสมุปบาท ๑๒ และอริยสัจจ์ ๔ เป็นต้น ใช้ปรมัตถอารมณ์ คือเพ่ง วิเสสลักษณะของ
รูปธรรม นามธรรม จึงได้ชื่อว่าลักขณูปณิฌาน วิปัสสนากรรมฐานซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติเพื่อไปสู่ความเป็นพระอริยบุคคล
ขั้นสูงสุดคือ พระอรหันต์และสามารถพ้นวัฏฏะได้ในที่สุด
การปฏิบัติกรรมฐานตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎก โดยพระพุทธองค์ได้ตรัสกรรมฐานคือ ทั้งสมถกรรมฐาน
และวิปัสสนากรรมฐานไว้กับพุทธบริษัท ๔ ได้ประพฤติตามและปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธองค์ต่างกรรมต่าง
วาระกัน ส่วนในอรรถกถา ได้อธิบายพระพุทธพจน์ที่เกี่ยวกับกรรมฐานคือ ทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานที่
ทรงแสดงแก่พุทธบริษัท ๔ ได้ประพฤติตาม เมื่อได้ความรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องก็จะนาไปสู่การบรรลุถึงมรรคญาณ
ผลญาณและพระนิพพานในที่สุดซึ่งเป็นเป้าหมายของการพัฒนาจิตของตนเองตามหลักพระพุ ทธศาสนาซึ่งแตกต่าง
จากลัทธิคาสอนอื่นที่ไม่พบหลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน มีเพียงหลักการปฏิบัติแบบสมถกรรมฐานเท่านั้น
แนวทางการสอบอารมณ์กรรมฐานในพระพุทธศาสนาเถรวาท แบ่งออกเป็น แนวทางการสอบอารมณ์
กรรมฐานในอนัตตลักขณสูตร พระพุทธองค์ทรงสร้างศรัทธาก่อน ทรงแสดงอนุปุพพิกถาให้ฟัง ทาจิตใจให้อ่อนลง
เพื่อพร้อมรับพระธรรมเทศนาทีส่ ูงขึ้นแล้วต่อจากนั้นทรงแสดง ขันธ์ ๕ และไตรลักษณ์เพื่อการบรรลุธรรม ส่วน
แนวทางการสอบอารมณ์กรรมฐานในจปลายมานสูตรโดยทรงสอนอุบายแก้ง่วงแก่พระมหาโมคคัลลานเถระจนได้
บรรลุพระอรหันต์ในเวลาต่อมา หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการสอบอารมณ์กรรมฐาน เป็นหมวดหมู่ธรรมที่เป็นปัจจัย
แก่กันและกันในการสอบอารมณ์กรรมฐาน มีหลักธรรมที่มคี วามเกี่ยวข้องกัน มี ๗ หมวด ๓๗ ประการ คือ สติปัฏ
ฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ และมรรค ๘ เรียกว่า โพธิปักขิยธรรม เป็นหัวข้อ
ธรรมที่เป็นสาระแก่นสารแห่งพระพุทธศาสนาทั้งหมด จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อริยัปปเวทิตธรรม แปลว่า ธรรมที่
พระอริยะ คือ พระพุทธเจ้าประกาศไว้แล้ว
การปฏิบัติกรรมฐานทั้งสองอย่างมีอานิสงส์คือสมถกรรมฐานทาให้จติ ใจสงบ รวมเป็นหนึ่งและยังมีผลทาให้
เกิดความรู้พิเศษทางจิตคืออภิญญา ๕ มีทิพพจักขุ เป็นต้น ส่วนอานิสงส์ของวิปัสสนากรรมฐานทาให้เกิดปัญญา
ญาณทีส่ ามารถทาลายกิเลสได้ทั้ง ๓ ระดับ บรรลุเป็น พระอริยบุคคลคือพระโสดาบัน สกทาคามี อนาคามีและ
อรหัตตผล
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๔.๒ การปฏิบัติและการสอบอารมณ์กรรมฐานสานักในประเทศกัมพูชา
สานักวิปัสสนากรรมฐานในประเทศกัมพูชามีศูนย์ปฏิบตั ิธรรมพุทธมณฑลวิปสั สนาธุระเป็นศูนย์กลางและ
สานักสาขาประมาณ ๓๐๐ สาขากระจายทั่วประเทศ เน้นหลักการปฏิบัติสมถะก่อนโดยใช้อานาปานสติเป็นหลัก
ต่อมาใช้พุทธานุสสติเข้าการปฏิบตั ิถูกต้องตามพระไตรปิฎก ปัจจุบนั การเจริญวิปัสสนากรรมฐานในปะเทศกัมพูชาใช้
สมถะกรรมฐานโดยมุ่งเน้นไปที่กรรมฐาน ๔๐ มีกสิณเป็นต้น เพื่อให้ได้ปฐมฌานจนถึงปัญจมฌานตามลาดับอยู่
ในช่วงที่เรียนชั้นมัธยมวิปัสสนาสิกขาในปีที่ ๑ ถึงปีที่ ๔ ซึ่งการเรียนกรรมฐานในสานักต่าง ๆ เป็นการเรียนไปด้วย
และปฏิบตั ิไปด้วยจนมีความชานาญในการเข้าฌาน
การสอบอารมณ์กรรมฐานในประเทศกัมพูชามีมาตั้งแต่สมัยโบราณได้ดาเนินและปฏิบัตสิ ืบทอดกันมาเป็น
มรดกทางจิตวิญญาณตั้งแต่อดีตกระทั่งถึงปัจจุบัน หลักการปฏิบัติกรรมฐานที่นิยมกันมากและถือเป็นหลักมาตรฐาน
ของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้รับอิทธิพลจากคาสอนของพระธัมวิปัสสนาจารย์ สม บุญเธือน ซึ่งเป็นแบบอา
นาปานสติกรรมฐานซึ่งได้รวมเอาทั้งสมถกรรมฐานและวิปสั สนากรรมฐานเข้าด้วยกัน ที่เกิดจากการศึกษาปฏิบัติจน
ชานาญด้วยตนเองแล้วจึงตรวจสอบกับคัมภีร์พระไตรปิฎกและคัมภีรว์ ิสุทธิมรรคจึงรวบรวมจัดสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม
พุทธมณฑลวิปสั สนาธุระ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนและการปฏิบัติวิปสั สนากรรมฐานประจาประเทศ
กัมพูชา และขยายเครือข่ายต่อไปในจังหวัดต่าง ๆ
พระธัมมวิปสั สนาจารย์สม บุญเธือน นาหลักคาสอนสาคัญของพระพุทธศาสนามาสอนและอธิบายและ
จัดเป็นระบบการศึกษาให้ชัดเจนยิง่ ขึ้นคือ หลักขันธ์ ๕ หลักไตรลักษณ์ ๓ วิปัสสนาญาณ ๑๖ อริยสัจ ๔ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจความเป็นปรมัตถ์ของธรรม หลักการดาเนินชีวิตตามหลักไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิและปัญญา แต่ท่านได้
สร้างหลักการดังกล่าวไม่แยกจากกันให้มีความเชื่อมโยงทั้งด้านการใช้ชีวิตประจาวันและขณะที่อยูศ่ ูนย์ปฏิบัติธรรม
ทาให้เกิดความผูกพันและสร้างอัตลักษณ์ของวิถีวัฒนธรรมพุทธแบบกัมพูชา จุดสาคัญคือ การปฏิบตั ิสมถกรรมฐาน
ไม่แยกออกจากวิปสั สนากรรมฐานซึ่งต่างจากสานักปฏิบัติธรรมในประเทศไทยซึ่งมักแยกจากกัน หลักการดังกล่าว
ทาให้ความต่อเนื่องของการปฏิบัตธิ รรมและการดาเนินชีวิตที่นาไปสูก่ ารสร้างศูนย์กลางการปฏิบตั ิวิปัสสนากรรมฐาน
พุทธมณฑลวิปสั สนาโดยมีเป้าหมายคือการรู้และเข้าใจหลักคาสอนของพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทอย่างถูกต้อง
ชัดเจน ทาให้ไม่เกิดความแตกแยกกันด้านการปฏิบัติ ส่วนการรู้แจ้งธรรมขึ้นอยู่กับความเพียร กาลังสติปัญญาและ
อินทรีย์ของแต่ละคน
หลักการสอบอารมณ์กรรมฐานไม่มีปรากฏเป็นแบบทางการแบบที่ใช้กันในประเทศสหภาพเมียนม่าร์และไทย
แต่ใช้การเทศน์สอนอบรมแทนและหากผู้ปฏิบัติกรรมฐานเกิดการติดขัดหรือไม่เข้าใจก็ให้สอบถามพระวิปัสสนาจารย์
ได้เมื่อมีโอกาส หากผู้ปฏิบัติมสี ติสมั ปชัญญะที่ถูกต้องจะไม่หลงไปตามความคิดซึ่งก่อให้เกิดความฟุ้งซ่าน จนจิตไม่
สงบ การปฏิบตั ิกรรมฐานก็ยังไม่ผดิ ทาง ดังนั้นผู้ปฏิบัตติ ้องทาจิตให้สงบด้วยสมถกรรมฐานก่อน จิตทีส่ งบมีอารมณ์
หนึ่งจะทาให้การเจริญวิปสั สนากรรมฐานเป็นไปอย่างถูกต้องและง่ายขึ้น หากตัดสมถกรรมฐานย่อมเป็นการยากที่จะ
เห็นอาการปรากฏของไตรลักษณ์ ผู้ปฏิบัติถูกต้องย่อมรู้ตัวเองตลอดเวลา จิตจะไม่คดิ ฟุ้งซ่าน สงสัย พระวิปัสสนา
จารย์มีน้าที่คอยช่วยแนะนาแต่ไม่มากและให้แก้ไขในแต่ละขณะเท่านั้นไม่แก้ทั้งหมดเพราะจะทาให้เกิดความคิดฟุ้ง
ไปในอดีตและอนาคตได้ และที่สาคัญที่สุดของหลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานคือ พระวิปัสสนาจารย์จะต้องอยู่
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ร่วมปฏิบตั ิกับผู้ปฏิบัติวิปสั สนากรรมฐานตลอดระยะเวลาการเข้าเจริญวิปัสสนา ทาให้ผู้ปฏิบัตริ ู้ถึงความเมตตาและ
ความเป็นกัลยาณมิตร ผูกพันและเชื่อมั่นในพระวิปัสสนาจารย์ที่สอน
๔.๓ วิเคราะห์ความสอดคล้องของการปฏิบัติและการสอบอารมณ์กรรมฐานตามหลักพระพุทธศาสนาเถร
วาทในประเทศกัมพูชา
วิเคราะห์ความสอดคล้องการปฏิบัติการสอบอารมณ์กรรมฐานในคัมภีร์พระพุทธศาสนากับสานักปฏิบัติธรรม
ในประเทศกั ม พู ชา แบ่ งออกเป็ น การวิ เ คราะห์ ค วามสอดคล้อ งเรื่ อ งการปฏิบั ติ ก ารสอบอารมณ์ ก รรมฐานใน
พระพุทธศาสนากับศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธมณฑลวิปัสสนาธุระของพระธัมวิปัสสนาจารย์ สม บุญเธือน เกตุธมฺโม มี
ความสอดคล้องสัมพันธ์กับพระไตรปิฎกและอรรถกถา แต่ทางศูนย์จะใช้หลักการเจริญสติแบบอานาปานาสติเป็น
หลักในการทากรรมฐาน เพื่อให้การพัฒนาจิตดาเนิไปตามหลักมหาสติปัฏฐาน ๔ เป็นหลักสาคัญในการปฏิบัติ ไม่มี
การกาหนดคาบริกรรมใด ๆ เพียงใช้สัมปชัญญะและสติคอยประคับประคองให้จิตพัฒนาตามลาดับขั้นทั้งสมถกรรม
ฐานและวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อที่จะให้ผู้ปฏิบัติได้กาหนดอารมณ์ของกรรมฐานได้ง่ายขึ้น ส่วนความสอดคล้อง
สัมพันธ์กันเรื่องการสอบอารมณ์กรรมฐานตามหลักพระพุทธศาสนากับศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธมณฑลวิปัสสนาธุระของ
พระธัมวิปัสสนาจารย์ สม บุญเธือน เกตุธมฺโม พบว่ามีความสอดคล้องสัมพันธ์กันกับพระไตรปิฎก และอรรถกถา
ได้แก่ ปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน ๔ แต่สานักกรรมฐานศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธมณฑลวิปัสสนาธุระของพระธั ม
วิปัสสนาจารย์ สม บุญเธือน เกตุธมฺโม ได้เพิ่มเติมเทคนิคในการสอบอารมณ์กรรมฐานโดยเน้นเรื่องการให้คาแนะนา
เพื่อแก้ไขสภาวะอารมณ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาจิตให้สูงขึ้นไปสู่ระดับของวิปัสสนาญาณ ใช้วิธีการฟังธรรม
เทศนา และวิธีอื่นที่มีความหลากหลาย และชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยลักษณะการเป็นกัลยณมิตรที่ดีให้ผู้ปฏิบัติมีโยนิโส
มนสิการด้วยตนเอง
รูปแบบการปฏิบัติและการสอบอารมณ์กรรมฐานที่เหมาะสมกับประเทศกัมพูชา คือหลักสติปัฏฐาน ๔ ได้แก่
๑) กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เพื่อให้เห็นว่า ว่าล้วนตกอยู่ในสภาพไตรลักษณ์ ๒) เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเพื่อให้
เห็น ความเป็นทุกข์และทาลายความยึดติดหลงว่ามีสุข ๓) จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน เพื่อให้เห็นว่าโดยสภาพความ
เป็นจริงล้วนตกอยู่ในสภาพอนิจจัง เพื่อทาลายนิจจวิปลาส สาคัญว่าเที่ยง ๔) ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน เพื่อให้เห็น
ว่า สภาพความเป็นปรมัตถ์ของขันธ์ ๕ โดยความเป็นอนัตตา เป็นการทาลายอัตตวิปลาสสาคัญว่าเป็นตัวตน เป็นการ
ปฏิบัติกรรมฐานที่ถูกต้องตามพระไตรปิฎก อรรถกถา และฎีกาที่ได้วางไว้ตั้งแต่สมัยพุทธกาล และมีการปฏิบัติสืบ
ต่อมาไม่ขาดสายจนถึงปัจจุบันนี้
รูปแบบการสอบอารมณ์กรรมฐานตามหลักสติ ปัฏฐาน ๔ โดยอาศัยหลักอานาปานสติ กรรมฐานมี พ ระ
วิปัสสนาจารย์คอยให้ความช่วยเหลือแนะนาแก่ผู้ปฏิบัติกรรมฐานเพื่อให้ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา โดยจะมี
การตรวจสอบเป็นระยะเพื่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติกรรมฐานแบ่งออกเป็น ๔ ขั้นตอนคือ ๑) การปรากฏชัดของ
ลมหายใจเข้าออกในขณะที่อยู่ในอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง นอน ทั่วไปเช่น ตั้งมีสัมปชัญญะรู้เท่าทันลมหายใจเข้า -ออก
เสมอ และทันทุกครั้ง ทันเกือบทุกครั้ง ทันเป็นบางครั้ง หรือกาหนดไม่ทันเลย ๒) การสอบความเข้าใจ เช่นเรื่อง การ
เจริญอานาปานสติทั้ง ๑๖ ขั้น ความรู้ความเข้าใจเรื่องการกาหนดลมหายใจเมื่ออยู่ในช่วงปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้น
เดินจงกรม การนั่งสมาธิ การกาหนดเวทนา การกาหนดจิต การกาหนดอารมณ์ต่างๆ ที่ผู้ปฏิบัติจะได้ปฏิบัติให้
ถูกต้อง ๓) การถาม-ตอบสภาวะผู้ปฏิบัติเช่น ขณะเดินจงกรม มีสภาวะเดินตัวเบา เดินสบาย เดินไม่เหนื่อย ไม่หนืด
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เหล่านี้ เป็นสภาพสภาวะที่เกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติอย่างนี้ เรี ยกสอบสภาวะของผู้ปฏิบัติ ๔)การให้กาลังใจผู้ปฏิบัติ พระ
วิปัสสนาจารย์ที่ต้องคอยกระตุ้นด้วยเห็นอานิสงส์ คุณ โทษของการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติมีกาลังใจ อาจ
หาญ ร่าเริง เบิกบาน ตื่นตัวในการปฏิบัติอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้น รูปแบบการปฏิบัติและการสอบอารมณ์กรรมฐานที่
เหมาะสมกับประเทศกัมพูชา คือการปฏิบัติและการสอบอารมณ์กรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน ๔ คือ กาย เวทนา
จิต และธรรม โดยมีการใช้หลักอานาปานสติกรรมฐานเป็นหลักเพื่อให้จิตดาเนินไปสู่การเข้าสู่มรรคญาณ ผลญาณ
และบรรลุนิพพานซึ่งเป็นเป้าหมายสุดท้าย หากยังไม่ประสบผลระดับสูงก็ จะมีอานิสงส์ในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับ
ทาน ศีล และภาวนาซึ่งจะส่งผลให้ชีวิตเกิดความสุขสงบเพราะจิตละวางจากอกุศลในระดับต่าง ๆ ได้
๕. สรุปและอภิปรายผล
๕.๑ สรุป
การเจริญสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานในประเทศกัมพูชาเน้นการเจริญสมถกรรมฐานในคล่องแคล่ว
ก่อนซึ่งเป็นแบบปฏิบัติโบราณพบในกลุ่มประเทศไทย ลาว และพม่า ไม่แยกขาดจากกัน เป็นแนวปฏิโลมและอนุโลม
ลักษณะที่พระอาจารย์สม บุญเธือน ได้นาหลักการดังกล่าวมาสร้างเป็นระบบการศึกษาและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทา
ให้หลักการปฏิบัติกรรมฐานไม่แยกกัน ทาให้หลักการปฏิบตั ิกรรมฐานมีการตรวจสอบความถูกต้องกับพระไตรปิฎก
และผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและที่สาคัญคือหลักการดังกล่าวทาให้เกิดความมั่นใจและมั่นคงต่อหลักคาสอนของ
พระพุทธศาสนา เมื่อผู้ปฏิบตั ิประสบปัญหาก็สามารถตรวจสอบแนวทางว่าตรงตามพระไตรปิฎกอรรถกถาด้วย
ตนเอง
การเจริญวิปัสสนากรรมฐานในปะเทศกัมพูชา เป็นการเจริญสมถกรรมฐานแบบต่อเนื่องกับวิปัสสนา
กรรมฐานโดยนาหลักการปฏิบตั ิ โดยจัดเป็นรูปแบบสถาบันการศึกษาอย่างเป็นระบบคือจัดเป็นหลักสูตร โดยผู้เรียน
ต้องศึกษาสมถกรรมฐาน ๔๐ มีกสิณเป็นต้นเพื่อให้ได้ปฐมฌาน จนถึง ปัญจมฌานตามลาดับช่วงชั้นที่เรียนระดับ
มัธยมวิปัสสนาสิกขาในปีที่ ๑ ถึงปีที่ ๔ เป็นการเรียนไปด้วยปฏิบัตไิ ปด้วยถ้าตามเกณฑ์ต้องใช้เวลาเรียน ๔ ปีเมื่อ
ผ่านการเรียนการปฏิบตั ิครบแล้วจึงจะสามารถเข้าใจหลักการเจริญวิปัสสนากรรมฐานและได้รับผลการปฏิบัติอย่าง
ถูกต้อง
หลักการสอบอารมณ์กรรมฐานของสานักพุทธมณฑลวิปัสสนาธุระไม่มีการสอบอารม์กรรมฐานอย่างเป็น
ระบบอย่างเช่นในประเทศสหภาพเมียนมาร์และไทยในปัจจุบันซึ่งนิยมการสอบอารมณ์อย่างเป็นระบบ แต่อาศัย
วิธีการเทศน์สอน การเรียนในระบบชั้นเรียนจนเกิดความรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องก่อนการปฏิบัติกรรมฐาน แต่หากผู้
มีปฏิบัติประสบปัญหาไม่มีความก้าวหน้าด้านการเจริญกรรมฐานทั้งสมถะและวิปสั สนาก็สามารถสอบถามพระ
วิปัสสนาจารย์ได้ด้วยตัวเอง พระวิปัสสนาจารย์จึงเป็นเพียงผู้แนะนาและคอยแก้ปญ
ั หาเมื่อการปฏิบัตกิ รรมฐานไม่
ดาเนินไปสู่ทางที่ถูกต้อง ซึ่งลักษณะการสอบอารมณ์ดังกล่าวคล้ายสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงพระชนม์ชีพและแสดง
ธรรมะแก่คนทั่วไปและทาสืบเนื่องกันต่อมาโดยถือเป็นพุทธวัฒนธรรมในการปฏิบตั ิธรรมของพุทธบริษัท

175

๕.๒ ข้อเสนอแนะ
๑. ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปใช้
๑) ผู้ปฏิบตั ิกรรมฐานที่สนใจในวิธกี ารเจริญกรรมฐานแบบอิริยาบถสามารถนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
๒) สถานปฏิบตั ิธรรมสามารถนาไปประยุกต์เพื่อให้มีจุดยืนในด้านการพัฒนาจิตโดยใช้
สติสมั ปชัญญะเป็นเครื่องมือเพื่อนาไปสู่วิปสั สนาเพื่อจะได้บรรลุถึงมรรคญาณ
๓) สถาบัน หน่วยงานและองค์กรสามารถนาไปพัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพและเพื่อพัฒนา
จิตโดยวิปัสสนาตามหลักพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมและพระพุทธศาสนาโดยรวม ทั้งยังเป็นการรักษา
วัฒนธรรมถึงรากให้เจริญมั่นคงยิ่งขึ้น
๒. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป
งานวิจัยต่อไป ควรจะศึกษาในเรื่องของการประยุกต์นามาใช้ในหน่วยงานและองค์กรอย่างเป็น
รูปประธรรม การสร้างสติสัมปชัญญะในรูปแบบของวัฒนธรรม การศึกษาจิตเชิงวิเคราะห์ของการเจริญกรรมฐาน
เพื่อพัฒนาเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและพัฒนาพฤติกรรมและคุณภาพของจิตของปัจเจกชน หน่วยงาน และ
องค์กรต่าง ๆ การวิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาสติสัมปชัญญะเพื่อให้เข้าถึงมรรคญาณ เป็นต้น
เอกสารอ้างอิง
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บทบาทในการสร้างและการอนุรักษ์เอกสารใบลานของพ่อถ่านหัน จนฺทสาโร
A Role of Pho Tan Han Cantasãro in
Creating and Conserving Palm-leaf Manuscripts
บุญชู ภูศรี1
Boonchoo Poosri1
บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ชีวประวัติของพ่อถ่านหันจากเอกสารใบลาน 2) การสร้างเอกสาร
ใบลานของพ่อถ่านหัน จนฺทสาโร และ 3) บทบาทการอนุรักษ์ใบลานของพ่อถ่านหัน จนฺทสาโร โดยศึกษาจาก
เอกสารที่สร้างโดยพ่อถ่านหัน จนฺทสาโร ระหว่าง พ.ศ. 2466-2485 จานวน 13 เรื่อง ผลการศึกษาพบว่า 1) พบ
ประวัติของพ่อถ่านหันที่บันทึกไว้ในบทอวสานพจน์ค่อนข้างละเอียด 2) พบเอกสารใบลานที่สร้างโดยพ่อถ่านหัน 13
เรื่อง ซึ่งจารด้วยตัวอักษรธรรมอีสาน 12 เรื่อง และเป็นการสร้างหนังสือเลียนแบบคัมภีร์ใบลานอักษรพิมพ์ไทย
จานวน 1 เรื่อง 3) การอนุรัก ษ์ใบลานของพ่อถ่านหัน พบว่า พ่อถ่านหัน จนฺทสาโร ได้เขียนระบุวันเวลาในการยืม
เอกสารใบลานไปคัดลอกและนาไปอ่าน และนามาคืนอย่างเร็ว รวมถึงพบว่า มีการให้ชดใช้เมื่อยืมเอกสารใบลานไป
แล้วทาใบลานให้เกิดความเสียหาย โดยการชดใช้เป็นเงิน และนาใบลานมาถวายเพื่อคัดลอกใหม่ด้ว ย คุณค่าของ
การศึกษา ทาให้เห็นคุณค่าของการรักษาหนังสือใบลานของพระเถระสมัยก่อน และเห็นถึงคุณูปการของการสร้าง
และรักษาเอกสารของวัด และควรที่จะเผยแพร่เพื่อประกาศเกียรติคุณของพระเถระในแต่ละท้องถิ่นที่สร้างเอกสาร
ใบลานสืบต่อไป
คาสาคัญ : พ่อถ่านหัน จนฺทสาโร การสร้างเอกสารใบลาน การอนุรักษ์เอกสารใบลาน
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Abstract
This study aimed to find the history of Pho Tan Han Cantasãro form Palm-leaf Manuscripts,
creation and the conservation concerning palm-leaf manuscripts established by Pho Tan Han
Cantasãro found during 2466 – 2485 B.E. The results of the study demonstrated that there were 13
manuscripts created by Pho Tan Han Cantasãro; 12 matters were created by Tham Esan alphabet
and the one was imitated as palm-leaf scripture by applying Thai types. Regarding the conservation,
Phra Han Cantasãro indicated that date and time of borrowing, copying, and reading of palm-leaf
manuscripts were clearly noted and the manuscripts were returned punctually. In case of any
damages during borrowing periods, borrowers had to compensate and afford the new palm-leafs
in order to make the new one. According to the study advantages, conservation of the manuscripts
occupied by senior monks in the past, palm-leaf creation, and document management of Buddhist
temples were appreciated. Significantly, honors of senior monks living in each village (creating palmleaf manuscripts) should be promoted and broadcasted consecutively.
Keywords : Pho Tan Han Cantasãro, Creation of Palm-leaf Manuscripts, Conservation of Palm-leaf
Manuscripts
บทนา
การสร้างเอกสารใบลาน หมายถึง การเป็นเจ้าภาพสร้างเอกสารใบลาน หรือเป็นเจ้าศรัทธา การเป็นผู้ลง
มื อ จารหรื อ ผู้ จ าร การเป็ น ผู้ ช่ว ยจาร บุ ค คลดั งกล่ า วมานี้ ถื อ ว่ า เป็ น การสร้ า งเอกสารใบลานเพื่ อ ท าบุ ญ ไว้ ใ น
พระพุทธศาสนา เมื่อสร้างแล้วเสร็จผู้สร้าง ผู้จาร ก็ สามารถจาร (เขียน) ความปรารถนา ไว้ในบทอัตวิพากษ์ คือ บท
แสดงความคิดเห็นของผู้แต่งหรือผู้คัดลอก ซึ่งเขียนไว้ท้ายเรื่อง (บัวริน วังคีรี, 2549 : 22) หรือบางทีเรียกว่า บันทึก
ท้ายคัมภีร์ใบลาน (Colophon) (อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว, 2556 : 119) หรือเรียกว่าบทอวสานพจน์ (ตุลาภรณ์ แสน
ปรน, 2556 : 43) ซึ่งข้อความท้ายคัมภีร์เหล่านี้เมื่อนามารวบรวมไว้เป็นจานวนมาก สามารถทาให้ประวัติศาสตร์
บุคคล ประวัติศาสตร์สังคมในชุมชนนั้น ๆ ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
พ่อถ่านหัน จนฺทสาโร อดีตเจ้าอาวาสวัดเกษมสาราญ เป็นบุคคลหนึ่งที่สร้างเอกสารใบลานจานวนมากไว้
ที่วัดเกษมสาราญ ตาบลเกษม อาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างปี 2561-2485 ซึ่งในปัจจุบันมี
บันทึกเกี่ยวกับพ่อถ่านหัน จนฺทสาโร น้อยมาก รวมถึงบุคคลผู้มีความทรงจาเกี่ยวกับพ่อถ่านหันลดจานวนลง และ
เอกสารใบลานที่พ่อถ่านหัน จนฺทสาโร สร้างขึ้นนั้นไม่มีการนามาเผยแพร่ จึงไม่มีการรับรู้สิ่งที่พ่อถ่านหัน จนฺทสาโร
ได้สร้างไว้ ส่วนใหญ่จะรู้จักเพียงว่าเป็นอดีตเจ้าอาวาสซึ่งมีบทบาทในการเป็นผู้นาสร้างสิมอีสาน (อุโบสถ) ซึ่งถือ
เป็นศาสนวัตถุที่สาคัญที่ยังเห็นเป็นรูปธรรมอยู่ในปัจจุบัน
เอกสารใบลานที่พ่อถ่านหัน จนฺทสาโร เป็นเอกสารใบลานที่พบว่าระบุผู้สร้างใบลานมากที่สุด ทั้งในบท
อวสานพจน์หรือข้อความท้ายคัมภีร์ของเอกสารใบลานที่พ่อถ่านหันสร้างขึ้นมานั้น ได้ทาให้ประวัติศาสตร์สังคมของ
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วัดเกษมสาราญชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น บทความนี้ จึงมุ่งศึ กษาชีวประวัติของพ่อถ่านหัน จนฺทสาโร จากเอสารใบ
ลาน บทบาทการสร้างเอกสารใบลานของพ่อถ่านหัน จนฺทสาโร และบทบาทการอนุรักษ์เอกสารใบลานของพ่อถ่าน
หัน จนฺทสาโร โดยศึกษาจากเอกสารใบลานที่พ่อถ่านหัน จนฺสาโร เป็นผู้สร้างจานวน 13 เรื่อง
วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. ศึกษาชีวประวัติของพ่อถ่านหัน จนฺทสาโร จากเอกสารใบลาน
2. ศึกษาบทบาทในการสร้างเอกสารใบลาน
3. ศึกษาบทบาทในการอนุรักษ์ใบลาน
วิธีดาเนินการศึกษา
1. ค้นหาเอกสารใบลานที่สร้างและเขียนโดยพ่อถ่านหัน จนฺทสาโร
2. ปริวรรตเนื้อหาที่เป็นบทอวสานพจน์
3. ศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
4. สัมภาษณ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพ่อถ่านหัน จนฺทสาโร
5. เรียบเรียงเป็นรายงานการค้นคว้า
ชีวประวัติพ่อถ่านหัน จนฺทสาโร จากเอกสารใบลาน
พ่อถ่านหัน จนฺทสาโร เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดเกษมสาราญที่มีชื่อปรากฏในเอกสารใบลานบ่อยมาก และ
เป็นบุคคลที่สร้างเอกสารใบลานและเขียนเอกสารใบลานจานวนมากตลอดระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งเจ้าอาวาสนั้น
เกือบ 20 ปี (พ.ศ. 2469-2486) แต่มีการเรียบเรียงประวัติเฉพาะศักราชที่ปรากฏว่าดารงตาแหน่งเจ้าอาวาส ส่วน
เรื่องเล่าเกี่ยวกับพ่อถ่านหันได้เลือนหายไปแล้วในปัจจุบัน แต่ยังค้นพบในเอกสารใบลาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. คาเรียกพ่อถ่านหันที่ปรากฏในเอกสารใบลาน และในชุมชนบ้านเกษม
พ่อถ่านหัน จนฺทสาโร เป็นคาจารึกหินอ่อนลาดับเจ้าอาวาสวัดเกษมสาราญ ได้กล่าวไว้ รวมถึงบุคคลที่ยัง
ราลึกและรู้จักพ่อถ่านหัน จนฺทสาโร ซึ่งคานาหน้า พ่อถ่านหัน จนฺทสาโร มีหลายที่และเรียกแตกต่างกัน ดังนี้
1) ญาครู หัน
คาว่า ส าเร็ จ ชา คู คือพระสงฆ์ที่ได้รับการเถราภิเษก โดยจะใช้คานาหน้าว่า “ญา” หรือ
“พระ” ก็ได้ เช่น พระชา/ญาชา ถ้าเป็น ครู ก็ใช้คาว่า พระครู/ญาครู
คาว่า ญา ที่เป็นคานาหน้าของ “ชา” หรือ “ครู” อาจจะมาจากคาว่า อัญญา หมายถึง รู้, รู้แล้ว
ดังปรากฏในตานานพระแก้วมรกต ดังนี้
ริจนาแล้วยามงายแดดอ่อน ๆ แลเจ้าเอย ฯ สมเด็จนวนได้เขียนหนังสือลาพระแก้วอมรกตผูก
ถ้วน 2 ช่อยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ชื่อว่าอัญญาญาครูหันในปี พ.ศ. 2470 พระวัสสา
(ตานานพระแก้วมรกต ผูก 2, 2470)
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อีกประการหนึ่ง คาว่า อัญญา นี้ อาจจะหมายถึง “อาชญา” ซึ่งมีความหมายว่า ผู้ที่ให้คุณให้โทษได้ ซึ่ง
อาจจะมีความหมายตรงกับคาในปัจจุบันว่า “พระเดชพระคุณ” ซึ่งในปัจจุบันใช้เรียกพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์หรือ
พระสงฆ์เจ้าคณะผู้ปกครอง
2) พระครู
พระครูในเอกสารใบลานหมายถึงพระสงฆ์ที่ผ่านการเถราภิเษกครั้งที่ 3 แล้ว ซึ่งพ่อถ่านหัน จนฺ
ทสาโร เมื่อจารเอกสารใบลาน นิยมให้คาว่า “พระครูหัน เป็นผู้ริจนา” ซึ่งคาว่า พระครูนี้ใช้เป็นสรรพนามบุรุษที่ 1
แทนพ่อถ่านหัน จนฺทสาโร
3) ญาถ่าน
คาว่า ถ่าน ในคาว่า ญาถ่าน ในบทความและข้อเขียนของท้องถิ่นเมืองอุบลราชธานี นิยมใช้ ถ ใน
การเขียน ปรากฏใช้ในการเขียนประวัติวัดเกษมสาราญใน พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา (พระครูเกษมธรรมานุวัตร, 2540 :
100) หรือแม้กระทั่งการเขียนสรรพนามของพระเถระในอาเภออื่น เช่น มีการเขียนสรรพนามเจ้าคณะอาเภอดอนมด
แดงว่า “ยาถ่าน” (ซุย กาลังงาม, 2555 : 26) ซึ่งพื้นถิ่นอุบลราชธานี ยอมรับการใช้ ถ มากกว่า ท ซึ่งมองว่าเป็นการ
เรียกแบบภาษาไทยมากว่า
คาว่า ญาถ่าน คือ พระเถระที่ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์แล้วถึงจะเรียก “ญาถ่าน” ได้
พระสงฆ์ที่ จะได้รั บ แต่งตั้งเป็น พระอุปั ชฌาย์ มี ก ารศึก ษาในระดับ ท้อ งถิ่ นสูงสุดและได้รั บเถราภิเษกสูงสุด คื อ
ตาแหน่ง “ครู” สามารถเรียก พระครู หรือ ญาครู ได้ แต่เมื่อได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์แล้ว เรียก ญาถ่าน
คาว่า “ญาถ่าน” เป็นคาสรรพนามที่บุคคลหรือพระสงฆ์ผู้ที่มีอายุกาลหรือพรรษามากกว่าพระ
อุปัชฌาย์ใช้เป็นคาสรรพนามเรียก พระอุปัชฌาย์
4) พ่อถ่าน
คาว่า พ่อถ่าน คือ พระสงฆ์ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นอุปัชฌาย์ และผู้ที่มีอายุน้อยกว่าพระอุปัชฌาย์นั้น
ใช้เป็นคาสรรพนามเรียกพระอุปัชฌาย์รูปนั้น ๆ
2. บิดามารดาและพี่น้องของพ่อถ่านหัน จนฺทสาโร
คุณพ่อสิม แสงทอง (สัมภาษณ์, 18 ตุลาคม 2561) เล่าว่า บิดาของพ่อถ่านหัน จนฺทสาโร มีชื่อว่า “จาร
ซาปากดี” ซึ่งอาจจะเป็นเพียงฉายาของจารชาเท่านั้น ทั้งนี้เพราะว่านามสกุลของพี่น้องพ่อถ่านหันทั้งหมด คือ “สุข
นนท์” ดังนั้น คาว่า ซาปากดี อาจจะเป็นฉายาที่สื่อให้เห็น ว่า เป็นผู้ที่บวชและได้รับเถราภิเษกเป็น “ชา” เมื่อสึก
ออกมาจึงมาการเรียกว่า “จารชา” ผนวกกับเป็นผู้มีวาทศิลป์ จึงได้ฉายาว่า “จารชาปากดี”
ในเอกสารใบลานเรื่องเชตพน (2479) ระบุว่า พ่อถ่านหัน จนฺทสาโร ระบุว่าบวชมาแล้ว 20 พรรษา ทั้ง
พระทั้งเณรรวมกัน โดยบวชเณร 2 พรรษา แสดงให้เห็นว่า พ่อถ่านหันเกิดในราวปี 2439-2440 เมื่ออายุ 18 ปี
(ประมาณ 2458-2459) จึงได้บรรพชาเป็นสามเณร จากนั้นอีก 2 ปี (ประมาณ 2460-2461) จึงอุปสมบทเป็นพร
ภิกษุ
พ่อถ่านหัน จนฺทสาโร มีญาติมีญาติพี่น้องจานวน 4 คน คือ 1) นายเคน สุขนนท์ 2) นางเสน วะสุพันธุ์
3) พ่อถ่านหัน จนฺทสาโร และ 4) นายเฮือง สุขนนท์
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ภาพที่ 1 (ซ้าย) พ่อถ่านหัน จนฺทสาโร (ขวา) พ่อถ่านหัน จนฺทสาโร ถ่ายภาพพร้อมคณะหน้าหอแจกวัดเกษม
สาราญ
ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้เขียนบทความ บุญชู ภูศรี
3. โยมอุปัฏฐาก
การอุปัฏฐากพระสงฆ์ในหมู่บ้านเกษมสมัยก่อน พ่อสิม แสงทอง ระบุว่า “ถ้าครอบครัวใดไคแหน่ ก็จะรับ
ค้าพระเณร” หมายถึง ถ้าครอบครัวใดฐานะดี ก็จะรับอุปัฏฐากพระสงฆ์สามเณรในวัด ซึ่งโยมอุปัฏฐากจะเรียก
พระสงฆ์หรือสามเณรรูปที่อุปัฏฐาน ว่า “ลูกค้า” ส่วนพระภิกษุสามเณร ก็จะเรียกโยมอุปัฏฐากผู้ชายว่า “พ่อออก
ค้า” เรียกโยมอุปัฏฐากผู้หญิงว่า “แม่ออกค้า”
พ่อถ่านหัน จนฺทสารโร ได้ระบุไว้ท้ายใบลานเรื่องโจระโต จารขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2468 โดยระบุว่า พ่อออกบุต
ตาราช และแม่ออกคูน สามีภรรยา เป็นโยมอุปัฏฐาก ซึ่งจากการสอบถามพ่อสิม แสงทอง ระบุว่า ไม่ทราบชัดว่า
เป็นใคร เนื่องจากในขณะนั้นพ่อสิม แสงทอง มีอายุประมาณ 8 ปี
4. ลาดับเหตุการณ์ชีวิตพ่อถ่านหัน จนฺทสาโร
ลาดับเหตุการณ์ในชีวิตพ่อถ่านหัน จนฺทสาโร ปัจจุบันหมู่บ้านเกษมมีผู้ที่มีความทรงจาเกี่ยวกับพ่อถ่านหัน
จนฺทสาโร มีจานวนน้อยมาก ผู้ที่อายุมากที่สุดในหมู่บ้านคือ พ่อสิม แสงทอง (อายุ 96 ปี) ระบุว่า ในตอนที่พ่อสิม
แสงทอง เข้ามาบวชพระนั้น พ่อถ่านหัน จนฺทสาโร ได้มรณภาพแล้ว ดังนั้น ลาดับเหตุการณ์ชีวิตพ่อถ่านหัน จนฺทสา
โร จึงเป็นการลาดับจากเอกสารใบลานที่พ่อถ่านหัน จนฺทสาโร ได้บันทึกไว้ในบทท้ายใบลาน ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
2440 เกิด
(สรุปจาก เชตพน, 2479)
2458 บรรพชาเป็นสามเณร
(สรุปจาก เชตพน, 2479)
2460 อุปสมบท
(สรุปจาก เชตพน, 2479)
2466 ครองสมณศักดิ์ “ชา”
(สรุปจาก แปดหมื่นสี่พันขัน, 2466)
2468 ครองสมณศักดิ์ “ชา”
(สรุปจาก โจระโต, 2468)
2469 ครองสมณศักดิ์ “ชา”
(สรุปจาก ลาสังฮอมธาตุ, 2469)
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2474
2474
2477
2479
2486

ดารงตาแหน่งเจ้าคณะหมวด (สรุปจาก นารัททะ, 2471)
ดารงตาแหน่งเจ้าคณะหมวด (สรุปจาก ภูริทัต, 2474 )
ดารงตาแหน่งเป็นพระอุปัชฌาย์ (สรุปจาก เชตพน, 2479)
เขียนลาเชตพน
(สรุปจาก เชตพน, 2479)
มรณภาพ
(สรุปจากลาดับเจ้าอาวาสและเหตุการณ์การฉลอง
อุโบสถ)
2487 ฌาปนกิจศพ
สิริรวมอายุ 46 ปี พรรษา 26 พรรษา
เป็นที่สังเกตว่า พ่อถ่านหัน จนฺทสาโร ครองสมณศักด์ “ชา” แต่ไม่พบการครองสมณศักดิ์ “สาเร็จ” หรือ
“สมเด็ด” ซึ่งสอดคล้องกับหลักฐานจากเอกสารใบลานวัดเกษมสาราญ ทั้งนี้เพราะเอกสารใบลานวัดเกษมสาราญไม่
ปรากฏตาแหน่งสมเด็จ หลังจาก พ.ศ. 2470
คาว่า “สมเด็จ” หรือ “สาเร็จ” ปรากฏในเอกสารใบลานวัดเกษมสาราญใหม่ที่สุด คือ พ.ศ. 2470 ซึ่ง
สอดคล้องกับการสัมภาษณ์พ่อสิม แสงทอง ที่ระบุว่า ในช่วงที่พ่อสิม แสงทองบวช (2487-2489) ไม่พบการเรียก
ตาแหน่งนี้ มีเพียง พระชา พระครู เท่านั้น

ภาพที่ 2 อุโบสถที่พ่อถ่านหัน เป็นผู้นาในการสร้างมีเลขอารบิกที่หน้าบัน
ระบุ 2487 ซึ่งเป็นปีที่สร้างอุโบสถแล้วเสร็จ
ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้เขียนบทความ บุญชู ภูศรี
5. ตาแหน่ง
ตาแหน่งของพ่อถ่านหัน จนฺทสาโร ในความทรงจาของชุมชน ระบุเพียง 2 ตาแหน่ง คือ เจ้าอาวาส
และพระอุปัชฌาย์ แต่พบว่าในเอกสารใบลานมีการระบุตาแหน่งอื่นด้วย ดังนี้
1) เจ้าอาวาส
ตาแหน่งเจ้าอาวาส น่าจะเป็นตาแหน่งแรกที่พ่อถ่านหันได้รับ โดยประวัติระบุว่า พ่อถ่านหัน จนฺ
ทสาโร ดารงตาแหน่งเจ้าอาวาสในปีพุทธศักราช 2469-2486 (คณะกรรมการดาเนินงาน, มปป.: 25)
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2) เจ้าคณะหมวด
พ่อถ่านหัน จนฺทสาโร เคยดารงตาแหน่งเจ้าคณะหมวด แต่มีการระบุว่าเจ้าคณะหมวดสิงห์ เป็น
เจ้าคณะหมวดคนแรกของตาบล ส่วนในเอกสารใบลานเรื่องภูริทัต ผูก 1 (2474) พ่อถ่านหันได้ระบุไว้ในบทอวสาน
พจน์ว่า “พระครูหันเจ้าคณะหมวดได้สร้างหนังสือลาภูริทัตไว้” แสดงให้เห็นว่า พ่อถ่านหันเป็นเจ้าคณะหมวดคนแรก
ของเมืองเกษม ซึ่งจากการสัมภาษณ์พ่อสิม แสงทอง (ธันวาคม 2561) ระบุว่า เจ้าคณะหมวดในสมัยก่อนปกครอง 3
ตาบล คือ ตาบลเป้า ตาบลเกษม และตาบลคอนสาย
3) พระอุปัชฌาย์
หลังจากดารงตาแหน่งเจ้าคณะหมวดแล้ว ในหมวดนั้นถ้าขาดพระอุปัชฌาย์ก็สามารถแต่งตั้งเจ้า
คณะหมวดเป็นพระอุปัชฌาย์ได้ กรณีเมื่อเป็นพระอุปัชฌาย์แล้ว ไม่พบเอกสารระบุว่า พ่อถ่านหันดารงตาแหน่งเป็น
เจ้าคณะหมวด ซึ่งกรณีดังกล่าว สอดคล้องกับการปรากฏตัวของเจ้าคณะหมวดสิงห์ ว่าดารงตาแหน่งเป็นเจ้าคณะ
หมวด ในขณะทีพ่ บเอกสารใบลานที่จารในพุทธศักราช 2477 ระบุว่า พ่อถ่านหันดารงตาแหน่งพระอุปัชฌาย์แล้ว
บทบาทการสร้างเอกสารใบลาน
การสร้างเอกสารใบลานของพ่อถ่านหัน จนฺทสาโร พบว่า เอกสารใบลานที่พ่อถ่านหันสร้างนั้น เป็นหนังสือ
ผูกทั้งหมด ในปัจจุบันพบเอกสารที่พ่อถ่านหันสร้างจานวน 13 เรื่อง ดังนี้
2466 แปดหมื่นสี่พันขัน (จารเอง)
2468 อภิธรรมฮอม (จารเอง)
2468 โจรโต (จารเอง)
2469 สังฮอมธาตุ (จารเอง)
2470 ตานานพระแก้วมรกต (จารเอง)
2470 ตานานพระบาง (มีผู้ช่วยจาร)
2470 ตานานพระแซกคา (มีผู้ช่วยจาร)
2471 พระเวสสันดร จาร 5 ผูก คือ กัณฑ์ชูชก กัณฑ์จุลพน กัณฑ์นคร กัณฑ์มหาราช และ
กัณฑ์สลอง
2474 นารัททะ (จารเอง)
2474 ภูริทัต (จารเอง)
2479 เชตพน (จารเอง)
2483 สุขกถา (เป็นเจ้าภาพสร้าง)
2485 มโหสถ ผูกที่ 1 จานวนหนึ่งผูก (จารเอง)
พ่อถ่านหันสร้างเอกสารใบลานมี 4 ลักษณะ คือ 1) ประเภทตานานพุทธศาสนา คือ แปดหมื่นสี่พันขัน
(2466) สังฮอมธาตุ (2469) เชตพน (2479) ตานานพระแก้วมรกต พระบาง และพระแซกคา (2470) 2) เอกสารใบ
ลานประเภทคัมภีร์พุทธศาสนา คือ พระเวสสันดร (2471) นารัททะ (2474) ภูริทัต (2474) และมโหสถ (2485)
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อภิธรรมฮอม (2468) 3) นิทานพื้นบ้านมีเพียงเรื่องเดียว คือ โจระโต และ 4) การสร้างเอกสารสมัยใหม่ คือ สุขกถา
ซึ่งเป็นธรรมเทศนาที่พิมพ์เป็นอักษรไทยบนกระดาษพับเลียนแบบใบลาน
การสร้างเอกสารใบลานของพ่อถ่านหัน ส่วนใหญ่จะเป็นการจารเอง ซึ่งการจารของพ่อถ่านหันจารด้วย
ตัวอักษรสวยงาม บทอัตวิพากษ์นั้นไม่มีการกล่าวระบุเรื่องทางโลกเลย กรณีที่มีคนเขียนช่วยมีเพียง 4 ผูก คือ ตานาน
พระแก้วมรกต ผูก 2 พระบาง พระแซกคา ผูก 1-2 ในกรณีที่มีการเขียนช่วยนี้ บทอัตวิพากษ์ของผู้เขียนช่วยบางผูก
มีการกล่าวพาดพิงถึงหญิงสาวเพียงเล็กน้อย จะสังเกตว่ามีการขีดฆ่าข้อความนั้นออก
นอกจากการสร้างเอกสารใบลานด้วยการเขียนเองแล้ว พ่อถ่านหัน จนฺทสาโร ยังได้เป็นเจ้าภาพสร้าง
เอกสารหนังสือที่พิมพ์เป็นอักษรไทยเลียนแบบเอกสารใบลาน 4 เรื่อง แต่อยู่ในชุดเดียวกัน คือ จิตตกถา และสุขกถา
(2483) ปกิณณกกถา (2486) และสัทธาสีลกถา (ไม่ระบุ ศักราชที่สร้าง) การสร้างเอกสารที่เป็นภาษาไทยได้ตอบ
โจทย์ประวัติศาสตร์ของวัดเกษมสาราญ ซึ่งระบุว่า วัดเกษมสาราญตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2291 เดิมชื่อว่าวัดศรีโพธิ์ชัย และ
ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดเกษมสาราญ เมื่อ พ.ศ. 2484 เหตุที่เปลี่ยนเพราะเป็นชื่อที่ซ้ากับวัดเจ้าคณะอาเภอ ชาวบ้านนิยม
เรียกว่า “วัดใหญ่” (คณะกรรมการดาเนินงาน. (มปป. : 23) แต่ยังไม่มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์ชัดเจน ซึ่งในปี พ.ศ.
2483 พ่อถ่านหัน จนฺทสาโร ได้สร้างเอกสารใบลาน ได้ระบุชื่อวัดว่า วัดศรีโพธิ์ชัย และในปี 2485 มีการระบุว่าเป็น
วัดเกษมสาราญ ดังนี้

ภาพที่ 3 (ซ้าย) พระอุปัชฌาย์หัน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2483 ใช้ชื่อวัดว่า “วัดศรีโพธิ์ชัย”
(ขวา) จาพวกวัด สร้าง เมื่อ พ.ศ. 2485 ใช้ชื่อวัดว่า “วัดเกษมสาราญ”
ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้เขียนบทความ บุญชู ภูศรี
นอกจากการสร้างเอกสารใบลานโดยตรงแล้ว พ่อถ่านหัน จนฺทสาโร ได้สร้างองค์ประกอบของคัมภีร์ใบ
ลาน และได้บันทึกไว้ คือ ฝอย ซึ่งหมายถึง คาอธิบายวิธีใช้ย าหรือ เวทมนตร์ต่ าง ๆ โดยปริยายหมายความว่ า
ข้อความที่ไม่ใช่เนื้อหา (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, ออนไลน์ ) พจนานุกรมฉบับมติชน อธิบายเพิ่มว่า คาชี้
แจ้งหรือรายละเอียดการใช้ยาและเวทมนตร์ต่าง ๆ ที่เขียนหรือพิมพ์ลงในแผ่นกระดาษ (พจนานุกรมฉบับมติชน,
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2547 : 595) ในขณะที่พจนานุกรมภาษาลาว อธิบายว่า คาอธิบายการใช้ยา หรือมนต์ต่าง ๆ คาบอกเรื่อง สารบัญ
(ทองคา อ่อนมะนีสอน, 2008 : 586)
คาว่า “ฝอย” ปรากฏในเอกสารใบลานวัดเกษมสาราญ ปรากฏในเรื่องลาสลองหรือสอง จารเมื่อ พ.ศ.
2360 โดยเขียนคาว่า ฝอย ด้วยตัวอักษร “ฝ” บนใบหลบหน้า (ปกหน้า) หนังสือใบลาน ดังนี้

ภาพที่ 4 คาปริวรรตความว่า “สองบังสุกุลอัน 1ฯ ฟอยอยู่หัวเงื่อนเบิ่งหั้นซู่อันเทอญ”
ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้เขียนบทความ บุญชู ภูศรี
คาว่า ฝอย ที่ปรากฏที่ใบหลบหน้า เขียนด้วยอักษร “ฟ” น่าจะหมายถึง ใบหลบหน้าที่มีชื่อเรื่อง ทั้งนี้
เพราะว่า ใบลานเรื่องลาสลองใน 1 ผูก จะมีหลายอานิสงส์ด้วยกัน ดังนั้นจึงต้องเขียนชื่ออานิสงส์ทั้งหมดในผูกนั้น ๆ
ไว้บนใบหลบหน้าทั้งหมด ใบหลบหน้าประเภทนี้เรียกว่า “ฝอย” หรือ “บาญชีหัวเงื่อน”
คาว่า ฝอย ที่เขียนเกี่ยวข้องกับเอกสารใบลาน ปรากฏอีกครั้งเมื่อพ่อถ่านหันนามาเขียนที่ไม้ปี้ ซึ่งหมายถึง
ไม้ขนาดเล็กทาได้ไม้เนื้อเบาหรือทาด้วยไม้ไผ่ที่ยังมีผิวไม้อยู่ (ติวไม้ไผ่) ทาเป็ นรูปร่างต่าง ๆ ยาวประมาณ 10-25
เซนติเมตร กว้างประมาณ 2-3 เซนติเมตร หนาประมาณ 0.5-1 เซนติเมตร ใช้เหล็กจารด้านผิวไม้ไผ่ เขียนลาดับมัด
ชื่อเรื่องใบลาน จานวนผูก และบางผูกให้บันทึกอย่างอื่นด้วย เช่น ผู้สร้างไม้ปี้ ผู้จาร เป็นต้น
ฝอยที่ปรากฏบนไม้ปี้ ในเอกสารใบลานบ้านเกษมสาราญ พ่อถ่านหันเขียนด้วยตัวอักษร “ฝ” โดยเขียนบน
ไม้ปี้ของเรื่องมังคลทีป ซึ่งพิเคราะห์ดูสัณฐานที่จารในเนื้อหาใบลานแล้ว ไม่ใช่เส้นจารที่จารโดยพ่อถ่านหัน จนฺทสาโร
และไม่ปรากฏศักราชที่จาร จึงเป็นไปได้ว่า พ่อถ่านหันไม่ได้จารใบลานเรื่องดังกล่าว แต่ไ ด้เขียน “ฝอย” ใส่เอกสาร
ใบลานเรื่องมงคลทีป พร้อมกับจาร (เขียน) กากับว่าได้สร้างฝอยใส่ไว้ ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 5 คาปริวรรตความว่า “บรรทัด 1 มัดนี้มังคลทีป 12 ผูก จริง ๆ
บรรทัด 2 :แล เจ้าเอย พระอุปัชฌายะหันได้สร้างฝอยบัญชีใส่ไว้W
ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้เขียนบทความ บุญชู ภูศรี
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ลักษณะดังกล่าวเป็นไปได้ 2 กรณี คือ
1) พ่อถ่านหัน จนฺทสาโร มีศรัทธาสร้างเอกสารใบลาน แต่ไม่ได้จารเอง พร้อมกันได้สร้างฝอยใบ
ลานไว้ด้วย
2) พ่อถ่านหัน จนฺทสาโร ไม่ได้สร้างเอกสารใบลาน แต่เป็นใบลานที่มีอยู่ในวัดแต่เดิม หรือมี
ผู้สร้างถวายใหม่ แต่ไม่มีไม้ปี้หรือบัญชัก พ่อถ่านหัน จนฺทสาโร จึงทาให้ปี้ใส่ไว้ พร้อมกับเขียนชื่อติดไว้ด้วย
บทบาทการอนุรักษ์ใบลานของพ่อถ่านหัน จนฺทสาโร
ประวัติวัดกล่าวว่า พ่อถ่านหัน จนฺทสาโร ดารงตาแหน่งเจ้าอาวาสในปีพุทธศักราช 2469-2486 ซึ่งตาม
ประวัติที่พ่อถ่านหันกล่าวไว้ในบทอวสานพจน์เรื่องเชตพน ในขณะนั้นยังดารงตาแหน่ง “ชา” และอุปสมบทแล้วได้ 8
พรรษา ในการดารงตาแหน่งเจ้าอาวาสหรือสมภาร มีบทบาทหน้าที่หลายอย่างที่ปรากฏในเอกสารใบลาน และพบ
บทบาทในการสร้างอนุรักษ์เอกสารใบลาน ดังจะกล่าวต่อไปนี้
ในการรักษาเอกสารใบลานจะพบว่ามีการเขียนไว้ในเอกสารใบลานไว้เป็นจานวนมาก ในสมัยก่อนจะมีการ
ยืมหนังสือใบลานระหว่างวัด โดยการยืมมี 2 นัย คือ ยืมเพื่อนาไปเป็นต้นฉบับเพื่อคัดลอก (ก่ายหนังสือ) และยืม
นาไปใช้เทศน์หรืออ่านให้ผู้คนฟังในงานบุญต่าง ๆ การยืมไปใช้เทศน์นี้หนังสือผูกใบลานบางผูก ผู้เขียนผู้จารจะมีการ
จารไว้ด้านหลังเพื่อให้ผู้ยืมไปอ่านให้ระมัดระวังในการอ่าน และการยืมอย่าให้ล่วงเลยเวลา เมื่ออ่านเสร็จแล้วควรรีบ
ส่งทันที ดังข้อความในตอนท้ายของเรื่องขุนทึง ดังต่อไปนี้
ริจนาแล้ว
ยามกองงายคักแน่
ขอให้ ลุลาภได้
โดยด้ามปรารถนา
แด่ท้อน
อันหนึ่ง ใผผู่ยืมหนังสือข้อย
สามคืนให้มาส่ง
ยามอ่านให้
แพงไว้เกิ่งตา
เจ้าเนอ
(พิทูรย์ มลิวัลย์, 2511 : 256)
ปัญหาและอุปสรรคของการอ่านอีกประการหนึ่ง คือ จากการยืมไปอ่านบางครั้งอ่านในตอนกลางคืน จะ
พบปัญหาไฟไหม้ใบลานเป็นประจา ในหนังสือใบลานบางผูกมีการเขียนระบุไว้ว่าไม่เกินสามคืนควรนามาส่ง ถ้าทาให้
ไฟไหม้ต้องให้เขียนแทน ถ้าไม่สามารถเขียนได้ให้จ้างท่านที่เขียนได้รีบเขียนแทนเสีย ดังข้อความต่อไปนี้
คันว่า ใผอ่านแท้
เถิงสามคืนให้ฮีบเอามาส่ง
ล้ากว่านั้น
ไปหน้าบ่ดี
คันว่า ใผเฮ็ดให้ไฟไหม้
ไววาให้ฮีบเขียน
ใส่เน้อ
คันว่า เขียนบ่ได้
ให้หาจ้างเพิ่นเขียน
(พระมหาบุญชู ภูศรี, 2546 : 302)
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ในเอกสารใบลานวัดเกษมสาราญ พบว่ามีลักษณะการบอกว่าถ้ายืมไปแล้วให้นากลับมาส่งด้วย ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 6 คาปริวรรตความว่า “บรรทัด 1 ศัพท์ปาลีมหาวัค ผูก 2 แล ใผยืมให้ส่งเทอญ เณรชาดาแลผูก
บรรทัด 2 นี้แลเจ้าเอย เณรชาดาเขียนผูก 2 แล”
ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้เขียนบทความ บุญชู ภูศรี

ภาพที่ 7 คาปริวรรตความว่า “ศัพท์มหาวัคผูก 9 มัดต้น ใผยืมไปให้ส่งเทอญ”
ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้เขียนบทความ บุญชู ภูศรี
งานเขียนพ่อถ่านหัน จนฺทสาโร ในเรื่องโจระโต ผูก 5 จารเมื่อ พ.ศ. 2468 ได้ระบุว่า เมื่อบ้านใดยืม
เอกสารใบลานไปแล้วให้ส่งคืนโดยเร็ว โดยบอกไว้ในบทอวสานพจน์ ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 8 คาปริวรรตความว่า “บรรทัด 1 พระพุทธสังกาศล่วงไปแล้ว 2 พัน 4 ร้อย 68 ตัว ปีฉลู เดือน 11
บรรทัด 2 แรม 11 ค่า วัน 3 ลาโจระโต ผูก 3 หนังสือบ้านเกษม
บรรทัด 3 ถ้าบ้านใดเอาไปให้เอามาจงโดยพลันเทอญ”
ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้เขียนบทความ บุญชู ภูศรี
และในเรื่องเดียวกันนี้ ในผูกที่ 6 พ่อถ่านหันได้ระบุชัดเจนว่า อนุญาตให้ยืมไปเทศนาได้ 3-4 วัน และ
อนุญาตให้ยืมไปเป็นต้นฉบับเพื่อคัดลอกได้ 4-5 วัน หลังจากนั้นให้รีบส่งกลับคืนโดยเร็ว ดังนี้ ในงานเขียนของพ่อ
ถ่านหัน ก็ระบุว่า เมื่อยืมไปอ่านให้ใช้เวลา 3-4 วัน เมื่อยืมไปเขียนให้ยืมไปเพียง 4-5 วัน ให้สอบทานให้แล้วเสร็จ
จากนั้นให้ส่งคืนโดยเร็ว ดังนี้
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ภาพที่ 9 คาปริวรรตความว่า “บรรทัด 1 ริจนาแล้วยามแลงใกล้สิค่า แลเจ้าเอย เดือน 4 แรม 3 ค่า วันละ
บรรทัด 2 สาม (ละคาร) พระชาหันมีใจใสศรัทธาได้สร้างหนังสือให้แม่ออกค้าผู้มีชื่อว่า
บรรทัด 3 คูน สามิโก ชื่อบุตตาราช ประการหนึ่ง ขอให้แม่ออกกับทั้งพ่อออกค้า
บรรทัด 4 ผู้ข้าได้เถิงพระวโลกุตรธรรมเจ้า 9 ประการ เถิงนีรพานเป็นที่
บรรทัด 5 ให้ได้เป็นอัครสาวกพระพุทธิเจ้าองค์ 1 ก็ข้าเทอญ ตราบต่อเท่า
บรรทัด 6 เข้าสู่นรี ัพพานก็ข้าเทอญ พระชาหันมีใจใสศรัทธาได้สร้างลา
บรรทัด 7 เชียงโจระโตให้แม่ออกกับพ่อออกค้าบ้านเกเส็ม (เกษม) ถ้าบ้านใด
บรรทัด 8 มีใจใสศรัทธายืมเอาไปฟังรัสสธรรมเทศนาแล้วให้เอามา
บรรทัด 9 ส่งไวไวอย่ากลายวัน 1 2 วัน พา กลาย 3 วัน 4 วัน ไปหน้าบ่
บรรทัด 10 ดังจักนั้นจักเป็นพยาธิโรคาบ่อย่าชะแล ท่านเอย คันเอาไปเขียนก็กา
บรรทัด 11 หนดให้แลให้ทานแล้วได้อย่าได้กลาย 4 วัน 5 วันไปหน้า บ่ดังนั้นจักมีความกังวล
บรรทัด 12 อนตายแลท่านเอย รีบเอามาส่งไวไว
ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้เขียนบทความ บุญชู ภูศรี
จากบันทึกในเอกสารใบลานของพ่อถ่านหัน จนฺทสาโร เรื่องมโหสถ พบว่า ญาติโยมบ้านฮ่องงิ้วได้มายืม
ใบลานไปเทศน์ธรรมวัตร (การยืมไปเทศน์ธรรมวัตร น่าจะเป็นการเทศน์ลักษณะอ่านเป็นร่ายแบบโบราณ ซึ่งอีสาน
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ยังสืบทอดต่อมาจะสังเกตุได้คือ การเทศน์บุญผะเหวด (พระเวสสันดร) โดยการแบ่งใบลานจากผูกขนาดใหญ่ให้เป็น
ผูกขนาดย่อย) แต่ปรากฏว่าพระที่ยืมใบลานไป ดูแลใบลานไม่ดี ทาให้ไฟไหม้ ใบลาน เสียหายบางส่วน จึงต้องนา
เอกสารใบลานเปล่ามาถวายจานวน 31 ใบ พ่อถ่านหันเลือกใบลานที่จะจารใหม่ 25 ใบ พร้อมกับเก็บเงินค่ าจาร
จานวน 1 บาท 31 สตางค์ ดังข้อความต่อไปนี้
“ริจนาแล้วยามแลงแดดอ่อน ๆ แลเจ้าเอย พระอุปัชฌาย์หันได้เขียนมโหสถผูกต้นแทนไว้ ไท
บ้านฮ่องงิ้วได้ยืมไปเทศนาธรรมวัตร พระรักษาไม่ดีลวดเฮ็ดให้ไฟไหม้ของเฮาเสีย เฮาก็เสียใจ เขา
ก็เสียใจ เขาผู้มายืมก็เสียใจเต็มทีเพราะฉะนั้นเขาจิ่งได้นาใบลานมาให้ 31 ใบ เราคัดเลือกเอาได้ซาวห้า
ใบท่อนั้น กับน้าเงินมาถวายว่าให้เฮาเขียนให้ เพราะฉะนั้นจิ่งได้เก็บเอาเป็นจานวน 1 บาท 31
สตางค์ฯผู้มายืมหนังสือนั้นเถ้าสุบนิ ผู้ให้หนังสือไปนั้นพระจามา ผู้มาส่งนั้นก็คือผู้ยืม”
จากการสัมภาษณ์คุณพ่อสิม แสงทอง ระบุจานวนเงินในสมัยเมื่อเทียบราคาซื้อขาย คือ ไก่ใหญ่เต็มที่ตัว
ละ 12 สตางค์ หมูใหญ่ราคาตัวละ 1 บาท วัวควายราคาอยู่ระหว่างตัวละ 2-3 บาท

ภาพที่ 10 ใบลานเรื่องมโหสถ ผูกที่ 1 ที่ถูกไฟไหม้
ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้เขียนบทความ บุญชู ภูศรี
สรุปและอภิปรายผล
เอกสารใบลานใบลานที่จารสร้างโดยพ่อถ่านหัน จนฺทสาโร ทาให้สามารถสันนิษฐานปีเกิดของพ่อถ่านหัน
ได้ รวมถึงการบอกชื่อโยมอุปัฏฐาก บอกลาดับเหตุการณ์ในชีวิต และบอกสถานตาแหน่งของพ่อถ่านหันได้เป็นอย่าง
ดี พ่อถ่านหัน มีบทบาทในการสร้างเอกสารใบลาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการสร้างเองถึง 13 เรื่อง ส่วนบทบาทในการอนุ
รักษ์นั้น พ่อถ่านหันได้ระบุวันเวลาในการยืมเอกสารใบลานและเขียนระบุการชดใช้ค่าเสียหายกรณีที่ยืมเอกสาร
ใบลานไปแล้วทาให้เกิดความเสียหายขึ้น
พ่อถ่านหัน จนฺทสาโร เป็นนักการศึกษา ชอบค้นคว้าและชอบการจารหนังสือ และเป็นนักอนุรักษ์เอกสาร
ใบลาน สังเกตได้จากข้อความในท้ายเอกสารใบลานมักจะกล่าวถึงการยืม-คืน เอกสารใบลาน และการปรับเมื่อทาให้
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เอกสารใบลานเสียหาย และเมื่อมีวิทยาการการพิมพ์เอกสารใบลานแบบใหม่เข้ามาสู่ภูมิภาคอีสาน พ่อถ่านหัน จนฺ
ทสาโร ก็ทาบุญด้วยการสร้างเอกสารเหล่านั้น นอกจากนี้ในการอนุรักษ์อีกแบบหนึ่ง คือ การจัดหาปี้หรือบาญชักใส่
ในมัดเอกสารใบลาน ซึ่งเป็นการทาให้สามารถสืบค้นเอกสารใบลานได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งแสดงให้เห็นเห็นถึงอุปนิสัยว่า
พ่อถ่านหันใส่ใจในรายละเอียดของหนังสือใบลานวัดเกษมสาราญ หากมีใบลานใดขาดรายละเอียดใดจะ ทาให้
สมบูรณ์ทันที
การศึกษาบทอวสานพจน์หรือข้อความท้ายใบลานเป็นสิ่งที่ตอบโจทก์ด้านประวัติศาสตร์สังคม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งชุมชนที่มีความเก่าแก่และยังมีบุคคลที่มีความทรงจาร่วมเกี่ยวกับบุคคลที่ปรากฏในข้อความท้ายใบลาน จะ
ทาให้การศึกษาข้อความท้ายใบลานมีความชัดเจนและตอบโจทย์ด้านประวัติศาสตร์ชุมชน ประวัติศาสตร์สังคมได้
เป็นอย่างดี
เอกสารอ้างอิง
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พระสงฆ์ในเอกสารใบลานวัดเกษมสาราญ ตาบลเกษม
อาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี1
Monks Found in Manuscripts of Wat Kasemsamran, Kasem Sub-District
Trakan Phuetphon District, Ubon Ratchathani Province
พัฒนาภรณ์ คาอุ่น1, บุญชู ภูศรี1
Pathanapon kamun, Boonchoo Poosri
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ตาแหน่งและคาเรียกชื่อของพระสงฆ์ 2) ความสัมพันธ์ของพระสงฆ์
ที่ปรากฏในบทอวสานพจน์ในเอกสารใบลานวัดเกษมสาราญโดยศึกษาจากเอกสารใบลานวัดเกษมสาราญ ทั้งหมด
111 มัด
ผลการวิจัยพบว่า มีตาแหน่งพระสงฆ์ 7 ตาแหน่ง คือ หลักคา มหาราชครู พระสังฆราช พระครู พระชา
พระสมเด็จ พระธรรมดา และพบคาเรียกพระสงฆ์ตาแหน่งหลักคา คือคาว่า ญาท่านหลักคา ตาแหน่งสังฆราช พบคา
เรียก 2 คา คือ มหาสังฆราช และเจ้าสังฆราชา คาเรียกพระครู จาวน 3 คา คือ อัญญาครู, ญาครู และญาท่านพระ
ครู คาเรียกพระชา พบคาเรียก 5 คา คือ ญาชา, หัวชา, หัวพ่อชา และหัวเจ้าชา คาเรียกพระสมเด็จ พบคาเรียก 6
คา คือ เจ้าหัวสมเด็จ, สาเด็จ, โสมเด็จ, หัวพ่อสาเด็จ, เจ้าสมเด็จ และสาเร็จ คาเรียกพระธรรมดา จานวน 12 คา คือ
ครูบาหัว, พระ, ภิกษุ, พระอาจารย์, ขนาน, ขนัน, หัวเจ้าพ่อ, เจ้าขนัน, ญาพ่อ, คุณ, เจ้าหม่อม และหม่อม
คาสาคัญ : พระสงฆ์ เอกสารใบลาน วัดเกษมสาราญ
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ABSTRACT
This study aimed to find monk’s positions and name of each position in a total of 111 set
of manuscripts found in Wat Kasemsamran.
The findings indicated that (1) there were six monks’ positions: Lak Kham, Maharajakhru,
Phra sangaraj, Phra Khru, Phra Cha, Phra Somdet, and Phra Thammada (Normal Monks). For position
name, Ya Tan Lak Kham was the position name of Lak Kham while there were two position names
of Sang Kha Rat consisting of Maha Sangkharat and Jao Sangkaraja. Utya Khru, Ya Khru, and Ya Tan
Phra Khru were called for Phra Khru position. Regarding Phra Cha position, there were five position
name comprising of Ya Cha, Hua Cha, Hua Po Cha, and Hua Jao Cha. For Somdet position, Jao Hua
Somdet, Sam Det, Som Det, Hua Po Somdet, Jao Somdet, and Sam Ret were called. Additionally,
there were 12 position names of Phra Thammada: Khru Ba Hua, Phra, Piksu, Phra Ajarn, Ka Narn,
Kanan, Hua Jao Po, Jao Kanan, Ya Po, Khun, Jao Mom, and Mom.
Keywords: Monks, Manuscripts, Wat Kasemsamran
บทนา
เอกสารใบลาน เป็นเอกสารที่บันทึกด้วยอักษรธรรมอีสานและอักษรไทยน้อย โดยมีการบันทึกเนื้อหา
ที่เ กี่ย วข้อ งกับ พุท ธศาสนา และภูมิปัญ ญาท้อ งถิ่น อีส านไว้เ ป็น จานวนมาก วัด เกษมสาราญ เป็น วัด ที่อ ยู่ใ น
หมู่บ้า นเกษม ซึ่ง ในอดีต เป็น ที่ตั้ง ของเมือ งเกษมสีม า ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านเกษม หมู่ที่ 8 ตาบลเกษม เดิมทีเป็น
หมู่บ้านอยู่ภายใต้การปกครองของเมืองเกษมสีมา ซึ่งเมืองเกษมสีมาตั้งเป็นเมืองเมื่อพุทธศักราช 2425 โดยให้ขึ้นตรง
ต่อเมืองอุบลราชธานี (ระลึก ธานี, 2554: 58-59) ต่อมา พ.ศ. 2445 มีการปรับระดับเมืองเกษมสีมาให้เป็น อาเภอ
เกษมสีมา ใน พ.ศ. 2452 มีการยุบรวมอาเภอเกษมสีมากับอาเภอตระการพืชผล เป็นอาเภอพนานิคม (ระลึก ธานี,
2554: 182) ใน พ.ศ. 2460 เปลี่ยนชื่ออาเภอพนานิคมเป็น อาเภอขุหลุ ต่อมาในปี พ.ศ. 2482 ได้เปลี่ยนชื่ออาเภอขุ
หลุเป็นอาเภอพนานิคม และในปี พ.ศ. 2483 ได้เปลี่ยนชื่อจากอาเภอพนานิคมเป็นอาเภอตระการพืชผลอีกครั้งและ
ใช้มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันในระหว่าง พ.ศ. 2424-2435 จากนั้นมีการลดฐานะเป็นอาเภอ และมีฐานะเป็นตาบล
ในที่สุด ดัง นั้น วั ด เกษมสาราญจึง มีค วามเป็น มาที่เ ก่า และเป็น วัด ที่มีก ารเรีย นการสอนทั้ง ทางโลกและทาง
ธรรมมาตั้งแต่อดีต จึงมีเอกสารใบลานจานวน 4 ตู้ และมีเอกสารที่มีความเก่า และมีจานวนมาก
เอกสารใบลานวัด เกษมสาราญ บ้า นเกษม ตาบลเกษม อาเภอตระการพืชผล จัง หวัด อุบ ลราชธานี
จากการสารวจเอกสารใบลานพบจานวน 111 มัด และพบศักราชที่เก่าที่สุดคือ พ.ศ. 2221 และพบเอกสารใบ
ลานที่ระบุศักราชใหม่ที่สุด คือ พ.ศ. 2506 ซึ่งเอกสารใบลานวัดเกษมสาราญนอกจากจะมีการบันทึกเรื่ องราว
ที่เ กี่ย วข้องกับ พุท ธศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้ว ในตอนท้า ยของเอกสารใบลาน ยังพบว่า มีการเขียนบท
บัน ทึก ของผู้จาร เรีย กว่า บทอวสานพจน์ ซึ่งบทอวสานพจน์ดังกล่าวนี้ มีก ารบัน ทึก วัน เดือ นปีที่จารแล้วเสร็จ
บัน ทึก ค าปรารถนา การขออภัย ในการเขีย นบกพร่อ งหรือ เขีย นไม่ ส วยงาม หรือ แม้ก ระทั ่ง พูด ถึง เรื่อ งที่
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เกี่ย วข้องกับทางโลกก็ได้ นอกจากนี้ยังพบว่า ในบทอวสานพจน์ของเอกสารใบลานได้ระบุชื่อ พระสงฆ์ ซึ่งเป็น
ทั้งเจ้า ภาพในการสร้างใบลาน ผู้จ าร ผู้ช่ว ยจาร ซึ่งการระบุชื่อ ดังกล่าวได้ระบุพ ร้อ มกับตาแหน่งและคาเรียก
ตาแหน่งที่แ ตกต่างกัน ออกไป ซึ่งลัก ษณะดังกล่าวมีค วามสาคัญต่อ การบันทึก ประวัติศาสตร์สังคมที่เกี่ย วข้อง
กับ พระสงฆ์ใ นพื ้น ที ่นั ้น ๆ ดัง นั ้น ผู ้ว ิจ ัย จึง มีค วามต้อ งการน าเสนอผลการศึก ษาซึ ่ง เป็น ส่ว นหนึ ่ง ของ
วิทยานิพนธ์ )
ลาดับการเถราภิเษก
เถราภิเษก คือ การเลื่อนลาดับของพระสงฆ์ จากพระสงฆ์ธรรมดาเมื่อเล่าเรียนได้ระดับหนึ่งจะมีการ
เลื่อ นสมณศักดิ์ หรือ เถราภิเษก ให้มีตาแหน่ง โดยมีคานาหน้าเรียกเพื่อ ระบุหรือบอกสมณศัก ดิ์ข องพระสงฆ์
รูป นั้น สมณศักดิ์มีลาดับ ที่แตกต่างกัน โดยเปรียบเทียบระหว่างการเรียงลาดับของพระโพธิวงศาจารย์ (ติสฺโส
อ้วน) (2539 : ) และพระอริยานุวัตร (อารีย์ เขมรจารี) (2538 : ) ดังตารางต่อไปนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

พระโพธิวงศาจารย์
สาเร็จ
ซา
คู
ฝ่าย
ด้าน
หลักคา
ลูกแก้ว
ยอดแก้ว
-

พระอริยานุวัตร
สาเร็จ
ชา
คู
ราชครู
ครูฝ่าย
ครูด้าน
ครูหลักคา
ครูลูกแก้ว
ครูยอดแก้ว
ราชครูหลวง

การเรียงลาดับเถราภิเษก จากลาดับที่ 1-3 เหมือนกัน ซึ่งลาดับที่ 3 คือ สาเร็จ/สมเด็จ ชา ครู เป็นตาแหน่ง
ปริยัติธรรม หมายถึง ตาแหน่งที่ได้รับจากการศึกษาเล่าเรียน จากนั้น 5 ตาแหน่ง คือ ครูด้าน ครูฝ่าย ครูหลักคา ครู
ลูกแก้ว ครูยอดแก้ว เป็นตาแหน่งฝ่ายปกครอง
ตาแหน่งที่เพิ่มขึ้นมาอีก คือ ราชครู และราชครูหลวง หมายถึง ครูของพระราชา เป็นตาแหน่งที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากเจ้านาย ซึ่งสืบเนื่องและเกี่ยวข้องกับชนชั้นปกครอง ตาแหน่งราชครู (ลาดับที่ 4) หมายถึง ภิกษุที่ได้รับเถ
ราภิเษก 3 ครั้ง และเข้าสอนลูกเจ้ านาย ท้าวเพีย อยู่ในความอุปถัมภ์ของกษัตริย์โดยใกล้ชิด เพื่อทรงประสงค์ให้
บรรดาราชโอรสมีความรู้ แม้ว่าจะมีปุโรหิตาจารย์สอนอยู่เป็นประจาก็ตาม (พระอริยานุวัตร, 2528: 284)
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ตาแหน่งและคาเรียกพระสงฆ์ที่ปรากฏในเอกสารใบลานวัดเกษมสาราญ
ตาแหน่ง คือ ที่อ ยู่ หน้า ที่การงาน ฐานะ ซึ่งตาแหน่งฐานะของพระสงฆ์นั้น มีตั้งแต่ตาแหน่งพระสงฆ์
ธรรมดา และเลื่อ นลาดับ ขึ้น มาโดยชาวบ้า นเป็น ผู้ถ วายเรีย กว่า เถราภิเ ษก ซึ่ง เป็น ตาแหน่ง ทางปริยัติธ รรม
จากตาแหน่งเถราภิเ ษกแล้ว ก็ส ามารถเลื่อ นตาแหน่งทางการปกครองไปตามลาดับ ซึ่งในเอกสารใบลาน พบ
ตาแหน่งและคาเรียกพระสงฆ์ที่อยู่ในตาแหน่งนั้น ๆ ดังต่อไปนี้
1. พระธรรมดา
พระธรรมดา คือ พระสงฆ์ทั่วไปที่บวชเข้ามาในพุทธศาสนา ยังไม่ได้รับการเถราภิเษก ก็จะมีคาเรียก
แตกต่างกันออกไป ดังต่อไปนี้
1.1 หม่อม
คาว่า “หม่อม” หมายถึง คาเรียกภิกษุผู้บวชใหม่ (ปรีชา พิณทอง, 2532 : 851) ซึ่งในเอกสาร
ใบลานวัดเกษมสาราญ พบ 2 แห่งคือ เจ้าหม่อมเหม (อุรังคธาตุ ผูก 1-2-3, 2364) และหม่อมคัมภีระ (ศัทพ์สนธิ์ผูก
3, ไม่ปรากฏปีจาร) อาจจะเป็นไปได้ว่า คาว่า หม่อม ไม่เป็นที่นิยมเรียก หรือหม่อมเป็นพระสงฆ์ที่บวชใหม่ จึงยัง
ไม่ได้หัดเขียนเอกสารใบลาน
1.2 ขนัน/ขนาน
พบว่ามีการใช้คาว่า ขนาน ซึ่งพบตั้งแต่พุทธศักราช 2331 จนถึง พุทธศักราช 2427 หลังจากนั้น
ไม่พบการใช้คาว่า “ขนัน” ในการเรียกพระสงฆ์
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

คาหน้าหน้า-ชื่อ
เจ้าหม่อมขนันทฺธ
ขนานโคด
ขนันโต/จัวโสดา
ขนันพรหมา
ขนันเคน
ขนันแสง
เจ้าขนันพรหม
ขนันพรหมา
ขนันโส

เรื่อง-ลาดับผูก
ศรีมหามายา ผูก 5
วิธุรบัณฑิต
ศัพท์ปาราชิก ผูก 11
สังฮอมธาตุ ผูก 1-2,4 สลอง
สินไช ผูก 6
สินไช ผูก 7
สินไช ผูก 9
สินไช ผูก 17
สินไช ผูก 13

พุทธศักราช
2331
2346
2359
2367
2427
2427
2427
2427
2427

วิธีการเรียกพระสงฆ์ที่มีตาแหน่งขนัน คือ 1) ขนัน 2) เจ้าขนัน 3) เจ้าหม่อมขนัน ซึ่งคาว่า “เจ้าหม่อม
ขนัน” ทาให้เห็นว่าฐานะตาแหน่งของพระสงฆ์ที่เรียกว่า ขนัน เป็นผู้เข้ามาใหม่ ยังไม่ได้รับเถราภิเษก
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จากการศึกษาของบุญชู ภูศรี (2560 : 69-70) ระบุว่า คาว่า ขนาน ไม่ พบว่ามีการใช้ใน สปป.ลาว และ
ภาคอีสานของไทยในปัจจุบัน พบเพียงคาว่า “ขนาน” ที่ปรากฏในเอกสารโบราณล้านช้าง ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 22
เป็นต้นมาโดยใช้คาว่า เจ้าขนาน และมหาขนาน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
“พญาจ่าบ้านมีศรัทธาสร้างโชตกศาสนามี มหาขนานรัตนะเป็นอุปถัมภกค้าภายใน
นิพิพานปจฺจโย โหตุ” (ปาลีเอกนิบาต, 2165)
คาว่า มหาขนานรัตนะ จากบริบทหมายถึงพระสงฆ์ เพราะธรรมเนียมการสร้างเอกสารใบลานจะมีผู้
อุปถัมภ์ภายนอก (พาหิรูปถัมภก) และผู้อุปถัมภ์ภายใน (อันตรูปถัมภก/อัพภันตรูปถัมภก) ผู้อุปถัมภ์ภายนอกหมายถึง
เจ้าภาพหรือเจ้าศรัทธาที่สร้างเอกสารใบลาน ส่วนผู้อุปถัมภ์ภายในอาจจะเป็นผู้จารหรือพระเถระผู้ใหญ่หรือเจ้า
อาวาสในวัดที่สร้างเอกสารใบลานถวาย ดังนั้น คาว่า ขนาน จึงหมายถึง พระสงฆ์ แต่ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นพระสงฆ์ใน
ระดับใด ซึ่งจาเป็นต้องอาศัยเอกสารในพุทธศตวรรษที่ 23 วิเคราะห์เพื่ออธิบายคาว่าขนานเพิ่มเติม ซึ่งคาว่า ขนาน
ปรากฏในเอกสาร ดังต่อไปนี้
“จุลศักกาศได้พัน 57 ตัวปีฮับเหม้า เดือน 12 ออกใหม่....(ลานขาดเล็กน้อย)....กดสัน
ริจนาแล้วยามแถใกล้เที่ยง นามบัญญัติพระขนานสุรินทปัญญาลิขิตฺตาอตฺตโนแล
(ไม่ปรากฏชื่อเรื่อง [สวรรค์ 16 ชั้น], 2238)
“ริจนาแล้วยามตุดซ้าย พระหม่อมขนานไตมีศรัทธาสร้างศัพท์สมันไว้กับศาสนาพระ
เจ้าเท่าห้าพันวัสสา นิพฺพานปจฺจโย โหตุ ผู้ 2 มัดต้น”
(นิสสัยสมันตะ มัดต้น, 2239)
พบว่ามีการใช้ “พระ” นาหน้า “หม่อมขนาน” และนาหน้า “ขนาน” ซึ่งเป็นการเสริมคาให้ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้นว่าคาว่า “ขนาน” ในบริบทของล้านช้าง สามารถเรียกพระสงฆ์ ซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่ยังไม่ได้รับการเถราภิเษก
เพราะในเอกสารโบราณใช้คาว่า “พระหม่อมขนาน” ซึ่งคาว่า หม่อมเป็นคาเรียกภิกษุผู้บวชใหม่ (ปรีชา พิณทอง,
2532 : 851) ซึ่งในพุทธศตวรรษที่ 23 นอกจากจะพบคาว่า “ขนาน” ที่ใช้เรียกเป็นคาแทนพระสงฆ์แล้ว พบว่ามีการ
ใช้คาว่า พระขนาน เป็นคานาหน้าบุคคลด้วย ดังที่พบในจารึกลานเงิน กรุหมายเลข 10 องค์พระธาตุพนม (สร้าง
พ.ศ. 2241) ดังนี้
"...ศักราช 60 ตัว ปีเบิกยี่ เดือน 3 ขึ้น 2 ค่า วัน 6 พ่อออกพระขนานโคษกับทั้งบุตรภริยา มี
ประสาทะศรัทธาในวรพุทธศาสนายิ่งจึงได้นาอู บพระชิ นธาตุเจ้า ที่จันทปุระมาฐาปนาที่ ธ าตุ
ประนม ทานวิเศษเป็นเหตุขอให้ได้เถิงสุข 3 ประการ มีนิพพานสุขเป็นแล้วอย่าคลาดอย่าคลา..."
(คณะกรรมการดาเนินงานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในองค์พระธาตุพนม, 2522 : 190-191 ;
ธวัช ปุณโณทก, 2530 : 338)
คาว่า ขนาน ที่ใช้คาว่า พระขนาน ซึ่งสามารถที่จะใช้นาหน้าทั้งพระสงฆ์บวชใหม่ที่ยังไม่ได้รับเถราภิเษก
และชายที่ไม่ใช่พระสงฆ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทของการใช้ หากเป็นฆราวาสอาจจะมีชื่อบุตรภรรยาตามมาด้วย แต่ถ้า
อยู่ในเอกสารใบลานเป็นองค์อัพภันตรูปถัมภก (ผู้อุปถัมภ์ภายใน) หรือมีคาว่า “หม่อม” ปรากฏร่วม นั่นแสดงให้เห็น
ว่าต้องเป็นพระสงฆ์
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1.3 คุณ
คาว่า “คุณ ” เป็นคานาหน้าพระสงฆ์ ที่พระสงฆ์เองใช้เรียกกัน จากการสัมภาษณ์คุณพ่อสิม
แสงทอง (ธันวาคม 2561) ระบุว่า คาว่า คุณที่ใช้เรียกกันนั้นสาหรับพระสงฆ์ที่มีอายุพรรษาเท่ากันเรียกกัน แต่
พบการใช้คาว่า “คุณ ” เพีย ง 2 ที่ คือ คุณ ดางดี (เชตพน ผูก 3, 2455) และ คุณ วอน (อุรัง คธาตุ ผูก 5, ไม่
ปรากฏปีที่จาร)
การใช้คาว่า “คุณ” เรียกพระสงฆ์นี้ สอดคล้องกับการศึกษาของบุญชู ภูศรี (2562 : 227) ที่
ศึกษาเอกสารใบลานจังหวัดร้อยเอ็ด โดยระบุว่า การใช้คานาหน้าพระว่า “คุณบุญมี” ซึ่งในพื้นถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด
ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 26 ถึงปัจจุบัน พระสงฆ์นิยมเรียกขานคานาหน้าชื่อว่า “คุณ” แต่เป็นคาเรียกสาหรับผู้ใหญ่
เรียกผู้น้อย และผู้มีพรรษาเสมอกันใช้เรียกขานกัน
1.4 อื่น ๆ
นอกจากคาเรียกดังกล่าวแล้ว ยังมีคาเรียกที่ระบุให้เห็นว่า ผู้ถูกเรียกเป็นพระสงฆ์ธรรมดา โดยมี
คาว่า หัว หัวเจ้า ญาพ่อ ครูบา พระภิกษุ พระ ภิกษุ ดังตารางต่อไปนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

คาหน้าหน้า-ชื่อ
หัวเจ้าพ่อชาดา
หัวเจ้าชาลี
ญาพ่อบ้านหนองเอาะ
ครูบาหัวเคน
หัวชาลี
พระภิกษุหวาน
พระพร
ภิกษุพร

เรื่อง-ลาดับผูก
สัพพุทธา ผูก 3
เจตนาเภท ผูก 3
สินไช ผูก 18
กาละเกด ผูก 5
กาละเกด ผูก 7
หงส์หิน ผูก 3
หงส์หิน ผูก 4
หงส์หิน ผูก 8

พุทธศักราช
2353
2367
2427
2443
2443
2461
2480
2480

2. สมเด็จ/สาเร็จ
สมเด็จหรือสาเร็จ หมายถึง พระสงฆ์ที่ผ่านพิธีเถราภิเษก (ฮดสรง) 2 ครั้ง โดยเถราภิเษกครั้งที่ 1 มีตาแหน่ง
สมเด็จ หรือสาเร็จ จะได้รับแผ่นสุพรรณบัฏ (ภาษาถิ่นเรียกว่า หลาบ) จารึกชื่อ มีความยาววัดจากคางถึงตาของผู้
ได้รับเถราภิเษก เรียกว่า สาเร็จเพียงตา (พิทูร มลิวัลย์, 2535: 29)
พระสงฆ์ ที่มีตาแหน่ง “สมเด็จ” หรือ “สาเร็จ ” มีก ารเรียก สมเด็จ หัว เจ้า สมเด็จ เจ้า หัวสมเด็จ หัว
พ่อสมเด็จ ดังตารางต่อไปนี้
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ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

คาหน้าหน้า-ชื่อ
เจ้าหัวสมเด็จลู
สมเด็จลู
โสมเด็จชาลี
สมเด็จเบ็น
หัวพ่อสาเด็จจารนะ
สมเด็จเบิด
เจ้าหัวสมเด็จพุทธวงสา
เจ้าสมเด็จยา

เรื่อง-ลาดับผูก
เตมิยกุมาร ผูก 1
เตมิยกุมาร ผูก 2
ศรีมหามายา ผูก 4
แปดหมื่น ผูก 1
ธรรมบท ผูก 12
สติปัฏฐาน ผูก 4
พละสังขยา ผูก 7
มงคลทีป ผูก 1

พุทธศักราช
2267
2267
2331
2348
2365
2466
ม.ป.ป.
มปป.

อย่า งไรก็ต าม จากการสัม ภาษณ์ คุณ พ่อ สิม แสงทอง (ธัน วาคม 2561) ระบุว่า ในขณะบวชที่วัด
เกษมสาราญ ในระหว่าง พ.ศ. 2487-2489 ไม่พบว่ามีการใช้คาว่า “สมเด็จ ” หรือ “สาเร็จ” เรียกพระสงฆ์เลย
ซึ่งสอดคล้องกับเอกสารใบลานในช่ว งกลางพุทธศตวรรษที่ 25 เป็น ต้นมา ไม่พ บการเขียนคาเรียกพระสงฆ์ว่า
สาเร็จหรือสมเด็จเช่นกัน
3. พระชา
พระชา หมายถึง พระสงฆ์ที่ได้รับเถราภิเษกครัง้ ที่ 2 มีตาแหน่งเป็น ชา จะได้รับแผ่นสุพรรณบัฏจารึกชื่อ มี
ความยาววัดจากหูซ้ายมาถึงหูขวาของผู้ได้รับการเถราภิเษก หรือ ซาเพียงหู (พิทูร มลิวัลย์, 2535: 29)
การเรียกพระสงฆ์ที่ได้รับเถราภิเษก ใช้คาว่า ชา หัวชา เจ้าหัวชา พระชา ญาชา หัวพ่อชา ดังตารางต่อไปนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

คาหน้าหน้า-ชื่อ
เจ้าหัวชาทุมวงศา
หัวชาไชยสุริยงศ์
หัวเจ้าชาอ่อน
หัวชาไชย
ชาเสน
พระชาหัน
ญาชาตอน
ชาพร
ชากัน
หัวพ่อชาคัมภีระ
หัวชาลา

เรื่อง-ลาดับผูก
ลาแปดหมื่น ผูก 4
หน้าผากฯ ผูก 1,4
หน้าผากฯ ผูก 5
หน้าผากฯ ผูก 7
สินไช ผูก 18
สังฮอมธาตุ ผูก 1
หงส์หิน ผูก 2
ชนะสันทะ ผูก 2
ชนะสันทะ ผูก 2
ปาลีปาจิตตีย์ ผูก 5
นาคเสน ผูก 9
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พุทธศักราช
2344
2435
2435
2435
2427
2460
2461
2506
2506
มปป.
มปป.

คาว่า ชา ยังคงใช้มาจนกระทั่งถึง พ.ศ. 2506 และชานี้ยังใช้ต่อมาถึงปัจจุบันเมื่อมีการฮดสรง โดยถือ
ว่าเป็นสมณศักดิ์พื้นบ้านชั้นแรก
4. พระครู
พระครู หมายถึง พระสงฆ์ที่ได้รับเถราภิเษก ครั้งที่ 3 จะได้รับแผ่นสุพรรณบัฏ โดยมีความยาววัดจากท้าย
ทอยด้านซ้ายถึงท้ายทอยด้านขวา เรียก คูฮอบง่อน (พิทูร มลิวัลย์, 2535: 30) จากนั้นจึงจะไล่ลาดับการปกครอง
จากครูด้าน ครูฝ่าย ขึ้นมาจนถึง หลักคา ซึ่งเทียบเท่าเจ้าคณะจังหวัดในปัจจุบัน โดยเมืองหนึ่งมีเพียงรูปเดียว (พิทรู
มลิวัลย์, 2535: 21)
การใช้คาเรียกพระสงฆ์ที่มีคานาหน้าว่า “ครู” นั้น นิยมใช้คาว่า พระครู มากที่สุด และใช้คาว่า ญาครู ญา
ท่านพระครู อัญญาญาครู ดังตารางต่อไปนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

คาหน้าหน้า-ชื่อ
พระครูแสน
พระครูเคน
อัญญาญาครูหัน
พระครูบาอาจารย์หัน
ญาครูหัน
ญาท่านพระครูหัน
พระครูหัน
พระครูเสน

เรื่อง-ลาดับผูก
กาละเกด ผูก 14
เชตพน ผูก 1
ลาพระแก้ว ผูก 2
ลาพระแซกคา ผูก 1
ลาพระแก้ว ผูก 2
นารัททะ ผูก 1
นารัททะ ผูก 2
ก่ากาดา ผูก 1

พุทธศักราช
2443
2455
2470
2470
2470
2474
2474
2506

5. มหาราชครู
มหาราชครู เป็นตาแหน่งที่ไม่ใช่ตาแหน่งการปกครอง แต่เป็นตาแหน่งที่ผู้ปกครองเมืองถวายเพื่อยกย่อง
เป็นเกียรติให้สอนลูกเจ้านาย ซึ่งพระสงฆ์ที่จะเป็นมหาราชครูได้นั้น ต้องเรียนสาเร็จและได้รับเถราภิเษกขั้นสูงสุด คือ
เป็นครู ก่อน จากนั้นจึงอาจจะได้รับการแต่งตั้งจากเจ้านายเป็นราชครู ซึ่งอาจจะมีหลายระดับชั้น ซึ่งจากการศึกษา
ของบุญชู ภูศรี (2561 : 21) ได้จัดลาดับชั้นของราชครูไว้ 6 ลาดับ คือ
1) มหาราชครู
2) มหาสังฆราชครู
3) อัครวรราชครู
4) มหาอัครวรราชครู
5) สมเด็จราชครู
6) สมเด็จอัครวรราชครูหลวง
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ราชครู ที่ปรากฏในเอกสารใบลานวัดเกษมสาราญนั้น เป็นราชครูลาดับที่ 1 ปรากฏในเอกสารใบลานเรื่อง
ปาลีปาราชิกกัณฑ์ซึ่งมีการออกนามแตกต่างกันโดยเรียกเป็น 3 อย่างดังข้อความต่อไปนี้
การตั้งพระมหาราชครู น่าจะตั้งจากผู้ที่ได้รับการเถราภิเษกถึงขึ้นสูงสุด คือ ครู จากนั้นจึงพิจารณาแต่งตั้ง
เป็นมหาราชครู กรณีพระมหาราชครูพุทธโฆษน่าจะตั้งชื่อตามวัดและสถานที่ตั้งวัด คือ วัดป่าพุทธโฆษแจระแม
คาว่า “วัดป่าพุทธโฆษ” หรือบางเอกสารใบลานบางผูกเรียกเป็น “วัดป่าพุทธโฆษแจระแม” น่าจะเป็นวัด
เก่า หลังจากพระปทุมสุรราชภักดี ขอย้ายครั วจากเวียงดอนกลองมาตั้งภูมิลาเนาที่บ้านห้วยแจระแม ซึ่งปัจจุบันคือ
บ้านท่าบ่อ (เติม วิภาคย์พจนกิจ, 2542: 96) ในปี พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพระปทุมสุรราชภักดี เป็น “พระปทุมวรราชสุริยวงศ์ ” ยกฐานะบ้านแจระแมขึ้นเป็น “เมือง
อุบลราชธานีศรีวนาลัยประเทศราช” เมื่อวันจันทร์ เดือน 8 แรม 13 ค่า ปีชวด พ.ศ. 2535 (กรมศิลปากร, 2548:
56-57) ต่อมาพระปทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าคาผง) เห็นว่าห้วยแจระแมไม่เหมาะแก่การขยายบ้านเมือง จึงย้ายมา
ตาบลบ้านร้างริมแม่น้ามูลฝั่งซ้ายใต้ห้วยแจระแม เรียกว่า ดงอู่ผึ้ง ตั้งเป็นเมืองอุบลราชธานี พร้อมกับได้สร้างวัดหลวง
ขึ้นในราวก่อนพ.ศ. 2334

ภาพที่ 1 พระสงฆ์ที่มีตาแหน่งหลักคา
ที่มา : พัฒนาภรณ์ คาอุ่น (2560)
คาปริวรรต
บรรทัด 1 : เจ้าหัวครูป่าพุทธโฆษแจระแม
บรรทัด 2 : มหาราชครูวัดป่าพุทธโฆษ
บรรทัด 3 : หัวเจ้าครูวัดป่าพุทธโฆษ
พระมหาราชครูพุทธโฆษอาจจะเป็นพระมหาราชครูยุคแรกของเมืองอุบล ตั้งแต่เมืองอุบลตั้งอยู่ที่ห้วยแจ
ระแม จึงเรียกสร้อยนามวัดว่า “วัดป่าพุทธโฆษแจระแม” ซึ่งสร้อยนามของวัดคือ แจระแม ซึ่งเป็นชื่อบ้านนามเมือง
เดิมก่อนจะยกฐานะบ้านขึ้นเป็นเมือง
นอกจากนี้ยังพบเอกสารใบลานของพระมหาราชครูพุทธโฆษแจระแม สร้างเอกสารใบลานเรื่องปาลี
ปาราชิกกัณฑ์ (พ.ศ. 2332) ซึ่งพบที่วัดมณีวนาราม (วัดป่าน้อย) ฉบับวัดป่าน้อย ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี ซึ่งอาจจะสันนิษฐานได้ว่า พระมหาราชครูพุทธโฆษ ที่ปรากฏในเอกสารใบลานวัดมณีวนารามและวั ด
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เกษมสาราญ เป็นรูปเดียวกัน ทั้งนี้เพราะสัณฐานของอักษรใกล้เคียงกันและศักราชที่จารใบลานใกล้เคียงกัน ซึ่ง
อาจจะเป็นไปได้ว่ามีการหยิบยืมหรือเผยแพร่เอกสารใบลานที่สร้างโดยพระมหาเถระเมืองอุบลราชานีไปยังเมืองที่ขนึ้
ตรงต่อเมืองอุบลราชธานี เอกสารใบลานบางฉบับ ดังกล่าวจึงไปตกอยู่วัดเกษมสาราญ อาเภอตระการพืชผลใน
ปัจจุบัน
6. หลักคา
หลักคา เป็นตาแหน่งทางการปกครอง หลังจากที่พระสงฆ์ศึกษาปริยัติธรรมจนได้รับการเถราภิเษกแล้ว 3
ครั้ง จากนั้นจึงจะไล่ลาดับการปกครองจากครูด้าน ครูฝ่าย ขึ้นมาจนถึง หลักคา ซึ่งเทียบเท่าเจ้าคณะจังหวัด ใน
ปัจจุบัน โดยเมืองหนึ่งมีเพียงรูปเดียว (พิทูร มลิวัลย์, 2535: 21)
การเรียก พระสงฆ์ที่มีตาแหน่งหลักคา ใช้คาว่า “ญาคูท่านหลักคา” และ “ญาท่านหลักคา” หลักคา ที่
ปรากฏในเอกสารใบลานวัดเกษมสาราญ คือ หลักคาเมืองเขมราฐ โดยกล่าวว่า ขนันแก้ว บ้านคอนสาย เป็นผู้เขียน
เอกสารใบลานเรื่องกาละเกดถวายให้หลักคาเมืองเขมราฐ

ภาพที่ 2 พระสงฆ์ที่มีตาแหน่งหลักคา
ที่มา : พัฒนาภรณ์ คาอุ่น (2560)
คาปริวรรต
บรรทัด 1 : อันนี้ นิสสัยธรรมลากาละเกด
บรรทัด 2 : ใบหลบหลังแล ขนันแก้วบ้านคอนสาย
บรรทัด 3 : เขียนช่อยญาครูท่านหลักคา อันได้สถิต
บรรทัด 4 : อยู่วัดศรีบุญเรือง แขวงเมืองเขมราฐธานี มีบริวารก็มากแล

ภาพที่ 3 พระสงฆ์ที่มีตาแหน่งหลักคา
ที่มา : พัฒนาภรณ์ คาอุ่น (2560)

201

คาปริวรรต
บรรทัด 1 : ขนันแก้วมีใจใสศรัทธาเจตนาได้ช่อยสร้างหนังสือธรรมลากาละเกดให้แก่
ญา
บรรทัด 2 : ท่านหลักคาเมืองเขมราฐ ตั้งอยู่ที่บ้านคลึมไกแลหนองเอาะ ข้าน้อยขอกุศล
นามาก ๆ
บรรทัด 3 : แด่ถ้อนญาท่านเอย
พระสงฆ์ที่มีตาแหน่งหลักคาปรากฏนี้ เป็นเอกสารใน พ.ศ. 2443 ซึ่งระบบการปกครองแบบได้ถูกยุบไป
เหลือเพียงระบบผู้ว่าราชการเมือง และมีการระบุว่า ท่านหลักคาเมืองเขมราฐตั้งอยู่ที่บ้านคึมไกและหนองเอาะ ซึ่ง
หมู่บ้านหนองเอาะและบ้านคึมไกปัจจุบันอยู่ใกล้กับศูนย์กลางเมืองเกษมสีมามากกว่าเมืองเขมราฐ ซึ่งก็เป็นไปได้ว่า
ท่านหลักคาในที่นี้อาจจะเป็นหลักคาเมืองเขมราฐ ทั้งนี้เพราะว่า เมืองเกษมสีมาได้แยกมาจากเมืองเขมราฐมาตั้งเป็น
เมืองเมื่อ พ.ศ. 2424
7. มหาสังฆราช
ตาแหน่ง มหาสังฆราช พบ 1 ชื่อ คือ มหาสังฆราชทุมวงศา ซึ่งเป็นเอกสารใบลานที่เขียนในปี พ.ศ. 2344
ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 4 พระสงฆ์ที่มีตาแหน่งสังฆราช
ที่มา : พัฒนาภรณ์ คาอุ่น (2560)
คาปริวรรต
บรรทัด 1 : สังกาศได้ ร้อย 603 ตัว รวงเร้า มหาสังฆราชาทุมมวง
บรรทัด 2 : สา มีใจใสศรัทธาสร้างนิสสัย 8 หมื่น ไว้กับาสนา
บรรทัด 3 : โชตนาเท่า 5 พันวัสสา นิพฺพานปจฺจโย โหตุ
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ตาแหน่งที่มีคานาหน้า มหาสังราช และสังฆราช ในพุทธศตวรรษที่ 21-22 พบว่ามี 16 ตาแหน่ง โดย
สารวจพบว่าเริ่มมีจาก พ.ศ. 2070 ในจารึกวัดสวรรคเทวโลก คือ สังฆราชเจ้าศรีจันโท และเป็นที่น่าสังเกตว่าไม่พบ
ตาแหน่งสังฆราชปรากฏในตานานขุนบรมเลย แต่ตาแหน่งสังฆราชจะพบในเอกสารทางประวัติศาสตร์ คือ ศิลาจารึก
ฐานพระพุทธรูป และเอกสารใบลาน ซึ่งพบตาแหน่งสังฆราชท้ายสุด พ.ศ. 2180 ซึ่งจากตาแหน่งพระสังฆราชทั้งหมด
16 ตาแหน่ง พบว่ามีตาแหน่งที่มีศักราชใกล้เคียงกัน แต่อยู่ในเอกสารคนละฉบับ คือ
มหาสังฆราชเจ้าวัดศรีบุญเรือง
พ.ศ. 2145
พระมหาสังฆราชา
พ.ศ. 2147
พระเจ้ามหาสังฆราชเจ้าสังฆปาล
พ.ศ. 2162
มหาสังฆราชธรรมบทเจ้า
พ.ศ. 2163
นอกจากนี้พบว่ามีตาแหน่งพระสังฆราชพร้อมกัน 2 รูปในศักราชเดียวกัน คือ มหาสังฆราชโพธิอารามเจ้า
(พ.ศ. 2109) และมหาสังฆราชาสุมังคลโพธิวิริยเจ้า (พ.ศ. 2109) จากข้อมูลที่พบนี้แสดงให้เห็นว่า ตาแหน่งดังกล่าวนี้
อาจจะไม่ใช่ตาแหน่งสังฆราช (Supreme Patriarch) ในความหมายปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบกับล้านนาคาว่า “สังฆ
ราชา” หรือ “สังฆราช” นั้น ซึ่งพบในจารึกล้านนากล่าวถึง มหาสังฆราชาวัดหลวง มหาสังฆราชวัดตา (จารึกสมเด็จ
พระราชาอโศกราช, 2021) ซึ่งเทิม มีเต็ม ได้จัดทาเชิงอรรถอธิบายว่า มหาสังฆราชาที่ปรากฏในจารึกเห็นจะเป็น
ตาแหน่งเจ้าคณะหรือเจ้าอาวาส (บุญชู ภูศรี, 2560 : 68)
นอกจากนี้พบว่ามีตาแหน่งพระสังฆราชในท้องถิ่นจานวนหนึ่ง เช่น พระสังฆราช บ้านหนองขุ่น บนฐาน
พระพุทธรูป ซึ่งสร้างใน พ.ศ. 2424 (อมร เขมจิตฺโต, 2544 : 4) อีกทั้งตาแหน่งสังฆราชทุมวงศา ที่สร้างเอกสารใบ
ลานเรื่องแปดหมื่นสี่พันขันธ์ ผูก 1-2-3-5 เขียนระบุว่า “มหาสังฆราชทุมวงศา” แต่ในผูกที่ 4 เขียนระบุว่า “หัวเจ้า
ชาทุมวงศา” ดังนี้

ภาพที่ 5 พระสงฆ์ที่มีตาแหน่งสังฆราช
ที่มา : พัฒนาภรณ์ คาอุ่น (2560)
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คาปริวรรต
บรรทัด 1 : สังกาศ 63 ตัว ปีรวงเร้า หัวเจ้าชาทุมวงศา มีใจ
บรรทัด 2 : ใสศรัทธาเป็นอันยิ่งจิ่งสร้าง 8 หมื่น 4 พันขันธ์ไว้กับศาสนา
บรรทัด 3 : พระพุทธเจ้าเท่า 5 พันวัสสา นิพฺพานปจฺจโย โหตุ
คาว่า “หัวเจ้าชาทุมวงศา” ก็หมายถึงว่า พระสงฆ์ที่ได้รับเถราภิเษกครั้งที่ 2 เรียกว่า “ชา” จึงอาจจะสรุป
ในเบื้องต้นว่า ตาแหน่ง มหาสังฆราชา ไม่ได้เป็นตาแหน่งสมเด็จพระสังฆราชในความหมายปัจจุบันของท้องถิ่นใน
สมัยนั้น เพราะตาแหน่งมหาสังฆราชานั้นพระสงฆ์ที่มีอายุพรรษาเป็นพระมัชฌิมเถระ (พระชา) ก็สามารถเป็นมหา
สังฆราชาได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของบุญชู ภูศรี (2560 : 68-69) ที่ระบุว่า ตาแหน่งพระสังฆราชในล้านช้าง
อาจจะเป็นเจ้าคณะปกครองชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเป็นเจ้าอาวาส
สรุปและอภิปรายผล
ตาแหน่งพระสงฆ์ที่ปรากฏในเอกสารใบลานวัดเกษมสาราญ ตาบลเกษม อาเภอตระการพืชผล จังหวัด
อุบลราชธานี พบว่ามีตาแหน่งพระสงฆ์ 7 ตาแหน่ง คือ พระธรรมดา พระสาเร็จ พระชา พระครู พระสังฆราช พระ
มหาราชครู และพระหลักคา โดยตาแหน่งหลัก ๆ ยังคงเป็นตาแหน่งทางปริยัติธรรมที่ยังคงอยู่กับตาแหน่งสาเร็จ ชา
ครู และเพิ่มคาด้านหน้าของตาแหน่งเพื่อแสดงความเคารพ ไม่ว่าจะเป็น ญาท่าน ญาพ่อ ญา หัว หัวเจ้า เจ้าหัว และ
แม้ว่าจะมีตาแหน่งทางการปกครองเป็นสังฆราช มหาราชครู หลักคา ก็ยังคงมีคาหลักที่มาจากการเถราภิเษกอยู่หน้า
ตาแหน่งการปกครองนั้น ๆ
ตาแหน่งที่ต้องตีความคือ ตาแหน่งพระขนานและตาแหน่งพระสังฆราช ซึ่งในการวิเคราะห์ครั้งนี้มีความ
สอดคล้องกับการศึกษาของบุญชู ภูศรี (2560) ซึ่งพระขนาน เป็นตาแหน่งพระสงฆ์ที่ยังไม่ได้รับการเถราภิเษก ส่วน
ตาแหน่งพระสังฆราช เป็นตาแหน่งเจ้าคณะผู้ปกครองวัด ทั้งนี้เพราะว่าพระมหาสังฆราชในเอกสารใบลานวัดเกษม
สาราญมีตาแหน่งเถราภิเษกเพียงพระชา ซึ่งเป็นเถราภิเษกครั้งที่ 3 ซึ่งยังไม่ใช่ตาแหน่งเถราภิเษกชั้นสูงสุด จึงเป็นไป
ได้ว่า พระสังฆราช อาจจะเป็นตาแหน่งที่ยังสูงกว่าพระครู ซึ่งเป็นตาแหน่งเถราภิเษกชั้นสูงสุด
เอกสารอ้างอิง
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คัมภีร์ใบลานอักษรธรรมลาวในพิพิธภัณฑ์วัดสูงเม่น จังหวัดแพร่
Dham Lao Palm Leaf Manuscripts at Wat Sungmen’s Museum,
Phrae Province.
ดร.ดิเรก อินจันทร์1
Direk Injan
บทคัดย่อ
พิพิธภัณฑ์วัดสูงเม่น ตาบลสูงเม่น อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เป็นที่จัดเก็บคัมภีร์ใบลานที่สาคัญแห่งหนึ่งใน
จังหวัดแพร่ มีจานวนทั้งสิ้น 9,391 ผูก โดยส่วนมากจะเป็นผลงานที่ครูบากัญจนอรัญวาสี (พ.ศ.2332-2419) พร้อม
ศิษย์ ได้คัดลอกและรวบรวมจากที่ต่างๆ ทั้งในเขตเมืองแพร่ ลาปาง ลาพูน เชียงใหม่ ตาก น่านและหลวงพระบาง
ในช่วง พ.ศ.2363-2406 พบว่ามีคัมภีร์ใบลานที่จารด้วยอักษรธรรมลาว จานวน 2,750 ผูก เนื่องจากครูบากัญจน
อรัญวาสีพร้อมด้วยศิษย์เคยเดินทางไปคัดลอกคัมภีร์ใบลานที่เมืองหลวงพระบาง ภายใต้การสนับสนุนจากเจ้าเมือง
แพร่และเจ้าเมืองหลวงพระบาง ในช่วงปี พ.ศ.2379-2380
คัมภีร์ใบลานอักษรธรรมลาวในพิพิธภัณฑ์วัดสูงเม่น ส่วนมากจะเป็นคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา
อนุฎีกา โยชนา คัณฐี ปกรณ์วิเสส และคัมภีร์ไวยากรณ์ภาษาบาลี มีทั้งที่เป็นฉบับภาษาบาลี ฉบับแปลยกศัพท์
(นิสสัย) และโวหาร ถือได้ว่าเป็นคัมภีร์ใบลานที่หายาก มีความสาคัญในการศึกษาคัมภีร์พุทธศาสนา นอกจากนั้นยัง
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะสงฆ์และเจ้าผู้ปกครองเมืองแพร่และเมืองหลวงพระบาง
คาสาคัญ : คัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมลาว เมืองหลวงพระบาง ครูบากัญจนอรัญวาสีมหาเถร
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นักวิชาการศึกษา สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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Abstact
Wat Sungmen Museum, Tambol Sungmen, Amphoe Sungmen, Phrae province, is an
importace palm leaf manuscript museum in Phrae province. There are 9,391 phuk of Buddhist palm
leaf manuscripts (BPLM) that had been copied and collected from Phrae, Lampang, Lamphun,
Chiang Mai, Tak, Nan and Loung Phrabang ( Laos PDR) by Kruba Kanchana Aranyavasi (1789-1876
A.D.) and his followers during 1820-1863 A.D. In 1836-1837 A.D. Kruba Kanchana Aranyavasi,
Venerable monk of Phrae province, went to Loung Prabang for copied 242 sets (2,825 phuk) of
BPLM and took back to Wat Sungmen, supported by the King of Loung Prabang and Phrae include
the Sangha of both cities. The copied of BPLM are both Pali and Local Language, Dham Lanna and
Dham Lao scripts, such as Tipitaka, Atthakatha, Tika, Anutika, Yojana, Kanthi, Pakaranavisesa, Pali
grammar and others. So, in the present day, Wat Sungmen is the most important place that collect
many rare Dham Laos BPLM in Thailand.
Keywords: Palm leaf manuscript, Dhamma script, Loung Prabang, Kruba Kanchana Aranyavasi
บทนา
พิพิธภัณฑ์วัดสูงเม่น ตาบลสูงเม่น อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เป็นที่จัดเก็บคัมภีร์ใบลานที่สาคัญแห่งหนึ่งใน
จังหวัดแพร่ มีจานวนทั้งสิ้น 9,391 ผูก ได้รับยกย่องว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน โดยกระทรวง
วัฒนธรรม เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 (กระทรวงวัฒนธรรม, ออนไลน์) และคัมภีร์ใบลานพระไตรปิฎกครูบา
กัญจนอรัญวาสีมหาเถร วัดสูงเม่น ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น “เอกสารมรดกความทรงจาแห่งโลกของประเทศไทย
ส่วนท้องถิ่น” โดยคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจาของโลก เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2559
(สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ออนไลน์)
หลังจากที่ครูบากัญจนอรัญวาสี อดีตเจ้าอาวาสวัดสูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ ได้สารวจ รวบรวม และจัดสร้าง
คัมภีร์พระไตรปิฎกและคัมภีร์สาคัญทางศาสนา ในเขตเมืองแพร่ ลาปาง ลาพูน เชียงใหม่ ตาก น่าน และหลวงพระ
บาง ในช่วงระหว่าง พ.ศ.2363-2406 โดยเดินทางไปคัดลอกคัมภีร์ใบลานที่เมืองหลวงพระบาง ระหว่าง พ.ศ.23792380 เมื่อสร้างคัมภีร์เสร็จแล้วได้เฉลิมฉลองที่เมืองหลวงพระบางแล้วนากลับมาเก็บรักษาไว้ที่วัดสูงเม่น
คัมภีร์ใบลานที่ครูบากัญจนอรัญวาสี ได้ไปสร้างที่เมืองหลวงพระบาง มีจานวนทั้งสิ้น 242 มัด (รวม 2,825
ผูก) โดยได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้าเมืองแพร่และเจ้าเมืองหลวงพระบาง คัมภีร์ที่สร้างจัดอยู่ในประเภทพระไตรปิฎก
อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา โยชนา คัณฐี ปกรณ์วิเสส บาลีไวยากรณ์ และคัมภีร์ธรรมอื่นๆ มีทั้งที่เป็นภาษาบาลี นิสสัย
(แปลยกศัพท์) และโวหาร ส่วนมากจารด้วยอักษรธรรมลาว ซึ่งถือได้ว่าปัจจุบันวัดสูงเม่นเป็นแหล่งจัดเก็บคัมภีร์ใบ
ลานอักษรธรรมลาวที่มีจานวนมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย
บทความนี้จะกล่าวถึงเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงที่ครูบากัญจนอรัญวาสีเดินทางไปยังเมืองหลวง
พระบาง การสร้างคัมภีร์ใบลาน และความสาคัญของคัมภีร์ใบลานเหล่านั้น โดยศึกษาจากจารึก คัมภีร์ใบลาน และ
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เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสถานภาพของคัมภีร์ใบลานในเมืองหลวงพระบางในปัจจุบัน เพื่อชี้ให้เห็นถึงคุณค่า
และความสาคัญของคัมภีีร์ใบลานอักษรธรรมลาวในพิพิธภัณฑ์วัดสูงเม่น
ครูบากัญจนอรัญวาสีเดินทางไปเมืองหลวงพระบาง
หลักฐานที่กล่าวถึงการเดินทางไปเมืองหลวงพระบางของครูบากัญจนอรัญวาสี คือจารึกวัดวิชุล เมืองหลวง
พระบาง ซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่หอพิพิธภัณฑ์เมืองหลวงพระบาง จารึกด้วยอักษรธรรมล้านนาบนแผ่นศิลา มี
จานวน 2 ด้าน จารึกเมื่อ พ.ศ.2380 ด้านที่ 1 กล่าวถึงการฉลองคัมภีร์ธรรมที่วิหารหลวงวัดวิชุล เมืองหลวงพระบาง
เมื่อ จ.ศ.1198 เดือน 4 ขึ้น 15 ค่า (ตรงกับวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2380) และด้านที่ 2 กล่าวถึงประวัติการสร้าง
คัมภีร์ธรรมว่าครูบากัญจนอรัญวาสีจากเมืองแพร่ ได้เดินทางมายังเมืองหลวงพระบาง เพื่อสร้างคัมภีร์ใบลานโดยมี
เจ้ามังธา ผู้เป็นเมืองหลวงพระบาง ที่ได้ร่วมทาบุญด้วยเงิน 85 ตั้ง สร้าง 34 มัด ราชวงศ์เมืองหลวงพระบางร่วม
ทาบุญด้วยเงินรางหนัก 18,202 บาท 7 ก่า 2 แดง สร้าง 177 มัด และเจ้าเมืองแพร่ได้ร่วมทาบุญเป็นเงิน 1 ชั่ง 10
ตาลึง และ 10 สลึง สร้าง 31 มัด โดยใช้ทองคาเปลวประดับตกแต่งใบลาน 12,800 แผ่น (คลังข้อมูลจารึกล้านนา,
2544: 271-285)

สำเนำจำรึก ด้ำนที่ 1

ภำพจำลองข้อควำมจำรึก ด้ำนที่ 2

รูปที่ 1, 2 “จารึกวัดวิชุล จ.ศ.1198” (สถาบันวิจัยสังคม, 2544: 272-274)
รูปอักษรและสานวนภาษาในข้อความจารึกหลักนี้ สันนิษฐานว่าร่างและจารึกด้วยชาวล้านนา ซึ่งน่าจะเป็น
หนึ่งในคณะของครูบากัญจอรัญวาสี เพราะพบจารึกที่มีรูปอักษร และเนื้อความลักษณะนี้ที่เมืองน่าน คือจารึกพระ
กัญจนะมหาเถรสร้างพระไตรปิฎก จ.ศ.1195 (ตรงกับวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2380) ที่กล่าวถึงการสร้างและฉลอง
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คัมภีร์ใบลานที่สร้างในจังหวัดน่าน (ดูเพิ่มเติมที่ จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่,
2534: 69-70) และคล้ายกับการจารึกอักษรบนแผ่นไม้บัญชักที่ผูดติดกับคัมภีร์ใบลานที่สร้างในเมืองหลวงพระบาง
เมื่อศึกษาข้อความทั้งในส่วนปกและท้ายคัมภีร์ใบลานที่ครูบากัญจนอรัญวาสีสร้างในเมืองหลวงพระบาง
พบว่าท่านน่าจะเดินทางไปในช่วงเวลาระหว่างเดือน 8 ของลาว ปี จ.ศ.1198 คือระหว่างก่อนเข้าพรรษาในปี พ.ศ.
2379 จนถึงวันเพ็ญเดือน 4 ปีจุลศักราชเดียวกัน แต่เป็นปี พ.ศ.2380 โดยจาพรรษาที่วิหารหลวงวัดวิชุล ภายใต้การ
สนับสนุนจากเจ้าหลวงและคณะสงฆ์เมืองหลวงพระบาง โดยคณะที่ร่วมเดินทางไปครั้งนั้นไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่ามี
ใครบ้าง แต่ปรากฏชื่อพระภิกษุชาวล้านนาอย่างน้อย 1 รูป คือพระอังครัสสะ (ดิเรก อินจันทร์, 2560: 46-48)
มู ล เหตุ ที่ ค รู บ ากั ญ จนอรั ญ วาสี เ ลื อ กไปสร้ า งคั ม ภี ร์ ใ บลานในเมื อ งหลวงพระบาง น่ า จะเป็ น เพราะ
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันระหว่างเมืองแพร่ เมืองน่าน และหลวงพระบาง และน่าจะได้รับข้อมูลจากคณะสงฆ์เมือง
เชียงใหม่ และเมืองน่าน ว่าที่เมืองหลวงพระบางมีคัมภีร์ใบลานพระไตรปิฎกอยู่จานวนมาก เพราะมีหลักฐานว่าเมื่อ
พ.ศ.2066 พระเมืองแก้ว กษัตริย์เมืองเชียงใหม่ได้ส่งพระเถระพร้อมพระไตรปิฎกจานวน 60 คัมภีร์ ไปยังเมืองหลวง
พระบาง ตามความประสงค์ของพระเจ้าโพธิสาร (แสง มนวิทูร, 2515: 168) จึงน่าจะเป็นเหตุผลที่ครูบากัญจน
อรัญวาสีไปรวบรวมและจัดสร้างคัมภีร์พระไตรปิฎกและคัมภีร์สาคัญอื่นๆ ที่เมืองหลวงพระบาง
คัมภีร์ใบลานที่สร้างในเมืองหลวงพระบาง
จากข้อความที่ปรากฏในส่วนของหน้าทับหรือปกใบลานที่สร้างในเมืองหลวงพระบางนั้น จะมีข้อความ
คล้ายๆ กัน หรือตั้งใจจารให้เหมือนกัน ซึ่งกล่าวถึงการสนับสนุนของราชวงศ์หลวงพระบาง โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์
มาจารใบลานเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและอุทิศพระราชกุศลแด่พระธิดา พระญาติวงศ์ที่ล่วงลับไปแล้ว ดังนี้
“สุภมสตุ พระพุทธสักกราช 1198 ตัว ปลีรวายสัน เดิน 7 ขึ้น 7 ค่า วัน 4 มื้อกัดมด ริจฉนาแล้วยามตูด
ช้าย ลูกสมเด็จบรมบพิตรพระเป็นเจ้าล้านช้างร่มขาว บรมเสฏฐขัตติยสุริยพระราชวงษา พระมหาอุตตมโอรสา
ราชาธิราชเจ้า มีพระราชสัทธาบรมภอชาไสในพระหอระไท เหลื้อมใสในวรพระพุทธสาสนาแห่งพระมหากรุณณาธิ
คุณเจ้าเป็นอันยิ่ง จิ่งได้นิมันตนาพระวรชินบุตตาสังฆสมัคคาเจ้าทังมวล ขอวัณณวัญจนาสวยปัคคหริขิตตาส้างยัง
พระสัทธัมมคัมภิระตตมานันตาธิคุณเจ้าดวงยอดยิ่ง เพื่อให้โชตนาไว้เป็นมุลลวรพระพุทธสาสนาสืบไปพายหน้าซึ่ง
ทานวัตถุทานดวงนี้ พระองค์ชาเพาะด้วยปิยสิเนหา ยังวรราชปุตตี มีพระนามปัญญัตติชื่อว่านางฅาตันสุวัณณกัลยา
อันสุรคุตจุตติไปสู่ปรโลกาพายหน้า ขอบุญญาภิสันทราสีเยื่องนี้จงให้เป็นยานแก้วยานคา นาไปรอดเข้าไปจอดกุณา
ให้เป็นวัตถาพรณาอาหารทิพพ์อันพิเสส นาเถิงราชะพระสัตตีอันนั้นให้ได้พ้นจากเหตุคาผาน จงให้เป็นสระพานคา
ส่งจนเถิงแห่งห้องสุคคติแด่เทาะวัน ฯ
ประการ 1 ขอเตชะพระราชโกสลผลนาบุญคุณวิเสสเยื่องนี้ จงให้แนบนาองพระเป็นเจ้าให้ได้หว่ายจากย่าน
น้ากว้าง คือว่าโอฆสังสารทุกข์ ขอให้ได้เสวยสัมปัตติสุข 3 สิ่ง สุขในชั้นฟ้ายิ่ง เป็นพระอินทา สุขในมนุสสโลกา คือว่า
เป็นพระญาจักกวัตติราชา เอกราช อานาจแพ้สากล ปัชชาชนทั่วด้าว ร้อยเอ็ดประเทสท้าวส่งสาส์น ถวายปัณณาการ
หลายอนันต์เนก เป็นเจ้าเอกสัตรา เป็นราชายสใหย่ ทุกท่อนท้าวน้อมสวยสินทอง อาภรณ์นองเดียรดาด ยุท่างพระ
บาทเจ้าเททาน สุขสบายบานบ่รู้เส้า ตาบต่อเท้าเข้าสู่เวียงแก้วกว้าง คือว่าอมัตตมหานัคคระ นิพพานธัมม์เจ้าอันเป็น
มหาสถานอันพิเสส พ้นจากเขตสงสาร เป็นสุขสารานสุขยิ่ง ถ้วนทุกสิ่งสัพพการ เมื่อใดเตชะสมพารยังบ่แก่ บ่ได้เถิง
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แต่พระนิพพาน สสาเร สสารนฺโต ยังท่วนเทียวไปมาในแห่งห้องประเทสท้องสงสาร ขอเตชะพระราชโกสลผลนาบุญ
เยื่องนี้ สายาอิว เป็นประดุจดั่งเงา นาออกทุกชาติ ยาคาดแค้วดังมโนรก
อันนึ่งด้วยเตชะโกสลผลนาบุญอันพิเสสเยื่องนี้ ขอเป็นเหตแผ่เพื่อไปเถิงยังมหากระกุลพระราชวงสาทัง
หลาย หมายมีพระราชเอยยโกพระราชเอยยกา พระราชมาตา พระราชปุตตาปุตติ สุหชา ราชวงสาทังปวง ฝูงสุรคุต
จุตติไปสู่ปรโลกพายหน้า พระองค์ใดได้เสวิยทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ ขอให้ได้เสวิยสุข พระองค์ใดได้เสวยสุข ขอให้ช้า
แถมพระวรโพธิสมพารยิ่งกว่าเก่า ตราบต่อเท้าเข้าสู่พระนิพพานแด่เทาะวัน
สาธุ สาธุ สุทินฺน วตฺต เม ทาน นิพฺพาน ปรม สุกฺข ฯ”
(ดิเรก อินจันทร์, 2560: 67-68)
นอกจากนั้น คัมภีร์ใบลานที่เป็นอักษรธรรมลาวนี้จะพบข้อความในส่วนหน้าทับลาน (ใบลานแผ่นแรกหรือ
แผ่นสุดท้ายของผูก) ที่กล่าวถึงผู้จารหรือเจ้าภาพน้อยมากโดยจะกล่าวถึงเฉพาะชื่อคัมภีร์และลาดับผูก ส่วนท้ายลาน
จะพบเฉพาะบางผูกที่เจ้านายเมืองหลวงพระบางเป็นเจ้าภาพ กล่าวคือผู้ จารมักจะไม่เขียนข้อความท้ายใบลาน
เหมือนในล้านนา แต่จะพบข้อความอักษรล้านนาที่ระบุว่าคัมภีร์ใบลานเหล่านั้นสร้างถวายครูบากัญจนอรัญวาสีโดย
การสนับสุนของเจ้าเมืองหลวงพระบาง เจ้าเมืองแพร่ และคณะศิษย์ ดังนี้
“จุฬสักราชได้ 1198 ตัว ปลีรวายสัน อธิคมาสเดือน 10 ลง 7 ฅ่า วัน 1 มื้อก่าเร้า ริจจนาแล้วยามเพลา
เอย็น ลูกสม (เด็จ) พระเป็นเจ้าล้านช้างร่มขาว ขัตติยะเสฏฐาราชวงส์กระสัตตาธิราชเจ้า มีพระราชสัทธาใสสุดในวร
พุทธสาสนา กับรากัญญา ปุตตาปุตตี พระราชวงสา สุหชาหมื่นแสนแก่กัมมการทังหลาย พ่อพ้อมจิ่งนิมันตนาพระ
อาจารย์เจ้าแล้วจิ่งให้ลิกขิตตนาขงขวายยังเตยยปิฏกะธัมม์คาสอนไว้เท้า 5000 วัสสา นิพฺพาน ปจฺจโย โหตุ โน ฯ”
(บาลีชินาลังกา ผูก 4, จ.ศ.1198)
“สัทธาพายใน มีพระมหาเถรเจ้าตนชื่อกัญจนอรัญญวาสีเมืองแพร่เป็นเคล้า แลสิสสะทังมวล สัทธาพาย
นอกมีเจ้าราชวงส์เมืองหลวงพระบางเป็นเคล้า พร้อมกันส้างแล”
(นิสสัยสัททาเภทจินตะ ผูก 1, จ.ศ.1198)
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รูปที่ 3 คัมภีร์อักษรธรรมลำว คำอธิษฐำนอักษรธรรมลำว และข้อควำมปก
ใบลำนที่เป็นอักษรธรรมล้ำนนำ

รูปที่ 4 คัมภีร์ใบลำน ไม้บัญชัก และผ้ำห่อคัมภีร์ใบลำนที่สร้ำงในเมืองหลวง
พระบำง
คัมภีร์ใบลานที่สร้างในเมืองหลวงพระบางแต่ละผูก จะมีการตรวจทานเนื้อหาของคัมภีร์ใบลานแต่ละผูก
ด้วย ดังปรากฏข้อความที่เพิ่มเติมภายหลังด้วยอักษรธรรมล้านนาว่า “ท่องทานแล้วตามฉบับเก่าแล” แม้ว่าอักษร
ธรรมลาวและอักษรธรรมล้านนาจะมีความคล้ายคลึงกันเพราะเป็นอักษรตระกูลเดียวกัน แต่ผู้ตรวจทานที่เป็นชาว
ล้านนาก็ได้กล่าวถึงลักษณะอักษรธรรมลาวที่ได้ตรวจทานว่าตนไม่ถนัด ผู้อ่านต้องพิจารณาให้ดี ดังข้อความที่ว่า
“ค่อยพิจจรณาเทอะ เหตุว่าเป็นตัวลาว ข้าบ่ช่างจักใส่แล” และ “ข้าบ่ช่างจักแต้ม เหตุว่าเป็นตัวธัมม์ลาว ข้าบ่ช่างจัก
ใส่ ขอไว้แก่เจ้าปัณฑิเตเวทิตัพพาเจ้าเทอะ”
ครูบากัญจนอรัญวาสีได้สร้างคัมภีร์ธรรมในเมืองหลวงพระบางโดยใช้เวลาประมาณ 1 ปี โดยคัมภีร์ใบลาน
ดังกล่าวส่วนมากจะจารโดยชาวลาว ด้วยอักษรธรรมลาว เมื่อเสร็จสิ้นแล้วได้มีการจัดทารายชื่อ หรือ “เส้นธรรม” ที่
สร้างไว้ โดยจารลงในใบลานที่ระบุชื่อคัมภีร์ จานวนมัด จานวนผูก และลาดับมัด พร้อมทั้งสรุปจานวนคัมภีร์ใบลาน
ทั้งหมดที่สร้างในครั้งนั้น ซึ่งพบว่ามีการคัดลอกรายชื่อคัมภีร์ใบลานเหล่านั้นไว้หลายฉบับด้วยกัน ดังตัวอย่าง “เส้น
ธรรมเมืองหลวงพระบาง” ดังนี้
“นโม ตสฺสตฺถุ ฯ ปาฬีสุตตนิเทสสนธิ ผูก 1 ปาฬีสุตตนิเทสนาม มี 2 ผูก ปาฬีสุตตนิเทสอุณณาทิกัมพีร์ ผูก
1 ทังมวลรอมกัน มี 10 ผูก เป็นมัด 1 ฯ ปาฬีสุตตนิเทสสนธิ มีผูก 1 ปาฬีสุตตนิเทสนาม มี 2 ผูก ปาฬีสุตตนิเทสการ
กะ มี 2 ผูก ปาฬีสุตตนิเทสสมาสะ มีผูก 1 ปาฬีสุตตนิเทสตัทธิต มีผูก 1 ปาฬีสุตตนิเทสอาขยาต มีผูก 1 ปาฬีสุตตนิ
เทสขริตต์ มีผูก 1 บาลีสุตตนิเทสอุณณาทิกะ มีผูก 1 ทังมวลรอมกันมี 10 ผูก เป็นมัดนึ่ง ฯ บาลีสัพทาย่อย รอมมี 17
ผูก เป็นมัดนึ่ง ฯ
....พระมหาเถรเจ้าตนชื่อกัญจนอรัญวาสีเมืองแพร่ ส้างธัมม์ในเมืองหลวงพระบาง ได้ธัมม์ 2 ร้อยปลาย 4
สิบ ปลาย 2 มัด จัดเป็นผูกได้ 2 พันปลาย 8 ร้อย 25 ผูกแล”
(เส้นธัมม์เมืองหลวงพระบาง, ไม่ปรากฏปีที่จาร)
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รูปที่ 5 รำยชื่อคัมภีร์ธรรมที่สร้ำงในเมืองหลวงพระบำง
คัมภีร์ใบลานที่ครูบากัญจนอรัญวาสีได้สร้างในเมืองหลวงพระบาง สามารถแบ่งหมวดหมู่ตามลาดับชั้น
คัมภีร์ทางพุทธศาสนาได้เป็น พระไตรปิฎก อรรถกถา (คัมภีร์ขยายความในพระไตรปิฎก) ฎีกา (อธิบายคาหรือ
ประโยคในอรรถกถาหรือปกรณ์วิเสส) อนุฎีกา (ขยายความในฎีกาที่ยังไม่ชัดเจน) โยชนา (คู่มือการแปลภาษาบาลี
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง) คัณฐี (อธิบายหรือไขความหมายของคาที่เข้าใจยาก) ปกรณ์วิเสส (การอธิบายหลักธรรมที่เรียบ
เรียงขึ้นใหม่โดยอาศัยข้อมูลที่หลากหลาย) คัมภีร์บาลีไวยากรณ์ ทั้งที่เป็นภาษาบาลีและนิสสัย (การแปลคาต่อคา
หรือแปลยกศัพท์)
รายชื่อคัมภีร์ใบลานที่ครูบากัญจนอรัญวาสีสร้างในเมืองหลวงพระบาง
จากรายชื่อคัมภีร์ใบลานอักษรธรรมลาวที่ครูบากัญจนอรัญวาสีสร้างหรือคัดลอกมาจากเมืองหลวงพระบาง
แล้วนามาเก็บรักษาไว้ที่วัดสูงเม่น สามารถแบ่งหมวดหมู่ของเนื้อหาตามระดับและประเภทของคัมภีรไ์ ด้ ดังนี้
พระไตรปิฎก ได้แก่ ทีฆนิกาย (มหาวัคค์ สีลขันธวัคค์ ขันธารวัคค์ และปาฏิยวัคค์) มัชฌิมนิกาย อังคุตตร
นิกาย อภิธัมมาปิฎก (สังคิณี, วิภังค์, ปุคคลปัญญัตติ, กถาวัตถุ, ยมกะ, มหาปัฏฐาน)
อรรถกถา ได้แก่ อัตถาปาจิตตีย์ อัตถาปริวาร อัตถาทีฆนิกาย มหาวัคค์ อัตถานิทานวัคค์ อัตถกถาอภิธัม
มาปิฎก (ปุคคลปัญญัตติและกถาวัตถุ)
ฎีกา ได้ีแก่ ฏีกาปาจิตตีย์ ฏีกามหาวัคค์ ฏีกาจุฬวัคค์ ฏีกาปริวาฬ ฏีกามัชฌิมปัณณาสะ วชิรโพธิ (ฏีกา
ปริวาร) มุขมัตตทีปนี (ฎีกาไวยากรณ์ภาษาบาลี) ฏีการูปสิทธิ (นาม อาขยาต สนธิ สมาส ตัทธิต กิตก์ การกะ) ฏีกา
กังขาวิตรณี ฏีกากัจจายนสาร ฏีกาชินาลังการ ฏีกาทีปนีสมันตปาสาทิกะ ฏีกาวชิรสาร ฏีกาวิภังคะ ฏีกาสมันต
ปาสาทิกะ สัททวิธานะ ฎีกาสารัตถทีปนี ฏีกาอภิธัมมัตถสังคหะ ฏีกาอภิธานปทีปกะ และฏีกาอัตถสาลินี
อนุฎีกา ได้แก่ ปาฬีอนุฏีกาธัมมา (สังคิณี วิภังค์ ธาตุกถา และปุคคลปัญญัตติ)
โยชนา เช่น โยชนาขุททกสิกขา โยชนาสมันตปาสาทิกา โยชนาปาจิตตีย์ โยชนามหาวัคค์ โยชนาจุฬวัคค์
โยชนาอภิธัมมปิฎก (ปุคคลปัญญัตติและธาตุกถา) และโยชนาอัตถสาลินี
คัณฐี เช่น คัณฐีมหาวัคค์ จุฬคัณฐี มหาวัคค์ คัณฐีอภิธมั มา หัตถทีปนี (มหาคัณฐีมตั ตนะ) จิตรคัณฐีทปี นี
และโลกสัณฐาน (วรตนคัณฐี และโชตรตนคัณฐี)
ปกรณ์วิเสส เช่น วิสุทธิมัคค์ วุตโตทยะ สกุณณปกรณ์ วังสมาลินี อนาคตวังสะ และมังคลทีป
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ไวยากรณ์ภาษาบาลี เช่น ปาฬีสุตตนิเทส (นาม, อาขยาต, สมาส, สนธิ, ตัทธิต, กิตต์, การก, อุณณาทิกะ)
สัททาวิทธนลักขณะ และสัททาวิเสส
คุณค่าและความสาคัญของคัมภีร์ใบลานอักษรธรรมลาวที่สร้างโดยครูบากัญจนอรัญวาสี
เมื่อตรวจสอบกับรายชื่อคัมภีร์ใบลานที่เคยมีการสารวจในเขตภาคเหนือของไทย เช่น รายชื่อหนังสือ
โบราณล้านนา: เอกสารไมโครฟิลม์ ของสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2521-2533 และฐานข้อมูล
ออนไลน์ หอสมุดดิจิทลั คัมภีร์ใบลานล้านนา (www.lannamanuscripts.net) ทาให้ทราบว่าคัมภีร์ใบลานที่สร้างใน
เมืองหลวงพระบางนั้นมีหลายเรื่องที่ไม่พบในเขตภาคเหนือ ยกเว้นที่วัดสูงเม่นซึ่งคัดลอกมาจากเมืองหลวงพระบาง
โดยเฉพาะคัมภีรืประเภทฎีกา อนุฎีกา โยชนา คัณฐี ปกรณ์วิเสส และคัมภีร์ไวยากรณ์ภาษาบาลี เช่น ปาฬีมณีปทีปะ
ปาฬีวังสมาลินี ปาฬีสถูปวังสวิตถาร ปาฬีโลกสัณฐานโชตรตนคัณฐี ปาฬีโลกสัณฐานวรตนคัณฐี ปาฬีกาพสาลวิลาสินี
ปาฬีกาวิทธัคคมุกขมัณฑะ ปาฬีคณ
ั ฐีมหาวัคค์ ปาฬีคัณฐีอภิธัมมา ปาฬีคุยหัตถทีปนี มหาคัณฐีมตั ตนะ ปาฬีจิตรคัณฐี
ทีปนี อัตกถาสารสังคหะ ปาฬีจุฬคัณฐีมหาวัคค์ ปาฬีฏีกากาพยสาระ ปาฬีฏีการูปสิทธิ ปาฬีฏีกาวุตโตทยะ ปาฬีฏีกา
อภิธานปทีปกะ ปาฬีนวฏีกาสัทธัตถะ ปาฬีมุขมัตตทีปนี ปาฬีมุขมัตติทีปนี (นาม-อาขยาต-สนธิ-สมาส-ตัทธิต-การกกิตก์-อุณณาทิ) ปาฬีโยชนาขุททกสิกขา ปาฬีโยชนาจุฬวัคค์ ปาฬีโยชนาปาจิตตีย์ ปาฬีโยชนาปาฐวินยวินิจเฉยย
ปาฬีโยชนามหาวัคค์ ปาฬีโยชนาสุโพธาลังการ ปาฬีโลกสัณฐานโชตรตนคัณฐี ปาฬีโลกสัณฐารวรตนคัณฐี ปาฬีเวมัต
ติปริวาฬ ปาฬีเวมัตติมหาวัคค์ ปาฬีเวมัตติสมันตปาสาทิกะ ปาฬีอนุฏีกาธาตุกถา ปาฬีอนุฏีกาปุคคลปัญญัตติ นิสสัย
มธุรสชุมพู นิสสัยมธุรสลังกา นิสสัยมัณฑปกรณ์ นิสสัยนันทปกรณ์ นิสสัยสกุณปกรณ์ และนิสสัยสิสสาปกรณ์ เป็น
ต้น
การสารวจคัมภีร์ใบลานที่เผยแพร่โดยหอสมุดดิจิทัลหนังสือใบลานลาว (www.laomanuscripts.net) ซึ่ง
ทาทะเบียนและถ่ายภาพคัมภีร์ใบลานและพับสาของประเทศลาวลงไมโครฟิลม์ พบว่าคัมภีร์ใบลานบางเรื่องที่ครูบา
กัญจนอรัญวาสีเคยคัดลอกในเมืองหลวงพระบาง ปัจจุบันไม่มีอยู่ในฐานข้อมูลดังกล่าว อาจจะเป็นได้วา่ ชารุด หรือ
สูญหายไปแล้ว เช่น ปาฬีโยชนาสังคหะ ปาฬีโยชนาสัททา ปาฬีโยชนาสุโพธาลังการ และปาฬีโยชนาอภิธัมมัตถ
สังคหะ เป็นต้น
บทสรุปส่งท้าย
ด้วยปณิธานที่จะสร้างคัมภีร์พระไตรปิฎกและคัมภีร์สาคัญทางพุทธศาสนาของครูบากัญจนอรัญวาสี แห่ง
วัดสูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ ทาให้ท่านดาเนินการสารวจ คัดเลือกและจัดสร้างหรือคัดลอกคัมภีร์ใบลานตามสถานที่
ต่างๆ ทั้งจากวัดในเมืองแพร่ ลาปาง ลาพูน เชียงใหม่ ตาก น่านและหลวงพระบาง แล้วรวมรวมไปเก็บรักษาไว้ที่วัด
สูงเม่น ซึ่งปัจจุบันได้มีการทาทะเบียน ถ่ายภาพ และจัดเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลานวัดสูงเม่น โดยคัมภีร์ใบลาน
ส่วนหนึ่งที่สร้างในเมืองหลวงพระบางในช่วงปี พ.ศ.2379-2380 ซึ่งจารด้วยอักษรธรรมลาว ภายใต้การสนับสนุนของ
เจ้าผู้ปกครองเมืองหลวงพระบาง เจ้าผู้ปกครองเมืองแพร่ และพระราชวงศ์ทั้งหลาย ถือได้ว่าเป็นสถานที่จัดเก็บ
คัมภีร์ใบลานพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา โยชนา คัณฐี ปกรณ์พิเสส คัมภีร์บาลีไวยากรณ์ภาษาบาลี จารด้วยอักษร
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ธรรมลาว อายุประมาณ 100 ปี ที่มีสาคัญ หายาก และมีจานวนมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย และปัจจุบันคัมภีร์
ใบลานที่เคยใช้เป็นต้นฉบับในครั้งนั้นบางส่วนอาจชารุดหรือสูญหายไปแล้ว
การเดินทางไปสร้างคัมภีร์ใบลานที่เมืองหลวงพระบางของครูบากัญจนอรัญวาสี แสดงให้เห็นถึงความ
เจริญรุ่งเรืองด้านคัมภีร์พุทธศาสนาของเมืองหลวงพระบาง รวมทั้ง ร่องรอยความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าผู้ปกครอง
และคณะสงฆ์ข องเมือ งอาณาจัก รล้านนาและล้านช้ าง ผ่ า นการศึก ษาเผยแพร่พระพุท ธศาสนา เพราะในอดีต
อาณาจักรล้านช้างเคยได้รับคัมภีร์ธรรมจากอาณาจักรล้านนา ครั้นเมื่อคัมภีร์ธรรมในล้านนาชารุดเสียหายไป จึงมี
การไปคัดลอกหรือจัดสร้างโดยใช้ต้นฉบับที่มีอยู่ในเมืองหลวงพระบาง ปัจจุบันคัมภีร์ใบลานต้นฉบับบางส่วนในเมือง
หลวงพระบางชารุดเสียหายไป อาจจัดสร้างใหม่โดยใช้คัมภีร์ใบลานอักษรธรรมลาวที่เก็บไว้ที่เมืองแพร่ นับเป็นสาย
ธารคัมภีร์ธรรมที่ไหลขึ้นและไหลล่องไปมาระหว่างอาณาจักรที่นับถือพุทธศาสนาและใช้อักษรธรรมเหมือนกัน
พิพิธภัณฑ์วัดสูงเม่น ตาบลสูงเม่น อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จะมีประเพณีตากธรรมเป็นประจาทุกปี โดย
นาคัมภีร์ใบลานมาทาความสะอาด ซ่อมแซมและเปลี่ยนผ้าห่อคัมภีร์ที่ชารุดในช่วงวันขึ้น 15 ค่า เดือน 4 (เหนือ)
และเปิดให้ผสู้ นใจเข้าชมและศึกษาได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. ไม้เว้นวันหยุดราชการหรือวันนักขัตฤกษ์
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ภูมิทัศน์ภาษากับการใช้ภาษาลาวบนป้ายโฆษณาสินค้าและบริการ
ตั้งแต่ด่านช่องเม็กถึงอาเภอเมืองอุบลราชธานี
Linguistic landscape and use of Lao language on billboards
from Chong Mek checkpoint to Mueang Ubon Ratchathani district
ลอยลุนันท์ อุดมญาติ1
Loylounant Oudhomyath1
บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการใช้ภาษาลาวบนป้ายโฆษณาสินค้าและบริการ ตั้งแต่ด่านช่องเม็ก
ถึงอาเภอเมืองอุบลราชธานี 2) ศึกษาข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาลาวบนป้ายโฆษณาสินค้าและบริการ ตั้งแต่ด่านช่อง
เม็กถึงอาเภอเมืองอุบลราชธานี 3) เพื่อทราบลักษณะข้อผิดพลาดจากการใช้ภาษาลาวบนป้ายโฆษณาสินค้า และ
บริการ ตั้งแต่ด่านช่องเม็กถึงอาเภอเมืองอุบลราชธานี กลุ่มประชากร ได้แก่ป้ายโฆษณาสินค้าและบริการ ทั้งหมด
ตั้งแต่ด่านช่องเม็กถึงอาเภอเมืองอุบลราชธานี และ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ป้ายโฆษณาสินค้าและบริการที่มีภาษาลาว
ในเขตชายแดนช่องเม็กถึงอาเภอเมืองอุบลราชธานี ซึ่งมีจานวนป้ายทั้งหมด 61 ป้าย ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ การจดบันทึกและการถ่ายภาพนิ่งจากภาคสนามตัวจริงที่ได้ลง
สารวจและเก็บข้อมูล ตามกลุ่มประชากรตัวอย่างที่กาหนดไว้
ผลการศึกษาพบว่า 1) จานวนป้ายโฆษณาสินค้าและบริการที่ตั้งแต่ด่านช่องเม็กถึงอาเภอเมืองอุบลราชธานีมี
จานวนป้ายที่มีภาษาลาวทั้งหมด 61 ป้าย ในจานวนนี้ การใช้ภาษาลาวที่ถูกต้องบนป้ายโฆษณาสินค้าและบริการ
ตั้งแต่ด่านช่องเม็กถึงอาเภอเมืองอุบลราชธานีมีจานวน 34 ป้าย คิดเป็นร้อยละ 55.73 % เป็นสิ่งที่สื่อให้เห็นว่า ภูมิ
ทัศน์ทางภาษาในเขตพื้นที่กลุ่มตัวอย่างนั้นมีความถูกต้อง ทั้งทางด้านไวยากรณ์และการใช้คาในภาษาลาว ร้อยละ
มากกว่าครึ่งของจานวนป้ายทั้งหมด ใช้ภาษาลาวมีประสิทธิภาพสูง การสร้างภูมิทัศน์ที่ดี นับเป็นกลยุทธ์ในการ
สื่อสาร ส่งผลทางด้านการตลาดและมีทัศนะคติที่ดีต่อกันโดยใช้ภาษาเป็นสื่อกลาง ยิ่งกว่านั้นเป็นสัญญาณบอกถึง
ความสัมพันธ์ให้ประเทศทั้งสองอิกด้วย 2) จากจานวนป้ายโฆษณาสินค้าและบริการ ตั้งแต่ด่านช่องเม็กถึงอาเภอ
เมืองอุบลราชธานีจานวนทั้งหมด 61 ป้าย ในจานวนนี้ การใช้ภาษาลาวที่ผิดพลาดบนป้ายโฆษณาสินค้าและบริการ
มีจานวน 27 ป้าย คิดเป็นร้อยละ 44.26 % 3) จากการศึกษาพบว่าป้ายโฆษณาสินค้าและบริการ ในกลุ่มตัวอย่างนี้

อาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมภิ าคลุ่มน้าโขงศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, Lecturer
in B.A. Mekong Region Studies Program, Faculty of Liberal Arts, Ubon Ratchathani University.
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มีความผิดพลาดทางด้านไวยากรณ์และการใช้คา จานวน 81 จุด สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ (1) การสะกดคาผิดพลาด
มีจานวนมากที่สุดมี 68 จุด คิดเป็นร้อยละ 83.95 % (2) การแปลคาผิดความหมาย จานวน 13 จุด คิดเป็นร้อยละ
16.04 %
คาสาคัญ : ภูมิทัศน์ภาษา ภาษาลาว ป้ายโฆษณาสินค้าและบริก
ABSTRACT
This article aims to (1) study the use of Lao language on billboards from Chong Mek
Checkpoint to Mueang Ubon Ratchathani District, (2) study the errors in using Lao language on
billboards from Chong Mek Checkpoint to Mueang Ubon Ratchathani District, and (3) know the
nature of errors in using Lao language on billboards from Chong Mek Checkpoint to Mueang Ubon
Ratchathani District. The population of this study was advertising signs for all products and services
from Chong Mek Check Point to Mueang Ubon Ratchathani District. The sample groups included 61
billboards of advertising signs for products and services from Chong Mek Checkpoint to Mueang
Ubon Ratchathani District. Specific methods were used to collect the data, including taking notes
and shooting still images from the actual field that had been surveyed before.
The results showed that (1) there were 61 billboards for products and services from Chong
Mek Checkpoint to Mueang Ubon Ratchathani District which used Lao language. Out of 61
billboards, there were 34 billboards (55.73%) which used Lao language correctly. The linguistic
landscape in the area of the sample group is correct. In terms of grammar and word usage, over
half of the total number of badges showed the high efficiency of the use of Lao language. Creating
a good landscape is a communication strategy. Moreover, it is a sign of a good relationship between
the two countries. (2) From the total of 61 billboards of products and services from Chong Mek
Checkpoint to Mueang Ubon Ratchathani District, the errors in using Lao language amounted to 27
billboards (44.26%). (3) The study revealed that there were 81 words errors on the billboards of
products and services from Chong Mek Checkpoint to Mueang Ubon Ratchathani District, which
were grouped into spelling mistakes (68 words = 83.95%) and misinterpretation (13 words =
16.04%).
Keywords : Linguistic Landscape, Lao language, Billboards products and services

216

บทนา
ปัจจุบันสังคมมีความพัฒนาอย่างกว้างไร้ขีดจากัด มีความก้าวหน้าพัฒนาอย่างรวดเร็ว สิ่งที่เป็นตัวสนับสนุน
ให้สังคมพัฒนาอย่างเร็วตลอดเวลาก็คือเศรษฐกิจของสังคม ในแต่ละประเทศก็มีการพัฒนาและการติดต่อสื่อสารกัน
ทั้งในประเทศตัวเองแล้วยังขยายตัวไปยังการสื่อสารกับบันดาประเทศใกล้เคียงและประเทศอื่นๆในโลก เพราะต้อง
พั ฒ นาด้ า นการสื่อ สาร และ การบริ การให้ดีมากขึ้ น อิ ท ธิ พ ลของเศรษฐกิ จได้มี การขยายตัว และแข่ งขั นกันอยู่
ตลอดเวลา จึงทาให้สังคมในยุคปัจจุบัน ต้องพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้ง ไม่ว่าจะเป็นการพานิชและ การสื่อสารใน
สังคมปฏิสัมพันธ์ การสร้างภูมิทัศน์ที่ดีก็เป็นกลยุทธ์ในการสื่อสาร เป็นเชิงการตลาดและมีทัศนะคติที่ดีต่อกัน โดยใช้
ภาษาเป็นสื่อกลาง เป็นการเปิดสัญญาณบอกภูมหลังที่ดี เป็นการสื่อสารเชิงประจักษ์ มองเห็นเจตนา ทัศนะคติใน
การเชื่อมความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม การบริการและการค้าขายที่ดีต่อกันเพื่อทาให้การสื่อสาร
และการค้านั้นได้ประสบกับความสาเร็จได้มากและรวดเร็วขึ้น
ประเทศลาวเป็นประเทศมีอาณาเขตติดกับประเทศไทยบันดาจังหวัดที่อยู่ติดชายแดนมีด่านและเส้นทาง
คมนาคมเชื่อมกันโดยเฉพาะแล้วคือจังหวัดอุบลราชธานีกับแขวงจาปาศักดิ์ (ແຂວງຈຳປຳສັກ) การพัฒนา
ความสัมพันธ์ที่ดีในการสื่อสารทางด้านบริการและวิถีการเพิ่มกลไกทางการตลาดของตัวเอง เพื่อการเข้าถึงกลุ่ม
เป้าหมายผ่านการสื่อสารเชิงประจักษ์ ที่เป็นภูมิทัศน์ทางภาษาตามสาธารณะ ตามสถานที่บริการและสถานที่
ประกอบการทางธุรกิจจึงให้ความสาคัญกับป้ายโฆษณาสินค้าและบริการ บนป้ายได้ใช้ภาษาแบบประสมประสานใน
นั้นมีการใช้ภาษาลาว ทั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานี มีภูมิประเทศพรมแดนติดกับประเทศลาวก็คือแขวงจาปาศักดิ์ (ทิศ
ตะวันออก ติดต่อกับแขวงจาปาศักดิ์โดยพรมแดน บางช่วงใช้แม่น้า โขงเป็นตัวกาหนด) มีด่านสากล วังเต่า -ชองเม็ก
(Wangtao – Chongmek ) เป็ น ด่ า นสากลถาวรสามารถเดิ น ทางไปมาได้ ส ะดวก ติ ด ต่ อ ประสานงาน หรื อ
แลกเปลี่ยนทางสังคมภาษา-วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ อื่นๆ ของประชากรทั้งสองประเทศที่อาศัยอยู่เขตชายแดนก็
เป็นไปได้ง่ายขึ้น สร้างความสัมพันธ์เหนียวแน่นเป็นอย่างมาก จังหวัดอุบลราชธานี ก็เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานที่มี
ความเจริญรุ่งเรื่องโดดเด่นทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรมไม่แพ้จังหวัดอื่นๆ เพราะเหตุนั้นจึงทาให้คนลาวสนใจ
เดินทางไปมาจังหวัดอุบลเป็นประจาโดยเฉพาะการซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เพราะคนลาวนิยมมาซื้อสินค้าจากไทย
ไปใช้และขายอย่างมากมาย นอกจากนั้นก็มีการเดินทางมาท่องเที่ยว มาใช้บริการในการรักษาโรค และ บริการอื่นๆ
ด้วยเหตุนี้ทาให้บันดาสถานที่เหล่านั้นใช้ภาษาลาวในการสื่อสารบนป้ายโฆษณาสินค้าและการบริการของตัวเองเพื่อ
เจาะถึงกลุ่ม เป้าหมายหรือลูกค้ากลุ่มที่เป็นคนลาวนั้นเอง
ภูมิทัศน์ทางภาษามิได้เป็นเพียงแต่การศึกษาภาษาแท้จริงที่ใช้ในการสื่อสารเท่านั้น แต่ภาษายังเป็นตัว
แทนที่แสดงถึงเบื้องหลังที่เกี่ยวข้องกับโลกาภิวัตน์ เอกลักษณ์ และ วัฒนธรรมรวมไปถึงการเจริญเติบโตการปรากฏ
ตัวของภาษา อังกฤษและการฟื้นฟูของภาษาของกลุ่มชนต่างๆที่ใช้ติดต่อ สื่อสารของกลุ่มคนในสังคมในพื้นที่หนึ่งๆ
อีกด้วย (Durk Gorter, 2006 อ้างใน จริยา เสียงเย็น 2558:15)
การโฆษณาเป็นการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจรูปแบบหนึ่ง ที่มีกลยุทธ์ ทางการสื่อสารด้วยวิธีการต่างๆ อาทิ
การเลือกใช้สื่อโฆษณา การสร้างสรรค์ภาษาโฆษณา เป็นต้น โดยผู้สื่อสารมีจุดประสงค์เพื่อชักจูงโน้มน้าวใจให้
ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายเกิดทัศนคติที่ดีตอ่ สินค้าหรือบริการ อันนามาซึ่งการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการนั้นใน
ที่สุด ในทางการตลาดการโฆษณามีบทบาทอย่างมาก การโฆษณาสามารถสร้างทัศนคติหรือเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
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เดิมของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าซึ่งสามารถทาได้โดยใช้ภาษาในการถ่ายทอด ภาษาจึงถือเป็นปัจจัยที่สาคัญมากในการ
โฆษณา เพราะภาษาในการโฆษณาเป็นสื่อกลางในการนาสารหรือบทโฆษณาจากผู้ส่งสารคือ “เจ้าของสินค้า” ไปสู่
ผู้รับสาร คือ “ผู้บริโภคเป้าหมาย” (วีรพร คงสุวรรณ, 2545 อ้างใน จริยา เสียงเย็น 2558:17)
ด้วยเหตุที่มีคนลาวจานวนมากทั้งนิยมเดินทางเข้ามาจังหวัดอุบลราชธานี จึงเป็นเหตุให้มีการใช้ภาษาลาวบน
ป้ายโฆษณาและบริการเพื่อประชาสัมพันธ์โน้มน้าวจิตใจและมีทัศนคติที่ดีในการบริการ จึ่งมีจานวนมากไม่ว่าจะเป็น
สถานที่ราชการหรือเอกชนเมื่อได้เห็นแล้วก็เกิดความประทับใจเป็นอย่างมากที่มีการใช้ภาษาลาวเป็นสื่อกลางในการ
สื่อสารซึ่งเป็นสิ่งที่ดี แต่ พอสังเกตดูภาษาลาวบนป้ายเหล่านั้น ปรากฏว่ายังมีป้ายจานวนหนึ่งที่ใช้ภาษาลาวไม่
ถูกต้องตามความเหมาะสม ดั่งนั้นข้าพะเจ้าจึงได้มีความสนใจในการศึกษา การใช้ภาษาลาวบนป้ายโฆษณาสินค้า
และบริการ ตั้งแต่ด่านช่องเม็กถึงอาเภอเมืองอุบลราชธานี เพื่อให้รู้ถึงการใช้ภาษาลาวถู กหรือผิดมากน้อยอย่างไร
และเพื่อทราบถึงลักษณะข้อผิดพลาดการใช้ภาษาลาวอิกด้วย.
วัตถุประสงค์การศึกษา
1). ศึ ก ษาการใช้ ภ าษาลาวที่ ถู ก ต้ อ งบนป้ า ยโฆษณาสิ น ค้ า และบริ ก าร ตั้ ง แต่ ช่ อ งเม็ ก ถึ ง อ าเภอเมื อ ง
อุบลราชธานี
2). ศึกษาข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาลาวบนป้ายโฆษณาสินค้าและบริการ ตั้งแต่ด่านช่องเม็กถึงอาเภอเมือง
อุบลราชธานี
3). เพื่อทราบลักษณะข้อผิดพลาดจากการใช้ภาษาลาวบนป้ายโฆษณาสินค้า และบริการ ตั้งแต่ด่านช่องเม็ก
ถึงอาเภอเมืองอุบลราชธานี
ประโยชน์ของการศึกษา
1). รู้ความถูกต้องในการใช้ภาษาลาวบนป้ายโฆษณาสินค้าและบริการตั้งแต่ด่านพรหมแดนช่องเม็กถึงอาเภอ
เมืองอุบลราชธานี
2). รู้ ค วามผิ ด พลาดในการใช้ ภ าษาลาวบนป้า ยโฆษณาสิ น ค้า และบริ ก ารตั้งแต่ ช่อ งเม็ ก ถึ งอ าเภอเมือง
อุบลราชธานี
3).ทราบลักษณะข้อผิดพลาดจากการใช้ภาษาลาวบนป้ายโฆษณาสินค้า และบริการ ตั้งแต่ช่องเม็กถึงอาเภอ
เมืองอุบลราชธานี
กรอบแนวความคิด
กรอบในด้านเวลา
ได้ทาการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล 9 -13 ธันวาคม 2561
กรอบในด้านพื้นที่
ได้ทาการลงพื้นที่ในการเก็บรวบรวบข้อมูล ในด่านช่องเม็กตลอดถึงตามแนวเส้นทางสายหลัก
จากช่องเม็กถึงอาเภอเมืองอุบลราชธานี ทั้งภาครัฐและเอกชน
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กรอบด้านกายภาพภูมิทัศน์ภาษา
ขนาดของป้ายโฆษณาและบริการที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เริ่มจากป้ายที่เล็กสุด 4x3 เซนติเมตร ถึง ใหญ่สุด
8x5 เมตร จาแนกเป็นป้ายโฆษณาเชิงพานิชและการบริการ
วิธีดาเนินการวิจัย
1). ศึกษาเอกสารและงานวิจัยภาษาศาสตร์ และภาษาบนป้ายโฆษณาสินค้า
2).สารวจเขตพื้นเก็บข้อมูลเพื่อนามากาหนดขอบเขตพื้นที่ในการเก็บข้อมูล ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ง
เป็นป้ายโฆษณา และบริการตามเขตชายแดนช่องเม็กถึงอาเภอเมืองอุบลราชธานี จานวน 61 ป้าย
3).เก็บรวบรวมข้อมูลป้ายโฆษณาและบริการในเขตพื้นที่ตามกาหนดโดยระยะเวลาในการเก็บข้อมูลใช้เวลา
5 วัน 9 -13 ธันวาคม 2561
4).วิเคราะห์การใช้ภาษาลาวที่ปรากฏบนป้ายโฆษณาสินค้าและบริการวิเคราะห์เป็นรูปแบบตามที่ต้องการ
แล้วหาค่าความถี่โดยใช้ร้อยละ
5).เสนอและเรียบเรียงผลการวิเคราะห์
6).สรุปและอภิปรายผล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ได้แก่ป้ายโฆษณาสินค้าและป้ายบริการทั้งหมดตั้งแต่ด่านช่องเม็กถึงอาเภอเมืองอุบลราชธานี
กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ ป้ายโฆษณาสินค้าและบริการที่มีภาษาลาว ตั้งแต่ด่านช่องเม็กถึงอาเภอเมืองอุบลราชธานี ซึ่งมีจานวน
ป้ายทั้งหมด 61 ป้าย ใช้วิธีในการเจาะจงเลือก
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
- ตารางบันทึกข้อมูลความสามารถในการใช้ภาษาลาวบนป้ายโฆษณาสินค้าและบริการ
- กล้องถ่ายรูป
- โทรศัพท์มือถือ
- สมุดบนทึก

219

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ลงภาคสนามตัวจริงเพื่อบันทึกรวบรวมข้อมูล ป้ายโฆษณาสินค้าและบริการในเขตพื้นที่
ตามกาหนดด้วยเครื่องมือที่เตรียมไว้ เช่น การจดบันทึก การถ่ายภาพ ในการเก็บข้อมูลใช้ตามกาหนด โดยบันทึก
เจาะจงเอาเฉพาะป้ายโฆษณาสินค้าและบริการที่มีภาษาลาวปรากฏให้เห็นตามจานวนที่ต้องการ ทั้งหมด 61 ป้าย
การวิเคราะห์ข้อมูล
จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลมาเป็นเรียบร้อยแล้วนาข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์การใช้ภาษาลาวที่ปรากฏบนป้าย
โฆษณาสินค้าและบริการ วิเคราะห์เป็นรูปแบบแยกป้ายที่ใช้ภาษาลาวถูกต้องและใช้ผิดพลาดตามที่ต้องการ จนครบ
61 ป้าย โดยมีขั้นตอนระเอียดดั่งนี้
- นาข้อมูลจานวน 61 ป้ายนั้นมาวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าป้ายใดที่ใช้ภาษาลาวได้ถูกต้องและป้ายใดที่ใช้ภาษา
ไม่ถูกต้อง
- แยกจานวนบันดาป้ายที่ใช้ภาษาลาวถูกต้องไว้ด้วยกัน และแยกป้ายที่ใช้ภาษาลาวผิดพลาดไว้อิกเฉพาะอิก
ตางหาก
- บันทึกจานวนป้ายที่ใช้ภาษาลาวได้ถูกต้องและผิดพลาด แล้วนามาคิดหาค่าความถี่เป็นร้อยละ บันทึก
รายละเอียดของการใช้ภาษาลาวไม่ถูกต้อง ด้วยกาบันทึกแยกย่อยออกไปตามแต่ละความผิดพลาดของการใช้ภาษา
ลาว ในแต่ละชิดแล้วสรุปเป็นร้อยละ
สรุปผลการศึกษา
จากการศึกภูมิทัศน์ภาษากับการใช้ภาษาลาวบนป้ายโฆษณาสินค้าและบริการตั้งแต่ด่านช่องเม็กถึงอาเภอ
เมืองอุบลราชธานีพบว่า
1) จากการศึกษาจานวนป้ายโฆษณาและบริการตั้งแต่ ช่องเม็กถึงอาเภอเมืองอุบลราชธานีมีจานวนทั้งหมด
61 ป้าย ในนั้น ภูมิทัศน์ภาษากับการใช้ภาษาลาวที่ถูกต้องบนป้ายโฆษณาสินค้าและบริการ ตามเขตชายแดนช่อง
เม็กถึงอาเภอเมืองอุบลราชธานีมีจานวน 34 ป้าย คิดเป็นร้อยละ 55.73 %
2) บันดาจานวนป้ายโฆษณาและบริการตั้งแต่ด่านช่องเม็กถึงอาเภอเมืองอุบลราชธานี มีจานวนทั้งหมด 61
ป้าย ในนั้น ภูมิทัศน์ภาษากับการใช้ภาษาลาวที่ผิดพลาดบนป้ายโฆษณาสินค้าและบริการ ตั้งแต่ด่านช่องเม็กถึง
อาเภอเมืองอุบลราชธานีมีจานวน 27 ป้ายคิดเป็นร้อยละ 44.26 %
3) จากภูมิทัศน์ทางภาษากับการใช้ภาษาลาวที่ผิดพลาดบนป้ายโฆษณาสินค้าและบริการ ตั้งแต่ด่านช่องเม็ก
ถึงอาเภอเมืองอุบลราชธานีมีจานวน 27 ป้าย ผู้ศึกษาได้ทาการตรวจดูอย่างละเอียดตามหลักไวยากรณ์ลาวอย่างแน่
ชั ด แล้ ว จากจ านวนป้ า ยที่ ใ ช้ ภ าษาลาวผิ ด พลาด 27 ป้ า ยนั้ น มี จุ ด ที่ ผิ ด พลาดจ านวน 81 จุ ด ซึ่ งได้ แ บ่ งจ าแนก
ข้อผิดพลาดออกเป็นรายย่อยแล้วนามาคิดค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละจากข้อ ผิดพลาดนั้นผู้ศึกษาพบว่ามีการสะกดผิดด้าน
อักขระวิธีเป็นจานวนมากที่สุดมีข้อผิพลาด แบ่งออกเป็น (1) การสะกดคาผิดมีจานวนมากที่สุดมี 68 จุด คิดเป็นร้อย
ละ 83.95 % (2) การแปลผิดความหมาย จานวน 13 จุด คิดเป็นร้อยละ 16.04 %
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การใช้ภาษาลาวบนป้ายโฆษณาสินค้ าและบริการตั้งแต่ด่านช่องเม็กถึงอาเภอเมืองอุบลราชธานี มีจุด ที่
ผิดพลาดจานวน 81 จุด จากจานวนป้ายที่ใช้ภาษาลาวผิดพลาดทั้งหมด 27 ป้าย ซึ่งได้จาแนกข้อผิดพลาดออกเป็น
รายย่อยแล้วนามาคิดค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละได้ละเอียด ดังนี้
1).ตารางที่ 1 ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการสะกดคาไม่ถูกต้องตามอักขระวิธี
การสะกดคาไม่ถูกต้องตามอักขระวิธี
จานวนครั้ง
ร้อยละ
ใช้พยัญชนะไม่ถูกต้อง

20

24.7

ใช้ตัวสะกดไม่ถูกต้อง

19

23.4

ใช้สระไม่ถูกต้อง

14

17.28

การแปลภาษาไทย-ลาว

13

16.04

ใช้ ไม้กง “ ອົ ” ไม่ถูกต้อง

8

9.87

ใช้ไม้กัน “ ອັ ” ไม่ถูกต้อง

5

6.17

ใช้วรรณยุกต์ไม่ถูกต้อง

2

2.46

รวม

81

100.0

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าข้อผิดพลาดที่เกิดจากการสะกดคาไม่ถูกต้องตามอักขระวิธี มีจานวน
ข้อผิดพลาดทั้งหมด 81 จุด ในนั้น ข้อผิดพลาดที่เยอะที่สุดได้แก่ ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการใช้พยัญชนะไม่ถูกต้อง
มากที่สุดมี 20 จุด คิดเป็นร้อยละ 24.7 % รองลงมาคือ ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการใช้ ตัวสะกดไม่ถูกต้องมากถึง 19
จุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 23.4 % ข้ อ ผิ ด พลาดที่ เ กิ ด จากการใช้ ส ระไม่ ถู ก ต้อ งมี 14 จุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 17.28 %
ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการแปลมี 13 จุด คิดเป็นร้อยละ 16.04 % ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการไม้กง “ ອົ ” มีจานวน
8 จุด คิดเป็นร้อยละ 9.87 % ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการใช้ไม้กัน “ ອັ ” ไม่ถูกต้อง 5 จุด คิดเป็นร้อยละ 6.17 %
ข้อผิดพลาดน้อยที่สุดที่เกิดจากการใช้วรรณยุกต์ไม่ถูกต้องมี 2 จุด คิดเป็นร้อยละ 2.46 %
2).ตารางที่ 2 ข้อผิดพลาดในการแปลภาษาลาว
การแปลภาษาลาวที่ผิดพลาด
จานวนครั้ง
ร้อยละ
การแปลแบบตรงตัวผิดพลาด

11

84.61

การแปลความหมายผิดพลาดหรือแปลคาเฉพาะ

2

15.38

รวม

16

100.0
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จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าข้อผิดพลาดที่เกิดจากการแปลภาษาลาวที่ผิดพลาด มีจานวนข้อผิดพลาด
ทั้งหมด 13 จุด ในนั้น ข้อผิดพลาดที่มากที่สุดได้ แก่การแปลแบบตรงตัวผิดพลาดมี 11 จุด คิดเป็นร้อยละ 84.61%
และ ถัดไปคือข้อผิดพลาดที่เกิดจากการแปลความหมายผิดพลาดหรือแปลคาเฉพาะมี 2 จุด คิดเป็นร้อยละ 15.38
% เมื่อสังเกตดูแล้วเห็นว่า การแปลในลักษณะแปบตรงตัว แบบตรงตัวจะมีข้อผิดพลาดมากกว่าการแปลแบบ
ความหมาย ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ในการแปลนั้นจะมีปัญหาในเรื่องของการเทียบอักษรหรือการแปลแบบตรงตัว ส่วน
ด้านการแปลความหมายที่เป็นคาเฉพาะนั้นไม่ค่อยมีปัญหา
3).ตัวอย่างข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาลาว
ตาราง 3 ตัวอย่างข้อผิดพลาดที่เกิดจากการสะกดคาไม่ถูกต้องตามอักขระวิธี
คาที่ผิดพลาด
คาที่ถูกต้อง
คาอ่าน
ความหมาย
ใช้พยัญชนะไม่ถูกต้อง
ของยิง
โรคของผู้หญิง
ຊອງຍິງ
ຂອງຍິງ
ห่วงใย
ความห่วงใย
ຫ່ ວງໃຢ
ຫ່ ວງໃຍ
ทะนง
ทนง(ชื่อคน)
ທະມົງ
ທະນົງ
อยู่
อยู่
ຍ່
ຢ່
เอ็ม โอ ยู
เอ็ม โอ ยู (หนังสือ)
ເອັມ ໂອ ຍ2
ເອັມ ໂອ ຢ
ດຮ. ຟຮີ

ດຣ. ຟຣີ

ดร. ฟรี

ดร. ฟรี

ວຮະ

ວຣະ/ວລະ

วอระ/วะระ

ของขวัญยอดเยี่ยม ประเสริฐ

ละบบ
ยินดีต้อนฮับ
ฮับ, ต้อนฮับ

ระบบ
ยินดีต้อนรับ
รับ, การต้อนรับ

ຮັບ
ໂຮງໝ
ຕຳຫຼວດ

โฮงหมอ
ตาหลวด

โรงพยาบาล
ตารวจ

ຍິມ2ດີຕ້ ອມຣັບ

ຍິນດີຕ້ ອນຮັບ

ยินดีต้อนฮับ

ยินดีต้อนรับ

ທ່ ຳມ ວັນຈັມ
ຕ້ ວມ2ຣັບ,ຕ້ ອนຣັບ,

ທ່ ຳນ ວັນຈັນ
ຕ້ ອນຮັບ

ท่าน วันจัน
ต้อนฮับ

ท่าน วันจันทร์
ต้อนรับ

ຕ້ ອມ
ພຣະພິສຸ, ດຳວ

ພຣະພິກສຸ, ດຳວ

พระพิกสุ, ดาว

พระภิกสุ, ดวงดาว

ໂຣຈນ໌
ຂຳຢ

ໂຣດ
ຂຳຍ

โรด
ขาย

โรจน์(สว่าง รุ่งเรื่อง)
ขาย(ค้าขาย ขายของ)

ຣະບບ
ລະບົບ
ຍິມດີຕ້ ວມຣັບ
ຍິນດີຕ້ ອນຮັບ
ຣັບ,ຕ້ ອນຣັບ2,ຕ້ ອนຣັບ ຮັບ,ຕ້ ອນຮັບ,ຕ້ ອນ
ໂຣງໝ
ຕຳລຼວດ
ใช้ตัวสะกดไม่ถูกต้อง
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ດ່ ຳມສຸລຳກຳກອມ
ใช้สระไม่ถูกต้อง

ດ່ ຳນສຸລະກຳກອນ

ด่านสุละกากอน

ด่านศุลกากร

ສຸລຳກຳກອມ2
ມຫຳ, ທັນສໃໝ
ພຍຳບຳນ,ປ່ ນ2ປົວ

ສຸລະກຳກອນ
ມະຫຳ, ທັນສະໄໝ
ພະຍຳບຳນ,ປ່ິ ນປົວ

สุละกากอน

ศุลกากร

มะหา, ทันสะไหม

มหา, ทันสมัย

พะยาบาน, ปิ่นปัว

พยาบาล, รักษา

ສຳດສະໜ
ພະຍຳດຍງ,ແມ່ ຍງ2

ສຳດສະໜຳ
ພະຍຳດຍິງ,ແມ່ ຍິງ
ຕິດຕ່ , ສະໄໝ

สาดสะหนา
พะยาดยิง, แม่ยิง

ศาสนา
โรคของผู้หญิง, ผู้หญิง

ติดต่อ, สะไหม

ติดต่อ,

ທຳງເຂ້ ຳ, ກ້ ອນເບ້ ຳ
ใช้วรรณยุกต์ไม่ถูกต้อง

ທຳງເຂ້ົ ຳ, ກ້ ອນເບ້ົ ຳ

ทางเข้า, ก้อนเบ้า

ทางเข้า, ก้อนเบ้ามดลูก

ປນປົວ
ใช้ ไม้กง “ ອົ ” ไม่ถูกต้อง
ທ່ິ ວໄປ, ມດລກ

ປ່ິ ນປົວ

ปิน่ ปัว

การักษาโรค

ທ່ົ ວໄປ, ມົດລກ

ทั่วไป มดลูก

ทั่วไป มดลูก

ຣະບບ
ຂຳຢສ່ ງ
ທຳງເຂ້ ຳ,ກ້ ອນເບ້ ຳ

ລະບົບ
ຂຳຍສ່ົ ງ
ທຳງເຂ້ົ ຳ, ກ້ ອນເບ້ົ ຳ

ละบบ
ขายส่ง
ทางเข้า ก้อนเบ้า

ระบบ
ขายส่ง
ทางเข้า, ก้อนเบ้ามดลูก

ອຸບນ
ใช้ไม้กัน “ ອັ ” ไม่ถูกต้อง

ອຸບົນ

อุบน

อุบล

ພະຍຳດເດ້ ກນ້ ອຍ
ຊ່ ອງເມກ4

ເດັກນ້ ອຍ
ຊ່ ອງເມັກ

เด็กน้อย
ซ่องเม็ก

เด็กน้อย
ช่องเม็ก

คาอ่าน

ความหมาย

ຕິດຕ່ ອ, ສະໃໝ

ตารางที่ 4 ข้อผิดพลาดในการแปลภาษาลาว
คาที่ผิดพลาด
คาที่ถูกต้อง
ข้อผิดพลาดในการแปลภาษาลาว
ຕຮວຈ2, ໂທຮ
ຜ້ ຕັ້ງຄຣຣຖ໌

ກວດ, ໂທ

กวด, โท

ตรวจ, โทร

ຜ້ ຖືພຳ, ຜ້ ຕັ້ງທ້ ອງ

ผู้ถือพา, ผู้ตั้งท้อง

ผู้ตั้งครรภ์

ຖງ2, ໄທຍ

ເຖິງ, ໄທ

เถิง, ไท

ถึง, ไทย

ສ.ຄ2 (ສິງຫຳຄົມ)

ສ.ຫ.(ສິງຫຳ), 8

ส.ห.(สิงหา), 8

ส.ค. (สิงหาคม ) 8 - (๘)

ພິບນ

ພິບນ

พิบูน

พิบูล(อ.พิบูลมังสาหาร)
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ສຳຍຕົງ
ຮັບຝຳກຂອງ
ດຳວ, ນຄຣິນທຣ໌

ສຳຍກົງ
ຮັບຝຳກເຄື່ອງ
ດຳວ, ນະຄະຣິນ

สายกง
ฮับฝากเคื่อง
ดาว, นะคะริน

สายตรง
รับฝากของ
ดาว, นครินทร์

ຕ້ ອມຣັບ, ຕ້ ວມຣັບ

ຕ້ ອນຮັບ

ต้อนฮับ

ต้อนรับ

อภิปรายผลการศึกษา
ผลของการศึกษาสามารถอภิปรายได้ดั่งนี้
1) จากการศึกษาจานวนป้ายโฆษณาสินค้าและบริการ ตั้งแต่ดา่ นช่องเม็กถึงอาเภอเมืองอุบลราชธานีมี
จานวนทั้งหมด 61 ป้าย ในนั้น ภูมิทัศน์ภาษากับการใช้ภาษาลาวทีถ่ ูกต้องบนป้ายโฆษณาสินค้าและบริการ ตามเขต
ชายแดนช่องเม็กถึงอาเภอเมืองอุบลราชธานีมีจานวน 34 ป้าย คิดเป็นร้อยละ 55.73 % เป็นสิ่งที่สื่อให้เห็นว่า ภูมิ
ทัศน์ทางภาษาในเขตพื้นที่กลุ่มตัวอย่างนั้นมีความรอบคอบ ศึกษาอย่างละเอียดชัดเจนในด้านไวยากรณ์การใช้ภาษา
ลาว ร้อยละเกินครึ่งของจานวนป้ายทั้งหมด ส่งผลให้การใช้ภาษาลาวมีประสิทธิภาพสูงพอสมควร หากการสร้างภูมิ
ทัศน์ที่ดีก็เป็นกลยุทธ์ในการสื่อสาร เป็นเชิงการตลาดและมีทัศนะคติที่ดีต่อกันโดยใช้ภาษาเป็นสื่อกลาง เป็นการเปิด
สัญญาณบอกภูมหลังที่ดี เป็นการสื่อสารเชิงประจักษ์ มองเห็นเจตนา ทัศนะคติในการเชื่อมความสัมพันธ์
แลกเปลีย่ นเรียนรูภ้ าษา วัฒนธรรม การบริการและการค้าขายที่ดีตอ่ กัน การโฆษณาเพื่อเจาะจงถึงกลุม่ เป้าหมายใน
เชิงการตลาดก็จะได้รบั ผลดีตามจุดประสงค์ ในบันดาป้ายที่ใช้ภาษาลาวได้อย่างถูกต้องนี้ส่วนใหญ่เป็นป้ายที่
ให้บริการในส่วนราชการ ธนาคารและบริการของเอกชนบางส่วนแต่ยังถือว่าน้อย สาหรับป้ายโฆษณา
ประชาสัมพันธ์หรือกลยุทธ์ทางตลาดของ บิ๊กซี โฮมโปร จะมีความแม่นยาถูกต้องทุกป้ายโฆษณาไม่ผิดพลาดแม้แต่
คาเดียว

ป้ายโฆษณาของโฮมโปร อุบล

ป้ายบริการ อบจ อุบล ที่ บขส

ป้ายโฆษณาของ Big-C อ.พิบูล

2) จากจานวนป้ายโฆษณาและบริการที่ตามเขตชายแดนช่องเม็กถึงอาเภอเมืองอุบลราชธานีมีจานวนทั้งหมด
61 ป้าย ในนั้น ภูมิทัศน์ภาษากับการใช้ภาษาลาวที่ผิดพลาดบนป้ายโฆษณาและบริการ ตามเขตชายแดนช่องเม็กถึง
อาเภอเมืองอุบลราชธานีมีจานวน 27 ป้าย คิดเป็นร้อยละ 44.26 % เมื่อสังเกตดูแล้วเห็นว่าผลการศึกษาในส่วน
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ของการใช้ภาษาลาวมีความผิดพลาดสูงมากพอสมควรซึ่งเกือบเท่ากันห่างกันประมาณ 11.47 % เท่านั้น ซึ่งมันได้
แสดงให้เห็นทัศนคติที่ดีในระดับหนึ่งแต่หากใช้ให้ถูกต้องก็จะยิ่งดีมากกว่าเดิม ในจานวนป้ายที่ใช้ภาษาลาวผิดพลาด
นี้ส่วนที่ผิดมากได้แก่ป้ายโฆษณาหน้าร้านของเอกชน คลินิก โรงพยาบาล ป้ายสาธารณะบางแห่งทั้งแบบป้ายถาวร
และแบบชั่วคราว ป้ายบริการมีเล็กน้อย แต่ก็นับว่าเป็นมีความคิดสร้างสรรค์และทัศนคติที่ดีเพราะว่า การโฆษณานัน้
มันได้ทาหน้าที่ของมันเอง ดัง ศิริวรรณ เสรีรัตน์(2539, หน้า 159 – 160) การโฆษณาทาหน้าที่ต่างๆ เช่น หน้าที่
ทางการตลาด หน้าที่การติดต่อสื่อสาร หน้าที่ให้ความรู้ หน้าที่ด้านเศรษฐกิจและหน้าที่ด้านสังคม ดังนั้น ถึงแม้ว่าภูมิ
ทัศน์เหล่านั้นจะมีความผิดพลาดแต่ก็ได้สร้างภูมิทัศทางด้านภาษาตัวอักษรที่สร้างความสวยงามให้แก่กลุ่มชนให้พื้นที่
และเจ้าของภาษาเมื่อได้พบเจอ เพราะป้ายโฆษณาและบริการสร้างความทรงจาและรับรู้ให้แก่ผู้คนที่พบเห็น อย่างไร
ก็ตามในทางกับกันอิกด้านการใช้ภาษาลาวที่ผิดพลาดบนป้ายโฆษณาสินค้าและบริการอาจส่งผลให้การทรงจาและ
รับรู้ได้ไม่ดีกับการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอาจส่งผลให้ความรับรู้และเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายมีความคลาดเคลื่อน เป็น
การสร้างความทรงจาที่ไม่ดีทั้งยังเป็นการสร้างความเสียหายให้กับภาษาลาวที่ใช้ผิดพลาด กลายเป็นการสร้างความ
วิบัติให้ภาษาลาวอิกด้วย
3) จากภูมิทัศน์ทางภาษากับการใช้ภาษาลาวที่ผิดพลาดบนป้ายโฆษณาและบริการ ตั้ งแต่ด่านช่องเม็กถึง
อาเภอเมืองอุบลราชธานีมีจานวน 27 ป้าย ผู้ศึกษาได้ทาการตรวจดูอย่างละเอียดตามหลักไวยากรณ์ลาวอย่างแน่ชัด
แล้ว จากจานวนป้ายที่ใช้ภาษาลาวผิดพลาด 27 ป้ายนั้นมีจุดที่ผิดพลาดจานวน 81 จุด ซึ่งได้แบ่งจาแนกข้อผิดพลาด
ออกเป็นรายย่อยแล้วนามาคิดค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละจากข้อผิดพลาดนั้นผู้ศึกษาพบว่ามีการสะกดผิดด้านอักขระวิธีเป็น
จานวนมากที่สุดมีข้อผิพลาด 68 จุด คิดเป็นร้อยละ 83.95 % ลองลงมาคือการแปลผิดพลาดมีข้อผิดพลาด 13 จุด
คิดเป็นร้อยละ 16.04 %.
จากลั ก ษณะการผิ ด พลาดทั้ งหมดนั้ น สรุ ป ได้ ว่ า เป็ น การสะกดค าลาวผิด พลาดทางด้ า นอั ก ขระวิ ธี ข อง
ไวยากรณ์ลาวมีกานสะกดที่ผิดพลาดเป็นจานวนที่สุด ซึ่งหมายถึงการนาใช้ภาษาลาวบนป้ายโฆษณาและบริการนั้น
ยังมีความบกพร่องมากพอสมควรซึ่งกลายเป็นปัญหาหลักและผิดพลาดในการแปลภาษาเป็นปัญ หารอง การแปลผิด
นั้นมีลักษณะการแปลโดยเทียบการแปลหรือถอดอักษรในการแปล จากอักษรไทยเป็นอักษรลาว บางป้ายก็ยังมีการ
ใช้ข้อความเป็นภาษาไทยแต่เขียนด้วยตัวอักษรลาว เช่นคาว่า “ ตรวจ เป็น ຕຮວຈ ” “ ตั้งครรภ์ เป็น ຕ້ັ ງຄຣ
ຣຖ໌ ” “ โรจน์เป็น ໂຣຈນ໌ ” “โทร เป็น ໂທຮ(ໂທ) ” “สุขเป็น ສຸບ(ສຸກ) ”และ “ฟรี เป็น ຟຮີ (ຟຣີ)”
นอจากนั้นก็เป็นการแปลผิดทางด้านความหมายที่เป็นคาเฉพาะของภาษาแต่ก็สามารถเข้าใจเนื้อหาได้ เช่น “ สาย
ตรง เป็น แต่ภาษาลาว เป็น สายกง (ສຳຍກົງ) ” “ตรวจ ภาษาลาวเป็น กวด (ກວດ) ” “ตั้งครรภ์ ภาษาลาว
ถือพา (ຖືພຳ,ຕ້ັ ງທ້ ອງ) ” ป้ายจานวนหนึ่งมีข้อความยาว แต่ก็ผิดไม่มาก บางป้ายที่มีข้อความยาวผิดเป็นบางคา
บางพยางค์ ในลักษณะที่ผิดพลาดนั้นมีเนื้อหาสาระไม่คลาดเคลื่อนมาก บางครั้งคนลาวก็สามารถคาดเดาได้ว่า
ข้อความนั้นต้องการสื่อถึงอะไรเป็นแน่แท้เพราะคนลาวส่วนมากสามารถอ่านภาษาไทยได้เพราะความใกล้เคียงของ
สองภาษาจึงทาให้เดาถูกได้ง่าย ส่วนที่ผิดพลาดเป็นจานวนมากก็คือการใช้พยัญชนะลาวและไทยที่คล้ายกัน
ข้อผิดพลาดในแต่ละลักษณะสามารถสรุปเป็นรายละเอียดและคิดเป็นร้อยละได้ เช่น
ข้อผิดพลาดในด้านอักขระวิธีกานสะกดคาลาว มี 68 จุด ในจานวนข้อผิดพลาดทั้งหมด 81 จุด คือ
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- การสะกดผิดพลาดมากที่สดุ ได้แก่การสะกดด้านพยัญชนะลาว มี 20 จุด คิดเป็นร้อยละ 24.69 %
- รองลงมาได้แก่ การสะกดผิดพลาดด้วยตัวสะกดลาว มี 19 จุด คิดเป็นร้อยละ 23.4 %
- การสะกดผิดพลาดด้วยสระ มี 14 จุดคิดเป็นร้อยละ 17.28 %
- การสะกดผดพลาดด้วยไม้กง ( ອົ ໄມ້ ກົງ ) มี 8 จุด คิดเป็นร้อยละ 9.87 %
- การสะกดผดพลาดด้วยไม้กัน ( ອັ ໄມ້ ກັນ ) มี 5 จุด คิดเป็นร้อยละ 6.17 %
- การสะกดผดพลาดด้วยวรรณยุกต์ มี 2 จุด คิดเป็นร้อยละ 2.46 %
ลักษณะที่ผิดเพลาดนี้ได้หมายเอาพยัญชนะที่ทาหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นพยางค์ ในจานวนพยัญชนะลาวทั้ง
33 ตัว ในนั้น พยัญชนะตัวที่มักเขียนผิดในงานศึกษาครั้งนี้ คือ พยัญชนะจานวน 9 ตัว ได้แก้ “ຂ ຍ ຢ ນ ຣ ລ
ອ ຮ ຫຼ” ในจานวน 9 ตัวนั้น พยัญชนะที่มักเขียนผิดพลาด และ มักเข้าใจผิด นั้น ตัวที่ผิดเยอะสุดได้แก่ พยัญชนะ
“ ຮ ” มีข้อผิดพลาดในกานสะกดจานวน 5 จุด คิดเป็นร้อยละเท่ากับ 25 % รองลงมาได้แก่พยัญชนะตัว “ຢ ”
มีข้อผิดพลาดในการใช้ 4 จุด คิดเป็นตัวละร้อยละ 20 % ซึ่งตัวที่มักเขียนผิดพลาด “ ຮ ” ได้แก่คาว่า “ຣັບ4
(ຮັບ = ຕ້ ອນຣັບ, ຕ້ ວມຣັບ,ຕ້ ອນຣັບ,ຕ້ ອนຣັບ) ແລະ ໂຣງໝ(ໂຮງໝ)” ตัวที่มักเขียนผิด“ຢ
” ได้แก่คาว่า “ ຍ່ (ຢ່ ), ເອັມ ໂອ ຍ2 (ຢ) และ ເຊີນຫຍິບ(ຢິບ)”
ลักษณะข้อผิดพลาดด้วยตัวสะกด หมายเอาการใช้ตัวสะกดทั้ง 8 ของภาษาลาว คือ “ກ ດ ບ ງ ຍ ນ
ມ ວ ” ไปใช้ในการเขียนสะกดคาที่ผิดพลาดไป มีจานวน 19 จุด ตัวสะกดที่เขียนผิดพลาด มี 5 ตัว ได้แก่ “ກ ດ
ຍ ນ ວ” ในจานวน 5 ตัวนั้น ตัวสะกดที่มักเขียนผิดพลาดมากที่สุด คือ ตัว ນ สะกดผิดพลาด 13 จุด คิดเป็น
ร้อยละ 68.42 % รองลงมาคือ ตัว ດ สะกดผิดพลาด 4 จุด คิดเป็นร้อยละ 21.05 % ตัว ກ สะกดผิดพลาด 1
จุด คิดเป็นร้อยละ 5.26 % และ ตัว ວ สะกดผิดพลาด 1 จุด คิดเป็นร้อยละ 5.26 % ตัว ຍ สะกดผิดพลาด มี 1
จุด คิดเป็นร้อยละ 5.26 % ลักษณะการใช้ตัวสะกดผิดพลาด ของตัวสะกด ນ สะกดผิดพลาด 13 จุด เช่นคาว่า
“ຍິມດີ2(ຍິນດີ), ທ່ ຳມ2 (ທ່ ຳນ), ຕ້ ອມຣັບ(ຕ້ ອນຮັບ), ຕ້ ວມຣັບ(ຕ້ ອນຮັບ),ຍິນດີ(ຍິນດີ),
ຕ້ ອนຣັບ(ຕ້ ອນຮັບ), ວັນຈັມ (ວັນຈັນ), ດ່ ຳມສຸລຳກຳກອມ(ດ່ ຳນສຸລະກຳກອນ),ຄຣິนທ
(ຄະຣິນ),ບລິກຳມ(ບລິກຳນ)” ลักษณะการใช้ตัวสะกดผิดพลาด ของตัวสะกด ດ สะกดผิดพลาด 4 จุด
เช่นคาว่า “ໂຣຈນ໌(ໂຣດ),ຕຮວຈ3(ຕຣວດ/ກວດ)”
ลักษณะข้อผิดพลาดการสะกดด้วยสระ มี 14 จุด ในภาษาลาวมีสระทั้งหมด 28 ตัว ในนั้นสระที่มักเขียนผิด
จานวน 6 ตัว ได้แก่ “ອະ, ອຳ, ອິ, ອ, ໄອ, ເອົຳ ” ในจานวน 6 ตัวนั้น สระที่มักเขียนผิดพลาดที่สุดคือ สระ “ອິ”
ใช้ผิดจานวน 5 จุด คิดเป็นร้อยละ 35.71 % รองลงมาคือสระ “ອະ” ใช้ผิดจานวน 4 จุด คิดเป็นร้อยละ 28.57 %
สระ “ເອົຳ” ใช้ผิดจานวน 2 จุด คิดเป็นร้อยละ 14.28 % สระ “ອຳ ” ใช้ผิดพลาดจานวน 1 จุด คิดเป็นร้อยละ
7.14 % สระ “ອ ”ใช้ผิดพลาดจานวน 1 จุด คิดเป็นร้อยละ 7.14 % สระ “ໄອ ” ใช้ผิดพลาดจานวน 1 จุด คิด
เป็นร้อยละ 7.14 % ลักษณะการใช้สระผิดพลาดมากที่สุดของสระ “อิ(ອິ)” เช่นคาว่า “ແມ່ ຍງ2(ແມ່ ຍິງ),
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ປ່ ນປ່ິ ວ2(ປ່ິ ນປົວ), ສວ(ສິວ) ”ลักษณะการผิดพลาดของสระ “อะ (ອະ)” เช่นคาว่า “ສຸລຳກຳກອນ(ສຸ
ລະກຳກອນ), ມຫຳ(ມະຫຳ), ທັນສໄໝ(ທັນສະໄໝ), ພຍຳບຳນ (ພະຍຳບຳນ),”
ลักษณะข้อผิดพลาดด้านการแปลผิด มี 13 จุด ซึ่งเป็นการแปลที่ที่ผิดรูป ผิดความหมาย ผิดอักษร สรุปแล้ว
คาที่แปลผิดพลาดได้แก่คาว่า “ຮັບຝຳກຂອງ(ຮັບຝຳກເຄ່ື ອງ), ສຳຍຕົງ(ສຳຍກົງ), ໂທຮ(ໂທ),
ໄທຍ(ໄທ), ຕຮວຈ2(ກວດ), ຖງ(ເຖິງ), ຍິມດີຕ້ ວມຣັບ(ຍິນດີຕ້ ອນຮັບ), ຕ້ັ ງຄຣຣຖ໌(ຖືພຳ,
ມີລກ), ສ.ຄ.(ສິງຫຳ/08), ໂຣຈນ໌(ໂຣດ), นຄຣິນທຣ໌(ນະຄະຣິນ/ນະຄຣິນ), ພິບນ(ພິບນ),
ໂຣງໝ(ໂຮງໝ)”
ลักษณะการสะกดด้วยไม้กง ( ອົ ) มีข้อผิดพลาด 8 จุด ซึ่งคาที่มักสะกดผิดได้แก่ คาว่า “ອຸບນ(ອຸບົນ)2
” เขียนผิด 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25 %
ลักษณะการสะกดด้วยไม้กัน (ອັ) มีข้อผิดพลาดทั้งหมด 5 จุด ซึ่งคาที่มักสะกดได้แก่คาว่า“ຊ່ ອງເມກ
(ຊ່ ອງເມັກ)4” เขียนผิดจานวน 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 80 %
จากการผิดพลาดทั้งหมดนั้น ถึงจะเป็นการผิดพลาดมากน้อยเพียงใดก็ไม่ค วรทาผิดพลาด เมื่อศึกษาดู
ลักษณะของข้อผิดพลาดแล้วสามารถสรุปได้ว่า ข้อผิดพลาดอาจมาจากสาเหตุเป็นสิ่งสาคัญ เช่น ผู เขียนคิดวาระหว
างผูเขียนและผูอานมีความเขาใจตรงกันอยูแลวเป็นไปเพื่อแสดงความเป็นพหุภาษา อาจเนนความเขาใจ สวนการ
เขียนสะกดถูกตองหรือไมนั้นกลายเปนไมใชเรื่องสาคัญขอเพียงให้ได้เขียนอิกสาเหตุหนึ่งคือเขียนสะกดผิดโดยไมรู
ตัวสะกด ตามความเข้าใจไมไดผานการตรวจสอบจากผู้รู้อย่างชัดเจนหรือตรวจสอบให้แน่ใจก่อนการตัดสินใจขึ้นป้าย
เพื่อประจักแก่สายตาสังคม หาตามความเท็จจริงแล้วควรสะกดหรือนาใช้ภาษาให้ถูกต้องตามความเหมาะสมเพื่อจะ
ได้เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่สังคมทังสองประเทศและเพื่อสร้างภูมิทัศน์ทางด้านภาษาให้มีคุณภาพและเป็นแบบอย่าง
ที่ดีในการใช้ภาษาลาวแก่สังคมและลูกหลาน ทาให้ภาษาลาวมีมาตรฐานในการสื่อสารที่ดี
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษา
ข้อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์
1). นาผลการศึกษาไปปรับปรุง พัฒนา และหาวิธีการแก้ไขในการใช้ภาษาลาวบนป้ายโฆษณาสินค้าและ
บริการหรือการใช้ภาษาลาวในสถานการณ์อื่นๆ
2). นาไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษการใช้ภาษาลาวของต่างประเทศได้
3). นาไปใช้เป็นแนวทางการทาบทความ หรือ บทวิจัยในเขตพื้นที่เหมาะสมอื่นได้
ข้อเสนอแนะในการศึกษาหรือทาวิจัยครั้งต่อไป
1). ควรมีการศึกษาข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาลาวบนป้ายโฆษณาและบริการในเขตพื้นที่ชายแดนอื่น
2). ควรมีการศึกษาที่มีข้อเปรียบเทียบของเขตพื้นที่ใช้ภาษาลาวบนป้ายโฆษณาและบริการหลายๆแห่ง
3). ศึกษาเปรียบเทียบพหุภาษาที่เป็นบริบทเดียวกันในเขตพื้นที่เดียวกัน
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นาคสถานในภาคอีสานของไทย
NAGA’ S PLACE IN ESAN OF THAILAND
ชาญชัย คงเพียรธรรม1
Chanchai Khongphianthum
บทคัดย่อ
“พญานาค” ถือเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสาคัญมากที่สุดในภาคอีสานของประเทศไทย เป็นความเชื่อที่มี
การปะทะประสานระหว่างกระแสความเชื่อดั้งเดิม ของคนพื้นถิ่น เข้ากับความเชื่อที่มาจากศาสนาพราหมณ์ และ
ศาสนาพุทธได้อย่างลงตัว ความเชื่อดังกล่าวได้สร้างปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “พญานาคฟีเวอร์ ” ขึ้นในสังคมไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน ในช่วงปี พ.ศ. 2560-2561 ทั้งนี้เป็นเพราะ 1) พื้นฐานของสังคมไทยที่
เป็นสังคม “อุดมศรัทธา” ผู้คนล้วนแสวงหาที่พึ่งทางใจในยุคที่สภาพสังคมและเศรษฐกิจไม่ปรกติ 2) พื้นฐานความ
เชื่อเรื่องพญานาคที่มีอยู่แล้วในสังคม รอเพียงแค่การผลิตซ้าเพื่อตอกย้าวาทกรรมที่มีอยู่เดิม 3) กระแสละครเรื่อง
“นาคี” และภาพยนตร์เรื่อง “นาคี 2” ที่ได้รับความนิยมอย่างท่วมท้น 4) สื่อมวลชนได้นาเสนอเรื่องราวของ “ผู้นา
ทางความคิด” ในสังคมไทย เช่น พระสงฆ์ ดารานักแสดง ที่เชื่อเรื่องพญานาค รวมทั้งเรื่องราวของบุคคลที่เคยพบ
เห็นหรือสัมผัสกับอิทธิฤทธิ์ของพญานาค เช่น พญานาคช่วยบันดาลทรัพย์สินเงินทอง หรือความสาเร็จในหน้าที่การ
งาน
ผลจากปรากฏการณ์พญานาคฟีเวอร์ดังกล่าวได้ทาให้เกิดสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพญานาค หรือ “นาค
สถาน” ขึ้นเป็นจานวนมาก มีทั้ง 1) สถานที่ดั้งเดิมที่คนในพื้นที่เชื่อว่าเป็นนาคสถานอยู่ก่อนแล้ว และ 2) สถานที่ที่
อุปโลกน์ขึ้นมาใหม่ นาคสถานเกิดขึ้ นในแทบทุกพื้ นที่ ในภาคอีสานโดยเฉพาะอย่า งยิ่งในแถบจั งหวัดอุด รธานี
หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และอุบลราชธานี ผลดีที่เกิดขึ้น คือ ช่วยทาให้เศรษฐกิจดีขึ้น
เกิดการกระจายรายได้ ชาวบ้านในพื้นที่มีงานทา ส่วนผลเสียที่ตามมา เช่น ความเชื่อที่ปราศจากปัญญากากับ คือ
ความงมงายที่ทาลายศักยภาพของมนุษย์ลง และถ้าหากขาดการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานพอ อาจ
ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาภายหลังได้
คาสาคัญ: ความเชื่อ พญานาค ภาคอีสาน

รองศาสตราจารย์ ประจาหลักสูตรภูมภิ าคลุ่มน้าโขงศึกษา (PH.D.) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หมายเลขโทรศัพท์
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Abstract
Naga is considered the most sacred animal and has played a major role in Isan region of
Thailand. The faith in Naga based on Brahman has collided and been integrated with the traditional
belief of local people based on Buddhism. The faith has led to a phenomenon called “Naga Fever”
in Thai society especially in the Northeast Thailand between 2017 and 2018. There are three main
reasons for this. 1) Thai society is considered “faith society” because its people always search for
spiritual anchor particular in the unsettled society and economy. 2) The belief about Naga has
evidently existed in the society which awaits to be repeated to emphasize the existing discourse.
3) “The Nakee T.V. series” and “Nakee 2 Film” have become Overwhelmingly popular. 4) Mass
media has reported the stories of “opinion leaders” in Thai Society such as Buddhist monks and
actors and actresses who believe in Naga not excluding ones related to people who experienced
the magical power of Naga. For example they believe the Naga has blessed them wealth and career
success.
The Naga Fever led to the establishment of extensive places related to Naga or the socalled “Naga’s places”. There are they types of Naga’s places. 1) The existing Naga places where
people believe as the Naga places and 2) The newly established Naga places. Naga’s places are
established everywhere in Isan region particularly Udon Thani, Nong Kai, Bueng Kan, Sakon Nakhon,
Nakhon Phanom, Mukdahan, and Ubon Ratchathani. The advantage of the Naga Fever helped
improve the economy such as income distribution due to the availability of careers. The
disadvantage of the phenomenon resulted in the blind faith which can hinder human potential. In
addition, a lack of standard tourism management might later result in environmental problems.
KEY WORD: belief, Naga, Isan region
1. บทนา
“โลกมั น เปลี่ ย นแปลงเร็ ว มาก ประมาณปี ที่ แ ล้ ว ผมพบอาจารย์ ท่ า นหนึ่ งที่ อ อสเตรเลี ย Peter A.
Jackson เขาศึกษาเรื่องเครื่องรางของขลัง พยายามศึกษาเรื่องโลกสมัยใหม่มีความเป็นศาสนาน้อยลง คือลดความ
ศรัทธา (Disenchanted) ต่อมานักมานุษยวิทยาก็ศึกษาเรื่องนี้ พอมาดูเมืองไทยก็อาจมีสภาวะแบบนี้ ผมก็แย้งว่า
เมืองไทยไม่เคย Disenchanted เพราะมัน Enchanted อยู่ตลอดเวลา เพียงแต่ว่าเปลี่ยนเรื่องราวอยู่ตลอดเวลา”
(ตอนหนึ่งจากปาฐกถาของศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย วินิจจะกุล ในงานประชุมวิชาการเรื่อง “ไทยศึกษาในภูมิภาค
อีสาน” เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
ข้อคิดเห็นข้างต้นสะท้อนความจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย สังคมที่ได้ชื่อว่าเป็นสังคม “อุดมศรัทธา” เพราะ
ถึงแม้ว่าโลกจะเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีล้าหน้าไปมากเพียงใดก็ตาม หากแต่คนไทยก็ยังคงเชื่อ
ในสิ่งเหนือธรรมชาติ อานาจลี้ลับที่สามารถดลบันดาลคุณและโทษให้เกิดขึ้นกับมนุษย์ได้ ซึ่งหนึ่งในความเชื่อที่
กาลังเป็นกระแสในสังคมไทยอยู่ในขณะนี้ (พ.ศ. 2560-2561) นั่นคือ “พญานาค” นั่นเอง
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บทความนี้เป็นบทความวิชาการ มีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่ออธิบายปรากฏการณ์พญานาคในสังคมไทย จน
ทาให้เกิด “นาคสถาน” (อ่านว่า นา-คะ-สะ-ถาน หมายถึง ที่อยู่ของพญานาค) ขึ้นเป็นจานวนมาก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานของไทย ผู้เขียนได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามในบริเวณอีสานเหนือ (หนองคาย บึง
กาฬ และอุดรธานี) อีสานกลาง (สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร) และอีสานใต้ (อุบลราชธานี) รวม 7 จังหวัด
เพื่อเก็บข้อมูลนาคสถานที่สาคัญๆ รวมทั้งศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ดังกล่าว ส่วนแนวคิดที่ใช้ใน
การศึกษาเป็นแนวคิดทางคติชนวิทยา (Folklore)
2. ที่มาของกระแสพญานาคในสังคมไทย
กระแสพญานาค (Naga Fever) ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในช่วงปี พ.ศ.2560-2561 มีที่มาจากปัจจัยต่างๆ
ดังนี้
2.1 พื้นฐานความเชื่อเรื่องพญานาคในสังคมไทย
คนไทยมีพื้นฐานความเชื่อเรื่องพญานาคเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงสามารถปลุกกระแสความศรัทธาขึ้นมาได้
โดยง่าย ความเชื่อเรื่องพญานาคมีลักษณะของการผสานความเชื่อทางศาสนา (Religious Syncretism) ทั้งในคติ
ดั้งเดิม คติในศาสนาพราหมณ์ และคติในศาสนาพุทธ
ในคติดั้งเดิม พญานาคคืองูใหญ่มีหงอน ชาวอีสานเรียกนาคว่า “งูซวง” ผู้เป็นเจ้าแห่งผืนดิน (พญานาค
อาศัยอยู่ใต้พื้นแผ่นดินในนครบาดาล) และผืนน้า (แม่น้าสายสาคัญล้วนเกิดขึ้นจากอิทธิฤทธิ์ของพญานาคเป็นผู้ขุด
ขึ้น เช่น แม่น้าโขง แม่น้ามูล แม่น้าชี) พญานาคเป็นเจ้าแห่งฟ้าฝน การที่ ฝนตกเกิดจากการที่พญานาคเล่นน้า
และเป็นบรรพบุรุษสายมาตุพงศ์ (ฝ่ายแม่) เห็นได้จากตานานการก่อเกิดชนชาติที่พูดถึงการแต่งงานของคนกับ
พญานาค เช่น เรื่อง พระทอง นางนาค (กลุ่มชาติพันธุ์เขมร) เป็นต้น
ในคติทางศาสนาพราหมณ์ พญานาคมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับมหาเทพและเทพชั้นรองต่างๆ เช่น
“พระนารายณ์ ” มหาเทพผู้ พิ ทั ก ษ์ รั ก ษาโลกมนุ ษ ย์ พระองค์ ท รงประทั บ อยู่ เ หนื อ พญาอนั น ตนาคราช ณ
เกษียรสมุทร “พระศิวะ” มหาเทพแห่งการทาลายล้าง พระองค์ทรงใช้พญานาควาสุกรีมาคล้องพระศอต่างสร้อย
สังวาล “พระวรุณ ” เทพเจ้าแห่งฟ้าฝน พระองค์ทรงใช้พญานาคเป็นเทพพาหนะ เป็นต้น (Majupuria and
Rohit Kumar, 2009)
ส่วนคติทางศาสนาพุทธ พญานาคถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา เห็นได้จาก
ตามวัดวาอารามต่างๆ ที่ปรากฏลวดลายพญานาคตามศาสนาคาร เช่น ช่อฟ้า (ส่วนหัวของพญานาค) ใบระกา
(ส่วนที่เป็นเกล็ดพญานาค) หรือบริเวณบันได เป็นต้น คนไทยที่นับถือศาสนาพุทธจึงไม่มีใครที่ไม่รู้จักพญานาค
เพราะทุกครั้งที่ผู้ปกครองพาไปวัด ก็ คงได้เคยพบเห็นประติมากรรมหรือภาพจิตรกรรมรูปพญานาคจนถือเป็นเรื่อง
ปรกติ
ในทางพระพุทธศาสนา ปรากฏเรื่องราวของพญานาคอยู่เป็นจานวนมาก อาทิ ในนิบาตชาดก (อยู่ในพระ
สุตตันตปิฎก) กล่าวถึง อดีตชาติของพระพุทธเจ้าที่เคยเสวยพระชาติเป็นพญานาค เช่น พญานาคภูริทัต (พระชาติที่
6 ในทศชาติชาดก) ผู้เลิศด้วยศีลบารมี เป็นต้น หรือแม้แต่ในพุทธประวัติเองก็ปรากฏเรื่องราวของพญานาคอยู่หลาย
ตอน เช่น ภายหลังจากที่พระโพธิสัตว์สิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ในสัปดาห์ที่ 6 ได้เกิดพายุฝน
โหมกระหน่าตลอด 7 วัน 7 คืน พญานาคมุจลินท์ ซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นได้ขึ้นมาแผ่พังพานบังลมพายุฝนถวาย
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พระพุทธเจ้า จนกลายเป็นที่มาของ “พระพุทธรูปปางนาคปรก” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจาวันของผู้ที่เกิดวัน
เสาร์ (Mc Arthur, 2002) หรือเรื่องราวของพญานันโทปนันทนาคราช ผู้มากด้วยมิจฉาทิฐิ มุ่งหมายจะทาร้ายพระผู้
มีพระภาคเจ้าและบรรดาพระอรหันตสาวก เพราะโกรธว่า พระพุทธเจ้าและบรรดาพระสาวกเหาะข้ามศีรษะของตน
ในที่สุดก็ถูกพระมหาโมคคัลลานเถระปราบจนสิ้นฤทธิ์ และหันมายอมรับนับถือพระพุทธศาสนาในที่สุด
เมื่อทั้ง “พุทธ พราหมณ์ และผี” ซึ่งเป็นความเชื่อพื้นฐานที่สาคัญของสังคมไทยต่างผสานสอดรับกันเรื่อง
“การมีตัวตน” อยู่จริงของพญานาค จึงทาให้คนในสังคมไทยเชื่ออย่างฝังจิตฝังใจว่า “พญานาคมีอยู่จริง”
2.2 สภาพสังคมที่ไม่ปรกติทาให้คนต้องการที่พึ่ง
ถ้าลองมองย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา (ราว พ.ศ.2548 - 2550) ประเทศไทยได้เกิดปรากฏการณ์
“จตุคามรามเทพ” ขึ้น ในสมัยนั้นไม่ว่าจะไปที่ใดก็มักจะได้ยินผู้คนพูดถึงแต่ “เสด็จพ่อจตุคามรามเทพ” ด้วยกัน
ทั้งนั้น คาดว่าในช่วงปี พ.ศ. 2549 - 2550 มีวัตถุมงคลจตุคามรามเทพผลิตออกมาประมาณ 200 รุ่น และน่าจะมี
เม็ดเงินหมุนเวียนอยู่ในวงการพระเครื่องมากถึง 22,000 ล้านบาท ส่งผลให้จีดีพีของประเทศขยับสูงขึ้น 0.1 – 0.2
% สวนทางกับภาวะเศรษฐกิจ ของประเทศไทยที่อยู่ในช่วงขาลง มูลเหตุที่ทาให้กระแสจตุคามรามเทพมาแรง
น่าจะเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย ทาให้ประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากลาบาก หลายคนจึงต้อ ง
แสวงหาที่พึ่งทางใจที่จะสามารถช่วยดลบันดาลให้มีกินมีใช้ ไม่ฝืดเคือง ประชาชนเชื่อว่า จตุคามรามเทพสามารถ
ตอบสนองความต้องการในส่วนนี้จึงแสวงหาเพื่อนามาบูชา มีการอ้างข้อความที่เชื่อว่าเป็นรับสั่งของจตุคามรามเทพ
ว่า “ตราบใดที่น้าทะเลยังไม่เหือดแห้ง มึงมีกูไว้ไม่จน” (พจนา สัจจาศิลป์, 2550)
สถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันก็มีสภาพไม่ปรกติเช่นกัน เพราะประเทศปกครองโดยรัฐบาลทหาร
กอปรกับสภาพเศรษฐกิจโลกถดถอย การทาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยพลอย
ได้รับผลกระทบตามไปด้วย แม้ภาครัฐจะพยายามช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนโดยการเติมเงินเข้าไป
ในระบบ เช่น การแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นต้น หากนั่นเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ และอาจเกิดปัญหาต่อไป
ในระยะยาว ทาให้คนไทยจานวนไม่น้อยเลือกฝากชีวิตให้ “เป็นภาระของสิ่งศักดิ์สิทธิ์” แทนที่จะเป็นรัฐบาล
2.3 บรรดาผู้นาทางความคิด (Opinion Leaders) ในสังคมไทยต่างศรัทธาพญานาค
บรรดาผู้นาทางความคิด ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ หมอดู รวมทั้งดารา นักร้อง ที่มีชื่อเสียงหลายท่านต่าง
กล่าวยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า พญานาคมีจริง และเคยได้สัมผัสกับอิทธิปาฏิหาริย์ที่พญานาคได้สาแดงให้เห็นเป็น
ที่ประจักษ์มาแล้ว เช่น “พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป” พระกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต อดีต
เจ้าอาวาสวัดอรัญญวิเวก อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (ปัจจุบันท่านได้มรณภาพแล้ว) ได้เล่าถึงประสบการณ์
ในช่วงวัยเยาว์ของท่านที่เกี่ยวข้องกับพ่ อปู่ศรีสุทโธนาคราช แห่งวังนาคินทร์คาชะโนด นอกจากนี้ยังมีพระอริยสงฆ์
ของไทยอีกหลายรูปกล่าวยืนยันว่าพญานาคมีอยู่จริง เช่น หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงปู่ขาว อนาลโย หลวงปู่
แหวน สุจิณโณ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี หลวงปู่ชอบ ฐานสโม หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เป็นต้น
นอกจากพระอริยสงฆ์แล้ว “อาจารย์ลักษณ์ เรขานิเทศ” โหรชื่อดังระดับประเทศ เจ้าของฉายา “หมอ
ลักษณ์ฟันธง” ถือเป็นอีกผู้หนึ่งที่เคารพศรัทธาพญานาคมาก เนื่องจากเคยมีประสบการณ์พบเห็นพญานาคมาแล้ว
ทุกครั้งที่เขาได้รับเชิญให้ไปออกรายการโทรทัศน์ตามสถานี ต่างๆ เขามักจะเชิญชวนสาธุชนให้มาร่วมทาบุญหล่อ
เทวรูปเทพบุตรนาคราชด้วยกัน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้กราบไหว้บูชา เชื่อว่าจะนาพาชีวิตของผู้ศรัทธาไปสู่
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ความสุข ความเจริญ ประสบความสาเร็จทั้งในด้านหน้าที่การงาน ความรัก เป็นต้น นอกจากนี้เขายังได้เขียน
หนังสือเรื่อง “สมบัติพญานาคราช” เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้ศึกษา ซึ่งหนังสือเรื่องดังกล่าวจาหน่ายหมดลงอย่าง
รวดเร็วภายในระยะเวลาไม่นาน จนทาให้ต้องจัดพิมพ์ครั้งที่ 2
ส่วนดารา นักร้องที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับพญานาค เช่น “อาร์ต พศุตม์” ที่ถ่ายคลิปติดพญานาค คราว
ที่ไปทาบุญ ณ วัดป่าเรียน จังหวัดนครศรีธรรมราช (รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ออกอากาศเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.
2546 ทางไทยทีวีสีช่อง 3) จนกลายเป็นผู้หนึ่งที่มีความเชื่อความศรัทธาต่อพญานาคมาก ถึงขนาดตั้งรูปปั้น
พญานาคไว้ในบ้านเพื่อกราบไหว้บูชา “สุดารัตน์ บุตรพรม” หรือ “ตุ๊กกี้ ชิงร้อย” ที่บูชาพญานาคแล้วมีทั้งงาน
มีทั้งเงินเข้ามาอย่าง ไม่ขาดสาย ไม่ว่าเธอจะต้องการอะไร เมื่อขอพญานาคแล้ว ล้วนแต่ได้สมความปรารถนา
ทั้งสิ้น (รายการ มูไนท์ ออกอากาศวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 21.45 – 22.45 น. ทางช่องไทยรัฐทีวี)
“โบวี่ อัฐมา” ที่เคยรอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์เพราะพญานาคมาช่วยเหลือ และเมื่อเธอหันมาประกอบธุรกิจ เธอและ
หุ้นส่วนได้สร้างพญานาคไว้กราบไหว้บูชา ทาให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรือง (รายการมูไนท์ ออกอากาศเมื่อวันที่ 19 มกราคม
พ.ศ. 2559 เวลา 21.45 – 22.45 น. ทางช่องไทยรัฐทีวี) “ศิริพร อาไพพงษ์” นักร้องหมอลาชื่อดัง ที่ถูกหวยกว่า
200 งวดติดต่อกัน เพราะบูชาลูกแก้วพญานาค ครั้งหนึ่งเธอเคยเสียงหาย จนไม่สามารถร้องเพลงได้ ต่อมาเมื่อ
บูชาพ่อปู่ศรีสุทโธนาคราชแล้ว เสียงก็กลับคืนมาเหมือนเดิมอย่างน่าอัศจรรย์ (รายการแฉ ออกอากาศเมื่อวันที่ 5
กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 22.30 – 23.30 น. ทางช่อง GMM 25) เป็นต้น จะเห็นได้ว่า กลุ่มดารา ศิลปิน นักร้อง
มีอิทธิพลต่อความเชื่อเรื่องพญานาคมากที่สุด เพราะมีประสบการณ์ที่พญานาคเคยมาให้คุณ เช่นช่วยให้รอดชีวิต
และประสบความสาเร็จทั้งเรื่องหน้าที่การงาน และเรื่องเงินๆ ทองๆ
ผู้นาทางความคิดเหล่านี้ ล้วนแต่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย เพราะถือเป็นต้นแบบให้ผู้คนทาตาม ยิ่งมีผู้นาทาง
ความคิดเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ กระแสความศรัทธาพญานาคก็เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น
2.4 การนาเสนอข่าวสาร หรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพญานาคผ่านทางสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
การนาเสนอข่าวคราวของพญานาคผ่านสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
โดยเฉพาะสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) อาทิ เฟซบุ๊ค เป็นต้น ช่วยโหมกระพือกระแสพญานาคในสังคมไทย
เช่น ข่าวมีผู้พบเห็นพญานาค หรือรอยพญานาค ข่าวของคนที่กราบไหว้พญานาคแล้วถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 ข่าว
คนที่หายป่วยหรือรอดชีวิตเพราะพญานาคช่วยดลบันดาล เป็นต้น เหตุการณ์เหล่านี้ยิ่งช่วยเสริมแรงความเชื่อความ
ศรัทธาที่มีต่อพญานาคในสังคมไทย ทาให้คนที่อาจเชื่อในเรื่องพญานาคอยู่ก่อนหน้าแล้ว ยิ่งเชื่อมากขึ้นไปอีก หรือ
อาจทาให้คนที่ ไม่เคยเชื่อในเรื่องพญานาคเลยเปลี่ยนความคิดมาเป็นเชื่อถือศรัทธาในท้ายที่สุด
2.5 กระแสละครเรื่อง “นาคี” ทางไทยทีวีสีช่อง 3 และภาพยนตร์เรื่อง “นาคี 2”
ละครเรื่อง “นาคี” ซึ่งออกอากาศในช่วงปลายปี พ.ศ. 2559 ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (ทุกวัน
จันทร์-อังคาร เวลา 20.20 – 22.50 น.) ถือได้ว่าเป็นละครดังแห่งปีที่มีคนกล่าวถึงมากที่สุด เห็นได้จากละครเรื่อง
นี้เป็นละครที่มีเรตติ้งเฉลี่ยสูงสุดของปี พ.ศ. 2559 นอกจากนั้นยังได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากหลายสถาบัน เช่ น
รางวัลโทรทัศน์ทองคา ครั้งที่ 31 (รางวัลชนะเลิศสาขาองค์ประกอบศิลป์ดีเด่น, นักแสดงนาหญิงดีเด่น และละคร
ดีเด่น) รางวัลไนน์เอ็นเตอร์เทน อวอร์ดส์ ครั้งที่ 10 (รางวัลชนะเลิศ สาขาคนสร้างสรรค์แห่งปี, ทีมสร้างสรรค์แห่ง
ปี และนักแสดงนาหญิงแห่งปี) เป็นต้น รวมทั้งเพลงประกอบละครเรื่องนี้ คือเพลง “คู่คอง” (คาว่า คอง เป็น
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ภาษาอีสานแปลว่า รอคอย) ซึ่งประพันธ์และขับร้องโดยนักร้องมากความสามารถอย่าง ก้อง ห้วยไร่ ก็ได้รับกระแส
ตอบรับอย่างถล่มทลายอีกด้วย
ละครเรื่องนาคี ดัดแปลงมาจากบทประพันธ์ของ ตรี อภิรุม นักเขียนผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งของเมืองไทย นา
แสดงโดย ณฐพร เตมีย์รักษ์ รับบท “เจ้าแม่นาคี” หลานสาวของพ่อปู่ศรีสุทโธนาคราช และ “คาแก้ว” หญิงสาว
ชาวบ้านดอนไม้ป่า ภูภูมิ พงศ์ภาณุ รับบท “ทศพล” นักศึกษาคณะโบราณคดี ผู้ที่ในอดีตชาติคือ “แม่ทัพไชย
สิงห์” คนรักของเจ้าแม่นาคี รวมทั้งนักแสดงมากฝีมืออีกหลายคน ละครเรื่องนี้ กากับการแสดงโดย พงษ์พัฒน์ วชิ
รบรรจง
เมื่อไทยทีวีสีช่อง 3 ประสบปัญหาทางธุรกิจ ละครเรื่อง “บูเช็คเทียน” ซึ่งออกอากาศในช่วงเย็น (18.20
– 20.05 น.) เรตติ้งต่ามากจนต้องย้ายเวลาออกอากาศไปเป็นละครช่วงบ่า ยแทน และนาละครเรื่องนาคีกลับมา
ออกอากาศซ้า (รีรัน) เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ผลปรากฏว่า เรตติ้งของละครเรื่องนี้ดีกว่าละครหลัง
ข่าวค่า ซึ่งเป็นช่วงที่มีผู้ชมโทรทัศน์มากที่สุด (prime time) บางเรื่องเสียอีก
นอกจากละครเรื่องนาคีแล้ว ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ยังได้นาละครอินเดีย เรื่อง “นาคิน” มา
แพร่ภาพในช่วงเวลาเย็นอีกด้วย เรียกได้ว่า ปี พ.ศ. 2560 เป็นปีทองของพญานาคเลยทีเดียว
ผู้เขียนได้ลงพื้นที่ภาคสนามเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561 พบว่า จานวนผู้เข้าไปกราบพ่อปู่ศรีสุทโธ
และแม่ย่าศรีปทุมาลดลงจานวนมากเมื่อเทียบกับช่วงที่ละครเรื่องนาคีกาลังออกอากาศทางโทรทัศน์ ชาวบ้านแถบ
นั้นให้เหตุผลว่า อาจเป็นเพราะไม่มีกระแสของละครโทรทัศน์มาช่วยเสริมแรงเช่นแต่ก่อน คงต้องรอให้ละครเรื่อง
“นาคี” ทาภาค 2 ออกมา ผู้เขียนได้ยินเสียงเพลง “คู่คอง” ผ่านทางเสียงตามสายที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของวัง
นาคินทร์คาชะโนดเปิด ยิ่งทาให้เชื่อว่า ละครเรื่องนาคีเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทาให้เกิดกระแสการบูชาพญานาคใน
สังคมไทย
ละครเรื่องนาคี ประสบความสาเร็จอย่างสูงถึงขนาดสร้างภาพยนตร์เรื่อง “นาคี 2” ต่อมา ภาพยนตร์
เรื่องนี้ใช้ทุนสร้างกว่า 50 ล้านบาท นาแสดงโดย ณเดชน์ คูกิมิยะ และ อุรัสยา เสปอร์บันด์ ภาพยนตร์เรื่องนี้เข้า
ฉายวันแรก (18 ตุลาคม พ.ศ. 2561) ทารายได้ทั้งสิ้น 50 ล้านบาท ออกฉาย 4 วันได้รายได้รวมทั้งสิ้น 200 ล้าน
บาท ถือเป็นภาพยนตร์ที่ทารายได้จาก 50 ล้านบาทมาเป็น 200 ล้านบาทได้ เร็วที่สุดในรอบ 10 ปี นอกจากจะทา
รายได้ในประเทศไทยแล้ว ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังได้รับความนิยมอย่างสูงในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีก
ด้วย
3. นาคสถานในภาคอีสานของไทย
ภาคอีสานของไทย หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นที่ราบสูงที่เรียกว่า “ที่ราบสูงโคราช” มีพื้นที่ราว
170,226 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ลาดเอียงจากตะวันตกไปตะวันออก มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะหงาย 2 แอ่ง คือ
แอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร โดยมีเทือกเขาภูพานเป็นแนวกั้น มีแม่น้าสายสาคัญ เช่น แม่น้ามูล แม่น้าชี แม่น้า
สงคราม แม่น้าอูน เป็นต้น ซึ่งแม่น้าทุกสายจะไหลลงสู่แม่น้าโขง ทางด้านตะวันตกของภาคมีเทือกเขาเพชรบูรณ์
ทอดยาวติดต่อกับเทือกเขาดงพญาเย็น เป็นแนวกั้นระหว่างภาคอีสานกับภาคกลาง (ยุพดี เสตพรรณ, 2548 : 28)
ปัจจุบันภาคอีสานมีทั้งสิ้น 20 จังหวัด คือ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์
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มหาสารคาม มุ ก ดาหาร ยโสธร ร้ อ ยเอ็ ด เลย ศรี ส ะเกษ สกลนคร สุ ริ น ทร์ หนองคาย หนองบั วลาภู
อานาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี
ภาคอีสานเป็นดินแดนแห่งวัฒนธรรมที่เคยรุ่งเรืองภายใต้ร่มเงาของอาณาจักรขอม อาณาจักรล้านช้าง
และอาณาจักรสยาม เป็นดินแดนที่อยู่อาศัยของผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นลาว เขมร ส่วย บรู เป็นต้น
(โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ลาวนั้น มีจานวนมากที่สุด) และถ้าจะกล่าวถึงความคิดความเชื่อสาคัญของชาวอีสาน คง
หนี ไม่พ้นความเชื่อเรื่อง “พญานาค” อย่างแน่นอน
จิตรกร เอมพันธ์ (2545) ได้อธิบายความหมายของพญานาคในสังคมอีสานไว้ ว่า 1) พญานาคคือผู้
สร้างสรรค์และผู้ทาลาย เช่นที่ปรากฏในอุรังคนิทาน พญานาคได้ช่วยบุรีจันอ้วยล้วยสร้างนครเวียงจันทน์ และคอย
ปกป้องคุ้มครองบ้านเมือง แต่ถ้าเมื่อใดที่ผู้ปกครองประพฤติตนไม่เหมาะสม พญานาคก็จะลงโทษทาให้ เกิดหายนะ
เช่น น้าท่วมเมือง ดังปรากฏในตานานเมืองหนองหารในพงศาวดารเมืองสกลนคร เป็นต้น นี่คือตัวอย่างของ
พญานาคกับการทาลายล้าง
2) พญานาคคือระบบเครือญาติแห่งสายมาตุพงศ์ เนื่องจากงานทอผ้านั้นเป็นงานของผู้หญิง (ผู้หญิงผลิต
ผ้า ผู้ชายผลิตข้าว) การที่ลวดลายผ้านั้นปรากฏลายพญานาค แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างพญานาคกับเพศหญิง
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของผู้ให้กาเนิดและความอุดมสมบูรณ์
3) พญานาคคือจิตวิญญาณของสายน้า จากตานานสุวรรณโคมคา กล่าวว่าแม่น้าโขงเกิดจากการคุ้ยควัก
ของ “ศรีสัตตนาค” ขณะที่ “ทะนะมูลนาค” คุ้ยควักแผ่นดินไปจนถึงเมืองกุรุนทนครกลายเป็นแม่น้ามูลนที (แม่น้า
มูล) ส่วน “ชีวายนาค” คุ้ยควักแผ่นดินต่อจากแม่น้ามูลนทีกลายเป็นแม่น้าชีวายนที (แม่น้าชี)
4) พญานาคคือลัทธิทางศาสนา และผู้สะสมธรรมเพื่อบรรลุพุทธิภาวะ เห็นได้จากการผสานความเชื่อ
เรื่องนาคในคติดั้งเดิม เข้ากับความเชื่อในศาสนาพราหมณ์และพุทธ และการที่ทางพระพุทธศาสนาเรียกชาย ผู้ที่จะ
เข้ามาบวชเป็นพระภิกษุว่า “นาค” เป็นตัวอย่างที่ดีของการผ่านภาวะ (Transition) จากโครงสร้างที่มีระเบียบ
วัฒนธรรมหนึ่งไปสู่โครงสร้างที่มีระเบียบวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่ง จากการเป็นบุคคลธรรมดาสามัญ (ฆราวาส) ไปสู่
การเป็นบรรพชิต ซึ่งถือเป็นภาวะที่ศักดิ์สิทธิ์ นาคจึงเป็นสภาพที่กากวม (ผู้เขียนมองว่า เหมือนสภาพของนาคที่มี
ลักษณะกึ่งเดรัจฉาน กึ่งเทพ)
5) พญานาคคือเจ้าที่ ผู้คุ้มครองผืนดิน เห็นได้จากการปลูกเรือนที่จะต้องดูตารา “นาควัน” และ “นาค
เดือน” ก่อนปลูกเรือนต้องมีการเซ่นไหว้พญานาคด้วย นอกจากนี้ ยังพบคาว่า “สี” เกี่ยวข้องกับเสาหลักเมือง เช่น
หลักเมืองที่เวียงจันทน์มีชื่อว่า “สาวสี”
จากความหมายของพญานาคดังกล่าวข้างต้น นาไปสู่ “พิธีกรรม” (Ritual) ที่เกี่ยวข้องกับพญานาค คือ
“พิธีบวงสรวงบูชาบั้งไปพญานาค” เนื่องจากภาคอีสานเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้ง สวนทางกับอาชีพของชาวอีสานส่วน
ใหญ่ที่เป็นเกษตรกร ซึ่งต้องอาศัยน้าฝนในการทาการเกษตร การบวงสรวงบูชาพญานาคจึงเป็นพิธีที่เกี่ยวกับความ
อุดมสมบูรณ์ (Fertility Cults) คนอีสานจึงผูกพันกับ “พญานาค” อย่างไม่อาจแยกจากกันได้
จะเห็นได้ว่าพื้นที่ภาคอีสานของประเทศไทยมีพื้นฐานความเชื่อเรื่องพญานาคดีอยู่แล้ว เมื่อผนวกเข้ากับ
ปัจจัยอื่นๆ จึงทาให้เกิดกระแสพญานาคฟีเวอร์ได้ง่าย เกิดเป็น “นาคสถาน” ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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3.1 การถือกาเนิดขึ้นของนาคสถาน
นาคสถานที่เกิดขึ้นในภาคอีสานของไทยมีทั้งที่เป็นสถานที่ที่เชื่อว่ามีพญานาคอยู่แต่เดิม และนาคสถานที่
ก่อเกิดขึ้นใหม่ ตัวอย่างของนาคสถานที่มีอยู่แต่เดิม เช่น “วังนาคินทร์คาชะโนด” ตั้งอยู่ที่ตาบลบ้านม่วง อาเภอ
บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี สถานที่แห่งนี้มีลักษณะเป็นเกาะลอยน้า เนื้อที่ประมาณ ๒๐ ไร่ เหตุที่มีต้นชะโนดขึ้นอยู่
หนาแน่น จึงเป็นที่มาของชื่อ “คาชะโนด” ชาวบ้านเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ประทับของพญานาค
ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ คือ พ่อปู่ศรีสุทโธ และแม่ย่าศรีปทุมา
ศาลเดิมเป็นศาลไม้ขนาดไม่ใหญ่นัก ตั้งอยู่ใกล้กับคาชะโนด ซึ่งมีลักษณะเป็นดอนปู่ตา (ตามความเชื่อของ
ชาวอีสาน “ผีปู่ตา” เป็นผีบรรพบุรุษที่คอยปกปักรักษาคนในชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข คุ้มครองไม่ให้ผีต่างถิ่นเข้ามา
ทาร้ายผู้คนในชุมชน ดลบันดาลให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์) ต่อมาชาวบ้านได้พร้อมใจกันสร้างศาลใหม่
ขึ้นอยู่ภายในป่าชะโนด

ภาพที่ 1 ป้ายหน้าศาลเดิม จากป้ายและข้อความจะเห็นได้วา่ พ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมามีลักษณะของความ
เป็น“ผีปู่ตา” มากกว่าพญานาคผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์

ภาพที่ 2 บริเวณศาลเดิมของพ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมา
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คาชะโนด เป็นนาคสถานที่มีมาแต่เดิม จากตานานเล่าว่า พญานาคศรีสุทโธได้ขอพรจากพระอินทร์ให้
เกาะคาชะโนดเป็นเสมือนประตูเชื่อมระหว่างนาคพิภพกับโลกมนุษย์ แม้จะมีการสร้างศาลใหม่ แต่ก็อยู่ในบริเวณ
เดียวกัน

ภาพที่ 3 ศาลใหม่ที่ตั้งอยู่ภายในป่าคาชะโนด
ส่วนนาคสถานที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ เช่น “ศาลเจ้าแม่นาคี” ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากวังนาคินทร์คาชะโนดนัก นาย
โชคเสมอ คามุงคุณ นายกเทศบาลเมืองบ้านดุงได้รเิ ริม่ ก่อสร้างศาลเจ้าแม่นาคีขึ้น เนื่องจากฝันไปว่า มีพระมาบอก
ให้ไปบูรณะลาห้วยธง (ห้วยทวน) เพราะเจ้าแม่นาคีจะมาสิงสถิตอยู่ ณ บริเวณนี้ ตอนที่ฝันครั้งแรก นายโชคเสมอ
ยังไม่ได้ทาอะไร จนกระทั่งฝันเป็นครั้งที่สอง เขาจึงได้พาพรรคพวกออกหาพื้นที่ที่เหมาะจะตั้งศาลเจ้าแม่นาคี
จนกระทั่งมาถึงบริเวณซึ่งเป็นที่ตั้งศาลในปัจจุบัน เขาได้เกิดความรูส้ ึกอิ่มใจอย่างประหลาด ขนลุกชันจนไม่สามารถ
ควบคุมตนเองได้ เขาจึงตัดสินใจที่จะตั้งศาลขึ้น แต่ยังขาดทุนทรัพย์ แม้ว่าระยะหลังมานี้ เขาจะถูกหวยอย่าง
ต่อเนื่องก็ตาม แต่ก็ถูกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ไม่เพียงพอที่สร้างศาลได้
วันหนึ่ง ขณะที่เขากาลังทางานอยู่ที่เทศบาลเมืองบ้านดุง เขารู้สึกเคลิ้มไปคล้ายตกอยู่ในภวังค์ และได้มี
คนมาบอกเขาว่าให้สร้างเหรียญพ่อปู่ศรีสุทโธและเจ้าแม่นาคีขึ้นเพื่อระดมทุนทรัพย์ในการจัดสร้าง หลังจากนั้นไม่
นาน ศาลเจ้าแม่นาคีจึงเกิดขึ้นด้วยแรงศรัทธาจากผู้คนที่มาจากทั่วทุกสารทิศ
ปัจจุบัน เกาะเจ้าแม่นาคี ตั้งอยู่ในบริเวณฝายท่ามะนาว ผู้ที่จะเดินทางไปสักการะเจ้าแม่จะต้องนั่งเรือ
ออกไปประมาณ ๕ นาทีจึงจะถึง ในอนาคตทางเทศบาลเมืองบ้านดุงมีแผนที่จะพัฒนาบริเวณดังกล่าวให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่
สาคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดอุดรธานี เช่นเดียวกับวังนาคินทร์คาชะโนด โดยจะจัดรายการล่องแพ เพื่อ
ไปกราบสักการะศาลเจ้าแม่ และจัดสร้างตลาดน้า เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้จับจ่ายใช้สอย เป็นการสร้างรายได้ให้กับคน
ในชุมชน
การเกิดขึ้นของนาคสถานแห่งใหม่ (รวมทั้งประติมากรรมรูปพญานาคขนาดใหญ่) นั้น พิเชฐ สายพันธ์
(2560) ได้อธิบายว่า นาคถือเป็นสัญลักษณ์ที่ยังคงมีชีวิตชีวา มี พลังที่จะช่วยสร้างเสริมความหมาย อัตลักษณ์
วัฒนธรรมให้กับชุมชนท้องถิ่นต่างๆ ในอีสาน และดึงดูดผู้คนให้เข้ามามีส่วนร่วมกับกระบวนการใช้ชีวิตเชิงบริโภค
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สมัยใหม่ ทั้งการบริโภคบุญ บริโภคศาสนา และบริโภคการท่องเที่ยว ด้วยการนาเสนอซูปเปอร์สัญลักษณ์นาค
(super Naga symbolic) ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ว่าจะไปหนใด ก็จะพบประติมากรรมรูปพญานาคที่มี ขนาดใหญ่ โ ต
รูปลักษณ์ที่แปลกตา ตั้งอยู่บริเวณที่ต้องการให้เกิดภูมิทัศน์โดดเด่นของชุมชน บางคราวก็ถึงกับแย่งชิงความโดดเด่น
กับชุมชนอื่น

ภาพที่ 4 ศาลเจ้าแม่นาคี ในอาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ภาพที่ 5 รูปปั้นเจ้าแม่นาคีที่ประดิษฐานอยู่ภายในศาล (ด้านซ้าย) เปรียบเทียบกับรูปปั้นเจ้าแม่นาคีในละครโทรทัศน์
เรื่อง “นาคี” ที่ออกอากาศทางไทยทีวีสีช่อง 3 (ด้านขวา)
3.2 ลักษณะของนาคสถาน
จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามพบว่า สถานที่ที่เป็น “นาคสถาน” หรือที่อยู่ของพญานาคนั้นมักมี
ลักษณะสาคัญ 3 ประการ ดังนี้ คือ
3.2.1 นาคสถานส่วนใหญ่มักจะตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดหรืออยู่ในพื้นที่ใกล้กันกับวัด มีเพียงส่วน
น้อยเท่านั้นที่ไม่ได้มีที่ตั้งในบริเวณดังกล่าว เนื่องจากบทบาทหน้าที่สาคัญของพญานาคนั้น คือ การพิทักษ์รักษา
พระพุทธศาสนาให้ดารงอยู่ เช่น “วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร” ที่นอกจากจะเป็นสถานที่ประดิษฐานองค์ พระ
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ธาตุพนม ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่น้องสองฝั่งโขงให้ความเคารพบูชาอย่างยิ่งแล้ว สถานที่แห่งนี้ยังเป็นที่สิงสถิตของ
เหล่าพญาสัตตนาคา (พญานาคทั้ง 7 ตน) ผู้ทาหน้าที่พิทักษ์รักษาองค์พระธาตุพนมอีกด้วย
บางคราวพญานาคบังเกิดศรัทธาได้มาอาราธนาพระสงฆ์ผู้ทรงศีลให้มาจาพรรษาหรือสร้างวัดขึ้นในบริเวณ
ถิ่นที่อยู่ของตน จากนาคสถานจึงได้กลายมาเป็นวัดทางพระพุทธศาสนาในภายหลัง ขณะที่บางคราวพญานาคได้มา
ขอพานักอยู่ในวัดเพื่อทาให้วัดนั้นเจริญรุ่งเรือง เช่น พญานาค 3 ตน ที่วัดมรุกขนคร จังหวัดนครพนม ที่มาขอ
อาศัยอยู่ที่นี่เพื่อช่วยทาให้วัดเจริญรุ่งเรืองขึ้น วัดทางพระพุทธศาสนาจึงได้กลายมาเป็นนาคสถานควบคู่ไปด้วยด้วย
3.2.2 นาคสถานมั ก จะตั้ งอยู่ ใ กล้ กั บ แหล่ งน้ า หรื อ ตามถ้ า หรื อ ในป่ า ซึ่ งอาจจะผนวกเอา
คุณสมบัติในข้อ 3.2.1 มารวมอยู่ด้วยกันหรือไม่ก็ได้ เช่น “ศาลพญานาคที่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2”
จังหวัดมุกดาหาร สถานที่แห่งนี้ไม่ได้ตั้งอยู่ภายในวัดหรือใกล้วัด แต่อยู่ใกล้กับลาน้าโขง เช่นเดียวกันกับ “พญาศรี
สัตตนาคราช” ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดนครพนมก็ไม่ได้ตั้งอยู่ภายในวัดหรือใกล้วัดเช่นกัน แต่ตั้งอยู่ริมแม่น้า
โขงแทน “ถ้าดินเพียง” ซึ่งเป็นที่พานักของพ่อปู่อินทร์นาคราชกับแม่ย่าเกษรา เป็นตัวอย่างของนาคสถานที่มี
ลักษณะเป็นถ้า “ภูมโนรมย์” เป็นตัวอย่างของนาคสถานที่ตั้งอยู่บนภูเขา ส่วน “ป่าคาชะโนด” เป็นตัวอย่างของ
นาคสถานซึ่งมี ลักษณะเป็ นป่ าลอยน้ า เป็ น ต้ น เหตุ ที่ พ ญานาคสิงสถิ ตอยู่ทั่ วไปทั้ งบนภูเขาและแหล่งน้าตาม
ธรรมชาติ เนื่องจากพญานาคเป็นเจ้าแห่งดินและน้านั่นเอง
3.2.3 นาคสถานมักจะเป็นสถานที่ทีมีตานาน หรือเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับพญานาค เช่น บริเวณ
แห่งนี้เป็นสถานที่ตั้งของนครบาดาลที่อยู่ของเหล่าพญานาค สถานที่แห่งนี้เป็นจุดเชื่อมต่อหรือเป็นประตูระหว่าง
เมืองบาดาลกับโลกมนุษย์ หรือบริเวณนี้เคยมีผู้พบเห็นพญานาคมาปรากฏกายในลักษณะต่างๆ เช่น เห็นเป็นงูใหญ่
มีหงอน เห็นเป็นรอยพญานาค หรือเห็นเป็นมนุษย์ เป็นต้น และจากตานานหรือเรื่องเล่าก็ได้เพิ่มรูปแบบพิธีกรรม
เข้าไป ทาให้นาคสถานเหล่านั้นเกิดความเข้มขลังขึ้น
นาคสถานส่วนใหญ่ในภาคอีสานเกิดขึ้นมาจาก 3 องค์ประกอบนี้ ทาให้กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มี
จุดขาย สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศให้มาสัมผัสกับประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบ “ผ่านวิถีเรื่อง
เล่า” ที่นักท่องเที่ยวสามารถ “รับรู้” (Awareness) เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพญานาคผ่านสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
“เข้าไปเห็น” (Experience) สถานที่จริงดื่มด่ากับความงดงามทางธรรมชาติแ ละผลงานสร้างสรรค์จากฝีมือมนุษย์
“มีส่วนร่วม” (Engagement) กับกิจกรรมที่ทางวัดหรือทางชุมชนจัดขึ้น เช่น อิ่มใจเมื่อได้ทาบุญให้ทาน และ
“เข้าถึง” (Value) คุณค่าของความเชื่อที่มิได้เป็นแค่เพียงความเชื่อ หากแต่ยังหมายถึงชีวิตและจิตวิญญาณของผู้คน
ที่อาศัยอยู่บนผืนดินถิ่นอีสานอีกด้วย
“นาคสถาน” จึงไม่ใช่แค่รูปปั้นพญานาคที่ตั้งบูชาไว้หน้าบ้าน หน้าห้างร้านทั่วไป แต่นาคสถานคือสถานที่
ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาค มีความเชื่อ มีพิธีกรรม มีความรักความผูกพันอันล้าลึก ที่ร้อยรัดผู้คนนับร้อยนับพัน
ให้เป็นหนึ่งเดียว
3.3 ผลดี ผลเสีย อันเนื่องมาจากการเกิดขึ้นของนาคสถาน
สิ่งใดที่มีคุณ สิ่งนั้นย่อมมีโทษเช่นกัน เหมือนกับนาคสถานในภาคอีสานของไทยที่ส่งผลทั้งในด้านบวก
และด้านลบ ดังนี้
ผลดี ในทางสังคม พญานาคเป็นเสมือนศูนย์รวมจิตใจของผู้คน ร้อยรัดความรักความสามัคคี ดังเช่น
“พญาศรีสัตตนาคราช” ที่ประดิษฐานอยู่ที่ลานศรีสัตตนาคราช ริมฝั่งแม่น้าโขง หน้าสานักงานป่าไม้ ถนนสุนทร
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วิจิตร ในเขตเทศบาลนครพนม ประติมากรรมรูปพญาศรีสัตตนาคราชทาเป็นพญานาค ๗ เศียร หล่อขึ้นจาก
ทองเหลือง มีน้าหนัก ๙,๐๐๐ กิโลกรัม ตั้งอยู่บนฐานแปดเหลี่ยม ขนาดความสูงของพญานาครวมฐาน ๑๕ เมตร
หันหน้าไปยังแม่น้าโขง ความพิเศษของพญานาคตนนี้คือสามารถพ่นน้าได้ ปัจจุบันได้กลายเป็น “แลนมาร์ค” อัน
ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดนครพนมเคียงคู่กับพระธาตุพนม พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่พี่น้องสองฝั่งโขงให้ความเคารพศรัทธา

ภาพที่ 6 พญาศรีสตั ตนาคราช สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครพนม สังเกตได้จากจานวน
บายศรีที่มผี ู้ศรัทธานาไปบูชา
ในทางเศรษฐกิจ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ากระแสพญานาคในสังคมไทยได้ทาให้เม็ดเงินสะพัด ทั้งยอดเงินบริจาค
เงิ น ที่ ม าจากการให้ เช่ า บูชาวั ตถุ มงคล รวมทั้ งธุ ร กิ จ ที่เ กี่ ยวเนื่ อ งกับ การท่ องเที่ ยวต่า งมีรายได้เป็ น กอบเป็นกา
ตัวอย่างเช่น ที่ “วังนาคินทร์คาชะโนด” มียอดเงินบริจาคเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เพียงวันเดียว สูงถึง
215,869 บาท ส่วนยอดเงินปากนาคประจาวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เป็น จานวนเงิน 232,930 บาท รวม
ยอดเงินสะสมบัญชีกองทุนคาชะโนดทั้งหมดสูงถึง 38,181,605.52 บาท และมีแนวโน้มว่ายอดเงินบริจาคจะเพิ่ม
สูงขึ้นเรื่อยๆ
ไม่เพียงแต่ “วัดศิริสุทโธ” เท่านั้นที่ได้รับประโยชน์จากกระแสความเชื่อความศรัทธานี้ วัดอื่นๆ ทั้งใกล้ไกล
ต่างก็ได้รับประโยชน์ด้วย เช่น วัดโนนสว่าง ซึ่งตั้งอยู่ในอาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานีเช่นกัน (ไม่ไกลจากคาชะ
โนดเท่าใดนัก) และเป็นวัดบ้านเกิดของหลวงปู่คาตาด้วย ได้ระดมทุนสร้างศาลาการเปรียญพร้อมกับการสร้างรูป
หล่อพ่อปู่ศรีสุทโธขึ้นในคราวเดียวกัน มัคนายกวัดได้กล่าวเชิญชวนผู้ มีจิตศรัทธาว่า การทาบุญครั้งนี้ถือเป็นมหา
กุศล เพราะได้สร้างทานบารมี 2 อย่างในคราวเดียวกัน คือ สร้างวิหารทานถวายไว้ในพระพุทธศาสนา และสร้างรูป
หล่อพ่อปู่ศรีสุทโธไว้ให้ผู้คนได้กราบไหว้บูชา
ไม่เพียงแต่วัดเท่านั้นที่มีรายได้ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นก็พลอยมีรายได้ตามไปด้วย หลายคนหัน
มาประกอบอาชีพทาบายศรีพญานาคขาย ราคาตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่น นอกจากคนขายบายศรีแล้ว ยัง
มีคนขายหมากพลู คนขายวัตถุมงคล เช่น เหรียญ รูปหล่อ ลูกแก้วพญานาค เพชรพญานาค เป็นต้น คนขาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล คนขายอาหาร คนขายของที่ระลึก คนขับรถรับจ้าง ฯลฯ ที่ต่างอาศัยบารมีพ่อปู่ศรีสุทโธช่วย
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ทาให้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ต้องลาบากยากแค้นเหมือนดังเช่นแต่ก่อน ยิ่งเศรษฐกิจไม่ดีมากเท่าไหร่
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อ ความศรัทธานี้กลับยิ่งดีขึ้นมากเท่านั้น

ภาพที่ 7 ชาวบ้านต่างมีรายได้จากการทาบายศรีพญานาค เพื่อจาหน่ายให้แก่บรรดานักท่องเที่ยว
ที่หลั่งไหลมาจากทุกสารทิศ
ผลเสีย ที่ตามมา ประการที่ 1 คือปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ซึ่งเกิดจากธุรกิจท่องเที่ยวที่เจริญเติบโต
ขึ้นอย่างรวดเร็วโดยขาดการควบคุม ขาดการวางแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบ เช่น ปัญหาขยะล้นที่คาชะโนด
โดยเฉพาะขยะบายศรี ปัญหาควันธูปที่ทาให้เกิดมลภาวะทางอากาศ ส่งผลให้ต้นชะโนดลดจานวนลง ปัญหาการ
สร้างสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางน้า ทาให้เกิดปัญหาน้าท่วมตามมา ดังปรากฏเป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์เรือ่ งปิดคา
ชะโนดอย่างไม่มีกาหนด (29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560)
ประการที่ 2 คือ สังคมที่เต็มไปด้วยศรัทธา โดยปราศจาก “ปัญญา” คอยกากับ ย่อมกลายเป็นสังคมที่งม
งาย ไม่พัฒนา เพราะแทนที่ผู้คนจะตั้งหน้าตั้งตาทามาหากินโดยสุจริต มีความขยัน อดทน รู้จักอดออม ก็
กลายเป็นว่าทุกคนต่างเฝ้ารอโชคชะตา หวังให้พญานาคมาช่วยเหลือ ดลบันดาลให้มั่งมีเงินทองจากการเสี่ยงโชค
สังคมจึงไม่อาจพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและเข้มแข็ง
4. บทสรุป
ความเชื่อเรื่องพญานาคในสังคมอีสานของไทย ถูกผลิตซ้าและประกอบสร้างขึ้นใหม่อย่างไม่รู้จบสิ้น จึงไม่
น่าแปลกใจที่จะมีพญานาคเกิดขึ้นอีกเป็นจานวนมาก เช่น “พญานาคศรีสุทธา” ที่พระครูปลัดนิชวัฒน์ กิตตสาโร
(หลวงพ่อฤๅษีลิงใหญ่) แห่งวัดป่าศรีสุทธาคามะโฮ อาเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า พญานาคตนนี้เป็น
น้องชายของพ่อปู่ศรีสุทโธนาคราช แห่งคาชะโนด หรือ “เจ้าแม่นาคี” ที่เชื่อว่าเป็นหลานสาวของพ่อปู่ศรีสุทโธ ซึ่ง
นาคสถานแห่งนี้เกิดขึ้นมาพร้อมกับกระแสละครเรื่อง นาคี เป็นต้น
แม้จะยังไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าพญานาคจริงหรือไม่? แต่หลายคนก็พร้อมที่จะเดินทางไปสัมผัสกับสถานที่ที่ได้
ชื่อว่าเป็น “นาคสถาน” บางคนอาจเดินทางไปเพราะความเคารพศรัทธา บางคนอาจเดินทางไปเพื่อหวังโชคลาภ
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หรือความสาเร็จในด้านต่างๆ ขณะที่บางคนอาจเดินทางไปเพื่อพิสูจน์สิ่งเหนือธรรมชาติที่ไม่อาจสัมผัสได้ด้วยตาเนื้อ
แต่ไม่ว่าจะเดินทางไปด้วยจุดประสงค์ใด สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือ นาคสถานได้ทาให้เห็นถึง “จิตวิญญาณ” ของคน
อีสานได้เป็นอย่างดี
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แนวคิดพุทธปรัชญาในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย
ของคามิน เลิศชัยประเสริฐ
Concept of Buddhist Philosophy in Creating Process on Thai
Contemporary Arts of Kamin Lertchaipresert
อิสระ ตรีปัญญา
Isara Treepunya
บทคัดย่อ
บทความเรื่อง “แนวคิดพุทธปรัชญาในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยของคามิน เลิศชัยประเสริฐ ”
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์การนาแนวคิดพุทธปรัชญามาใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยของคามิน
เลิศชัยประเสริฐ ใช้วิธีการศึกษาทั้งข้อมูลเชิงเอกสาร ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม จากแหล่งข้อมูล
คือ ศิลปิน นักวิชาการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แนวคิดพุทธปรัชญาและทฤษฎีคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์นามา
วิเคราะห์
ผลการศึกษาพบว่า ศิลปินนาแนวคิดของพุทธปรัชญามาใช้ในการกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วม
สมัยเพื่อนาเสนอความหมายในการเข้าใจชีวิตและโลกอย่างเป็นองค์รวม ในกระบวนการสร้างสรรค์ ศิลปินใช้การ
สร้างสรรค์งานศิลปะเชิงแนวความคิด (Conceptual Art) โดยความสาคัญกับการทางานเชิงกระบวนการมากกว่า
ผลลัพธ์ที่เป็นตัวงานศิลปะ และหากวิเคราะห์ผ่านทฤษฎีทางสุนทรียศาสตร์ พบว่า มีคุณค่าทางสุนทรียะสอดคล้อง
ไปกับทฤษฎีอุปกรณ์นิยม (Instrumentalism) กล่าวคือ ศิลปินใช้การทางานศิลปะเป็นเครื่องมือในการเข้าใจความ
จริงในแนวทางของตน
คาสาคัญ: พุทธปรัชญา พุทธศิลป์ คามิน เลิศชัยประเสริฐ
Abstract
This research entitled “ Concept of Buddhist Philosophy in Creating Process on Thai
Contemporary Arts of Kamin Lertchaipresert” that aims to examine the usage of the concept of
Buddhist philosophy that Kamin Lertchaipresert brings to creating his contemporary arts. This study
is based on qualitative research which collected the data from relative documents and the
fieldwork that collected by interview, group discussion on artists, academic persons and relative
persons. The data were analyzed from Buddhist philosophy concept and aesthetic theory.
The research found that the artist bring Buddhist philosophy concept to use in his art work
produce process that for show about the meaning of life and world perceive holistically. The artist
was producing his artworks by conceptual art that more emphasize the process than art products.

243

If I analyze by aesthetic theory, I found this aesthetic value are according by instrumentalism that
is the artist use artwork to instrument for understanding himself truth concept.
ปรัชญาและศาสนาต่างเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์วัฒนธรรม ประเพณี และศิลปะอันหลากหลาย
โดยเฉพาะกับงานศิลปะของไทยแล้วนั้นพุทธศาสนามีอิทธิพลอย่างสูงต่อการสร้างงานศิลปะไม่ว่าจะเป็น จิตรกรรม
ประติ ม ากรรม สถาปั ต ยกรรม ฯลฯ และมั ก จะเรียกงานในลักษณะนี้ ว่ าเป็ น “พุ ท ธศิ ล ป์ ” (Buddhist Art) อั น
หมายถึง ศิลปกรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรับใช้หรือเผยแผ่พุทธศาสนาโดยตรง ตัวอย่างเช่น พระพุทธรูปซึ่งถูกสร้างขึ้น
เพื่อเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ด้วยอาศัยหลักการทางศิลปะและสุนทรียศาสตร์ เพื่อให้เกิดความงาม
ความน่าเคารพศรัทธา ตามคตินิยมของลักษณะความเชื่อในแต่ละยุคสมัยซึ่งมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและความแตกต่าง
กันอย่างชัดเจน (วรภรรท สิทธิรัตน์, 2557 : 96) ต่อมาเมื่อเกิดการปรากฏตัวของศิลปะสมัยใหม่ (Modern Art) ซึ่ง
ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะตะวันตกที่มีลักษณะของความเป็นสากลและทันสมัย ส่งผลให้รู ปแบบการสร้างสรรค์งาน
พุทธศิลป์ไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทั้งในด้านรูปแบบและวิธีการ มีการนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ในทางเทคนิคและ
วิธีการทางาน รวมถึงแนวคิดทางเชิงปรัชญาที่ซับซ้อนมาใช้ในกระบวนการสร้างสรรค์ ส่งผลให้ พุทธศิลป์รวมทั้งงาน
ศิลปะไทยได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะตะวันตกที่มีลักษณะของความเป็นสากลและทันสมัย ส่งผลให้รูปแบบการ
สร้างสรรค์งานพุทธศิลป์ไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทั้งในด้านรูปแบบและวิธีการ มีการนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ในทาง
เทคนิคและวิธีการทางาน รวมถึงแนวคิดทางเชิงปรัชญาที่ซับซ้อนมาใช้ในกระบวนการสร้างสรรค์ ส่งผลให้พุทธศิลป์
รวมทั้งงานศิลปะไทยแบบเดิมที่เรียกว่าเป็น “ศิลปะแบบประเพณี ” (Tradition Art) ซึ่งมีแนวทางการสร้างงาน
ศิลปะเพื่อเป็นพุทธบูชา และมีคติพุทธบูชา และมีคติการทางานซึ่งเน้นการเลียนแบบครู (Copy) กลายมาเป็นการนา
แนวคิดทางพุทธศาสนามาประยุกต์ให้เข้ากับศิลปะสมัยใหม่อันเป็ นผลงานศิลปะที่มีลักษณะเฉพาะตน ที่แสดงความ
เป็นปัจเจก (Individualism) และความเป็นต้นฉบับ (Original) ตามแนวทางของศิลปะสมัยใหม่ ส่งผลทาให้เกิดอัต
ลักษณ์ทางศิลปะที่หลากหลาย ไม่จากัดตายตัวเฉพาะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งและไม่มีความเป็นของแท้ดั้งเดิมอีก
ต่อไป (สุดแดน วิสุทธิลักษณ์, 2555 : 80)
กล่าวได้ว่ามีศิลปินไทยจานวนมากได้ใช้เรื่องราวและแนวคิดทางพุทธศาสนาในใช้ในการสร้างงานศิลปะ
ตัวอย่างของศิลปินที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันเช่น ถวัลย์ ดัชนี , เฉลิมชัย โฆสิตพิพัฒน์, ปัญญา วิจินธนสาร,
มณเฑียร บุญมา, นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน, อินสนธ์ วงศ์สาม, ประสงค์ ลือเมือง เป็นต้น ความเป็นศิลปะร่วมสมัย
ของงานพุทธศิลป์หรืองานศิลปะแนวประเพณีที่ได้พัฒนาวิธีคิด รูปแบบการแสดงออก ตลอดจนเทคนิควิธีการใหม่ๆ
ตามแนวโลกตะวันตก เกิดความหลากหลายทั้งรูปแบบและเนื้อหา ตลอดจนถึงการตีความคาสอนแบบใหม่ๆ แต่ ใน
ขณะเดียวกันนั้น ก็เกิดการตั้งคาถามต่อรูปแบบการสร้างสรรค์ และการประเมินคุณค่าผลงานศิลปะในแนวพุทธ
ศาสนา ข้อเขียนในอดีตของเขมานันทะเรื่อง “มรรคแห่งพุทธศิลป์” (รุ่งอรุณ ณ สนธยา, 2527) ได้ตั้งคาถามว่า การ
แสดงออกทางศิลปะนั้นสัมพันธ์กันอย่างไรกับพุทธศาสนา เช่นเดี ยวกันกับการ “ตีความพุทธศิลป์ด้วยสงสัย” ของ
อานาจ เย็นสบาย (จักรพันธ์ วิลาสินีกุล , 2547 : 251-254) ซึ่งได้โยนคาถามไปถึงแนวคิดของศิลปินบางกลุ่มว่า
จาเป็นหรือไม่ที่งานพุทธศิลป์จาเป็นจะต้องอยู่ในกรอบของเรื่องราวทางพุทธศาสนา พิธีกรรม หรือการนาสัญลักษณ์
ทางศาสนาของอดีตมาจัดองค์ประกอบใหม่ ในขณะที่งานศิลปะบางชิ้นที่แม้จะไม่นาเสนอเรื่องราวทางศาสนา
พิธีกรรม หรือพุทธประวัติ แต่กลับใช้วิธีการตีความในความหมายใหม่ว่า พุทธศิลป์ นั้นควรเป็นงานศิลปะที่อาศัย
รากฐานทางความคิดอันเกิดจากการตีความและการอ้างอิงตามหลักพุทธธรรมเป็นสาคัญหรือไม่ ประเด็นเหล่านี้
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นามาสู่ข้อคาถามเกี่ยวกับการทบทวนหลักปรัชญาที่แท้จริงในการสร้างสรรค์งานพุทธศิลป์ ด้วยเพราะปรัชญาในการ
สร้างศิลปะของไทยในอดีตนั้นมีเจตคติที่มุ่งสร้างงานศิลปะให้เป็นอุปกรณ์ที่นาไปสู่กุศลธรรมในจิต หรือสร้างให้เกิด
เป็นความงาม ความจริง และความดี ภายในจิตของผู้สร้างและผู้เสพ ซึ่งแตกต่างจากปรัชญาในการสร้างงานศิลปะ
สมัยใหม่ที่ในสังคมปัจจุบัน
ศิลปินไทยผู้หนึ่งที่ตั้งคาถามกับกระบวนการทางานศิลปะในทางพุทธศาสนาคือ คามิน เลิศชัยประเสริฐ
คามินเป็นศิลปินไทยร่วมสมัยซึ่งมีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลงานศิลปะของเขามักถูก
น าเสนอในรู ป แบบศิ ล ปะเชิ งแนวคิ ด หรื อ Conceptual Art ซึ่ งมั ก มี แ นวคิ ด ทางพุ ท ธศาสนาและการวิ ปั ส สนา
สอดแทรก อีกทั้งในการสร้างสรรค์งานของคามินมักจะเน้นในเรื่องของกระบวนการและแนวความคิดมากกว่าผลของ
งานหรือตัวชิ้นงาน เช่น การสร้างงานศิลปะแนวทดลองต่างๆ ซึ่งได้เปิดพื้นที่ให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมกับกระบวนการใน
การสร้างสรรค์ผลงานของเขา อาทิ โครงการอุโมงค์ศิลปะธรรมและมูลนิธิที่นา (The Land) ที่เป็นการพื้นที่เปิด
สาหรับศิลปินรุ่นเยาว์ โดยตั้งใจจะนาเสนอแนวคิดที่ว่า ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัยสามารถอยู่ใกล้ชิดกับศาสนาได้
หรือพิพิธภัณฑ์จิตวิญญาณร่วมสมัยแห่งศตวรรษที่ 31 (31 Century Museum of Contemporary Spirit) ซึ่งเป็น
พื้นที่ทางเลือกวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางจิตวิญญาณและส่งผลต่อความนึกคิด (หัสภพ ตั้งมหาเมฆ, 2555 : 40-42)
เป็นต้น ความสนใจต่อปรัชญาและศาสนาอย่างลึกซึ้ง ทาให้คามินพยายามที่จะใช้แนวคิดทางพุทธศาสนามาปรับใช้
ในผลงานศิลปะ เช่น ผลงานชื่อ “ธรรมดา–ธรรมชาติ” (พ.ศ. 2549) ซึ่งในงานชุดนี้ศิลปินได้สร้างผลงานโดยอาศัย
สมาธิและความสม่าเสมอ บวกกับการฝึกวิปัสสนาของตน และถ่ายทอดผ่านวาดภาพประสบการณ์ประจาวันและสิ่ง
ที่ได้เรียนรู้จากเหตุการณ์นั้นลงในกระดาษเป็นเวลาประมาณหนึ่งปี มีการอธิบายถึงแนวความคิดในการสร้างสรรค์
งานศิลปะของคามินไว้อย่างน่าสนใจว่า
“ศิลปะนั้นเป็นเพียงมรรควิธี เป็นเพียงกระบวนการเพื่อการพัฒนาสาระในชีวิต และ
เขา (คามิน) ก็ก้าลังพยายามที่เข้าถึงนิพพานด้ว ยกระบวนการสร้างงานศิลปะ ที่เขาเรียกการ
ท้างานศิลปะว่าเป็นการปฏิบัติตนเพื่อเข้าถึงสัจธรรมของโลก เข้าถึง “จิตเดิมแท้” ของความเป็น
มนุษย์” (วิภาช ภูริชานนท์, 2550 : 71)
รวมถึงผลงานในช่วงหลังอีกหลายชิ้นๆ ที่คามินใช้วิธีการสร้างสรรค์จากพื้นฐานของการวิปัสสนาและการ
เจริญสติ เป็นการเชื่อมโยงปรัชญาคาสอนทางพุทธศาสนาเข้าสู่การพยายามทาความเข้าใจชีวิตและโลกของศิลปินอีก
ด้วย จากประเด็นเหล่านี้ทาให้ผู้เขียนมีความสนใจและต้องการที่จะศึกษาในประเด็นการนาแนวคิดทางพุทธปรัชญา
มาใช้ ก ระบวนการสร้ า งสรรค์ ใ นทางศิ ล ปะร่ ว มสมั ย ในปั จ จุ บั น โดยหวั งว่ า การศึ ก ษานี้ จ ะช่ ว ยท าให้ เ ห็ น ภาพ
ความสัมพันธ์ของปรัชญา ศาสนาและศิลปะได้อย่างชัดเจน ช่วยต่อยอดองค์ความรู้ที่ในศาสตร์ทางด้านปรัชญาศิลปะ
สุนทรียศาสตร์ และศิลปวิจารณ์ต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาวิเคราะห์การนาแนวคิดพุทธปรัชญามาใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยของคามิน เลิศชัย
ประเสริฐ
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วิธีการศึกษา
วิธีการศึกษาทั้งข้อมูลเชิงเอกสาร ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม จากแหล่งข้อมูลคือ ศิลปิน
นักวิชาการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แนวคิดพุทธปรัชญาและทฤษฎีคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์นามาวิเคราะห์
แนวคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปะของคามิน เลิศชัยประเสริฐ
บทความเรื่อง “แนวคิดพุทธปรัชญาในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยของคามิน เลิศชัยประเสริฐ ” นี้
จะเป็นการศึกษาผ่านผลงานของ คามิน เลิศชัยประเสริฐ ในช่วงหลังปี พ.ศ. 2540 เนื่องจากแนวความคิดการสร้าง
งานในช่วงระยะเวลา พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน มีการนาแนวคิดเชิงพุทธปรัชญามาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน
ความชัดเจนและต่อเนื่องเรื่อยมาไม่ว่าจะเป็นงานชุด “ธรรมดา - ธรรมชาติ” (2540), “อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา”
(2542), “นั่ง (เงิน)” (2549-2550), “ก่อนเกิด - หลังตาย” (2551-2257) และ “ปัจจุบันขณะ ที่ไร้กาลเวลา”
(2560) เป็นต้น
กล่าวได้ว่า จุดเริ่มต้นของการทางานศิลปะของคามิน เลิศชัยประเสริฐก็คล้ายกับศิลปินโดยทั่วไปนั่นคือ
เป็นเรื่องของปัจเจกที่มีความพยายามที่จะแสวงหาอัตลักษณ์ (Identity) ในการทางานศิลปะตามแนวทางของศิลปะ
สมัยใหม่ซึ่ง ผลงานช่วงแรกนั้นยังมีความหลากหลายทั้งทางด้านรูปแบบ เทคนิคและเนื้อหา จนในเวลาต่อมาความ
สนใจที่มีต่อปรัชญาและศาสนา บวกกับการเริ่มสนใจประเด็นที่อยู่นอกตัวเช่น ประเด็นทางสังคม รวมถึงศาสตร์อื่นๆ
ทั้งวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคม ฯลฯ ทาให้คามินเริ่มมองสิ่งทั้งหลายอย่างเป็นองค์รวมและการ
ค้นหาความหมายของความจริงที่เป็นสากล เขามีแนวคิดว่าการปรากฏตัวขึ้นของศาสตร์ต่างๆ ทั้งหลายในโลกก็คือ
ความพยายามที่ ม นุ ษ ยชาติ ต้ อ งการที่ จ ะแสวงรู้ แ ละเข้ า ใจความจริ ง ที่ สุ ด ท้ า ยแล้ ว วิ ธี ก ารแสวงหาค าตอบอั น
หลากหลายเหล่านั้นล้วนบรรจบเป็นความจริงชุดเดียวกัน เป็นสัจจะสากล การพยายามทาความเข้าเข้าใจสัจจะหรือ
ความจริงที่เป็นสากล ทาให้คามินใช้การเป็นศิลปินซึ่งถือเป็นอาชีพและสิ่งที่เขาทามาตลอดชีวิตเป็นเครื่องมือสาคัญ
ในการรู้จักความจริง รู้จักโลก และรู้จักชีวิต เขาได้เชื่อมโยงศิลปะเข้ากันกับระบวนการใช้ชีวิต ค้นคว้าศึกษาศาสตร์
ต่างๆ หรือทุกสิ่งๆ ที่อยู่รอบตัวอย่างเปิดกว้างและเรียนรู้ สาหรับคามินนั้น กระบวนการทางศิลปะถือเป็นเครื่องที่
สาคัญที่สุดสาหรับการทาความเข้าใจความหมายชีวิตในแนวทางของตน
“งานของผมมันเป็นกระบวนการในการท้าความเข้าใจชีวิต ดังนั้น ไม่ว่าผมจะอยู่ใน
สภาวะจิตแบบไหน ผมก็จะท้าความเข้าใจสภาวะจิตในขณะนั้น แล้วจะถ่ายทอดประสบการณ์
ตรงนั้นออกมา ไม่ได้หมายความว่าเมื่อสภาวะจิตของผมชั่วร้าย (dark) แล้วผมพยายามจะต้อง
เขียนความงามความดีอะไรออกมา ไม่ใช่ ผมจะพูดถึงสัจจะ ผมไม่ได้ต้องการจะเขียนเรื่องที่
พระพุทธเจ้าสอนอะไร ผมจะเขียนเรื่องราวว่าผมจะเรียนรูอ้ ะไรกับชีวิต และสิ่งที่ผมถ่ายทอดมันก็
คือความจริง ดังนั้น มันก็จะสื่อความจริงในประสบการณ์จริงของผม” (คามิน เลิศชัยประเสริฐ,
2557 : สัมภาษณ์)
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ขณะเดียวกันกับที่คามินได้ศึกษาค้นคว้าในประเด็นทางปรัชญาและศาสนาอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะในหลัก
พุทธศาสนา นั้นทาให้คามินพิจารณาการทางานศิลปะในแนวศาสนา เขาเห็นว่า รูปแบบการทางานในแนวพุ ทธ
ศาสนาหรือพุทธศิลป์นั้นมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ (1) งานศิลปะที่เน้นเรื่องราวหรือใช้สัญลักษณ์ (Symbolic) ทางศาสนา
และ (2) ศิลปะที่มีลักษณะเป็น “ธรรมะ” อยู่ภายในตัวมันเอง ซึ่งในงานประเภทหลังนี้เองที่เขาให้ความสนใจเป็น
พิเศษ กล่าวคือ งานศิลปะที่มีลักษณะเป็นธรรมะในตัวเองนั้น อาจจะเป็นงานที่ไม่ได้ให้ความสนใจในเรื่องราว
ประวัติศาสตร์ คาสอน รูปแบบ หรือการใช้สัญลักษณ์ทางศาสนา แต่จะเน้นการนาเนื้อหาหรือปรัชญาทางศาสนามา
ประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต อาทิเช่น ศิลปะแบบเซน (Zen Art) หรือ จิตรกรรมทรายแบบธิเบตที่เรียกว่า “มันดาลา”
(Mandala) ซึ่งสิ่งสาคัญในงานศิลปะประเภทนี้คือ ไม่ได้แบ่งแยกระหว่างกระบวนการ (Process) กับเป้าหมายใน
การสร้างงาน แต่กลับถือว่าทั้งสองส่วนเป็นสิ่งเดียวกัน หรือตัวอย่างของการปั้นพระพุทธรูปโดยช่างในสมัยโบราณ
ซึ่งช่างปั้นจาเป็นจะต้องปฎิบัติธรรมควบคู่ไปด้วยเพื่อให้มีจิตใจที่สงบ แล้วจึงจะสามารถผลิตพระพุทธรูปที่แสดง
ความนิ่งสงบและรู้สึกปีติออกมาได้ คุณค่าของงานประเภทนี้จึงขึ้นอยู่กับสภาวะทางจิตที่ละเอียดอ่อนของผู้สร้าง
ไม่ใช่แค่ตัวชิ้นงานที่เกิดขึ้น ดังนั้น งานศิลปะที่ดี จะช่วยพัฒนาจิตใจของมนุษย์ให้สูงขึ้น ศิลปะจึงมักเชื่อมโยงกับ
ศาสนาอย่างแยกจากกันไม่ได้ การเพ่งพินิจงานศิลป์และไตร่ตรองหาความหมายที่แฝงอยู่ ในศิลปะจะช่วยกระตุ้นให้
มนุษย์เกิดความรู้ความเข้าใจในทางปรัชญาและศาสนาได้ ดังที่นักปรัชญาอย่าง เฮเกล (G.W.F. Hegel) เห็นว่า
ศิ ล ปะจึ ง แยกตั ว ออกจากศาสนาไม่ ไ ด้ แต่ ง านศิ ล ป์ จ ะต้ อ งรั บ ใช้ ศี ล ธรรมหรื อ ส่ ง เสริ ม ชี วิ ต ที่ มี จ ริ ย ธรรม
(Ethnical Life) ด้วย (ภัทรพร สิริกาญจน, 2557 : 107-108)
ประเด็นเหล่านี้เป็นข้อคาถามและเกิดการทบทวนต่อคุณค่าในการงานสร้างงานศิลปะหรือ งานพุทธศิลป์ที่
ผ่ า นมา ว่ า เป็ น เพี ย งแค่ ก ารสร้ า งงานในเชิ ง ที่ เ ป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ แ ละรู ป แบบทางพุ ท ธศาสนา แต่ ถู ก ตั ด ขาดจาก
กระบวนการภายในจิตของผู้สร้าง เช่น ศิลปินจะต้องมีสภาวะจิตอย่างไรในขณะที่ทางาน ซึ่งศิลปินโดยส่วนใหญ่ใน
ปัจจุบันอาจจะไม่ได้ตั้งคาถามหรือให้ความสาคัญกับตรงนั้นมากนัก
“พุทธศิลป์ที่มีมามักจะเป็นการเล่าเรื่องของพระพุทธเจ้าในมิติทางประวัติศาสตร์ แม้
กระทั่งถูกพัฒนามาเป็นเทคนิค ต่างๆ การเขียนแบนๆ สองมิติ การตัดเส้น การใช้ลายกระหนก
สัญลักษณ์ที่เป็นดอกบัว ฯลฯ ก็จะมีคนเขียนวนๆ กันไป ในขณะที่ผลงานก้าลังพูดถึงเรื่องความ
ดี ให้สังคมมีศีลมีสติ แต่ตัวเอง (ศิลปิน) นั้นจะมีไม่มีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ไม่ถูกนับเข้าไป มันเป็น
วิธีคิดแบบตะวันตก คือการมองเรื่องผลลัพธ์ที่ตัดขาดจากผู้ดูจากผู้ท้า ตัดขาดจากกระบวนการ
ทางศาสนา อย่างเช่น จิตของผู้วาดนั้นจะต้องมีลักษณะอย่างไร ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถูกตั้งค้าถาม
หรือให้ความส้าคัญ ซ้้ายังเป็นข้อจ้ากัดในการเข้าถึงกระบวนการหรือเนื้อหาที่เป็นพุทธปรัชญา
อีกด้วย” (คามิน เลิศชัยประเสริฐ, 2557 : สัมภาษณ์)
การทางานศิลปะอันเกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาของคามิน เลิศ ชัยประเสริฐ จึง พยายามที่จะกลับมาให้
ความสาคัญกับคุณค่าทางจิตวิญญาณอย่างชัดเจน รวมถึงความประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม และคุณค่าของการเป็นมนุษย์
มากกว่าการสร้างรูปแบบที่แปลกใหม่ทางศิลปะ หรือการแสดงทางอัตลักษณ์ที่ชัดเจนของความศิลปิน ด้วยความคิด
ที่ว่างานศิลปะและศิลปินไม่สามารถแยกขาดจากกันได้ คุณค่าของตัวบุคคลกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากตัวบุคคล (ผลงาน)

247

ควรถือว่าเป็นสิ่งเดียวกัน นามาสู่แนวคิดในการใช้ทางพุทธปรัชญามาเป็นหัวใจสาคัญในกระบวนการการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะของเขา
หลักพุทธปรัชญาที่ปรากฏในงานศิลปะของคามิน เลิศชัยประเสริฐ
โดยทั่วไป “พุทธปรัชญา” (Buddhist Philosophy) หมายถึง กระบวนทัศน์คาสอนหรือระบบความคิด
ทางพุทธศาสนา ซึ่งเป็นหลักคาสอนเกี่ยวกับความจริง (สัจธรรม) และหลักปฏิบัติ (จริยธรรม) บางประการของ
พระพุทธศาสนาที่นามาศึกษาวิเคราะห์ด้วยการใช้เหตุผลตามวิธีการของปรัชญา (สุนทร ณ รังสี, 2552 : 10) ซึ่งหาก
นิยามตามความหมายเช่นนี้ พุทธปรัชญาจะจากัดขอบเขตอยู่ในส่วนที่เป็น หลักศาสนธรรมของพระพุทธศาสนา
เท่านั้น จะไม่รวมไปถึงส่วนที่เป็นศาสดา พิธีกรรม สัญลักษณ์ ตลอดสถาบันทางศาสนา และจะต้องศึกษาวิเคราะห์
ด้วยการใช้เหตุผลเชิงปรัชญาเท่านั้น ซึ่ งความสนใจในแนวคิดพุทธปรัชญานั้นทาให้คามินมักจะสื่อสารเนื้อหาที่
เกี่ยวกับหลักธรรมต่างๆ ในผลงานของเขา เช่น เรื่องอนัตตา ความว่าง ความไม่มีตัวตน หรือ หลักไตรลักษณ์ ในการ
เข้าใจความหมายชีวิตอันผลจากกระบวนการไตร่ตรองประสบการณ์ของตนเองที่เปลี่ยนแปลงไปในการทางานศิลปะ
แต่ละช่วงเวลา ตลอดจนหลักปฏิจจสมุปบาท ในแง่การเรียนรู้ตนเองผ่านความเชื่อมโยงระหว่างตัวตน สังคม และ
ธรรมชาติอย่างแยกขาดกันไม่ออก ผ่านกระบวนการนาเสนอในเทคนิควิธีการที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของ
ศิลปะแบบจัดวาง (Installation), ประติมากรรม (Sculture), รูปถ่าย หรือ บทกวี ที่ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของตัว
ศิลปินในการเข้าใจตัวเอง ถือเป็นการปรับเปลี่ยนวิธีคิดต่อการทางานศิลปะเชิงศาสนาที่น่าสนใจและสอดคล้องไปกับ
บริบทของยุคสมัยเป็นต้น
หลักอนัตตา
“อนัตตา” เป็นพื้นฐานคาสอนสาคัญในทางพระพุทธศาสนา ปรากฏในคาสอนเรื่อง “ไตรลักษณ์” ซึ่งเป็น
การกล่าวถึงความจริงในระดับปรมัตถสัจจะ (Ultimate Truth) อนัตตาเป็นสภาวะตรงกันข้ามกับ “อัตตา” คือ ไม่มี
ตัวตนที่แท้จริงของสิ่งนั้นยืนตัวเป็นแก่นสาร สิ่งทั้งหลายเกิดจากองค์ประกอบของสิ่งต่างๆ มาประชุมสัมพันธ์กันตาม
เหตุปัจจัย ความจริงแท้นั้น ว่างเปล่ า ปราศจากจากตัวตนที่ถาวร ผลงานที่สะท้อนหลักอนัตตา เช่น ผลงานชื่อ
“ธรรมดา-ธรรมชาติ” โดยงานชุดนี้เริ่มต้นทาในปี พ.ศ. 2540 มีรูปแบบการเขียนคล้ายภาพการเขียนพู่กันของจีน
กล่าวคือมีลักษณะภาพเขียนแนวตั้ง ทิ้งลงมาในแนวยาว เป็นภาพที่มีภาพเขียนทิวทัศน์ซึ่งมีข้อความเขียนลงข้างๆ
ทิวทัศน์ คามินอธิบายว่า ได้ลงมือเขียนภาพเหมือนกับเป็นสมุดบันทึกของตนเอง และเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆ กับตน
เป็นสิ่งที่ตนพยายามเข้าใจเหตุการณ์นั้น พยายามลองนั่งวิปัสสนา ทาความเข้าใจกับ การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไป หรือ
สภาวะไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หรือความยึดมั่นในทุกข์ โดยใช้หลักพระพุทธศาสนาเข้ามาจับเหตุการณ์ใน
แต่ละวันอย่างต่อเนื่อง เมื่อผลได้มาอย่างไรก็เขียนออกไปอย่างนั้น เขาค่อยๆ บันทึกประสบการณ์เหล่านั้นเป็นเวลา
ประมาณ 1 ปี (แอล นันทวัน, 2550 : 69) การทางานผ่านการบันทึกประสบการณ์ในแต่ละวัน ทาให้ความหมายของ
หลักอนัตตาได้ปรากฏผ่านการเห็นความหมายของชีวิตที่ไม่จีรังผ่านการดูจิตใจของตนอย่างละเอียด
“ผมนั่งวิปัสสนาทุกวัน นับเวลาที่ฝึกมาก็ร่วมเป็นเวลานับสิบปี แต่ละครั้งที่นั่ง ก็คิด
เรื่องประสบการณ์ของชีวิตที่ผ่านมา คิดและพยายามเข้าใจประสบการณ์ตรง โดยการผ่าน
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การตั้งค้าถามในแง่การมองแบบเป็นกลาง คือว่ามันไมได้เกิดขึ้นกับตัวเรา แต่มองแบบปรัชญา
ทางศาสนา เช่น ทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วดับไป เป็นทุกข์ถ้ายึดมั่นถือมั่น หรือว่างแปล่าไม่มีแก่น
สาร จึงเอาใจความนี้เข้าไปจับกับเหตุการณ์ แล้วผมก็เขียนความรู้สึกต่อเหตุการณ์ในแต่ละ
วัน” (แอล นันทวัน, 2550 : 71)
หลักวิปัสสนา
การใช้วิธีการปฎิบัติทางศาสนมาเป็นกระบวนการในการสร้างงานศิลปะ ทาให้นักวิชาการทางศิลปะอย่าง
อุทิศ อติมานะ นิยามผลงานของคามินว่าเป็น “วิปัสสนาศิลป์” (Artistic Meditation) กล่าวคือ คามินกาลังประยุกต์
หลักการศีล สมาธิ ปัญญา ที่เชื่อมโยงกับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย ศีลในความหมายของเขาคือความพยายามที่
จะมีชีวิตเชิงจริยธรรมในโลกฆราวาสที่ไม่มีแบ่งเส้นของพื้นที่ การแต่งกาย หรือกิจวัตรประจาวัน ต่างๆ เฉกเช่นวินัย
สงฆ์ในพุทธศาสนา เขาฝึกฝนทั้งการนั่งสมาธิและการสร้างสร้างศิลปะซึ่งถือเป็นสมาธิประเภทหนึ่งเพื่อให้จิตใจตั้งมั่น
เตรียมพร้อมกับการทาความเข้าใจเรื่องราวที่ละเอียดซับซ้อนต่างๆ ส่วนขั้นตอนวิปัสสนาหรือปัญญา ก็ยังคงใช้
เทคนิคดั้งเดิมของพระพุทธศาสนา เพื่อสารวจโลกภายในจิตใจส่วนที่ลึกที่สุด (คามิน เลิศชัยประเสริฐ, 2554 : 20)
“วิปัสสนา” นั้นหมายถึง ความเห็นแจ้ง คือเห็นตรงต่อความเป็นจริง ของสภาวธรรม (รูปนาม) ปัญญาที่
เห็นไตรลักษณ์ให้ถอนความหลงผิดรู้ผิดในสังขารเสียได้ การ ฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความเห็นแจ้งรู้ชัดสภาวะของสิ่ง
ทั้งหลายตามที่มันเป็นของมันเอง (พระพรหมคุณาภรณ์ , (ป.อ. ปยุตฺโต), 2551 : 276) การวิปัสสนาเป็นการปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่องในการฝึกอบรมเจริญปัญญา ใช้เป็นเครื่องทาลายกิเลสให้เกิดความเห็นแจ้ง รู้และเข้าใจสิ่งทั้งหลายตาม
สภาวะของมันที่เป็นจริง ว่ามันเป็นของมันเอง ไม่ใช่เห็นตามที่ความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งของตน สาหรับคามินนั้ นให้
ทัศนะเกี่ยวกับความหมาย “วิปัสสนา” ว่าเป็น “การทาสมาธิ หมายถึงอยู่กับปัจจุบัน คือการลบเรื่องราวในอดีตและ
อนาคตออก โดยไม่คิดถึงมัน ไม่ปรุงแต่งอดีตกับอนาคต จนยึดติดและกลายเป็นทุกข์ ” (คามิน เลิศชัยประเสริฐ,
2557 : สัมภาษณ์) การวิปัสสนาจะช่วยให้กลับมาสู่ภาวะที่เรียกว่า “ปัจจุบันขณะ” ซึ่งถือเป็นจุดเริมต้นในการค้นหา
คุณค่าและความหมายชีวิตผ่านการทางานศิลปะ
“...ปัจจุบัน เป็นสิ่งที่ไม่มีกาลเวลา ไม่มีอดีต ไม่มีอนาคต แต่เมื่อมีตัวตนเป็นศูนย์กลาง
เราก็จะคิดถึงอดีต กับอนาคตและนี่คือสิ่งที่น้าไปสู่ความทุกข์ แต่ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันทุกข์ก็จะไม่
เกิด ดังนั้นหลักการของพุทธคือมันท้าให้เราอยู่กับปัจจุบันแค่นั้นเอง ไม่ว่าจะใช้วิธีอะไรก็ได้ ทีนี้
เราเป็ น ศิลปิ น เราก็ เ ลื อกศิ ลปะให้ เรามีสมาธิ อ ยู่กั บมั น ตระหนั ก รู้โดยประสบการณ์ ” (ชล
เจนประภาพันธ์, 2557 : 50-51)
การวิปัสสนาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันของคามินทาให้เกิดการพิจารณาว่า ทุกสิ่งเกิดขึ้นมาได้
อย่างไร และจะดาเนินไปแบบไหน และควรทาความเข้าใจกับเหตุการณ์นี้อย่างไร ทาให้ปรากฏเป็นความหมายของ
พุทธปรัชญาที่เห็นว่าทุกอย่างเป็นอนิจจัง ทุกสิ่งไม่เที่ยงแท้ ทุกอย่างเป็นความทุกข์ เป็นอนัตตา เป็นความว่างเปล่าไร้
แก่นสาร ที่จะไปพยายามยึดมั่นถือมั่น วิปัสสนาจึงเป็นเครื่องมือสาคัญที่ทาให้เข้าใจความหายชีวิตได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

249

การประยุกต์ใช้แนวคิดพุทธปรัชญากับกระบวนการสร้างสรรค์
การประยุกต์หลักวิปัสสนาคามินกับกระบวนการทางานทาให้ผลงานของเขาแตกต่างจากงานแนวพุทธ
ศาสนาโดยทั่วไป ทั้งวิธีการใช้สัญลักษณ์หรือเรื่องราวทางศาสนา รวมถึงเทคนิคและรูปแบบที่ไม่ตายตัว เป็นรูปแบบ
ผลงานที่เรียกว่า “ศิลปะเชิงแนวคิด ” (Conceptual Art) ที่เน้นความคิดรวบยอด (Concept) ที่อยู่เบื้องหลังการ
สร้างงานมากกว่าการแสดงออกทางศิลปะด้วยการใช้ทักษะเชิงเทคนิคหรือฝีมือ (พรรษพร โตเทศ, 2560 : 24) โดย
เป้าหมายของการทางานศิลปะไม่ได้มองไปที่ผลสาเร็จของตัวงาน แต่อยู่ที่กระบวนการผลิต (Process) หรือการ
สร้างสรรค์งานศิลปะโดยไม่จาเป็นต้องยึดติดกับรูปแบบตามคติในแนวประเพณีนิยม แต่เปิดโอกาสให้สามารถใช้วัสดุ
หรือวัตถุดิบ (Object) ที่หลากหลายเช่น การใช้เสียง, Installation ประติมากรรม, รูปถ่าย หรือ บทกวี ขึ้นอยู่กับที่
จุดมุ่งหมายของเขาว่าต้องการเข้าใจอะไรในช่วงเวลา (Period) เช่นนี้ แล้วค่อยค้นหาเทคนิควิธีการมาถ่ายทอดหรือ
ว่าทาความเข้าใจกับสภาวการณ์ที่เกิดขึ้น
“เราไม่ได้ท้าศิลปะเพื่อผลิต Object ในการสร้างสุนทรียะ (Aesthetic) หรือสร้าง
รูปแบบแปลกๆ ใหม่อย่างนั้น แต่ใช้มันในการรู้จักชีวิต หรือบันทึก หรือแสดงออก (Express)
sความรู้สึกของเรา อะไรก็แล้วแต่ แต่ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพื่อที่จะท้าให้เราเข้าใจในมิติหลายๆ
ด้านทั้งรูปธรรมและนามธรรมในจิตเรา ในประสบการณ์เราที่เรามีกับสิ่งแวดล้อม กับตัวเรา
เอง เข้าใจสัจจะตามที่มันเป็น ...นี่คือการสร้างสรรค์ คือการก้าวข้ามทัศนคติที่เราไม่เคยมอง
มันมา และผมคิดว่า Space รงนี้กับการวิปัสสนามันคืออันเดียวกัน ที่เราเรียนรู้เทคนิคตรงนี้
ก็เพื่อให้เราเข้าใจว่าปัจจุบันเราจะอยู่กับมันอย่างไร ไม่ใช่ให้เรามีจิตสงบด้วยการนั่งทั้งชีวิต
แต่ท้าให้เราท้างานศิลปะอย่างไรแล้วเราจึงมีความสงบ เพื่อที่จะเข้าใจว่าชีวิตร่วมสมัยนั้นหลัก
ปรัชญามันคืออะไร (คามิน เลิศชัยประเสริฐ, 2557 : สัมภาษณ์)
ตัวอย่างผลงานชื่อ “ปัจจุบันขณะ ที่ไร้กาลเวลา” (พ.ศ. 2560) ซึ่งจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วม
สมัยใหม่เอี่ยม จังหวัดเชียงใหม่ คามินได้อธิบายแนวคิดในการทางานชิ้นนี้ว่า เขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากแนวคิด
ทางพุทธศาสนานิกายเซนผ่านการพิจารณาสภาวะที่เรียกว่า “ปัจจุบันขณะ” ซึ่งเป็นสัจธรรมที่เชื่อมโยงสภาวะ ก่อนหลัง เข้าไว้ด้วยกันมีเป้าหมายในการสร้างสรรค์ศิลปะก็เพื่อค้นหาความหมายและคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ผ่านงาน
ศิลปะและวัฒนธรรม ผ่านกิจกรรมการวาดเส้น จิตรกรรม ทาสมาธิ อ่านหนังสือ คิดพิจารณา บันทึก ปั้นถ้วยชา การ
ขี่จักรยาน การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้าง รวมถึงการสังเกตจิตและความคิดของตนเอง กระทั่งเขาได้ค้นพบว่าทุก
สิ่งล้วนเกิดขึ้นใน “ปัจจุบันขณะ” เพราะปัจจุบันเป็นอนาคตของอดีต และเป็นอดีตของอนาคต ปัจจุบันเกิดขึ้น ตั้งอยู่
และดับไปเร็วมากจนเรารู้สึกได้ถึงการมีอยู่และไม่มีอยู่ไปพร้อมกัน เป็นสภาวะที่ “ไร้กาลเวลา” (fineartmagazine,
2560 : เว็บไซด์) ผลงานชุดนี้ตัวอย่างที่ชัดเจนของการผสมผสานแนวคิดในหลักพุทธปรัชญาเข้ากับการทางานศิลปะ
เชิงสร้างสรรค์ที่โดดเด่นและน่าสนใจ ตัวงานประกอบไปด้วยรูปแบบของชิ้นงานที่หลากหลาย อาทิ เครื่องปั้นดินเผา
จานวน 364 ใบซึ่งเกิดจากการทาสมาธิผ่านการปั้นในทุกๆ วัน ประติมากรรมรูปหัวกะโหลกสีทองขนาดใหญ่ งาน
วาดเส้นจิตรกรรม และภาพถ่าย หุ่นขี้ผึ้งรูปเหมือนคนขนาดเท่าจริง ฯลฯ แม้สัญลักษณ์ หรือเนื้อหาที่ปรากฏในงาน
อาจจะยากต่อการตีความ หรือดูราวไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องอันใดกับเรื่องราวพุทธศาสนา แต่ความคิดในการ
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ทางานชุดนี้ ได้สะท้อนความเป็นตัวตนของคามินที่เข้าใจถึงคุณค่าและเป้าหมายของชีวิตและพระพุทธศาสนา ว่าคือ
การที่พยายามอยู่กับปัจจุบันขณะ และการกระทาอันเกิดจากจิตที่มีเมตตา เป็นเป้าหมายที่ปราศจากเป้าหมาย ไร้
กาลเวลา ปราศจากเส้นแบ่งระหว่างผู้กระทา (Subjective) และสิ่งที่ถูกกระทา (Objective) เป็นการพยายามทา
ความเข้าใจต่อมิติต่างในชีวิตอย่างเป็นองค์รวม

ภาพที่ 1 : ผลงานชุด “ปัจจุบันขณะ ที่ไร้กาลเวลา” (พ.ศ. 2560) โดย คามิน เลิศชัยประเสริฐ
ที่มาของภาพ http://www.artbangkok.com/?p=43790
การทางานของคามินมุ่ง เน้นไปที่กระบวนการ (Process) ในการทางานมากกว่าดูที่ผลลัพธ์ (Product)
หรือผลผลิตที่เป็นตัวชิ้นงาน ทาให้ผลงานที่ออกมาอาจจะไม่ได้สื่ อสารกับผู้ชมอย่างชัดเจน ในประเด็นการสื่อสาร
ความหมายกับผู้ชมงานศิลปะนั้น คามินได้อธิบายว่า เขาไม่จาเป็นต้องสร้างงานให้คนดูเข้าใจ เพราะไม่ว่าอย่างไร
ผู้ชมงานก็เข้าใจตามประสบการณ์หรือสิ่งที่พวกอยากเข้าใจอยู่ดี สาหรับเขาแล้วหน้าที่ของศิลปินก็คือ เมื่อตนเองได้
เข้าใจอะไรบางอย่างแล้วจึงถ่ายทอดมันออกมาตามประสบการณ์ที่ตนรับรู้ในขณะนั้น เป็นสภาวะของความว่างที่
ปราศจากทัศคติหรือการตัดสินใดๆ เมื่อกระบวนการทางานทั้งภายนอกและภายในตัวศิลปินจบลงก็นับได้ว่าผลงาน
ชิ้นนั้นได้สาเร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นคาตอบดูจะที่ขัดแย้งกับแนวคิดปรัชญาศิลปะในโลกตะวันตกที่มองถึงผลลัพธ์
หรือผลสาเร็จงาน และแบ่งแยกกระบวนการรับรู้ของผู้ชมงานกับศิลปิน รวมถึงการแบ่งแยกจุดมุ่งหมายกั บการ
กระทาหรือตัวศิลปินโดยสิ้นเชิง
การวิเคราะห์ผ่านมุมมองทางสุนทรียศาสตร์
การวิเคราะห์ผ่านมุมมองทางสุนทรียศาสตร์นี้จะศึกษาในประเด็นปัญหาเรื่อง คุณค่าสุนทรียะ (Aesthetic
Value) ซึ่งเป็นการหาบรรทัดฐานหรือหลักเกณฑ์ในการตัดสินคุณค่าสุนทรียะ ว่าในการตัดสินคุณค่าต้องอิงอยู่กับสิ่ง
ใด รวมถึ ง การบ่ ง บอกถึ ง คุ ณ ภาพของสิ่ ง สุ น ทรี ย ะหรื อ สิ่ ง ที่ ง าม โดยมี ท ฤษฎี ส าคั ญ คื อ (1) ทฤษฎี วั ต ถุ วิ สั ย
(Objectivism) กล่าวคือ คุณค่าทางสุนทรียะหรือความงามเป็นคุณสมบัติที่มีอยู่ภายในตัวของมันเองโดยไม่ขึ้นอยู่กับ
ความรู้สึกของมนุษย์ (2) ทฤษฎีอัตวิสัย (Subjectivism) เสนอว่า คุณค่าสุนทรียะมีลักษณะเป็นอัตวิสัยขึ้นอยู่กับการ
รับรู้หรือการพิจารณาของตัวผู้รับรู้ ความงามมิได้มีอยู่ (Exiting) ในสิ่งหนึ่งใดภายนอกจิตใจของเรา และ (3) ทฤษฎี
สัมพัทธ์นิยม (Relativism) มีท่าทีประนีประนอมระหว่างสองแนวคิดที่กล่าวมาคือ คุณค่ามีอยู่สองด้าน ทั้งตัวผู้
ประเมินและวัตถุที่ถูกประเมิน คุณค่าทางสุนทรียะจึงมีลักษณะเป็นสิ่งสัมพัทธ์ (Relative) ในบทความนี้จะวิเคราะห์
ผ่าน (4) ทฤษฎีอุปกรณ์นิยม (Instrumentalism) ซึ่งเป็นทฤษฎีการประเมินคุณค่าทางสุนทรียะที่มีทัศนะว่า คุณค่า
ทางความงามเป็นคุณค่าที่ไม่มีประจาตัว แต่มีอยู่เพื่อให้สิ่งอื่นมีคุณค่า โดยปฎิเสธที่จะกล่าวถึงคุณสมบัติต่างๆ ที่
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เฉพาะเจาะจงของวัตถุทางสุนทรียะเพียงแต่เสนอถึงความสามารถของวัตถุเหล่านั้นที่จะสร้างให้เกิดการโต้ตอบทาง
สุนทรียะออกมา ซึ่งเรียกคุณค่าชนิดนี้ว่าเป็น “คุณค่าอุปกรณ์” (Instrumental Value) ทฤษฎีนี้มีพื้นฐานมาจาก
แนวคิดปฎิบัตินิยม (Pragmatism) ของจอห์น ดิวอี้ (John Dewey) สิ่งที่มีคุณค่าทางความงามหรือสุนทรียะนั้นอยู่ที่
ความสามารถในการผลิตประสบการณ์สุนทรียะ ส่วนเกณฑ์การตัดสินคุณค่าก็ขึ้นอยู่ที่ว่างานศิลปะนั้นๆ สามารถเป็น
เครื่องมือสาหรับผลิตประสบการณ์สุนทรียะได้มากน้อยเพียงใด หากงานศิลปะชิ้นใดสามารถผลิตได้มากก็นับว่ายิ่งมี
คุณค่ามาก ดิวอี้ยังเห็นว่างานวิจิตรศิลป์ (Fine Art) ในตัวมันเองเป็นเสมือนเครื่องมือที่นาไปสู่เป้าหมายข้างหน้า
นานับปการ ดังนั้น “งานศิลปะคือสื่อเพียงชนิดเดียวที่เป็นการสื่อสารอย่างสมบูรณ์แบบระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ อัน
สามารถมีขึ้นในโลกที่ถูกแบ่งแยกหรือกาแพงที่เป็นข้อจากัดของลักษณะร่วมทางประสบการณ์” (Dewey quoted
in Kelly , 1998 : 25) ขณะที่ เบียร์ดสเลย์ (Monroe C. Beardsley) ขยายความเกี่ยวกับอุปกรณ์นิยมไว้ว่า วัตถุ
ต่างๆ ที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมา มักตกอยู่ภายใต้สิ่งที่เรียกว่า “ลาดับชั้นทางบทบาทหน้าที”่ (Function – Classes) สิ่ง
ต่างๆ ล้วนผูกพันธ์อยู่กับบทบาทหน้าที่อะไรบางอย่างที่มันสามารถจะบรรลุผลได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด เช่น เก้าอี้ถูก
สร้างขึ้นมาเพื่อใช้นั่ง ดังนั้น สาหรับงานศิลปะก็มีหน้าที่เกี่ยวกับการตอบแทนหรือตอบสนองต่อความสนใจทาง
สุนทรีย์ (Aesthic Attention) ของผู้ที่ชมงาน ผลงานทางศิลปะในตัวมันเองจึงได้ครอบครองคุณค่าทางด้านความ
เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์เอาไว้ เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายอย่างการปลุกเร้าประสบการณ์ทางสุนทรียะ
พระพุทธศาสนาก็มีทัศนะต่อศิลปะในฐานะที่เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ (Instument) ที่นาพาจิตให้หยั่งรู้
ความจริงในบางเรื่องซึ่งมีความละเอียดอ่อนหรือเข้าถึงได้ยาก (ประมวล เพ็งจันทร์, 2558 : สัมภาษณ์) มีบ่อยครั้งที่
อารมณ์ทางศาสนาสามารถจะรักษาหรือถ่ายทอดออกมาได้อย่างดีที่สุดก็ด้วยอาศัยศิลปะเป็นสื่อหรือเครื่องมือในการ
ถ่ายทอด จะเห็นได้จากวรรณกรรมทางศาสนา ศิลปะทางศาสนา หรือดนตรีทางศาสนา เป็นต้น ที่สาคัญคือพุทธ
ศาสนานั้นเห็นว่า ความงามที่จะต้องสามารถนาพาจิตไปสู่สภาวะที่สามารถประจักษ์แจ้งความเป็นจริง สามารถสลาย
ความยึดมั่นถือมั่นหรือการปรุงแต่งลงได้ และเช่นเดียวกันที่คามิน เลิศชัยประเสริฐได้ใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการ
แสวงความหมายหรื อพยายามจะทาความเข้าใจกับชีวิต อย่างเป็นองค์รวม งานหลายๆ ชิ้นของคามินเริ่มต้นจาก
คาถามเหล่านี้ เช่น ชีวิตเกิดมาเพื่ออะไร ก่อนเกิดคืออะไร ตายแล้วไปไหน ทาไมเราถึงมีความทุกข์ ฯลฯ และไม่ใช่แค่
ท างานศิ ล ปะที่ แ ยกส่ว นจากการมีชีวิ ต ส าหรั บ คามิน “กระบวนการใช้ ชีวิต นั่น คื อ ศิ ล ปะที่ อ ยู่ ใ นตัว เรา ซึ่ ง ถู ก
กลั่นกรองจากประสบการณ์ที่ทุกคนได้รับในแต่ละวัน ทุกข์บ้าง สุขบ้าง นั่นแหละคือชีวิต” (พรรษพร โตเทศ, 2560 :
25) สาหรับคามินนี้คือบทบาทที่สาคัญของศิลปะยุคใหม่ที่ไม่แยกขาดกับกระบวนการใช้ชีวิต ซึ่งอาจเรียกศิลปะชนิด
นี้ว่าเป็น “Art of Living” ในแง่นี้หากจะลองอภิปรายถึงความหมายในการทางานศิลปะของคามิน ก็ดูจะสอดคล้อง
กับแนวคิดทางศิลปะของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาคนสาคัญคือ ท่านพุทธทาสภิกขุ ท่านซึ่งมีทัศนะต่อศิลปะว่า
ศิลปะคือความจริงของกฎของธรรมชาติ หากเราเข้าใจภาวะความเป็นจริงของสิ่งทั้งปวงแล้ว การรู้จักภาวะเช่นนี้ว่า
เป็นการรู้จักความเป็นศิลปะที่แท้จริง ศิลปะจึงปรากฏอยู่ในทุกสิ่งทั้งในตัวเราและสิ่งทั้งปวง มีอยู่ทุกที่ทุกเวลา และ
เมื่อมนุษย์ค้นพบศิลปะในความหมายดังกล่าวแล้วเราก็จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกฎธรรมชาตินั้น (พิชัย สุขวุ่น,
2554 : 1–32) ส่วนข้อแตกต่างกันนั้นอยู่ที่คามินใช้ศิลปะเพื่อเรียนรู้และเข้าใจชีวิต ไม่ได้มีเป้าหมายในระดับที่มุ่งสู่
ความหลุดพ้นหรือนิพพานเฉกเช่นนักบวชในพุทธศาสนา
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บทสรุป
การนาแนวคิดพุทธปรัชญาในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยของคามิน เลิศชัยประเสริฐ นั้น ตัวศิลปิน
ได้การประยุกต์ใช้คาสอนทางพุทธปรัชญาเพื่อแสวงหาความเข้าใจในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการพยายามเข้าใจความหมาย
ชีวิตจากกระบวนการไตร่ตรองประสบการณ์ของตนเองที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาด้วยวิธีวิปัสสนา หรือการ
เห็นความหมายของชีวิตที่ไม่จีรังผ่านการสังเกตจิตใจของตนอันสะท้อนหลักอนัตตา ความไม่เที่ยง และการไม่มีตวั ตน
หรือการเรียนรู้ตนเองผ่านความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างตัวตน สังคม และธรรมชาติอย่างเป็นองค์รวม ไม่ แยก
ขาดกันจากซึ่งก็คือ หลักปฏิจจสมุปบาท และเน้นการสร้างสรรค์ที่ตัวกระบวนการ ในการทางานมากกว่าดูที่ผลลัพธ์
หรือผลสาเร็จของงาน การทางานที่ปราศจากเส้นแบ่งระหว่างผู้กระทา และสิ่งถูกกระทา ซึ่งก็คือความรู้ที่แท้จริง
ในทางพุทธปรัชญา ที่ผู้รู้และความรู้มีสภาวะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่สามารถแยกสิ่งที่ถูกรู้กับผู้รู้แยกออกจากกัน
ได้ ประเด็นเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงของบทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะ ปรัชญา และศาสนา ในบริบท
ของศิลปะร่วมสมัยที่น่าสนใจ เพราะไม่ใช่แค่การทางานศิลปะเพื่อสร้างทัศนธาตุหรือรูปทางศิลปะที่แปลกใหม่น่าตื่น
ตาตื่นใจเท่านั้น แต่ศิลปะยังให้คุณค่าที่สาคัญคือการเป็นเครื่องมือในการเข้าใจความหมายและคุณค่าของชีวิต ซึ่งจะ
เกิดขึ้นได้ก็ด้วยการเข้าใจในหลักปรัชญาที่ลึกซึ้งอย่างแท้จริง
และเมื่อลองมองกลับมาดู การสร้างงานพุทธศิลป์หรืองานศิลปะในแนวพุทธศาสนายุค ปัจจุบัน จะพบว่า
กระบวนการทางความคิดต่อการทางานในแนวทางพุทธศิลป์นั้นได้ปรับเปลี่ยนไปตามเป้าหมายและระบบคุณค่าที่
เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ ศูนย์กลางของการสร้างสรรค์งานนั้นอยู่ที่ตัวศิลปินหรือการยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง ไม่ได้
อยู่ที่ปรมัตถสัจจะหรือความว่างเปล่าอีกต่อไป แต่มีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่การแสวงหาอัตลักษณ์ ของตัวศิลปินเอง การ
แสวงหาอัตลักษณ์ ซึ่งเป็นหัวใจของการสร้างงานศิลปะแบบสมัยใหม่ ย่อมตรงข้ามและขัดแย้งกับหัวใจของพุ ทธ
ศาสนาที่เน้นเรื่องความว่างเปล่า สิ่งเหล่านี้ทาให้เกิดความทับซ้อนและสับสนต่อการพิจารณาคุณค่าของพุทธศิลป์
ปัจจุบันหรือไม่ เราควรที่จะได้ทบทวนตรวจสอบสุนทรียเจตคติให้กระจ่างชัด หรือไม่ว่า งานพุทธศิลป์ของไทยได้มี
หน้าที่มุ่งสู่การสร้างสรรค์ผลงานขึ้นเพื่อยกระดับจิตของผู้สร้างและผู้ชมได้มากน้อยเพียงใด ผลการศึกษาในครั้งจากนี้
ทาให้ผู้เขียนมีความเห็นว่า การสร้างงานพุทธศิลป์ในสังคมไทยควรจะได้พิจารณาความเป็นพุทธปรัชญา ทั้งในส่วนที่
เป็นความคิดและวิธีการสร้างสรรค์งานศิลปะ โดยมีเจตคติที่มุ่งสู่ความเข้าใจในหลักปรัชญาอันลึกซึ้ง อันเป็นการช่วย
สร้างองค์ความรู้ทั้งทางศิลปะ ปรัชญาและศาสนา ให้กว้างขวางต่อไป
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โปงอีสาน: วัตถุสัญลักษณ์กับภาพแทนความเป็นชายในวัฒนธรรม
พุทธศาสนาแบบชาวบ้าน
Poang Isan: A Symbol and presentation of Men
in Folk Buddhism Culture
สุทธินันท์ ศรีอ่อน1
บทคัดย่อ
บทความนี้มุ่งศึกษาเรื่องโปง (ระฆังไม้) ในวิถีวัฒนธรรมอีสานและการสื่อความหมายในฐานะภาพแทน
ความเป็นชาย จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า “โปง” เป็นวัตถุให้เสียงที่สาคัญในวัฒนธรรมพระพุทธศาสนา
แบบชาวบานในภาคอีสาน โดยปรากฏว่าวัดส่วนมากในพื้น ที่ภาคอีส านมั กสร้า งโปงไว้ประจาวัดเพื่อ ใช้ ตี บ อก
สัญญาณ ๑) แสดงให้รู้ว่าเป็นเวลาที่พระสงฆ์จะออกบิณฑบาตเช้า ๒) เตือนให้ชาวบ้านไปฟังธรรมที่วัดในฤดูพรรษา
และ ๓) การทาบุญทอดถวายบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติ ทั้งนี้ ข้อมูลยังแสดงว่า “โปง” ใช้ตีเพื่อบอกสัญญาณ
ก่อนทาบุญเสมอ โปงยังเป็นคาที่สื่อความถึงกิริยาอาการนอนของคนคือมีใช้ในคาว่า นอนคลุมโปงและเปิดโปง ซึ่ง
เป็นคาที่น่าจะสัมพันธ์กับการขุดโปงในวิถีวัฒนธรรมพุทธแบบชาวบ้านในอีสาน
นอกจากนี้ “โปง”ยังเป็นวัตถุสื่อให้เป็นความเป็นชายปรากฏ โดยพบว่าโปงเป็นวัตถุขนาดยาวที่ทาจาก
ไม้ผ่านการกลึงแล้วมีลักษณะเช่นเดียวกับหอก เสาไม้ และด้ามพร้าเป็นต้น อันเป็นวัตถุสัญลักษณ์สื่อให้เห็นภาพของ
ความเป็นชาย ทั้งนี้ยังพบว่า โปงมีที่ตั้งในพื้นที่วัด คือใต้ถุนกุฏิพระสงฆ์หรือหอกลองที่ถือกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ในทางพระพุ ท ธศาสนา และยั งถื อ เป็ น พื้ น ที่ ข องผู้ ชายในระบบคิ ด สั งคมไทยแบบดั้ งเดิ มที่ อิ งอยู่ กั บ แนวคิ ด ใน
พระพุทธศาสนา ดั งนั้น “โปง” จึงเป็นทั้งวัตถุที่ใช้เสียงสื่อความหมายสาหรับผู้คนในสังคมอีสานและเป็นวัตถุ
สัญลักษณ์ภาพแทนความเป็นชายในพื้นที่พระพุทธศาสนาแบบเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานดังกล่าวแล้วนั่นเอง
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Abstract
This study aims to explore the representative images and interpretations of Poang
(poʊŋ) - a wooden bell in Isan culture as a phallic symbol. It has been found that “Poang” is an
important instrument to produce sound signals in temples of Isan Region. Poang is hit for 1) signaling
monks to receive food offerings in the morning 2) reminding the Isan people to listen to Buddhist
sermons and 3) making merit for people who passed away. The data shows that “Poang” is hit
before merit-making ritual begins. In addition, the word “Poang” signifies the actions of a person
lying down with a blanket covering his whole body, and of revealing secrets. Such actions are
believed to be related to Poang digging in the Folk Buddhism culture in Isan.
Furthermore “Poang” is clearly a representation of masculinity because Poang, made
from wood using woodcarving technique, has a shape similar to a knife handle. Poang in Isan culture
is placed in temple grounds under housing for Buddhist monks or in the drum tower. These are
the sacred areas according to the patriarchal society where Folk Buddhism is prevalent.
Keyword: poang, pong, phallic, symbol, representation, folk Buddhism culture

บทนา
โปงคือท่อนไม้ขุดข้างในให้เป็นโพรง รูปเหมือนระฆังผาล ใช้ตีเหมือนระฆัง นิยมกันทางภาคอีสาน (น. ณ
ปากน้า, ๒๕๓๐: ๑๘๖) โปงเป็นวัตถุที่นิยมสร้างและนาไปไว้ที่หอกลองในภาคอีสาน กล่าวคือในวัดวาอารามภาค
อีสานมีถาวรวัตถุที่สาคัญแตกต่างจากวัดในพื้นที่อื่นๆ กล่าวคือทุ กวัดมักมี “หอกลอง” สิ่งหรือวัตถุที่อยู่ภายใน
หอกลองร่วมกับกลองเพล ระฆัง คือ โปง อนึ่ง“โปง” เป็นเครื่องตีที่ทาจากไม้และมีรูปลักษณ์คล้ายกับระฆัง หากแต่
มีลักษณะสูงกว่าในแนวตั้งและยาวกว่าในแนวนอนเมื่อเปรียบเทียบกับระฆัง อีกแง่หนึ่งโปงส่วนมากนิยมสร้างด้วย
แรงมือของพระสงฆ์และชาวบ้านร่วมกัน พระครูโสภณขันติพราภรณ์ อายุ ๘๕ ปี (เจ้าอาวาสวัดบ้านบัววัด) อธิบาย
ว่า “โปง เป็นสิ่งสาคัญที่พระเณรใช้ตีก่อนอออกบิณฑบาตและตีเพื่อเป็นสัญญาณให้ญาติโยมมาฟังเทศน์ในฤดู
พรรษา” พระครูโสภณยังอธิบายอีกว่า โปงที่วัดบ้านบัววัด อาเภอวารินชาราบ จังหวัด อุบลราชธานี เป็นโปงเก่าแก่
ที่สร้างมาพร้อมๆ กับการก่อตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๒๕ และตนเองเกิดที่หมู่บ้านดังกล่าวทั้งได้พบว่าพระสงฆ์จะตีโปง
และมีวัฒนธรรมการตีโปงเช้าและโปงแลงมานาน (พระครูโสภณขันติพราภรณ์, สัมภาษณ์ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐)
พระเทพสารเมธี (บัวศรี ชุตินฺธโร) มีอายุ ๖๔ ปี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุติ) กล่าวว่า โปงจาต้องมีอยู่ทุกวัด
เพราะเป็นสิ่งสาคัญทั้งเสียงโปงเป็นเสียงที่ได้ยินไกลกว่าระฆัง ดังนั้น เมื่อชาวบ้านได้ยินเสียงโปงก็จะรู้ได้ว่า ๑)
พระสงฆ์จะออกบิณฑบาตเช้า และ ๒) วันนี้เป็นวันพระจะต้องไปวัดเพื่อฟังธรรม ทั้งยังพบว่า โปงในภาคอีสานมี
ประจาทุกวัดทั้งวัดที่สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายและธรรมยุติ (พระเทพสารเมธี [บัวศรี ชุตินฺธโร], สัมภาษณ์, ๖
มิถุนายน ๒๕๖๐) เห็นได้ว่า “โปง” เป็นวัตถุตีเพื่อให้เสียงอาณัติสัญญาณสาหรับชาวบ้านทานองเตือนให้รู้ว่าจะต้ อง
ทาอะไร
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เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่า “โปง” เป็นเครื่องกาเนิดเสียงสาคัญที่หลายวัดในพื้นที่ภาคอีสานมักจะมีไว้ตี
บอกสัญญาณ ลักษณะเช่นนี้ย่อมทาให้วัดทุกวัดในภาคอีสานนิยมทาโปงขึ้นใช้ ลักษณะน่าจะทาให้โปงเป็นวัตถุ
สัญลักษณ์ที่ทาให้เกิดเสียงสาคัญในหมู่ชาวพุทธภาคอีส าน พระครูสิริธรรมโกวิทอายุ ๖๐ ปี เจ้าคณะอาเภอทุ่งเขา
หลวง จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า “โปง เป็นวัตถุให้อาณัติสัญญาณสาหรับชาวบ้าน เพราะก่อนหน้านี้วัดในเขตทุ่งเขา
หลวงยังไม่นิยมระฆังโลหะซึ่งมีกรรมวิธีที่หล่อยากกว่าการขุดโปง พระสงฆ์ได้อาศัยตีโปงเพื่อเป็นสัญญาณบอกให้
หนุ่มสาวชาวบ้านออกมาทอเสื่อยาวและดายหญ้าวัด หรือแม้แต่ในเทศกาลสาคัญวัดดอนเกลือก็จะใช้เสียงโปงเพื่อ
เป็นสัญญาณบอก เช่น เวลาทอดบังสุกุลช่วงเข้าพรรษาพระก็จะตีโปงย่าโปงตอนเย็นบอกสัญญาณให้ชาวบ้านออกมา
ทอดบังสุกุลที่วัดเพื่อทาบุญอุทิศไปให้ญาติที่เสียชีวิตไปแล้ ว” (พระครูสิริธรรมโกวิท, สัมภาษณ์. ๒๔ พฤษภาคม
๒๕๖๐) ดังนั้น สาหรับวัดในพื้นที่ภาคอีสานไม่เพียงโปงจะเป็นเครื่องให้เสียงที่สาคัญกับพระสงฆ์เท่านั้น หากแต่ยัง
พบว่า พระสงฆ์ในภาคอีสานยังนิยมตีโปงเวลาที่ผู้คนทาบุญอุทิศไปให้ญาติที่เสียชีวิตแล้ว โดยเชื่อกันว่าเสี ยงโปงเป็น
เครื่องบอกให้รู้ว่ามีการทาบุญอุทิศไปให้ (พระครูโสภณโชติคุณ, สัมภาษณ์. ๒๔กรกฎาคม ๒๕๖๐) เช่นเดียวกัน
“โปง” ยังเป็นเครื่องเสียงในอารามชนิดเดียวที่มีรูปลักษณ์คล้ายลึงค์ ลักษณะเช่นนี้ทาให้โปงไม่เพียงแต่เป็นเครื่องตี
บอกสัญญาบุญในหมู่ชาวพุทธอีสานเท่านั้ น หากแต่ยังเป็นคล้ายกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกับศิวลึงค์ที่ผู้คนให้ความ
นับถือไม่ขึ้นเหยียบเพราะกลัวบาป (พระครูโสภณโชติคุณ, สัมภาษณ์. ๒๔กรกฎาคม ๒๕๖๐) บทความนี้จึงมี
วัตถุประสงค์อธิบายมุมมองเรื่อง “โปง” ในแง่มุมต่างๆ โดยจะอธิบายจากตานานการสร้างโปง โปงกับความเป็นวัตถุ
เสียงสัญลักษณ์สาหรับชุมชนชาวพุทธในอีสาน ซึ่งเป็นพื้นที่พุทธศาสนาแบบชาวบ้าน ซึ่งสุดท้ายจะแสดงให้เห็นภาพ
ของโปงในมิติของภาพแทนความเป็นชาย ดังนี้
ตานานโปง
ศัพท์ว่า “โปง” เรียกตามเสียงซึ่งเอาไม้กระทุ้งแล้วออกเสียงดัง โปง-โปง ฟังไกลออกไปเสียง “โปงหริ่งๆ
หรือ ปุงหริ่งๆ” ชาวอีสานเรียกกิริยาอาการเช่นนี้ว่า “ทั่งปง” คือตีโปงโดยอาศัยไม้ท่อนยางกระทุ้งให้เกิดเสียงนั่นเอง
การทั่งโปงในวัดนิยมทั่งกัน ๒ เวลา คือ ๑) เวลาเช้าตรู่ทั่งโปงเป็นสัญญาณเตือนชาวบ้านพระสงฆ์ออกบิณฑบาต ซึ่ง
เรียกว่า “โปรดสัตว์” การทั่งหรือตีโปงเวลานี้เรียกว่า “ทั่งโปงเช้า” และ ๒) เวลาเย็นมีสัญญาณทั่งโปงรวมพระสงฆ์
ในวัดจะสวดมนต์ทาวัตร ซึ่งเป็นกิจของสงฆ์ ทั่งในเวลานี้เรียกว่า “ทั่งโปงแลง” (ทั่งในเวลาใกล้ค่า)(พระอริยานุวัตร,
๒๕๓๖: ๔๖) คาอธิบายของพระอริยานุวัตรสอดคล้องกับเรื่อง “โปง” ซึ่งจารุบุตร เรืองสุวรรณอธิบายไว้ว่า “โปง”
มีความหมายว่า “โป่ง”ในภาษาไทยภาคกลางคือหมายถึงสิ่งที่มีลักษณะกลวงข้างใน ทุกๆ วัดในภาคอีสานสมัยก่อน
จะมี “โปง” ทาด้วยท่อนไม้ขนาดใหญ่ ขุดเจาะให้กลวง เสร็จแล้วแขวนไว้สาหรับใช้ท่อนไม้กระทุ้งตี (อีสานเรียกว่า
ทั่ง) เพื่อบอกสัญญาณ ทั้งยังมีเสียงไพเราะก้องกังวานให้คนทั่งทั้งหมู่บ้านได้ยิน เสียงโปงเป็นสัญญาณบอกหรือเตือน
ให้ทราบถึงเวลาทาบุญหรือฟังเทศน์ตามวัด หรือเตือนให้ผู้ประกอบการอาชีพต่างๆ ทราบเวลา ตลอดจนได้ยินไป
ถึงผู้ที่กาลังทางานในป่าหรือเดินทางในป่าให้ทราบเวลาจวนค่าและกาหนดทิศทางเข้าสู่หมู่บ้าน (จารุบุตร เรือง
สุวรรณ, ๒๕๒๕: ๘๘) เมื่อพิจารณาคาอธิบายทั้งของพระอริยานุวัตรและจุรุบุตร เรื่องสุวรรณทาให้น่าเชื่อได้ว่า โปง
เป็นวัตถุที่มีเสียงเป็นสัญลักษณ์ที่สัมพันธ์กับพุทธศาสนาที่เมื่อตีหรือกระทุ้งแล้วมีจะได้ยินเสียงดังกังวานเพื่อบอกให้รู้
หรือสื่อความหมาย ดังนี้ คือ
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๑) สัญญาณเตือนให้ชาวบ้านอีสานรูว้ ่าพระสงฆ์จะออกเดินบิณฑบาต สัญญาณเตือนพระสงฆ์ก่อนทาวัตร
สวดมนต์ และเป็นเสียงสัญญาณบอกให้ชาวบ้านในภาคอีสานออกมาทาบุญและฟังธรรม
๒) สัญญาณเตือนชาวบ้านให้รู้เวลาเลิกงาน และสัญญาณเตือนชาวบ้านที่ออกไปทาไร่ไถนาไกลหมู่บ้านรู้
ว่าเป็นเวลาเย็นและให้กลับเข้าหมู่บ้าน
ดังนั้น จึงอาจพิจารณาได้ว่า โปงเป็นวัตถุให้เสียงกังวานที่มีความสาคัญต่อพระสงฆ์และชาวบ้านในภาค
อีสาน ยิ่งกว่านั้นควรสังเกตได้ว่า โปงเป็นเครื่องหรือวัตถุตีสาหรับการทาบุญและต้องตี หรือ “ทั่ง” ก่อนและหลัง
ทาบุญกุศล คือ ก่อนพระออกบิณฑบาต และหลังชาวบ้านทาบุญอุทิศไปให้ญาติผู้ล่วงลับ มิติเช่นนี้เองที่ทาให้โปงใน
สังคมอีสานเป็นเครื่องเสียงตีให้อาณัติสัญญาณ ข้อนี้เองที่ทาให้“โปง” เป็นสิ่งที่มีความเป็นมาน่าสนใจ
ในตานานโปงนั้น โปงเป็นสมบัติของชาวอีสานลุ่มแม่น้าโขงมาแต่โบราณ ผู้คนนิยมทาโปงไม้ถวายพระสงฆ์
เป็นเครื่องสัญญาณดังกล่าว สมัยก่อนมีอยู่ทุกวัดใช้ไม้ประดู่ดงเจาะทาโปง มี ๓ ขนาด คือ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง
และขนาดเล็ก ไม้ที่เจาะทาโปงนั้นนอกจากไม้ประดู่แล้วยังเลือกไม้เต็งรังซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็ง แม้ต้นประดู่ดงนั้นยัง
เลือกเอาไม้ประดู่หินซึ่งมีเนื้อแน่นและเอียดและแข็ง (พระอริยานุวัตร, ๒๕๓๖: ๔๖) สัมฤทธิ์ มุขภักดี (อายุ ๗๔ ปี)
ไวยาวัจกรวัดสว่างเหล่าอ้อย อาเภอร่องคา จังหวัด กาฬสินธุ์ กล่าวว่า “ไม้ที่คนโบราณนิยมทาโปงและถือว่าเสียงดัง
ไพเราะกังวานและดังไปไกลนั้นคือไม้ มะหาด อนึ่ง การทาโปงจะต้องขุดเจาะให้ทันเวลาเพราะเกรงว่าไม้จะฉีกและ
แห้งก่อน” (สัมฤทธิ์ มุขภักดี, สัมภาษณ์ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐)
การทาโปงหรือขุดเจาะโปงนั้น นายช่างผู้ชานาญในการเจาะโปงนั้น เลือกหาต้นไม้ประดู่ดงต้นใหญ่ทั้งลา
วัดลาต้นโดยรอบวงกลมประมาณ ๒ เมตร จึงขุดเจาะลาต้นให้กลวงเหลือความหนาประมาณคืบ ตั้งแต่ปลายถึงโคน
ต้นซึ่งเหลือไว้ประมาณคือ ทาเป็นหูสอดไว้สอดคานที่ต้นเสา ลักษณะเป็นหัวเล็กจากปากโปงยาวประมาณ ๑ ศอก
คืบเจาะเป็นรูแผ่ จึงตกแต่งตัวท่อนไม้โปงนั้นให้เกลี้ยงเกลา นาคานสอดหูโปงและเสา ๒ เสาฝังดินไว้ใต้ถุนหอกลอง
จากนั้นจึงเอาไม้ยาวๆ ประมาณ ๒ เมตรทั่งหรือกระทุ้งที่ปาก จะออกเสียงไปไกลประมาณ ๓-๔ กิโลเมตร ชาวบ้าน
จะออกมาวัดช่วยกันขุด กลึงขึ้นรูปโปง ขูดและขัดให้ได้เสียงไพเราะ อาศัยช่างผู้ชานาญจึงออกเสียงไพเราะดี ดัง
ภาพประกอบต่อไปนี้

ภาพประกอบ ๑ ภาพโปงวัดบ้านกระยอม ภาพประกอบ ๒ ภาพโปงวัดสว่างเหล่าอ้อย
ตาบลเหล่าอ้อย อาเภอร่องคา จังหวัดกาสินธุ์ ตาบลเหล่าอ้อย อาเภอร่องคา จังหวัดกาสินธุ์
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บางท้องถิ่นหาไม้ประดู่ดงไม่ได้ ช่างโปงอาจหาได้เพียงไม้ขนาดกลาง จึงจาเป็นต้องนามาเจาะขูด และ
ขุดวัดลาต้นประมาณ ๑.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๒.๕๐ เมตร ช่างมักกาหนดตามส่วนสัดของต้นไม้ ซึ่งถ้าได้ไม้ใหญ่
มาก็จะทาโปงได้รูปทรงขนาดใหญ่ จากนั้นต้องทาหู หรือคว้านเจาะรูไว้เพื่อสอดคานให้สะดวกสาหรับหามหรือ
เคลื่อนย้ายแล้วค่อยเจาะรูแพส่วนสัดได้ถูกต้อง ซึ่งช่างโปงมักรู้วิธีดีว่าจะปรับแต่งเสีย งอย่างไร ทั้งจะขัดให้เกลี้ยงดี
ซึ่งต้องใช้ใช้ฝีมือละเอียดพอสมควรส่วนข้างบนช่างจะต้องทาช่องสาหรับสอดหูคานเวลาผูกติดกับต้นเสา ครั้งทาโปง
เสร็จแล้วจึงนาไปขุดหลุมฝังเสาไว้ใต้ถุนหอกลอง จากนั้นจึงเอาไม้ทุ้งหรือกระทุ้งจะออกเสียงโปงจะไพเราะดังไกล
หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการทาให้ถูกต้องตามแบบฉบับการทาโปงตามแต่ละพื้นที่แตกต่างกันไป(พระอริยานุวัตร, ๒๕๓๖:
๔๗)
อนึ่ง คาว่า“โปง” เป็นภาษาไทยหมายถึงที่รวมของสัตว์ทั้งหลาย รวมกินโป่งหรือศัพท์ว่า “โป่ง” แปลว่า
เปิดเผยหรือเปิดโปง แต่ในภาษาบาลีมคธนั้นท่านเจ้าคุณพระสารคามมุนี (สาร ภาภูตานนท์) ได้ให้ความหมาย
ในสัททนีติมูลกัจจายนะว่า “จุงฺกุ” แปลว่าโปง ผู้มีศรัทธาสร้างโปงถวายวัด คาถวายโปงจึงมีว่า “สงฺฆสฺสจุงฺกุ”แปล
ความว่า “ข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายโปงแด่พระภิกษุสงฆ์ดังนี้ ” ท่านเจ้าคุณพระสารคามมุนีถือเป็นผู้มีความรู้ภาษา
บาลีคัมภีร์มูลกัจจายนะจึงน่าจะใช้ศัพท์ว่า “จุงฺกุ” ตรงกับความหมายในภาษาบาลี การสร้างระฆังใหญ่แขวนไว้ตาม
หอเป็นเครื่องหมายตีสัญญาณลงทาวัตรสวดมนต์ของพระสงฆ์แต่ละวัดนั้น เมื่อพิจารณาจากรูปทรงระฆังที่หล่อผสม
ด้วยนวโลหะเพื่อให้เป็นทองห้าวส่งเสียงไพเราะไปไกลนั้นชะรอยจะประยุกต์ทรงไปจากโปง ซึ่งเหมือนกันโดยรูปทรง
จริงๆ เพียงแต่ทาหูหิ้วต่างหากจากโปงเท่านั้น นอกจากนั้นเหมือนกันหมด บทบาทการตีระฆังยังเหมือนบทบาท
การทั่งโปงหรือกระทุ้งโปง ใช้บทบาท ๒-๓ ลาเหมือนกัน แม้ระฆังลูกใหญ่ลูกเล็กก็เช่นเดียวกับโปง แต่ทาสั้นกว่า
โปงคือหล่อความยาวศอกกว่าโตประมาณเท่าถังหรือครุตักน้า โดยประยุกต์จากรูปทรงโปงโบราณ (พระอริยานุวัตร,
๒๕๓๖: ๔๗-๔๘) พระครูโสภณขันติพราภรณ์ อายุ ๘๕ ปี กล่าวว่าตนเกิดที่บ้านบัววัดได้เห็นการสร้างโปงที่วัดแห่งนี้
มานาน อีกทั้งเห็นว่าวัดต่างๆ ในภาคอีสานนิยมสร้างโปงใช้ก็น่าจะด้วยอาศัยไม้เป็นวัสดุสาหรับสร้างโปงซึ่งเป็นของ
หาได้ง่ายกว่าการสร้างโปง หรือที่รียกว่าระฆัง (พระครูโสภณขันติพราภรณ์, สัมภาษณ์ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐)
คาอธิบายเรื่องระฆังมีพัฒนาการไปจากโปงข้างต้นของพระอริยานุวัตร และของพระครูโสภณขันติพรา
ภรณ์มีความสอดคล้องกัน ผู้เขียนมีความเห็น สอดคล้องกับพระครูโสภณขันติพราภรณ์ เพราะโปงโลหะในพื้นที่ภาค
อีสานไพบได้น้อยมาก โดยเบื้องต้นปรากฏหลักฐานว่ามีที่วัดท่าม่วง หมู่ที่ ๒ ตาบลท่าม่วง อาเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด สร้างโปงทองเหลืองหล่อผสมโลหะแบบทองห้าวเป็นโปง ทั้งยังพบการใช้คาว่า “โปง” ซึ่งจารึกด้วยอักษร
ธรรมอีสาน ดังรูปต่อไปนี้
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ภาพประกอบ ๓ ภาพโปงโลหะผสมวัดท่าม่วง

ภาพประกอบ ๔ ภาพจากรึกอักษรคาว่า “โปง”

(ภาพถ่ายโดย...บุญชู ภูศรี)

(ภาพถ่ายโดย...บุญชูภูศรี)
คาอ่านจารึกโปง

คาจารึก
1. พฺรพุทฺธสฺงกฺลาฑราชาไฑ๒๔๗๒ พฺรวสฺสปีมเสังเฑิอน
๓ ออกใหฺม ๘ คาวัน ๕ ทานพฺรคฺรูสีลา
2. อุปัษชาวัฑถามฺวงไดพฺอมพฺรสฺงฆสามเณัน ทังทายก
ทายิกาไนบานถามฺวงมีใจใสสทฺธา
3. สฺรางโบงรูปนีมีทฺองอฺยูแสนหฺนึงพอฺย ๖ ช...แล ...
านคฺรูหมาบานชีทฺวรไดมาเบฺน...รธางหฺลแลฯ

คาปริวรรต
1. พระพุทธสังกาศได้ ๒๔๗๒ พระวัสสา ปีมะเส็ง เดือน
๓ ออกใหม่ ๘ ค่า วัน ๕ ท่านพระครูสีลา
2. อุปัชฌาย์วัดท่าม่วงได้พร้อมสงฆ์สามเณร ทั้งทายก
ทายิกาในบ้านท่าม่วงมีใจในศรัทธา
3. สร้างโปงรูปนี้มีทองอยู่แสนหนึ่ง พลอย 6 ...แล...า
นครูหมาบ้านชีทวนได้มาเป็น ...รธานหล่อแลฯ

อ่านโดย..บุญชู ภูศรี
เมื่อพิจารณาเนื้อความจารึกข้างต้นจะเห็นว่า “โปง” เป็นเครื่องกาเนิดเสียงที่มีใช้ในอีสานราวปี พ.ศ.
๒๔๗๒โดยใช้คาว่า “โปง”สอดคล้องกับความหมายที่ปรากฏในพจนานุกรมของปรีชา พิณทอง ว่า “โปงทอง น. โปง
ที่ใช้อหล่อด้วยทอง ใช้ทองนาหนักเป็นหมื่นๆ รูปร่างเหมือนโปงไม้ พระสงฆ์ใช้ตีเวลาทากิจของสงฆ์ และใช้ตีเวลาที่
พระสงฆ์จะแสดงธรรมโปรดญาติโยม โปงทองนี้ใช้ตีวันธรรมดา เรียกว่า “ตีโปงแลง” ถ้าเป็นวันพระพระสงฆ์จะตี
กลองแลงแทน โปงนี้คล้ายกับระฆังภาคกลาง แต่โปงรูปแคบและมีน้าหนักมากกว่าระฆังมาก โปงทุกชนิดทั้งโปงไม้
โปงเหล็กและโปงทองคนอีสานมีใช้ทาได้และทาเป็น ทุกวัดทุกบ้านจะต้องมีโปงเหล่านี้ไว้ประจา” (ประชา พิณทอง,
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๒๕๓๒: ๕๒๕) จากข้อมูลเห็นได้ว่า โปงที่ใช้กันในพื้นที่ภาคอีสานมีทั้งโปงไม้และโปงโลหะ โดยโปงโลหะนิยมหล่อ
ด้วยทองเหลืองทั้งอาจมีขนาดเล็กกว่าโปงไม้ สันนิษฐานว่า ก่อนหน้ าโลหะที่จะใช้หล่อโปงเป็นของหายากในพื้นที่
ดังกล่าว
ส่วน “โปงไม้” คือโปงที่ทาด้วยไม้เรียกว่าโปงไม้ มี ๒ ชนิด คือ ชนิดเล็กและชนิดใหญ่ชนิดเล็กทาด้วย
ไม้ไผ่ ทาด้วยไม้แก่นที่กลึงก็มีรูปร่างคล้ายกระดิ่งมีรูแพสองข้าง ลูกอยู่ข้างในก็มี อยู่ภายนอกก็มี ที่อยู่ภายนอกมีสอง
ลูกห้อยขนาบอยู่สองข้างโปงชนิดเล็กนี้มีไว้แขวนคอวัวควาย ส่วนโปงชนิดใหญ่ทาด้วยไม้แก่นรูปกลมยาวถึง ๔ ศอก
ขึ้นไป เส้นผ่าศูนย์กลางศอกคืบ มีรูแพสองข้างมีหูสองข้างสาหรับสอด ไม้แขวนไว้ข้างในเป็นโพรง พระสงฆ์ใช้ตีตอน
เช้าในเวลาจะออกบิณฑบาตเรียกว่า “ถั่งโปงเช้า”(ประชา พิณทอง, ๒๕๓๒: ๕๒๕)โปงในความหมายของปรีชา
สามารถแยกได้ ๒ ประเภทคือ ๑) โปงไม้ ๒) โปงทอง ทั้งนี้โปงไม้ในคาอธิบายของปรีชายังแบ่งเป็นโปงไม้ไผ่สาหรับ
แขวนไว้ที่คอวัวและควายซึ่งคือ “โปงเล็ก” กับโปงไม้ที่กลึงและใช้ตีเป็นสัญญาณบอกเวลาพระสงฆ์ออกบิณฑบาตซึ่ง
คือ “โปงใหญ่” โปงไม้ชนิดหลังนี้เองเป็นโปงชนิดเดียวกับที่พระอริยานุวัตรและจารุบุตร เรืองสุวรรณ อธิบายไว้ว่า
โปงไม้ไผ่ที่แขวนที่คอวัวควายนั้นชาวอีสานไม่เรียกว่าโปงลางหรือโปง หากแต่เรียกว่า “ขิกหรือขอ หรือขอลอ ซึ่ง
ต่อมาพวกผู้ใหญ่บ้านกานันนามาใช้ตีเป็นเสียงสัญญาณเรียกประชุมลูกบ้านเรียกกันต่อมาว่า “กะลอหรือเกราะ” โปง
ไม้ขนาดเล็กอาจมีแขวนคอควายอยู่บ้าง (จารุบุตร เรืองสุวรรณ, ๒๕๒๕: ๘๘) เมื่อเป็นเช่นนี้ “โปงเล็ก” สาหรับ
แขวนคอวัวควายนั้นคงเรียกต่างกันและที่เรียกว่า “โปง” คงมีใช้กันไม่มากนัก ส่วนโปงที่ใช้กันตั้งแต่อดีตถึ งปัจจุบัน
ในวิถีวัฒนธรรมชาวพุทะภาคอีสานนั้นเข้าใจว่าจะเป็นโปงตามคาอธิบายของพระอริยานุวัตร และจารุบุตร อธิบายไว้
ดังปรากฏภาพต่อไปนี้

ภาพประกอบที่ ๕ ภาพโปงวัดบ้านดงเมือง

ภาพประกอบที่ ๖ ภาพโปงวัดหอก่อง

ตาบลเหล่าอ้อย อาเภอร่องคา จังหวัดกาฬสินธุ์

ตาบลในเมือง อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
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เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่า ลักษณะโปงข้างต้นเป็นโปงที่ใช้กันในวัดวาอารามในพื้นที่ภาคอีสาน และเป็น
วัตถุที่ใช้ตีเพื่อให้เสียงดังกังวานเป็นสัญญาณสาหรับการบาเพ็ญบุญกุศล ทั้งนี้โปงชนิดดังกล่าวมี ๓ ขนาด คือ ขนาด
ใหญ่ กลางและเล็ก พระอริยานุวัตรอธิบายว่า สาหรับการทาโปงขนาดเล็กนั้นทาได้ง่ายกว่าขนาดใหญ่และขนาด
กลาง เพราะต้นไม้นามาขุดโปงนั้นหาได้ง่าย ซึ่งมีอยู่ทั่วไปตามป่าหรือท้องนา ลักษณะการทาเหมือนกันและทาไม่
นานเท่าใดนัก จึงไม่กล่าวไว้ให้มากนักเพราะนายช่างผู้ชานาญทาในลักษณะเช่นเดียวกัน โปงแต่ละขนาดทาไว้ถวาย
พระสงฆ์ในวัดและถือว่าเป็นวัสดุมงคลสาหรับวัดตลอดมาทุกยุคทุกสมัย เพราะโปงเป็นของหนักไม่มีการเคลื่อนย้าย
(พระอริยานุวัตร, ๒๕๓๖: ๔๘) ซึ่งในภาคอีสานถึงกับมีภาษิตคติธรรมเกี่ยวกับโปงว่า
เจ้าหัวหนี

กุฎิฮ่าง

ปะละโปง

ไว้โจ่งโป่ง

บ่มี

สงฆเจ้า

เห็นแล้ว

เวทนา แท้แหล่วฯ
(พระอริยานุวัตร, ๒๕๓๖: ๔๘)

ความหมายของคาภาษิตอีสานข้างต้นหมายถึง ไม่มีพระสงฆ์อยู่ในวัดหรือสมภารเจ้าวัดไม่อยู่ กุฏิวิหารก็
รกร้างว่างเปล่า เป็นการปล่อยปะละเลยทิ้งให้โปงแขวนหรือห้อยอยู่โดดเดี่ยวตามลาพัง ทาให้เกิดความสังเวชสลดใจ
แก่ชาวบ้าน เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่า โปงกับพระสงฆ์ และโปงกับวัดในพระพุทธศาสนาภาคอีสานเป็นสิ่ งที่มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน หรืออาจจะกล่าวได้ว่า โปงเป็นวัตถุสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาที่สาคัญในภาคอีสานก็
ได้ พระอริยานุวัตรอธิบายว่า การสร้างโปงถวายวัดมีการทาและสืบทอดกันมานานและเป็นสัญลักษณ์ของชาวอีสาน
มาแต่โบราณกาลซึ่งการใช้ขอนไม้ทั้งขอนทาเป็นสัญญาณเครื่องเตือนบอกเช่นนี้มีอยู่ทุกวัดในภาคอีสาน แต่โปงใน
พื้นที่ภาคอื่นๆ ของไทยจะไม่มี จะมีก็แต่ในภาคอีสานแห่งเดียวเท่านั้น โปงยังใช้ แทนฆ้องกลองได้ในคราวที่ฆ้อง
กลองชารุด จะใช้ทั่งหรือกระทุ้งแทนสัญญาณได้อย่างดี (พระอริยานุวัตร, ๒๕๓๖: ๔๘-๔๙)
ประเพณีการทาหรือสร้างโปงในอีสานพระและโยมวัดพากันไปตัดไม้มะหาดหรือประดู่ หรือไม่ก็ไม้แดงมา
ทั้งต้น โดยจะเลือกต้นที่มีวงรอบหรือเส้นรอบวงสาหรับคนโอบหนึ่ งหรือสองคน จากนั้นก็จะนามาขุดทาสร้างโปง
ทั้งนี้นิยมให้สัณฐานของโปงซึ่งสูงเท่าตัวคนหรือสูงกว่า ซึ่งเมื่อเสร็จแล้วมักแขวนไว้คู่กับระฆังเหล็กหรือใต้หอกลอง
เพล ในสังคมอีสานเรียกระฆังไม้ดังกล่าวว่า “โปง” โปงชนิดนี้พระและฆราวาสจะต้องใช้เครื่องมือสิ่วเล่มใหญ่ๆ ขุด
ตรงกลางให้มีโพรงหรือโปร่งเพื่อให้มีเสียงเวลาตี พระสงฆ์ในอีสานเองนิยมใช้โปงมานานเวลาตีมักจะตีตอนเช้าก่อน
พระสงฆ์ออกบิณฑบาต (สุทธินันท์ ศรีอ่อน, ๒๕๕๙: ๒๙๔) ข้ออธิบายของสุทธินันท์สอดคล้องกับคาอธิบายเรื่องโปง
ของพระอริยานุวัตร ประเด็นสาคัญคือโปงคือวัตถุหรื อเครื่องกาเนิดเสียงเชิงสัญลักษณ์การทาบุญหรือบอกเหตุที่
สาคัญในสังคมและวัฒนธรรมพุทธศาสนาในภาคอีสาน กล่าวคือ โปงมักจะใช้ในเวลาสาคัญ เช่น เวลาทีม่ ีพระสงฆ์ใน
วัดมรณภาพพระสงฆ์ที่อยู่ในวัดนั้นๆ ได้ก่อเหตุสาคัญหรือทาเหตุเสื่อมเสียบางอย่าง พระสงฆ์สามเณรในวัดหรือ
ฆราวาสผู้เป็นกรรมการวัดนั้นๆ จะต้องตีกลอง ฆ้อง โปง ระฆังพร้อมๆ กัน เพื่อเป็นเสียงสัญญาณว่า มีเรื่องสาคัญ
ในวัดหรือมีเหตุด่วนสาคัญที่ต้องประชุมกัน ลักษณะเช่นนี้แสดงให้เห็นว่า โปง เป็นวัตถุสาคัญในพระพุทธศาสนา
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ภาคอีสาน และถือว่าเสียงโปงเมื่อตีพร้อมกันกับเสียงอย่างอื่น เช่น กลอง ฆ้อง ระฆัง เป็นต้นแล้วสื่อว่ามีเหตุการณ์
สาคัญเกิดขึ้นกับพระสงฆ์ในวัด
ประเด็นสาคัญที่ควรอธิบายร่วมกัน คือ คาว่า “โปง” ไม่ได้มีเพียงความหมายที่สื่อถึงระฆังไม้เท่านั้น
หากยังหมายถึง “โปร่ง” แบบอาการพองออกมาด้วย เช่น ประเพณีบุญเดือนสี่คนอีสานนิยมทาข้าวเกรียบ หรือชาว
อีสานออกเสียงข้าวเขียบ (ข้าวเหนียวนึ่งนวดปนกับมะพร้าวอ่อนนวดให้เข้ากันกับเครือตดหมูแล้วบีบเป็นแผ่นๆ) ข้าว
เกรียบในงานบุญเทศน์มหาชาติเดือนสี่ในหลายพื้นที่ภาคอีสานตอนกลางบาง เช่น จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่นฯ เรียกว่า
“ข้าวโปง” หรือข้าวที่โป่งพองขึ้นเวลาย่างไฟ ข้าวโปงยังมีนัยส่อไปถึงโรคไส้เลื่อนของคนอีสาน ซึ่งโรคชนิดนี้ไส้จะ
เลื่ อ นลงมาที่ ถุ งไข่ อั ณฑะ คนอี ส านเรียกโรคชนิ ดนี้ ว่ า “ห าโปง” เช่ น บั ก หล้ า ลู ก ทิ ดมีห าโปงนะรู้ ไหม? โปงใน
วัฒนธรรมอีสานสื่อความถึงอาการโปร่ง พองออก หรือมีโพรงข้างใน เมื่อมีเสียงเอกจะออกเสียงว่า “โป่ง” ใช้กับโรค
ถุงลมโป่งพองและลูกโป่งที่ใช้เป่าลมเข้ายางให้พองขึ้น ดังนั้น โปงหรือระฆังไม้ที่นิยมสร้างกันในวัดของชาวพุทธใน
ภาคอีสานสื่อความให้เห็นทั้งในแง่วัฒนธรรมพุทธศาสนาระดับชาวบ้าน และระบบเสียงทั้ง โปง โป่ง และป่อง (อีสาน
ออกเสียงว่า โพง) (สุทธินันท์ ศรีอ่อน, ๒๕๕๙: ๒๙๔-๒๙๕)นอกจากมิติดังกล่าวแล้ว โปงยังอาจถือเป็นวัตถุสาคัญที่
แสดงให้เห็นถึงความเป็นภาพแทนความเป็นชายในมณฑลพระพุทธศาสนา ดังจะอธิบายถึงต่อไปนี้
ภาพแทนความเป็นชาย
คาว่า “ภาพแทน” ตรงกับคาในภาษาอังกฤษ “Representation” ซึ่งไม่ได้หมายถึงการแทนที่ภาพหรือ
ภาพต่างๆ ที่เราเห็นเท่านั้น หากแต่เป็นกระบวนการให้ความหมาย รวมถึงกระบวนการสร้างความหมายที่นาเสนอ
ออกผ่านภาษาถึงสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสิ่งของ Hall (๒๐๐๓) อธิบายว่าเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่อาศัย
การตีความโดยมุ่งให้ความหมายที่ขึ้นตรงต่อระบบของมโนทัศน์และจินตนาการที่ก่อตัวขึ้นมาในกระบวนการคิด ที่
สามารถแทนค่าคาด้วยภาพแทน(เป็นภาพแทน) ที่เข้าไปอ้างอิงถึงสิ่งต่างๆ ทั้งที่อยู่ภายนอกและภายใน (Hall,
๒๐๐๓: ๑๗)Hall ยังอธิบายอีกว่า หัวใจของกระบวนการให้ความหมายทางวัฒนธรรม คือสัญลักษณ์ของการตีความ
ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับความสามารถในการตีความหมายของคาโดยการเชื่อมโยงไปถึงสิ่งต่างๆ คน เรื่องราว สถานการณ์
และแนวคิดที่เป็นนามธรรมทั้งมวล และสัญลักษณ์ทางมโนทัศน์ รวมถึงการแทนค่าผังมโนทัศน์หรือแนวคิดเหล่านั้น
ด้ ว ยการเชื่ อมโยงแนวคิด เข้ ากั บสิ่งต่า งๆ ที่ เ ป็ น ผลผลิตของการประกอบสร้ างความหมายทางภาษา ซึ่ งเรียก
กระบวนการเช่นนี้ว่า “ภาพแทนหรือภาพแทน” (Hall, ๒๐๐๓: ๑๙) ลักษณะเช่นนี้เป็นการใช้ระบบเชื่อมโยงสิ่งของ
มโนทัศน์ (แนวคิด) และสัญลักษณ์ไว้ด้วยกันผ่านกระบวนการผลิตสร้างความหมาย (ใหม่) ในภาษา (Hall, ๒๐๐๓:
๑๙) ทั้งนี้ Hall ยังนิยามว่า “การผลิตสร้างความหมายโดยการใช้ระบบสัญญะ” เป็นการเชื่อมโยงแนวคิดกับสัญญะ
เข้าด้วยกัน หรือเป็นการนาเสนอแนวคิดผ่านสัญญะ ดังนั้น ภาพแทนในวรรณคดีหรือวรรณกรรมจึงไม่ใช่ภาพแทน
ของความจริงในอุดมคติอีกต่อไป หากแต่เป็นภาพแทนจากมุมมองของผู้เขียนโดยเฉพาะ (สุรเดช โชติอุดมพันธ์,
๒๕๕๗: เว็บไซต์)
เมื่อพิจารณาจากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นอาจกล่าวได้ว่า ภาพแทนคือกระบวนการสื่อความหมายรูปแบบ
หนึ่ง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับระบบมโนทัศน์ที่เชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ แล้วประกอบสร้างความหมายขึ้นใหม่ ความหมาย
ที่ได้รับการประกอบสร้างขึ้นนี้เป็นสิ่งที่สื่อให้เห็นว่า คนในวัฒนธรรมนั้นๆ ยึดถือร่วมกันและเข้าใจร่วมกัน ลักษณะ
เช่นนี้จึงน่าจะเป็นภาพแทน แนวคิดเช่นนี้สามารถเชื่อมโยงความหมายและการอธิบายความกับโปงในวัฒนธรรม
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อีสานได้ โดยจะเห็นว่า “โปง” เป็นวัตถุสัญลักษณ์สาคัญในฐานะเป็นสัญลัก ษณ์ทางพระพุทธศาสนาสาหรับภาค
อีสานและเป็นสัญญาณการทาบุญของชาวบ้าน การสร้างโปงจาเป็นต้องใช้ไม้ทั้งท่อน กล่าวคือ ต้องใช้วิธีวัดก่อน
แล้ว มีการกะส่วนที่ต้องการตัดเสร็จแล้วจึงตัดทั้งลาต้นมาก่อนจึงสร้างได้ เมื่อสร้างแล้วโปงจะมีลักษณะพิเศษในแง่
ของ ทั้งยังนิยมวางในแนวตั้งเพื่อให้รูแพโปงลอยเด่นส่งเสียงกังวาน และมีรูห้อยไว้ตามหอกลองหรือใต้ถุนศาลา หรือ
แม้แต่ใต้กุฏิพระสงฆ์ ดังภาพประกอบต่อไปนี้

ภาพประกอบที่ ๗ ภาพโปงที่หอกลอง

ภาพประกอบที่ ๘ ภาพโปงใต้ถุนวัดนาเรียง

จากข้ อ มู ล ภาพแสดงให้ เ ห็ น ว่ า โปงเป็ น วั ส ดุ ที่ ท าจากไม้ เ ป็ น ทั้ งท่ อ น ทั้ งนี้ ค วรอธิ บ ายว่ า ไม้ ใ น
ความหมายแฝง (connotation) อาจสื่อความถึงความเป็นเพศชาย โดยความหมายโดยตรงแล้ว (connotation) ไม้
เป็นวัตถุที่เป็นแท่ง แต่ความหมายแฝงไม้น่าจะเป็นภาพแทนของลึงค์ซึ่งเป็นภาพสัญลักษณ์และสิ่งที่แสดงให้เห็น
ความเป็นชายที่กล่าวเช่นนี้เพราะ “ไม้” หรือวัสดุที่ทาจากไม้ เช่น หอก เสามักสื่อความถึงลึงค์หรือความเป็นชาย
เช่น คาว่า “หอก” ซึ่งเป็นอาวุธซัดด้ามเป็นไม้ที่เป็นคาหยาบในคาถาม “ถามหาหอกอะไร?”ที่ความจริงแล้วคือถาม
หาอวัยวะเพศชายอะไร เพราะภาพแทนของหอกคือลึงค์ จึงทาให้คาว่า “หอก” เป็นคาหยาบมากในมิติภาพแทน
ความหมายระดับลึก ส่วนเสาในวิถีชาวบ้านดั้งเดิมในภาคอีสานสื่อความถึงลึงค์เช่นเดียวกัน เช่น งานแต่งงานชาว
อีสานผู้คนมักใช้คาสื่อว่าเสาเป็นภาพแทนลึงค์ในคาว่า “งานเอาเสาลงหลุม” การเอาเสาลงหลุมก็แสดงให้เห็นถึงการ
ใช้ความสื่อไปถึงการแต่งงาน (สุทธินันท์ ศรีอ่อน, ๒๕๕๙: ๒๑๖) เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่า สิ่งที่ทาจากไม้เช่นหอก
หรือด้ามหอกรวมถึงเสาเป็นภาพแทนของลึงค์ และสันนิษฐานได้ว่า เมื่อศิวลึงค์เป็นของศักดิ์สิทธิ์และเป็นของเทพ
ผู้ชาย ไม้-เสา-และโปงก็น่าจะสื่อความถึงเพศชายและอาจเป็นของศักดิ์สิทธิ์ไปด้ วย ที่กล่าวเช่นนี้เพราะ การเกลา
โปงให้มีรูปทรงเป็นลึงค์และโปงเป็นสิ่งที่ใช้กันในวัดภาคอีสานน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อว่า รูปอวัยวะเพศ
ช่วยขับไล่ภูตผีสิ่งชั่วร้ายได้ (พระครูโสภณโชติคุณ , สัมภาษณ์ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒) แง่ที่สาคัญคือผู้คนในวัฒนธรรม
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ไทยน่าจะเข้าใจความหมายเกี่ยวกับหอกอยู่ก่อนแล้ว และเช่นเดียวกับที่ในวัฒนธรรมอีสานผู้คนเข้าใจความหมาย
แฝงของเสาดี จึงทาให้สามารถสื่อสารแง่ดังกล่าวได้ คาอธิบายมุมมองเรื่องไม้คือภาพแทนลึงค์ดังกล่าวยังปรากฏ
หลักฐานในตัวบทวรรณคดีชาดกพื้นบ้านอีสานเรื่องพระลัก-พระลาม ความตอนหุลละมานเกี้ยวสาวลังกาดังนี้
ด้ามพร้าน้อยพี่ขอมอบแพงศรี
เหมือนสักกุณีน้อยเซยซมเคียงคู่ กันนั้น

พี่ขอยอแพงขวัญนั่งเทิงตักอ้าย
ขอบายหมากน้้าเต้าสองเบื้องให้อุ่นทรวงฯ
(พระอริยานุวัตร, ๒๕๑๘: ๕๐)

สุทธินันท์ ศรีอ่อน อธิบายว่า คา “น้าเต้า” เป็นภาพแทนของถันผู้หญิง หรือเพศหญิงซึ่งอาจเป็นภาพสื่อ
ไปถึงแผ่นดินหรือพระแม่ธรณีซึ่งเป็นภาพแทนความเป็นเพศหญิง ได้ (สุทธินันท์ ศรีอ่อน, ๒๕๖๐: ๒๓๘) เมื่อเป็น
เช่นนี้จึงควรตั้งข้อสั งเกตว่า “น้าเต้า” คือภาพแทนของความเป็นหญิ ง ดังนั้น “ด้ามพร้า ” ของหุลละมานใน
วรรณกรรมอีสานเรื่องดังกล่าวไม่ได้สื่อความเป็นด้ามพร้าหรือด้ามมีดตรงๆ หากแต่น่าจะสื่อความถึงลึงค์หรือภาพ
แทนความเป็ น ชาย ที่ ก ล่ า วเช่ น นี้ เ พราะ ในสั งคมชาวอี ส านส่ ว นมากนิ ย มท าด้ า มพร้ า หรื อ ด้ า มมี ด ด้ว ยไม้ ดั ง
ภาพประกอบต่อไปนี้

ภาพประกอบที่ ๙ ภาพไม้สาหรับทาด้ามพร้าหรือมีด
แหล่งข้อมูลภาพ

ภาพประกอบที่ ๑๐ ภาพด้ามพร้าที่เข้าเล่มแล้ว

http://board.trekkingthai.com/board/show.php?forum_id=82&topic_no=461954&topic_id=469659
(เข้าถึงข้อมูลเมื่อ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐)
ข้ออธิบายดังกล่าวยังสอดคล้องกับมุมมองเรื่องความเป็นช่นที่สิลาพร เจริญสาธิต (๒๕๕๓: ๒๖) ได้สรุป
แนวคิดความเป็นชายแบบดั้งเดิมในสังคมไทยว่ามาจากข้อสันนิษฐาน ๓ ประการ คือ
๑) อารยธรรมขอมและอินเดียที่เน้นการการให้ความสาคัญและยกย่องเพศชาย โดยจะเห็นว่าหากมีการ
พูดถึงเพศชายในสังคมมักพูดถึงในแง่มุมของการให้ความนับถือเคารพยกย่อง
๒) อิทธิพลลัทธิเทวราชที่นิยมยกย่องกษัตริย์ให้อยู่ในฐานะสมมติเทพ กษัตริย์จะมีลักษณะเหมือนเทพ
เต็มไปด้วยบุญญาธิการ ชายชั้นปกครองจึงเป็นดั่งสมมติเทพ
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๓) อิทธิพลจากศาสนาพุทธที่ได้รับจากอินเดียซึ่งอนุญาตให้เพศชายสามารถบวชเรียนได้ การบวชถือ
เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการเลื่อนสถานะของผู้ชายไปสู่สถานภาพที่สูงส่งกว่าเดิม อันสนับสนุนการมีอานาจของ
เพศชายให้มากขึ้นจากข้อมูลข้างต้นทาให้น่าเชื่อได้ว่า ไม้ คือสัญญะหรือภาพแทนความเป็นชายซึ่งควรสื่อถึง “ลึงค์”
ที่กล่าวเช่นนี้เพราะ สังเกตได้ว่า ในเชิงวัฒนธรรมและมิติภาพแทนควรสั งเกตว่า ไม้ที่มีลักษณะเป็นแท่งเป็นแท่ง
มักจะสื่อความและแสดงสัญลักษณ์ของความเป็นชาย ดังนั้น “ด้ามพร้า” ในตัวบทวรรณกรรมอีสานเรื่องพระลัก พระลาม จึงแสดงให้เห็นภาพแทนความเป็นชายและสื่อความสัมพันธ์กับ “หมากน้าเต้าสองเบื้อง” (ลูกน้าเต้าสอง
ข้าง) ซึ่งเสนอภาพแทนถันของผู้หญิง ข้ออธิบายนี้ทาให้น่าเชื่อได้ว่า “โปง” ในวัฒนธรรมอีสานควรเป็นวัตถุที่สื่อ
ความหมายภาพแทนความเป็นชายคือ “ลึงค์” ที่กล่าวเช่นนี้เพราะปรากฏว่า ลักษณะแห่งความเป็นชายนี้เองยังเป็น
ภาพแทนของพระพุทธศาสนาโดยจะพบว่า เพศชายเป็นเพศที่สะท้อนให้เห็นว่าเป็นเพศหลักที่รองรับหลักการของ
พระพุทธศาสนาแบบจารีตหรือแบบคัมภีร์ที่ระบุว่า ต้องมีคุณสมบัติ ๘ ประการ หรือเรียกว่า “อัฏฐสโมธาน”
คุณสมบัติข้อที่ ๒ ระบุว่าผู้จะเป็นพระโพธิสัตว์ต้องมีเพศเป็นชายเท่านั้น ดังปรากฏหลักฐานในคัมภีร์ชั้นอรรถกถา
ภาษาบาลี (Commentary) พบปรากฏหลักการดังกล่าว ๒ แห่ง คือ ในอรรถกถาปปัญจสูทนี (ม.ม.อาเภอ ๙/๖๔๑)
และอรรถกถาชาดก (ขุ.ชา.อาเภอ ๒๘/๒๗) ดังนี้
มนุสฺสตฺต ลิงฺคสมฺปตฺติ
ปพฺพชฺชา คุณสมฺปตฺติ
อฏฺ ธมฺมสโมธานา

เหตุ สตฺถารทสฺสน
อธิกาโร จ ฉนฺทตา
อภินีหาโร สมิชฺฌติ ฯ
(ม.ม.อาเภอ ๙/๖๔๑, ขุ.ชา.อาเภอ ๒๘/๒๗)

บรรจบ บรรณรุจิ อธิบายว่า องค์ประกอบที่ ๒ ลิงฺคสมฺปตฺติ มีเพศสมบูรณ์ หมายความว่า แม้จะเกิด
เป็นมนุษย์แล้วก็ต้องมีเพศเป็นชายอีกด้วย จะเกิดเป็นเพศหญิง กะเทย หรือคนสองเพศไม่ได้ เพราะความปรารถนา
จะไม่สาเร็จ เพราะเพศไม่สมบูรณ์ เนื่องจากเพศหญิงไม่สามารถรับรองพุทธภาวะ (บรรจบ บรรณรุจิ, ๒๕29: ๑๓)
และความเป็นชายนี้เองยังสะท้อนผ่านพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์และพระภิกษุ (สุทธินันท์ ศรีอ่อน, ๒๕๖๐: ๓๑๐)
ระบบคิดดังกล่าวสอดคล้องกับที่แนวคิดความเป็นชายข้อที่ ๓ ของสิลาพร เจริญสาธิต (๒๕๕๓: ๒๖)อธิบายแนวคิด
ความเป็นชายแนวขนบหรือดั้งเดิมในสังคมไทยไว้ อนึ่ง ภาพแทนความเป็นชายที่แสดงออกผ่านภาพของศิวลึงค์ที่วัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) เสานางเรียงที่ปราสาทหินวัดพู สปป.ลาว ไม้ตีโปงตามวัดในอีสาน เป็นต้น
ทั้งหมดมีปริมณฑลหรือที่ตั้งในพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น กล่าวคือ พระพุทธรูป รูปเคารพพระโพธิสัตว์ และพระภิกษุ
และวัตถุมีศิวลึงค์ที่วัดโพธิ์เป็นต้นที่กล่าวแล้ว ต่างประดิษฐานอยู่ในขอบเขตของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นขอบเขตของ
สังคมเพศชายมีอานาจ
ข้อมูลสนับสนุนแนวคิดเรื่องโปงเป็นภาพแทนความเป็นชายยังพบในวัฒนธรรมการใช้โปงลาง หรือโปง
ฮางกับขบวนสินค้าวัวต่าง ซึ่งจารุบุตร เรื่องสุวรรณ (๒๕๒๐: ๓๔-๓๘) อธิบายว่า โปงที่ไม่มีรูแพและไม่ได้ใช้ตี
สาหรับแสดงว่าพระสงฆ์จะออกเดินบิณฑบาตเรียกว่า “โปงลาง” โปงชนิดนี้ใช้สาหรับขึ้นวางหลังวัวต่างตัวจ่าฝูงเดิน
นาหน้าในขบวนสินค้าของนายฮ็อยอีสาน โดยโปงลางมีทั้งคู่ใหญ่ ตีแล้วมีเสียงทุ้มและคู่เล็กสองคู่มีเสียงแหลม ใช้
สาหรับวางหลังวัวเทียมคู่ท้ายขบวน โดยโปงลางดังกล่าวเป็นสัญญาณการเดินทัพพ่อค้าวัว หรือเดินทัพพ่อค้านาย
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ฮ้อยอีสาน เพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์ใหญ่หรือไว้ป้องกันความกลัวของวัวไม่ให้แตกขบวนวิ่งเข้าดงไปจากเหตุไม่พงึ
ประสงค์ระหว่างทาง เป็นสัญญาณการจราจรให้วัวต่างยึดเสียงโปงลางเป็นแนวเดินทาง รวมถึงเป็นสัญญาณแสดงให้
รู้ว่ามีขบวนสินค้าเดินทางมา ทั้งนี้ ในขบวนดังกล่าวนายฮ้อยขบวนวันล้วนเป็นผู้ชายทั้งนั้น เมื่อตีโปงลางเป็น
สัญญาณไปนานเข้ากลายเป็น “ลาย”หรือทานอง เช่น ทานองปู่ป๋าหลาน (ปู่ทิ้งหลานมาค้า)และทานองกาเต้นก้อน
(กาเต้นเข้าจังหวะไปมาเวลาได้จิกอาหาร) เป็นต้น โปงลางในขบวนสินค้า นายฮ็อยวัวต่าง และทานองปู่ป๋าหลาน
ดังกล่าวนี้ยังสื่อความให้เห็นภาพความเป็นชายกับโปงลาง ดังนั้น “โปง” ในมิติภาพแทนย่อมแสดงถึงความเป็นชาย
และสื่อความถึงภาพแทนของความเป็นชาย ที่กล่าวเช่นนี้เพราะ ๑) โปงเป็นวัตถุที่ทาจากไม้ ทั้งเป็นไม้ที่ผ่านการ
กลึง ขุด แต่งรูปแล้วมักสื่อความถึงความเป็นชาย เช่นเดียวกับ หอก เสาไม้ และด้ามมีดพร้า เป็นต้น ๒) โปงใน
วัฒนธรรมอีสานเป็นวัตถุสิ่งของที่มีที่ตั้งในพื้นที่วัดใต้ถุนกุฏิพระสงฆ์หรือหอกลอง ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในมิติสังคม
ชายเป็นใหญ่ และ ๓) โปงในมุมมองพระพุทธศาสนาแบบอีสานสื่อถึงความเป็นเพศชาย เมื่อเป็นเช่นนี้จึงควรเชื่อได้
ว่า “โปง” ไม่ใช่วัตถุสาหรับตีให้เสียงสัญญาณแสดงเวลาพระสงฆ์ออกบิณฑบาตเช้า แสดงสัญญาณเวลาฟังธรรมใน
ฤดูเข้าพรรษา และเสียงสัญญาณทาบุญทอดถวายบังสุกุลอุทิศไปถึงญาติเท่านั้น หากแต่ยังแสดงให้เห็นภาพตัวแทน
ความเป็นชาย คล้ายศิวลึงค์ และเป็นวัตถุให้เสียงอาณัติสัญญาณที่ประดิษฐานในพื้นที่คือวัด ซึ่งถือเป็นพื้นที่ของเพศ
ชายมีความศักดิ์สิทธิ์กว่าเพศหญิงนั่นเอง
สรุป
จากการศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์เรื่องโปง (ระฆังไม้) ในวิถีวัฒนธรรมอีสานกับการสื่อความหมายใน
ฐานะภาพแทนทาให้ได้ข้อสรุปว่า “โปง”เป็นวัตถุให้เสียงที่สาคัญในวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาแบบชาวบานในภาค
อีสาน ซึ่งเสียงเป็นวัตถุที่ใช้เสียงเพื่อสื่อความหมาย เสียงดังกล่าวก็คือ ภาษาที่คนในสังคมอีสานรับรู้ความหมายจาก
เสียงโปงร่วมกันนั่นเองเสียงโปงเป็นเสียงสัญลักษณ์ที่มีความหมายสาหรับชาวบ้านภาคอีสาน ทั้งยังปรากฏว่าวัดใน
ภาคอีสานจานวนมากมักสร้างโปงประจาวัดเพื่อใช้ตีบอกสัญญาณ ๓ ประการด้วยกัน คือ ประการที่๑) แสดงให้รู้ว่า
พระสงฆ์จะออกบิณฑบาตตอนเช้า และเตือนให้อุบาสกอุบาสิกาเตรียมข้าวปลาอาหารไว้รอในช่วงดังกล่าวประการที่
๒) สัญญาณเตือนให้ชาวบ้านออกไปฟังธรรมที่วัดในฤดูพรรษาวันพระ ๘ ค่า ๑๔/๑๕ ค่าและประการที่๓) ใช้ตีช่วง
ทาบุญทอดถวายบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติในวันเข้าพรรษาและออกพรรษาทั้งนี้ ข้อมูลยังแสดงว่าพระสงฆ์และ
ชาวอีสานมักตีโปงเพื่อบอกสัญญาณก่อนทาบุญเสมอ มีเพียงการตีโปงเวลาทอดบังสุกุลเท่านั้นที่ตีก่อนและหลัง
ทาบุญหรือขณะประกอบพิธี ในแง่ของคาและภาษา “โปง” ยังเป็นคาที่สื่อความถึงกิริยาอาการของคนคือมีใช้ในคา
ว่านอนคลุมโปงและเปิดโปงซึ่งเป็นคาที่สัมพันธ์กับกับการขุดโปงในวิถีวัฒนธรรมพุทธแบบชาวบ้านในอีสานและเป็น
คาที่ชาวอีสานใช้เป็นคาเรียกโรคไส้เลื่อนว่า “หาโปง”
นอกจากนี้ “โปง”ยังเป็นวัตถุสื่อให้เป็นความเป็นชายปรากฏโดยพบว่าโปงเป็นวัตถุขนาดยาวที่ทาจากไม้
ผ่านการกลึงแล้วมีลักษณะเช่นเดียวกับหอกเสาไม้และด้ามพร้าเป็นต้น อันเป็นวัตถุสัญลักษณ์สื่อให้เห็นภาพของ
ความเป็นชายทั้งนี้ยังพบว่า โปงมีที่ตั้งในพื้นที่วัด คือใต้ถุนกุฏิพระสงฆ์หรือหอกลองที่ถือกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ในทางพระพุทธศาสนา และยังถือเป็นพื้นที่ของผู้ชายในระบบคิดสังคมไทยแบบเดิมที่อิงอยู่กับ หลักการที่รับมาจาก
พระพุทธศาสนา ดังนั้น “โปง” จึงเป็นทั้งวัตถุที่ใช้เสียงสื่อความหมายสาหรับผู้คนในสังคมอีสานและมีที่ตั้งอยู่ในวัด
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และวัตถุสาคัญที่แสดงสัญลักษณ์ภาพแทนความเป็นชายในพระพุทธศาสนาภาคอีสานอันมีผู้ชายเป็นผู้มีอานาจ
ดังกล่าวแล้วนั่นเอง
รายการอ้างอิง
คนมีคม [นามแฝง]. (๒๕๕๗). ด้ามมีดไม้นาคบุด. [ออนไลน์] ได้
จาก:http://board.trekkingthai.com/board/show.php?forum_id=82&topic_no=461954&top
ic_id=469659[สืบค้นเมื่อวันที๒่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐].
จารุบุตร เรื่องสุวรรณ. (๒๕๒๐). ของดีอีสาน. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ: การศาสนา.
จารุบุตร เรื่องสุวรรณ. (๒๕๒๕). โปงลาง ต้นกาเนิดทานองดนตรีและสัญญาณการค้าต่างแดนของชาวอีสาน.
ใน “อีสานราลึก” (สมาคมชาวอีสานจัดพิมพ์สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี). กรุงเทพฯ: ศรีอนันต์.
น. ณ ปากน้า[นามแฝง]. (๒๕๓๐). พจนานุกรมศิลป์. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ.
บรรจบ บรรณรุจิ. (๒๕๒๙). พระโพธิสัตว์ในนิกายเถรวาท. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจังหวัด
ปรีชา พิณทอง. (๒๕๓๒). สารานุกรมภาษาอีสาน-ไทย-อังกฤษ. อุบลราชธานี: ศิริธรรม.
สิลาพร เจริญสาธิตาบล (๒๕๕๓). การนาเสนอภาพความเป็นชายผ่านโฆษณานิตยสารสาหรับผู้ชายในสังคม
เมือง. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การบริหารการตลาด). คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สุทธินันท์ ศรีอ่อน. (๒๕๕๙). รวมบทความวิชาการชุดสุทธินนั ท์นิพนธ์. (พิมพ์เป็นที่ระลึกงานถวายผ้าพระกฐิน
วัดทักษิณ อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ). กรุงเทพฯ: อมรินพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.
สุทธินันท์ ศรีอ่อน. (๒๕๕๓). พระโพธิสัตว์ในชาดกพื้นบ้านอีสาน: ภาพแทนและการประกอบสร้างทาง
วัฒนธรรม.วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
สุรเดช โชติอุดมพันธุ์. (๒๕๔๘). วาทกรรม ภาพแทนและอัตลักษณ์. เอกสารประกอบการบรรยายวรรณคดีศึกษา
ในบริบทสังคมและวัฒนธรรม ๒ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. [ออนไลน์] ได้จาก:
http://www.phdlit.arts.chula.ac.th/Download/discourse.pdf [สืบค้นเมื่อวันที๑่ ๙ มิถุนายน
๒๕๕๘]
อริยานุวัตร, พระ. (๒๕๑๘). พระลัก-พระลาม.กรุงเทพฯ: มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป.
อริยานุวัตร, พระ. (๒๕๓๖). อริยานุวัตรอนุสรณ์. (พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลงศพพระอริยานุวัตร
เขมจารี). มหาสารคาม: อภิชาตการพิมพ์.

268

ภาษาบาลี
สยามรฏฺ สฺสเตปิฏกฏฺ กถา. (๒๕๓๕). สยามรฏ สฺสราชธานิย มหามกุฏราชวิทฺยาลเยนปกาสิโตาบล
ภาษาอังกฤษ
Hall, Stuart. (2003). Representation Cultural Representations and Signifying Practices.
London: Sage Publications.
ข้อมูลสัมภาษณ์
พระครูสิริธรรมโกวิทอายุ ๖๐ ปี. (๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐). สัมภาษณ์. เจ้าอาวาสวัดดอนเกลือเจ้าคณะอาเภอทุ่งเขา
หลวง จังหวัดร้อยเอ็ด.
พระครูโสภณขันติพราภรณ์. อายุ ๘๕ ปี (๔ มิถุนายน ๒๕๖๐). สัมภาษณ์. เจ้าอาวาสวัดบ้านบัววัด อาเภอวาริน
ชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
พระครูโสภณโชติคุณ. อายุ ๗๑ ปี (๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐).สัมภาษณ์. เจ้าคณะตาบลโนหนุน อาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี.
พระเทพสารเมธีอายุ ๖๔ ปี.(๕ มิถุนายน ๒๕๖๐) สัมภาษณ์ พระเทพสารเมธี (บัวศรี ชุตินฺธโร ป.ธ.๔) ตาแหน่งเจ้า
คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ธรรมยุตินิกาย เจ้าอาวาสวัดประชานิยม.
สัมฤทธิ์ มุขภักดีอายุ ๗๓ ปี.(๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐). สัมภาษณ์. ทายกและหมอสูตรบ้านเหล่าอ้อย ตาบลเหล่าอ้อย
อาเภอร่องคา จังหวัดกาฬสินธุ์.

269

ความเชื่อและวิถีปฏิบัต:ิ วัฒนธรรมหลังความตายของคนไทยเชื้อสายเวียดนาม
ในจังหวัดนครพนม
Belief and Practice: Funeral Culture of Vietnamese - Thai in
Nakhon Phanom Province.
วัลลภ บุญทานัง1
บทคัดย่อ
การศึกษาวัฒนธรรมหลังความตายของคนไทยเชื้อสายเวียดนามในอาเภอเมือง จังหวัดนครพนม เป็น
การศึกษาในลักษณะพื้นที่ศึกษา (Area Study) ที่ศึกษาตรวจสอบ “ความทรงจาทางสังคม” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)
ศึกษาวัฒนธรรมหลังความตายของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม และ 2) ศึกษาการดารงอยู่และแนวโน้มในอนาคต
สาหรับวัฒนธรรมหลังความตายของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative approach)
การเก็บข้อมูลหลักในหลักปฐมภูมิ (Primary data) คือการสารวจสนาม การสัมภาษณ์เชิงลึก และเก็บข้อมูลทุติยภูมิ
(Secondary data) อันได้แก่การวิเคราะห์เอกสาร และเอกสารวิจัยต่าง ๆ ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ ด้วยการให้รหัสข้อมูล จัดกลุ่มประเด็น และสรุปผล
ผลการวิจัยมีดังนี้ 1) ภาพรวมของวัฒนธรรมหลังความตายของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามสามารถจาแนก
ได้ในสามด้านสาคัญ ประกอบด้วย หนึ่งพิธีกรรมงานศพ สองรูปแบบสุสาน และสามคุณค่าต่อสังคม ทั้งนี้เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ รูปแบบสังคม ความเชื่อเรื่องศาสนา มีผลต่อความเชื่อและวิถีปฏิบัติ ดังนั้นวัฒนธรรม
หลังความตายของชาวเวียดนามได้แสดงให้เห็นความหลากหลาย ขณะเดียวกัน วัฒนธรรมหลังความตายของชาวไทย
เชื้อสายเวียดนามในอาเภอเมือง จังหวัดนครพนม ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมความเชื่อต่าง ๆ ของชาวเวียดนาม
เช่น วัฒนธรรมด้านความกตัญญู ความเชื่อเรื่องบรรพบุรุษ ความเชื่อเรื่องข้อห้าม ความเชื่อเกี่ยวกับโลกของคนตาย
เป็นต้น รวมทั้งได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมทางสังคมไทย โดยเฉพาะความเชื่อเรื่องศาสนาพุทธใน
ท้องถิ่น จากอิทธิพลของสองปัจจัยดังกล่าว ทาให้ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในอาเภอเมือง จังหวัดนครพนม มี
วัฒนธรรมหลังความตายที่เป็นเอกลักษณ์ 2) การดารงอยู่และแนวโน้มในอนาคตสาหรับวัฒนธรรมหลังความตายของ
ชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม วัฒนธรรมหลังความตายของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ยังมีคุณค่าต่อสังคมในด้านต่าง ๆ
ได้แก่ หนึ่งสามารถบรรเทาความรู้สึกและปลอบประโลม สองกระชับความปรองดอง ลดความขัดแย้ง และเสริมสร้าง
ความสามัคคีภายในครอบครัวและวงศ์ตระกูลได้ สามการสืบทอดวัฒนธรรมด้านความกตัญญู และสี่ช่วยเหลือผู้ที่

1

นักวิจยั ด้านสังคมศาสตร์ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
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ต้องการความช่วยเหลือ ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดารงอยู่ของวัฒนธรรมหลังความตาย สรุปได้ว่า หนึ่งการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสมัย ใหม่ สองอิทธิพลของการศึ กษาที่สู งขึ้น ทาให้ความเชื่ อและค่ านิ ยมเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลง สี่การแต่งงานกับคนท้องถิ่นจึงทาให้วัฒนธรรมเกิดการผสมผสาน สุดท้ายเรื่องการปรับตัวของชาวไทย
เชื้อสายเวียดนาม เช่น การปรับตัวด้านพิธีกรรม เป็นต้น
คาสาคัญ: วัฒนธรรมหลังความตาย คนไทยเชื้อสายเวียดนาม ความเชื่อ การปรับตัว การดารงอยู่
Abstract
The Funeral Culture of Vietnamese - Thai in Nakhon Phanom was an Area Study in order
to investigate “Landscape of Memory”. The purpose of this research was to study the funeral
culture of Vietnamese - Thai in Nakhon Phanom, including study factors influencing towards
adjusting of the funeral culture of Vietnamese - Thai in Nakhon Phanom. This study used a
qualitative research design. The researcher analyzed the data qualitatively through coding
categorizing and theming.
The results of the research are as follows 1) An overview of the post-mortem culture of
Vietnamese descent can be classified in three important areas, including one funeral ritual. Two
styles of cemeteries And three values for society This is due to the natural environment, social
patterns, religious beliefs. Affecting beliefs and practices Therefore, the culture after the death of
Vietnamese people shows the diversity. At the same time, the culture after the death of
Vietnamese people in the city of Muang Nakhon Phanom Province Influenced by Vietnamese
culture and beliefs such as appreciation culture Ancestral belief Beliefs about taboos Beliefs about
the world of the dead, etc., as well as being influenced by the environment Thai social culture
Especially the belief in local Buddhism From the influence of these two factors Make Thai people
of Vietnamese descent in Mueang District Nakhon Phanom Province There is a unique post-death
culture. 2) The existence and future trends for the post-death culture of Thai-Vietnamese people.
Culture after the death of Vietnamese people There is also value to society in various ways,
including one can relieve feelings and soothe Second, strengthen harmony Reduce conflict And
can strengthen unity within the family and family Third, the culture of gratitude And four help
those who need help As for the factors that influence the existence of the culture after death, it
can be concluded that one of economic and modern technology developments Two influences
of higher education Making beliefs and values change Four marriages with local people make the
culture a blend. Finally, the adaptation of Thai people of Vietnamese descent, such as ritual
adaptation, etc.
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Keywords: funeral culture, Vietnamese – Thai, belief, adaptation, existing.
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
วัฒนธรรมหลังความตาย หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นมา มีลักษณะ
หลากหลายซับซ้อน ซึ่งครอบคลุมด้วย วัตถุ ความเชื่อ จิตวิทยา จริยธรรม คุณธรรม และศิลปะ วัฒนธรรมหลังความ
ตายไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกับการเกิด สังคมมนุษย์ แต่เกิดขึ้นผ่านการวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์อันยาวนาน พร้อม
กระบวนการพัฒนาของสังคม เมื่อวัฒนธรรมหลังความตายเกิดขึ้น จะมีลักษณะความเข้มเข็งมั่นคง ถึงแม้ว่าจะเกิด
ความเปลี่ยนแปลงก็จะใช้เวลานาน และบางครั้งจะมีความขัดแย้งกับกระบวนการการพัฒนาสังคม เพราะฉะนั้นจาก
การศึกษาวัฒนธรรมหลังความตายของสังคมนั้น จึงได้เกิดองค์ความรู้ต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการ
ของสังคมนั้น สถานภาพวิถีชีวิตและเครือญาติของชุมชนในสังคมนั้น สถานภาพวัฒนธรรมสังคมและโครงสร้างทาง
สั งคม ดั งนั้ น วั ฒ นธรรมหลั งความตายได้ ชื่อ ว่ า เป็ น “ภู มิ ทั ศ น์ ค วามทรงจ าทางสั งคม” ได้ เ กิ ด ความสนใจของ
นักวิชาการทางสังคมศาสตร์เป็นอย่างมาก
ความสนใจศึกษาวัฒนธรรมหลังความตายของคนไทยเชื้อสายเวียดนามในอาเภอเมือง จังหวัดนครพนม
นอกจากวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์กระแสหลักแล้ว ชาวเวียดนามยังมีการอพยพไปยังดินแดนต่าง ๆ แต่
ไม่ว่าชาวเวียดนามจะอพยพไปตั้งถิ่นฐานทามาหากินอยู่ที่ใดก็ตาม พวกเขาจะนาอุปนิสัยประเพณีของตนเองไปด้วย
โดยที่พยายามจะรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีของตนเองมากบ้างน้อยบ้างตามสภาพ ทั้งในและต่างประเทศ
ชาวเวียดนามก็มีวิธีการดาเนินชีวิตและความเชื่อต่าง ๆ ก็ไม่แตกต่างกันมากนัก
ในประเทศไทย หลังจากชาวเวียดนามตั้งรกรากแล้ว มีการนาวัฒนธรรมตัวเองที่ติดตัวมาอยู่ในสังคมไทย
เช่นกัน ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามยังคงยึดถือแนวปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมของตนที่เคยปฏิบัติเมื่อครัง้
อยู่ ใ นประเทศเวีย ดนาม ซึ่ งมี ค วามเชื่ อ ว่ า ถ้ า ตนได้ ป ฏิบัติ ตามขนบธรรมเนี ย มประเพณีแต่ เดิม มา จะสามารถ
ช่วยเหลือให้การดาเนินชีวิตในต่างแดนมีความมั่นคงทั้งทางร่างกายและจิตใจ ขนบธรรมเนียมประเพณีเวียดนาม
แสดงบทบาทสาคัญต่อวิถีชีวิตทางสังคมในการส่งเสริมความเป็นเชื้อชาติเดียวกัน และทาให้เกิดความสามัคคีในหมู่
ชาวเวียดนาม เพราะฉะนั้นชาวเวียดนามไม่ว่าจะอพยพไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ใด จะยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
ความเชื่อของตนเอาไว้อย่างเหนียวแน่นและมั่นคง
จังหวัดนครพนม ถือเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยที่มีชาวเวียดนามอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่เป็น
จานวนมาก ส่วนใหญ่อพยพหนีจากเหตุการณ์สงครามความขัดแย้งทางการเมืองและศาสนาภายในประเทศ ซึ่งกลุ่ม
ชาวเวียดนามกลุ่มแรก ๆ ที่อพยพเข้ามายังจังหวัดนครพนม คือ กลุ่มชาวเวียดนามที่ลี้ภัยทางการเมืองมาจากบริเวณ
เมืองอานนามตอนเหนือ เช่น Thanh Hoá, Nghệ An, และ Hà Tĩnh มาอาศัยอยู่ในจังหวัดนครพนมในปี ค.ศ.
1862 (พ.ศ. 2405) เนื่องจากจังหวัดนครพนมเป็นอาณาบริเวณของประเทศไทยที่ใกล้กับประเทศเวียดนามมากที่สุด
ซึ่งในระยะแรกจานวนชาวเวียดนามที่เข้ามาอยู่อาศัยและทามาหากินในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนมและสกลนครมี
จานวนมากถึง 133 คน และได้ประกอบอาชีพเป็นแรงงานรับ จ้างในภาคเกษตรกรรมของคนไทยในพื้นที่ (นุชนงค์
อุเทศพรรัตนกุล, 2544, หน้า 22)
ระยะต่อมา เมื่อจักรวรรดิฝรั่งเศสเข้ามาครองความเป็นเจ้าอาณานิคมในประเทศเวียดนาม ก่อให้เกิดเป็น
สงครามอินโดจีนครั้งที่หนึ่ง (ค.ศ. 1946 – 1954, พ.ศ. 2489 - 2497) ระหว่างประชาชนของเวียดนามกับจักรวรรดิ
ฝรั่ ง เศส เป็ น สาเหตุ ท าให้ ช าวเวี ย ดนามจากภาคเหนื อ และภาคกลางของเวี ย ดนามอพยพมายั ง บริ เ วณภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ทั้งบริเวณพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี สกลนคร อุดรธานี หนองคาย โดยเฉพาะ
จังหวัดนครพนมที่ปรากฏกลุ่มชาวเวียดนามอพยพเข้ามาอาศัยเป็น จานวนมาก และเข้ามาอยู่ร่วมกับชาวเวียดนาม
อพยพที่เข้ามาก่อนหน้า โดยการเรียกขานกลุ่มชาวเวียดนามที่มาอยู่ก่อนว่า “เวียดนามเก่า” หรือ “ญวนเก่า” (Việt
cũ) และเรียกกลุ่มเวียดนามที่อพยพเข้ามาหลังสงครามอินโดจีนครั้งที่หนึ่งว่า “เวียดนามใหม่” หรือ “ญวนใหม่”
(Việt mới) (ขจัดภัย บุรุษพัฒน์, 2521, หน้า 8-9; ธัญญาทิพย์ ศรีพนา และ Trinh Dieu Thin, 2548, หน้า 2 - 3)
การอพยพเข้ามาของชาวเวียดนามทั้งเก่าและใหม่นั้น สิ่งหนึ่งซึ่งติดตัวมาคือ วัฒนธรรมต่าง ๆ ที่เป็นบรรทัดฐานใน
การดารงชีวิตของชาวเวียดนามอพยพ วัฒนธรรมอย่างหนึ่งซึ่งแสดงออกมาให้เห็นได้อย่างเด่นชัด คือ วัฒนธรรมหลัง
ความตายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญของวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวเวียดนาม
คนไทยเชื้อสายเวียดนามที่อยู่ในอาเภอเมือง จังหวัดนครพนมได้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ
ของตนเอาไว้อย่างเหนียวแน่นและมั่งคง ในตรงกันข้าม มีปัจจัยหลายอย่างที่ทาให้วัฒนธรรมเกิดความเปลี่ยนแปลง
ในที่สุดชาวเวียดนามที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่ต่างถิ่นต่างวัฒนธรรมในจังหวัดนครพนมนี้ มีทัศนคติที่เกี่ยวกับความ
ตาย ความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับหลังความตายอย่างไร มีส่วนใดบ้างที่ยังคงเป็นความเป็น เวียดนามอยู่ มีส่วน
ใดบ้างได้ผสมผสานกับวัฒนธรรมไทย ขณะเดียวกันจังหวัดนครพนมได้เผชิญกับปัญหาที่ดินแพงขึ้น สุสานของคน
ไทยเชื้อสายเวียดนามจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรในอนาคต ถ้าเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมหลังความตายกับต้นเกิดของ
ชาวเวียดนามแล้วจะมีความแตกต่างกันอย่างไร และแก่นของวัฒนธรรมหลังความตายของคนไทยเชื้อสายเวียดนาม
คืออะไร จากที่กล่าวทั้งหมดจึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งที่ทาให้ผู้วิจัยศึกษาเรื่อง ความเชื่อและวิถีปฏิบัติ :
วัฒนธรรมหลังความตายของคนไทยเชื้อสายเวียดนามในอาเภอเมือง จังหวัดนครพนม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาวัฒนธรรมหลังความตายของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในอาเภอเมือง จังหวัดนครพนม
2. เพื่อศึกษาการดารงอยู่และแนวโน้มในอนาคตสาหรับวัฒนธรรมหลังความตายของชาวไทยเชื้อสาย
เวียดนามในอาเภอเมือง จังหวัดนครพนม
วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู้ศึกษาได้ดาเนินการศึกษา
2 ส่วนดังต่อไปนี้
1. การศึกษาเอกสาร (Documentary Research) เป็นการศึกษาค้นคว้า ข้อมูลจากเอกสาร ทั้งเอกสาร
ชั้นต้น อาทิ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศต่าง ๆ ของส่วนราชการ รวมทั้งเอกสารชั้นรอง อาทิ หนังสือ
ตารา คู่มือ รายงานการศึกษา วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการและศึกษา ตลอดจนสื่อ อินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
รวบรวมแนวคิดและผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อศึกษา
2. การศึกษาภาคสนาม (Field Research) เป็นการเก็บรวบรวม ข้อมูลจากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม
(Non-Participant Observation) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง
กับบริบทความเป็นมาของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม รวมทั้งความเชื่อ วิถีปฏิบัติเกี่ยวกับวัฒนธรรมหลังความตาย
และการปรับตัวทางชาติพันธุ์ของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในอาเภอเมือง จังหวัดนครพนม
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กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้ให้ข้อมูลสาคัญในพื้นที่ จานวน 2 คน ได้แก่ ประธานและ
คณะกรรมการสมาคมชาวเวียดนามประจาอาเภอเมือง จังหวัดนครพนม ปราชญ์ชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม จานวน
3 คน ได้แก่ ผู้ประกอบพิธีกรรมและผู้ที่ได้รับการเคารพนับถือของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม
พื้นที่การวิจัย ประกอบไปด้วยพื้นที่วิจัย 10 แห่ง คือ 1) สุสานชาวเวียดนามคุ้มวัดป่า 2) สุสานด่ายเหียว
บ้านนาจอก 3) สุสานต้นผึ้งดอนโมง 4) สุสานบ้านคาเกิ้ม 5) สุสานบ้านท่าควาย 6) สุสานบ้านนาจอก 7) สุสานบ้าน
โพนบก 8) สุสานวัดป่ามงคลสันติสุข 9) สุสานชุมชนหนองแสง และ 10) สุสานบ้านนาราชควายน้อย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาเป็นผู้เก็บรวบรวมเอง โดยมีผู้ช่วยเหลือในการจด
บันทึกประเด็นทั้งหมด รวมทั้งมีการใช้โสตทัศนูปกรณ์ เช่น กล้องถ่ายรูป เทปบันทึกเสียง การเก็บรวบรวมข้อมูลมี
ขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ซึ่งเป็นการค้นคว้าระยะแรก จากนั้นผู้ศึกษาได้เข้าไปดาเนินการสารวจพื้นที่
ชี้แจงวัตถุประสงค์ และแนวทางการดาเนินการศึกษา ตลอดจนประสานขอความร่วมมือกับบุคคลผู้ให้ข้อมูลสาคัญใน
พื้นที่
2. ด าเนิ น การเก็บ ข้ อมู ลพร้อ มกั บวิ เคราะห์ข้ อ มูล โดยการสังเกตแบบไม่มี ส่วนร่ว มในการเข้า ร่วมใน
พิธีกรรมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในพื้นที่
3. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interviews) ในกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ คือ กลุ่มผู้นาและกรรมการ
สมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในอาเภอเมือง จังหวัดนครพนม ปราชญ์ชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ผู้ประกอบ
พิธีกรรมและผู้ที่ได้รับการเคารพนับถือของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ตามประเด็นคาถามในแบบสัมภาษณ์ ใช้วิธี
บันทึกโดยการจดประเด็นสาคัญ บันทึกเทป
4. รวบรวมข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียง จัดหมวดหมู่ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ตีความ และสรุปผลการศึกษา
สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาความเป็นมาและพลวัตของวิถีปฏิบัติตามความเชื่อในวัฒนธรรมหลังความตายของชาวไทย
เชื้อสายเวียดนามในอาเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผู้ศึกษาพบว่ามีหลายสาเหตุที่ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามมีการ
อพยพมาอาศัยอยู่ในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม และการเข้ามาของพวกเขาก็เกิดขึ้นในหลายระลอก ทั้งนี้ใน
ด้านหนึ่งชาวไทยเชื้อสายเวียดนามก็พยายามที่จะรักษาแบบแผนวิถีชีวิต ความเชื่อ ภาษา และวัฒนธรรมประเพณี
แบบดั้งเดิมของตนไว้ แต่อีกด้านหนึ่งพวกเขาก็ได้ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ สังคมใหม่ที่พวกได้อาศัยอยู่ซึ่งการ
ปรับตัวดังกล่าวของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามเวียดนาม ได้ทาให้พวกเขามีปฏิสัมพันธ์ที่แนบแน่นทั้งกับกลุ่มชาติพันธุ์
เดียวกันและกับชุนชนในท้องถิ่น ซึ่งการอภิปรายผลการศึกษาต่อจากนี้ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนที่สาคัญ คือ 1.
ความเป็นมาของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามทในอาเภอเมือง จังหวัดนครพนม และ 2. พลวัตการปรับตัวของชาวไทย
เชื้อสายเวียดนาม โดยเน้นไปในมิติของวิถีปฏิบัติและความเชื่อเกี่ยวกับวัฒนธรรมหลังความตาย
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1. ความเป็นมาของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในพื้นที่จังหวัดนครพนม
เมื่อศึกษาความเนมาของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในอาเภอเมือง จังหวัดนรคพนมแล้ว ผู้ศึกษาพบว่า ชาว
ไทยเชื้อสายเวียดนามได้เข้ามาอาศัยอยู่ในอาเภอเมืองนครพนมในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน และเข้ามาด้วยสาเหตุที่
ต่างกันออกไป อย่างไรก็ดี ผู้ศึกษาสามารถแบ่งชาวไทยเชื้อสายเวียดนามที่เข้ามาอยู่อาศัยในอาเภอเมืองนครพนมได้
เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ตามประวัติและความเป็นมาดังนี้
ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามรุ่นแรก หรือเรียกว่า “เวียดนามเก่า” พบว่า เข้ามาในช่วงตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5
ซึ่งชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในรุ่นแรกนี้เดินทางเข้ามาค้าขายที่นครพนมแต่ยังมีน้อย ทาให้ชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม
ที่ เ ป็ น กลุ่ ม พ่ อ ค้ า ได้มี โอกาสจับ จองพื้ นที่ ท ากิ น ส่ ว นผู้ใ ช้ แ รงงานที่ มากับ พ่ อ ค้ าก็ เ ริ่มหาที่ อ ยู่อ าศัย ให้เ กิ ดความ
เหมาะสมตามอัตภาพ โดยส่วนใหญ่กลุ่มนี้ อพยพเข้ามาอาศัยในช่วงปี ค.ศ. 1877 (พ.ศ. 2420) ชาวเวียดนามรุ่นแรก
นี้เป็นกลุ่มคนที่มีชุมชนเฉพาะ และพวกเขาก็ได้สืบทอดวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมอย่างชาวเวียดนามให้กับรุ่น
ลูกรุ่นหลานในเวลาต่อมา
นอจากนี้ ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามกลุ่มนี้อพยพเข้ามาด้วยสาเหตุจากความอดอยากยากจน และยังมี
สาเหตุมาจากการหลบหนีการปกครองของฝรั่งเศส ซึ่งกลุ่มเวียดนามที่อพยพเข้ามาภายหลังได้รับความช่วยเหลือจาก
กลุ่มเวียดนามเก่าที่อพยพเข้ามาอยู่ก่อนหน้า และคนไทยในพื้นที่ส่วนหนึ่ง ทั้งความช่วยเหลือทางด้านอาหาร ที่พัก
อาศัย โดยเฉพาะการประกอบอาชีพที่คนไทยได้รับประโยชน์จากการนากลุ่มเวียดนามเข้ามาเป็นแรงงานผลิตภายใน
ครัวเรือนและแรงงานรับจ้าง การปรับตัวของกลุ่มเวียดนามในระยะแรกจึงอยู่ภายใต้ความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัย
กันระหว่างกลุ่มเวียดนามเก่าด้วยกันและกลุ่มผู้อยู่อาศัยเดิมในพื้นที่จังหวัดนครพนม
ส าหรั บเขตที่อ ยู่อ าศั ยในระยะแรกของชาวเวี ยดนามอพยพส่วนใหญ่อ าศั ยอยู่ป ะปนกัน ระหว่างกลุ่ม
เวียดนามเก่าและเวียดนามใหม่โดยรอบพื้นที่เมืองของจังหวัดนครพนม โดยเฉพาะหมู่บ้านนาจอกที่มีชาวเวียดนาม
อพยพมากที่สุด ชุมชนต้นผึ้ง – ดอนโมง ซึ่งมีชาวเวียดนามอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น และมีเพียงบางส่วนที่อาศัยอยู่
ตามเขตชนบทของจังหวัดนครพนม ก่อนที่ในระยะเวลาต่อมาจะมีการกระจายตัวของที่พักอาศัยของกลุ่มชาว
เวียดนามอพยพตามพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดนครพนม ซึ่งการกระจายตัวของชาวเวียดนามอพยพได้สอดคล้อง
กับวัฒนธรรมความเชื่อทางศาสนาเป็นส่วนหนึ่งอย่างเช่น กลุ่มชาวเวียดนามอพยพนับถือศาสนาพุทธ กระจายตัวอยู่
อาศัยในหมู่บ้านนาจอก บ้านดอนโมง บ้านต้นผึ้ง และบ้านโพนบก หรือกลุ่มชาวเวียดนามอพยพผู้เคร่งครัดในศาสนา
คริสต์อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านหนองแสง (ผุสดี จันทวิมล, 2541, หน้า 93; นุชนงค์ อุเทศพรรัตนกุล, 2544, หน้า 32)
หากพิจารณาถึงการปรับตัวของกลุ่มเวียดนามเก่าในระยะแรกนอกจากการใช้ความสัมพันธ์แบบพึ่งพา
อาศัยกับคนในพื้นที่ดั้งเดิมแล้ว เวียดนามเก่าเองก็ยังพยายามรักษาอัตลักษณ์และวิถีปฏิบัติเดิมของตนเองด้วยการตัง้
“ค่ายของชาวเวียดนามรักชาติ ” ในจังหวัดนครพนม และเปิด “โรงเรียนสาหรับชาวเวียดนาม” ขึ้นเพื่อใช้เป็น
ศูนย์กลางในการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างชาวเวียดนามอพยพในจังหวัดนครพนม และสอนลูกหลานชาวเวียดนาม
อพยพเกี่ยวกับวิถีปฏิบัติวัฒนธรรมประเพณี โดยเน้นย้าเนื้อหาที่ปลูกฝังความรักชาติและคาสั่งสอนของโฮจิมินห์
รวมถึงค่ายของชาวเวียดนามรักชาติยังเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือชาวเวียดนามอพยพที่ได้รับความเดือดร้อนจาก
การหนีภัยสงครามเข้ามาเพิ่มเติมอีกด้วย ดังนั้นนอกเหนือจากอิทธิพลทางความคิดต่อการดาเนินชีวิตของชาว
เวียดนามอพยพจากความเชื่อทางศาสตร์พุทธและศาสนาคริสต์บนพื้นฐานของความเชื่อลัทธิขงจื้อแล้ว อุดมการณ์
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ความรักชาติ (ชาตินิยม) ตามแนวคิดของโฮจิมินห์ก็เป็นอีกแนวความคิดหนึ่งที่ส่งผลต่อการดาเนินชีวิตของชาว
เวียดนามอพยพในจังหวัดนครพนม
ด้วยการยึดถืออุดมการณ์ตามแนวคิดของโฮจิมินห์เป็นวิถีปฏิบัติเรื่อยมา จึงเป็นผลให้ระยะต่อมาในปี ค.ศ.
1948 เมื่อรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ขึ้นดารงตาแหน่ง การดาเนินนโยบายมีทิศทางไปสู่นโยบายแบบชาตินิยม
และสร้างความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกามากขึ้น รัฐบาลจึงมุ่งเน้นนโยบายในการปราบปรามกลุ่มผู้มีอุดมการณ์แบบ
คอมมิวนิสต์ เนื่องจากเล็งเห็นถึงภัยของคอมมิวนิสต์ที่จะส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศและส่งผลต่อความสัมพันธ์
อันดีกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งชาวเวียดนามอพยพในพื้นที่จังหวัดนครพนมถือเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับลัทธิ
คอมมิ ว นิ ส ต์ ภ ายใต้ ก ารน าของโฮจิ มิ น ห์ รั ฐ บาลจึ ง ออกนโยบายต่ า ง ๆ เพื่ อ ปราบปรามชาวเวี ย ดนามอพยพ
ภายในประเทศไทย เช่น นโยบายปราบปรามและผลักดันชาวเวียดนามอพยพกลั บสู่ประเทศ นโยบายห้ามการเรียน
สอนที่ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ วั ฒ นธรรมประเพณี ข องเวี ย ดนาม นโยบายห้ า มการเผยแพร่ แ นวคิ ด อุ ด มการณ์ ลั ท ธิ
คอมมิวนิสต์ของโฮจิมินห์ หรือการห้ามชาวเวียดนามอพยพประกอบอาชีพ 9 ประเภท ผลจากนโยบายปรามปราบจึง
ทาให้ชาวเวียดนามอพยพถูกมองเป็น “ภัยต่อความมั่นคงของชาติ” นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา (ธัญญาทิพย์ ศรีพนา
และ Trinh Dieu Thin, 2548, หน้า 91: 108)
หลังจากนโยบายปราบปรามชาวเวียดนามอพยพโดยรัฐบาลชาตินิยมของจอมพล ป. พิบูลสงครามเกิดขึ้น
ไม่นาน ในระยะต่อมาการลงนามในองค์กร SEATO (Southeast Asia Treaty Organization) ระหว่างประเทศไทย
กับกลุ่มพันธมิตรสหรัฐอเมริกาในช่วงปี ค.ศ. 1955-1964 เพื่อลดการแทรกแซงของภัยคอมมิวนิสต์จากประเทศลาว
และเวียดนาม ได้ส่งผลให้รัฐบาลไทยมีนโยบายบีบบังคับให้ชาวเวียดนามอพยพกลับสู่ประเทศเวียดนาม ซึ่งทาให้ชาว
เวียดนามอพยพภายในประเทศไทยรวมถึงในจั งหวัดนครพนมถูกส่งตัวกลับยังประเทศเวียดนามเป็นจานวนทั้งสิ้น
45,434 คน และใช้จานวนครั้งสาหรับส่งตัวทั้งหมด 75 ครั้ง เหตุการณ์ดังกล่าวจึงถูกเรียกว่า “การกลับสู่ปิตุภูมิของ
ชาวเวียดนามอพยพ” (Việt Kiều hồi hương)(Sattayavinit, 2014, p. 28)
การอพยพในเหตุการณ์การกลับสู่ปิตุภูมิของชาวเวียดนามอพยพได้หยุดชะงักลงในปี ค.ศ. 1964 เนื่องจาก
สหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดที่อ่าวตังเกี๋ยในประเทศเวียดนามเหนือ จึงทาให้เป็นอันตรายต่อเส้นทางการส่งตั ว ชาว
เวียดนามอพยพกลับสู่ประเทศ ซึ่งผลจากเหตุการณ์การปราบปรามจากทั้งสองเหตุการณ์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1948 ได้สร้าง
ผลกระทบต่อทั้งการดาเนินชีวิตในสังคมและการประกอบอาชีพในทางเศรษฐกิจของชาวเวียดนามอพยพในจังหวัด
นครพนม แต่อย่างไรก็ตามการนโยบายปราบปรามชาวเวียดนามเกิดขึ้นอีกครั้งในสมัยรัฐบาลของจอมพลถนอม กิตติ
ขจร เมื่อรัฐบาลได้ออกนโยบายจากัดสิท ธิ์ของชาวเวียดนามอพยพภายในประเทศในปี ค.ศ. 1970 จานวน 4 ข้อ
ได้แก่ 1.) ยืนยันการส่งกลับชาวเวียดนามอพยพทั้งหมด 2.) กาหนดควบคุมอย่างเข้มงวดขณะรอการส่งกลับ 3.)
รัฐบาลจะปฏิบัติเช่นเดียวกับคนไทยแก่ผู้ที่ประพฤติดีและดาเนินการเด็ดการขาดหากเป็นภัย และ 4.) ให้ลูกชาว
เวียดนามอพยพศึกษาในโรงเรียนไทย มิให้เปิดโรงเรียนสอนกันเองในหมู่บ้าน (ธัญญาทิพย์ ศรีพนา และ Trinh Dieu
Thin, 2548, หน้า 93) ก่อนที่ในปี ค.ศ. 1972 เกิดการใช้นโยบายเพื่อถอนสัญชาติไทยทั้งหมดตามประกาศคณะ
ปฏิวัติฉบับที่ 337 ทาให้ชาวเวียดนามที่มีบิดามารดาเป็นชาวเวียดนามอพยพถูกถอนสัญชาติไทยทั้งหมด
ผลกระทบจากเหตุการณ์การปราบปรามทั้งสามเหตุการณ์ทั้ง “นโยบายชาตินิยมของรัฐบาลจอมพล ป.
พิบูลสงคราม” “เหตุการณ์การกลับสู่ปิตุภูมิของชาวเวียดนามอพยพ” และ “นโยบายเพื่อถอนสัญชาติไทย” ได้สร้าง
ปัญหาและอุปสรรคต่อการดาเนินชีวิตประจาวันของชาวเวียดนามอพยพในจังหวัดนครพนมเป็นอย่างมากทั้ง การ
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ดาเนินชีวิตด้วยความหวาดระแวงจากการถูกปราบปรามโดยเจ้าหน้าที่รัฐ การผลัดพรากจากครอบครัวที่ส่วนหนึ่งถูก
ผลักดันกลับประเทศเวียดนาม การถูกจากัดสิทธิ์ จากการถูกถอนสัญชาติ การถูกบังคับให้ลูกหลานเข้าเรียนใน
โรงเรียนของรัฐไทย (ยกเลิกการเรียนการสอนแบบชาวเวียดนามเป็นการถาวร) และการประกอบอาชีพที่ยากลาบาก
มากกว่าในอดีตภายใต้นโยบายปราบปรามและจากัดสิทธิ์จากรัฐบาลไทยดังกล่าว การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของชาว
เวียดนามอพยพในจังหวัดนครพนมส่วนใหญ่จึงมีความพยายามในการปรับวิถีชีวิตใน 2 ด้าน ด้วยกัน ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ข้อจากัดจากนโยบายของรัฐ เป็นผลทาให้ชาวเวียดนามอพยพถูกจากัดสิทธิ์ในการประกอบอาชีพในระบบ
และไม่สามารถประกอบอาชีพประจาหรือครอบครองกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินใด ๆ ได้ โดยชาวเวียดนามอพยพใน
จังหวัดนครพนมส่วนหนึ่งเลือกหลีกหนีเจ้าหน้าที่ของรัฐไปประกอบอาชีพเป็นแรงงานนอกระบบในเขตชนบทหรือ
นอกเขตอาเภอ และส่วนหนึ่งเลือกที่จะว่าจ้างคนไทยมาเป็นเจ้าของกิจการแทนตนเอง เพื่อให้ตนสามารถประกอบ
อาชีพตามความถนัดและความต้องการของตนเอง ดังจะเห็นได้จาก ชาวเวียดนามอพยพที่ยังคงประกอบอาชีพช่าง
เย็บผ้า ช่างทาผม ช่างซ่อม ช่างเหล็ก ช่างยนต์ ไดนาโม ฯลฯ (ธัญญาทิพย์ ศรีพนา และ Trinh Dieu Thin, 2548,
หน้า 179; นุชนงค์ อุเทศพรรัตนกุล, 2544, หน้า 32)
ด้านความสัมพันธ์ในสังคม แม้ชาวเวียดนามอพยพจะถูกรัฐสร้างให้เป็น “ภัยต่อความมั่นคง” แต่อย่างไรก็
ตามความรู้สึกและความสัมพันธ์ของคนในจังหวั ดนครพนมก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดี ดัง
จะเห็นได้จากวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ ที่ชาวเวียดนามอพยพยังคงสืบทอดสอนลูกหลานกันอยู่เฉพาะภายในบ้าน
(ถูกรัฐจากัดห้ามออกมากระทาในที่สาธารณะ) เช่น การให้ความเคารพนับถือรูปถ่ายโฮจิมินห์ซึ่งตั้งอยู่ด้า นหน้าพิธี
แต่งงานที่ผสมกับวัฒนธรรมไทย หรือการตั้งกฎจารีตสาหรับการใช้ชีวิตของชาวเวียดนามอพยพในพื้นที่ เพื่อเป็นกฎ
สาหรับการควบคุมชาวเวียดนามอพยพให้อยู่ภายใต้ขนบธรรมเนียมของชาวเวียดนาม รวมถึงประเพณีการ “ผูก
เสี่ยว” เพื่อใช้สาหรับการการผูกสัมพันธ์กับคนไทย ด้วยการยกลูกหลานชาวเวียดนามให้แก่ครอบครัวคนไทยเป็น
บุตรบุญธรรม อันนาไปสู่สิทธิในการได้รับสัญชาติของลูกหลานของชาวเวียดนามอพยพ ซึ่งภายใต้ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างคนไทยและเวียดนามอพยพ (นอกเหนือจากมโนทัศน์แบบรัฐ ) จะเห็นได้ว่าช่วงระยะเวลาดังกล่าวยังคงมี
ความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันคงอยู่
การปราบปรามและการจากัดสิทธิ์ของรัฐบาลไทยต่อชาวเวียดนามอพยพในจังหวัดนครพนมเริ่มผ่อนคลาย
ลงหลังการชนะการเลือกตั้งและขึ้นมาเป็นรัฐบาลของพลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ ที่พยายามส่งเสริมนโยบายทาง
เศรษฐกิจและการต่างประเทศให้ดียิ่งขึ้น อย่างนโยบายภายใต้คาขวัญ “เปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้า” ทาให้
ประเทศไทยและเวียดนามจับมือเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างจริงจัง และยังส่งผลต่อสิทธิของชาว
เวียดนามอพยพในจังหวัดนครพนมที่จะทาให้การดาเนินชีวิตดีขึ้น (ศริญญา สุขรี, 2558, หน้า 197-198)
ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามรุ่นที่ 2 ซึ่งในบทความนี้จะเรียกว่า “เวียดนามรุ่นใหม่” ซึ่งการก้าวขึ้นมาเป็น
รัฐบาลของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สาคัญของนโยบายของรัฐต่อชาวเวียดนามอพยพและการ
ดาเนินชีวิตของชาวเวียดนามอพยพด้วย เนื่องจากภายใต้การดาเนินนโยบาย “เปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้า”
ของรัฐบาลได้มีท่าทีผ่อนปรนข้อจากัดของชาวเวียดนามอพยพในประเทศไทย ไมว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้ชาว
เวียดนามอพยพสามารถเดินทางออกนอกเขตจังหวัดที่อาศัย การยกเลิกข้อห้ามในการประกอบอาชีพ การให้สิทธิแก่
ชาวเวียดนามอพยพทาการค้าและครอบครองทรัพย์สิน ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ชาวเวียดนามอพยพได้รับสัญชาติ
ไทย ตามมติคณะรั ฐมนตรีวั นที่ 29 พฤษภาคม ค.ศ.1990 ที่ เ ห็ น ชอบการให้สัญชาติไทยแก่ญวนอพยพชั้นบุตร
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ลูกครึ่ง และชั้นหลานตามกระทรวงมหาดไทยเสนอ (ธัญญาทิพย์ ศรีพนา และ Trinh Dieu Thin, 2548, หน้า 110:
115.)
นโยบายผ่อนปรนต่อชาวเวียดนามอพยพของรัฐบาล จึงทาให้ชาวเวียดนามอพยพและลูกหลานจานวนมาก
ในพื้นที่จังหวัดนครพนมใช้โอกาสจากนโยบายดังกล่าว สาหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ด้วยการสร้าง
สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่ดีขึ้น โดยชาวเวียดนามอพยพส่วนหนึ่งสามารถเข้าไปสู่ระบบข้าราชการ และ
ส่วนหนึ่งสามารถประกอบอาชีพเป็นนายทุนหรือเจ้าของธุรกิจได้จากพื้นฐานทักษะการประกอบอาชีพรวมถึงปัจจัย
การผลิตเดิมที่ได้สะสมมาตั้งแต่อดีต นอกจากนี้การเปิดโอกาสของรัฐบาลยังเป็นโอกาสให้กับกลุ่มชาวเวียดนาม
อพยพในจังหวัดนครพนมบางส่วนสามารถสร้างเครือข่ายทั้งทางด้านธุรกิจและการเมืองได้อีกด้วย จึงทาให้เห็นได้ว่า
นับตั้งแต่การเปิดโอกาสให้ได้รับสัญชาติแก่ชาวเวียดนามอพยพเป็นต้นมา จังหวัดนครพนมได้ปรากฏชาวเวียดนาม
เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาสังคม การเมือง และเศรษฐกิจเป็นจานวนมาก ดังเห็นได้จากการเจ้าของธุรกิจค้าขาย
และข้าราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครพนมเป็นชาวเวียดนามอพยพและลูกหลานถึง 60% จากประชากรทั้งหมด
โดยธุรกิจของชาวเวียดนามอพยพมีทั้งธุรกิจรายใหญ่และรายย่อย เช่น หมูยอ อาหารเวียดนาม ทอง ซุปเปอร์มาร์
เก็ต ฯลฯ (นุชนงค์ อุเทศพรรัตนกุล, 2554, หน้า 34)
พื้นฐานจากการก้าวขึ้นมามีบทบาทในการพัฒนาจังหวัดนครพนมของชาวเวียดนามอพยพในระยะหลังนี้
เป็นส่วนทาให้ชาวเวียดนามอพยพในจังหวัดนครพนมต้องการฟื้นฟูรากเหง้าวัฒนธรรมประเพณี และความเป็น
เวียดนามของตนเอง ซึ่งจากเดิมเป็นเพียงการสอนและสืบทอดเพียงพื้นที่ส่วนบุคคล จึงต้องการที่จะนาไปสู่การ
เผยแพร่ในพื้นที่สาธารณะมากขึ้น เพื่อให้ลูกหลานและผู้ที่สนใจได้สืบทอดและเรียนรู้ จนเกิดเป็นการก่อตั้งองค์กร
หรือสมาคมโดยชาวเวียดนามอพยพในจังหวัดนครพนมจัดตั้งขึ้นหรือโดยการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ดังเช่น
ในปี ค.ศ. 1999 รั ฐ บาลไทยและรั ฐ บาลเวี ย ดนามได้ มี ค วามร่ ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม และมู ล นิ ธิ
Foundation For Research and Development Network (FRDN) จัดทาบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อร่วมมือ
กันศึกษาค้นคว้าและรวบรวมสิ่งของเครื่องมือ เครื่องใช้ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับประวัติ และเรื่องราวที่สาคัญของอดีต
ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ทั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องราวของประธานาธิบดีโฮ
จิมินห์ในช่วงที่พานักอยู่ที่บ้านนาจอก แลกเปลี่ยนคณะผู้แทนและผู้ชานาญระหว่างกัน แลกเปลี่ยนการศึกษาและ
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง และประสานงานในการจัดประชุมทางวิชาการระหว่างกัน
นับตั้งแต่ความร่วมมือในปี ค.ศ. 1999 ดังกล่าวเป็นต้นมา ก็ได้เกิดเป็นองค์กรหรือสมาคมสาหรั บฟื้ นฟู
วัฒนธรรมประเพณีของชาวเวียดนามอพยพในจังหวัดนครพนมเกิดขึ้นอีกเป็นจานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการเปิด
หมู่บ้านมิตรภาพไทย - เวียดนามขึ้น ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2004 โดยมี ฯพณฯ ฟาม วัน ขาย นายกรัฐมนตรี
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร มาร่วมเปิดพิธี หรือในปี ค.ศ. 2009 ได้มีการ
ก่อตั้งสมาคมไทย - เวียดนาม จังหวัดนครพนมขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวมตัวกันของชาวเวียดนามอพยพ
ลูกหลาน หรือชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม รวมถึงเพื่อเผยแพร่และรื้อฟื้นวัฒนธรรมอัตลักษณ์ของชาวเวียดนามอพยพ
ไว้ เช่น การสอนภาษาและวัฒนธรรมของชาวเวียดนามให้แก่ลูกหลานชาวเวียดนามอพยพในหมู่บ้าน เป็นต้น
แม้ความพยายามในการฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีจะมีทิศทางที่ดีขึ้น แต่การปรับตัวของชาวเวียดนามอพยพ
และลูกหลานภายในจังหวัดนครพนม ก็ยังแสดงให้เห็นถึงการผสมกลมกลืนกันระหว่างวัฒนธรรมประเพณีอัตลักษณ์
ความเป็นเวียดนาม ความเป็นไทย และความเป็นลาว ผ่านการดาเนินชีวิตและพิธีกรรมประเพณีต่าง ๆ ได้แก่
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พิธีกรรม ชาวเวียดนามอพยพให้ความสาคัญกับผู้อาวุโสในการทาพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น ในวันปีใหม่ การไหว้
บรรพบุรุษในศาลเจ้า เพื่อเสี่ยงทายโชคชะตาในครอบครัว ซึ่งในหมู่บ้านโพนบกและบ้านนาจอกยังมีการทาพิธี
ดังกล่าวอย่างแพร่หลาย (ธัญญาทิพย์ ศรีพนา และ Trinh Dieu Thin, 2548, หน้า 194, Sattayavinit, 2014, p.
64: 106) นอกจากนี้ยังมีสุสานที่แสดงเอกลักษณ์ เช่น ลักษณะสุสานและหลุมฝั่งศพของแต่ละชุมชน ในชุมชนหนอง
แสงมีสัญลักษณ์ที่แสดงความเป็นศาสนาคริสต์ คือ รูปแม่พระ มีกางเขน ส่วนชาวเวียดนามในพื้นที่อื่นใช้วิธีการฝังแต่
สุสานฝั่งศพจะคล้ายคลึงกับของคนจีน
วัฒนธรรมอาหาร เช่น หมูยอ ข้าวเกรียบปากหม้อญวน ไข่กระทะ ข้าวต้มมัดญวน ไส้กรอกเครื่องใน
แหนมเนือง น้าชา (ที่ใบชาตากแห้งเอง ลาต้นนามาจากเวียดนาม) เป็นต้น อาหารเหล่านี้กลุ่มคนไทยเชื้อ สาย
เวียดนามสามารถนามาประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี ในช่วงเทศกาลอาหารต่าง ๆ
และในช่วงเทศกาลไหว้เจ้า เช่น ปี ใหม่ในถาดประกอบด้วยข้าวเหนียว ไก่ หมาก น้าชา เป็นต้น
วัฒนธรรมการแต่งกาย ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น งานปีใหม่เวียดนาม หรือวันสาคัญต่าง ๆ ชาวเวียดนาม
อพยพ และลู ก หลานจะแต่ งกายตามชุ ด ประจ าชาติ เพื่ อ เป็ น การแลกเปลี่ย นวัฒ นธรรมกั บ คนภายนอกชุมชน
นอกจากนี้มีการจัดแสดงงานรื่นเริงพร้อมกับแต่งกายในชุดอ๋าว ส่าย (áo dài) และการร้องเพลงในภาษาเวียดนาม
แม้ ก ระทั่ งโรงเรี ย นในจั งหวั ด นครพนม เช่ น ในโรงเรี ย นอนุ บ าล จั งหวั ด นครพนม ให้ เ ด็ ก นั ก เรี ย นแต่ งตั ว ตาม
วัฒนธรรมดั้งเดิมของตน
ภาษาเวียดนาม กล่าวได้ว่ามีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดนครพนม
เนื่องจากความหลากหลายทางวัฒนธรรมส่งผลต่อการพูดภาษาเวียดนามถิ่นกลางและถิ่นเหนือและการพูดผสมกับ
ภาษาไทยอีสาน
การผสมผสานวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชาวเวียดนามอพยพและลูกหลานในยุคปัจจุบัน ได้สะท้อนให้
เห็นถึงความพยายามในรักษาความสัมพันธ์ระหว่างชาวเวียดนามอพยพ และ “ความเป็นเวียดนาม” ให้คงอยู่ รวมถึง
ความพยายามการปรับตัวเข้ากับบริบททางสังคมในจังหวัดนครพนมอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะการปรับตัวของชาว
เวียดนามอพยพในจังหวัดนครพนมตามบริบทโครงสร้างต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ละช่วงเวลา ซึ่งบริบทโครงสร้าง
ดังกล่าวนี้เองที่เป็นทั้งอุปสรรคและปัจจัยที่ดีต่อการดาเนินชีวิตของชาวเวียดนามที่ผ่านมา
จากเหตุการณ์สาคัญที่กล่าวมาข้างต้นทาให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเศรษฐกิจของเมือง
นครพนม โดยที่เมืองนครพนมเป็นพื้นที่แห่งการค้าและเป็นยุทธศาสตร์สาคัญต่อเศรษฐกิจจากอดีตถึงปัจจุบัน เพื่อให้
เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์สาคัญ ผู้วิจัยจึงได้สรุปลาดับเหตุการณ์ไว้ดังต่อไปนี้
2. วัฒนธรรมหลังความตายของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในอาเภอเมือง จังหวัดนครพนม สามารถสรุปได้ดังนี้
สุสานชาวเวียดนาม: รูปแบบภูมิทัศน์วัฒนธรรม
ในรูปแบบภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม (Tangible) ที่เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น (Man-made) สุสานที่
ฝังศพของชาวเวียดนามในอาเภอเมือง จังหวัดนครพนม อาจกล่าวได้ว่า มรดกทางวัฒนธรรมนั้นมีหลายประเภท มิได้
เป็นเพียงโบราณสถาน, อาคาร, พื้นที่ประวัติศาสตร์และสวนเท่านั้น แต่หมายรวมถึงสิ่งแวดล้อมที่ถูกสร้างขึ้นทั้งหมด
รวมทั้งระบบนิเวศ เป็นเครื่องหมายแสดงกิจกรรมและความสาเร็จของมนุษย์ในอดีต และเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่ไม่
สามารถสร้ า งขึ้ น ใหม่ไ ด้ที่ ส าคัญ ของโลก (Feilden and Jokileht. 1998) ท าให้ เ ห็ น ถึ งความสาคั ญ ที่ ค วรค่ าแก่
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การศึกษาเพื่อทาความเข้าใจในปรากฏการณ์ทางสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น ให้เข้าใจถึงความเป็นมาความ
เป็ น ไปในวิ ถี ชีวิ ต และ “ภู มิ ทั ศ น์ วั ฒ นธรรม” มี ส าระส าคั ญ คื อ สภาพแวดล้ อ มที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการกระท าที่ เ ป็ น
ผลกระทบซึ่งกันและกันระหว่างวัฒนธรรมของมนุษย์กับ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า หากมนุษย์
รู้จักการจัดการกับภูมิทัศน์วัฒนธรรมอย่างดีแล้วย่อมส่งผลให้มนุษย์ดาเนินชีวิตอย่างปกติสุข และมีความมั่นคงใน
ชีวิต (สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549)
วัฒนธรรมหลังความตายของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในอาเภอเมือง จังหวัดนครพนม ได้รับอิทธิพลจาก
วัฒนธรรมความเชื่อต่าง ๆ ของเวียดนาม ซึ่งประกอบด้วย วัฒนธรรมด้านความกตัญญู ความเชื่อเรื่องบรรพบุรุษ
ความเชื่อเรื่องข้อห้าม ความเชื่อเกี่ยวกับโลกของคนตาย และความเชื่อด้านฮวงจุ้ย ความเชื่อที่สะท้อนถึงวัฒนธรรม
หลังความตายของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในอาเภอเมือง จังหวัดนครพนมนี้ ไม่ใช่วัฒนธรรมหลังความตายในแง่
ของการปฏิบัติเชิงวัฒนธรรมทั่วไป แต่เริ่มต้นจากมุมมองรูปแบบแนวความคิดของผู้คนมุ่งเน้นการแบ่งแยกและ
จินตนาการที่ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในอาเภอเมือง จังหวัดนครพนมมี ต่อ “โลกแห่งความเป็น” และ “โลกแห่ง
ความตาย” รวมทั้ งความหมายพื้น ฐานของสัญลัก ษณ์แ ละโครงสร้ างที่ อ ยู่เ บื้อ งหลังของพิธี งานศพ นอกจากนี้
วั ฒ นธรรมหลังความตายของชาวไทยเชื้ อ สายเวี ยดนามในอาเภอเมือ ง จั งหวั ด นครพนม ยั งได้ รั บ อิท ธิ พลจาก
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมทางสังคมไทย โดยเฉพาะความเชื่อเรื่องศาสนาพุทธ จากปัจจัยดังกล่าว ทาให้ชาวไทยเชื้อสาย
เวียดนามในอาเภอเมือง จังหวัดนครพนม มีวัฒนธรรมหลังความตายที่เป็นเอกลักษณ์ ส่วนทางด้านวิถีปฏิบัติของ
วัฒนธรรมหลังความตายของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในอาเภอเมือง จังหวัดนครพนม สามารถสรุปได้ว่า การจัด
พิ ธี ก รรมงานศพแบบประเพณีเวี ยดนาม มี ความละเอี ยดซั บซ้ อ น สะท้ อ นภู มิปั ญญาเก่ าแก่ และยั งเต็มไปด้วย
สัญลักษณ์ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการจองฮวงซุ้ย ตลอดจนขั้นตอนการฝังศพและไว้ทุกข์ สามารถแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน
ได้แก่ 1) ขั้นตอนการจองฮวงซุ้ย เตรียมเครื่องแต่งกาย และโลงศพ 2) ขั้นตอนเคลื่อนย้ายศพ 3) ขั้นตอนตั้งฉาก-พิธี
กงเต๊ก 4) ขั้นตอนเคารพศพ 5) ขั้นตอนการเซ่นไหว้ และการไว้ทุกข์
ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมหลังความตายของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในอาเภอเมือง จังหวัด
นครพนม กับวัฒนธรรมหลังความตายของชาวเวียดนามโดยรวม สามารถสรุปได้ดังนี้
วัฒนธรรมหลังความตายของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ได้รับอิทธิพลจากนโยบายของรัฐบาลในสมัยของ
รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นอย่างมาก เช่น การใช้นโยบายเพื่อถอนสัญชาติไทยทั้งหมดตามประกาศคณะ
ปฏิวัติฉบับที่ 337 ทาให้ชาวเวียดนามที่มีบิดามารดาเป็นชาวเวียดนามอพยพถูกถอนสัญชาติไทยทั้งหมด ผลกระทบ
จากเหตุการณ์ทั้ง “นโยบายชาตินิยมของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม” “เหตุการณ์การกลับสู่ปิตุภูมิของชาว
เวียดนามอพยพ” และ “นโยบายเพื่อถอนสัญชาติไทย” ได้สร้างปัญหาและอุปสรรคต่อการดาเนินชีวิตประจาวันของ
ชาวเวียดนามอพยพในจังหวัดนครพนมเป็นอย่างมาก นโยบายเหล่านี้ส่วนหนึ่งสอดส่องพฤติกรรมของชาวเวียดนาม
อพยพ ส่ งผลให้ ชาวเวี ย ดนามด าเนิ น พิ ธี ก รรมฝังศพแบบดั้ งเดิ ม เป็ น ไปด้ว ยความยากล าบาก และไม่ ส ามารถ
ดาเนินการได้อย่างถูกต้องตามวิถีปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้สะท้อนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้วัฒนธรรมดั้งเดิม
บางอย่างสูญหายไปจากสังคม จากปัจจัยข้อนี้ ทาให้วัฒนธรรมหลังความตายของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามแบบตั้ง
เดิมเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก ส่วนวัฒนธรรมหลังความตายของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในปัจจุบัน เนื่องจาก
ประเทศไทยเป็นประเทศประชาธิปไตย ประชากรมีสิทธิจัดการกับที่ดินของตัวเองอย่างเสรี ซึ่งสามารถสร้างฮวงซุ้ย
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และจัดงานศพแบบดั้งเดิมตามฐานะทางการเงินของครอบครัว ทาให้วัฒนธรรมหลังความตายเปลี่ยนแปลงช้า
นอกจากนี้ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในอาเภอเมือง จังหวัดนครพนม ยังใช้ภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ ปรับตัวให้เข้ากับ
สังคมต่างถิ่น ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศ ทรัพยากร วัฒนธรรม และความเชื่อที่แตกต่างกันจากดเดิม การเปลี่ยนแปลง
และปรั บตั วในวั ฒนธรรมหลังความตายของชาวไทยเชื้ อสายเวีย ดนามในอ าเภอเมือ ง จั งหวั ด นครพนม ได้แก่
เครื่องเซ่นไหว้ รูปแบบพิธีกรรมงานศพ สถานที่จัดงานศพ เป็นต้น
3. การดารงอยู่และแนวโน้มในอนาคตสาหรับวัฒนธรรมหลังความตายของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในอาเภอ
เมือง จังหวัดนครพนม สามารถสรุปได้ดังนี้
วัฒนธรรมหลังความตายของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในอาเภอเมือง จังหวัดนครพนม มีแนวโน้มได้รับ
อิทธิพลจากวัฒนธรรมไทยมากกว่าวัฒนธรรมเวียดนามแบบดั้งเดิม ขณะเดียวกัน การผสมผสานของ 2 วัฒนธรรม
ส่งผลให้วัฒนธรรมหลังความตายของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในอาเภอเมือง จังหวัดนครพนม เกิดรูปแบบใหม่ซึ่งไม่
เหมือนใคร เช่น ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของพิธีศพของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในอาเภอเมือง จังหวัดนครพนม มี
การใช้โลงศพแบบไทย และลดขั้นตอนลง นอกจากนี้ วัฒนธรรมหลังความตายของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามใน
อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม มีแนวโน้มปฏิบัติตามพิธีกรรมแบบเวียดนามเดิมลดน้อยลง ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานศพแบบดั้งเดิมและพิธีการต่าง ๆ บวกกับขั้นตอนที่ยุ่งยากและซับซ้อน ด้วยข้อจากัดด้านเศรษฐกิจ พิธีงานศพจึง
มีความแตกต่าง และ เนื่องจากรุ่นลูก รุ่นหลายหันมานับถือศาสนาพุทธ ทาให้การจัดงานศพแบบไทยและศาสนา
พุทธเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้น และท้ายที่สุดในสภาวการณ์ปัจจุบันนี้การได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมไทยทาให้ใน
ด้านค่านิยม รวมถึงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความตายเกิดการเปลี่ยนแปลง มีน้อยคนที่จะเข้าใจความหมายของ
การฝังศพแบบเวียดนามดั้งเดิมอย่างแท้จริง เป็นเพราะแนวคิดในด้านงานศพของพ่อแม่ตนเองเกิดการเปลี่ยนแปลง
การรับแนวคิดของการจัดการงานศพของชาวเวียดนามมีลักษระถ่ายทอดกันเป็นรุ่น ๆ คนในรุ่นปัจจุบันรับแนวคิด
ของคนรุ่นก่อน นอกจากนี้ เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากการยกระดับทางการศึกษา และสื่อโซเชียลใหม่ ๆ ทาให้มีการ
เปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดารงอยู่ และก่อให้เกิดแนวโน้มใหม่ดังที่กล่าวข้างต้นนั้น ปัจจัยแรกคือ การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ช่วงแรกชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม อาศัยการทาเกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์
เพื่อการเลี้ยงชีพ แต่เมื่อเศรษฐกิจมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามจึงค่อย ๆ ละทิ้งเกษตรกรรม
และหันไปทาการค้าและอุตสาหกรรมแทน ปัจจุบันชาวไทยเชื้อสายเวียดนามนิยมประกอบอาชีพครู เจ้าของธุรกิจ
เจ้ า ของร้ า นอาหาร หรื อ รั บ ราชการ เป็ น ต้ น ส่ ง ผลให้ เ ศรษฐกิ จ ก้ า วหน้ า อย่ า งรวดเร็ ว และมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมหลังความตายด้วย กล่าวคือ ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในอาเภอเมือง จังหวัดนครพนม
แม้จะปฏิบัติตามพิธีกรรมที่คล้ายคลึงกับในอดีต แต่เพราะความไม่รู้ ซึ้งในประเพณีอย่างถ่องแท้ บวกกับการได้รับ
อิทธิพลจากความเจริญด้านเทคโนโลยี และความเป็นสมัยใหม่ ย่อมทาให้รูปแบบการจัดงาน รวมทั้งพิธีกรรมในทาง
ปฏิบัติเปลี่ยนแปลงไป
ปัจจัยด้านระดับการศึกษาที่สูงขึ้น และการเปลี่ยนแปลงของทัศนคติที่มีต่อความเชื่อหลังความตาย ทาให้
รู ป แบบและรายละเอี ย ดของพิ ธี ก รรมงานศพของชาวไทยเชื้ อ สายเวี ย ดนามในอ าเภอเมื อ ง จั งหวั ด นครพนม
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น การบริจาคศพให้กับการศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุข
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ปัจจัยด้านการแต่งงาน และการผสมผสานของวัฒนธรรม การแต่งงานกับคนในพื้นที่จังหวัดนครพนมและ
การผสมผสานทางวัฒนธรรม ส่งผลให้องค์ประกอบของครอบครัวตามรูปแบบของชาวเวียดนามเกิดการเปลีย่ นแปลง
ไป ขณะเดียวกัน การผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ทาให้พิธีกรรมศพของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในอาเภอเมือง
จังหวัดนครพนม แสดงออกในรูปแบบของความเชื่อแบบไทยมากขึ้น เช่น การสวดมนต์ก่อนการฝังศพ การทาความ
เคารพวิญญาณผู้ตาย รวมทั้งพิธีฝังศพแบบพุทธศาสนา อาจกล่าวได้ว่า ในด้านวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสาย
เวียดนามในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ชนรุ่นหลังที่เติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ต่างจากบรรพบุรุษ และแต่งงานกับคนเชื้อ
ชาติอื่น สิ่งเหล่านี้ มีผลต่อความกลมกลืนทางวัฒนธรรม ทาให้พิธีกรรมต่าง ๆ ที่เคยปฏิบัติในรุ่นของบรรพบุรุษมีการ
ย่นย่อ และยังเปิดรับวัฒนธรรมไทยเข้ามาผนวกเป็นวัฒนธรรมส่วนหนึ่งในวิถีทางของการปฏิบัติ
4. อภิปรายผลการศึกษา
การศึ ก ษาความเชื่ อ และวิ ถีป ฏิบั ติ : วั ฒ นธรรมหลังความตายของคนไทยเชื้ อ สายเวี ย ดนามในจังหวั ด
นครพนม อธิบายภายใต้กรอบแนวคิดทางด้านสังคมวิทยา เพื่อวิเคราะห์วัฒนธรรมหลังความตายของชาวเวียดนาม
และคนไทยเชื้อสายเวียดนามในอาเภอเมือง จังหวัดนครพนม และเพื่อการดารงอยู่และแนวโน้มในอนาคตสาหรับ
วัฒนธรรมหลังความตายของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในอาเภอเมือง จังหวัดนครพนม สามารถมองเห็นการปรับตัว
ของชุมชนชาวเวียดนามอพยพในสังคมไทย ตั้งแต่การถูกทาให้กลายเป็นอื่นผ่านนโยบายของรัฐจนกระทั่งสามารถ
เข้ามาอยู่เป็นคนในและก้าวขึ้นมาเป็นชนชั้นนาในสังคม โดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของชาวเวียดนามอพยพ เช่น
เศรษฐกิจ จากเดิมที่มีข้อจากัดทางด้านประกอบอาชีพแต่ในปัจจุบันสามารถขึ้นมาเป็นฐานทางเศรษฐกิจให้กับ
จังหวัดนครพนมการเมือง จากนโยบายของรัฐบาลไทยในการมองชาวเวียดนามอพยพด้วยความเป็นอื่น ทาให้เกิด
ความไม่มั่นคงต่อชาติ ภายหลังรัฐบาลไทยมีการปรับนโยบายที่ผ่อนปรนมากขึ้น ให้สัญชาติไทยแก่ชาวเวียดนาม
อพยพทาให้ชาวเวียดนามอพยพเริ่มสร้างตัวได้
สังคมและวัฒนธรรม ชาวเวียดนามอพยพมีกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ภายในกลุ่ม จากวิถีชีวิตของชาว
เวียดนามอพยพจนกระทั่งและเกิดผสมผสานทางวัฒนธรรมกับกลุ่มต่าง ๆ กลายเป็นความหลากหลายทางวัฒนธรรม
(Cultural Diversity) การอยู่ ร่ ว มกั น โดยเกิ ด การผสมผสานวิ ถี ชี วิ ต ที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ มี ปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ที่ ส่ งผลต่ อ
วัฒนธรรมหลังความตายของคนไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดนครพนม ดังนี้
ปั จ จั ย เชิ งโครงสร้า งที่ส่งผลต่อ การเปลี่ยนผ่านสังคมหลังยุ คสร้างความเป็ นชาติของชาวไทยเชื้อสาย
เวียดนามในพื้นที่จังหวัดนครพนม การเปลี่ยนผ่านสังคมของชาวเวียดนามและชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในพื้นที่
จังหวัดนครพนมภายหลังยุคสร้างความเป็นชาติเกิดขึ้นภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพปัจจัยเชิงโครงสร้าง 3
ปัจจัย กล่าวคือ
1. ปัจจัยเชิงโครงสร้างการเมือง นโยบายของรัฐไทยต่อการจัดการควบคุมกลุ่มคนเวี ยดนามอพยพใน
จังหวัดนครพนม ถือเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับประเด็นภัยความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของรัฐไทย เนื่องจากสาย
สัมพันธ์ของกลุ่มเวียดนามอพยพในไทยและประเทศเวียดนามที่ปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสต์มีความเกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงกันจึงก่อให้เกิดความหวาดกลัวต่อภัยคอมมิ วนิสต์ที่จะเกิดขึ้นภายในประเทศไทยได้ และทาให้รัฐบาลไทย
หลายยุคสมัยต่างพยายามดาเนินนโยบายต่อการจัดการควบคุมกลุ่มคนเวียดนามในประเทศและในจังหวัดนครพนม
2 ลักษณะ คือ “การปราบปรามและดาเนินการส่งตัวกลับประเทศ” และ “การจากัดสิทธิ์” อย่างเช่น สมัยรัฐบาล
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ของจอมพล ป. พิบูลสงครามกับการปราบปรามคอมมิวนิสต์และจากัดสิทธิ์ของกลุ่มเวียดนามในประเทศ หรือสมัย
รัฐบาลของจอมพลถนอม กิตติขจร ผลพวงของความร่วมมือกับอเมริกาผ่านความร่วมมือ SEATO และภัยของพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่เกิดขึ้น จึงทาให้รัฐบาลของจอมพลถนอมดาเนินนโยบายที่แข็งกร้าวต่อกลุ่มเวียดนาม
ในประเทศ ทั้งการส่งตัวกลับปิตุภูมิ การปราบปรามผู้ต้องสงสัยที่มีความเกี่ยวข้องกับคอมมิวนิสต์ หรือแม้แต่การสั่ง
ปิดโรงเรียนสอนของลูกหลานชาวเวียดนามทั้งหมด (ธนนันท์ บุ่นวรรณา, 2545, หน้า 31-33)
นอกจากนี้นโยบายการส่งเสริมเศรษฐกิจภายใต้รัฐบาลของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณรวมถึงสมัยรัฐบาล
ทักษิณชินวัตรภายในช่วงเวลาต่อมา ส่งผลต่อการได้รับสัญชาติและสถานะในประเทศไทยของกลุ่มเวียดนามใน
นครพนมด้วยโดยเฉพาะการที่กลุ่มเวียดนามและลูกหลานได้รับสัญชาติไทยอย่างสมบูรณ์ (ธัญญาทิพย์ ศรีพนา และ
Trinh Dieu Thin, 2548, หน้า 110; ศริญญา สุขรี, 2558, หน้า 205)
2. ปั จ จั ย เชิ ง โครงสร้ า งเศรษฐกิจ ผลพวงของการปรั บเปลี่ยนโครงสร้า งทางเศรษฐกิ จตามนโยบาย
“เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า ” ในช่วงสมัยรัฐบาลของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ นอกเหนือจากที่ทาให้กลุ่ม
เวียดนามอพยพมีสิทิและสถานะความเป็
ธ์
นคนไทยแล้วนั้น ภายใต้นโยบายดังกล่าวยังก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพเศรษฐกิจของคนเวียดนามส่วนใหญ่ในประเทศด้วย เนื่องจากสิทธิในการประกอบอาชีพที่เคยถูกจากัดมา
นับตั้งแต่สมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไม่ส่งผลต่อชาวเวียดนามอพยพภายหลังการได้รับสถานะความเป็นคน
ไทย พร้อมทั้งตัวนโยบายยังมุ่งส่งเสริมให้สิทธิ์แก่คนเวียดนามสามารถประกอบอาชีพทั้งธุรกิจการค้า ข้าราชการ
หรือแม้แต่การเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (ศริญญา สุขรี, 2558, หน้า 205)
นับแต่นั้นเป็นต้นมากลุ่มเวียดนามในพื้นที่นครพนมเริ่มสามารถปรับตัวและพัฒนาสถานภาพทางเศรษฐกิจ
ของตนเองจากเดิมในอดีตที่เป็นเพียงแรงงานรับจ้างในภาคการเกษตรไปสู่การกลายเป็นข้าราชการหรือเจ้าของธุรกิจ
กิจการร้านค้าต่าง ๆ ที่มาจากพื้นฐานอุปนิสัยของความขยันมั่นเพียร เก็บหอมรอมริบ และมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ของกลุ่มชาวเวียดนามในจังหวัดนครพนม (จตุพร ดอนโสม, 2551, หน้า 89-90)
3. ปัจจัยเชิงโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรม อิทธิพลของ “แนวความคิดการสร้างชาติของโฮจิมิ นห์ ”
นอกจากจะส่งผลต่อการดาเนินชีวิตของชาวเวียดนามใหม่ที่อพยพเข้ามาแล้ว ยังได้ส่งผลต่อความรู้สึก/ทัศนคติของ
กลุ่มคนอื่น ๆ ในสังคมด้วย นับตั้งแต่โฮจิมินห์เข้ามาในประเทศไทย สร้างค่านิยม การปลูกฝั่งความรักชาติ รวมถึงคา
สอนต่าง ๆ ของโฮจิมินห์ ผ่านมาเป็นรุ่นต่อรุ่นทาให้ชาวเวียดนามอพยพรับและคอยสั่งสอน ค่านิยม วัฒนธรรม
ประเพณี ภาษาของชาวเวียดนาม ให้กับลูกหลาน แม้ว่าภายหลังชาวเวียดนามอพยพถูกทาให้กลายเป็ นคนไทยโดย
ผ่านกระบวนการขัดเกลาของสถาบันสังคมไทย แต่ลูกหลานชาวเวียดนามอพยพยังคงดารงอัตลักษณ์และมีการ
ปรับตัวทางวัฒนธรรม เช่น ประเพณีงานแต่งงาน การใช้ภาษาเวียดนามถิ่นกลางร่วมภาษาถิ่นเหนือและภาษาอีสาน
ฯลฯ
โดยเฉพาะภายหลังจากการประกาศนโยบายการปราบปรามคอมมิวนิสต์ ของรัฐบาลไทยเกิดขึ้น ได้ทาให้
สังคมเกิดความหวาดกลัวต่อกลุ่มเวียดนาม ในฐานะผู้ยึดถือแนวความคิดแบบคอมมิวนิสต์ของโฮจิมินห์และเป็นภาพ
สะท้อนของ “ภัยคอมมิวนิสต์ ” ที่อยู่ใกล้ตัว (ธัญญาทิพย์ ศรีพนา และ Trinh Dieu Thin, 2548, หน้า 135-137)
ความรู้สึกหวาดกลัวดังกล่าวได้นาไปสู่การจัดตั้ง “ขบวนการต่อต้านคอมมิวนิสต์” ขึ้นในช่วงต้นทศวรรษที่ 1950 ทั่ว
ภาคอีสาน รวมถึงภายในจังหวัดนครพนมอีกด้วย โดยมีจุดประสงค์หลักในการปราบปรามกลุ่มเวียดนามอพยพที่อยู่
ภายในประเทศ ซึ่งผลของนโยบายปราบปรามและขบวนการต่อต้านคอมมิวนิสต์ทาให้การดาเนิน ชีวิตของชาว
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เวียดนามต้องประสบกับปัญหาอย่างมากในช่วงระหว่างทศวรรษที่ 1950-1960 โดยเฉพาะการที่ชาวเวียดนามถูก
ตราประทับให้เป็น “คอมมิวนิสต์” ซึ่งเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของรัฐไทย อันนาไปสู่การกระทบต่อการดาเนิน
ชีวิตและการประกอบอาชีพของกลุ่มชาวเวียดนามอย่างมาก รวมถึงบางส่วนถูกจับกุมและส่งตัวออกนอกประเทศ
ก่อนที่ภาพสะท้อนต่าง ๆ จะค่อยเลือนหายไปพร้อมกับการสิ้นสุดสงครามอินโดจีนครั้งที่สอง และจากความเข้าใจที่
เพิ่มมากขึ้นของกลุ่มคนไทยในนครพนมที่อยู่ใกล้ชิดกับกลุ่มเวียดนามภายในพื้นที่อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปั จจุบัน
(ธัญญาทิพย์ ศรีพนา และ Trinh Dieu Thin, 2548, หน้า 135-137)
แต่อย่างไรก็ตามด้วยความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยของชาวเวียดนามอพยพและกลุ่มคนอื่น ๆ ในสังคมของ
จังหวัดนครพนมนับตั้งแต่อดีต ก็ปรากฏให้เห็นถึงความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในหลายช่วงเวลา ทั้งความ
ช่วยเหลื อด้านทรัพยากร ความปลอดภัย หรือการประกอบอาชี พ จนส่งผลให้ภายหลังนโยบายผ่ อนปรน ชาว
เวียดนามอพยพจึงสามารถสร้างโอกาสในการยกสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างรวดเร็วจากพื้น ฐาน
ความสัมพันธ์และการช่วยเหลือระหว่างกลุ่มที่มีต่อกัน
5. ข้อเสนอแนะในการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. ผลการวิจัยครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความสาคัญและความเข้มเข็งของวัฒนธรรมหลังความตายของชาวไทย
เชื้อสายเวียดนามที่แสดงถึงความกตัญญูของลูกหลานที่มีต่อบรรพบุรุษ การปฏิบัติดังกล่าวช่วยเสริมสร้างความ
ปรองดองระหว่างสมาชิกในครอบครัว ซึ่งเชื่อว่าเป็นวิถีปฏิบัติที่ดีสมควรอย่างยิ่งแก่การอนุรักษ์ปกป้องรักษาเอาไว้
2. ผลการวิจัยครั้งนี้บ่งบอกว่า ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามรุ่นใหม่ในอาเภอเมือง จังหวัดนครพนม มีระดับ
การศึ ก ษาสู งขึ้ น รวมทั้ งชาวไทยเชื้ อ สายเวี ย ดนามรุ่ น ใหม่ เ ลื อ กแต่ ง งานกั บ คนไทยหรื อ คนเชื้ อ ชาติ อื่ น จนให้
ความสาคัญกับการสร้างฮวงซุ้ยน้อยลง ซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อประเพณีการเคารพศพในช่วงเทศกาลตรุษญวน และ
ความปรองดองในหมู่ญาติพี่น้อง ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในอาเภอเมือง จังหวัดนครพนม และในประเทศไทย ควร
ตระหนักถึงความเป็นไปได้ข้อนี้ เพื่อหาแนวทางป้องกันปัญหาดังกล่าว
3. ผลการวิจัยครั้งนี้ เสนอแนวคิดแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น ความต้องการที่ดินเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่ม
สูงขึ้น และปัญหาการใช้ที่ดินเป็นที่ฝังศพ เป็นต้น ผลการวิจัยนี้จะเป็นข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาดังกล่าว
พิจารณาการเปลี่ยนรูปแบบการฝังศพจากแบบเดิมให้เป็นแบบคอนโดหรือรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งเป็นรูปแบบการฝังใหม่ ๆ
ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การฝังแบบพื้นที่เสมือน การฝังแบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือการฝังแบบใช้เทคโนโลยี
AR เป็นต้น
6. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
หลังจากดาเนินการวิจัยในหัวข้อ ความเชื่อและวิถีปฏิบัติ : วัฒนธรรมหลังความตายของคนไทยเชื้อสาย
เวียดนามในจังหวัดนครพนม ผู้วิจัยเห็นว่า หลังจากนี้ควรมีการวิจัยดังนี้
1. ควรศึกษาว่า ระดับการศึกษาที่สูงขึ้น และระดับการศึกษาที่แตกต่างกันของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม
จะมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมหลังความตายแบบดั้งเดิมอย่างไร เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ได้ข้อสรุปว่า ชาวไทยเชื้อสาย
เวี ย ดนามที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาสู ง ขึ้ น ส่ ง ผลให้ ทั ศ นคติ แ ละความเชื่ อ ที่ มี ต่ อ วั ฒ นธรรมหลั ง ความตายเกิ ด การ
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เปลี่ยนแปลง ดังนั้นครั้งต่อไป ควรศึกษาในประเด็นที่ว่า ระดับการศึกษาที่สูงขึ้น มีความสัมพันธ์อย่างไรกับความเชื่อ
ดั้งเดิมของวัฒนธรรมหลังความตาย ขณะเดียวกัน ในแง่วัฒนธรรมหลังความตายยังเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างไร
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมหลังความตายของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามใน
จังหวัดนครพนมกับวัฒนธรรมหลังความตายของชาวไทยไทยเชื้อสายเวียดนามในบริบ ทอื่น ๆ เช่ น ในจังหวัด
หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชาวไทยเชื้อสายเวียดนามอาศัยอยู่อย่างมากและสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมแตกต่างไปจากจังหวัดนครพนม อีกทั้งชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดนครพนมโดยส่วนมากเป็นชาว
อานนามตอนเหนือ ส่วนชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดอื่น ๆ ก็มีที่มาแตกต่างกัน
3. ควรศึกษาความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมหลังความตายของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในประเทศต้น
ทางเปรียบเทียบกับประเทศปลายทางอย่างเช่นประเทศไทย เป็นต้น
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บทคัดย่อ
บทความชิ้นนี้มุ่งนาเสนอใน 2 วัตถุประสงค์ คือ 1) วิเคราะห์ความหมายของคาว่า “กางของ” ที่ปรากฏใน
บริบทสังคมวัฒนธรรมอีสาน และ 2) เพื่อวิเคราะห์คุณค่าและสรรพคุณทางยาของกางของที่ปรากฏในเอกส าร
โบราณอื่น ๆ
ซึ่งผู้ศึกษาพบว่า นามอันเป็นที่มาของความหมายของคาว่า “กางของ” มีปรากฏใน 2 บั้น (บรรพ) ของ
ตานานอุรังคธาตุ ได้แก่ บรรพที่ 8. อินทาธิราชสักการะบูชาอุรังคธาตุ ณ ภูกาพร้า ปรากฏใช้เป็น “ร่มดอกไม้ใน
ขบวนแห่ ข องเทวดา” และ บรรพที่ 15. พระยาสุ มิต ตธั ม มเจ้า หดสรงอุ รั งคธาตุ และสถาปนาธาตุ ก ระดูกหลัง
พระพุทธเจ้า ปรากฏเป็นดอกไม้ที่เหล่าเทวดาโปรยลงมาเพื่อบูชาอุรังคธาตุ จึงมีข้อสังเกตว่า “กางของ” น่าจะเป็น
ไม้พื้นถิ่นสาคัญของลุ่มน้าโขง เนื่องจากคาว่า “ของ” นั้น เป็นคาเรียกแม่น้าโขงอีกคาหนึ่ง ซึ่งทางล้านนามีคาเรียก
ใกล้เคียงกันคือ กาสะลอง อันหมายถึง ต้นปีบ. ชื่อไม้ต้นชนิด Millingtonia hortensis L.f. ในวงศ์ Bignoniaceae
ใบมีลักษณะเป็นใบประกอบ ดอกยาว สีขาว มีกลิ่นหอม และผู้ศึกษายังพบคุณค่าและสรรพคุณทางยาในตารายา
โบราณอีสาน เช่น ยาแก้คอแห้ง, ยาแก้ฝีชื่อว่านิสิลา, ยาแก้ฝีเดือน 5, ยาแก้ฝีทูนสะหวาด, ยาแก้ฝีปะอากหลวง, ยา
ฟก, ยาแม่เฮ็ง, ยาสานิบาดกุม และ ยาไอ เป็นต้น ในด้านความเชื่ออื่น ๆ นั้น “กางของ/ปีบ ” ถือเป็นไม้มงคล
สาหรับคนเกิดวันจันทร์ ควรปลูกทางทิศตะวันตกและปลูกวันเสาร์เพื่อเอาเคล็ด โดยอ้างอิงตานานว่าเป็นดอกไม้
ประจาตัวนางโคราคะเทวี อันเป็นธิดาของท้าวกบิลพรหม นอกจากนี้ ดอกปีบ ยังเป็นสัญลักษณ์ของพยาบาลไทย
อันหมายถึงยาอายุวัฒนะ ทั้งเป็นดอกไม้ประจาจังหวัดปราจีนบุรี และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาอีก
ด้วย
คาสาคัญ: นามศัพท์ อุรังคธาตุ กางของ ความหมาย คัมภีร์ใบลาน
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ABSTRACT
This article present the study with 2 objectives: 1) to analyze the definition of “Kang
Khong” mentioned in the Isan Sociocultural Context; and 2) to analyze the value and medical
property of Kang Khong as mentioned in other ancient documents.
The researcher found that the definition of “Kang Khong” was presented in 2 parts (Ban)
of the mamusctiption including Part8: King Intathirat respecting the Urangadhatu at Phu Kampra as
“a floral shade along the angel’s parade” and Part 15: Phraya Sumittathammachao sprinkling water
on the Urangadhatu and founding a backbone relic of the Lord Buddha as flowers spread by the
angels on the Urangadhatu. Accordingly, it was noted that Kang Khong could be a local flower
along Mekhong River since “Khong” was derived from “Kong”, another name for Mekong River in
which the Lanna people had a similar word “Kasalong” referred to the cork tree (peep), Millingtonia
hortensis L.f. in Bignoniaceae family. The flower has compound leaves and long petal with strong
aroma and it also contains a value and medical property as found in Isan ancient medical recipes
for many illnesses such as dry throat medicine, abscess (Nisila), Pheee Duan Hah, Phee Toon Sawad,
Phee Pa Ak Luang, Ya Fok, Ya Mae Heng, YaSanibadkum, or cough, etc. In term of a local belief,
“Kang Khong/ Peep” is a holy plant for people who were born on Monday and it should be planted
on the west and on Saturday for luck. By legend, this was a flower that represents Nang Koraka
Tawee, a daughter of Tao Kabinlaprom. Moreover, Peep is a symbol of Thai nursing referred to an
eternal life. Also, it is a flower of Prachinburi province and a logo of Rajamangala University of
Technology Lanna.
Keywords: Name, Urangadhatu, Kang Khong, Defition, Palm-Leaf Manuscript
1. บทนา
“...ฟังเย้อนักปราชญ์เจ้าน้อยหนุ่มทั้งหลาย
ค่อยขวนขวยอย่าประมาทอดเยินยาก
ค่อยกระท้าเพียรกับทั้งประธูปประเทียน ยาน้อยพัน ๑
ค่อยขนขวายดอกอุปปละหลายพ้าแพงพัน ๑ แต่งน้าไป
ดอกนิลบลบานไขกาบแก้วให้แล้วได้พอพัน ปานเป็นถันแถวถ่อง
“ดอกกางของ” น้อยย้อยพันดวง
ดอกบัวหลวงงามปานแปลง
ดอกผักตบแต่งพอพัน
กับทั้งประทีปทั้งยาน้อยพัน ๑
ค่อยขนขวายช่อทุงฝ้ายเข็นเดียรดาษ
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ข้าวพันก้อนอาดบูชา อนิจจาไจว้ไจว้
อย่าได้ละเพียรเสีย ทั้งผัวเมียลูกเต้า ฝูงหนุ่มเหน้านัวระศรี...”
จากบทประพันธ์ใน “อาราธนาพระเวสสันดร และ อาราธนาไชยมงคล บ้านสูงเนิน ต.เนินยาง อ.คาม่วง จ.
กาฬสินธุ”์ ลานที่ 1 หน้าที่ 2 - ลานที่ 2 หน้าที่ 1 ที่ได้นาเสนอนี้ พบว่า ดอก “กางของ” เป็นไม้ยืนต้นชนิดเดียวที่ถกู
นามาใช้ในการจัดทา “เครื่องฮ้อย เครื่องพัน” ใน ประเพณีทาบุญเทศน์มหาชาติภาคอีสาน ซึ่งหากเรามองอย่างผิว
เผินผ่านเลย ย่อมไม่เ กิดการตั้งคาถามในการปรากฏตัวของดอกไม้ชนิดนี้ จากการศึกษากลับพบว่า “กางของ”
นอกจากจะพบในบทอาราธนาพระเวสสันดรแล้ว ยังปรากฏในตานานอุรังคธาตุ และในตารายาโบราณอีสาน จึงเกิด
ประเด็นคาถามว่า ดอกไม้ชนิดนี้มีความเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาแบบชาวบ้านอย่างไร มีความสัมพันธ์ กับนาม “แม่
ของ/แม่โขง” หรือ ลุ่มน้าของนี้หรือไม่ อย่างไร
ในฐานะเป็นผู้รับรู้ข้อมูลเหล่านี้แล้ว เป็นไปได้หรือไม่ที่จะสามารถนาเสนอข้อมูลดังกล่าวให้กับประชาชน
ทั่วไปโดยเฉพาะชาวลาว ชาวอีสาน หรือคนในพื้นที่จังหวัดนครพนมให้ได้รับรู้ เพื่อเป็นข้อมูลส่งเสริมการตั ดสินใจ
ด้วยความปรารถนาว่า กางของ จะเป็นดอกไม้ประจาพระธาตุพนมได้ในอนาคต ตามแนวคิด ที่ได้ถูกหยิบยกใน
หนังสือ “ประเพณีประดิษฐ์ ในชุมชนอีสานลุ่มน้าโขง” ของปฐม หงษ์สุวรรณ (2560ก) รวมถึงในหนังสือ “ประเพณี
แห่ต้นดอกไม้ ชุมชนบ้านอาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย” (ปฐม หงษ์สุวรรณ, 2560ข) นอกจากนี้ผู้ศึกษายังสืบค้นจากเอกสาร
เก่า อื่น ๆ ตาราวิชาการต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อมูลต้นไม้พืชพรรณเฉพาะด้าน เพื่อใช้ประกอบเป็นเอกสารอ้างอิงและ
นาเสนอไว้ในบทความชิ้นนี้ต่อไป
จากการรวบรวมข้อมูล “กางของ” เป็นไม้พื้นถิ่นสาคัญของลุ่มน้าโขง/ของ ทั้งพ้องเสียงกับคาว่า “ของ”
อันเป็นคาเรียกแม่น้าโขงอีกคาหนึ่ง ซึ่งทางล้านนามีคาเรียกใกล้เคียงกันคือ กาสะลอง อันหมายถึง ต้นปีบ ในภาค
กลางและภาคใต้ ซึ่ ง เป็ น ไม้ ต้ น ชนิ ด Millingtonia hortensis L.f. ในวงศ์ Bignoniaceae ใบมี ลั ก ษณะเป็ น ใบ
ประกอบ ดอกยาว สีขาว มีกลิ่นหอม มีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรในหลายตารับ โดยเฉพาะเกี่ยวกับโรคในระบบ
ทางเดินหายใจ นอกจากนี้ยังพบว่า “กางของ/ปีบ ” ถือเป็นไม้มงคล สาหรับคนเกิดวันจันทร์ ควรปลูกทางทิศ
ตะวันตกและปลูกวันเสาร์เพื่อเอาเคล็ด โดยอ้างอิงตานานว่าเป็นดอกไม้ประจาตัวนางโคราคะเทวี อันเป็นธิดาของ
ท้าวกบิลพรหมในการอธิบายความหมายของนางสงกรานต์ประจาวันต่าง ๆ ทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของพยาบาลไทย
อันหมายถึงยาอายุวัฒนะ ทั้งเป็นดอกไม้ประจาจังหวัดปราจีนบุรี และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาอีก
ด้วย
2. วัตถุประสงค์
2.1 วิเคราะห์ความหมายของคาว่า “กางของ” ในบริบทสังคมวัฒนธรรมอีสาน
2.2 เพื่อวิเคราะห์คณ
ุ ค่าและสรรพคุณทางยาของกางของที่ปรากฏในเอกสารโบราณอื่น ๆ
3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ประเภทของการวิจัย
ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน แบบพรรณนาวิเคราะห์
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3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ศึกษาเนื้อหากางของ ที่ปรากฏในเอกสารต่าง ๆ ดังนี้
1) หนังสือ อุรังคธาตุ จ.ศ. 1167
2) หนังสือ ตารายาวัดมหาชัย จังหวัดมหาสารคาม เล่ม 5.
3) เอกสารต้นฉบับตัวเขียนที่ปริวรรต ได้แก่ 1) ฉลองดอกไม้ ฉลองปราสาทผึ้ง ฉลองทุงผึ้ง , 2)
อาราธนาพระเวสสันดร และ 3) อาราธนาไชยมงคล บ้านสูงเนิน ต.เนินยาง อ.คาม่วง จ.กาฬสินธุ์ และ อุรังคธาตุ
ฉบับวัดมหาชัย อ.เมือง จ.มหาสารคาม
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
กระบวนการปริวรรตโดยใช้วิธีการถ่ายถอดคาต่อคา บรรทัดต่อบรรทัด สันนิษฐานวรรณยุกต์ เปลี่ยนบาง
คาให้สะกดตามรูปแบบปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการอธิบายความคาว่า “กางของ”
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
รวบรวมข้อมูล/คาศัพท์ “กางของ” จากการปริวรรตโดย เช่น บริบทที่พบศัพท์, บทบาทและความหมาย
ในตานาน, คุณค่าและสรรพคุณทางยาในตารายาโบราณอีสาน
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ ศึ ก ษาได้ แ บ่ งบทวิ เ คราะห์ เป็ น 4 หั ว ข้ อ ได้ แ ก่ 1) กางของ : ในต านานอุ รั งคธาตุ บทบาทและ
ความหมาย 2) กางของ : รุกขเวชลักษณ์อันทรงคุณค่าในความสามัญธรรมดา 3) กางของ: ในความเชื่อ ประเพณี
พิธีกรรมพื้นถิ่นอีสาน และที่อื่น ๆ และ 4) กางของ : เสน่ห์ดอกไม้พื้นถิ่นอันง่ายงาม และเหมาะสมกับการเป็นดอกไม้
ไหว้พระธาตุพนมในปัจจุบัน
โดยนาเสนอในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ และรูปภาพเอกสารโบราณ
4. ผลการศึกษา
4.1 กางของ : ในตานานอุรังคธาตุ บทบาทและความหมาย
ผู้ศึกษาพบว่า ด้านอักขรวิธีธรรม ในตานานอุรังคธาตุ ปรากฏใช้ตัว ล. เป็นตัวควบกล้า มีการเขียนเป็น
กฺลางของ (

) และ กางของ (

) ตามรูปภาพตัวอย่าง

(อุรังคธาตุ : ผูกที่ 5 ลานที่ 23 หน้าที่ 1)
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“กางของ” หรือ กลางของ ดังกล่าวเป็นรูปการเขียนทีม่ ีปรากฏใน 2 บั้น (บรรพ) ของตานานอุรังคธาตุ
ได้แก่ บรรพที่ 8. อินทาธิราชสักการะบูชาอุรังคธาตุ ณ ภูกาพร้า ปรากฏใช้เป็น “ร่มดอกไม้ในขบวนแห่ของเทวดา”
ดังคาประพันธ์ ใน อุรังคธาตุ ผูกที่ 3 ลานที่ 2 หน้าที่ 1 ดังนี้
“-...ถัดนั้นนางเทวบุดเทวดาชุมโถงแลใช้ช่วงฝูงนี้ ๓ แสนตนถือทวนดอกไม้กางของต่างฮ่มกั้ง เทวบุด
เทวดาทั้งหลาย ก็โฮมทั่วทั้ง-มวร ถัดนั้นเทวดาทั้งหลาย แสน ๑ ถือเทียน แสน ๑ ถือทุง แสน ๑ ถือดอกไม้
และ บรรพที่ 15. พระยาสุมติ ตธัมมเจ้าหดสรงอุรังคธาตุและสถาปนาธาตุกระดูกหลังพระพุทธเจ้า ปรากฏ
เป็นดอกไม้ทเี่ หล่าเทวดาโปรยลงมาเพื่อบูชาอุรังคธาตุ ดังคาประพันธ์ ใน อุรังคธาตุ ผูกที่ 5 ลานที่ 23 หน้าที่ 1 ดังนี้
“-...เทวดาทั้งหลาย เล่าผายข้าวตอกดอกไม้ ทั้งหลายมี ดอกกลางของ แล้วมาทั่วภูก้าพ้าทั้งมวรก็มแี ล
พระยาทั้ง ๓ มี
-พระยาสุมิตตธัมมเป็นเค้า เป็นใหย่ ด้วยบุรญสมพพานนั้นแล…”
จาการสารวจรายนาม ดอกไม้ที่ปรากฏ จานวน 15 ชนิด ซึงมีดอกกางของเป็นดอกไม้หนึ่งในตานานอุรัง
ธาตุ จากทั้งหมดดังนี้
เช่น ดอกกลางของ, ดอกกุสุมพ, ดอกโขหมุด (โกมุท) , ดอกจังกร/ดอกจีงกร/จงกลณี, ดอกชะเอมเทด,
ดอกนิลลุบล, ดอกบัว, ดอกบัวขาว, ดอกบัวค้า, ดอกบุณฑริก/ดอกปุรณฑรึก/ดอกมัณฑระ (ปุณฑริก) /ดอกมัณฑ
รึก, ดอกพรหมกา, ดอกมาลีเทด, ดอกมาลีลวงค้า, ดอกไม้สังกา, ดอกอุปปะละ (อุบล) เป็นต้น
จากข้อมูลข้างต้นเราจะพอเห็นบทบาทและความหมายของดอกกางของที่ถูกนามาประกอบสร้างในตานาน
อุรังคธาตุ โดยใช้ชื่อท้องถิ่นในการนาเสนอ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เป็นดอกไม้พิเศษ เป็นดอกไม้แห่งเทพ อาจเพราะด้วย
ลักษณะสีขาวบริสุทธิ์ มีกลิ่นอันหอมเย็น เปรียบเป็นบุปผาทิพย์ในสรวงสวรรค์ตามจินตนาการของคนในอดีต คาว่า
“ดอกไม้กางของต่างฮ่มกั้ง” ในขบวนแห่เทวดาซึ่งนาโดยพระยาอินทราธิราช มาเป็นองค์ประธานในการสักการบูชา
และ “ตกแต่งภายใน” อูปมุงซึ่งเป็นฝีมือของวิสุกรรมเทวบุตร นั้น ดอกไม้กางของต่างฮ่มกั้ง จึงเปรียบเสมือนของ
สูงเทียบเท่า “เศวตฉัตร” แต่หากร่ม/ฉัตรนั้น เป็นดอกไม้ซึ่งอยู่เหนือหัวเหล่าเทวดาทั้งหลาย เป็นดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์สม
ค่าแก่การสักการบูชา ในอีกตอนเช่นกันเป็นหนึ่งในดอกไม้ที่ระบุชื่อว่า กางของ เน้นถึงความสาคัญและภาพที่ชัดเจน
ว่าเป็นดอกไม้แห่งเทพ เพื่อประทานเป็นนิมิตหมายแห่งความเป็นมงคล และความบริสุทธิ์ และอีกความหมายหนึ่ง
ถือเป็นภาพแทนของกลุ่มชนชาวล้านช้างได้ในนามตามชื่อเรียกขานว่า กางของ
4.2 กางของ : รุกขเวชลักษณ์อันทรงคุณค่าในความสามัญธรรมดา
ผู้ศึกษายังพบคุณค่าและสรรพคุณทางยาในตารายาโบราณอีสาน เช่น ยาแก้คอแห้ง, ยาแก้ฝี เช่น ยาแก้ฝี
ชื่อว่านิสิลา, ยาแก้ฝีเดือน 5, ยาแก้ฝีทูนสะหวาด, ยาแก้ฝีปะอากหลวง เป็นต้น ยาฟก, ยาแม่เฮ็ง, ยาสานิบาดกุม
และ ยาไอ มีรายละเอียดดังตัวอย่าง
1) ยาคอแหว(แห้ง?)
ให้เอา เปลือกกางของ หนึ่ง ฮากหญ้าขัด หญ้าคา หนึ่ง หญ้าผากควย ๑ ฝนกินดีแลฯ
(วีณา วีสเพ็ญ และคณะ. 2550 : 225)
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2) ยาฝี
สิทธิการจักกล่าวพยาธิฝีแห่งคนทัง้ หลายก่อนแลฯ
...
เป็น ๑ เดือน ๕ คนเป็นฝีซื่อว่าทูนสะหวาด เป็นเหื่อนัก เอา กางของ หนึ่ง ฮากเป้า หนึ่ง น้อยฝน
…
…เดือน ๑๒ เอา ฮากกางของ ฮากดู่ค้า ฝนทาดี
(วีณา วีสเพ็ญ และคณะ. 2550 : 222)
3) ยาสานิบาตกุม
ยาเอา ฮากหญ้าขัดมอน หัวถั่วพลู เปกข? กางของ อ้อยด้า ผักเสี้ยน ยอดถั่วซะแดด มาต้าใส่น้าให้กินดีแล
(วีณา วีสเพ็ญ และคณะ. 2550 : 246)
4) ยาฟก
ให้เอา แก่นหมากยม ๑ แก่นกางของ หนึ่ง ทองบ้าน ๑ ใบข่าคม ๑ ผักบุ้งช้าง ๑ มาแช่อาบกินดีแล
(วีณา วีสเพ็ญ และคณะ. 2550 : 246)
5) ยาฝีปะอาง(อาก) หลวง
ยากินให้เอา ฮากหญ้าขัดมอน ๑ ฮากหญ้าแพด ๑ ฮากหญ้าผากควาย เปลือกกางของ ๑ เปลือกทอง
บ้าน ๑ มือหมากน้้า ๑ มือหมากฟัก ๑ ฮากก้วยบ่ตบี ๑ ยาเอาเขาฮอ ๑ พริก ๗ ขิง ๗ เทียม ๗ มาต้าน้้ากินดีแล
(วีณา วีสเพ็ญ และคณะ. 2550 : 248)
6) แม่เฮ็ง
เอา ดูกม้า ดูกเสือ ดูกหมู ยาหัว กางยา กางของ อ้อยด้า ยาหัว ฝูงนี้ ๓๐๐ ทั้งมวล อ้อยด้า
น้อยกว่าเพิ่นสลอย?
(วีณา วีสเพ็ญ และคณะ. 2550 : 275)
7) ยาไอ
เอา ฮากหมากล่้า ๑ กาของ ๑ อ้อยด้า ๑ ต้มกินดีฯ
(วีณา วีสเพ็ญ และคณะ. 2550 : 213)
จากข้อมูลข้างต้น เราจะเห็นว่า กางของเป็นยาสมุนไพรพื้นถิ่นที่มีบทบาทชัดเจนด้านสรรพคุณทางยา โดย
ใช้ ราก, เปลือก, แก่น, นามาประกอบกับยาประเภทอื่นโดยกรรมวิธีต่าง ๆ กัน เช่น ต้มกิน, ตาใส่น้ากิน, แช่อาบ, ฝน
ทา, ฝนกิน เป็นต้น ในความเป็นพื้นถิ่นที่มีอยู่ทั่วไปของพืชชนิดนี้ ทาให้หมอยาสมุนไพรรู้จักคัดสรร เลือกใช้กลางของ
เป็นหนึ่งในสมุนไพร อาจเพราะหาได้ง่าย ขึ้นอยู่ทั่วไปในป่าแล้ง ออกดอกเกือบตลอดทั้งปี ตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์
–มีนาคม ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนสามเดือนสี่ ตามปฏิทินจันทรคติ อันสอดคล้องกับการเตรียมเป็นดอกไม้ที่ใช้เป็น เครื่อง
“กิริยาบูชา” ในบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ ซึ่งจะกล่าวในหัวข้อต่อไป
4.3 กางของ: ในความเชื่อ ประเพณีพิธีกรรมพื้นถิ่นอีสาน และที่อื่น ๆ
กางของ ที่ปรากฏในประเพณีพิธีกรรม โดยเฉพาะบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติภาคอีสาน พบมีในส่วน บท
อาราธนาพระเวสสันดร (ที่ได้กล่าวเกริ่นไว้ในบทนาแล้ว) ยังพบมีการใช้ดอกกางของประกอบเป็นเครื่องกิริยาบูชา
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เพื่อใช้ในพิธีกรรมเฉพาะ ซึ่งระบุไว้ดังนี้
...เครื่อง “กิริยาบูชา” มหาชาตินั้น ต้องแต่งให้ครบหาให้ครบ เรียกว่า “เครื่องฮ้อยเครื่องพัน”
นิยมเรียกทั่วไปว่า “เครื่องคุรุพันธ์” ดังนี้
ธูป
๑๐๐๐ ดอก
เทียน
๑๐๐๐ เล่ม
ดอกบัวหลวง
๑๐๐๐ ดอก
บัวอีแบ้
๑๐๐๐ ดอก
บัวทอง
๑๐๐๐ ดอก
ดอกผักตบ
๑๐๐๐ ดอก
ดอกกางของ
๑๐๐๐ ดอก
เหมี่ยง
๑๐๐๐ ดอก
หมากพลู
๑๐๐๐ ค้า
ข้าวตอกใสกระทง
น้อยใหญ่
๑๐๐๐ กระทง
ข้าวพันก้อน
๑๐๐๐ ก้อน
ธงกระดาษ
๑๐๐๐ อัน
...
(พระอริยานุวัตร เขมจารี, 2506 : 17-18)
เครื่องฮ้อยเครื่องพัน, เครื่องคุรุพันธ์ หรือ ครุพัน นี้ เป็นเครื่องพิธีที่ขาดเสียมิได้ในงานบุญผะเหวด มีหลาย
ลักษณะ เช่น เป็นกล่องไม้, ไม้กลึงทรงกระบอกรูปทรงคล้ายเจดีย์, ห่อด้วยผ้าขาวด้ายดิบ, บ้างก็มีโครงไม้ไผ่สานกรุ
ไว้ภายนอก หรือแบบอื่น ๆ ที่สามารถบรรจุเครื่องกิริยาบูชาดังกล่าวไว้ภายใน ชาวบ้านมีความเชื่อว่า เครื่องเครื่อง
คุรุพันธ์ดังกล่าวเป็นสิ่งเติมเต็มในส่วนเครื่องกิริยาบูชาที่อาจขาดตกบกพร่องไปในงานเทศน์มหาชาติ อีกทั้งช่วย
ป้องกันเสนียดจัญไร ปกป้องภัยอันตรายต่าง ๆ ที่จะเกิดเหตุอันไม่คาดฝันขึ้นในงานพิธี นอกจากนี้ สุทธินันท์ ศรีอ่อน
(2560. 150) ยังพบว่า ครุพันในมิติวัฒนธรรมอีสานจึงไม่ใช่เพียงวัตถุในพิธีทั่วไป หากแต่เป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่ผ่านงาน
พิธีในบุญผะเหวดหรือเทศน์มหาชาติเดือน 4 (จันทรคติ) เมื่อผ่านพิธีแล้วมีบทบาทหน้าที่คล้ายกับพระอุปคุตที่ทายก
จะต้องได้รับเชิญมาประดิษฐานในพิธี
จากข้อมูลที่นาเสนอ จะพบว่า ด้วยลักษณะพิเศษในช่วงเวลาการออกดอกของกางของอันสัมพันธ์กับการ
เตรียมบุญประเพณี จึงทาให้ดอกไม้ชนิดนี้ได้สิทธิพิเศษได้เข้าไปประกอบในเครื่องกิริยาบูชา ซึ่งดอกไม้อื่นได้เบ่งบาน
ไปก่อนหน้าและร่วงโรยไปก่อนแล้ว เช่น ดอกจาน ดอกสะเดา ดอกผักติ้ว คงเหลือแต่ ดอกกางของ ซึ่งเป็นดอกไม้ใน
ปลายฤดูหนาว ก้าวย่างเข้าฤดูแล้ง แห่งฮีตเดือนสี่ประเพณีบุญผะเหวดเทศน์คาถาพัน ส่วน ดอกคูน ดอกกาสะเลา
ดอกตะแบก มักจะบานหลังจากช่วงนี้ไป เข้าสู่เดือนห้าคือประเพณีบุญสรงน้า
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นอกจากนี้ผู้ศึกษายังพบอีกว่าในวรรณกรรมล้านช้างประเภท “อานิสงส์ฉลอง” มีการกล่าวถึงการถวาย
ดอกไม้สักการบูชาพุทธศาสนาจักมีอานิสงส์มาก จนนาไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่าเดิม ดังคาประพันธ์ ใน สลองดอกไม้
ดังนี้
“-...เอโกปุริโส อันว่า ชายผู้ 1 มันก็เข้าไปสู่ป่าแล้ว เพื่อจั กกระท้ากิจการแห่งมัน ทิสะวา มันก็เห็น ปุป
ผังกิงสุ ยังดอกจาน อันบาน
-งามมันก็ถือเอายังดอกไม้อันนั้นด้วยใจใสศรัทธายินดีมากนัก วันทิตะวา ก็เก็บเอามา ปาวิสีตะวา มันก็
ไปใน (นะ)คะรัง สู่บ้านแลเฮือนแล้ว คะตะวา ก็ไป เชตะวันเน
-ในป่าเชตะวันนะ ปูเชตะวา ก็บูชา ภะคะวันตัง ยังพระพุทธเจ้าแล้ว…”
(ฉลองดอกไม้ ฉลองปราสาทผึ้ง ฉลองทุงผึ้ง. ลานที่ 15 หน้าที่ 1)
...คันว่า ตาย -...จากเมืองคนแล้ว ระภะติ ก็ได้เอาตนเมือเกิดในเมืองฟ้าชื่อว่าตุสีดา ก็ได้เป็นบริวารแห่ง
เมตไตยยะโพธิสตั ว์เจ้าแล มีนางฟ้าทั้งหลายก็ได้พัน 1 เป็นบริวาร ด้วยผละอานิสงส์อันได้เอาดอกไม้
-บูชาพระพุทธเจ้าหั้นแล
(ฉลองดอกไม้ ฉลองปราสาทผึ้ง ฉลองทุงผึ้ง. ลานที่ 15 หน้าที่ 2)
เป็นตัวอย่างที่ดีที่ชาวล้านช้างโบราณได้มีวิธีคิดการใช้ดอกไม้บูชา เพื่อให้เกิดกุศลผลบุญแก่ตัวเอง ให้นาตน
ผ่านพ้นภาวะความอัตคัดขัดสนในปั จจุบันปรารถนาไปสู่ภูมิภพที่ดีกว่า โดยมีพระศรีอาริยเมตไตยเป็นที่ยั้ง เป็น
จุดหมายปลายทางแห่งการบรรลุมรรคผลความสุขอันสมบูรณ์ในที่ข้าวไม่ต้องหา ที่ปลาไม่ต้องซื้ออีกต่อไป ความเชื่อ
ดังกล่าวได้เกาะเกี่ยวสัมพันธ์ ผูกโยงไปสู่ฮีตคองประเพณีเดือนสี่ คือ บุญผะเหวด เป็นต้น
4.4 กางของ : เสน่ห์ดอกไม้พื้นถิน่ อันง่ายงาม อันเหมาะสมกับการเป็นดอกไม้ไหว้พระธาตุพนมใน
ปัจจุบนั
ในหัวข้อนี้ผู้ศึกษาจะนาเสนอถึงความเหมาะสมของดอกกางของในบทบาทใหม่อันเป็นเป็นดอกไม้ไหว้พระ
ธาตุพนม ด้วยเหตุผลหลักตามธรรมชาติที่ได้ถูกกาหนดไว้ คือ ช่วงเดือนกุ มภาพันธ์ที่ดอกกางของเบ่งบาน กับ
ประเพณีนมัสการพระธาตุพนมซึ่งถือเอาวันขึ้น 10 ค่า เดือน 3 ของ ทุกปีเป็นวันแรกของงาน สิ้นสุดในวันแรม 1 ค่า
เดือน 3 นอกจากธรรมชาติที่กาหนดให้สอดคล้องกับประเพณีที่กล่าวมาแล้วนั้น ตานานอุรังคธาตุ ที่เป็นแก่นแกน
ความเชื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระธาตุพนมก็ยังระบุไว้ชัดเจนในการปรากฏนามของ “กางของ” ที่เป็นดอกไม้แห่ง
เทพเพื่อเป็น “ฮ่มกั้ง” ในขบวนแห่เทวดา และเป็นดอกไม้ทิพย์โปรยปรายนมัสการบูชาอุรังคธาตุ ในสมัยพระเจ้าสุ
มิตตธัมมวงสาฯ แห่งเมืองศรีโคตรบูร สุดท้ายคือการเป็นดอกไม้ประจาถิ่น มากมายด้วยคุณค่าและสรรพคุณทางยา
เป็นภาพแทนแห่ง “อายุวัฒนะ” ต้นกางของ/ดอกกางของ จึงมีความเหมาะสมด้วยประการฉะนี้
5. สรุปผล
ในการนาเสนอข้อมูลอันเกี่ยวข้องกับดอกกางของดังกล่าวนั้น จะเห็นบทบาทสาคัญของดอกไม้พื้นถิ่นชนิด
นี้ ในบริบทสังคมวัฒนธรรมอีสาน ปรากฏตานานอุรังคธาตุ คุณค่าและสรรพคุณทางยาในตารายาโบราณ ทั้งยัง มี
ความโดดเด่นในความเชื่อ ประเพณีพิธีกรรมพื้นถิ่น อันเป็นเสน่ห์ดอกไม้พื้นถิ่นอันง่ายงาม ที่น่าจะมีความเหมาะสม
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กับการเป็นดอกไม้ไหว้พระธาตุพนมในปัจจุบันอย่างยิ่ง ด้วยลักษณะสีขาวบริสุทธิ์ มีกลิ่นอันหอมเย็น เปรียบเป็น
บุปผาทิพย์แห่งสรวงสวรรค์ ถูกใช้เป็น “ฮ่มกั้ง” อยู่เหนือหัวเหล่าเทวดาทั้งหลาย เป็นดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์สมค่า ควรแก่
การสักการบูชา ปรากฏในอีกตอนเช่นกันอันเป็นหนึ่งในดอกไม้ที่ระบุนามว่า กางของ/กลางของ ในตานานอุรังคธาตุ
นั้น เน้นให้เห็นถึงความสาคัญและภาพที่ชัดเจนว่าเป็นดอกไม้แห่งเทพประทานเป็นนิมิตหมายแห่งความเป็นสิริมงคล
และความบริสุทธิ์ อีกนัยความหมายหนึ่ง ซึ่งอาจถือเป็นภาพแทนของ กลุ่มชนที่อาศัยในลุ่มน้าของได้ ทั้งยังเป็นยา
สมุนไพรพื้นถิ่นที่มีบทบาทชัดเจนด้านสรรพคุณทางยา โดยมีการเลือกใช้ ราก, เปลือก, แก่น, นามาประกอบกับยา
ประเภทอื่นโดยกรรมวิธีต่าง ๆ กัน เช่น ต้มกิน , ตาใส่น้ากิน, แช่อาบ, ฝนทา, ฝนกิน เป็นต้น ในความเป็นพื้นถิ่นที่มี
อยู่ทั่วไปของพืชชนิดนี้ ทาให้หมอยาสมุนไพรรู้จักคัดสรร เลือกใช้กางของเป็นหนึ่งในสมุนไพรรักษาโรค อาจเพราะ
หาได้ง่าย ขึ้นอยู่ทั่วไปในป่าแล้ง ออกดอกเกือบตลอดทั้งปี โดยมากมักออกดอกในปลายฤดูหนาว ก้าวย่างเข้าฤดูแล้ง
สอดคล้องกับฮีตเดือนสี่ ประเพณีบุญผะเหวดเทศน์คาถาพัน ด้วยลักษณะพิเศษดังกล่าวดอกของกางของจึงสัมพันธ์
กับการเตรียมบุญประเพณีเทศน์มหาชาติ ทาให้ดอกไม้ชนิดนี้ได้สิทธิพิเศษโดยเข้าไปประกอบในเครื่องกิริยาบูชาอัน
ศักดิ์สิทธิ์
6. อภิปรายผล
อาจจะกล่าวได้ว่า หากดอกไม้ดังกล่าวได้รับบทบาทใหม่ เช่น “แห่ดอกไม้ไหว้พระธาตุพนม” โดยดอก
กางของ ถูกใช้เป็นดอกไม้หลักในงานประเพณีนมัสการพระธาตุพนม (ในวันขึ้น 10 ค่า เดือน 3 ของ ทุกปีเป็นวันแรก
ของงาน สิ้นสุดในวันแรม 1 ค่า เดือน 3) ซึ่งอาจเป็นประเพณีประดิษฐ์รูปแบบใหม่ โดยใช้สอดคล้องทางธรรมชาติ
สอดคล้องกับบทบาทที่ปรากฏในตานานอุรังคธาตุ รวมถึงความเพียบพร้อมด้วนสรรพคุณ “อายุวัฒนะ”ซึ่งถือเป็น
คุณค่า ความสาคัญ ในบริบทสังคมวัฒนธรรมอีสานเป็นเสน่ห์หนึ่งของดอกไม้พื้นถิ่นอันง่ายงาม แล้วตามต่อด้วยฮี
ตคองประเพณีเดิมได้อย่างลงตัว อันได้แก่ บุญผะเหวด บุญสรงน้า ซึ่งในแต่ละพื้นที่นั้นอาจมีการจัดฮีตคนละช่วงกัน
แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า ในช่วงฮีตเดือนสี่ ถึงเดือนหก นั้น เป็นฮีตที่เกี่ยวข้องกับน้า อาจมีการประสมประสานกันใน
หลายประเพณีได้เข้าด้วยกันก็เป็นได้ สอดคล้องกับ ปฐม หงษ์สุวรรณ (2560ข : 4) ที่กล่าวไว้ในประเพณีแห่ดอกไม้
ชุมชนบ้านอาฮี อ. ท่าลี่ จ.เลย ไว้ว่า “...เมื่อย้อนกลับมาพิจารณาในพื้นที่บางจังหวัดเช่นจังหวัดเลยก็จะพบว่า
ประเพณีฮีตสิบสองมีลาดับขั้นตอนและการจัดประเพณีแตกต่างกันออกไป อาทิ บุญพระเวสของชาวอีสานส่วนใหญ่
จะจัดอยู่ในเดือนสี่ แต่สาหรับชาวบ้านอาฮี อาเภอท่าลี่ บุญเผวสนั้นจะจัดในเดือนหก ส่วนเดือนหกของบ้านนาซ่าว
อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลยก็จะจัดประเพณีบุญบั้งไฟและผีขนน้า ในขณะที่ชาวอาเภอด่านซ้ายจะเรียก “บุญ
หลวง” เป็นประเพณีเดือนแปด ซึ่งรวมเอาบุญฮีตในเดือนสี่ (บุญเผวส) ฮีตเดือนหก (บุญบั้งไฟ) และฮีตเดือนเจ็ด
(บุญซาฮะ) ในฮีตสิบสองของชาวอีสานส่วนใหญ่นามาจัดพร้อมกันในช่วงเดือนแปดของทุก ๆ ปี ” เพราะประเพณี
เป็นสิ่งที่คนในท้องถิ่นประดิษฐ์ขึ้นเพื่อตอบสนองความสุขด้านจิตใจเป็นสาคัญ และอาจขยายไปในด้านเศรษฐกิจ
ชุมชน เศรษฐกิจฐานรากปากท้องชาวบ้าน อื่นๆ เช่น การขายต้นกางของ ขายพวงมาลัยกางของ เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเป็นคติชนสร้างสรรค์ได้ในอนาคต
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การศึกษาปัญจะปราสาท ช ย ภ ต ร ศาสนาสถานในอริยธรรมขอมโบราณพันปี ที่มี
อิทธิพลบทบาทต่อการดาเนินชีวิตของชุมชนท้องถิน่ ใน จังหวัดสุรินทร์
Education Panga Castles "CH Y P T R" Religion Place of the Ancient
Khmer Ancient Thousand Years That Has an Influence on The Role of
Local Communities in Surin Province
ยโสธารา ศิริภาประภากร1, สุพัตรา วยะลุน2, ทิตยาวดี อินทรางกูร3,
กฤษนันท์ แสงมาศ4 และ สุริยา คลังฤทธิ์5
บทคัดย่อ
การศึกษาปัญจปราสาท ช ย ภ ต ร ศาสนาสถานในอริยธรรมขอมโบราณพันปี ที่มีอิทธิพลบทบาทต่อ
การดาเนินชีวิตของชุมชนท้องถิ่นใน จังหวัดสุรินทร์ ถือ เป็นสิ่งสาคัญยิ่งต่อการศึกษาถึง ศาสนสถาน ประวัติความ
เป็นมา ประวัติศาสตร์ ความสาคัญ ความเชื่อที่กลุ่มชนมีต่อปราสาท พิธีกรรม และประเพณีที่เกิดขึ้นในรอบปี ตาม
อักษรย่อของปราสาท เป็นที่มาของการนาเสนอ และมีความสาคัญถึงการดาเนินชีวิต ความเป็นอยู่ในด้านการพัฒนา
ด้านอาชีพ รายได้ ให้เกิดขึ้นกับชุมชนท้องถิ่น ความสาคัญในการศึกษานี้คือ การทอดรหัสทางวัฒนธรรม และ
การศึกษาถึง บทบาทของปราสาทที่มีอิทธิพลต่อการดาเนินชีวิต ของกลุ่มชนนี้ได้ และร่วมพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน
ต่อไปได้
ภาพสะท้อนที่ออกจากปราสาท สามารถกล่าวได้ถึงอัตลักษณ์ ของปราสาทนั้นๆได้การถอดอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม ที่จาเป็นต้องกล่าวถึง ความเชื่อที่มีต่อสถานที่ องค์รวมที่รวมกันเป็นกลุ่มก้อน ถ้าไม่สามารถถอดรหัสทาง
วัฒนธรรมนี้ได้ เราจะไม่สามารถนาสิ่งสาคัญ ประโยชน์ คุณค่า ที่ซ่อนอยู่ภายในออกมาได้เลยและจะไม่ดีพอ ดังนั้น
การถอดฐานวัฒนธรรมเดิม ชุมชน และความเชื่อ โดยการศึกษาปรากฏการแสดงเสียง สี เสียง ประจา ปี การ
ประกอบพิธีกรรมในพื้นที่ของกลุ่มชน แล้วจัดลาดับ ตามระบบโครงสร้างโดยภายรวม สามารถกาหนด ประเด็นที่
ถอกออกมาจากข้อมูลเดิม โดยการสัมภาษณ์เข้าร่วมพิธีกรรม ชุมชนมีต่อสถานที่ การศึกษาตานาน เรื่องเล่า ได้
ประเด็น การศึกษาครั้งนี้ คือ 1.ความหมาย อาจมีฐานคติจากคติชน ดั้งเดิมผสมผสานอยู่ แต่ความหมายนั้นจะไม่
เปลี่ยนไปเป็นเหตุผล นอกจากความหมายที่เกิดมงคล โชคดีอานวยผล และนามาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ 2.การให้
เหตุผล มนุษย์ย่อมต้องการเหตุผล เหตุผลเป็นตัวบ่งบอกถึงคุณภาพ ที่มาและสิ่งที่เกิดขึ้น หรือ สิ่งที่ควรจะเป็น
เหตุผลเป็นตัวกากับ ให้สิ่งนั้นเกิดประโยชน์ อย่างน่าจับต้องและครอบครอง หรือเกิดการแสวงหา 3.ปรัชญา สิ่งที่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 1Mahachulalongkornrajavidyalaya University
2มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, Surin Rajabhat University
3มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์, Western University Buriram Campus
4มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์, Mahachulalongkornrajavidyalaya University Surin Campus
5มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพมหานคร, Mahidol University, Bangkok
1

297

สามารถเป็นตัวบ่งบอก แนวคิด แนวทาง ความหมาย ที่มา สิ่งสาคัญที่สะท้อนออกมาจากอัตลักษณ์ที่ได้จากปราสาท
ได้ จนทาให้เกิดความอยากติดตาม ต่อยอด และพัฒนาในด้านอื่นๆได้ 4.คาสอน อัตลักษณ์ที่บรรจุด้วยคาสอนย่อม
ก่อให้เกิดมนต์ขลัง พลัง ประโยชน์หรือคุณค่าทางงจิตใจและเป็นสื่อที่เป็นสิ่งซึ่งแสดงออกจากคาสอนเพื่อให้เกิดการ
จรรโลงและสร้างสรรค์ได้ 5.และพลังวิเศษที่เอื้อประโยชน์ของเทพเจ้ามีต่อมนุษย์ ปราสาทที่ถูกสร้างขึ้นเพราะ
มนุษย์มีต่อเทพเจ้า ด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงเชื่อพลังของเทพเจ้าด้วย ดังนั้นอัตลักษณ์ที่เป็นภาพสะท้อนออกมาจึงต้องถูก
ควบคุมด้วย อานาจและสิ่งวิเศษ ด้วยเหตุเพราะพลังเทพเจ้าเป็นสิ่งที่มนุษย์ให้การยอมรับและเคารพบูชา
คาสาคัญ: ปัญจะปราสาท ช ย ภ ต ร ศาสนสถานอริยธรรมขอม อิทธิพล บทบาท การดาเนินชีวิตของชุมชนท้องถิ่น
จังหวัดสุรินทร์
Abstract
Panjatpat's study "CH Y P T R" Religion place of nobility ancient Khmer thousand years
That has an influence on the role of local communities in Surin Province. Is very important to the
study of religious places, history and History, importance, beliefs that people have for the castle,
rituals and traditions that occur in the year According to the initials of the castle Is the source of
the presentation And is important to life Living in career development, income, and local
community The importance of this study is Cultural code frying And education The role of the
castle that influences life Of this group And can develop to be sustainable
The identity of sanctuary can be shown by it’s reflection. The culture decoding must be
relied on belief to location or holistic context. The core value and benefit of culture can not be
Understood clearly without decoding. So, this study aimed to decode belief and local culture of
community through annual Light and Sound Festival and local rituals. Then, rearrange the overall
structure system and determine each issue by interview the ritual participants. The issues of this
study are as follow: 1. Meaning, the meaning may originated from folklore in the area. The meaning
is not refer to reason except the meaning of auspicious, luck which bring abundance 2 . Reason,
human need reason because it determines quality, sources and happening or what it’s should be.
Reason determines what is benefit, what should captured, Occupied or looking for. 3. Philosophy,
it can indicates conceptual, guidelines, meaning, sources and important issue reflected from
sanctuaries. So, it activates desire to track and develop in other areas.4 . Doctrines, the identity
that is filled with doctrines creates magical, power, benefit or sentimental value. And, it is medium
to bring Sustainability and creativity 5 . The magic power of gods to benefit human. Sanctuaries
were built by belief of god, thus, human also believe in god’s power. So, the identity reflected
from the sanctuary is controlled by power and sacred of god which human accepted and
respected.
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
พื้นที่อีสานใต้โดยเฉพาะจังหวัดสุรินทร์ถือเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน ปรากฏมีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณี พิธีกรรมความเชื่อ การแต่งกายของกลุ่มชาติพันธ์ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
กลุ่มที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มชาวไทยเขมร กลุ่มชาวไทยลาว กลุ่มชาวพันธุ์ไทยกูย นอกนั้นยังมีกลุ่มชาว
ไทยเชื้อสายจีน กลุ่มชาวไทยเชื้อสายอิสลาม และชาวไทยเชื้อสายซิกส์เล็กน้อย การผสมผสานของกลุ่มชาติพันธุ์อาจ
เป็นแรงเสริมให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมเกิดขึ้น ดังนั้น พื้น ที่จังหวัดสุรินทร์ จึงสิ่งที่น่าสนใจและกลายเป็น
สถานที่จังหวัดหนึ่ง ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทั้งด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมป่าไม้ วัฒนธรรมของ
ชุมชนของกลุ่มชาติพันธ์ การท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมปราสาท เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดูกาลังเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก
ของชาวต่ า งชาติ แ ละผู้ ค นใน
ท้ อ งถิ่ น ถื อ เป็ น สิ่ งที่ มี ชื่อ เสี ย ง
และเป็นที่รู้จักที่โดดเด่น เช่น งาน
ช้างสุรินทร์ ประเพณีแซนโฎนตา
เมืองสุรินทร์ กันตรึมเมืองสุรินทร์
เจรี ย งเขมรเมื อ งสุ ริ น ทร์ และ
ศิ ล ป ะ ม ร ด ก ด้ า น ภู มิ ปั ญ ญ า
ท้ อ งถิ่ น ผ้ า ไหมเมื อ งสุ ริ น ทร์
ประเกือมเมืองสุรินทร์ ตลอดจน
ศิลปะการแสดง แสง สี เสียง ที่จัดขึ้นตามเทศกาลลานต่างๆ และงานประจาปีของปราสาทโบราณ มีการแสดง ผ้า
ไหม เครื่องเงิน การแต่งกาย และการแสดงเรื่องราวตามประวัติศาสตร์อย่างน่าสนใจและติดตาม สิ่งเหล่านี้ เองที่
สร้างชื่อเสียง และกลายเป็นที่รู้จักของคนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ สุรินทร์จึงได้กลายเป็นที่รู้จักมากในสายตา
คนทั่วไป และได้สร้างการยอมรับ ของประเทศไทยว่าเป็นพื้นที่หนึ่งที่จัดว่าน่าสนใจมาก ทางอัตลักษณ์ฐานทางคติชน
วัฒนธรรมประเพณีการดาเนินชีวิต ตานาน เรื่องเล่าทางคติชน เป็นต้น
สิ่งที่น่าสนใจมากในปัจจุบันที่ดูท่าจะเป็นที่น่าสนใจของชุมชนเอง หรือ ชาวต่างชาติด้วยคือ งานประจาปีที่
ถูกจัดขึ้น วาระประจาปี ปราสาทขอมโบราณ เป็นพื้นที่สาคัญของงาน ทั้งได้จัดขึ้นด้วยฐานคติที่มาด้านความเชื่อที่มี
ต่ออานาจเทพเจ้า วิญญาณ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่ายังสิ่งสถิตในปราสาทอยู่ จึงก่อให้เกิดการบูชา ขอพร บนบาน
และแสดงออกถึง การเซ็นไหว้ในยุคดั้งเดิมโบราณที่ได้ปฏิบัติต่อปราสาทขอมโบราณ ต่อมาเป็นการ บวงสรวงที่มีการ
รวบรวมผู้คน จานวนมากเข้าร่วมพิธีกรรม ร่วมไปถึงรูปแบบ องค์ประกอบ ขั้นตอน และประธานผู้มาเปิดงาน ที่มีขึ้น
ในทุกพื้นทีท่ ี่มี ปราสาทขอมโบราณ (yasothtara.2017 : 2-3) ด้วยเหตุนี้เองเมื่อเกิดความเชื่อ จึงก่อให้เกิดพิธีกรรม
เมื่อเกิดพิธีกรรมจึงก่อให้เกิดประเพณี และรับช่วงต่อจนกลายเป็นวัฒนธรรม และรักษาสืบทอดจนมาถึงปัจจุบันนี้
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ดังนั้นปราสาทจึงได้เป็นเป็นจุดพื้นที่
ศั กดิ์ สิ ทธิ์ มี ม นต์ ขลั ง แ ล ะ เ กิ ด
กิจกรรมที่มีต่อปราสาท เช่น การบูชา
เซ็ น ไหว้ เมื่ อ กลายมาเป็ น ประเพณี
ด้วยความนิยมชมชอบนี้เองที่ทาให้มี
กิจกรรมประจาปีขึ้นอย่างมากมายจน
เป็ น ที่ รู้ จั ก จากบุ ค คลภายนอก เป็ น
ต้น กลุ่มชาวที่อาศัยในพื้นที่ ชุมชน
แ ล ะ ผู้ ป ร ะกอบ กา รค้ า องค์ กร
หน่วยงาน สถาบันการศึกษา ได้รับ
อิทธิพลจากปราสาทขอมโบราณ ทั้ง
ในด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง การสื่อสาร การแสดง แสงสี เสียง การละเล่น และแสดงเรื่องราวตานาน
ตลอดถึงการแลกเปลี่ยนทั้งสินค้า และวัฒนธรรมเป็น
การศึกษาปัญจะปราสาท ช ย ภ ต ร ศาสนาสถานในอริยธรรมขอมโบราณพั นปี ที่มีอิทธิพลบทบาทต่อ
การดาเนินชีวิตของชุมชนท้องถิ่นใน จังหวัดสุรินทร์ จึงได้เป็นความสาคัญที่อยากศึกษาและลงพื้นที่ สารวจ และ
เข้าถึง เพื่อนาเสนอถึง อิทธิพลของปราสาทขอมโบราณ และบทบาทที่ได้รับจากงานประเพณีประจาปี ซึ่งเป็นผลที่ได้
จากปราสาทขอมโบราณทั้งสิ้น จึ งน่าจะเป็นเรื่องราวที่ควรศึกษาถึงความสาคัญ จนกลายเป็นวิถีชีวิตที่จาเป็นต้อง
พัฒนาต่อยอดขึ้นเพื่อประโยชน์ของชุมชน สังคม ประเทศชาติต่อไป
วัตถุประสงค์การศึกษา
1.เพื่อศึกษาความเป็นมาของ ปัญจะปราสาท ช ย ภ ต ร ศาสนาสถานในอริยธรรมขอมโบราณพันปี ที่มี
อิทธิพลบทบาทต่อการดาเนินชีวิตของชุมชนท้องถิ่นใน จังหวัดสุรินทร์
ของเขตการศึกษา
2.เพื่อศึกษาความเชื่อ พิธีกรรม ประเพณีที่เกิดขึ้นตาม ปัญจะปราสาท ช ย ภ ต ร ศาสนาสถานในอริย
ธรรมขอมโบราณพันปี ที่มีอิทธิพลบทบาทต่อการดาเนินชีวิตของชุมชนท้องถิ่นใน จังหวัดสุรินทร์
3.เพื่อวิเคราะห์บทบาทของปัญจะปราสาท ช ย ภ ต ร ที่มีอิทธิพลบทบาทต่อการดาเนินชีวิตของชุมชน
ท้องถิ่นใน จังหวัดสุรินทร์
ของเขตการศึกษา
ด้ า นเอกสาร ศึ ก ษาจากหนั งสือ ต ารา งานวิ จั ย เอกสารคู่ มือ การท่ อ งเที่ ยว วารสารที่ ตี พิม พ์ ทั้ งในและ
ต่างประเทศเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาร่วมอันเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ด้านพื้นที่ ในพื้นที่การศึกษาคือ พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่
 (ช) อโรคยาศาลปราสาทช่างปี่ ตาบลช่างปี่ อาเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
 (ย) ปราสาทขอมยายเหงา ตาบลโพนทราย อาเภอสัขะ จังหวัดสุรินทร์
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 (ภ) ปราสาทขอมภูมิโปน ตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
 (ต) ปราสาทขอมตาเมือน ตาบลตาเมียง อาเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
 (ร) ปราสาทขอมระแงง ตาบลระแงง อาเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
พื้นที่ทาการศึกษา มี 2 ลักษณะ คือ
1.พื้นที่ในการลงทาการศึกษาปราสาทขอม คือ ปราสาทระแงง ปราสาทภูมิโปน ปราสาทตาเมือนธม
ปราสาทยายเหงา เป็นปราสาทขอมที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายแด่พระศิวะเทพลัทธิไศวนิกาย
2.พื้นที่ อโรคยาศาลปราสาท คือ อโรคยาศาลช่างปี่ เป็นศาสนสถานในลัทธินิกายมหายาน
ด้านกลุ่มประชากร ผู้ให้ข้อมูล คือ นักวิชาการศาสนา ปรัชญา 4 คน นักมานุษยวิทยา 2 คน ผู้นาชุมชน
4 พื้นที่ 4 คน องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) 2 พื้นที่ 2 คน (อบต.ช่างปี่/อบต.ภูมิโปน)
ผู้ประกอบการ 2 คน ชาวบ้านที่อยู่บริเวณปราสาท 10 คน ผู้ประสงค์ทาธุรกิจ 3 คน รวม 27 รูป / คน
กรอบประเด็นสาคัญ
1.ปราสาทขอมโบราณ ความเป็นมา และอโรคยาศาลปราสาทมีความสาคัญกับบทบาทหน้าที่อะไรต่อมวล
มหาชน ทั้ งในเรื่ อ ง เศรษฐกิ จ ชุ ม ชน การศึ ก ษาด้ า นมิ ติ ต่ างๆ เอกสารการศึ ก ษา และคุ ณ ประโยชน์ ใ นด้าน
ความสัมพันธ์อื่นๆ
2.ประเพณีประจาปีตามบริบทพื้นที่ของปราสาทขอมและอโรคยาศาลปราสาท มีอิทธิพลต่อการดาเนิน
ชีวิตอย่างไรของชุมชน
3.สิ่งที่สามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นผลิตภันณ์ชุมชน คืออัตลักษณ์ ความจาเพาะ ที่ได้จากปราสาทขอม
และอโรคยาศาลปราสาท มีอะไรบ้าง ทั้งที่เป็นภาพแกะสลัก ปฏิมากรรูปเคารพ ตานาน คติชน เป็นต้น
4.ปราสาทขอม กับ ชุมชน ควรสร้างแนวทางอย่างไรเพื่อการพัฒนาให้เป็นจุดสนใจ อัตลักษณ์ และสิ่ง
แปลกใหม่ต่อผู้ท่องเที่ยว ผู้เข้าชม มีอะไรบ้าง
เกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ศึกษา
1.เป็นพื้นที่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ด้านปราสาทขอมและอโรคยาศาล
2.เป็นพื้นที่ที่เห็นว่าเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนได้ ต่อกลุ่มชุมชนที่ได้อาศัยอยู่
ในพื้นที่
3.เป็นพื้นที่ ที่ผู้คนส่วนมากให้ความสนใจให้ความสาคัญ ในด้านการท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจ ศาสนาและ
วัฒนธรรมด้วย
4.เป็นพื้นที่ทมี่ ีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม เช่น การบวงสรวงงานประจาปี
5.เป็นพื้นที่ที่ให้ความสาคัญทางด้าน ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ตานาน ความเชื่อ และประเพณี
6.เป็นพื้นที่ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์และเส้นทางเศรษฐกิจของชุมชนชาวจังหวัดสุรินทร์ และผู้ประกอบการค้า
ทั่วไป
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ประโยชน์ในการศึกษา
1.ได้ทราบความเป็นมาของ ปัญจะปราสาท ช ย ภ ต ร ศาสนาสถานในอริยธรรมขอมโบราณพันปี ที่มี
อิทธิพลบทบาทต่อการดาเนินชีวิตของชุมชนท้องถิ่นใน จังหวัดสุรินทร์
2.ทาให้ทราบถึงความเชื่อ พิธีกรรม ประเพณีที่เกิดขึ้นตาม ปัญจะปราสาท ช ย ภ ต ร ศาสนาสถานใน
อริยธรรมขอมโบราณพันปี ที่มีอิทธิพลบทบาทต่อการดาเนินชีวิตของชุมชนท้องถิ่นใน จังหวัดสุรินทร์
3.ทาให้ทราบถึงบทบาทของปัญจะปราสาท ช ย ภ ต ร ที่มีอิทธิพลบทบาทต่อการดาเนินชีวิตของชุมชน
ท้องถิ่นใน จังหวัดสุรินทร์

ผลการศึกษา
1.ศาสนสถานโบราณ ประวัติความเป็นมา

(ช) อโรคยาศาลปราสาทช่างปี่ ตาบลช่างปี่ อาเภอศรีขรภูมิ จังหวัด
สุรินทร์ อโรคยาศาลา หรืออโรคยาศาล เป็นโรงพยาบาลโบราณ
จานวน 102 แห่ง ที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรขอมโบราณ
โปรดให้ ส ร้ า งขึ้ น ที่ ส ร้ า งขึ้ น ทั่ ว พระราชอาณาจั ก รของพระองค์
ศิลปะแบบบาปวน อโรคยาศาลช่างปี่ มีอายุในราวพุทธศตวรรษที่
18 มีผังเป็นรูปสี่เหลี่ ยนผืนผ้า ก่อด้วยศิลาแลง และหินทราย พบ
ศิลปวัตถุหลายชิ้น เช่น เทวรูป พระคเณศวร กลีบขนุน การเดินทาง ออกจากสุรินทร์ไปทางเส้นทางสาย
226 (สุรินทร์-ศรีสะเกษ) เมื่อเข้าเขตอาเภอศีขรภูมิ ประมาณกิโลเมตรที่ 19 ทางขวามือจะมีป้ายบอกทาง
เข้าไปเรื่องๆ จะมีป้ายบอกทางตลอด เมื่อผ่านหมู่บ้านช่างปี่ วัดช่างปี่ ทางขวามือจะเห็นทุ่งนาและอโรคยา
ศาลปราสาทตั้งอยู่
วัตถุบางส่วนเจ้าหน้าที่ได้นาไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์
งานประจาปีเป็นประเพณีที่ถูกจัดขึ้นหน้าลานกว้าง อโรคยาศาลมีการค้า
ขาย แลกเปลี่ ย นสิ น ค้ า ผ้ า ไหม ผลไม้ ผั ก ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน และ
ศิลปะการแสดงที่มีต่อปราสาท ถือเป็นอีกวันที่ชุมชนให้ค วามส าคั ญ
กลางวันมีการค้าขายต่างๆ กลางคืนมีการแสดง แสง สี เสียง เป็นอีกจุด
พื้นที่หนึ่งที่อโรคยาศาลมีอิทธิพลในด้านจิตใจ ความศรัทธา ความเชื่อที่มี
ต่อชุมชน และ บทบาทของอโรคยาศาลที่มีต่อชุ มชน ในด้าน การจัด
กิจกรรม การแลกเปลี่ยนสินค้า และการแสดงศิลปะต่างๆ สร้างรายได้
ให้กับชุมชน ชื่อเสียง การรู้จัก และการท่องเที่ยวที่สามารถนามาสู่สถาน
ที่นี้ได้
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(ย) ปราสาทขอมยายเหงา ตาบลโพนทราย อาเภอสัขะ จังหวัดสุรินทร์
ปราสาทยายเหงา เป็นศาสนสถาน แบบขอม ที่ป ระกอบด้วยปรางค์ 2
องค์ ตั้งอยู่เรียงกัน ในแนว ทิศเหนือ -ใต้ หันหน้า ไปทาง ทิศตะวันออก
องค์ปรางค์ก่อด้วยอิฐ ตั้งอยู่บน ฐานศิลาแลง มีการแกะสลักอิฐ เป็น
ลวดลาย เช่น ที่กรอบหน้าบัน เป็นรูป (สัตว์ผสม ระหว่างสิงห์ ช้าง และ
ปลา) คาบนาค 5 เศียร (กรมศิลปากร,2550)

งานประจ าปี ข องปราสาทยายเหงา มี ก ารแสดง แสง สี เสี ย ง ตาม
ตานานเรื่องราว และการมีแลกเปลี่ยนสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่นามา
เพื่อให้บริการ สร้างรายได้ให้คนในชุมชน ท้องถิ่นในแถบนี้เป็นอย่าง
มาก และเป็นจุดร่วมแสดงความกตัญญู กตเวทีต่อผู้หลักผู้ใหญ่ และ
เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจผู้คนได้อย่างมาก เป็นต้น
(ภ) ปราสาทขอมภูมิโปน ตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เป็น
ปราสาทอิ ฐ ที่ ตั้ งตรงกลาง และปราสาทที่ มี ฐ านศิ ล าแลง สร้ า งขึ้น
เป็นศาสนสถาน ในศาสนาฮินดู ไศวนิกาย ปรากฏท่อโสมสูตร คือ ท่อ
น้ามนต์ ที่ต่อออกมา จากแท่นฐานรูปเคารพ ในห้องกลาง ติดอยู่ที่ผนัง
ในระดับพื้นห้อง ภายในน่าจะมีฐานศิวะลึงค์ จึงปรากฏท่อโสมสูตร ซึ่ง
เป็นท่องที่มีไว้สาหรับรับน้าจากการทาพิธีกรรมบูชาองค์พระศิวะลึกค์
นับเป็นปราสาทขอม แบบศิลปะเขมร ที่มีอายุเก่าที่สุด ในประเทศไทย
คือราวพุทธศตวรรษที่ 13

งานประจาปีของปราสาทภูมิ โปน ถือเป็นงานใหญ่และมี
ผู้คนให้ความสนใจกันมาก ทั้งนี้ภาคเช้ามีพิธีกรรมบวงสรวง
ปราสาท มีการเซ็นไหว้ บูชา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีการทาบุญตัก
บาตรเช้า และเจริญพุทธมนต์ช่วงเย็นด้วย และต่อด้วยการ
แสดง แสง สี เสี ย ง ที มี ชื่อ เสี ย งมากและพื้ นที่ นี้ ได้ ถูกให้
ความสาคัญทางประวัติศาสตร์ อาจมาจากอายุของปราสาท
และงานประจาปี จะมีนักแสดง ดารา มีสร้างสีสันแสดง
ตานานเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นั้นเอง ด้วยเหตุนี้เองที่
ทาให้ชุมชนในพื้นที่เกิดรายได้ มีการเข้ามาศึกษาดูงานของ
ต่างจังหวัด มีการคิดผลิตพันธ์ที่ได้จากประวัติศาสตร์ คือ ขนมดอกลาเจี ยด ทาให้เกิดความน่าสนใจและเป็นบ่อเกิด
ทางความคิด เชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาให้เกิดผลิตผลทางวัฒนธรรมที่เป็น อัตลักษณ์ ได้อย่างน่าสนใจ

303

(ต) ปราสาทขอมตาเมือนธม ตาบลตาเมียง อาเภอพนมดงรัก
จังหวัดสุรินทร์ ปราสาทตาเมือนธม เป็นปราสาทขนาดใหญ่
ก่อสร้างด้วยหินทรายและศิลาแลง 3 องค์ ประกอบด้วย ปราสาท
ประธานขนาดใหญ่ แผนผังรูปสีเ่ หลี่ยมจัตุรสั ย่อมุม ภายในห้อง
กลางปราสาทประดิษฐานศิวลึงค์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนพระศิวะ
(พระอิศวร) เทพเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย ลักษณะ
ของศิวลึงค์นี้ตกแต่งจากแท่งหินทรายธรรมชาติที่มรี ูปร่างคล้ายศิว
ลึงค์ที่ตั้งอยู่บริเวณนี้มาแต่เดิม ภายหลังจึงสร้างปราสาทครอบ สันนิษฐานว่านี้น่าจะเป็นศิวลึงค์ที่เกิดขึน้ เอง เรียกว่า
“สวายัมภูลึงค์” ซึ่งเป็นศิวลึงค์ที่สาคัญที่สุดของลัทธิไศวนิกาย ตัวปราสาทมีซุ้มประตู 4 ทิศ ประตูมุขด้านทิศใต้ต่อ
เข้ากับมุขหน้าหรือมณฑปยื่นออกมา โดยแบ่งเป็น 3 คูหา หลังคาทาด้วยหินทราย ปราสาทประธานมีการสลัก
ลวดลายที่บริเวณฐาน โดยสลักเป็นรูปเทวรูปยืน นอกจากนี้ยังพบทับหลังหินทรายสลักภาพเทวดานั่งชันเข่ าอยู่
ภายในซุ้ ม บนแท่ น เหนื อ หน้ า กาลที่ ค ายท่ อ นพวงมาลั ย จากลั ก ษณะรู ป แบบทางสถาปั ต ยกรรม ศิ ล าจารึ ก
ประติมากรรมรูปเคารพ และลวดลายบนทับหลังที่พบที่ปราสาทแห่งนี้ กล่าวได้ว่า ปราสาทตาเมือนธมเป็นเทวสถาน
ในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย สร้างขึ้นราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๖ ศิลปะขอมแบบบาปวน
ประเพณีประจาปี จัดขึ้นในเดือน เมษายน ทุก ปี มีผู้คนให้
ความส าคั ญ มาก เดิ น ทางเข้ า เที่ ย วชมมากมาย มี ก าร
บวงสรวง บูชาปราสาทภาคเช้า ช่วงสาย มีการแสดงศิลปะ
ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น รานางอัปสรา การแสดงผ้าไหม และ
การขับร้อง ทั้งยังมีการแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน ท้องถิ่นเช่น
ยาสมุ น ไพล ผ้ า ไหม ผ้ า ฝ้ า ย อาหาร ขนม ผลไม้ เป็ นต้ น
บทบาทที่ได้จาก ปราสาทขอมทาให้ชุมชน สังคม เกิดการ
แลกเปลี่ยน สื่อสาร เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสินค้า ทั้งนี้เป็นผลมาจาก ปราสาทตาเมือนธม และปราสาทโดยรอบ
(ร) ปราสาทขอมระแงง ต าบลระแงง อ าเภอศรี ข รภู มิ
จั งหวั ด สุ ริ น ทร์ ลั ก ษณะเป็ น ปรางค์ ก่ อ ด้ ว ยอิ ฐ 5 องค์
ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน ฐานก่อด้วยศิลาแลง ปรางค์องค์กลาง
สู งประมาณ 32 เมตร มี ล วดลายสลักหิ นตามเสาทวารา
และมีทับหลังสวยงามมาก มีลักษณะปนกันระหว่างศิลป
ขอมแบบปาปวน และแบบนครวัด สาหรับเป็นศาสนสถาน
ภายใต้ ศ าสนาฮิ น ดู ลั ท ธิ ไ ศวนิ ก าย และต่ อ มาคงมี ก าร
ดัดแปลงให้เป็นวัดในพุทธศาสนาตามที่มีหลักฐานการบูรณะปฏิสังขรณ์ในราวพุทธศตวรรษที่ 22-23 ในสมัยอยุธยา
ตอนปลาย
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งานประเพณีประจาปี มีการบวงสรวง บูชาเซ็นไหว้
ปราสาทศรีขรภูมิ (ระแงง) เพื่อให้เกิดความอุดม
สมบู ร ณ์ และมี โ ชคตามคติ ค วามเชื่ อ ของคนใน
ท้องถิ่น ในด้านการแสดง แสง สี เสียง ในเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์ ตานาน ความเชื่อ และศาสนา
ถือเป็นจุดส าคัญของงานประจาปี ปราสาทขอม
แห่งนี้ได้สร้างสายสัมพันธ์ของชุมชน สังคม ให้เข้า
มาร่วมกิจกรรมตามความเชื่อด้านศาสนา และ กิจกรรมของชุมชน บ้านเมืองด้วย จึงเกิดบทบาท
สาคัญหลายอย่างที่มีผลต่อชุมชนในพื้นที่นี้ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ฐานคติการสร้างปราสาทปราสาทขอมเป็นการสร้างในศาสนาพราหมณ์ ฮินดู ที่ได้อิทธิพล บทบาท ที่
เผยแพร่เข้มาในอดีต มายังดินแดนแถบนี้ ฐานคติการสร้างตามคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ เป็นการจาลอง
จักรวาล มาอยู่บนพื้นโลกเปรียบเสมือนเขาไกรลาศ ที่เป็นศูนย์กลางของจักรวาล (ยโสธารา ศิริภาประภากร,2561 :
3-4) ที่มีความสัมพันธ์กัน ระหว่าง โลก – มนุษย์- สวรรค์ ความสัมพันธ์ระหว่าง มนุษย์กับเทพเจ้า (yasothara.2017
:3-4) มนุษย์มีต่อเทพเจ้า และเชื่อในพลังแห่งเทพเจ้า ปราสาทขอมจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทั บของเทพเจ้า
และอานาจวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ไปพร้อมๆกันด้วย เอกลักษณ์ประจาถิ่นของจังหวัดสุรินทร์ ได้บรรจุเป็นคาขวัญประจา
จังหวัดสุรินทร์ ว่า สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประค้าสวย ร่้ารวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อม
วัฒนธรรม ปราสาทได้เป็นส่วนสาคัญของบรรพบุรุษในยุคสมัยก่อนได้สร้างเอาไว้ และให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสู่
ยุคต่อมา
ปราสาทที่นี้ได้ถูกสร้างขึ้นด้วย หิน ศิลาแลง พร้อมกับการแกะสลักที่บ่งบอกถึงเรื่องราว ความสาคัญ
บุคคลสาคัญ ตานาน และพระเจ้า ทั้งนี้ในดินแดนแถบนี้ทั้งหมด เป็นยุคที่เรียกว่า “ขอม” เป็นอาณาจักรโบราณการ
สร้างปราสาทได้ถูกเรียกว่า “ปราสาทขอม” ถ้าเป็นการสร้างยุคสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จะถูกเรียกว่า “อโรคยา
ศาลปราสาท” ลักษณะเป็นปราสาทเช่นกัน ต่างที่ ปราสาทขอมสร้างถวายเทพเจ้าในศาสนาพรามหณ์ ฮินดู และ
อโรคยาศาลสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธสถาน และให้ เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรักษา เยียวยาผู้ป่วย อาจกล่าวว่าเป็น
โรงพยาบาลนั้นเอง (ยโสธารา ศิริภาประภากร,2561: 5-6)
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ฐานคติของการสร้างปราสาท
มนุษย์ได้เกิดการยอมรับนับถือ เคารพ จะแสดงออกถึงการสร้างสรรค์ ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ที่มนุษย์มีให้ต่อ
สิ่งที่ตนนับถือ (พระมหาสมพาน ชาคโร,2558 :24-28) มนุษย์มีความเชื่อว่า การกระทาสิ่งเหล่านี้ตนจะได้ รั บ
อานิสงส์ในการสร้างปราสาท อันเป็นที่ประทับของเทพเจ้า หรือเรียกว่า “วิมายะ” วิมานที่อยู่ ที่ประทับของเทพเจ้า
(ยโสธารา ศิริภาประภากร,2561 3-4) ให้เกิดความสวยงาม ประณีตที่สุด จากความเชื่ ออันมหาศาลนี้เองที่ก่อพลัง
อานาจภายใน ของมนุษย์ที่มีต่อเทพเจ้า จึงได้สร้างสิ่งงดงาม และน่าอัศจรรย์ จนเป็นที่ยอมรับในความงามในความ
วิจิตร มนุษย์เชื่อว่าตนจะได้ผลแห่งการสร้าง ปราสาท หรือ วิมายะ ดังนั้นฐานคติการสร้างปราสาท จึงมีความเชื่อใน
เรื่อง บุญ อานิสงส์
อโรคยาศาลปราสาทพุทธสถานลัทธิมหายาน
อโรคยาศาล ตามกรมศิลปากรได้ทาการสารวจโบรารสถานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามโครงการ
“การสารวจและขุดแต่งโบราณวัตถุสถานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2502 (กรมศิลปากร,2502 : 16-17) ได้
กล่าวว่าเป็นศาสนสถานประจาโรงพยาบาลในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
คาว่า ศาสนสถานประจาโรงพยาบาล หมายถึง เฉพาะสิ่งก่อสร้างที่เป็นศาสนสถาน ที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน
จารึ ก เรี ย กว่ า สุ ค ตาลั ย เป็ น สถานที่ รั ก ษาผู้ ป่ ว ย (ดุ สิ ต ทุ ม มาภรณ์ , 2545 : 13-27) อโรคยาศาลถื อ ว่ า เป็ น
โรงพยาบาล จานวน 102 แห่งที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรขอมโบราณ โปรดให้สร้างขึ้น การสร้างแบบ
ศิลปะบาปวน (นวพรรณ ภัทรมูล ,2554 : 33) จัดว่าเป็นพุทธสถานในสายแบบมหายาน ภายในปรากฏมีรูปเคารพ
พระอวโลกิเตศวร พระไพสัชยะคุรุไวทูรยประภา พระวัชรธร พระปรัชญาปารมิตา เป็นต้น
สิ่งที่ได้จากปราสาทขอมโบราณวิเคราะห์ถึงความสาคัญของชุมชนที่ได้จากประเพณีประจาปี
สิ่งเหล่านี้ได้บ่องบอกถึงที่มา ความสาคัญสามารถใช้มาเป็นตัววิเคราะห์ถึงองค์ประกอบ และวิเคราะห์ถึง
ผลประโยชน์ของชุมชนทีได้จากการจัดงานประเพณีประจาปี ของปราสาททั้ง 5 พื้นที่ และแสวงหาแนวทางการ
พัฒนาถึงอัตลักษณ์หรือความโดดเด่นได้ที่มาต่อปราสาทขอมได้ และสามารถหาแนวนโยบายในการลัดเลือกถึงสิ่ง
สาคัญ ของประกอบของสิ่งสาคัญ และพัฒนาให้กลายมาเป็นตัวนวัตกรรมของปราสาทหรืออโรคยาศาลได้
ปราสาทขอมและอโรคยาศาลปราสาทกับการหาอัตลักษณ์ของแต่ละปราสาท ทั้ง 2 ลักษณะ ซึ่งในแต่ละ
แห่งของปราสาท บางก็มีองค์ประกอบหลายอย่างและมีตานานเรื่องเล่า ความสาคัญ และสิ่งแสดงถึงความโดดเด่นได้
ซึ่งบางปราสาทไม่พบ ดังนั้น ตารางนี้จะเป็นการตีความอย่างละเอียดเพื่อหาทางที่จะพัฒนารูปแบบของปราสาท
ปราสาทขอม/อโรคยาศาล
ปราสาท
ปราสาทระแงง

ภาพสะท้อน/ อัตลักษณ์
ของปราสาท
-หน้าบันปราสาท
-รูปนางทิพยอัปสร
-ลักษณะปราสาท 5 หลัง
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สามารถนามาพัฒนาในรูปแบบ
ผลิตพันธ์ชุมชนได้

แสดงถึงความเชื่อที่มี
ต่อปราสาท ตานาน
เรื่องเล่า
-บรรณประตู ทางเข้ า สถานที่ -ปรากฏตานาน เรื่อง
สาคัญ ,โรงเรียน,สถานที่ราชการ เล่า การยกทัพ และการ
,โรงพยาบาล,หน่ ว ยงานส าคัญ ปกครองทางการเมือง
ต่างๆ
-พิธีกรรมบวงสรวง
--บนบาน ศาลกล่าว

ปราสาทภูมิโปน

ปราสาทตาเมือ

ปราสาทยายเหงา

อโรคยาศาลช่างปี่

-ภาพสลักรูปนางทิพย์อั ปสรถือ
ดอกบัว
-ปราสาท 5 องค์
-ความเชื่อที่มีต่อปราสาท
-การจาลองปราสาท
-อานาจวิญาณ
-เป็นของระลึก
-ความศักดิ์สิทธิ์
-สร้ า งรู ป แบบสิ่ ง ที่ ค้ น พบใน
-อายุหลายพันปี
ปราสาทเพื่ อ การสร้ า ง หรื อ
จาลอง
-สิ่งที่เกี่ยวข้องกับปราสาท อาทิ
รู ป ปั้ น นางเดอะทม หรื อ รู ป
กษัตริย์ที่เกี่ยวข้องกับปารสร้าง
ปราสาท
-ความเชื่อที่มีต่อวิญญาณ
-รูปเคารพประจาเทวสถาน
ศักดิ์สิทธิ์
-รูปพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
-อานาจเหนือธรรมชาติ
-การสร้ า งรู ปเคารพขนาดใหญ่
เพื่อให้เป็นที่กราบไหว้บูชา
-ความเชื่อที่มีต่อวิญญาณ
-ผ้าไหมลายรูปปราสาท
-วิญญาณรักษาปราสาท เจ้า -ทอเสื่อกกรูปปราสาท
ที่
-เสร้างโมเดว ตานานยายเหงา
-พิธีบวงสรวง เซ็นไหว้
กั บ ขุ น ศึ ก ลงสู่ เ อกสาร ลายผ้า
ประจาปี
ต านานเรื่ อ งเล่ า ผ่ า นการแสดง
แสงสี เสียง
-ความศักดิ์สิทธิ์
-ลั ก ษณะปราสาทมี ค วามโดด
-คนมาขอพระประจา
เด่นคนรู้จัก
-มีวิญญาณผู้พิทักษ์รักษา
-พระอวโลกิเตศวร สี่กร
-เห็ น ปรากฏการณ์ เ หนื อ -พระเจ้าหมอ
ธรรมชาติ
-พระวัชรธร
-จัดงานประจาปี
-งานแห่พระเจ้าหมอ
-งานพิธีบวงสรวงที่ยิ่งใหญ่
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-แก้บน

-ตานาน
-เรื่องเล่า
-ประวัติศาสตร์
-อายุปราสาท
-ความเก่าแก่

-เรื่ อ งเล่ า สถานที่ เ ป็ น ที่
พักของพระเจ้าชัยวรมัน
ที่ 7
อัตลักษณ์ของสถานที่
- ต า น า น ที่ ม า จ า ก
ปราสาท ต านานยาย
เหงา,ทหารนักรบ
-เรื่องเล่า

-ชุมชนเขมรโบราณ
-การร่วมตัวกล่าวจะมา
เป็นชุมชน
-เรื่องเล่มจากอดีตถึง
ปัจจุบัน
-ลงสู่นวัตกรรมสร้าง
หนังสือ แหล่งการ
เรียนรู้ท้องถิ่นได้

อิทธิพลบทบาทต่อการดาเนินชีวิตของชุมชนท้องถิน่ ใน จังหวัดสุรนิ ทร์
ปราสาทขอม
อิทธิพล,บทบาท
ที่มีผลต่อการดาเนิน
ชีวิตชุมชนท้องถิน่
ปราสาทระแงง
-ความเชื่อ
-การค้าขาย
-อานาจวิญญาณสิ่งเหนือ -การเซ็นไหว้ บูชา
ธรรมชาติ
บวงสรวง
-บทบาน ขอพร อธิฐาน -การประกอบอาชีพ
-หายโรค มีโชค สมหวัง -จิตใจ

ปราสาทภูมิโปน

-ความเชื่อ
-พิธีกรรมประจาชุมชน
-ขอพร
-อธิฐาน บนบาน
-ด้านความเจ็บป่วย
-ด้านโชคลาภ

ปราสาทตาเมือน

-ความเชื่อ
-โชคลาภ
-ขอพร ปลอดภัย หาย
โรค
-ด้านจิตใจ
-ที่พึ่งยามทุกข์

ปราสาทยายเหงา

-ความเชื่อ
-โชคลาภ
-ขอพร ปลอดภัย หาย
โรค
-ด้านจิตใจ

-พิธีกรรมบวงสรวง
เซ็นไหว้
-การทาบุญภายใน
ปราสาท
-กิจกรรมการแสดง
ศิลปะชุมชน
-การค้าขาย
แลกเปลีย่ นสินค้า
-การประชุม
-ศึกษา ทัศนะศึกษา
-การค้าขาย
-การแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม ประเพณี
-พิธีกรรมประจาปี
-ผลิตภันณ์ชุมชน

-การค้าขาย
-การแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม ประเพณี
-พิธีกรรมประจาปี
-ผลิตภันณ์ชุมชน
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อุปสรรค,ปัญหา
-ผู้ประกอบการค้าที่มากขึ้น
-ผู้ประกอบการค้าไม่มีความรู้
และแนวทางในการสร้ า ง
สินค้า จากฐานทางวัฒนธรรม
เท่าที่ควร
-ประชาชนไม่ มี แ นวทางใน
กา ร พั ฒ นา สิ นค้ า อื่ น ๆ ที่
มากกว่าที่เป็นอยู่
-ขาดพื้นที่จัดการแสดง
-ไม่ มี แ ผ่ น ผั บ ที่ ท นทานเพื่ อ
ประชาสัมพันธ์
-ขาดการปรั บ สถานที่ ใ ห้
สวยงาม
-ขาดป้ายบอกทางสาคัญ

-ผู้ประกอบการค้าที่มากขึ้น
-ผู้ประกอบการค้าไม่มีความรู้
และแนวทางในการสร้ า ง
สินค้า จากฐานทางวัฒนธรรม
เท่าที่ควร
-ประชาชนไม่มีแนวทางใน
การพัฒนาสินค้าอื่นๆ ที่
มากกว่าที่เป็นอยู่
-ผู้ประกอบการค้าไม่มีความรู้
และแนวทางในการสร้ า ง
สินค้า จากฐานทางวัฒนธรรม
เท่าที่ควร

อโรคยาศาลช่างปี่

-ที่พึ่งยามทุกข์

-การทาบุญภายใน
ปราสาท

-ความเชื่อ
-โชคลาภ
-ขอพร ปลอดภัย หาย
โรค
-ด้านจิตใจ
-ที่พึ่งยามทุกข์

-การค้าขาย
-การแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม ประเพณี
-พิธีกรรมประจาปี
-ผลิตภันณ์ชุมชน
-การทาบุญภายใน
ปราสาท

-ประชาชนไม่มีแนวทางใน
การพัฒนาสินค้าอื่นๆ ที่
มากกว่าที่เป็นอยู่
-ไม่ มี แ ผ่ น ผั บ ที่ ท นทานเพื่ อ
ประชาสัมพันธ์
-ขาดการปรั บ สถานที่ ใ ห้
สวยงาม
-ขาดป้ายบอกทางสาคัญ
-ผู้ประกอบการค้าไม่มีความรู้
และแนวทางในการสร้ า ง
สินค้า จากฐานทางวัฒนธรรม
เท่าที่ควร
-ประชาชนไม่มีแนวทางใน
การพัฒนาสินค้าอื่นๆ ที่
มากกว่าที่เป็นอยู่
-ไม่ มี แ ผ่ น ผั บ ที่ ท นทานเพื่ อ
ประชาสัมพันธ์
-ขาดการปรั บ สถานที่ ใ ห้
สวยงาม
-ขาดป้ายบอกทางสาคัญ

บทสรุป
การศึกษาปัญจปราสาท ช ย ภ ต ร ศาสนาสถานในอริยธรรมขอมโบราณพันปี ที่มีอิทธิพลบทบาทต่อ
การดาเนินชีวิตของชุมชนท้องถิ่นใน จังหวัดสุรินทร์ ถือ เป็นสิ่งสาคัญยิ่งต่อการศึกษาถึง ศาสนสถาน ประวัติความ
เป็นมา ประวัติศาสตร์ ความสาคัญ ความเชื่อที่กลุ่มชนมี ต่อปราสาท พิธีกรรม และประเพณีที่เกิดขึ้นในรอบปี ตาม
อักษรย่อของปราสาท เป็นที่มาของการนาเสนอ และมีความสาคัญถึงการดาเนินชีวิต ความเป็นอยู่ในด้านการพัฒนา
ด้านอาชีพ รายได้ ให้เกิดขึ้นกับชุมชนท้องถิ่น ความสาคัญในการศึกษานี้คือ การทอดรหัสทางวัฒนธรรม และ
การศึกษาถึง บทบาทของปราสาทที่มีอิทธิพลต่อการดาเนินชีวิต ของกลุ่มชนนี้ได้ และร่วมพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน
ต่อไปได้
ภาพสะท้อนที่ออกจากปราสาท สามารถกล่าวได้ถึงอัตลักษณ์ ของปราสาทนั้นๆได้การถอดอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม ที่จาเป็นต้องกล่าวถึง ความเชื่อที่มีต่อสถานที่ องค์รวมที่รวมกันเป็นกลุ่มก้อน ถ้าไม่สามารถถอดรหัสทาง
วัฒนธรรมนี้ได้ เราจะไม่สามารถนาสิ่งสาคัญ ประโยชน์ คุณค่า ที่ซ่อนอยู่ภายในออกมาได้เลยและจะไม่ดีพอ ดังนั้น
การถอดฐานวัฒนธรรมเดิม ชุมชน และความเชื่อ โดยการศึกษาปรากฏการแสดงเสียง สี เสียง ประจาปี การ
ประกอบพิธีกรรมในพื้นที่ของกลุ่มชน แล้วจัดลาดับ ตามระบบโครงสร้างโดยภายรวม สามารถกาหนด ประเด็นที่
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ถอกออกมาจากข้อมูลเดิม โดยการสัมภาษณ์เข้าร่วมพิธีกรรม ชุมชนมีต่อสถานที่ การศึกษาตานาน เรื่องเล่า ได้
ประเด็น การศึกษาครั้งนี้ คือ 1.ความหมาย อาจมีฐานคติจากคติชน ดั้งเดิมผสมผสานอยู่ แต่ความหมายนั้นจะไม่
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ชื่อบ้านนามเมืองในอาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
Place Names in Amphoe Tha Sae, Changwat Chumphon
สัมพันธ์ ยิ่งยุทธ1, เสาวลักษณ์ อนันตศานต์2, สุภัทรา บุญปัญญโรจน์3 และ สนั่น รัตนะ4
Sampan Yingyut1, Saowalak Anantasant2, Supatra Boonpanyarote3
and Sanan Ratana4
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาที่มาของชื่อบ้านนามเมืองในอาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 2) ศึกษา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วิถีชีวิต คติความเชื่อและค่านิยมของชาวบ้าน ที่ปรากฏตามชื่อบ้านนามเมืองในเขตอาเภอท่า
แซะ จังหวัดชุมพร โดยผู้วิจัยได้ศึกษาและเก็บข้ อมูลจากการสุ่มตัวอย่างของชาวบ้าน ใช้วิธีการสัมภาษณ์และใช้
ข้อมูลด้านเอกสารประกอบในการวิเคราะห์
ผลการวิจัยพบว่า 1) ที่มาของชื่อบ้านนามเมืองในอาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร สามารถจาแนกที่มาของชื่อ
ได้ 15 ประเภท 2) ชื่อบ้านนามเมืองที่ปรากฏแสดงให้เห็นถึง ข้อมูลพื้นฐานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วิถีชีวิต คติความ
เชื่อ และค่านิยมของสังคมของชาวอาเภอท่าแซะในอดีต แต่ในปัจจุบันชื่อบ้านนามเมืองหลายแห่งถูกเปลี่ยนชื่อ
เพื่อให้มีความหมาย ประกอบกับวิถีชีวิต การดารงชีวิตของชาวบ้านที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้ที่มาของชื่อบ้านนาม
เมืองในบางหมู่บ้านมีความขัดแย้งกับความเป็นจริง แต่ชื่อบ้านนามเมืองยังคงเป็นภูมิปัญญาสาคัญของชาวบ้านใน
อดีตที่ตั้งเอาไว้เพื่อแฝงข้อมูลของสังคมในอดีตให้กับลูกหลานสืบไป
คาสาคัญ: ชื่อบ้านนามเมืองในอาเภอท่าแซะ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วิถีชีวิต คติความเชื่อ ค่านิยม
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Abstract
This research aims to study 1) Study place names city in Tha Sae district, Chumphon
province. 2) Study the local history, lifestyles, beliefs and values of people who appear by place
names in Tha Sae district, Chumphon province. The researchers study and collect data from
random samples of villagers by using the method of interview and the use of the information in
the documentation for analysis.
The research found that 1) Place names in Tha Sae district, Chumphon province, the origin
name can be various up to 15 types. 2) The name appears to demonstrate the basic data of local
history lifestyles beliefs and values of a society of the district in the past to currently. Many place
names are renamed so that the meaning attributed to their lives and some livelihood of the
villagers changed make the place names, in some villages, conflicts with reality but place names
is still the name of the villagers wisdom that remain to the next generations.
Keywords: Place names in Tha Sae district, Local history, Lifestyles, Beliefs, Values of a society
บทนา
การตั้งชื่อสถานที่แต่ละแห่งถือเป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่งของมนุษย์ ในการระบุลักษณะเด่นของสถานที่ เป็น
การกาหนดเพื่อที่จะให้ง่ายต่อการจดจาในเวลาเดินทาง และยังบ่งบอกถึงลักษณะเด่นหรือลักษณะสาคัญของพื้นที่
บริเวณนั้น การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชื่อบ้านนามเมือง ทาให้ทราบว่าการตั้งชื่อสถานที่
ต่างๆนั้น เป็นการกาหนดความหมายเพื่อให้สื่อสารได้ตรงกัน วิธีการตั้งชื่อนั้นมีได้หลายวิธี ลักษณะชื่อบ้านนามเมือง
ในประเทศไทยในแต่ละภูมิภาค จะมีลักษณะแตกต่างกันออกไป และยังเป็นสิ่งที่สามารถสะท้อนถึง คติความเชื่อ วิถี
ชีวิต สังคม วัฒนธรรมประเพณี ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ได้อีกด้วย อาเภอท่าแซะคืออาเภอที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
ในจังหวัดชุมพร เป็นพื้นที่ที่มีความน่าสนใจในการศึกษาชื่อบ้านนามเมือง เนื่องจากชื่อหมู่บ้านหลายชื่อบ่งบอกถึง
ความหลายหลายทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วิถีชีวิต คติความเชื่อ และค่านิยม ซึ่ง ไม่มีเอกสารชิ้นใดที่
บอกเล่าประวัติของชื่อหมู่บ้าน ตาบล และทาการศึกษาวิเคราะห์ ชื่อบ้านนามเมืองของหมู่บ้านและตาบลในเขต
อาเภอท่าแซะอย่างชัดเจน ถ้าหากไม่มีการค้นคว้ารวบรวมและเรียบเรี ยงเอาไว้ให้เป็นลายลักษณ์อักษร เรื่องเหล่านี้
อาจสูญหายไปตามกาลเวลา เพราะคนรุ่นใหม่นั้นไม่ได้ให้ความสาคัญกับชื่อบ้านนามเมือง ว่าที่มาของสถานที่ต่างๆ
นั้นมีความเป็นมาเช่นไร ดังเช่นในปัจจุบันการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของโรงเรียนใน
พื้นที่อาเภอท่าแซะไม่ได้มีการสอนรายวิชาที่เกี่ยวกับท้องถิ่น เช่น รายวิชาท้องถิ่นของเราที่เคยมีการเรียนการสอนใน
อดีต แต่ปัจจุบันไม่ได้มีการสอนรายวิชานี้แล้ว ประกอบกับ ชื่อบ้านนามเมืองที่ปรากฏในเขตอาเภอท่าแซะนั้นไม่
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน เช่น ชื่อหมู่บ้านหลายหมู่บ้านในอาเภอท่าแซะมีคาว่า นา อยู่ในชื่อหมู่บ้าน ในอดีต
หมู่บ้านเหล่านั้น ประกอบอาชีพทานาเป็นหลัก แต่ปัจจุบันชาวบ้านหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจจาพวกปาล์ม และ
ยางพาราเป็นส่วนใหญ่ หลายหมู่บ้านในอาเภอท่าแซะไม่มีที่นาเหลืออยู่เลย ทาให้ชื่อหมู่บ้านไม่สอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริง ด้วยปัจจัยหลายประการ ยิ่งทาให้ชื่อบ้านนามเมืองซึ่งภูมิปัญญาดั้งเดิมถูกลืมเลือนไป หรือมีความ
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เข้าใจในความหมายที่คลาดเคลื่อน การศึกษาชื่อบ้านนามเมืองในอาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เป็นการศึกษาเชิงคติ
ชนวิทยา ที่จะทาให้ทราบที่มาของชื่อหมู่บ้าน ทีจ่ ะเป็นภาพสะท้อน ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วิถีชีวิต คติความเชื่อ และ
ค่านิยม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของชาวบ้าน ซึ่งถ้าหากไม่มีการศึกษารวบรวมข้อมูลอย่างจริงจัง ภูมิปัญญาของ
บรรพบุรุษที่ต้องการบอกเล่าเรื่องราวในอดีตให้กับลูกหลานอาจนาไปสู่ความเข้าใจที่ผิดเพี้ยน และสิ่งเหล่านี้อาจจะ
สูญหายไปตามกาลเวลา ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมชื่อบ้านนามเมืองในอาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร และนามาศึกษาที่มา
ของชื่อหมูบ้านแล้วนามาวิเคราะห์ เพื่อประโยชน์เป็นแก่คนรุ่นหลังต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1.เพื่อศึกษาที่มาของชื่อบ้านนามเมืองในอาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
2.เพือ่ ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วิถีชีวิต คติความเชื่อและค่านิยมของชาวบ้าน ที่ปรากฏตามชื่อบ้านนาม
เมืองในเขตอาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
วิธีดาเนินการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย ชื่อบ้านนามเมืองของตาบลในเขต อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จานวน 10 ตาบล
และชื่อหมู่บ้านจานวน 116 หมู่บา้ น ตามข้อมูลจากฝ่ายปกครอง อาเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้รู้
ปราชญ์ชาวบ้าน ผูไ้ ด้รับการนับถือว่าเป็นผู้รเู้ กี่ยวกับท้องถิ่น และมีภูมิลาเนาอยู่ในหมู่บ้าน และตาบล ในอาเภอท่า
แซะ จังหวัดชุมพร
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดการสัมภาษณ์ทางมานุษยวิทยา การเก็บ
ข้อมูลโดยการทางานภาคนาม (Fieldwork) การศึกษาที่มาของชื่อและความหมายของภาษาที่ปรากฏในชื่อ เป็น
เครื่องมือในการตั้งคาถามและสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลภาคสนาม และมีอุปกรณ์ กล้องถ่ายรูป เครื่องบันทึกเสียง ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูลโดยการสารวจภาคสนามและสัมภาษณ์จากผู้ที่มีความรู้ภายในหมูบ่ ้าน
ต่างๆ ในเขตอาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นตัวแทนของชาวบ้าน 116 หมู่บ้าน ซึ่งได้ข้อมูลมาจากเอกสาร
และจากการสัมภาษณ์ ชาวบ้าน ปราชญ์ท้องถิ่น พระสงฆ์ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการครู โดยให้กระจายไปยัง
หมู่บ้านต่างๆ โดยเน้นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่มีภมู ิลาเนาอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆตั้งแต่กาเนิด เพราะผู้ให้ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นผู้ที่
ได้รับการถ่ายทอดเรื่องราวที่มาของชื่อบ้านนามเมืองของแต่ละหมูบ่ ้านโดยตรงจากบรรพบุรุษ และเมื่อเปรียบเทียบ
กับจานวนหมู่บ้านแล้วสัดส่วนของผู้ให้ข้อมูลนั้นมีความเหมาะสมกับจานวนหมู่บ้าน นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลแต่ละกลุ่ม
ยังมีความแตกต่างทางด้านอายุ เพศ อาชีพ การศึกษา และยังเป็นผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของท้องถิ่น จานวนทั้งหมด
35 คน ได้แก่ พระสงฆ์ 5 รูป ผู้ใหญ่บ้านในอดีตและปัจจุบัน 14 คน อดีตกานันและกานันคนปัจจุบัน 2 คน อดีต
ข้าราชการครู 3 คน ปราชญ์ท้องถิน่ 12 คน ซึ่งผู้ให้ข้อมูลภาคสนามทุกคนเป็นผู้อาวุโสของชุมชนที่มีภูมิลาเนาใน
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พื้นที่วิจัยและเป็นที่นาถือของชาวบ้านในท้องถิ่นอาเภอท่าแซะว่าเป็นผู้มีความรู้ และข้อมูลเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับชื่อ
บ้านนามเมือง หรือ ภูมินาม จากแหล่งข้อมูลต่างๆ
การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพตามวัตถุประสงค์ สรุป เรียบเรียง และ
รายงานผลการศึกษาค้นคว้าโดยการเขียนพรรณนาวิเคราะห์
สรุปผลการวิจัย
อาเภอท่าแซะเป็นอาเภอขนาดใหญ่ที่สุดในพื้นที่จังหวัดชุมพร ถึงแม้อาเภอท่าแซะจะไม่มีพื้นที่ติดต่อกับ
ทะเล แต่อาเภอท่าแซะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมทั้งทางด้านตะวันออกและตะวันตกทาให้เป็นพื้นที่ที่มีความอุดม
สมบูรณ์มาก อาเภอท่าแซะมีพื้นที่รวมประมาณ 1,485 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือติดต่อกับ อาเภอปะทิว จังหวัด
ชุมพร และอาเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทิศใต้ ติดต่อกับ อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร และอาเภอ
กระบุรี จังหวัดระนอง ทิศตะวันออกติดต่อกับ อาเภอเมือง และอาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ทิศตะวันตกติดต่อกับ
อาเภอกระบุรี จังหวัดระนอง และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

ภาพ 1 แผนที่อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ที่มา. จาก สนุก. 2556, ค้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 , จาก
https://guru.sanook.com/2890/

ภาพ 2 แผนที่ตาบลต่างๆ ในอาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ที่มา. จาก ฝ่ายบริหารงานปกครองอาเภอท่าแซะ
(อาเภอท่าแซะ, ฝ่ายบริหารงานปกครองอาเภอท่าแซะ, 2558, หน้า 12)
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จากการศึกษาที่มาของชื่อบ้านนามเมืองในเขตพื้นที่ อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ทาให้ทราบที่มาของ
ข้อมูลซึ่งเป็นประวัติความเป็นมาของชื่อหมู่บ้าน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงที่มาของชื่อหมู่บ้านหลายประการ ซึ่งชื่อบ้านาม
เมืองเขตอาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จานวน 116 หมู่บ้าน จะมีความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของอาเภอท่า
แซะ สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต คติความเชื่อและค่านิยมของชาวบ้านในหลายประเด็นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดย
สามารถสรุปได้ดังนี้
1. จากการศึกษาที่มาของชื่อบ้านนามเมืองในเขตพื้นที่ อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ทาให้ทราบประวัติ
ความเป็นมาของชื่อหมู่บ้าน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงที่มาของชื่อหมู่บ้านหลายประการ โดยสามารถจาแนกที่มาของชื่อ
หมู่บ้านตามลักษณะต่างๆ ได้ ดังนี้
การตั้งชื่อตามลักษณะภูมิประเทศ มีทั้งหมด 20 ชื่อ ได้แก่
ทุ่ง ประกอบด้วย บ้านทุ่งบิ่น บ้านทุ่งน้าผุด
เขา ประกอบด้วย บ้านเขาวง บ้านเขาน้อย บ้านสามล้าน บ้านเขาอาปาง บ้านเขาแก้ว บ้านสันกาแพง
เนิน ประกอบด้วย บ้านเนินคีรี
ควน ประกอบด้วย บ้านควนมณี
แหลม ประกอบด้วย บ้านแหลม
หาด ประกอบด้วย บ้านหาดใน บ้านหาดคู
คลอง ประกอบด้วยบ้านคลองบ่อ
บึง ประกอบด้วยบ้านบึงลัด
ห้วย ประกอบด้วย บ้านห้วยใหญ่
บาง ประกอบด้วย บ้านบางฝน ตกบ้านบางมาศ
หิน ประกอบด้วย บ้านหินกูบ
ทางแยกน้า ประกอบด้วย บ้านปากแพรก
การตั้งชื่อตามพันธุ์ไม้ มีทั้งหมด 22 ชื่อ ได้แก่
ไม้ยืนต้น ประกอบด้วย บ้านเกาะปอ บ้านแหลมยาง บ้านยางฆ้อ บ้านหนองเรียง บ้านวังพุง บ้านแก่งเพกา
บ้านพรุตะเคียน บ้านบางไม้แก้วพัฒนา บ้านบางเกตุ
ไม้ผล ประกอบด้วย บ้านนาหวาน บ้านหาดส้มแป้น บ้านวังมะปราง บ้านทุ่งยอ
ไม้ลม้ ลุก ประกอบด้วย บ้านหัวว่าว บ้านในโสม บ้านโป่งบอน
ไม้พุ่ม ประกอบด้วย บ้านเกาะอม บ้านปะระ บ้านสตง บ้านสตงท่าสาราญ
ไม้ตระกูลปาล์ม ประกอบด้วย บ้านเขาค้อ
ไม้เลื้อย ประกอบด้วย บ้านบางกลอย
การตั้งชื่อตามการประกอบอาชีพ มีทั้งหมด 14 ชื่อ ได้แก่
อาชีพทานา ประกอบด้วย บ้านนาตาสอน บ้านทุ่งนาตาจอ บ้านนาสร้าง บ้านนาดอน บ้านนาตีนเขา
บ้านนาเมือง บ้านนาลึก บ้านนาปะท่า บ้านนายาว บ้านนาทุ่ง
อาชีพทางน้า ประกอบด้วย บ้านหนองเรือ บ้านละมุ
อาชีพหาทอง ประกอบด้วย บ้านเหมืองทอง
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อาชีพทาสวน ประกอบด้วย บ้านหาดแตง
การตั้งชื่อตามลาดับ ขนาด และทิศทาง มีทั้งหมด 7 ชื่อ ได้แก่
ลาดับ ประกอบด้วย บ้านพันวาล 4
ขนาด ประกอบด้วย บ้านยี่ลาน
ทิศทาง ประกอบด้วย บ้านสวนเหนือ บ้านหลังเขา บ้านสวนใต้ บ้านในเราะ บ้านในรักษ์
การตั้งชื่อสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ มีทั้งหมด 6 ชื่อ ได้แก่ บ้านละหาร บ้านใหม่อุดม บ้านทรัพย์อนันต์
บ้านทรัพย์สมบูรณ์ บ้านใหม่สมบูรณ์ บ้านสวนทรัพย์
การตั้งชื่อตามตานาน มีทั้งหมด 6 ชื่อ ได้แก่ บ้านหาดหงส์ บ้านทุ่งกระทิงทอง บ้านร้านตัดผม บ้านพัน
วาล บ้านนาสร้าง บ้านยายไท
การตั้งชื่อตามปรากฏการณ์ธรรมชาติ มีทั้งหมด 5 ชื่อ ได้แก่ บ้านน้าหัก บ้านน้าพุ บ้านดินก้อง บ้าน
ทรายขาว บ้านทรายทอง
การตัง้ ชื่อตามบุคคล มีทั้งหมด 5 ชื่อ ได้แก่ บ้านช่วยอนันต์ บ้านตาหงษ์ บ้านตางิ บ้านยายหม่อน บ้านตา
เงาะ
การตั้งชื่อเพื่อความเป็นสิริมงคล มีทั้งหมด 6 ชื่อ ได้แก่ บ้านหินแก้ว บ้านประชาสันติ บ้านธรรมเจริญ
บ้านดวงดี บ้านสันตินมิ ิต บ้านสมานมิตร
การตั้งชื่อตามความเชื่อและศาสนา มีทั้งหมด 4 ชื่อ ได้แก่ บ้านทับพระ บ้านหอระฆัง บ้านสามไกร บ้าน
เทพวังทอง
การตั้งชื่อตามสัตว์ มีทั้งหมด 4 ชื่อ ได้แก่ บ้านนาโครงช้าง บ้านงาช้าง บ้านอีเป้ บ้านนาหอยโข่ง
การตั้งชื่อตามการคมนาคม มีทั้งหมด 5 ชื่อ ได้แก่ บ้านสะพานหิน บ้านท่าข้าม บ้านปากด่าน บ้านจันทึง
บ้านหินเภาพัฒนา
การตั้งชื่อตามเหตุการณ์ มีทั้งหมด 4 ชื่อ ได้แก่ บ้านตะโหนดการ้อง บ้านรัชดา บ้านวังครก บ้านรับร่อ
การตั้งชื่อใหม่โดยหน่วยงานราชการ มีทั้งหมด 3 ชื่อ ได้แก่ บ้านศาลาประชาคม บ้านใหม่พัฒนา บ้าน
นิคม
การตั้งชื่อตามชาติพันธุ์ มีจานวน 1 ชื่อ คือ บ้านเกล่า-บางเกตุ
2. จากการศึกษาชื่อบ้านามเมืองเขตอาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จานวน 116 หมู่บ้าน พบว่าที่มาของชื่อ
บ้านนามเมืองจะมีความสัมพันธ์กบั ผู้คนในอาเภอท่าแซะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยที่มาของชื่อบ้านนามเมืองนั้น
จะแฝงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของอาเภอท่าแซะ สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต คติความเชื่อและ
ค่านิยมของชาวบ้านในหลายประเด็น ดังนี้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จากข้อมูลชื่อบ้านนามเมืองที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในทางประวัติศาสตร์ทั้งหมด
ผู้วิจัยพบว่าชื่อหมู่บ้านที่เกี่ยวข้ องกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นของอาเภอท่าแซะ จะเป็นเขตพื้นที่
ดั้งเดิมของหมู่บ้านที่ถูกก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ก่อนปีพุทธศักราช 2439 และเป็นชื่อหมู่บ้านชุมชนแห่งแรกๆในอาเภอท่า
แซะ มีบันทึกเป็นหลักฐานชัดเจนว่าอาเภอท่าแซะถูกก่อตั้งขึ้น ช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
ก่อนหน้านั้นท่าแซะมีปรากฏในกรุงศรีอยุธยาในฐานะเมืองชั้นจัตวา อาเภอท่าแซะเป็นเมืองหน้าด่านของเมืองชุมพร
ในสมัยโบราณ การตั้งชื่อหมู่บ้านที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์
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การทาสงครามระหว่างไทยกับพม่า เช่น บ้านโตนดการ้อง ในช่วงสงครามระหว่างไทยกับพม่านั้น เมืองท่าแซะเป็น
พื้นที่หน้าด่านต้องเตรียมรับศึกกับพม่า ซึ่งมีช่องทางเดินทัพของพม่าทางด้านตะวันตก ข้ามเทือกเขาตะนาวศรี โดย
พื้นที่ดังกล่าวมีการสู้รบทาให้มีทหารพม่าและทหารไทยตายเป็นจานวนมาก ทาให้ มีนกกามาคอยกินซากศพทหารที่
ตายและบินวนเกาะอยู่บนต้นตะโนด เมื่อมีจานวนหลายตัวจึงส่งเสียงร้องดังไปทั่วบริเวณ และยังว่าชื่อหมู่บ้านวัง
ครก จากการที่พื้นที่อาเภอท่าแซะเป็นพื้นที่หน้าด่าน ที่ทหารไปตั้งค่ายรักษาเขตแดน โดยมีการเกณฑ์ชาวบ้านมา
ช่วยเตรียมเสบียง คือ ข้ าว ที่เป็นเสบียงหลักของกองทัพ แต่ระหว่างนั้นมีข่าวว่ากองทัพพม่าจานวนมากกาลังจะ
เดินทางมาถึงทาให้ชาวบ้านหวาดกลัวและหนีไป โดยได้นาครกตาข้าวโยนทิ้งลงในคลองรับร่อ ครกเหล่านั้นได้ไหลไป
ตามน้าและไปไหลวนอยู่ที่วังน้าแห่งนั้น ชาวบ้านจึงเรียกพื้นที่บริเวณนั้นว่าวังครก ส่วนสากตาข้าวชาวบ้านได้ทิ้ง
กระจัดกระจายอยู่ในบริเวณที่ใช้ ในการตาข้าวชาวบ้านเรียกพื้นที่บริเวณนั้นว่า สากกะลุย (หมายถึงสากจานวนมาก)
ต่อมากลายเป็นชื่อตาบลสลุย เรื่องดังกล่าวถูกเล่าขานกันต่อมา สามารถระบุได้ว่าพื้นที่อาเภอท่าแซะ เป็นพื้นที่
ในการเคลื่อนทัพและทาสงครามต่อต้านโดยชาวบ้านในท้ องที่อาเภอท่าแซะ จากการศึกษาข้อมูลในท้องถิ่นไม่พบ
ข้อมูลในการต่อสู้และทาสงครามระหว่างไทยกับพม่า ที่เก่ากว่าสงครามเก้าทัพ และพบว่าชื่อของหมู่บ้าน บ้านนา
สร้าง มีเรื่องเล่าที่เชื่อมโยงกับตานานพระนางเลือดขาว ซึ่งเป็นความพยายามของผู้นาชุมชนในสมัยโบราณที่ต้องการ
ท าให้ ชุม ชนมี ค วามส าคั ญ ในทางประวัติ ศ าสตร์ จึ งมี ก ารสร้ า งเรื่อ งราวเพื่ อ ให้มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ ตานานของ
อาณาจักรที่เป็นศูนย์กลางของภาคใต้คืออาณาจักรนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ข้อมูลของสถานที่สาคัญในอาเภอท่า
แซะคื อ ถ้ ารั บ ร่ อ ก็ มี ก ารเชื่ อ มโยง กั บ เรื่ อ งราวของพระเจ้ า ศรี ธ รรมโศกราช ซึ่ ง เป็ น กษั ต ริ ย์ ข องอาณาจั ก ร
นครศรีธรรมราช ว่าพระองค์เป็นผู้สร้างพ่อปู่หลักเมือง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์สาคัญที่ประดิษฐานอยู่ในถ้ารับร่ออีก
ด้วย
วิถีชีวิต สามารถสะท้อนออกมาจากชื่อบ้านนามเมืองในลักษณะต่างๆ ได้แก่
1) การตั้งถิ่นฐาน มนุษย์เป็นผู้มีบทบาทสาคัญที่สุดในการตั้งถิ่นฐาน เพราะมนุษย์คือผู้เลือกสถานที่ในการ
ตั้ งถิ่ น ฐานนั้ นๆ และดั ด แปลงสภาพแวดล้อ มที่ ตนเองได้เลือ กตั้งถิ่ นที่ อ ยู่ใ ห้เ หมาะสมกั บความต้อ งการของตน
โดยเฉพาะเรื่องของการดารงชีวิตให้อยู่รอด และสร้างความปลอดภัยให้ตนเอง ครอบครัว และชุมชน การเลือก
สถานที่ในการตั้งถิ่นฐานในอาเภอท่าแซะส่วนใหญ่จะพบในพื้นที่ 2 ลักษณะ คือพื้นที่ใกล้แหล่งน้า ซึ่งพบทั้งแหล่งน้า
ขนาดใหญ่และเล็ก โดยเป็นแหล่งน้าธรรมชาติทั้งสิ้น เพราะน้าเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีพของมนุษย์ ทั้งในด้าน
การอุปโภค การบริโภค การประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพทางด้านเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และประมง ทั้งนี้ยังใช้
เป็นเส้นทางในการคมนาคมติดต่อและขนส่งอีกด้วย แต่ในพื้นที่อาเภอท่าแซะจะไม่นิยมเดินทางทางน้า เพราะแหล่ง
น้าสายหลักมีลักษณะตื้นเขินในช่วงฤดูกาลปกติ แต่ถ้าเป็นฤดูมรสุมจะมีน้ามาจนท่ว มล้นตลิ่ง การตั้งถิ่นฐานใกล้
แหล่งน้า จะมีหลายลักษณะ โดยจะเป็นแหล่งน้าธรรมชาติทั้งสิ้น และการตั้งถิ่นฐานบนพืน้ ที่สูง เนื่องจากในอาเภอ
ท่ า แซะรั บ อิ ท ธิ พ ลจากลมมรสุ ม ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ช่ ว งเดื อ นพฤษภาคมถึ ง เดื อ นตุ ล าคม และลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือ นกุมภาพันธ์ ท่าแซะจึงมีปริมาณน้าฝนมาก และอาเภอท่าแซะยังเป็น
พื้นที่รับน้าจากเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งจะไหลลงมายังพื้นที่ราบในอาเภอท่าแซะ จึงทาให้มีน้าท่วมในช่วงฤดูฝนเกือบ
ทุกปี ชาวบ้านจึงเลือกพื้นที่สูงน้าท่วมไม่ถึง ได้แก่ เขา เนิน ควน ดอน ในการตั้งถิ่นฐาน
2) การสร้างสิ่งก่อสร้างและที่อยู่อาศัย พบว่ามี 2 ลักษณะ คือ การสร้างสิ่งก่อสร้างและที่อยู่อาศัยแบบ
ถาวรที่นาไปใช้ประโยชน์สาธารณะ โดยสิ่งก่อสร้างที่เป็นสิ่งก่อสร้างสาธารณะประโยชน์และวัดจะถูกสร้างด้วยวัสดุที่
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คงทนถาวรเช่น อิฐ หิน ปูน ทราย เพราะต้องใช้เป็นสถานที่ใ นการประชุมและเป็นศูนย์กลางของชุมชน ส่วน
บ้านเรือนพื้นถิ่นสาหรับชาวบ้านทั่วๆไป มีรูปทรงง่ายๆ ทาจากวัสดุท้องถิ่น ตัวบ้านมักจะยกสูง ฝาบ้านกั้นด้วยไม้
แผ่นหรือไม้ไผ่สาน หลังคามุงจาก หัวนอนอยู่ทางทิศเหนือ หน้าบ้านหันไปทางทิศตะวันออก มีประตูและบันไดลง
พื้นดินตรงระเบียง เนื่องจากอาเภอท่าแซะมีปัญหาสาคัญที่ส่งกระทบต่อชีวิตผู้คนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคือปัญหา
น้าท่วมจึงต้องสร้างบ้านเพื่อใหม่เหมาะสมกับสภาพอากาศ และการสร้างสิ่งก่องสร้างและที่อยู่อาศัยแบบชั่วคราว
เพื่อใช้เป็นที่พักในการบุกเบิกหรือประกอบอาชีพ ซึ่งจะมีลักษณะเรียบง่าย ไม่ประณีต เป็นที่พักชั่วคราวกันแดดกัน
ฝน ใช้กันเป็นสาธารณะ ชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมา เข้ามาหักร้างถางป่าเพื่อเดินทางเข้าไปหาของป่าใช้พักได้ ที่พัก
ลักษณะแบบนี้เรียกว่า ทับ
3) การอุปโภคและบริโภค ในการอุปโภคชาวบ้านจะนาวัตถุดิบ ประกอบด้วย หวายโสม ต้นยาง ต้นค้อ ต้น
แก้ว ต้นไผ่ มาใช้ประโยชน์ต่างๆ เช่น สร้างบ้าน ทาอุปกรณ์การเกษตร อุปกรณ์ดารงชีพ เป็นต้น ในการบริโภค มี
การนาวัตถุดิบต่างๆที่พบในท้องถิ่น นามารับประทานและแปรรูป รวมถึงใช้เป็นยารักษาชีวิตด้วย
4) การประกอบอาชีพ สภาพภูมิศาสตร์จะเป็นปัจจัยสาคัญที่นาไปสู่การเกิดอาชีพ หรือความเชี่ยวชาญของ
ผู้ที่เลือกที่ตั้งถิ่นฐานจะเลือกที่ตั้งถิ่นฐานที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพของตนเอง ชื่อของหมู่บ้านหลายหมู่บ้าน
สะท้อนถึงลักษณะของการประกอบอาชีพของชาวอาเภอท่าแซะ ได้แก่
อาชีพท้านาท้าไร่ อาชีพดั้งเดิมที่พบมากของชาวอาเภอท่าแซะคื ออาชีพทานา การทานาในอาเภอท่าแซะ
ในอดีตจะเป็นการทานาที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติโดยอาศัยน้าฝนเป็นหลัก ด้วยสภาพภูมิศาสตร์ที่เป็นที่ราบลุ่ม มีเนินเขา
ลาคลอง แหล่งน้าธรรมชาติมากมาย รวมถึงการที่มีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปี ทาให้ชาวอาเภอท่าแซะจึงสามารถทา
นาได้แทบทุกพื้นที่ของอาเภอท่าแซะ และสามารถทานาได้ตลอดทั้งปี แต่ในปัจจุบันพบว่าอาชีพทานาไม่เป็นที่นิยม
อีกต่อไป พืชเศรษฐกิจที่ชาวบ้านนิยมปลูกในปัจจุบันคือ ปาล์มน้ามัน ยางพารา กาแฟ และทุเรียน ซึ่งบางตาบลใน
อาเภอท่าแซะไม่พบชาวบ้านทาอาชีพทานาปลูกข้าวเลย อันเป็นผลมาจากการที่รัฐส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก
ของภาคใต้คือ ปาล์มน้ามันและยางพารา ทาให้วิถีชีวิตของชาวบ้านเปลี่ยนไป ไม่สัมพันธ์กับชื่อบ้านนามเมือง
อาชีพท้าสวน ชื่อบ้านนามเมืองที่สะท้อนการประกอบอาชีพทาสวนได้แก่ บ้านสวนเหนือ บ้านสวนใต้ บ้าน
สวนทรัพย์ ซึ่งสันนิฐานว่าเป็นสวนผลไม้แต่ ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นผลไม้ชนิดใด ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าอาจเป็ น
มะพร้าว เงาะ ส้ม หรือมังคุด เพราะในอดีตพืชสวนเหล่านี้จะพบได้ทั่วไปและนิยมนาไปขายและบริโภค แต่ใน
ปัจจุบันสวนผลไม้ที่พบมากที่สุดคือทุเรียน
อาชีพหาทอง ในอดีตมีการประกอบอาชีพหาทอง ซึ่งคนส่วนใหญ่ในอาเภอท่าแซะ ไม่ทราบว่าในอดีตมีการ
ประกอบอาชีพนี้อยู่ ยกเว้นคนในพื้นที่หมู่บ้านดังกล่าว การหาทองในพื้นที่อาเภอท่าแซะมี 2 ลักษณะ ซึ่งปรากฏใน
ชื่อบ้านนามเมือง ลักษณะแรกคือการหาทองจากแหล่งน้า คือ ทองที่ชาวบ้านร่อนได้จากคลองสาขาของคลองรับร่อ
และคลองท่าแซะ ปรากฏในชื่อบ้านนามเมืองได้แก่ บ้านบางมาศ บ้านธรรมเจริญ(บ้านอาธรรม) บ้านใหม่สมบูรณ์
(บ้านคันฑทรัพย์) แต่ในปัจจุบันไม่พบชาวบ้านไปร่อนเอาทองจากคลองดังกล่าวแล้ว การหาทองอีกลักษณะหนึ่งคือ
การขุดออกมาจากดินแล้วนาดินไปร่อนหาทองคา การหาทองลักษณะนี้จะพบบริเวณ บ้านเหมืองทอง บ้ านเนินทอง
ซึ่งในปัจจุบันยังมีชาวบ้านบางส่วนไปขุดหาทองคาอยู่ ซึ่งถ้าหากนาข้อมูลทางธรณีวิทยามาประกอบการวิเคราะห์
พบว่ า พื้ น ที่ ที่ พ บทองค า จะเป็ น บริ เ วณรอยเลื่ อ นระนอง ประกอบด้ ว ยพื้ น ที่ ตั้ งแต่ จั งหวั ด ระนอง ชุ ม พร และ
ประจวบคีรีขันธ์ ทองดังกล่าวจึงอาจจะเป็นทองคาที่เป็นแหล่งทองคาเดียวกับทองบางสะพาน
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อาชีพจับสัตว์น้า สภาพภูมิประเทศของอาเภอท่าแซะ เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ชุ่มชื้น จากการที่มี
แหล่งน้าขนาดเล็กและใหญ่จานวนมาก และฝนตกตลอดทั้งปี การจับสัตว์น้าจึงเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่พบในอาเภอท่า
แซะ แต่จากการสอบถามชาวบ้าน พบว่าการจับสัตว์น้าส่วนใหญ่จะนิยมนาไปบริโภคและเมื่อเหลือจึงนาไปขาย ไม่
ค่อยมีคนที่ยึดอาชีพจับสัตว์น้าเป็นอาชีพหลัก ด้วยสาเหตุที่อาเภอท่าแซะต้องประสบภัยน้าท่วมบ่อยครั้ง ทาให้
ชาวบ้านไม่นิยมเลี้ยงสัตว์น้าในลักษณะที่เป็นจานวนมากแบบฟาร์ม เพราะเมื่อเกิดน้าท่วมสัตว์ น้าที่เลี้ยงไว้ก็จะสูญ
หายไปกับน้าหมด
อาชีพหาของป่าล่าสัตว์ สภาพพื้นที่ของอาเภอท่าแซะมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่า ก่อนที่จะมีการบุกเบิกเข้าไป
หักร้างถางป่า อาเภอท่าแซะจึงมีความอุดมสมบูรณ์มาก ชาวบ้านบางส่วนนิยมเข้าไปหาของป่าเพื่อนาออกมาขาย มี
ต้นไม้ใหญ่ที่ชาวบ้านจะเข้าไปตัดเพื่อนามาใช้งาน การลากซุงในอดีตนิยมใช้ช้างในการลาก จากการบอกเล่าของ
ชาวบ้านพบว่าอาเภอท่าแซะในอดีตมีช้างจานวนมาก ซึ่งสอดคล้องกับบันทึกของทางหน่วยงานราชการ ตราประจา
อาเภอท่าแซะเป็นตรารูปช้างใต้ต้นแซะ ชื่อบ้านนามเมืองในอาเภอท่าแซะเกี่ยวข้องคือ บ้านงาช้าง ซึ่งชาวบ้านเล่าว่า
ในอดีตจะมีคนเข้าไปในป่าเพื่อหางาช้างออกมาขาย
5)การคมนาคม พบว่าเส้นทางคมนาคมชองชาวอาเภอท่าแซะ พบว่านิยมใช้เส้นทางบกมากกว่าเส้นทางน้า
คลองท่าแซะและคลองรับร่อ จะมีลักษณะตื้นเขิน ชาวบ้านสามารถสัญจรข้ามไปมาได้ โดยเลือกพื้นที่ที่สะดวกไม่
ต้องลุยน้าที่ลึกมากเกินไปหรือมีเส้นทางหลบเลี่ยงน้าทั้งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและการสร้างขึ้นแบบชั่วคราว ซึ่ง
ปรากฏในชื่อบ้านนามเมืองคือ บ้านสะพานหิน ที่บริเวณหมู่บ้านมีสะพานหินธรรมชาติให้ผู้คนได้ใช้สัญจรข้ามคลอง
และบ้านท่าข้ามเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านใช้ในการสัญจรข้ามคลองโดยปกติ สะท้อนให้เห็นว่าอาเภอท่าแซะในอดีตมีความ
กันดารมาก เดินทางคมนาคมไปมาหาสู่ยากลาบากทั้งทางบกและทางน้า ผู้วิจัยจึงสันนิษฐานว่าการบุกเบิกและเข้าไป
ตั้งถิ่นฐานน่าจะเกิดขึ้นหลังจากยุคที่การคมนาคมมีความเจริญมากพอ ทั้งยังต้องมียานพาหนะ และการบุกเบิกได้รับ
การส่งเสริมของทางราชการด้วย
ประชากรในพื้นที่อาเภอท่าแซะส่วนใหญ่จะเป็นผู้คนดั้งเดิมที่อาศัยในพื้นที่อาเภอท่าแซะอยู่แล้ว แต่อีก
ส่วนหนึ่งเป็นประชากรที่ย้ายถิ่นฐานมาตั้งถิ่นฐานมาตั้งถิ่นฐานที่อยู่ใหม่ ซึ่งจะเป็นผู้คนที่ย้ายมาจากจังหวัดอื่นๆใน
ภาคใต้ และผู้คนที่ย้ายถิ่นฐานมาจากภาคอีสานซึ่งทาให้มีชุมชนของชาวอีสานขนาดใหญ่ นาไปสู่การนาวัฒนธรรม
จากภาคอีสานมาเผยแพร่ในอาเภอท่าแซะ
คติความเชื่อ พบว่าชื่อบ้านนามเมืองของชาวท่าแซะมีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อในด้านต่างๆ ได้แก่
1) ความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าที่ เรื่องเล่าที่เป็นที่มาของหมู่บ้านต่างๆที่เกี่ยวของกับเจ้าที่ จะมีเรื่องราวที่ทาให้
ชาวบ้านรู้สึกยาเกรงและเคารพพื้นที่บริเวณนั้น เป็นการเตือนให้คนที่จะเข้าไปทามาหากินในป่า เหลือพื้นที่ให้กับ
ธรรมชาติสัตว์ป่าและพืชพันธุ์ได้อาศัยและเจริญเติบโต แต่ในปัจจุบันด้วยเวลาที่ผ่านไป ความเข้าใจและเรื่องราวที่
เล่าต่อๆกันมาถูกลืมเลือนไปทาให้พื้นที่ป่าหายไปและกลายเป็นพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้านแทน
2) ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา พบว่าวัด เป็นศูนย์กลางของชุมชนที่มีความสาคัญมาก ส่วนใหญ่จะ
มีพื้นที่ติดกับท่าน้า ลาคลอง เพราะประเพณีหลายประเพณีในท้องถิ่นจะมีการใช้ลาคลองเข้าไปเกี่ยวข้องเช่น การส่ง
ตายายที่เป็นประเพณีสาคัญของภาคใต้จะมีรูปแบบและวิธีการที่ไม่เหมือนกับประเพณีสารทเดือนสิบที่จัดขึ้น ใน
จังหวัดอื่นของภาคใต้เพราะชาวอาเภอท่าแซะจะส่งตายายโดยการส่งไปกับแพลอยน้า ทั้งนี้ยังพบว่าที่ตั้งวัดหลาย จะ
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เป็นพื้นที่ในการสัญจรข้ามคลอง และยังพบว่า บ้านนาสร้าง ตาบลท่าแซะ มีประวัติการสร้างวัดที่มีความน่าสนใจ
เพราะมีการเชื่อมโยงไปถึงตานานพระนางเลือดขาว ซึ่งเป็นตานานเรื่องเล่าที่ปรากฏในทั่วพื้นที่ภาคใต้
3)ความเชื่อเกี่ยวกับตาแหน่งที่ตั้งและทิศทาง โดยเชื่อว่ าทิศเหนือ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ทาอะไร
จะได้เจริญรุ่งเรือง
ค่านิยม เป็นตัวสะท้อนพื้นฐานวัฒนธรรมของสังคม จากการรวบรวมข้อมูลที่มาของชื่อบ้านนามเมืองใน
อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพรนั้น บางส่วนสามารถสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมของผู้คนในอดีต ซึ่งสามารถจาแนก
ประเภทของค่านิยมในอาเภอท่าแซะได้ดังนี้
1) ค่านิยมเกี่ยวกับการเคารพผู้อาวุโส ซึ่ง เป็นผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรมและสั่งสอนเนียมให้แก่คนรุ่นหลัง คอย
บอกตักเตือนลูกหลานในสิ่งที่กระทาได้และสิ่งที่เป็นการต้องห้ามในสังคม และมีประเพณีท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึง
การให้ความสาคัญของผู้อาวุโส โดยเฉพาะญาติของฝ่ายแม่ ทั้งหมด ซึ่งคาที่ปรากฏ คือ ตาและยาย หากพิจารณา
ร่วมกับการประเพณีสาทรเดือนสิบ ที่ชาวอาเภอท่าแซะจะเรียกกันว่าประเพณีรับ-ส่งตายาย และในช่วงเทศกาลตรุษ
ไทยชาวอาเภอท่าแซะก็จะมีประเพณีท้องถิ่นที่เรียกกันว่าการตั้งตายาย
2) ค่านิยมเกี่ยวกับความเป็นสิริมงคล โดยมีการตั้งชื่อหมู่บ้านที่มีความเกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์และ
ความรุ่งเรือง ซึ่งพบทั้งการตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่แทนที่ชื่อดั้งเดิม และการตั้งชื่อหมู่บ้านที่แยกตัวออกมาใหม่ ความเป็น
สิริมงคลเป็นค่านิยมพื้นฐานความเชื่อของสังคมไทย โดยเฉพาะการตั้งชื่อให้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะต้องเป็นการตั้งชื่อที่มี
ความเป็นมงคลเสมอ ความเชื่อจะมีอิทธิพลเป็นอย่างมาก หากชื่อใดไม่เป็นมงคลชาวบ้านก็จะไม่ยอมรับ ประกอบ
กับลักษณะการตั้งชื่อของทางราชการในสมัยใหม่ จะนิยมตั้งชื่อให้เป็นทางการและต้องมีความหมาย จึงทาให้ชื่อของ
หมู่บ้านที่ถูกตั้งขึ้นมาใหม่จะเน้นไปที่ความอุดมสมบูรณ์และความเจริญรุ่งเรือง การตั้งชื่อเพื่อความเป็นสิริมงคลโดย
ไม่คานึงถึงสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของผู้คนในอดีต ส่งผลต่อการถูกลืมเลือนพื้นฐานความเป็นมาของชุมชนนั้นๆ เช่น บ้าน
ธรรมเจริญ ซึ่งเดิมชื่อว่าบ้านอาธรรม หรือบ้านอธรรม ซึ่งฟังแล้วไม่เป็นมงคล จึงมีการเปลี่ยนชื่อไป ทั้งที่แท้จริงแล้ว
ที่มาของชื่อมาจากอาชีพหาทองคา คือหมู่บ้านนี้มีการเอาทองมาทา แต่เมื่อชาวบ้านไม่ทราบที่มาที่แท้จริง จึงมีการ
เปลี่ยนแปลงให้เป็นมงคล
3) ค่านิยมเกี่ยวกับความสงบ เนื่องจากอาเภอท่าแซะเดิมส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่า เริ่มมีประชากรเข้ามาอาศัย
หลังมีการจัดตั้งสหกรณ์นิคมท่าแซะ และหลังเหตุการณ์พายุเกย์ในปีพุทธศักราช 2532 ผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานมีที่มา
จากต่างถิ่นจานวนมาก อาจจะนาไปสู่ความขัดแย้ง ผู้คนที่มาจากต่างถิ่น ทั้งจังหวัดอื่นในภาคใต้ และผู้ที่มาจากภาค
อีสาน ซึ่งการเข้ามาของคนต่างถิ่นจานวนมาก จากพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมที่ต่างกัน อาจจะนาไปสู่ความ
ขัดแย้ง จึงมีการแก้เคล็ดโดยการตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่ โดยใช้คาที่สะท้อนความสงบ แต่ชาวบ้านที่เคยมีถิ่นฐานเดิมมา
จากที่เดียวกันก็จะนิยมคบหากับคนที่มาจากที่เดียวกันหรือมีพื้นฐานสังคมคล้ายๆกัน เช่นชุมชนของคนอีสานก็จะมี
แต่ชาวอีสาน แม้ในหมู่บ้านจะมีคนใต้อยู่ด้วย แต่ก็จะไม่ค่อยไปมาหาสู่กัน อาจเป็นเพราะความแตกต่างด้านภาษา
และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วิถีชีวิต คติความเชื่อ และค่านิยม ที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นเป็นสิ่งที่ปรากฏในชื่อบ้าน
นามของชาวอาเภอท่าแซะ สิ่งที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมการดาเนินชีวิตของชาวบ้าน
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่ถูกเล่าต่อๆกันมา คติความเชื่อของชาวบ้านที่มีการนาความเชื่อแบบดั้งเดิม ความเชื่อของ
พุทธศาสนา และความเชื่อถือ มาเป็นสิ่ งที่เป็นที่พึ่งทางจิตใจเป็นการสร้างกฎเกณฑ์ทางสังคม รวมทั้งยังเป็นสิ่ง
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ควบคุมทางสังคมอีกด้วย ค่านิยมที่ปรากฏเด่นชัด คือค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับการยกย่องบุคคลสาคัญและการเคารพผู้
อาวุโส ไปจนถึงค่านิยมเกี่ยวกับความเป็นสิริมงคลในการดาเนินชีวิต และค่านิยมที่สะท้อ นให้เห็นว่าชาวอาเภอท่า
แซะเป็นคนรักสงบ สิ่งเหล่านี้ปรากฏและแฝงอยู่ในชื่อบ้านนามเมือง เมื่อกาลเวลาผ่านไป สิ่งเหล่านี้ได้ถูกลืมเลือน
หรือถูกจดจาผิดไปจากเดิม ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของชื่อหมู่บ้าน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบัน ยิ่งทาให้ความหมายที่ถูกแฝงเอาไว้ในชื่อบ้านนามเมือง เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาชื่อบ้านนามเมืองในอาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร พบว่า วิถีชีวิตของชาวบ้านที่ปรากฏในชื่อ
บ้านนามเมืองในอดีตจะมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของชาวบ้านในอดีต โดยเฉพาะเรื่องของสิ่งแวดล้อม ที่เมื่อแรกเริ่ม
ที่ชาวบ้านเข้ามาตั้งถิ่นฐาน การตั้งชื่อหมู่บ้านจะสะท้อนสภาพสิ่งแวดลอมของบริเวณนั้นอย่างชัดเจน ว่าเป็นที่สูง ที่
ติดน้า หรือมีสิ่งใดที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของบริเวณนั้น และยังแสดงให้เห็นอีกว่าในอดีตการดารงชีวิตของชาวบ้าน
จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติ มีการเว้นพื้นที่ให้พืชและสัตว์เจริญเติบโต โดยการสร้างเรื่องราวเหนือธรรมชาติให้มนุษย์ได้
เกรงกลัวการเข้าไปยังพื้นที่นั้น วิถีชีวิตของชาวบ้านในอาเภอท่าแซะในอดีตยังสะท้อนออกมาในชื่อบ้าน
นามเมืองเช่นกัน ทั้งการเดินทางบุกเบิกเข้าไปตั้งถิ่นฐานที่หลายหมู่บ้านได้ชื่อมาจากการเดินทาง บุคคลที่เข้าไปตั้งถิน่
ฐานบริเวณนั้นเป็นคนแรก ชื่อหมู่บ้านที่มีที่มาจากการประกอบอาชีพ มีความชัดเจนเป็นอย่างมากว่าในอดีตชาว
อาเภอท่าแซะ มีอาชีพทานาเป็นหลัก เมื่อเวลาผ่านไปจึงเกิดความเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อม
การเมืองการปกครอง และอีกหลายประการ ทาให้วิถีชีวิตของชาวบ้านในปัจจุบันมีความแตกต่างจากวิถีชีวิต ดั้งเดิม
ของชาวบ้าน และไม่สัมพันธ์กับชื่อบ้านนามเมืองที่ปรากฏ สิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือการประกอบอาชีพ ชาวบ้านส่วนใหญ่
เลิกอาชีพทานา หันมาปลูกพืชเศรษฐกิจ ที่ทางรัฐบาลส่งเสริม หลังการเกิดเหตุการณ์พายุใต้ฝุ่นเกย์ในปีพุทธศักราช
2532 เพราะพื้นที่การเกษตรดั้งเดิมเสียหายไปกับพายุ จึงได้ปลูกพืชได้แก่ ปาล์มน้ามัน ยางพารา ทุเรียน และการ
แฟ วิถีชีวิตของสังคมชาวนาในอดีตที่มีการพึ่งพาอาศัยกันการทากิจกรรมร่วมกันในช่วงเวลาทานาจึ งเปลี่ยนไปสู่
สังคมเกษตรที่ไม่ต้องพึ่งพากันเหมือนในอดีต เมื่อการดารงชีพเปลี่ยนไป สิ่งอื่นๆก็เปลี่ยนแปลงไปตามอย่างชัดเจน
ประเพณีหลายอย่างในอดีต เป็นประเพณีที่เกิดจากการเว้นว่างจากฤดูทานา เมื่อไม่มีการทานาแล้ว ประเพณี
เหล่านั้นจึงจึงหมดความสาคัญและเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิตเหล่านี้ ทาให้ชื่อบ้านนามเมืองที่ปรากฏไม่สัมพันธ์กับสภาพปัจจุบัน หลายหมู่บ้านปรากฏคาว่า นา ในชื่อหมู่บ้าน
แต่ไม่มีที่นาปรากฏอยู่เลย นอกจากนี้การอพยพของผู้คนจากท้องถิ่นอื่นเข้ามาในพื้นที่ก็ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิต วัฒนธรรม บางประการที่ไม่สัมพันธ์กับสภาพภูมิศาสตร์ หรือชื่อบ้านนามเมือง ดังเช่นชุมชนชาวอีสานในอาเภอ
ท่าแซะมีการนาประเพณีบุญบั้งไฟไปทากันในพื้นที่ ซึ่งประเพณีนี้เป็นที่รับรู้ทั่วไปว่าเป็นการขอฝนเนื่องจากความแห้ง
แล้ง แต่อาเภอท่าแซะมีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปี ประเพณีจึงไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในพื้นที่อาเภอท่าแซะ
ในปัจจุบันชาวบ้านจะไม่ค่อยให้ความสนใจกับความเป็นมาของหมู่บ้าน ที่มาของชื่อหมู่บ้าน โดยเฉพาะคน
รุ่นใหม่ ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการสุ่มสอบถามคนรุ่นใหม่ที่เป็นนักเรียนระดับมัธยมในพื้ นที่หมู่บ้านต่างๆ ปรากฏว่าส่วนใหญ่
จะไม่ทราบที่มาของชื่อหมู่บ้าน ไม่เข้าใจความหมาย หรือรับรู้ในเรื่องราวที่ผิดไปจากความเป็นจริง แต่ชื่อบ้านนาม
เมืองยังคงอยู่คู่กับสังคมอย่างขาดไม่ได้ ความพยายามในการถ่ายทอดความเป็นมาของชื่อบ้านนามเมือง ปรากฏใน
ลักษณะของมุขปาฐะ ที่มีทั้งการเล่าเป็นนิทานสอดแทรกค่านิยมคติความเชื่อและวิถีชีวิตเอาไว้ การเล่าที่มาของชื่อ
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หมู่บ้านต่อๆกัน ทาให้การอธิบายความเป็นมาของชื่อหมู่บ้านมีหลายสานวนและบางหมู่บ้านไม่สามารถอธิบายที่มา
ของชื่อหมู่บ้านได้อย่างแน่นอน เพราะการรับข้อมูลมาของชาวบ้านแต่ละคน มีความแตกต่างกันออกไป ทาให้ข้อมูล
ความเป็นมาของชื่อหมู่บ้านหลายบ้านหมู่ ผิดไปจากความเป็นจริง
นอกจากนี้การรับรู้ข้อมูลของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ยังเป็นที่รับรู้เพียงผิวเผิน และไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
ส่วนวิถีชีวิต คติความเชื่อ และค่านิยมของชาวบ้านในปัจจุบัน ไม่สอดคล้องกับชื่อบ้านนามเมืองที่ปรากฏ เป็นผลมา
จากความเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านการประกอบอาชีพ ความเชื่อของผู้คนในสังคม และค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไป ทา
ให้ในปัจจุบันพื้นที่อาเภอท่าแซะมีลักษณะวิถีการดาเนินชีวิตแตกต่างจากวิถีชีวิตของผู้คนในอดีตอย่างสิ้นเชิง
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อัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ชุมชนม้ง ผ่าน “ตานาน” บทสวดชี้นาทางคนตาย
The Historical Identity of the Hmong Community through the
“Legend”of the Psalm to Guide the Deceased
สุขเกษม ขุนทอง1, พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข2 และ ถิรวิท ไพรมหานิยม3
Sukkasem Khunthong1, Pitsamai Robchanachai Poolsuk 2 and Thirawit
Praimahaniyom3
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาอัตลักษณ์ทางประวั ติศาสตร์ชุมชนม้ง ผ่าน “ตานาน” บทสวดชี้นา
ทางคนตาย และ 2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์อัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ชุมชนม้ง ผ่าน “ตานาน” บทสวดชี้นาทาง
คนตาย เป็ น การวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภาพ ประเด็ น อั ต ลั กษณ์ ท างประวั ติ ศาสตร์ ตามหลัก สังคมวิ ท ยา โดยวิ ธี ก ารทาง
ประวัติศาสตร์ (ความเชื่อแบบดั้งเดิม) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้อาวุโส และปราชญ์ จานวน 9 คน ที่สมัครใจและยินดี
ให้ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และข้อมูลแบบทุติยภูมิจากเอกสาร และงานวิจัยอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเนื้อหาผ่านระบบสังคมและการทาหน้าที่พื้นฐาน 4 ประการ ผลการศึกษาพบว่า 1)
ชุมชนม้งนาเรื่องเล่าบทสวดชี้นาทางคนตายทางประวัติศาสตร์มาร้อยเรียง เพื่อการธารงรักษาไว้ซึ่งแบบแผนแบบ
ดั้งเดิมพร้อมกับสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์เฉพาะขึ้นในพิธีบาเพ็ญกุศลศพ และ 2) บทสวดชี้นาทางคนตาย มี
ความเกี่ยวโยงถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมทางประวัติศาสตร์ มีการจัดเครือข่ายความสัมพันธ์ของระบบสังคมเพื่อทาหน้าที่ผลิต
ซ้าทางวัฒนธรรม และมีการรักษาอัตลักษณ์ของความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ม้งได้อย่างเป็นองค์รวม
คาสาคัญ: อัตลักษณ์ ประวัติศาสตร์ ตานาน บทสวดชี้นาทางคนตาย ชุมชนม้ง

1สังคมศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
3 ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2สังคมศึกษา
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ABSTRACT
This study aimed 1) to investigate the historical identity of the Hmong community through
the “legend” of the psalm to guide the deceased and 2) to analyze the relationship of the historical
identity of the Hmong community through the “legend” of the psalm to guide the deceased. It
was a qualitative research. Historical identity issues were based on sociology via historical methods
(traditional beliefs). The target group consisting of 9 people who were the elderly persons and
scholars and willing to contribute the information through these instruments; interview form,
observation form, and the secondary data; documents and other relevant documents. Data were
analyzed by content analysis through Social System and four elements of Functional-Prerequisites.
The findings were shown that; 1) The Hmong community has composed the story of the psalm to
guide the deceased through the history for traditional maintenance and to generate a specific
identity and uniqueness in the funeral ceremony, and 2) the psalm to guide the deceased is related
to the traditional way of life in a history. The network relationship of the social system was
integrated to reproduce the culture and able to maintain the holistic identity of Hmong ethnic
group.
Keywords: Identity, History, Legend, The psalm to guide the deceased, The Hmong Community
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การศึกษาเพื่อทาความเข้าใจความหลากหลายทางกระบวนการคิดของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่ใช้ชีวิตใน
ลักษณะพึ่งพา และผูกพันกับความเชื่อแบบดั้งเดิมมานานนับพันปี เพื่อทาความเข้าใจวิ ถีความเชื่อ พิธีกรรม คติ
พื้นบ้าน จนถึงวิธีการใช้เหตุผลในลักษณะที่แตกต่างไปจากวิธีคิดแบบที่เราคุ้นเคยและเข้าใจ การศึกษาสังคมวิทยา
ชาติพันธุ์ของชนกลุ่มต่าง ๆ ในเขตภาคเหนือตอนบน พบว่าแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์มีการตีความเข้าใจสภาพแวดล้อม
ธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง ความเข้ าใจเหล่านี้สะท้อนออกมาอย่างชัดเจนในองค์ความรู้ของท้องถิ่น ที่แสดงให้เห็นถึง
สัมพันธภาพอันลึกซึ้งระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับอานาจที่มองไม่เห็น เพื่อตอบสนองความต้องการ
ในการดารงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์
การตอบสนองความต้องการของกลุ่มชาติพันธุ์ ไม่ว่ามนุษย์จะคิดอะไร เหตุปัจจัยที่มากระตุ้นความคิดก็มา
จากความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ทั้งสิ้น ขณะเดียวกันสังคมวิทยาเป็นวิชาที่ว่าด้วยการอยู่ร่วมกันของสังคมมนุษย์
และปรากฏการณ์ทางสังคม ทั้งนี้รวมถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันเป็นพื้นฐานความคิด ความเชื่อ
ของกลุ่มชาติพันธุ์ ข้อมูลทางวัฒนธรรมของสังคมยังคงต้องอาศัยข้อมูลคติชนวิทยา เนื่องจากมีเนื้อหาที่สัมพันธ์จน
บางครั้งแยกจากกันไม่ออก กล่าวคือ “คติชนวิทยา” คือ กระจกส่องสังคม ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ 3 ประการ คือ
ความคิด การกระทาและผลของการกระทา เป็นการสะท้อนสภาพวิถี ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมได้อย่าง
ชัดเจนในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปที่ขึ้นอยู่กับบริบทและเงื่อนไขทางสภาพแวดล้อมที่ตนอยู่อาศัยจะเป็นปัจจัยใน
การกาหนดพฤติกรรมของมนุษย์ (ขนิษฐา จิตชินะกุล, 2545 : 12; นิยพรรณ (พลวัฒนะ) วรรณศิริ, 2550 : 16 และ
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ยศ สันตสมบัติ และคณะ, 2547 : 1-28)
พฤติกรรมของมนุษย์จะถูกสร้างขึ้นโดยกระบวนการทางสังคม เมื่อตกผลึกแล้วอาจจะมีความหมายคงที่
ปรับเปลี่ยน หรือแม้กระทั้งเปลี่ยนรูปแบบใหม่ไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นหลัก กล่าวอีกนัยหนึ่ง อัต
ลักษณ์เป็นเรื่องของความเข้าใจและการรับรู้ว่าเราเป็นใครและคนอื่นเป็นใคร นั่นคือเป็นการกอรปขึ้นและดารงอยู่ว่า
เรารับรู้เกี่ยวกับตัวเองอย่างไร และคนอื่นรับรู้เราอย่างไร โดยมีกระบวนการทางสังคมในการสร้างและสืบทอด ทั้งนี้
ย่อมขึ้นอยู่กับบริบทของความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีคนหรือกลุ่มคนอื่น ๆ ด้วย และอัตลักษณ์มีทั้งเป็นระดับปัจเจก
(Individual) และอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่ม (Collective) ในระดับปัจเจก บุคคลคนหนึ่งอาจจะมีหลายอัตลักษณ์อยู่ใน
ตัวเอง เช่น เพศสภาพ ชาติพันธุ์ ชาติ ช่วงชั้นทางสังคม อาชีพ และศาสนา เป็นต้น ในขณะที่อัตลักษณ์ร่วมของกลุ่ม
จะถูกสร้างบนพื้ นฐานของความเหมือนกันของกลุ่มนั้น ย่อมมีความแตกต่างกับกลุ่มอื่น มาเป็นตัวกาหนดความ
เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของกลุ่มตนเองด้วย ฉะนั้น เมื่อพูดถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ จึงเป็นลักษณะของอัตลักษณ์
ร่วมสมาชิกของกลุ่มคนในสังคมเดียวกัน ซึ่งแตกต่างออกไปจากกลุ่มอื่น ๆ (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2547 : 3234) สอดคล้องกับ วสันต์ ปัญญาแก้ว (2559 : 50) กล่าวว่า อัตลักษณ์ มีความเชื่อมใน “ความเป็นปัจเจก” ที่
เชื่อมต่อกับสังคม เพื่อการกาหนดบทบาทหน้าที่ และในมิติอัตลักษณ์จึงเป็นเรื่องของการใช้สัญลักษณ์ (Symbols)
เพราะการแสดงออกซึ่ งความสัมพันธ์เกี่ยวกับมิติ “ภายใน” ของความเป็นตัวเราอย่างมาก ทั้งในด้านอารมณ์
ความรู้สึกนึกคิด เพราะมนุษย์จะให้ความหมายหรือเปลี่ยนแปลงความหมายเกี่ยวกับตนเองในกระบวนการที่เขา
สัมพันธ์กับวัฒนธรรมอื่น ในแต่ละกลุ่มชน
ทั้งนี้ในแต่ละกลุ่มชนจะมีลักษณะและรูปแบบของวัฒนธรรมเฉพาะที่เป็นของตนเอง การบ่งบอกความ
เป็นอัตลักษณ์จะมีติดตัวมาตั้งแต่กาเนิด เช่น ความผูกพันระบบเครือญาติ ศาสนา ภาษา และพฤติกรรมทางสังคม
เป็นลักษณะร่วมและมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคนกลุ่มเดียวกัน ซึ่งยังคงเป็นภาพนิ่ง และมีความเป็นพลวัต
ของกลุ่มชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ถึงแม้จะมีเส้นแบ่งความเป็นรูปแบบเฉพาะของแต่ละกลุ่ม แต่คนก็สามารถสื่อสาร
ข้ามระหว่างวัฒนธรรมได้ และการที่สมาชิกในกลุ่มหนึ่ง ๆ จะบอกว่าตนเองเป็นใครนั้น ต้องขึ้นอยู่กับบริบทของ
ความสั มพัน ธ์ เชิ งอานาจที่ พวกเขามีกับ กลุ่ม อื่น ๆ ด้ ว ย และเป็น การหล่ อ หลอมความรู้สึกร่ วมกั นในสายเลือด
(shared descent) ซึ่งปรากฏออกมาในรูปของภาษา นิทานหรือนิยายที่สมาชิกในกลุ่มเชื่อว่ามีจุดกาเนิดร่วมกัน
และบริบททางประวัติศาสตร์ที่สมาชิกในกลุ่มประสบมาด้วยกัน และในประเด็นจิตสานึกร่วมทางประวัติศาสตร์
(Historical Consciousness) เป็นส่วนหนึ่งเพื่อการกาหนดอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ (Ethnic Identity) โดยจะเลือก
เอาบางสถานการณ์หรือบางเรื่องราวที่มีนัยสาคัญต่อตนเองมาทาให้เป็นความจริงทางประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติ
พันธุ์ (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2547 : 32-34)
ประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นผลผลิตจากสังคมสามารถแบ่งได้ 3 ภาพ คือ ภาพแรกเกี่ยวกับตัวตน
เป็นภาพตัวตนของตัวเราเองที่เกิดขึ้นในสายตาของผู้อื่นเป็นภาพลักษณ์หรือความคิดแรกที่คนอื่นคิดเมื่อมีคนพูดถึง
ตั ว เรา ซึ่ งอาจจะไม่ใ ช่ ภ าพแห่ งตัว ตนแท้ จ ริงของตัว เรา โดยทั่ ว ไปย่อ มไม่มี ใ ครต้อ งการให้ ผู้อื่ น ระลึ กถึ งเราใน
ภาพลักษณ์ที่ไม่ดี ภาพที่สองเป็นตัวตนในอุดมคติ เป็นภาพตัวตนที่เกิดขึ้นในความคิดของตัวเราเองหรือตัวตนที่เรา
ต้องการจะเป็น ตัวตนในอุดมคติจึงเป็นกรอบในการกาหนดพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์ให้เป็นไปตามความ
คาดหวัง และภาพสุดท้าย คือ ตัวตนที่มนุษย์แสดงออก ซึ่งควรสอดคล้องกับตัวตนในอุดมคติ เพราะจะทาให้บุคคลมี
ความเชื่อมั่นในตนเอง ความเชื่อในแต่ละสังคมของกลุ่มชนต่าง ๆ ก็จะมีชุดของความเชื่อที่เป็นพื้นฐานที่ผู้คนในแต่ละ

326

กลุ่มแต่ ละสังคมถือปฏิบัติ เพราะเชื่อกันว่าจะเกิดมงคลและความดีงามแก่ผปู้ ฏิบตั ิ อันเนื่องมาจากบริบททางสถาบัน
ครอบครัวที่มีการอบรมบ่มเพาะระเบียบสังคมจากคนรอบข้างผ่านการหล่อหลอมทางวัฒนธรรม อันหมายถึงค่านิยม
และวิถีปฏิบัติ เพราะวัฒนธรรมเป็นเรื่องของความคิด ความเชื่อที่กาหนดพฤติกรรมการกระทาของมนุษย์ เป็นปัจจัย
หล่อหลอมให้เกิดการสืบวิถีทางวัฒนธรรม (คณะกรรมการวิชามนุษย์กับสังคม, 2559 : 75 ; จุฑาพรรธ์ (จามจุรี)
ผดุงชีวิต, 2551 : 60; เมตาตา (กฤตวิทย์) วิวัฒนานุกุล , 2559 : 179; ศิริพร ณ ถลาง, 2559 : 34, 181 และศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร, 2547 : 64-67)
การสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ที่ต้องพยายามหากุศโลบายในการประกอบพิธีกรรม
ตามความเชื่อแบบดั้งเดิม เพื่อสร้า งอัตลักษณ์และเอกลักษณ์เฉพาะขึ้นด้วยวิธีการทางคติชนวิทยามาเป็นพื้นฐานใน
การออกกฎเกณฑ์ เพื่อใช้ควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างคนกับวิญญาณบรรพบุรุษ ผ่าน “ตานาน” บทสวดชี้นาคน
ตาย สอดคล้องกับแนวคิดหลักของนักคิดสานักหน้าที่นิยม เชื่อว่าขนบธรรมเนียม หรือลักษณะทางวัฒนธรรมของ
กลุ่มชนในสังคมล้วนมีความหมาย และหน้าที่ทั้งสิ้น ไม่ว่าใครจะมองเป็นเรื่องแปลกก็ตาม พิธีกรรมของมนุษย์ที่เกิด
จากความคิด และจิตนาการต่าง ๆ ล้วนต้องมีเหตุผลที่สร้างสรรค์ทาให้สิ่งเหล่านี้ เกิดขึ้น คนในสังคมนั้นย่อมเข้าใจ
และรับรู้ว่า สิ่งที่ตนเองและสมาชิกในสังคมประพฤติปฏิบัติมีความหมายล้วนมีเหตุผล อย่างไรก็ดีพิธีกรรมมักมี
องค์ประกอบที่สาคัญ คือ กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ใช้เรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์มาอธิบายเหตุผลของการบาเพ็ญกุลศพ
พร้อมกับสร้างอัตลักษณ์ ซึ่งเกี่ยวกับวิถีปฏิบัติและหรือเมื่ออยู่ในสภาวะวิกฤติ อันเป็นระยะหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต
เพื่อรักษาสมดุลทางด้านจิตใจ (เกรียงไกร เกิดศิริ, 2551 : 16; ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี, 2546 : 119; พระธรรมปิฎก
และคณะ, 2552 : 103; ภาณุเดช เกิดมะลิ, 2552 : 29; ยศ สันตสมบัติ, 2551 : 26-27 และ ศิริพร ณ ถลาง, 2557 :
364-365) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุขเกษม ขุนทอง และ วชิระ พิมพ์ทอง (2561 : 65) ที่ทาการศึกษาเรื่อง
พฤติกรรมการปรับตัวของมนุษย์บนฐานประวัติศาสตร์วิถีจารีตม้ง ชุมชนบ้านเจดีย์โคะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
พบว่า การให้ความสาคัญกับประวัติศาสตร์วิถีวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมที่เกิดจากสานึกร่วมทางประวัติศาสตร์ มาเป็น
กลไกการกาหนดพฤติกรรมการปรับตัวของคนม้ง เพื่อกาหนดพฤติกรรมอันเกี่ยวข้องกับระบบผลิต ระบบคุณค่า
และระบบความสัมพันธ์ ทีป่ รากฏออกมาในรูปของอัตลักษณ์และเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม
แสดงให้เห็นว่า ความสัมพันธ์ของระบบสังคมกับระบบวัฒนธรรมจะต้องทาหน้าที่ประสานสัมพั นธ์ กัน
กล่าวคือ ระบบวัฒนธรรมเป็นตัวกาหนดค่านิยมของสังคม และระบบสังคมเป็นตัวกาหนดวิถีทางที่จะบรรลุเป้าหมาย
ของค่านิยม มีการผลิตซ้า ปรับเปลี่ยน หรือสร้างอุดมการณ์อานาจขึ้นมาใหม่ในบริบทของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ที่ต้อง
เผชิญกับวิกฤติ ท่ามกลางสภาวะขัดแย้ง ดังนั้น อัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง เปรียบเสมือนรากเหง้า
ดั้งเดิมในวิถีดารง และเป็นกลยุทธ์การประกอบบาเพ็ญกุศลศพ ให้อยู่ในกรอบของชุดความรู้ที่เกิดจาก “ตานาน” ซึ่ง
ปรากฏออกมาในรูปของความรัก ความห่วงหา ความผูกพัน และความยาเกรง ตลอดรวมถึงความเชื่อในเรื่องของผี
บรรพบุรุษ (เชื่อแบบดั้งเดิม) โดยมุ่งอธิบายระบบสังคมและการทาหน้าที่พื้นฐาน ซึ่งจะทาให้เข้าใจกลไกต่าง ๆ ของ
กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาหลักสังคมวิทยา ซึ่ งนาไปสู่ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
ในระดับพื้นที่ต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ชุมชนม้ง ผ่าน “ตานาน” บทสวดชี้นาทางคนตาย
2. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์อัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ชุมชนม้งผ่าน“ตานาน”บทสวดชี้นาทางคนตาย
กรอบแนวคิดการวิจัย
ผู้วิจัยได้กาหนด ตัวแปรต้น ได้แก่ อัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์บทสวดชี้นาคนตาย และตัวแปรตาม ได้แก่
ระบบสังคม (LIGA) และการทาหน้าที่พื้นฐาน 4 ประการ ได้แก่ 1) การปรับตัว 2) การบรรลุเป้าหมาย 3) บูรณาการ
และ 4) การรักษาแบบแผน (สุภางค์ จันทวานิช, 2552 : 165-167)
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

อัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์
บทสวดชี้นาทางคนตาย

ระบบสังคม
การปรับตัว
การบรรลุเป้าหมาย
บูรณาการ
การรักษาแบบแผน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประเด็นอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ชุมชนม้ง ผ่าน “ตานาน” บทสวด
ชี้ น าทางคนตาย เก็ บ ข้ อ มู ล ตามหลั ก สั งคมวิ ท ยา (ความเชื่ อ แบบดั้ งเดิ ม ) โดยวิ ธี ก ารทางประวั ติ ศ าสตร์ (The
Historical Method) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้อาวุโส และปราชญ์ ที่สมัครใจและยินดีให้ข้อมูล จานวน 9 คน เป็นผู้ที่
มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบพิธีบาเพ็ญกุศลศพ โดยการสุ่มแบบเจาะจง และผู้วิจัยได้แบ่ งขั้นตอนของการวิจัย
ออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ชุมชนม้ง ผ่าน “ตานาน” บทสวดชี้นาทางคนตาย
1. ร่างแบบสัมภาษณ์ (Interview) ในลักษณะแบบเจาะจง (focused interview) เป็นข้อคาถามปลายเปิด
(Open – ended Questions) แบบตอบโต้ กั น ทั้ ง สองฝ่ า ย (Two – way Communication) เกี่ ย วกั บ ศึ ก ษาอั ต
ลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ชุมชนม้ง ผ่าน “ตานาน” บทสวดชี้นาทางคนตาย (การบาเพ็ญกุศลศพ ตามความเชื่อแบบ
ดั้งเดิม)
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1.1 นาร่างแบบสัมภาษณ์ ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา และตรงกับ
วัตถุประสงค์ จานวน 3 คน ได้แก่ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ 2) ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน และ 3) ดร.
อดิเรก ฟั่นเขียว
1.2 ผลการตรวจสอบแบบสั ม ภาษณ์ (Interview) พบว่ า มี ค วามตรงทางด้ า นเนื้ อ หาและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
2. ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ จากเอกสารและงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ชุมชนม้ง
ผ่าน “ตานาน” บทสวดชี้นาทางคนตาย
3. การตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหา โดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ด้านหลักสังคมวิทยา (คติชนวิทยา)
จานวน 3 คน (ตามข้อ 1.1) และครูเนติกานต์ (หมี่) แซ่ม้า ผู้ ช่วยนักวิจัยทาหน้าที่ล่าม พร้อมทั้งตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์อัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ชุมชนม้ง ผ่าน “ตานาน” บทสวดชี้นาทาง
คนตาย
1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเนื้อหา โดยใช้เทคนิคการอธิบายผ่านระบบสังคม และการทาหน้าที่พื้นฐาน 4
ประการ ได้แก่ 1) การปรับตัว 2) การบูรณาการ 3) การรักษาแบบแผน และ 4) การบรรลุเป้าหมาย
2. ตรวจสอบผลวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ด้านหลักสังคมวิทยา จานวน 3 คน(ขั้นตอน
ที่ 1) เพื่อหาความเชื่อมั่นของเนื้อหา
3. สรุปผลการวิเคราะห์ความสัมพัน ธ์อัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ชุมชนม้ง ผ่าน “ตานาน” บทสวดชี้นา
ทางคนตาย
สรุปผลการวิจัย
1. อัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ชุมชนม้ง ผ่าน “ตานาน” บทสวดชี้นาทางคนตาย ตามประวัติศาสตร์จีน
แหล่งกาเนิดของชนชาติเหมียวมีความสัมพันธ์กับ “ซานเหมียว” และ “หนานหมาน” ในยุคดึกดาบรรพ์ คือ ตั้งแต่
ประมาณ 5,000 ปีก่อน นักประวัติศาสตร์จีนสันนิษฐานว่า บรรพบุรุษชาวเหมียวหรือม้งน่าจะมาจากชนเผ่าที่เรียก
ตัวเองว่า “จิวลี่” ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่ราบภาคตะวันออกของจีน บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้าเหลือง และแม่น้าแยงซี โดย
มีจีหยู่ (Chi You/Txiv Wawg) เป็นหัวหน้า แต่จีหยู่ถูกห้วงตี่ (Huang Di) ผู้นาสัมพันธมิตรชนเผ่าอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่ง
เข้าใจกันในปัจจุบันว่าเป็นบรรพบุรุษของชาวจีน นากองกาลังมาจากตอนบนของลุ่มแม่น้าเหลือง เข้าโจมตีและเข้า
ครอบครองพื้นที่ดังกล่าว จากนั้นชาวเมียวจึงอพยพลงทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เข้ าสู่บริเวณทะเลสาบต้งถิน (Dong
Ting) มณฑลยูนนาน และในที่สุดได้อพยพลงมาทางใต้เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศลาว พม่า และเข้ามาอยู่ในประเทศ
ไทยในช่วงปลายรัชกาลที่ 5 โดยเดินทางผ่านเข้ามาทางชายแดนประเทศลาว ใน 3 ช่องทาง คือ ผ่านทางอาเภอเชียง
ของ จังหวัดเชียงราย ทางอาเภอปัว จังหวัดน่าน และทางแนวภูเขาควาย จังหวัดเลย และได้กระจายไปตามพื้นทีต่ า่ ง
ๆ ของประเทศไทย เช่น แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลาปาง พะเยา แพร่ น่าน ตาก กาแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก
เพชรบูรณ์ เลย และสระบุรี เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในประวัติศาสตร์ชุมชนม้งจะต้องเผชิญกับ การโยกย้ายถิ่นฐานอยู่ตลอดเวลา แต่พวก
เขาก็ยังคงรักษาและสืบทอดไว้ซึ่งอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ของตนเองผ่านพิธีการบาเพ็ญกุศลศพ ตามที่ สุขเกษม
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ขุนทอง (2561 : 121) ได้ศึกษาพบว่า เมื่อมีการตายเกิดขึ้นในหมู่บ้านของชาวม้ง ผู้อาวุโสสายสกุลแซ่ของตน จะยิง
ปืนขึ้นฟ้า 3 นัด เพื่อ “สื่อ” ให้คนในชุมชนได้รู้ว่า “มีคนตาย” และจะมีการบาเพ็ญกุศลศพภายในบ้านของผู้ตายเอง
บรรดาญาติจะทาการล้างหน้าและอาบน้าให้กับผู้ตาย หากผู้ตายเป็นหญิงที่มีครอบครัวแล้วญาติจะแต่งตัวให้ด้วยชุด
ที่เรียกว่า “เค้าลัวเล่า” (เป็นชุดเดียวกับชุดเจ้าสาวที่หญิงชาวม้งทุกคนจะเก็บไว้ใส่อีกครั้งในวันที่จากโลกนี้) จากนั้นก็
นาศพไปวางไว้ที่แคร่ไม้ที่เรียกว่า “ม้าผี” ตั้งศพไว้ตรงด้านหน้า “ผีสือกลั้ง” ซึ่งเป็นบริเวณห้องโถงทางประตูเข้าบ้าน
และหันศีรษะไปทางผีเตาไฟ ใหญ่ (ครัว) พร้อมกับถักรองเท้าคู่ใหม่จากใยกันชง (Htaub maj) ให้ผู้ตาย 1 คู่ สาหรับ
ใช้ในการเดินทางไปสู่ปรโลก จากนั้นจะมีการนาผ้าแดงมาคลุมศีรษะถึงหน้าผากผู้ตาย และจะยิงปืนขึ้นฟ้าอีก 3 นัด
พร้อมกับเป่าแคนและตีกลอง แล้ วจึงเริ่มมีการขึ้นบทสวดชี้นาทางคนตาย เพื่อให้ผู้ตายได้เดินทางไปหาวิญญาณ
บรรพบุรุษ เนื้อหาบทสวดมีเนื้อหาในลักษณะเป็นการเล่าเรื่องราวราวของผู้ตายตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวาระสุดท้าย
แห่งชีวิต ซึ่งเล่าย้อนกลับไปยังสถานที่แรกเกิด นั้นก็คือบ้านที่มี ฝัง “รก” ของผู้ตายไว้ ซึ่งตามประเพณีชาวม้ง เด็กที่
เกิดมาเป็นชายจะนิยมฝังรกไว้ที่เสากลางบ้าน (เสาเอก) และถ้าเป็นหญิงจะฝั งไว้ที่ใต้เตียงนอน เป็นการบอกถึง
สถานภาพทางสังคมว่า “ชายเป็นใหญ่” และ “ชาย คือ หัวหน้าครอบครัว” และในบทสวดชี้นาทางให้คนตาย ยังสื่อ
ถึงอัตลักษณ์ของความเป็นตัวตนปรากฏออกมาในรูปของ “ภาษา” ที่ส่งสารให้คนรุ่นปัจจุบันผ่านบทสวดชี้นาทางคน
ตาย จึงเป็นการส่งมอบมรดกทางวิถีวัฒนธรรมโดยทางอ้อมได้อย่างชัดเจน
ณ ที่บ้านของผู้ตาย จะมีพิธีตอนรับบรรดาเครือญาติที่เดินทางมาแสดงความเสียใจ เมื่อญาติผู้ใหญ่คนใด
เดินทางมาถึงแล้วเข้ามาในบ้าน ลูกของผู้ตายจะแสดงความเคารพด้วยท่าที่เรียกว่า “เป” คือ การก้มตัวลงกับพื้นใน
ลักษณะเข่าและมือทั้งสองสัมผัสพื้นพร้อมกับก้มศีรษะอย่างอ่อนน้อม พร้อมกับรินเหล้าให้ 2 ถ้วยเพื่อแสดงความ
เคารพ และในประเด็นนี้เหล้ามิได้เป็นเพียงเครื่องดื่มเท่านั้น หากแต่เป็นการหล่อหลอมวิถีวัฒนธรรม เป็นกิจกรรม
สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างกันและกันในกลุ่มเครือญาติ
นอกจากนี้ ชาวม้งยังนิยมนาเรื่องเล่าผ่าน “ตานาน” อิงประวัติศาสตร์ มาถ่ายทอดให้ลูกหลานฟังในสอง
โอกาส คือ ช่วงเวลาที่พ่อแม่จะเล่ากล่อมลูกหลานก่อนนอน และในโอกาสที่มีงานศพ เนื่องด้วยชาวม้งนิยมตั้งศพไว้
บาเพ็ญกุศลอย่างน้อย 3-7 วัน ขึ้นอยู่กับความพร้อมของเจ้าภาพ และฤกษ์ยามเป็นหลั ก และจะมีบรรดาผู้ชายต้อง
อยู่เฝ้าศพร่วมกันจนโต้รุ่งทุกคืน เพื่อให้บรรยากาศ เพื่อมิให้คนอยู่เฝ้าคนตายง่วงนอน จึงถือเอาโอกาสนี้สรรหาเรื่อง
เล่าอิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับกาเนิดกลุ่มชาติพันธุ์ของตน และที่มาของการตีกลอง เป่าเพลงแคน และฆ่าวัวจากคา
บอกเล่า ดังนี้
“ครั้งหนึ่งมีชาวม้ง “ตาย” ที่บ้านของตนเอง ทุกคนไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไรดี และลงความเห็นกันว่าควร
เดินทางไปสอบถาม “เหย่อเซ้า” (Yawm Suab) ผู้เป็นเทพเจ้าสูงสุดที่ตนนับถือว่าท่านจะแนะนาอย่างไร จึงได้ส่ง
อาสาสมัครไป แต่ด้วยระยะทางหางไกลจึงต้องค้างแรมระหว่างทางหลายคืน ในขณะที่หยุดพักและประกอบอาหาร
ปรากฏว่ามีเหล่าหนูมาขอกินอาหารของพวกเขา แต่พวกเขาไม่ยอมแบ่งให้และกลัวว่าหนูจะมาสร้างความราคาญให้
อีกจึงได้ฆ่าหนูตายเป็นจานวนมาก เป็นเหตุทาให้หนูที่เหลือโกรธแค้นมาก และหนูเหล่านี้ล่วงรู้ว่าคนเหล่านี้กาลัง
เดินทางไปคาแนะนาเกี่ยวกับการจัดพิธีศพจากเหย่อเซ้า จึงได้เดินทางไปก่อนและกัดหนังสือที่บันทึกการประกอบพิธี
นี้ที่เทพเจ้าเหย่อเซ้าเตรียมไว้ให้ชาวม้งเสียหายจนหมด
เมื่อชาวม้งเดินทางไปถึงก็พบว่าหนังสือที่เหย่อเซ้า เตรียมไว้ให้นั้นได้ถูกหนูกันขาดหมดแล้ว ได้ถามเทพเจ้า
ว่า “จะทาอย่างไรดี ในเมื่อไม่มีหนังสือนี้แล้ว ” เหย่อเซ้าจึงบอกให้พวกเขาคิดหาวิธีเอาเองว่าจะจัดการกับคนตาย
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อย่างไร ดังนั้นพวกเขาจึงช่วยกันคิดและช่วยทากลองและแคนขึ้นมา ใช้ประกอบกับบทสวดชี้นาทางคนตาย เพื่อให้
ผู้ตายจะได้เดินทางกลับไปหาวิญญาณบรรพบุรุษอย่างมีความสุข และในประเด็นนี้ชาวม้งได้คิดหาวิธีที่จะแก้แค้นหนู
คืนเช่นกัน แต่ก็ทาไม่ได้ จึงคิดถึง “วัว” ซึ่งเพื่อนกับหนูมาเป็นผู้รับผลแทน จึงเป็นที่มาของการฆ่าวัว เพื่อเป็นผู้ร่วม
เดินทางและคอยรับใช้วิญญาณผู้ตายที่สวรรค์”
นอกจากนี้ ในวันก่อนที่จะนาผู้ตายไปฝัง ณ สุสาน จะมีพิธีการรวมญาติพี่น้องที่เป็นลูกหลานให้มากราบ
ไหว้วิญญาณของคนตายเป็นครั้งสุดท้าย และเมื่อถึงเวลาใกล้อาหารเย็น จะมีการตั้งโต๊ะอาหารให้กับเฉพาะกลุ่ม
ผู้หญิงได้กินอาหารก่อน เรียกว่า “คัวมอ” พอตกเวลากลางคืน จะมีการสวดเรียกว่า twv zaiv โดยปราชญ์ผู้ที่ชาวม้ง
ให้ความเคารพ จะเข้ามาอบรมให้กับลูกและหลานของคนตาย โดยขับร้องเป็นทานองจังหวะไม่มีดนตรีประกอบ มี
ใจความโดยสรุปว่า ผู้ตายเป็นคนดี ลูกทุกคนจะต้องยึดถือเป็นแบบอย่าง เขาเป็นคนขยันทามาหากินด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต เลี้ยงลูกทุกคนมาด้วยความรัก อบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดี เป็นครูสอนให้ ลูกหลานรู้จักการประกอบ
อาชีพ และช่วงท้ายของเพลง จะมีเนื้อหาสอนให้ลูกประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของจริยธรรมที่ดีงามเหมือนกับ
บรรพบุรุษที่เคยกระทามา และเช้าวันรุ่งขึ้นจะนาศพออกไปที่ “เฉอ ฉี่อ ฉาง” (สุสาน) ลูกชายคนโตจะเผากระดาษ
“ผีสือกลั้ง” ซึ่งเป็นตัวแทนคนตาย (หมายถึง คนตายเป็นผู้สร้างบ้าน) หากไม่ใช่เจ้าของบ้านจะไม่เผา จากนั้นกลุ่ม
เจ้าภาพจะตั้งขบวนเพื่อนาศพไปยัง “เฉอ ฉี่อ ฉาง” ต่อไป
เมื่อไปถึงจะมีการเวียน “เฉอ ฉี่อ ฉาง” 9 รอบ กรณีผู้ตายเป็นชาย แต่หากเป็นหญิง จะเวียนเพียง 7 รอบ
โดยมีคนเป่าแคนนาหัวขบวน ตามด้วยคนถือหน้าไม้ คนถือมีด คนถือไฟ และตามด้วยศพของคนตาย ตามลาดับ เมื่อ
ครบตามจานวนรอบและนาศพไปตั้งไว้ในบริเวณสุสานที่จัดเตรียมไว้ จากนั้นจะเริม่ พิธีฆ่าวัว โดยฆ่าตามจานวนลูก
ชายของผู้ตายที่มีแต่ต้องแต่งงานแล้วเท่านั้นเช่น มีลูกชายที่แต่งงานแล้ว 1 คน ก็ฆ่าวัว 1 ตัว หากมี 3 คน ก็ฆ่า 3 ตัว
แต่หากผู้ตายเป็นคนมีฐานะดี ก็จะฆ่าวัวเพิ่มอีกหนึ่งตัว และกรณีที่ผู้ตายเป็นผู้หญิงจะให้ญาติทางลูกสะใภ้เป็นผู้ฆ่า
สาหรับผู้ตายแล้ว “วัว” เป็นพาหนะสาหรับเดินทางกลับไปหาบรรพบุรุษและคอยรับใช้ (ต้นทุน) และเจ้าภาพจะแบ่ง
บันส่วนเนื้อวัวให้กับทุกคนที่มาร่วมงาน ประมาณคนละ 1-2 กิโลกรัม ญาติพี่น้องของผู้ตาย 1 ขา พี่เขย 1 ขา คนที่
อยู่หน้างาน 1 ขา (ญาติ) และสาหรับคนเป่าแคนจะได้รับซีโครง 3 ซี (ค่าครู) ส่วนที่เหลือทั้งหมดจะนามาประกอบ
เป็นอาหารเลี้ยงรับรองญาติพี่น้องที่มาร่วมงานได้กินกันทุกคน
ในประเด็นนี้มีการกล่าวถึง “ตานาน” อิงประวัติศาสตร์บทสวดชี้นาคนตายไว้ว่า (ศูนย์มานุษยวิทยา-สิริน
ธร, 2547 :43-46) “ครั้งหนึ่งเมื่อกาเนิดมนุษย์และสรรพสิ่งขึ้นบนโลกนั้น มนุษย์กับผีอยู่ปะปนกันอย่างแยกไม่ออก
จึงมักเกิดปัญหากระทบกระทั่งกันบ่อย ๆ บรรพบุรุษของชาวม้งจึงได้ปรึกษากันว่าจะทาอย่างไรดี ในที่สุดก็ได้ข้อสรุป
ว่าจะไปขอคาปรึกษาจากเหย่อเซ้า โดยเหย่อเซ้า แนะนาว่าให้กลับมาใช้กระด้งตาข่ายที่ทาด้วยทองผสมเหล็ก ร่อน
เพื่อแยกมนุษย์ออกจากผี เพราะมนุษย์เป็นผู้ที่มีร่างกาย จึงไม่สามารถร่อนด้วยกระด้งตาขาย ส่วยผีนั้นแปลงร่างได้
ก็จะถูกร่อนแยกออกไป พวกเขาจึงกลับมาทาตามคาแนะนาดังกล่าว ซึ่งก็ได้ผลในการแยกมนุษย์ออกจากผี จากนั้น
พวกเขาจึงมีชีวิตอยู่อย่างสันติสุข แต่ในระยะต่อมามีวัวและม้าปีศาจ (Nyuj ciab, Nees ciab) มากินมนุษย์จนใกล้
จะสูญพันธุ์ พวกเขาจึงกลับไปขอคาปรึกษาจากเหย่อเซ้าอีกครั้งหนึ่ง เหย่อเซ้าจึงได้ส่งพญารามสูร (Yawm Xob) ลง
มาส่งเสียงร้องคารามเป็นฟ้าร้อง เพื่อข่มขู่และใช้ขวานหินทาฟ้าผ่า เพื่อลงโทษวัวและม้าปีศาจดังกล่าว พร้อมกับจับ
ส่วนที่เหลือโดยใช้เชือกผูกเอาไว้ด้วยการเจาะรูจมูกเพื่อทาให้เชื่อง แล้วแนะนาให้มนุษย์ฝึกปรือเอาไว้ใช้ งานและ
นามาเป็นค่าสินสอดเมื่อลูกหลานแต่งงาน ด้วยในสมัยนั้นยังไม่มีการใช้เงินและทองเป็นทรัพย์สิน
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มาถึงยุคของหญิงเก้าจัวะ (Nkauj Ntsuab) และชายเจ่าหน่า (Txiv Nraug Nas) ซึ่งเป็นคู่รักกัน แต่ด้วย
เก้าจัวะเป็นหญิงสาวสวยสดงดงาม เมื่อกษัตริย์จีนทรงพบเห็นเข้าจึงเกิดความหลงใหล และพยายามใช้เล่ห์กลต่าง ๆ
เพื่อให้ได้นางมา คู่รักทั้งสองจึงทิ้งไร่นาและบ้านเมืองแล้วหนีเอาตัวรอดไปอยู่ยังที่ต่าง ๆ พวกเขาใช้เวลาหนีและหลบ
ซ่อนยาวนานถึง 33,300 ปี (Peb txhiab peb vam xyoo) เมื่อทั้งสองกลับมายังบ้านเกิดก็พบว่าไร่นาและบ้านเมือง
ของตัวเองตกเป็นของชาวจีนหมดแล้ว ด้วยความโกรธแค้น จึงไปถอนเอาขนของวัวน้า (Plaub xib nyuj) มาอุดรูถ้า
ที่เป็นทางระบายน้าบนพื้นผิวโลก ทาให้น้าค่อย ๆ เอ่อท่วมโลก ชาวจีนจึงได้นาเหล็กมาทาเป็นกลอง แล้วต้อนสัตว์
เลี้ยงและเก็บเอาเมล็ดพืชพันธุ์ธัญญาหารทุกอย่างเข้าไปไว้ ในนั้นกับตนด้วย ส่วนชาวม้งใช้หนังสัตว์และท่อนไม้แห้ง
มาทากลอง โดยมีเพียงสองพี่น้อง เก้าหมิ (Nhauj Mim) พี่สาว กับเจ่าหนู่ (Nraug Nus) น้องชาย เท่านั้นที่เข้าไปอยู่
ในนั้น เมื่อน้าท่วมสูงขึ้นกลองเหล็กของชาวจีนได้จมลงใต้น้า ส่วนของชาวม้งนั้นลอยขึ้นผิวน้า จนกระทั่งไปกระทบ
ท้องฟ้า ซึ่งเป็นใต้ถุนที่อยู่อาศัยของเทพเจ้าเหย่อเซ้า ครั้นเหย่อเซ้าทราบว่าเกิดน้าท่วมโลกหนัก จึงส่งพญารามสูร
(Yawm Xob) ลงมาใช้เหล็กแทงผืนแผ่นดินให้ทะลุเพื่อระบายน้าไปยังใต้บาดาล จากนั้นน้าบนพื้นผิวโลกจึงค่อย ๆ
ลดลงเข้าสู่ปกติ ทั้งสองจึงกลับลงมาสู่พื้นผิวโลก เมื่อออกมาจากกลองก็พบว่าไม่มีมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งมีชีวิตอื่นใด
เหลืออยู่เลย จึงเกิดคาถามกับตัวเองว่า พวกเราเป็นพี่น้องกันจะแต่งานกันได้หรือ แล้วใครจะเป็นผู้ให้กาเนิดลูกหลาย
มนุษย์เพื่อสืบทอดเผ่าพันธุ์ให้อยู่ในโลกนี้ต่อไปอย่างไร เมื่อไปถามเหย่อเซ้า จึงได้รับคาแนะนาว่าให้ทั้งสองนาโม่หิน
ขึ้นไปบนยอดเขา โดยฝ่ายหญิงแบกซีกล่าง ส่วนฝ่ายชายแบกซีกบน แล้วให้ทาการเสี่ยงทายโดยกลิ้งลงจากเขาคนละ
ด้าน ถ้าโม่หินทั้งสองข้างลงมาประกบกันที่เชิงเขาก็ให้แต่งงานกันได้ เท่านั้นยังไม่พอ ให้ฝ่ายหญิงถือเข็มแล้วให้ฝ่าย
ชายโยนปลายด้ายดูว่าเข้ารูเข็มหรือไม่ ถ้าเข้าจึงสามารถแต่งงานกันได้ ทั้งสองจึงกลับมาทาตามคาแนะนา ปรากฏว่า
โม่หินทั้งสองข้างกลิ้งมาประกบกันที่เชิงเขาและปลายเส้นด้ายก็เข้ารูเข็มเช่นกัน จึงแต่งงานอยู่กินกันฉันสามีภรรยา
จากนั้นเก้าหมิได้ตั้งครรภ์ เมื่อคลอดลูกออกมากลับพบว่าลูกตนมีลักษณะผิดปกติ คือ ไม่มีใบหน้า แขน และขา แต่
เป็นรูปทรงกลมเหมือนลูกโป่งที่อ่อนปวกเปียกกลิ้งไปมาเท่านั้น
เช่นเดียวกับการศึกษาของ ยิ่งยง เทาประเสริฐ (2549 : 7-8) กล่าวว่า ด้วยความโกรธของผู้เป็นพ่อ จึงใช้
มีดผ่าลูกของตนเอง ปรากฏว่าภายในมีลักษณะเหมือนเครื่องในของมนุษย์ เมื่อเป็นเช่นนั้นทั้งสองจึงสับเป็นชิ้น ๆ
โดยโยนส่วนหนึ่งลงลาห้วยแล้วเสกให้เป็นชาวพื้นราบ โยนอีกส่วนหนึ่งขึ้นบนภูเขาแล้วเสกให้กลายเป็นชนเผ่าต่าง ๆ
สาหรับในส่วนของชาวม้งได้สับย่อยออกเป็น 12 ชิ้น แล้วเสกให้เป็นแซ่ต่าง ๆ เพื่อให้ลูกหลานที่มีสกุลแซ่ที่ต่างกันให้
สามารถแต่งงานกันได้ และให้กาเนิดลูกหลานที่สมบูรณ์เหมือนมนุษย์ ซึ่ง 12 แซ่ ได้แก่ 1) แซ่ว่าง 2) แซ่จาง หรือ
แซ่หยาง 3) แซ่ม้าหรือแซ่มัว 4) แซ่ย่าง 5) แซ่โซ้งหรือม้งเมาะ 6) แซ่ท่อหรือแซ่ท้าว 7) แซ่เล้าหรือม้งกือ 8) แซ่ค้าง
หรือแซ่จ๋าวหรือม้งปลัว 9) แซ่กือ 10) แซ่หาญ 11) แซ่ลีหรือม้งจาย และ 12) แซ่เฮ้อ การแบ่งสายตระกูลแซ่เหล่านี้
ส่งผลต่อกฎจารีตที่สาคัญ คือ ชาวม้งจะห้ามการแต่งงานในสายสกุลแซ่เดียวกันอย่างเด็ดขาด เพื่อหลีกเลี่ยงความ
ผิดปกติของลูกที่จะเกิดมา โดยออกกุศโลบายว่าการแต่งงานในแซ่เดียวกันจะทาให้ชีวิตคู่ไม่มีความสุข อยู่อย่าง
ลาบาก ถึงจะอยู่ต่างที่ต่างถิ่นกันก็ตาม ให้ถือเสมือนเป็นพี่เป็นน้องร่วมสายเลือดบิดามารดาเดียวกัน
นอกจากนี้ พิธีบาเพ็ญกุศลศพของชาวม้ง มีรายละเอียดของความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ม้งกับชาว
จีน เช่นกัน นั่นคือ การออกศึก (Tsa Rog) และกับการทาพิธีไม่ให้ชาวจีนแย่งชิงของมีค่า (Ua Suav Huas) ของ
ผู้ตายก่อนที่จะฝังศพ รูปแบบพิธีกรรมที่เริ่มจากการที่หมอแคนเป็นผู้เป่าแคนนาขบวน แล้วตามด้วยคนถือหน้าไม้
คนถือปืน คนเป่าเขาควายหรือกระบอกไม้ไผ่และวัสดุอื่น ๆ ที่จาเป็น แล้ววนไปรอบ ๆ บ้านที่มีศพ ถ้าผู้ตายเป็น
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ผู้ชายก็จะวน 9 รอบ แต่ถ้าเป็นผู้หญิงจะวนเพียง 7 รอบ และมีหมอแคนอีกคนหนึ่งเป่าทาพิธีอยู่ในบ้าน แต่จะ
ออกมาคอยรับหมอแคนคนข้างนอกบ้านที่ประตูบ้าน ส่วนคนถือปืนก็เดินไปยิงปืนไป คนถือเขาควายหรือกระบอกไม้
ไผ่ก็เป่าไปใช้ไม้เคาะตีไป ส่งเสียงอึกทึกครึกโครมไปรอบ ๆ หมู่บ้าน ซึ่งในสมัยอดีตนั้นการทาเช่นนี้เพื่อเป็นการลวง
ข้าศึกว่าให้เข้าใจว่าชาวม้งมีความพร้อมที่จะออกศึกตลอดเวลา ทาให้ไม่กล้าเข้ามารุกราน
นอกจากนี้เมื่อสมัยที่ยังอาศัยอยู่ในประเทศจีนนั้น เกิดสงครามครั้งใหญ่ระหว่างกลุ่มชาวม้งขาวกับชาวจีน
การสู้รบในครั้งนั้นดาเนินไปอย่างยืดเยื้อ โดยชาวม้งเป็นกลุ่มที่ถูกชาวจีนเข้าปิดล้อม ระหว่างการสู้รบนั้นเอง ผู้นา
ของชาวม้งได้ล้มป่วยและเสียชีวิตลง เพื่อไม่ให้ฝ่ายข้าศึกรู้เรื่องนี้ ทหารม้งจึงจัดกาลังออกลาดตระเวนรอบ ๆ ชุมชน
ของตนตามปกติ โดยที่มีคนถือปืน ถือดาบ ถือหน้าไม้ เขาควาย และอาวุธอื่น ๆ ไปด้วย เมื่อข้าศึกเห็นการเคลื่อนไหว
อย่างสม่าเสมอดังกล่าว จึงไม่กล้ายกทัพเข้าประชิดเมืองและได้ล่าถอยกลับไปในที่สุด ทาให้ไม่มีใครเข้ามาก่อกวนใน
การจัดพิธีศพของผู้นาของชาวม้ง ฉะนั้นขั้นตอนของพิธีจึงได้รับการสืบทอดต่อ ๆ กันมาจนกระทั่งทุกวันนี้
ในประเด็นนี้ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (2547) ได้ระบุบทสวดชี้นาทางคนตายเพิ่มเติมว่า ครั้งหนึ่งนาน
มาแล้วมีหญิงโสดชาวม้งคนหนึ่งนั่งปักผ้าอยู่บนลานหินที่ชายป่าใกล้หมู่บ้าน ด้วยความว้าเหว่หัวใจ (Kho siab) นาง
จึงคร่าครวญออกมาเป็นบทเพลงแห่งรัก ขณะนั้นมีหมูป่าตัวหนึ่งออกมาจากป่าตามเสียงเพลงไปจนพบต้นเสียง ทา
ให้เกิดความสัมพันธ์กันระหว่างนางกับเจ้าหมูป่าขึ้น ไม่นานนางก็ได้ตั้งครรภ์ขึ้น ด้วยความกลัวว่าจะถูกนินทาจาก
ชาวบ้าน และเกิดความอับอายกับลูกที่กาลังจะเกิดมา นางจึงฆ่าหมูป่าตัวนั้นแล้วนาไปฝังทิ้งที่ใต้ตอไม้เหนือหมู่บ้าน
เมื่อนางให้กาเนิดลูกน้อยมาเป็นมนุษย์ จึงตั้งซื่อว่า “จื้อช่อ” (Tswb Tshoj) ด้วยความที่เป็นเด็กกาพร้าพ่อ
เมื่อโตขึ้นเขาจึงไปรับจ้างเลี้ยงวัวและม้าให้กับชาวจีน การที่เขาต้องพาสัตว์เลี้ยงไปดื่มน้าในสระกลางทุ่งหญ้าทุกวัน
ทาให้เขาได้พบและใกล้ชิดกับเจ้าวัวน้า (Xib Nyuj) ที่อยู่ในสระตัวหนึ่ง ถึงขนาดสามารถไปจับและขึ้นไปขี่มันได้ วัน
หนึ่งนายจ้างมาเห็นเข้า ด้วยความเชื่อว่าเจ้าวัวน้าเป็นสัตว์ที่จะบันดาลโชคลาภให้ขึ้นเป็นใหญ่เป็นโตถึงระดับกษัตริย์
ได้ เขาจึงออกอุบายให้จื้อช่อนาเอาถุงเถ้ากระดูกของบรรพบุรุษของตนไปให้เจ้าวัวน้ากิน แต่จื้อช่อเองก็ล่วงรู้เรื่องนี้
เช่นกัน จึงกลับมาหาเถ้ากระดูกของพ่อตนเอง เมื่อกลับมาถามแม่กลับบ่ายเบี่ยงไม่ยอมบอกความจริง เมื่อนางได้ฟัง
เหตุผลและทนการอ้อนวอนไม่ไหวจึงความจริงไปและบอกจุดที่นางเอาไปฝัง จื้อช่อจึงไปขุด เอากระดูกของพ่อมาบด
ใส่ถุงเล็ก ๆ
วันรุ่งขึ้น เขาแอบนาถุงเถ้ากระดูกของพ่อไปด้วย ที่สระน้า เมื่อเห็นเจ้าวัวน้าโผล่ขึ้นมาอาบแดดที่ขอบสระ
ดังเช่นทุกวัน เขาจึงเอาถุงเถ้ากระดูกของพ่อทาทีจะโยนใส่ปากเจ้าวัวน้ากลับไม่ยอมอ้าปาก เมื่อทาท่าจะโยนถุงของ
นายจ้างเจ้าวัวน้ากลับอ้าปากกว้าง ขณะที่อ้าปากค้างอยู่นั้น จึงตัดสินใจโยนถุงของตัวเองเข้าไปในปาก แต่ปรากฏว่า
ถุงเถ้ากระดูกเข้าไปในท้องแล้วก็ไหลออกทางก้นของเจ้าวัวน้าทันที ตอนเย็นเขาจึงกลับมาบอกนายจ้างว่าเอาถุงเถ้า
กระดูกไม่ยอมอยู่ในท้องจะทาอย่างไรดี นายจ้างจึงบอกว่าเมื่อโยนเข้ าปากแล้วให้รีบเข้าไปตบที่ก้นสามที แล้ว
กลับมาตบที่ปากอีกสามทีถุงเถ้ากระดูกก็จะค้างอยู่ในท้อง
วันถัดมาเขาได้ทาตามคาแนะนาพบว่าได้ผลจริง ๆ โดยทาท่าจะโยนของนายจ้างให้วัวน้ากินก่อนเมื่อมันอ้า
ปากจึงโยนของตนเองลงไปแทน แล้วรีบไปตบที่ก้นและปาก ในขณะที่เจ้าวัวน้ากาลังหันหลังกลับลงไปในน้าจึงโยนถุง
ของนายจ้างตามไป ปรากฏว่าไปติดอยู่ที่เขาข้างหนึ่งของเจ้าวัวน้า เขาจึงปิดเรื่องนี้ไว้เ
ต่อมาเมื่อจื้อช่อมีโอกาสไปร่าเรียน ก็เป็นคนที่ฉลาดและเก่งกว่าใคร ๆ ในห้องเรีน ด้วยความเฉลี่ยวฉลาด
ของเขาในที่สุดเมื่อเติบใหญ่ก็ได้รับการยอมรับและขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองประเทศ เมื่อเขาปกครองได้ระยะหนึ่งก็ถูก
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ชาวจีนออกอุบายแย่งชิงตาแหน่ง โดยตกลงกันว่าให้ปลูกต้นไม้คนละต้น แล้วดูว่าวันรุ่งขึ้นของใครออกดอกจะได้เป็น
กษัตริย์ เมื่อทั้งสองปลูกต้นไม้ด้วยกันในตอนเย็นแล้ว ก่อนฟ้าสางชาวจีนแอบลุกขึ้นมาดู พบว่าต้นไม้ของ จื้อช่อเริ่ม
แตกดอก จึงทาการแอบขุดแล้วสลับกับของตน เมื่อได้เวลานัดหมาย ทั้งสองฝ่ายไปดูต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้พบว่า ของ
ชาวจีนมีดอก แต่ของจื้อช่อ (ชาวม้ง) ไม่มี เขารู้อยู่แก่ใจว่าต้นไม้ของตนเองถูกขุดและสับเปลี่ยนไป แต่ก็หาเหตุผลมา
สู้กับชาวจีนไม่ได้ ในที่สุดจึงยอมลงจากตาแหน่งกษัตริย์แล้วให้ชาวจีนเป็นแทน
อย่างไรก็ตาม ด้วยคุณงามความดีที่จื้อช่อมีต่อประเทศชาติ เมื่อจื้อช่อเสียชีวิตลงนั้นชาวจีนได้จัดพิธีศพให้
อย่างสมเกียรติ แต่ความมีใจอันไม่ประสงค์ดขี องชาวจีนยังมีอยู่ จึงได้ใช้แผ่นเหล็กทาเป็นหีบศพและแผ่นหินมาปูหลุม
ฝังศพ เพื่อป้องกันมิให้จื้อช่อกลับมาเกิดใหม่ได้อีก หรืออย่างน้อยก็ต้องใช้ระยะเวลาเป็นร้อยเป็นพันปี จึงจะสามารถ
ทาให้เหล็กสึกกร่อนลงได้
สรุปได้ว่า อัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ชุมชนม้ง ผ่าน “ตานาน” พบว่า ชาวม้งมีกระบวนการสร้าง และสืบ
ทอดความมีตัวตน ผ่านการบาเพ็ญกุศลศพ ด้วยวิธีการเล่าเรื่องราวปากต่อปาก (Oral Tradition) จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีก
รุ่นหนึ่ง และจากบทสวดชี้นาทางคนตาย คือ กระบวนการผลิตซ้า (Reproduction) ทางอัตลักษณ์ ส่งผลต่อการซึม
ซับความรู้สึกนึกคิด และการสร้างอุดมการณ์ของความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ มีประวัติศาสตร์ มีรากเหง้า มีความเชื่อ
ร่วมกัน (เหย่อเซ้า) โดยกระบวนการ “สื่อสาร” เรื่องเล่าเรื่องทางประวัติศาสตร์ที่เกิดจากการบาเพ็ญกุศลศพ ผ่าน
สมาชิกใหม่ของตนเอง จนกลายเป็นประเพณีปฏิบัติของกลุ่มตนเอง อย่างไรก็ดี ในแต่ละยุคสมัยนั้นมีการทบทวนถึง
ความไม่เหมาะสมของพิธีกรรมที่ปฏิบัติต่อกันมายาวนาน โดยประกอบพิธีกรรมมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับยุค
สมัย และมีความสอดคล้องกับกระแสโลกสมัยใหม่อย่างเหมาะสม และสามารถตอกย้า และสืบทอดจิตสานึกทาง
ประวัติศาสตร์ (Historical Consciousness) พร้อมกับการแสดงตัวตนบนพื้นที่ได้อย่างมั่นคง
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ อัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ชุมชนม้งผ่าน “ตานาน” บทสวดชี้นาทางคนตาย
โดยใช้เทคนิคการอธิบาย “ระบบสังคม” และหน้าที่พื้นฐาน 4 ประการ มีรายละเอียด ดังนี้
2.1 การปรับตัว พบว่า อัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ ในพิธีบาเพ็ญกุศลศพของชุมชนม้ ง (ภาพ
อดีต) คือ เครื่องมือที่ใช้ในการจัดความสัมพันธ์ทางสังคม โดยระบบอาวุโสของสายสกุลแซ่ (ชายเป็นใหญ่) บน
พื้นฐานของความเชื่อที่เกิดจากเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ ที่บอกถึงรากเหง้าของความมีตัวตน ผ่านบทสวดชี้นาคน
ตาย ส่งผลต่อการประกอบพิธีกรรมแบบดั้งเดิม เชื่อมโยงเข้ากับระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน และคนกับ
วิญญาณบรรพบุรุษ และยังคงมีการรักษาอัตลักษณ์ทางการแต่งกายให้กับผู้ตายแบบดั้งเดิม ในชุด “เค้าลัวเล่า” และ
ถักรองเท้าจากใยกันชงให้กับผู้ตายอีกหนึ่งคู่ สาหรับใส่เดินทางไปหาบรรพบุรุษ
2.2 การบรรลุเป้าหมาย พบว่า บทสวดชี้นาทางคนตาย คือ สื่อระหว่างคนเป่าแคน คนตีกลอง
และวิญญาณของผู้ตาย จะได้กลับไปหาบรรพบุรุษของตนเอง เป็นการเล่าเรื่องว่า ผู้ตายเป็นใคร มาจากที่ไหน จะได้
เดินทางกลับได้ถูกต้อง สิ่งเหล่านี้ คือ ยุทธวิธีการสร้างสานึกร่วมต่ออุดมการณ์ของความเป็นกลุ่มเครือญา ติที่มี
วิญญาณบรรพบุรุษเดียวกันมาอย่างยาวนาน และการบาเพ็ญกุศลศพ ได้แสดงถึงความมีตัวตน ที่คนรุ่นปัจจุบันได้ทา
ให้คนรุ่นอนาคตได้เห็น เพื่อเป็นการส่งสารต่อคนรุ่นอนาคต จะต้องร่วมกันรักษา และสืบทอดมรดกของพิธีบาเพ็ญ
กุศลศพให้คงอยู่ตลอดไป รวมถึงการรักษาอัตลักษณ์เฉพาะ คือ การแต่งกาย การเป่าแคน การตีกลอง และการฆ่าวัว
2.3 บูรณาการ พบว่า ชุมชนได้ให้ความสาคัญกับระบบคุณค่าแบบดั้งเดิมในพิธีบาเพ็ญกุศลศพ ซึ่งครั้งหนึ่ง
ญาติของผู้ตาย จะนาศพวางไว้บนม้าผี (ความสูงระดับอก) ทาให้ผู้ร่วมงานได้เห็นภาพที่ดูแล้วไม่น่ามองและเกิดความ
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กลัวได้ แต่ในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ กล่าวคือ ได้มีการนาโลงเย็น (สมัยใหม่) มาใช้ ซึ่ง
มีความสะดวกและสามารถเก็บรักษาศพไว้ได้นาน โดยไม่ส่งกลิ่นออกมา และสิ่งสาคัญ คือ จะทาให้ผู้ที่มาร่วมแสดง
ความเสียใจไม่เกิดความกลัว แต่อย่างไรก็ตามสิ่งสาคัญของการรักษาอัตลักษณ์ คือ โลงศพจะต้องวางอยู่บนม้าผี ซึ่ง
เป็นวิถีแบบดั้งเดิม
สาหรับขั้นตอนในการนาผู้ตายไปที่ “เฉอ ฉี่อ ฉาง” (สุสาน) นั้นจะมีคนเป่าแคนนาหน้า ตามด้วย คน ถือ
ดาบ ถือหน้าไม้ และถือไฟ (เป็นสะใภ้คนโต) ซึ่งสอดคล้องกับเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ คือ เป็นการป้องกันมิให้ชาว
จีนมาแย่งชิงของมีค่าของคนตายก่อนที่จะฝังคนตาย และการลวงข้าศึกมิให้ยกกองทัพเข้ามาโจมตี แสดงให้เห็นถึง
การบูรณการความเชื่อแบบดั้งเดิม หรืออาจกล่าวได้ว่า “ตานาน” ได้ทาหน้าที่ส่งสารจากคนรุ่นอดีต เพื่อที่จะให้คน
รุ่นปัจจุบันได้ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ พร้อมกับส่งมอบมรดกการบาเพ็ญกุศลศพให้กับคนรุ่นอนาคต โดย
วิธีการทาให้ดู และแสดงให้เห็น
ในประเด็นเกี่ยวกับการฆ่าวัว ณ สุสาน ชาวม้งได้บูรณาการเรื่องเล่าเกี่ยวกับวัวและม้าปีศาจ (Nyuj ciab,
Nees ciab) มากินมนุษย์จนใกล้จะสูญพันธุ์ บรรพบุรุษม้งในสมั ยนั้นจึงกลับไปกราบทูลและขอคาปรึกษาจากเหย่อ
เซ้า และได้ส่งพญารามสูร (Yawm Xob) ลงมาส่งเสียงร้องคารามเป็นฟ้าร้องเพื่อข่มขู่ และใช้ขวานหินทาฟ้าผ่าเพื่อ
ลงโทษวัวและม้าปีศาจดังกล่าว พร้อมกับจับในส่วนที่เหลือแล้วใช้เชือกผูกเอาไว้ด้วยการเจาะรูจมูก (Chaws neswg)
เพือ่ ทาให้เชื่อง ดังนั้น “วัว” จึงเป็นวิถีผลิตที่เกี่ยวข้องกับพิธีบาเพ็ญกุศลศพ นับแต่นั้นมา
การฆ่าวัว เป็นการบูรณาการเชื่อมโยงกับวิถีวัฒนธรรมในประเด็น ระบบผลิตที่เกิดจาก “ตานาน” ส่งผล
ต่อวิถีชาวม้งทุกครัวเรือนต้องเลี้ยงวัว เพื่อใช้ในการบาเพ็ญกุศลศพ อันเป็นระบบคุณค่าที่แสดงออกถึงความกตัญญู
ของลูกที่พึงกระทาต่อบุพการี (พ่อและแม่) เพื่อเป็นการรักษาสมดุลทางด้านจิตใจ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับ
ความเชื่อ (วิญญาณบรรพบุรุษ) และสุดท้าย คือ ระบบความสัมพันธ์ ระหว่างคนที่มาแสดงความเสียใจ เปรียบเสมือน
เครือญาติ และการร่วมรับประทานอาหารของผู้ที่มาร่วมงาน คือ การสานสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน
2.4 การรักษาแบบแผน จาก “ตานาน” กล่าวว่า ชาวม้งจึงออกเดินทางไปพบเหย่อเซ้า เพื่อขอหนังสือมา
ประกอบพิธีเกี่ยวกับคนตาย แต่ถูกหนูกันขาดหมด เหย่อเซ้า บอกให้ชาวม้งคิดหาวิธีเอง ดังนั้น ชาวม้งจึงทาแคนและ
กลองขึ้นมาใช้เป็นส่วนประกอบ สาหรับการแต่งกายของคนตาย จะต้องแต่ชุดยาวหรือชุดคนแก่ “เค้าลัวเล่า” (เป็น
ชุดเดียวกับชุดเจ้าสาว ที่หญิงชาวม้งทุกคนจะเก็บไว้ใส่อีกครั้งในวันที่จากโลกนี้) และผู้ที่เข้ามาร่วมแสดงความเสียใจ
กับผู้ที่เสียชีวิตนั้นต้องแต่งกายอย่างสุภาพที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของความเป็นชาวม้ง สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมด คือ
ระบบคุ ณ ค่ า ที่ ส ร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคนกั บ คน ที่ แ สดงออกถึ ง ความผู ก พั น เพื่ อ คงไว้ ซึ่ ง อั ต ลั ก ษณ์ ท าง
ประวัติศาสตร์ของตนเอง
ในประเด็นเรื่อง เก้าหมิกับเจ่าหนู่ (Nhauj Mim, Nraug Nus) สองพี่น้องแต่งงานกัน เมื่อลูกที่เกิดออกมา
ผิดปกติ คือ ไม่มีใบหน้า ไม่มีแขน และไม่มีขา แต่เป็นรูปทรงกลมเหมือนลูกโป่งที่อ่อนปวกเปียก กลิ้งไป กลิ้งมา
เท่านั้น กลายเป็นกฎจารีตทางสังคม คือ ห้ามแต่งงานในสายสกุลแซ่เดียวกันอย่างเด็ดขาด โดยออกอุบายว่า จะทา
ให้ชีวิตคู่ไม่มีความสุข อยู่อย่างลาบาก ถึงจะอยู่ต่างที่ ต่างถิ่นกันก็ตาม ให้ถือเสมือนเป็นพี่เป็นน้องร่วมสายเลือดพ่อ
แม่เดียวกัน
สรุปได้ว่า ผลการวิเคราะห์พบว่า ระบบสังคมและการทาหน้าที่พื้นฐานบนความสัมพันธ์ในอัตลักษณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ชุมชนม้ง ผ่าน “ตานาน” บทสวดชี้นาทางคนตาย ที่เกิดจากความเชื่อแบบดั้งเดิม (ศาสนาวิญญาณ)
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มาเป็นกลไกการกาหนดพฤติกรรมการบาเพ็ญกุศลศพ และเราเรียกสิ่งนี้ว่า “หน้าที”่ และเมื่อพิจารณาหน้าที่พื้นฐาน
จะมีการอธิบายถึงสายสัมพันธ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเชื่อมโยงถึงวิถีชีวิตใน
เรื่องของ ระบบผลิต คือ ผลิตชุดความรู้อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม รูปแบบการบาเพ็ญกุศลศพที่ให้ความสาคัญกับ
“ความกตัญญู” ระบบความสัมพันธ์ คือ กลุ่มเครือญาติที่เข้ามาร่วมงาน มีการแสดงออกถึงความรัก และความห่วง
หา พร้อมแสดงพลังของความเป็นกลุ่มเครือญาติด้วยแรงกายและทรัพย์ (อาหาร) ร่วมกันการบาเพ็ญกุศลศพ ให้กับ
คนตาย และ ระบบคุณค่า คือ การส่งมอบอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ให้กับคนรุ่นอนาคต ซึ่งเป็นกระบวนการตอก
ย้าจิตสานึกร่วมทางประวัติศาสตร์ (Historical Consciousness) ของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งที่มีรากเหง้ามาอย่างยาวนาน
อภิปรายผลการวิจัย
1. แหล่งกาเนิดของชนชาติเหมียวมีความสัมพันธ์กับ “ซานเหมียว” และ “หนานหมาน” ในยุคดึกดาบรรพ์
คือ ตั้งแต่ประมาณ 5,000 ปีก่อน บรรพบุรุษชาวเหมียวหรือม้งน่าจะมาจากชนเผ่าที่เรียกตัวเองว่า “จิวลี่” ตั้งถิ่น
ฐานอยู่ในพื้นที่ราบภาคตะวันออกของจีน บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้าเหลือง และแม่น้าแยงซี โดยมีจีหยู่ (Chi You/Txiv
Wawg) จากนั้ น ชาวเหมี ย วจึ งได้ อ พยพลงทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ เข้ า สู่ บ ริ เ วณทะเลสาบต้ งถิ น (Dong Ting)
มณฑลหยูนาน สอดคล้องกับ จุฑาพรรธ์ (จามจุรี) ผดุงชีวิต , (2551 : 60) กล่าวถึงหน้าที่ของประวัติศาสตร์ สามารถ
นามาอธิบายว่า “เราคือใคร บรรพบุรุษของเราเป็นใคร” มีการอธิบายถึงสถานการณ์ และสถานภาพของคนกลุ่มต่าง
ๆ ในสังคมที่สูงต่า ไม่เท่ากันเพราะเหตุใด รวมไปถึงบทบาทในฐานะที่เป็น “บทบัญญัติ” แนวทางในการประกอบ
อาชีพต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่มชนที่แตกต่างกัน มนุษย์จาเป็นต้ องมีการเรียนรู้ผ่านการรับรู้ จึงมีรูปแบบการรับรู้ และ
วัฒนธรรมเป็นตัวกาหนดความหมาย โดยส่งผ่านทางประสบการณ์ของมนุษย์ ขึ้นอยู่กับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์
อัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ ชุม ชนม้ ง ผ่าน “ตานาน” คือ กระบวนการสร้างและสืบทอดมรดกทาง
วัฒนธรรมในการบาเพ็ญกุศลศพ มีการผลิตซ้า (Reproduction) พิธีกรรม ที่แสดงถึงความมีตัวตน ส่งผลต่อการซึม
ซับความรู้สึกนึกคิด และการสร้างอุดมการณ์ของความเป็นอัตลักษณ์ โดยถ่ายทอดเรื่องเล่าที่เกิดจากภาพอดีต ผ่าน
สมาชิกใหม่ของตนเองในแต่ละรุ่น สอดคล้องกับ วสันต์ ปัญญาแก้ว (2559 : 50) กล่าวว่า อัตลักษณ์ มีความเชื่อมถึง
“ความเป็นปัจเจก” ที่เชื่อมต่อกับระบบสังคม เป็นเรื่องของการใช้สัญลักษณ์ (Symbols) เพราะการแสดงออกซึ่ง
ความสั ม พั น ธ์ เกี่ ยวกั บ มิติ “ภายใน” ของความเป็ น ตั วเราอย่า งมาก ทั้ งในด้ า นอารมณ์ ความรู้ สึ ก นึ กคิ ด และ
สอดคล้องกับ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (2547 : 64-67) ระบุว่า กระบวนการและเนื้อหาในการสร้าง และสืบทอด
ความเป็ น อั ต ลั ก ษณ์ ท างชาติ พั น ธุ์ ม้ ง ในการบ าเพ็ ญ กุ ศ ลศพ ผ่ า น “ต านาน” เรื่ อ งเล่ า ทางประวั ติ ศ าสตร์ คื อ
กระบวนการสร้าง และ สืบทอดอัตลักษณ์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อความเป็นตัวตน และเป็นกลไกในการซึมซับ และ
สามารถสร้างความตระหนักในอุดมการณ์ของความเป็นชาติพันธุ์ของตนเองต่อสมาชิก และต้องการแยกความเป็น
“เขา เป็น เรา” ให้ชัดเจน
2. ระบบสังคมและการทาหน้าที่พื้นฐานที่ให้ความสาคัญกับอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ชุมชนม้ง ผ่าน
“ตานาน” บทสวดชี้นาทางคนตาย สอดคล้ องกับ ศิริพร ณ ถลาง (2557 : 366, 377-378) กล่าวว่า เรื่องเล่าทาง
ประวัติศาสตร์วิถีวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม จะเกี่ยวข้องกับผู้มีอานาจเหนือธรรมชาติ ที่ทาให้ “มนุษย์” ต้องประกอบ
พิธีกรรมตามความเชื่อ เพื่อใช้ในการสร้างขวัญ กาลังใจ และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีดารงอยู่ และประวัติศาสตร์
วิถีชุมชน คือ กระบวนการเปิดพื้นที่ทางสังคมให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ของตนได้มีที่ยืน
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ในประเด็น เรื่อง เก้าหมิกับเจ่าหนู่ (Nhauj Mim, Nraug Nus) สองพี่น้องแต่งงานกัน เมื่อลูกที่เกิดออกมา
จะมีความผิดปกติ เป็นสิ่งที่เกิดจากสานึกร่วมทางประวัติ ศาสตร์ เกี่ยวข้องกับระบบความสัมพันธ์กลุ่มเครือญาติได้
อย่างเป็นระบบ พร้องทั้งส่งมอบมรดกทางวัฒนธรรมให้กับชาวม้งรุ่นอนาคตได้อย่างสมบูรณ์ สอดคล้องกับ ศิริพร ณ
ถลาง (2557 : 366, 377-378) กล่าวว่า “ตานาน” คือ กระบวนการอธิบายกาเนิด และอัตลักษณ์ของกลุ่มชน
(Myth of Origin) และบทบาท และสถานภาพ เพื่อให้คนในสังคมที่มีความเชื่อแบบดั้งเดิมหรือสังคมประเพณี โดย
ใช้เรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์มาอธิบายกลุ่มชาติพันธุ์ของตนเอง ตนเป็นใคร มีกาเนิดอย่างไร พร้อมกับกาหนด
รูปแบบการจัดความสัมพันธ์ของสายสกุล (แซ่) ที่สมาชิกในกลุ่มจะต้องประพฤติปฏิบัติ ซึ่งเปรียบเสมือน “จารีต”
ของกลุ่มตนเอง
การอธิบายถึงสายสัมพันธ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเชื่อมโยงถึงวิถี
ชีวิตในเรื่องของ ระบบผลิต ระบบความสัมพันธ์ และ ระบบคุณค่า คือ การส่งมอบอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ให้กบั
คนรุ่นอนาคต สอดคล้องกับ ศิริพร ณ ถลาง, (2557 : 364) กล่าวว่า ทฤษฎีบทบาทหน้าที่นิยม มองว่าวัฒนธรรม
ส่วนต่าง ๆ ในสังคมมีหน้าที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ทั้งทางด้านปัจจัยพื้นฐาน ทางด้านความมั่นคงของ
สังคม และความมั่นคงทางด้านจิตใจ ในสังคมประเพณี พิธีกรรมมี หน้าที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ถึง 2
ด้าน คือ ทั้งด้านสังคมและทางด้านจิตใจ
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาไปถอดบทเรียนเพื่อเป็นสื่อในการส่งเสริมและนาเสนออัตลักษณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ชาวม้ง ให้กับผู้ที่มีความสนใจด้านสังคมวิทยาหรือบุคคลทั่วไป เพื่อสร้างการยอมรับและความเข้าใจ
อันดีต่อกันในความหลากหลายทางเชื้อชาติ ความเชื่อและวัฒนธรรม นาไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวและอยู่ร่วมกันอย่าง
สงบสุขสืบไป
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยต่อยอดภูมิปัญญาการทอผ้าแบบดั้งเดิมในวิถีวัฒนธรรมการแต่งกายจากใยกันชง
2. กลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดตาก มีอัตลักษณ์ประเพณีที่ดีงามและมีชุดความรู้แบบดั้งเดิม ควรมีการ
ศึกษาวิจัย เรื่อง “การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านประเพณี ตามปีปฏิทินกลุ่มชาติพันธุ์ม้งแบบมีส่วนร่วม”
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การเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติพันธุ์ในพื้นที่ชุมชนภาคเหนือ
ตอนล่างแบบมีส่วนร่วม
วศิน ปัญญาวุธตระกูล1 และ สมิทธิ เสมพูล2
Wasin Panyavuttrakul1 and Samitti Sempool2

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่อง การเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติพันธุ์ในพื้นที่ชุม ชนภาคเหนื อตอนล่า งแบบมี
ส่ ว นรวมมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการวิ จั ย คื อ 1.เพื่ อ พั ฒ นานวั ต กรรมในการเขี ย นประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น ชาติ พั น ธุ์
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติพันธุ์ในพื้นที่ชุมชนภาคเหนือตอนล่างแบบมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการแบบมีส่วนร่วม 2.
เพื่อศึกษาเงื่อนไขปัจจัยของความสาเร็จในการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมในการเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติพันธุ์ใน
พื้นที่ชุมชนภาคเหนือตอนล่างแบบมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพ โดยมีระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ คือ การวิจัยแบบมีส่วนรวม
โดยมีโรงเรียนคู่พัฒนาจานวน 7 โรงเรียน ในเขตภาคเหนือตอนล่าง เพื่อรวมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์ ภายใต้ตัวแปร 4 ตัวแปร ได้แก่ U = Unit หมายถึง กลุ่มผู้มีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม ในที่ นี้
หมายถึง ผู้มีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม 7 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น ครู นักเรียน ชุมชน พี่เลี้ยง (มหาวิทยาลัย) S =
System หมายถึง ข้อมูล เรื่องราว ระบบการจัดเก็บ K = Knowledge หมายถึง ความรู้และวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ความรู้ N = Network หมายถึง เครือข่ายผู้มีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม โดยมีขั้นตอนในการดาเนินงาน 4
ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 KU คือ กระบวนการอบรมครูแกนนานักเรียน ขั้นที่ 2 US คือ กระบวนการจัดเก็บ
ข้อมูล ขั้นที่ 3 SK คือ กระบวนการวิเคราะห์และเขียนประวัติศาสตร์และนวัตกรรม ขั้นที่ 4 KN คือ กระบวนการนา
ความรู้คืนสู่ชุมชน
ผลการวิจัยพบว่า แต่ละโรงเรียนมีกระบวนการ การเรียนรู้ในแต่ละระดับที่แตกต่างกัน พบว่าขั้นตอนที่ 1
และขั้นตอนที่ 2 ทุกโรงเรียนประสบความสาเร็จในการดาเนินงาน ขั้นตอนที่ 3 มีกระบวนการเรียนรู้ในลักษณะที่
แตกต่างกันใน 3 รูปแบบ โดยแต่ละโรงเรียนยุติการพัฒนาในระดับขั้นนี้ รูปแบบที่ 1 สามารถวิเคราะห์และเรียบเรียง
ประวัติศาสตร์ได้ในกลุ่มนักเรียนตามประเด็นที่กาหนด แต่ยังไม่เกิดเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จานวน 3 โงเรียน
รูปแบบที่ 2 เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีควาเข้าในในกระบวนการวิจัยทางประวัติศาสตร์ จนนาไปสู่
กิจกรรมใหม่และการเพิ่มกระบวนการวิจัยทางประวัตศิ าสตร์ในกลุ่มสาระอื่น จานวน 1 โรงเรียน รูปแบบที่ 3 พัฒนา
กระบวนการและเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลของตนเองในรูปแฟ้มสะสมงาน และพิพิธภั ณฑ์ทางโรงเรียน จน
นาไปสู่ความภาคภูมิใจ จานวน 1 โรงเรียน ขั้นที่ 4 โรงเรียนสามรถพัฒนาต่อไปสู่การสร้างเครือข่ายคื อความรู้สู่
ชุมชนจานวน 2 โรงเรียน เพื่อนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างรายได้ ตลอดจนก่อเกิดจิตสานึกในท้องถิ่นของตน

อาจารย์ประจาภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 นิสิตสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ปัจจัยและเงื่อนไขของความสาเร็จแต่ละขั้นตอนที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ 1.บทบาทของครูพี่เลี้ยงต้องมี
ความสนใจและเห็นความสาคัญของชุมชน 2.กระบวนการจัดการเรียนการสอนในรูปรายวิชาจะนาไปสู่การพัฒนาได้
อย่างเป็นระบบ และสม่าเสมอ 3.บทบาทของผู้บริหารในการเอื้ออานวยและสนับสนุนต่อการทางานของครูและ
นักเรียน 4. กลุ่มนักเรียนแกนนาและกลุ่มนักเรียนพี่เลี้ยงมีส่วนสาคัญในการขยายองค์ครามรู้ไปสูเ่ พื่อนในกลุ่ม 5.การ
ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ต่อชุมชน ระหว่างชุมชนและโรงเรียนโดยผ่านคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วน
ผลักดันการดาเนินงาน
คาสาคัญ: การเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติพันธุ์, ภาคเหนือตอนล่าง, การมีส่วนร่วม
ความสาคัญและที่มา
ประเทศไทยเผชิญสถานการณ์ที่เกี่ยวกับปัญหาของการพัฒนาประเทศในช่วงเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมา
แม้ว่าในวงวิชาการและบรรดานักคิด รวมทั้งวงการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนนโยบายต่างก็ไม่ได้หยุดนิ่ง ต่างได้มี
ความพยายามในการคิดค้น และพัฒนาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ในลักษณะต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายที่สาคัญคือ
“กระบวนการสร้างสานึกเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นฐานของทรัพยากร อย่างเน้นมโนทัศน์ความเป็นไทย
เสรีภาพของการตัดสินใจที่เหมาะสมต่อบริบทของท้องถิ่นและประเทศ”
สังคมไทยจะมีความพยายามในการผลักดันให้ส่วนต่าง ๆ ของสังคมเข้ามารับผิดชอบให้มากขึ้นเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนทั้งในเขตเมืองและท้องถิ่น เช่น แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน เป็นต้น แต่การพัฒนาในระดับ
สาธารณะทั้งระดับเมืองและท้องถิ่น พบว่าปัจจัยซับซ้อนมากมาย ทาให้ความพยายามในการผลักดันให้ส่วนต่าง ๆ
ของสังคมประสบกับปัญหา และอุปสรรคต่อการพัฒนาของสังคมไทย คือ การที่คนไทยมองโลกในแง่ร้าย เชื่อในเรื่อง
อัศวินม้าขาว ไม่กล้ารับผิดชอบ ทาให้คนไทยมองการเมืองเป็นเรื่องของละคร ลักษณะนี้ ธีรยุทธ บุญมี (2538)
เรียกว่า “ประวัติศาสตร์แบบซ้าซาก” ความเข้าใจดังกล่าวก็อาจกล่าวได้ว่าเป็นผลผลิตของการสอนการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ของสังคมคนไทยที่เน้นทักษะเป็นเป้าหมาย ดังกล่าวของ อรรถจักร สัตยานุรักษ์ (2544) ดังความว่า
“... ประวัติศาสตร์ ก็เช่นเดียวกัน ถูกสอนให้ท่องจา ถูกสอนให้ไม่เป็นประวัติศาสตร์มาเนิ่น
นาน ถูกสอนให้มองไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงทั้งหลาย ผลักภาระความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดให้กับ
ผู้นาทั้งนั้น ซึ่งคือการคิดที่ไม่เป็นประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง ความรู้อื่น ๆ ก็เช่นเดียวกัน เราถูกทาให้
เหลือเพียงแค่ศึกษาถึงสิ่งที่ผมเรียกว่าเป็นเพียงผลลัพธ์หรือข้อเท็จจริงบางส่วนของความรู้เท่านั้น ไม่
ศึกษาถึงกระบวนการ ต่าง ๆ เราไม่ศึกษาถึงกระบวนการที่จะนามาสู่การเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ ...”
การนาเสนอเรื่องราวในอดีตของสังคมที่ผ่านมาทั้งในระดับสถานศึกษาและสาธารณะ พบว่าอยู่ภายใต้
บริบท พลานุภาพของผู้นา การบริหารรัฐชาติ หรือสานึกย้อนไปสู่การอพยพหลายร้อยปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการสร้างรัฐชาติ (Nation state) ไม่ใช่การมุ่งไปสู่การสร้างสังคม ทาให้ประวัติศาสตร์ไม่ผูกพันกับการดารง
อยู่ของวิถีชีวิตปัจจุบัน แนวทางที่จะหลุดพ้นจากสภาพของการอยู่ในสังคมที่มีลักษณะของประวัติศาสตร์ช้าซากนั้น
คือการที่ประชาชนต้องเชื่อมั่นในอานาจและศักยภาพของตนเองในระดับต่างๆ ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลฐานะหนึ่ง
และระดับโครงสร้างหรือเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอีกฐานะหนึ่ง เป็นความสมานสามัคคีกัน โดยตนเองรู้สึกถึงสถานะ
ความเป็นมนุษย์ที่มีศักยภาพที่เท่าเทียมกันที่เป็นความสัมพันธ์ในลักษณะที่เกื้อกูลกัน ไม่ใช่การอยู่ในลักษณะของการ
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อุปถัมภ์ โดยมีรากฐานสาคัญที่จะนาไปสู่ผลสาเร็จ คือการมีสานึกของผู้พึ่งตนเองได้ที่มีความต้องการพัฒนาท้องถิ่น
ด้วยสานึกร่วมกัน
ปัญหาสาคัญคือการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาพัฒนาเพียงระดับของการพัฒนาในฐานะของ
ศาสตร์ และเทคนิควิธีการหาความเข้าใจเท่านั้น ไม่อาจก้าวข้ามหลุดพ้นจากความทรงจาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ซ้าซากของสังคม ไปสู่การพัฒนาสานึกทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณลักษณะพิเศษ ที่สามารถเกี่ยวเนื่องกับชีวิตปัจจุบัน
ขณะ ของผู้เกี่ยวข้องได้ อันนาไปสู่วิถีแห่งพฤติกรรมและการปฏิบัติซึ่งเป็นที่ยอมรับระหว่างกัน
ดั งนั้ น กระบวนการพั ฒ นารูป แบบวิ ธี ก ารรับ รู้ป ระวั ติศ าสตร์ ข องสั งคมไทย จะก้ า วสู่ ก ารสร้า งสานึก
สาธารณะ ที่หลุดพ้นประวัติศาสตร์ซ้าซากได้ ต้องสร้างอานาจในการอธิบายจากความทรงจาที่สร้าง และเสนอจาก
สานึกของความเสมอภาค ไม่ว่าสมาชิกของสังคมจะอยู่บนยอดเขา บางส่วนอยู่ที่โล่ง หรือบางส่วนอยู่ริมแม่น้า บน
พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมที่ไม่แบนราบเท่าเทียมกัน แต่คนย่อมศักยภาพในการเรียนรู้และเข้าถึงความสัมพันธ์
ระหว่างธรรมชาติ และความสามารถของตนเองต่อพื้นที่นั้น ๆ ความจาเป็นที่สาคัญก็คือการเปิดพื้นที่สานึกสาธารณะ
ทางประวั ติ ศาสตร์ที่ ปิ ดตายของชุ มชนไทย ให้ เ ปิ ด ออก เป็ น สิ่ งจ าเป็ นเร่งด่ว น น าไปสู่ การเปลี่ย นแปลงในเชิง
โครงสร้างอื่น ๆ ต่อไป ดังที่เบ๊นท์ ฟรีเบียร์ กล่าวถึงสานึกในประวัติศาสตร์ ที่มีพลังต่อการสร้างองค์ความรู้ ตาม
แนวปัญญาแห่งการปฏิบัติการชีวิตเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทั้งความรู้ด้านสังคมศาสตร์ และการใช้ในการ
ดารงชีวิตระดับบุคคลและสังคม ความว่า
“… นี่ คื อ เหตุ ผลที่ ว่ าท าไมนิ ชเช่ แ ละฟู โก้ จึงมองว่ า “ประวั ติ ศ าสตร์ ” เป็ น พื้ น ฐานของ
สังคมศาสตร์และปรัชญา และฟูโก้ยังวิพากษ์วิจารณ์นักสังคมศาสตร์และนักปรัชญาที่ขาด ‘สานึกใน
ประวัติศาสตร์ ’ (historical sense) ด้วย และ ณ จุดนี้อีกเช่นกันที่ว่าทาไมประวัติศาสตร์จึงเป็น
แกนกลางของการวิจัยตามแนวปัญญาแห่งการปฏิบัติอันลุ่มลึก ในสองนัยหรือสองความหมาย
ด้วยกัน ซึ่งนัยแรก ก็คือ เนื่องจาก ‘ประวัติศาสตร์’ เป็นการบอกเล่าซึ่งเต็มไปด้วยผู้กระทาและ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นเรื่องเฉพาะเจาะจง (specific actors and events) ซึ่งเป็นสิ่งที่ คลิฟฟอร์ด
เกี๊ ย ด (Clifford Geertz) เรี ย กว่ า “เรื่ อ งราวที่ มี เ ค้ า โครงเรื่ อ งแบบศาสตร์ ” (a story with a
scientific plot) สาหรับนัยหรือความหมายประการที่สอง ก็คือ ประวัติศาสตร์ เป็น “การบันทึก
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ” พบว่า “ศาสตร์แห่งการบอกเล่า ” (Narratology) ซึ่งมักจะเป็นที่
เข้าใจกันว่าเป็นศาสตร์ที่ให้ความสาคัญกับคาถามที่ว่า… “ทาอย่างไรหรือวิธีการอะไรที่ดีที่สุดที่จะทา
ให้เราได้รับรู้หรือสามารถเข้าถึงเรื่องราวที่ซื่อสัตย์เรื่องหนึ่งด้วยวิธีการบอกเล่าที่สัตย์ซื่อ ” (how
best to get an honest story to be honestly told) ซึ่ ง เป็ น ศาสตร์ ที่ มี ค วามส าคั ญ มากกว่ า
“ทฤษฏีที่ว่าด้วยความเป็นมาของความรู้และภววิทยา” (epistemology and ontology)”
จากคากล่าวข้างต้น ทาให้เห็นได้ว่า ปฏิบัติการชีวิตมีความสาคัญต่อการเรียนรู้ การดารงอยู่ของเรื่องราวใน
อดีตที่ผู้เกี่ยวข้องนั้นได้สร้างขึ้นเอง ในรูปแบบของการบอกเล่า ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่า ค่านิยมของผู้เล่า
กับความจริงที่เขารับรู้ การเปิดโอกาสให้ท่วงทานองของบทสนทนาและเสียงอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
ประชาชนกับสภาพสังคมของเขา เป็นจุดสาคัญในการศึกษา เพราะข้อสาคัญของประวัติศาสตร์คือเรื่องราวของผู้คน
เมื่อปรับระดับจากชาติ สู่ท้องถิ่น มาสู่ระดับเรื่องราวที่บุคคลรับรู้และทรงจาได้ ผ่านประสบการณ์ตรงหรือให้คุณค่า
อย่างมีส่วนร่วม คือการเข้าสู่บทสนทนาระหว่างปัจเจกบุคคลกับสังคม เพื่อช่วยสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่า ค่านิยมใน
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เชิงคุณธรรม (Moral debate) กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสาธารณะ สิ่งนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social
Change) ระดับอานาจการอธิบายความด้วยบุคคล เพื่อการรับมือและปรับ ความสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ หรือบุคคล
ระดับต่าง ๆ จากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที เข้าสู่ความสามารถในการสร้างสรรค์ เพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ดาเนินการในชีวิตที่ปฏิบัติได้จริง
ในปัจจุบันแนวความคิดดังกล่าวได้รับการตระหนักถึงอย่างมาก ดังนั้นโครงการพัฒนารูปแบบการเขียน
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติพันธุ์ ในพื้นที่ชุมชนภาคเหนือตอนล่างแบบมีส่วนร่วม จึงมีเป้าหมายพัฒนากระบวนการ
เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ให้นักเรียนเกิดการสร้างความรู้จากประสบการณ์ ลงมือปฏิบัติ
และสามารถคิดสร้างสรรค์ได้ อันจะนาไปสู่การจัดการเรียนการสอนจริงผ่านโรงเรียนคู่พัฒนาในเขตจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนานวัตกรรมในการเขียนประวัตศิ าสตร์ท้องถิ่นชาติพันธุ์ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติพันธุ์ ใน
พื้นที่ชุมชนภาคเหนือตอนล่างแบบมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการแบบมีส่วนร่วม
2. เพื่อศึกษาเงื่อนไข ปัจจัยของความสาเร็จในการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมในการเขียนประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นชาติพันธุ์ในพื้นที่ชุมชนภาคเหนือตอนล่างแบบมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพ
แนวคิด เนื้อหาสาระ และรูปแบบการดาเนินการวิจัยแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนแต่ละโรงเรียน ได้ดาเนินการภายใต้กรอบแนวคิดหลักของโครงการพัฒนารูปแบบการเขียน
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติพันธุ์ ในพื้นที่ชุมชนภาคเหนือตอนล่างแบบมีส่วนร่วม แต่ดาเนินการค้นหาประเด็นความ
ต้องการในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเกิดจากเด็กและเยาวชนร่วมกับโรงเรียน ครู พี่เลี้ยงและชุมชนพร้อมกับ
พิจารณาบริบทของพื้นที่และชุมชนแล้วจัดทารายละเอียดของวัตถุประสงค์เป้าหมายสาระแนวทางและกิจกรรมการ
ดาเนินงาน ซึ่งจะกล่าวถึงสาระและแนวทางการดาเนินงาน การพัฒนารูปแบบของผู้เรียนแต่ละโครงการของโรงเรียน
ดังต่อไปนี้
1. แนวคิดหลักของการดาเนินงานการพัฒนารูปแบบการเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ชาติพันธุ์ในพื้นที่ชุมชนภาคเหนือตอนล่างแบบมีส่วนร่วม
แนวคิดหลักของการดาเนินงานในครั้งนี้ ดาเนินการภายใต้แนวคิด Culdutainment Model คือรูปแบบ
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมแบบใหม่ที่เน้นการเรียนรู้อย่างสนุกสนานผ่านกระบวนการวิธีวิทยาและเทคนิคการสอนใน
ระดับมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเป็นกระบวนการเชื่อมโยงในทุกองค์ประกอบหรือทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องเป็นไปในลักษณะของการเกื้อกูลแบ่งปันสมดุลเพื่อนาไปสู่ระบบสังคมที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติพันธุ์ ในพื้นที่ชุมชนภาคเหนือตอนล่างแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
รูปแบบการเขียนประวัติศาสตร์ฯ ที่เหมาะสม
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ภาพ 1 รูปแบบการเรียนรู้แบบมีสว่ นร่วม Culdutainment Model
จากภาพ Culdutainment Model สามารถอธิบายความหมายของแต่ละส่วนดังนี้
U = Unit หมายถึง กลุ่มผู้มีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม ในที่นี้หมายถึง ผู้มีส่วนร่วมในการดาเนิน
กิจกรรม 7 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น ครู นักเรียน ชุมชน พี่เลี้ยง (มหาวิทยาลัย) ได้แก่ โรงเรียนใน โครงการวิจัย 7
โรงเรียน โรงเรียนชาติตระการวิทยา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 โรงเรียนบ้านเมืองเก่าศรีอินทราทิตย์ โรงเรียน
อนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) และ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม โรงเรียนนครไทย และโรงเรียนสามเงาวิทยาคม
S = System หมายถึง ข้อมูล เรื่องราว ระบบการจัดเก็บ
K = Knowledge หมายถึง ความรู้และวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้
N = Network หมายถึง เครือข่ายผู้มีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม
เมื่อส่วนต่าง ๆ เชื่อมโยงเข้าด้วยกันโดยผ่านกระบวนการวิธีวิทยาและเทคนิคการสอนในระดับมัธยมศึกษา
จะทาให้เกิดประโยชน์หลายประการทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน การเสริมคุณภาพของครู
องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการดาเนินงานดังนี้
1. สาระและเนื้อหาการดาเนินงานการพัฒนารูปแบบการเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติ
พันธุ์ในพื้นที่ชุมชนภาคเหนือตอนล่างแบบมีส่วนร่วม
จากการค้นหาประเด็นความต้องการในการเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติพั นธุ์ ในพื้นที่ชุมชนภาคเหนือ
ตอนล่ า งแบบมีส่ว นร่ วม ของโรงเรียนคู่พั ฒ นาประกอบกั บศัก ยภาพและสมรรถนะของพี่ เลี้ยง (มหาวิทยาลัย)
ขอบเขตและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนของแต่ละพื้นที่จึงแตกต่างกันออกไปดังมีรายละเอียด
ต่อไปนี้
ด้านสาระและเนื้อหา
การกาหนดโครงร่างประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่สามารถเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างกระบวนการ
การทาความเข้าใจบทเรียนทางประวัติศาสตร์ มีเป้าหมายในการมีส่วนร่วม ลงมือปฏิบัติ สร้างประสบการณ์และ
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ดังนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่และอาชีพของ
ชุมชนตามแต่ละท้องที่โรงเรียนที่สนใจประเด็นที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่และอาชีพของชุมชนในท้องถิ่นมีจานวน
5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชาติตระการวิทยา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 โรงเรียนบ้านเมืองเก่าศรีอินทราทิตย์
โรงเรี ยนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) และโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สาหรับประเด็นที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ประเพณี มีโรงเรียนคู่พัฒนาที่สนใจ 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนนครไทย และโรงเรียนสามเงาวิทยาคม
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การพัฒนาทักษะและคุณลักษณะต่าง ๆ ของนักเรียน
นอกจากประเด็นเนื้อหาสาระในการเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติพันธุ์ในท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่างแบบ
มีส่วนร่วมแล้วพี่เลี้ยง (มหาวิทยาลัย) ยังได้คานึงถึงการพัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ได้แก่
ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดริเริ่ม ทักษะทางสังคม เช่นการร่วมทางานหรือการเพิ่มทั กษะชีวิตและการทางาน
เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างคน กลุ่มชาติพันธุ์ วัฒนธรรม นิเวศน์และวิถีชีวิตในชุมชน ผ่านกระบวนการวิธีวิทยา
และเทคนิคการสอนในระดับมัธยมศึกษาที่เหมือนกันในทุกโรงเรียนคู่พัฒนา โดยการอบรมเพื่อพัฒนากระบวนการ
แบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้าง “ทีม” ในการเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติพันธุ์ฯ โดยใช้เครื่องมือ แนวทาง วิธีวิทยา
เทคนิคการสอน เพื่อให้นักเรียนสามารถเก็บข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลได้
ด้านบริบทของพื้นที่
ประเด็นเนื้อหาสาระในการเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติพันธุ์ในท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่างแบบมีส่วนร่วม
ของโรงเรียนคู่พัฒนาทุกโรงเรียนมีการเชื่อมโยงกับบริบทของพื้นที่ ท้องถิ่นอาศัยของนักเรียน ซึ่งถูกคัดเลือกตาม
ความพึงพอใจของนักเรียนและครูพี่เลี้ยง โดยคานึงถึงคุณค่าของการเรียนรู้ชุมชนและรักท้องถิ่น ซึ่งเป็น
ท้องถิ่นที่นักเรียนมีความสัมพันธ์ระหว่างคน กลุ่มชาติพันธุ์ วัฒนธรรม นิเวศน์และวิถีชีวิตในชุมชน ดังตารางต่อไปนี้
ตาราง 1 สรุปสาระสาคัญประเภทเนื้อหาวิถีชีวิตความเป็นอยู่และอาชีพของชุมชนในท้องถิ่น
โรงเรียน
ชาติตระการวิทยา

พื้นที่โครงการ
อ.ชาติตระการ จ.
พิษณุโลก

ราชประชานุเคราะห์ 23

อ. นครไทย
จ. พิษณุโลก

บ้านเมืองเก่าศรีอินทราทิตย์

อ.เมือง
จ.สุโขทัย

อนุบาลท่าปลา
(ชุมชนร่วมจิต)

อ. ท่าปลา
จ. อุตรดิตถ์

บึงสามพันวิทยาคม

อ. บึงสามพัน
จ. เพชรบูรณ์

ชื่อโครงการ
การศึกษาลายผ้าทอมือกลุ่มทอผ้าบ้าน
นาเมือง

สาระสาคัญ
1. การเปลี่ ย นแปลงวิถี ชีวิต ของกลุ่ ม ทอผ้ า มือ ชาติ
ตระการ บ้านนาเมือง
2. กระบวนการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่ม
3. ข้อมูลช่างทอผ้าและลวดลายผ้าทอ
การศึกษาลายปักผ้าชนเผ่าม้งของ
1. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนม้งในเขตนครไทย –
โรงเรียนราชประชานุ-เคราะห์ 23
ชาติตระการ
2. การเปลี่ยนแปลงวิถีลายผ้าปักม้งในเขตนครไทย –
ชาติตระการและลายผ้าปักม้ง
วิถีชีวิตช่างปั้นเครื่องสังคโลก อ.เมือง 1. การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิ ตช่างปั้นเครื่องสังคโลก อ.
เก่า จ.สุโขทัย
เมืองเก่า จ.สุโขทัย
2. ประวั ติ ช่ า งปั้ น เครื่ อ งสั ง คโลกและลวดลายของ
เครื่องสังคโลก
ศึกษาเม็ดมะม่วงหิมพานต์ กับการ
1. การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตคนทาเม็ดมะม่วงหิมพานต์
เปลี่ยนแปลงของชุมชนใน อ.ท่าปลา จ. อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์ หลังการสร้างเขื่อนสิริกิติ์
2. ธุรกิจวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์
วิถีชีวิตคนจับปลารอบลาน้าบึงสามพัน 1. การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตคนจับปลารอบลาน้าบึ ง
บริเวณวัดบึงล่าง
สามพันบริเวณวัดบึงล่างและเครื่องมือจับปลา
2. การเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ครอบครัว
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นครไทย

อ. นครไทย
จ. พิษณุโลก

สามเงาวิทยาคม

อ.สามเงา
จ. พิษณุโลก

การศึกษาการแทงหยวกประดับแลแห่
นาคของอาเภอนครไทย จังหวัด
พิษณุโลก
พระเจ้าทันใจสามพี่นอ้ งชุมชนบ้านนา
ในน้าเหนือเขื่อนภูมิพลสูห่ มู่บ้าน
จัดสรร

1. การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของช่างแทงหยวกกล้วย
แลแห่นาค อ.นครไทย และเครื่องมือและลวดลาย
2. ประวัติช่างแทงหยวกกล้วยในเขต อ.นครไทย
1. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนบ้านนาในน้าเหนือ
เขื่อนภูมิพลสู่หมู่บา้ นจัดสรร
2. ประเพณี 12 เดื อ นในชุ ม ชนบ้ า นนาในน้ าที่
เกี่ยวข้องกับพระเจ้าทันใจ

ตาราง 2 บริบทแต่ละด้านตาม Culdutainment Model
โรงเรียน

ชื่อโครงการ

ชาติตระการวิทยา

การศึกษาลายผ้าทอ
มือกลุ่มทอผ้า บ้าน
นาเมือง

บริบทแต่ละด้านตาม Culdutainment Model
U = Unit

S = System

K=Knowledge

N = Network

อบรมปฏิบัติการแก่ครู
พี่เลี้ยง และนักเรียน
ในการเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ผ่าน
กระบวนการวิธีวิทยา
และเทคนิคการสอน
ราชประชานุ
การศึกษาลายปักผ้า นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์
ลายผ้าปักม้งบ้านน้า อบรมปฏิบัติการแก่ครู
เคราะห์ 23
ชนเผ่าม้งของ
ม้งที่มีการปักผ้าในชีวิต จวง บ้านน้าคับ บ้าน พี่เลี้ยง และนักเรียน
โรงเรียนราชประชา ประจาวันและอยู่ใน
ห้วยน้าไซ บ้านภูขัด ในการเข้าถึงแหล่ง
นุ-เคราะห์ 23
พื้นที่เก็บข้อมูลทั้งหมด บ้านห้วยทรายเหนือ เรียนรู้ต่างๆ ผ่าน
บ้านร่องกล้า
กระบวนการวิธีวิทยา
และเทคนิคการสอน
อนุบาลท่าปลา
กรณีศึกษาเม็ด
นักเรียนระดับชั้น ม.1- การเปลี่ยนแปลง
อบรมปฏิบัติการแก่ครู
(ชุมชนร่วมจิต)
มะม่วงหิมพานต์ กับ ม.3 ที่อาศัยอยู่ในท้องที่ ธุรกิจวิสาหกิจชุมชน พี่เลี้ยง และนักเรียน
การเปลี่ยนแปลงของ และมีสมาชิกครอบครัว แปรรูปเม็ดมะม่วง
ในการเข้าถึงแหล่ง
ชุมชนใน อ.ท่าปลา มีอาชีพเกีย่ วกับเม็ด
หิม-พานต์
เรียนรู้ต่างๆ ผ่าน
จ.อุตรดิตถ์ หลังการ มะม่วงหิม-พานต์
กระบวน การวิธวี ิทยา
สร้างเขื่อนสิริกิติ์
และเทคนิคการสอน
บึงสามพันวิทยาคม วิถีชีวิตคนจับปลา
นักเรียนระดับชั้น ม.5 ที่ วิถีชีวิตคนจับปลา
อบรมปฏิบัติการแก่ครู
รอบลาน้าบึงสามพัน อาศัยอยู่ใน อ.บึงสาม
และเครื่องมือจับปลา พี่เลี้ยง และนักเรียน
บริเวณวัดบึงล่าง
พัน
ของชาวบ้านที่อาศัย ในการเข้าถึงแหล่ง
บริเวณรอบลาน้าบึง เรียนรู้ต่างๆ ผ่าน
สามพัน
กระบวน การวิธวี ิทยา
บริเวณวัดบึงล่าง
และเทคนิคการสอน
นครไทย
การศึกษาการแทง
นักเรียนระดับชั้น ม.4 - วิถีชีวิตของช่างแทง อบรมปฏิบัติการแก่ครู
หยวกประดับแลแห่ ม.5ที่อาศัยอยู่ใน อ.นคร หยวกกล้วยเครื่องมือ พี่เลี้ยง และนักเรียน
นาคของอาเภอนคร ไทย
และลวดลาย
ในการเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ผ่าน

กลุ่มสมาชิกผ้าทอมือ
บ้านนาเมือง

นักเรียนระดับ ชั้น ม.3
ที่อาศัยอยู่ที่บ้านนา
เมือง ซึ่งคุ้นเคยกับ
สมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้าน
นาเมือง
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ลายผ้าทอที่สมาชิก
กลุ่มทอผ้าบ้านนา
เมืองสามารถทอได้

สมาชิกครอบครัวของ
นักเรียนในพื้นที่ บ้าน
น้าจวง บ้านน้าคับ
บ้านห้วยน้าไซ บ้านภู
ขัด บ้านห้วยทราย
เหนือบ้านร่องกล้า
กลุ่มธุรกิจวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปเม็ด
มะม่วงหิมพานต์
อ.ท่าปลา
จ.อุตรดิตถ์
ชาวบ้านทีอ่ าศัย
บริเวณรอบลาน้าบึง
สามพันบริเวณวัดบึง
ล่าง

ช่างแทงหยวกกล้วยที่
อาศัยอยู่ใน 5 ตาบล
ได้แก่ ต.บ้านพร้าว
ต.นาบัว ต.นครไทย

สามเงาวิทยาคม

ไทย จังหวัด
พิษณุโลก
พระเจ้าทันใจสามพี่
น้องชุมชนบ้านนาใน
น้าเหนือเขื่อนภูมพิ ล
สู่หมู่บ้านจัดสรร

นักเรียนระดับ ชั้น ม. 4
ที่อาศัยอยู่ในชุมชน
หมู่บ้านจัดสรร

กระบวน การวิธวี ิทยา
และเทคนิคการสอน
ประวัติความเป็นมา อบรมปฏิบัติการแก่ครู
และการอพยพของ
พี่เลี้ยง และนักเรียน
ชาวบ้านบ้านนาใน
ในการเข้าถึงแหล่ง
น้าเหนือเขื่อนภูม-ิ พล เรียนรู้ต่างๆ ผ่าน
สู่หมู่บ้านจัดสรรและ กระบวน การวิธวี ิทยา
ประเพณี 12 เดือน
และเทคนิคการสอน
ในชุมชนบ้านนาใน
น้าที่เกี่ยวข้องกับ
พระเจ้าทันใจสามพี่
น้อง วัดชลประทาน
รังสรรค์ บ้านจัดสรร

ต.หนองกระท้าว ต.
เนินเพิ่ม
ผู้เฒ่า ผู้แก่ในชุมชน
หมู่บ้านจัดสรรที่อพยพ
มาจากบ้านนาในน้า
เหนือเขื่อนภูมิพล และ
หน่วยงานองค์กร
ท้องถิ่น

3. ขั้นตอนในการดาเนินงานการพัฒนารูปแบบการเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติพันธุ์
พื้นที่ชุมชนภาคเหนือตอนล่างแบบมีส่วนร่วม
การด าเนิน งานการพัฒ นารูปแบบการเขี ยนประวั ติศาสตร์ท้ องถิ่ นชาติพัน ธุ์ ในพื้ น ที่ ชุม ชนภาคเหนือ
ตอนล่างแบบมีส่วนร่วม มีเป้าหมายให้นักเรียนมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างประสบการณ์
และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติงานในรูปกิจกรรมชิ้นงาน เช่น การจัดทาหนังสือทามือ
การวาดรูป การปักผ้า เป็นต้น
ในขณะเดียวกันครูก็เข้าร่วมในขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ เป็นการเรียนรู้ ร่วมกับนักเรียน เป็นโอกาส
ให้ครูมีการปรับกระบวนทัศน์เพื่อจัดรูปแบบการเรียนรู้แบบใหม่ คือ ครูเป็นผู้จัดการหรือผู้อานวยการเรียนการสอน
สอนให้น้อยลงและให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้มากขึ้น ไม่เน้นการสอนที่บอกให้จาจากหนังสือหรือ
ตารา แต่เน้นการปฏิบัติจริง อีกทั้งยังสามารถพัฒนาด้านเทคนิคและทักษะที่จาเป็นต่อการเรียนรู้แบบใหม่เพื่อให้ครู
สามารถนาไปจัดการเรียนรู้สาหรับนักเรียนทั้งในและนอกห้องเรียนได้จริง เป็นการฝึกให้ครูแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่าน
เครือข่ายที่เกิดขึ้น เช่น เครือข่ายระหว่างครูกับครู เครือข่ายระหว่างครูกับชุมชน นอกจากนี้ครูยังสามารถพัฒนาด้าน
เนื้อหาสาระในวิชา โดยนาวิธีวิทยาและเทคนิคการสอนไปประยุกต์ในรายวิชาที่สอน และมีโอกาสสร้างนวัตกรรม
ด้วยตนเอง เช่น การสร้างสื่อหรือสิ่งประดิษฐ์ประกอบการเรียนการสอน โดยมีรูปแบบการดาเนินงานตามแนวคิด
Culdutainment Model เมื่อนาแต่ละปัจจัยมาเชื่อมโยงกันจะเกิดเป็นกระบวนการและขั้นตอนในการดาเนินงาน
ในการพัฒนารูปแบบการเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติพันธุ์ ในพื้นที่ชุมชนภาคเหนือตอนล่างแบบมีส่วนร่วม ได้แก่
KU คือ กระบวนการอบรมครู/แกนนา/นักเรียน
US คือ กระบวนการจัดเก็บข้อมูล
SK คือ กระบวนการวิเคราะห์เพื่อให้เกิดการเขียนงานประวัติศาสตร์และนวัตกรรม
KN คือ กระบวนการนาข้อมูลความรู้คืนสู่ชุมชน
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ผลการวิจัย
1. การสังเคราะห์และนาเสนอรูปแบบ (Model) การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติ
พันธุ์ในพื้นที่ชมุ ชนภาคเหนือตอนล่างแบบมีส่วนร่วม
ผลการวิจัยพบว่าแต่ละโรงเรียนมีกระบวนการ การเรียนรู้ในแต่ละระดับที่แตกต่างกันในแต่ละขั้นตอน
ดังนี้
ขั้นที่ 1 KU กระบวนการอบรมครู/แกนนา/นักเรียน
กระบวนการอบรมโรงเรียนต้นแบบหรือโรงเรียนคู่พัฒนา 7 โรงเรียนในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่างโดย
ทีมพี่เลี้ยงจากมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนากระบวนการแบบมีส่วนร่วมสร้างทีมในการเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติที่
พันธุ์ในพื้นที่ชุมชนภาคเหนือตอนล่างแบบมีส่วนร่วม โดยการแนะนาการใช้เครื่องมือ แนวทาง วิธีวิทยาและเทคนิค
การสอน เพื่อยกระดับคุณภาพในการเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติพันธุ์ในพื้นที่ชุมชนภาคเหนือตอนล่างแบบมี
ส่วนร่วม เพื่อให้นักเรียนแกนนาและครูสามารถเก็บข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลได้ พบว่าโรงเรียนทุกโรงเรียนประสบ
ความสาเร็จในกระบวนการนี้ ทุกโรงเรี ยนจากการทากิจ กรรม 4 กิจกรรมย่อย คือ 1.กิจกรรมค่อย ๆ คิดลิขิต
ประวัติศาสตร์ 2.กิจกรรมพับประวัติใส่กระดาษ 3.กิจกรรมเขียน Timeline และ 4.กิจกรรมต้นไม้ชุมชนและตุ๊กตา
ชุมชน โดยตัวชี้วัดความสาเร็จนั้นองจากผลการจัดกิจกรรมทั้งสี่กิจกรรม นักเรียนสามารถรู้จักนักประวัติศาสตร์
เข้าใจหน้าที่ของนักประวัติศาสตร์ สามารถทบทวนตัวเองได้ว่าเป็นนักประวัติศาสตร์ได้หรือไม่ อีกทั้ งยังได้ทดลอง
สัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐานจากกิจกรรมที่ 2 เพื่อฝึกความกล้าในการสอบถามและการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า เมื่อ
ได้ทาการรวบรวมข้อมูลแล้วนักเรียนก็สามารถนามาเรียงเป็น Timeline ในกิจกรรมที่ 3 เพื่อมองความเปลี่ยนแปลง
ในชุมชนและนาไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกขึ้นในกิจกรรมที่ 4
ขั้นที่ 2 US คือ กระบวนการจัดเก็บข้อมูล
กระบวนการลงพื้ น ที่เ ก็บ ข้ อมู ลชุ มชน เพื่ อ ดู บ ริ บ ทสภาพแวดล้อ มของชุ มชนของโรงเรียนคู่พั ฒ นา 7
โรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ และสอบถามเชิงลึกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ปราชญ์
ชาวบ้ า น คนในชุ ม ชน พบว่ า โรงเรี ย นทุ ก โรงเรี ย นประสบความส าเร็ จ ใน ขั้ น ตอนนี้ แต่ มี 4 โรงเรี ย นที่ เ กิ ด
กระบวนการนี้อย่างสมบูรณ์ ได้แก่ โรงเรียนนครไทย โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 23 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม
และโรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) ส่วนอีก 3 โรงเรียนยังไม่เกิดกระบวนการนี้อย่างสมบูรณ์ในครั้งแรกต้อง
ทาการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลซ้า ได้แก่ โรงเรียนชาติตระการวิทยา โรงเรียนบ้านเมืองเก่าศรีอินทราทิตย์ และโรงเรียน
บึงสามพันวิทยาคม ดังนั้นทีมพี่เลี้ยงจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จึงทาการวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการดาเนินการ
และนาการเสริมแรงเข้าไปในจุดที่ขาด โดยได้รับการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงให้ความช่วยเหลือในการดาเนินการให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ขั้นที่ 3 SK คือ กระบวนการวิเคราะห์เพื่อให้เกิดการเขียนงานประวัติศาสตร์และนวัตกรรม
หลังจากกระบวนการเก็บข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ขั้นต่อไปในการดาเนินการคือ กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้เกิดการเขียนงานประวัติศาสตร์และต่อยอดเป็นนวัตกรรม พบว่าโรงเรียนที่เกิดกระบวนการ SK อย่างสมบูรณ์
มี 4 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนนครไทย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 โรงเรียนสามเงาวิทยาคมและโรงเรียนอนุบาล
ท่ า ปลา (ชุ ม ชนร่ ว มจิ ต ) เพราะมี N (เครื อ ข่ า ยชุ ม ชน) เกิ ด ขึ้ น ในระบบการเก็ บ ข้ อ มู ล และการวิ เ คราะห์ เกิ ด
กระบวนการ SK อย่างไม่สมบูรณ์ 3 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนชาติตระการวิทยา โรงเรียนบ้านเมืองเก่าศรีอินทราทิตย์
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และโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ดังนั้นพี่เลี้ยง (มหาวิทยาลัยนเรศวร)และนักวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
(องค์กรมหาชน) จึงต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มขึ้น โดยการกระตุ้นผ่าน
คาถามและปรับเปลี่ยนเครื่องมือให้เหมาะสมกับปัญหาของแต่ละโรงเรียนที่เกิดขึ้น ได้แก่
โรงเรียนบ้านเมืองเก่าศรีอินทราทิตย์ ปรับเปลี่ยนเครื่องมือ Timeline การเปลี่ยนแปลงชุมชน ปรับเปลี่ยน
เป็น Timeline เปลี่ยนแปลงของครอบครัว ทาให้ขนาดการวิเคราะห์ข้อมูลเล็กลง แล้วจึงนาข้อมูลมารวมกันเป็น
Timeline เปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ของชุมชน
โรงเรียนชาติตระการวิทยาคม มีการพานักเรียนลงพื้นที่ให้เห็น สภาพชุมชนและกลับมาเขียนแผนที่ชุมชน
ใหม่ เนื่องจากนักเรียนยังมีความสับสนในการเขียนแผนที่ชุมชน เพราะนักเรียนไม่ได้สนใจบริบทสภาพแวดล้อมของ
หมู่บ้าน ประกอบกับโรงเรียนอยู่ในช่วงมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร จึงทาให้ขาดการส่งเสริมการดาเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการเรียนในห้องเรียนสู่รูปแบบชมรม ซึ่งต้องใช้เวลานอกเวลาเรียน ส่งผลให้ขาด
ที่ปรึกษา ดังนั้นพี่เลี้ยงจึงเข้าไปเป็นที่ปรึกษาอย่างเต็มรูปแบบ
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม เนื่องจากเป็นพื้นที่บึงขนาดใหญ่และนักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่
ศึกษา ส่งผลให้มองไม่เห็นสภาพโดยรวมของพื้นที่ จึงต้องนาแอพพลิเคชั่น google map เข้ามาช่วยในการศึกษา
และวิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหาที่ศึกษาเป็นเรื่องการศึกษาเชิงนิเวศและวิทยาศาสตร์ชีววิทยาจึงต้องเพิ่มเครื่องมือในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือทาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดปลาและเครื่องมือจับปลาผ่านการวาดรูปและทาการ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับเครื่องมือจับปลาว่าเครื่องมือใดจับปลาได้มากได้น้อยเพราะเหตุใด
ภายหลังจากการนาเครื่องมือที่ปรับเปลี่ยนมาใช้แล้ว ส่งผลให้เกิดรูปแบบการเรียนรู้ 2 รูปแบบได้แก่
รู ป แบบที่ 1 รู ป แบบการเรี ย นรู้ SKU คื อ เกิ ดการคิ ดวิเคราะห์ ได้ ข้ อ มู ล ความรู้ จ นสามารถสร้ าง
นวัตกรรม มี 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชาติตระการวิทยา โรงเรียนบ้านเมืองเก่าศรีอินทราทิตย์ และโรงเรียนบึง
สามพันวิทยาคม เนื่องจากนักเรียน และครู (U) ทั้ง 3 โรงเรียน ได้ทาการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในเรื่องที่ตนเอง
สนใจได้สาเร็จ จนได้ข้อมูลความรู้ที่ผ่านการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (S) และสามารถพัฒนาเป็นนวัตกรรมของ
ตนเองได้ (K) แต่ยังไม่เกิดเครือข่ายในการแลกเปลี่ยน เผยแพร่ข้อมูลกลับคืนสู่ชุมชนทั้งคนภายในและภายนอก
ชุมชน แสดงดังภาพ

ภาพ 2 รูปแบบการเรียนรู้ SKU
รู ป แบบที่ 2 รู ป แบบการเรี ย นรู้ SKN คื อ เกิ ดการคิ ดวิเคราะห์ ได้ ข้ อ มู ล ความรู้ จ นสามารถสร้ าง
นวัตกรรมและเกิดเครือข่ายความร่วมมือ เพราะ "U (นักเรียน)" จะมีพลังก็ต่อเมื่อมี "N (เครือข่ายชุมชนและพี่
เลี้ยง)" ด้วย คือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจาเป็นมากในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล หากขาดส่วนใดส่วนหนึ่งก็
ไม่สามารถดาเนินการสาเร็จได้ อธิบายดังนี้ ครูต้องกระตุ้น ชี้แนะ แนะนา ชักนาเพื่อสร้างประสบการณ์ให้เกิด
นักเรียนต้องกระตุ้นจนเกิดความสนใจ ชุมชนต้องเข้าใจว่าจะทาอะไร ครูและนักเรียนมาศึกษาอดีตทาไม พี่เลี้ยงต้อง
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กระตุ้นอย่างมากกับครูและนักเรียน จนนาไปสู่การเกิดความรู้ในโรงเรียน ทั้งวิธีการเรียนแบบใหม่และเนื้อหาที่ได้ใน
แง่ประวัติศาสตร์ชุมชน และประวัติศาสตร์ธุรกิจครอบครัวในการพัฒนาต่อ โดยแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ
SKN แบบที่ 1 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนากระบวนการและเครื่องมือในการเรียนการสอน
และพัฒนาวิธีวิทยาทางประวัติศาสตร์ไปสู่กิจกรรมใหม่ และกลุ่มสาระอื่น ๆ ได้แก่โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชน
ร่วมจิต) เพราะนักเรียน และครู (U) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน (N) และพัฒนากระบวนการและเครื่องมือ
ในการเรียนการสอน (S) และพัฒนาวิธีวิทยาทางประวัติศาสตร์ไปสู่กิจกรรมใหม่ (K) และกลุ่มสาระอื่น ๆ สามารถ
ศึกษาจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนากระบวนการและเครื่องมือในการเรียนการสอน พัฒนาวิธีวิทยาทาง
ประวัติศาสตร์ไปสู่กิจกรรมใหม่ และนาไปใช้ในกลุ่มสาระอื่น ๆ แสดงดังภาพ

ภาพ 3 รูปแบบการเรียนรู้ SKN แบบที่ 1
SKN แบบที่ 2 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนากระบวนการและเครื่องมือจนไปสู่การจัดเก็บในรูป
ของแฟ้มสะสมงาน และพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 เพราะนอกจากจะเกิด
SKN แบบที่ 1 แล้ว ยังเกิดเครือข่ายชุมชนโรงเรียน (N) ทีค่ รูสามารถเผยแพร่และก่อเกิดการจัดเก็บภูปัญญาในชุมชน
ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ หรือนาผลงานการคิดสร้างสรรค์ใหม่ของนักเรียนเข้าสู่การจัดเก็บในรูปผลงานหรือแฟ้มสะสม
งานของนักเรียน แต่ยังไม่กลับคืนสู่ทุกหน่วย (U) ในระดับต่างๆ อย่างสมบูรณ์ เป็นเพียงการเกิดองค์ความรู้บางกลุ่ม
และบางประเด็น ที่ยังไม่เกิดการนาข้อมูลความรู้กลับคืนสู่ชุมชน และนาไปสู่การประยุกต์นวัตกรรมที่ก่อให้เกิด
รายได้ เกิดจิตสานึกและความภูมิใจ แสดงดังภาพ

ภาพ 4 รูปแบบการเรียนรู้ SKN แบบที่ 2
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ขั้นที่ 4 KN คือ กระบวนการนาข้อมูลความรู้คืนสู่ชมุ ชน
เมื่อเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลความรู้จนสามารถสร้างนวัตกรรมและเกิดเครือข่ายการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภายในชุมชนและภายนอกชุมชนแล้ว จะต้องมีการถ่ายทอดความรู้กลับคืนสู่ชุมชนไม่ว่าจะ
เป็นภายในชุมชนซึ่งได้แก่ การถ่ายทอดความรู้ภายในโรงเรียนระหว่างนักเรียนด้ วยกันเอง หรือครูกับนักเรียน และ
ภายนอกชุมชนซึ่งได้แก่ การถ่ายทอดความรู้จากโรงเรียนสู่ชุมชนภายนอก อันจะนาไปสู่การประยุกต์นวัตกรรมที่
ก่อให้เกิดรายได้ และเป็นบทเรียนต่อไปจนเกิดเป็นภูมิปัญญาใหม่ในชุมชน เกิดจิตสานึกและความภูมิใจ จึงเกิด
รูปแบบการเรียนรู้ที่สมบูรณ์เป็นรูปแบบที่ 3 SKNU
รูปแบบที่ 3 รูปแบบการเรียนรู้ SKNU เกิดการคิดวิเคราะห์ ได้ข้อมูลความรู้จนสามารถสร้างนวัตกรรม
เกิดเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลระหว่างภายในชุมชนและภายนอกชุมชน และมีการนาข้อมูลความรู้
กลับคืนสู่ชุมชน นาไปสู่การประยุกต์นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ เกิดจิตสานึกและความภูมิใจ มี 2 โรงเรียนได้แก่
โรงเรียนนครไทย และโรงเรียนสามเงาวิทยาคม โดยมีปัจจัยสาเร็จที่คืนข้อมูลสู่ชุมชนอยู่ที่เป้าหมาย และบทบาทครู
และโรงเรียนในชุมชน ที่มองเห็นว่าโรงเรียนเป็นฐานชุมชนมีส่วนร่วมในชุมชน ถ้าเครือข่ายความร่วมมือในชุมชนดี
การคืนข้อมูลก็ง่าย นักเรียน (U) เกิดการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (S) ได้ข้อมูลความรู้จนสามารถสร้างนวัตกรรม
(K) เกิดเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลระหว่างภายในชุมชนและภายนอกชุมชน (N) และมีการนาข้อมูล
ความรู้กลับคืนสู่ชุมชน (U) นาไปสู่การประยุกต์นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ เกิดจิตสานึกและความภูมิใจ ดังนี้
โรงเรียนนครไทยมีผลการดาเนินโครงการฯ ในการพัฒนาต่อไปจนถึงส่งคืนกลับไปให้ชุมชนโดยนาเอา
นวัตกรรมที่สร้าง คือ คู่มือแนวทางการพัฒนาเพื่อดารงองค์ความรู้การแทงหยวกกล้วยแลแห่นาค มาเผยแพร่ให้
ความรู้แก่นักเรียนภายในโรงเรียนและได้เชิญปราชญ์ชาวบ้าน หรือช่างแทงหยวกมาให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียน
และชาวบ้านภายในชุมชน ซึ่งเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพเสริมแก่นักเรียนและชาวบ้านที่สนใจ ก่อให้เกิดรายได้
นักเรียนยังเห็นความสาคัญและเกิดภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นอีกด้วย
โรงเรียนสามเงาวิทยาคมมีผลการดาเนินโครงการฯ ในการพัฒนาต่อไปจนถึงส่งคืนกลับไปให้ชุมชนโดยนา
ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ คือ ชิ้นงานที่เป็นวัตถุสิ่งของ รูปภาพ แผนผัง ปฏิทินชุมชน ต้นไม้ชุมชน และ
เอกสารที่บันทึกถึงเรื่องราวความสาคัญและความเป็นมาของพระเจ้าทันใจสามพี่น้อง และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จัด
แสดงนิทรรศการในห้องนิทรรศการบ้านนาในน้าเหนือเขื่อนภูมิพล วัดชลประทานรังสรรค์ และได้มีการแสดงละคร
เรื่อง เสียงร่าไห้จากขุนเขา ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชุมชน ในงานเทศกาลขึ้นพระธาตุลอย
ประจาปีของชุมชน ซึ่งทาให้นักเรียน ครู ประชนทุกคนที่ได้ชมนิทรรศการและการแสดงละครเห็นความสาคัญและ
เกิดภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง แสดงดังภาพ

ภาพ 5 รูปแบบการเรียนรู้ SKNU
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1. ศึกษาเงื่อนไข ปัจจัยของความสาเร็จในการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมในการเขียน
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติพันธุ์ในพื้นที่ชุมชนภาคเหนือตอนล่างแบบมีส่วนร่วม
การดาเนินได้นามาวิเคราะห์/ประเมินจุดอ่อน-จุดแข็ง และศักยภาพของโรงเรียนในการ พัฒนาการเขียน
ประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น ชาติ พั น ธุ์ ในพื้ น ที่ ชุม ชนภาคเหนื อ ตอนล่ า งแบบมี ส่ ว นร่ ว ม เพื่ อ หาเงื่ อ นไขปั จ จั ย ของ
ความสาเร็จในการพั ฒนารูปแบบนวัตกรรมในการเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติ พันธุ์ ในพื้นที่ชุมชนภาคเหนือ
ตอนล่างแบบมีส่วนร่วม อาจสรุปภาพรวมเป็นตารางได้ดังนี้
ตาราง 3 วิเคราะห์/ประเมินจุดอ่อน-จุดแข็ง ภาพรวมของโรงเรียนในการดาเนินการโครงการ
Unit
นักเรียน

ครู/โรงเรียน

ชุมชน/
ปราชญ์

ศักยภาพของโรงเรียนในการดาเนินโครงการฯ
จุดแข็ง

จุดอ่อน

นักเรียนส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ มีความรู้พื้นฐานเดิม นั ก เรี ย นที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมมี ห ลายระดั บ ชั้ น แต่ ล ะ
ในเรื่องที่ศึกษา มีความกระตือรือร้น กลุ่มแกนนาเป็น ระดับ ชั้นมีกิจ กรรมภายในแตกต่ า งกันจึ งมีปั ญ หาใน
นักเรียนที่ทากิจกรรมสภานักเรียน มีผลการเรียนดี
เรื่องการจัดสรรเวลา และทาให้มีปัญหาในด้านของการ
สื่อสาร วางแผนงาน ด้วยช่วงวัยของนักเรียนระดับชั้น
ม. 1 – 2 จะมีสมาธิในการทางานระยะยาวไม่มากนัก
ครู มี ค วามตั้ ง ใจและมี ค วามต้ อ งการที่ จ ะศึ ก ษา ครูได้รับมอบหมายภาระงานในโรงเรียนหลายหน้าที่ จึง
ประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น ฯ มี ค วามตั้ ง ใจที่ จ ะเรี ย นรู้ ไม่สามารถจัดสรรเวลาในการเป็นครูพี่เลี้ยงโครงการได้
ประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการเข้าร่วมโครงการ
อย่ า งเต็ ม ที่ และครู ไ ม่ มี ป ระสบการในการด าเนิ น
กิ จ กรรมในลั ก ษณะนี้ ทาให้ ค รู ไ ม่ มี ก ารประสานงาน
ระหว่างครูภายในโรงเรียน ทาให้ไม่มีเครือข่ายที่จะให้
ความช่ว ยเหลือ ในการดาเนิ นกิจ กรรม ประกอบกับ
โรงเรียนอยู่ในช่วงที่มี การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารทาให้
ไม่มีการสนับสนุนการดาเนินโครงการเท่าที่ควร
ชุมชนยินดีที่จะให้ข้อมูลและยินดีที่จะร่วมมือกับครูและ คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรจึงไม่มี
นักเรียนในการพัฒนาภูมิปัญญาในรูปแบบต่าง ๆ
เวลาว่างมากนักประกอบกับผู้ที่สามารถให้ข้อมูลได้ที่
บ้านมีอายุมาก ไม่สามารถจาข้อมูล เรื่องราวได้มากนัก

จากตารางข้างต้นเห็นได้ว่า สรุปปัจจัยที่จาเป็นทีส่ ่งผลให้การดาเนินงานประสบความสาเร็จดังนี้
1) บทบาทครูในหน้าที่ครูพี่เลี้ยงในการดาเนินงานวิจัยแบบมีส่วนร่วม พบว่า ครูที่ประสบความสาเร็จใน
โครงการฯ เป็นคนในพื้นที่ และทากิจกรรมร่วมกับชุมชนมาอย่างต่อเนื่องจนได้รับความไว้วางใจจากชุมชน ครูต้อง
เห็นความสาคัญของการศึกษาพัฒนาการเขียนประวัติศาสตร์ฯ ผ่านการเรียนการสอนโดยวิธีวิทยาและเทคนิคการ
สอนแบบใหม่ และสามารถบริหารจัดการงานในหน้าที่ของตนเองได้ดี ตลอดจนการมีเครือข่ายความร่วมมือภายใน
โรงเรียนที่สามารถช่วยเหลือในการดาเนินโครงการเมื่อประสบปัญหาได้
2) การจัดการเรียนการสอนควรอยู่ในรูปแบบรายวิชา เพราะจะนาไปสู่การสร้างแรงจูงใจ การกระตุ้น และ
ทบทวน ตลอดจนแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและสม่าเสมอ
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3) ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความสาเร็จของโครงการฯ คือ การที่ผู้บริหารของโรงเรียนเห็นความสาคัญของการ
เรียนการสอนโดยวิธีวิทยาและเทคนิคการสอนแบบใหม่ และมีนโยบายที่เอื้ออานวยและสนับสนุนต่อการทางานของ
ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
4) การวางกลุ่มนักเรียนต้องเลือกกลุ่มนักเรียนแกนนาที่มีความสนใจและมีทักษะการเป็นผู้นา เพื่อที่
สามารถจะเป็นผู้นาทีมและประคับประคองเพื่อนร่วมกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ ให้ดาเนินการตามกระบวนการจน
สาเร็จตามวัตถุประสงค์
5) ต้องมีการประชาสัมพันธ์ชุมชนเพื่อสื่อสารแนวคิดวิธีวิทยาในการศึกษาประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาและ
นวัตกรรมท้องถิ่น ผ่านสื่อต่าง ๆ ในชุมชน หรือผ่านผู้นาชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
6) ต้องมีการอบรมและทดสอบผู้ที่จะมาเป็นพี่เลี้ยงของโครงการ ตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อสามารถถ่ายทอด
แนวทางวิธีการความรู้ที่ถูกต้อง
สรุป
การศึกษาวิจัยเรื่อง การเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติพันธุ์ในพื้นที่ชุม ชนภาคเหนื อตอนล่า งแบบมี
ส่ ว นรวมมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการวิ จั ย คื อ 1.เพื่ อ พั ฒ นานวั ต กรรมในการเขี ย นประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น ชาติ พั น ธุ์
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติพันธุ์ในพื้นที่ชุมชนภาคเหนือตอนล่างแบบมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการแบบมีส่วนร่วม 2.
เพื่อศึกษาเงื่อนไขปัจจัยของความสาเร็จในการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมในการเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติพันธุ์ใน
พื้นที่ชุมชนภาคเหนือตอนล่างแบบมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพ โดยมีระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ คือ การวิจัยแบบมีส่วนรวม
โดยมีโรงเรียนคู่พัฒนาจานวน 7 โรงเรียน ในเขตภาคเหนือตอนล่าง เพื่อรวมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์ ภายใต้ตัวแปร 4 ตัวแปร ได้แก่ U = Unit หมายถึง กลุ่มผู้มีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม ในที่ นี้
หมายถึง ผู้มีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม 7 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น ครู นักเรียน ชุมชน พี่เลี้ยง (มหาวิทยาลัย) S =
System หมายถึง ข้อมูล เรื่องราว ระบบการจัดเก็บ K = Knowledge หมายถึง ความรู้และวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ความรู้ N = Network หมายถึง เครือข่ายผู้มีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม โดยมีขั้นตอนในการดาเนินงาน 4
ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 KU คือ กระบวนการอบรมครูแกนนานักเรียน ขั้นที่ 2 US คือ กระบวนการจัดเก็บ
ข้อมูล ขั้นที่ 3 SK คือ กระบวนการวิเคราะห์และเขียนประวัติศาสตร์และนวัตกรรม ขั้นที่ 4 KN คือ กระบวนการนา
ความรู้คืนสู่ชุมชน
ผลการวิจัยพบว่า แต่ละโรงเรียนมีกระบวนการ การเรียนรู้ในแต่ละระดับที่แตกต่างกัน โดยพบว่าขั้นตอนที่
1 และขั้นตอนที่ 2 ทุกโรงเรียนประสบความสาเร็จในการดาเนินงาน ขั้นตอนที่ 3 มีกระบวนการเรียนรู้ในลักษณะที่
แตกต่างกันใน 3 รูปแบบ โดยแต่ละโรงเรียนยุติการพัฒนาในระดับขั้นนี้ รูปแบบที่ 1 สามารถวิเคราะห์และเรียบเรียง
ประวัติศาสตร์ได้ในกลุ่มนักเรียนตามประเด็นที่กาหนด แต่ยังไม่เกิดเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จานวน 3 โงเรียน
รูปแบบที่ 2 เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีควาเข้าในในกระบวนการวิจัยทางประวัติศ าสตร์ จนนาไปสู่
กิจกรรมใหม่และการเพิ่มกระบวนการวิจัยทางประวัติศาสตร์ในกลุ่มสาระอื่น ๆ จานวน 1 โรงเรียน รูปแบบที่ 3
พัฒนากระบวนการและเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลของตนเองในรูปแฟ้มสะสมงาน และพิพิธภัณฑ์ทางโรงเรียน จน
นาไปสู่ความภาคภูมิใจ จานวน 1 โรงเรียน ขั้นที่ 4 โรงเรียนสามรถพัฒนาต่อไปสู่การสร้างเครือข่ายคื อความรู้สู่
ชุมชนจานวน 2 โรงเรียน เพื่อนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างรายได้ ตลอดจนก่อเกิดจิตสานึกในท้องถิ่นของตน
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ปัจจัยและเงื่อนไขของความสาเร็จแต่ละขั้นตอนที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ 1.บทบาทของครูพี่เลี้ยงต้องมี
ความสนใจและเห็นความสาคัญของชุมชน 2.กระบวนการจัดการเรียนการสอนในรูปรายวิชาจะนาไปสู่การพัฒนาได้
อย่างเป็นระบบ และสม่าเสมอ 3.บทบาทของผู้บริหารในการเอื้ออานวยและสนับสนุนต่อการทางานของครูและ
นักเรียน 4. กลุ่มนักเรียนแกนนาและกลุม่ นักเรียนพี่เลีย้ งมีส่วนสาคัญในการขยายองค์ครามรูไ้ ปสู่เพื่อนในกลุ่ม 5.การ
ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรูต้ อ่ ชุมชน ระหว่างชุมชนและโรงเรียนโดยผ่านคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วน
ผลักดันการดาเนินงาน
โดยพบว่าขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ทุกโรงเรียนประสบความสาเร็จในการดาเนินงาน ขั้นตอนที่ 3 มี
กระบวนการเรียนรู้ในลักษณะที่แตกต่างกันใน 3 รูปแบบ โดยแต่ละโรงเรียนยุติการพัฒนาในระดับขั้นนี้ รูปแบบที่ 1
สามารถวิเคราะห์และเรียบเรียงประวัติศาสตร์ได้ในกลุ่มนักเรียนตามประเด็นที่กาหนด แต่ยังไม่เกิดเครือข่ายการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จานวน 3 โงเรียน รูปแบบที่ 2 เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีควาเข้าในในกระบวนการวิจัย
ทางประวัติศาสตร์ จนนาไปสู่กิจกรรมใหม่และการเพิ่มกระบวนการวิจัยทางประวัติศาสตร์ในกลุ่มสาระอื่น ๆ จานวน
1 โรงเรียน รูปแบบที่ 3 พัฒนากระบวนการและเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลของตนเองในรูปแฟ้มสะสมงาน และ
พิพิธภัณฑ์ทางโรงเรียน จนนาไปสู่ความภาคภูมิใจ จานวน 1 โรงเรียน ขั้นที่ 4 โรงเรียนสามรถพัฒนาต่อไปสู่การ
สร้างเครือข่ายคือความรู้สู่ชุมชนจานวน 2 โรงเรียน เพื่อนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างรายได้ ตลอดจนก่อเกิด
จิตสานึกในท้องถิ่นของตน โดยรายละเอียดแต่ละขั้นตอน
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การพัฒนาเมืองเลยใน “ยุคสงครามเย็น”
Development of Loei City During the Cold war Era
นพพล แก่งจาปา1, ทม เกตุวงศา2 และ ณัฐหทัย มานาดี3
บทคัดย่อ
บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาและความเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลจากการพัฒนาเมืองเลยใน
ยุคสงครามเย็น โดยวิธีการศึกษาใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ การดาเนินงานเก็บข้อมูลในพื้นที่ใช้การสัมภาษณ์และ
การสนทนากลุ่มจากประชาชนในเขตเทศบาลเมือ งเลย ควบคู่ กั บ ข้ อ มู ล จากเอกสาร ส าหรั บ เครื่ อ งมือ ที่ ใ ช้ใน
การศึกษาประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ ประเด็นการสนทนากลุ่ม และการทาแผนที่ชุมชน แล้วนาเสนอรายงาน
การศึกษาในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า ยุคสงครามเย็นเป็นยุคแห่งความเปลี่ยนแปลงมากที่สุด
ยุคหนึ่งของเมืองเลย อันเนื่องมาจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพ
สังคม และความคิดของผู้คนเมืองเลย สิ่งแรกคือการพัฒนาทางหลวงที่เชื่อมเมืองเลยกับพื้นที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศ
ไทย ปลดพันธนาการของพื้นที่ทางกายภาพเมืองเลยที่เคยขัดขวางการเคลื่อนไหวเดินทางไปของผู้คนให้หมดไป
รวมทั้งเชื่อมคนเมืองเลยกับพื้นที่ชนบทโดยรอบส่งผลให้เมืองเลยกลายเป็นศูนย์รวมของหน่วยงานราชการและเป็น
ศูนย์กลางของความทันสมัยในท้องถิ่น ประการต่อมาคือการพัฒนาไฟฟ้าและอุปกรณ์สื่อสารที่เชื่อมเมืองเลยกับโลก
ภายนอก ควบคู่ไปกับการเกิดสิ่งใหม่ๆ และวิถีชีวิตสมัยใหม่ของคนเมืองเลย ทั้งกิจการโรงภาพยนตร์ ร้านถ่ายรูป
และสถานเริงรมย์ เมื่อประกอบเข้ากับปัจจัยอื่นๆ เช่นการเข้ามาทาธุรกิจของกลุ่มคนจีน ยิ่งส่งผลทาให้เมืองเลยมี
การขยายตัวของชุมชนที่รวดเร็ว รวมทั้งการประกาศขยายพื้นทีเ่ ขตเทศบาลออกไปเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง
ที่เกิดขึ้น
คาสาคัญ: เมืองเลย การพัฒนา สงครามเย็น

อาจารย์ประจาภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์ประจาภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 อาจารย์ประจาภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1
2
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Abstract
The study aims at investigating the results of the development and changes of Loei during
the Cold War. The study adopted qualitative research method. Data were collected by means of
interview and group discussion as oral history method and obtained from municipal people as well
as other relating documents. The research instruments were interview questions, discussion topics,
and community mapping. The data then were analyzed and presented in descriptive writing style.
The study shows that the Cold War appears to be the period that brings about many changes due
to infrastructure development, which causes physical, social and mind changes for Loei people.
The first adjustment is the highway that connects Loei with other parts of Thailand. It eliminates
the problem that Loei physically used to be a barrier that prevented people from traveling as well
as helps to connect Loei urban people with rural area. This makes Loei become the center of
government agencies and modernity. The second change is electrical and communication tools
which join Loei with the global community. Moreover, it innovates a modern lifestyle such as
business in movie theatre, photography, and nightclubs. Together with Chinese investment in Loei,
urbanization is rapidly expanded and officially pushes Loei to enlarge its municipality.
Keywords: Loei, development, Cold War
บทนา
“...เลยเป็นชื่อของจังหวัดๆ หนึ่ง ซึ่งดูตามแผนที่สยามแล้ว จะเห็นต้องอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมาก
เพือ่ นต่างจังหวัดไม่ค่อยรู้จักชื่อของจังหวัดเลย คล้ายๆ กับประเทศต่างๆ ไม่ค่อยรู้จักประเทศสยามเราฉันนั้น เพราะ
เหตุว่าจังหวัดเลยเป็นจังหวัดซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขา มีภูมิล้าเนาประกอบไปด้วยป่าดิบ มีไข้ป่าชุกชุม คนต่างถิ่นที่เข้าไปใน
จังหวัดนั้นใหม่ๆ โดยมากมักเป็นไข้ไม่ มากก็น้อย และถ้าไม่หายก็ตายเช่นนี้ จึงท้าให้จังหวัดเลยเป็นไซบีเรีย ของ
ประเทศสยาม ข้าราชการสมัยก่อนเมื่อได้ทราบข่าวว่า ตนจะถูกย้ายไปประจ้าอยู่จังหวัดเลยแล้ว มักขวัญหนีดีฝ่อ
บางรายถึงกับลาออก (ข้าพเจ้าไม่เข้าใจว่าเพราะกลัวเกินไปละกระมัง สมัยนั้นข้าราชการจึงมักตายด้วยไข้)ข้าราชการ
ต่างถิ่นซึ่งไปประจ้าอยู่จังหวัดนั้น โดยมากพากันเข้าใจว่ารัฐบาลเนรเทศตน และเนื่องจากเหตุที่เข้าใจผิดเช่นนี้
จังหวัดเลยจึงไม่เจริญ ไม่มีแสงสว่างพอที่ท่านซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชาติจะมองเห็นอวัยวะภายในของจังหวัดเลยได้ว่ามี
สภาพเป็นอย่างไร...”(บุญมา เสริฐศรี,2539:137)
ถ้อยความข้างต้น คือปาฐกฐาของนายบุญมา เสริฐศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดเลยคนแรกที่
บรรยายทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2477 ซึ่งบุญมาได้เน้นย้าถึงความไม่ “เจริญ”ในลักษณะ
ต่างๆของจังหวัดเลยและสะท้อนสภาพของเมืองเลยในช่วงเวลาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี นับตั้งแต่ได้รับพระมหากรุณา
โปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็น “เมือง”ในปี พ.ศ.2396 เป็นต้นมา เมืองเล็กๆ ที่อุดมไปด้วยขุนเขากระทั่งได้รับสมญานามว่า
“เมืองแห่งทะเลภูเขา ”แห่งนี้ได้พัฒนาการแปรเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขปัจจัยแวดล้อมอย่างหลากหลายและซั บซ้อน
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อย่างไรก็ตามด้วยของภูมิศาสตร์ที่ตั้งที่ห่างไกลจากศูนย์กลางอานาจ และข้อจากัดของระบบราชการดังที่บุญมา เสริฐ
ศรีได้อธิบายไว้ข้างต้น ส่งผลให้ความเจริญของเมืองเลยเป็นไปอย่างช้าๆ
กระทั่งเมื่อก้าวเข้าสู่ช่วงสงครามเย็นซึ่งเป็น ปรากฏการทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมที่
ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกรวมถึงอินโดจีน ซึ่งไทยถูกใช้เป็นฐานทั้งทางการทหารและฐานของการแสวงหา
ความรู้เกี่ยวกับสังคมเอเชียให้กับอเมริกา (พัฒนา กิติอาษา,2557:40,เก่งกิจ กิติเรียงลาภ,2562:56) ทาให้พื้นที่
จังหวัดเลย เมืองชายแดนด้านตะวันออกเฉียงเหนือที่มีอาณาบริเวณติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านอินโดจีน ถูกรัฐไทย
เข้ามาเปลี่ยนแปลงพื้นที่และดาเนินการพัฒนาท้องถิ่นด้วยวิธีการพิเศษตามแบบฉบับของเมืองชายแดนอย่างเข้มข้น
ผลก็คือ เมืองเลยเปลี่ยนแปลงไปมหาศาลทั้งทางกายภาพและความสัมพันธ์ทางสังคม ความเปลี่ยนแปลงของเมือง
เลยในยุคสงครามเย็นดังกล่าว คณะผู้ศึกษาเล็งเห็นว่าควรมีการการศึกษาทาความเข้าใจโดยละเอียด เพื่ออธิบาย
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองเลยให้มีความชัดเจนมากขึ้น ด้วยการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมืองเลยที่ผ่านมาให้
ความสาคัญกับ “ประวัติศาสตร์ระยะใกล้ ”เช่นนี้ไม่มากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับยุคโบราณ (ดู เติม วิภาคพจนกิจ
,2530.,สาร สาระทัศนานันท์,มปพ.,สานักศึกษาธิการจังหวัดเลย,2543.,กระทรวงมหาดไทย,2525.) อีกทั้งในช่วงยุค
สงครามเย็ น นี้ ยั งเป็ น ยุ ค แห่ งการเริ่ ม ต้ น ปรั บ เปลี่ ย นโฉมหน้ า ให้ เ มือ งเลยมีลั ก ษณะดังเช่ น ปั จ จุ บั น การศึ ก ษา
ประวัติศาสตร์การพัฒนาเมืองเลยในยุคสงครามเย็นจึงอาจเป็นทั้งการทาความเข้าใจกับประวัติศาสตร์ความเป็นมา
ของเมืองเลยอย่างรอบด้าน ตลอดจนแนวทางการวางแผนพัฒนาเมืองเลยอย่างเหมาะสมต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาการพัฒนาและความเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลจากการพัฒนาเมืองเลยในบริบทสงครามเย็น
วิธีดาเนินการศึกษา
วิธีการศึกษาใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ การดาเนินงานเก็บข้อมูลในพื้นที่ใช้การสัมภาษณ์และการสนทนา
กลุ่มจากประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเลย ควบคู่กับข้อมูลจากเอกสารชั้นต้น เช่น เอกสารทางราชการ และผังเมือง
รวมทั้งข้อมูลจากเอกสารชั้นรอง เช่น วิทยานิพนธ์ วารสารวิชาการ และหนังสือ สาหรับเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ ประเด็นการสนทนากลุ่ม และการทาแผนที่ชุมชน แล้วนาเสนอรายงานการศึกษาใน
รูปแบบพรรณนาวิเคราะห์
ผลการศึกษา
คณะผู้ศึกษาจาแนกการนาเสนอผลการศึกษาออกเป็น 3 ประเด็น โดยพยายามอธิบายในแต่ละประเด็น
อย่างเชื่อมโยงกัน ดังนี้
1.บริบทสงครามเย็น
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ผ่านพ้นไป โลกได้เข้าสู่ยุคสงครามทางอุดมการณ์ระหว่างค่ายคอมมิวนิสต์ที่มี
สหภาพโซเวียตเป็นผู้นา และค่ายทุนนิยมเสรีที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นา สงครามดังกล่าวถูกขนานนามว่า “สงคราม
เย็น” ซึ่งได้ดึงนานาประเทศให้เข้าสู่สงครามในระดับที่มากน้อยแตกต่างกันไป ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประเทศ
ไทยเป็นหนึ่งในสมาชิก ได้เข้าไปพัวพันกับสงครามเย็นผ่าน “สงครามอินโดจีน” ซึ่งทวีความตึงเครียดสูงสุดในช่วง
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ทศวรรษ2500-2510 โดยประเทศไทยได้ดาเนินนโยบายต่างประเทศในฐานะพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นศัตรู
ตัวฉกาจของพรรคคอมมิวนิสต์ของประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยการอนุญาตให้อเมริกาตั้งฐานทัพและใช้เป็นที่มั่นสาคัญใน
การทิ้งระเบิดยังประเทศเพื่อนบ้านอินโดจีน (ประจักษ์ ก้องกีรติ,2545: 98-99.,พวงทอง ภควพันธุ์,2549) เพื่อแลก
กับความช่วยเหลือทางการทหาร และการเงิน ส่งผลทาให้พื้นที่ชายแดนซึ่งมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านอิน
โดจีน รวมถึงชายแดนที่มีพรมแดนติดต่อกับพื้นที่อื่นๆ กลายมาเป็นพื้นที่และสัญลักษณ์ของอานาจรัฐเพิ่มมากขึ้น
เรื่อยๆ รัฐไทยได้แสดงแสนยานุภาพในการควบคุมพื้นที่ผ่านเครื่องมือและกลไกต่างๆ โดยเฉพาะกองกาลังทหารและ
ตารวจชายแดน ซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการใช้กาลั งกดบั งคับ รวมไปถึงยุทธวิธีข องอานาจและความรุ นแรงเชิ ง
โครงสร้างในรูปแบบต่างๆ ในวิถีปฏิบัติต่อพลเมือง นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่และหน่วยงานรัฐด้า นอื่นๆ เช่น กอง
ตรวจคนเข้าเมือง กรมศุลกากร ตลอดจนถึงการสาธารณสุขและระบบการศึกษา ฯลฯ ที่ได้ถูกกระจายลงสู่พื้นที่ภูธร
หรือชายแดนอย่างมากมาย ซึ่งการดารงอยู่ของหน่วยงานเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นตัวแทนของ “อานาจอธิปไตย” ที่บ่ง
บอกพื้นที่และแนวเขตของรัฐชาติ(ยศ สันตสมบัติ,2548:45-46) ผลพวงจากความขัดแย้งดังกล่าวไม่ได้จากัดอยู่เพียง
แค่การสู้รบทากาลังทหารเท่านั้น แต่รวมถึงการต่อสู้ในทางจิตวิทยาด้วย แต่ละฝ่ายต่างพยายามโฆษณาชวนเชื่อผ่าน
เครื่องมือและกลไกต่างๆโดยเป้าหมายบั้นปลายที่การทาลายความชอบธรรมของระบบการเมืองและอุดมการณ์ของ
ฝ่ายตรงข้ามให้ดูเลวร้าย และเชิดชูอุดมการณ์ของฝ่ายตนให้สูงเด่นกว่าเพื่อหว่านล้อมชักจูงความสนับสนุนจาก
ประชาชนทั้งในและนอกประเทศด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่รัฐบาลจอมพล ป. เป็นต้นมา (พ.ศ.2491-2500)
ประเด็นการคุกคามของคอมมิวนิสต์ เป็นสิ่งที่รัฐบาลใช้โฆษณาชวนเชื่อให้ประชาชนยอมรับในนโยบายโลกเสรีนิยม
ของตน มีการจัดตั้งหน่วยงานต่างๆ นานาเพื่อทาหน้าที่รับผิดชอบการต่อต้านและปราบปรามคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะ
เช่น ก่อตั้งคณะกรรมการอบรมข้าราชการและประชาชน ทาหน้าที่ฝึกอบรมข้าราชการและประชาชนให้เข้าใจกลวิธี
ของคอมมิวนิสต์และคอยจัดทาแผนปราบปรามคอมมิวนิสต์ (หน่วยงานนี้ได้รับการเปลี่ยนชื่อหลายครั้งท้ายที่สุดได้
เปลี่ ย นเป็ น ส านั ก ข่ า วกรองแห่ ง ชาติ เ มื่ อ ปี พ.ศ.2528) (ธงชั ย พึ่ ง กั น ไทย,2520:391-392) หรื อ ได้ มี ก ารตั้ ง
กองบัญชาการปราบปรามคอมมิวนิสต์ขึ้นในปี พ.ศ.2508 ซึ่งต่อมารู้จักกันดีในนาม กองอานวยการรักษาความมั่นคง
ภายใน (กอ.รมน.) ทาหน้าที่วางแผนบังคับบัญชาควบคุมกองกาลัง ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการ
ป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์ (ทักษ์ เฉลิมเตียรณ,2522: 106-113) เป็นต้น
จากกลไกต่างๆ ที่รัฐบาลก่อตั้งขึ้นได้ดาเนินการทาสงครามโฆษณาชวนเชื่อในพื้นที่สุ่มเสี่ยงอย่างที่มีการ
เคลื่อนไหวของฝ่ายคอมมิวนิสต์อยู่อย่างเต็มที่ มีการจัดอบรมบรรยายอันเป็นการทาสงครามจิตวิทยาแก่ราษฎร
เพื่อให้เห็นถึงภัยคุกคามของคอมมิวนิสต์ต่อสถาบันหลักของชาติ ต่อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและเสรีภาพ รวมทั้งกลวิธี
ต่างๆ ที่คอมมิวนิสต์ใช้เพื่อยึดครองประเทศไทย พร้อมกันนั้นก็บรรยายถึงความเข้มแข็งของโลกเสรี และผลงานด้าน
ต่างๆ ของรัฐบาลไปพร้อมกันด้วย (พวงทอง ภวัครพันธุ์,อ้างแล้ว: 20-23) ซึ่งการปลุกกระแสต่อต้านคอมมิวนิสต์ที่
เกิดขึ้นดังกล่าว ดูเหมือนว่ารัฐจะประสบความสาเร็จในการสร้างความรู้สึกจงรักภักดี เทิดทูน รักใคร่ หวงแหน ใน
ความเป็นชาติไทย แต่อีกด้านหนึ่งกลับทาให้ เกิดความกลัวและหวาดระแวง ความรู้สึกเป็นอริ เหยียดหยาม ชิงชัง
ขึ้นในสังคมอย่างเป็นวงกว้าง ใครต่อใครที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ต่างได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส
เป็นต้นว่า ปัญญาชนคนสาคัญอย่างจิตร ภูมิศักดิ์ และอีกหลายท่านต้องจบชีวิตลงไปด้วยผลพวงของกระแสดังกล่าว
ที่สาคัญคือการมองโลกผ่าน “แว่นตาสีแดง” (ประจักษ์ ก้องกีรติ,อ้างแล้ว:101) ซึ่งรัฐกาหนดให้ “พื้นที”่ บางพื้นที่ว่า
เป็นแหล่งซ่องสุม หรือเป็นฐานที่มั่นของพวกคอมมิวนิสต์ โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนหลายๆ แห่ง ที่รัฐกาหนดให้เป็น
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“พื้นที่สีแดง” และเล็งเห็นว่าควรได้รับการดาเนินการพัฒนาท้องถิ่นตามวิธีการที่เป็นพิเศษกว่าท้องที่อื่นเพราะอาจ
กระทบกระเทือนถึงเสถี ยรภาพและท าให้จิตใจของประชาชนขาดความจงรั กภักดีต่ อบ้า นเกิดเมื อ งนอน (ทั ก ษ์
เฉลิมเตียรณ,อ้างแล้ว:295) และเมืองเลยคือพื้นที่หนึ่งซึ่งได้รับผลกระทบจากสภาวการณ์ดังกล่าวนี้ รัฐไทยเข้ามา
จัดการเปลี่ยนแปลงเมืองเลยจนเห็นผลในเชิงรูปธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาสร้างระบบขนส่งเพื่อเชื่อมโยงเมืองเลย
เข้ า กั บ พื้ น ที่ ใ นส่ว นอื่ นๆของประเทศไทย ผ่ านทางหลวงและท้ อ งถนน เนื่ องจากถนนคือ ปัจ จัย พื้น ฐานสาหรับ
ยุ ท ธศาสตร์ ใ นสงครามเย็ น ที่ ส หรั ฐ อเมริ ก าเลื อ กประเทศไทยเป็ น ฐานทั พ ส าคั ญ ในการต่ อ สู้ กั บ คอมมิ ว นิ ส ต์ ที่
กาลังขยายอิทธิพลมาทางอินโดจีน
2.การพัฒนาเมืองเลยในยุคสงครามเย็น
2.1 ทางหลวงและท้องถนนเมืองเลยในยุคสงครามเย็น
ในความเป็ น จริ ง แล้ ว การตั ด ถนนเพื่ อ สั ญ จรไปมาในเมื อ งเลย เกิ ด ขึ้ น มาตั้ ง แต่ ก่ อ นยุ ค สงครามเย็ น
โดยเฉพาะเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองเลยขึ้นในปี พ.ศ.2479 (ราชกิจจานุเบกษา,2479: 1315) และ
เริ่มมีการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบ โดยถนนสายหลักที่ใช้สัญจรภายในเมืองเลยนั้นมีชื่อ คล้องจองกัน เริ่มจาก 1.
ถนนเจริญรัฐ ( เส้นทางที่รัฐทาให้เจริญ) ซึ่งเป็นถนนที่ริมแม่น้าเลยตามแนวทิศใต้ –เหนือ, 2.ถนนพิพัฒน์มงคล
(ความเจริญที่เป็นมงคล)ทอดตัวจากแม่นาเลยไปทางทิศตะวันตก ไปเชื่อมกับถนนนมะลิวรรณ, 3.ถนนสถลเชียงคาน
(เส้นทางไปสู่เชียงคาน)ทอดตัวจากกุ ดป่องไปทางทิศเหนือ โดยตัดผ่านถนนพิพัฒน์มงคล ข้ามลาน้าหมานแล้วไป
สิ้นสุดที่ถนนเลย –เชียงคาน, 4.ถนนส้าราญวิถี ( เส้นทางไปสู่สุขคติ) เป็นถนนเลียบกุดป่องไปทางทิศตะวันตกและ
สิ้นสุดที่วัดป่านาฮุง หรือวัดวิเวกธรรมคุณ ถนนสายนี้มักถูกใช้ในการเข็นศพนักโทษจากคุก ซึ่งเคยตั้งอยู่โรงเรียน
อาชีวะเลยในปัจจุบันไปทิ้งที่ป่าช้า วัดวิเวกธรรมคุณจึงเรียกถนนนี้ว่าสาราญวิถี หรือเส้นทางไปสู่สุขคติ และ 5.ถนน
คีรีรัฐ (เส้นทางไปภูเขา) ทอดตัวเลียบริมฝั่งซ้ายลาน้าหมานแล้วไปสิ้นสุดที่แขวงการทางเมืองเลยที่ตั้งอยู่บนเนินสูง
ซึ่งการตั้งบ้านเรือนของผู้คนจะกระจายตามแนวถนน โดยเฉพาะบริเวณถนนเจริญรัฐที่จะมีความหนาแน่นมากที่สุด
(นพพล แก่ งจ าปา และคณะ,2558:94-98) แต่ ก ระนั้ น ปรากฏการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลสะเทื อนหรือ สร้างความ
เปลี่ยนแปลงต่อเมืองเลยถึงขั้นพลิกฝ่ามือ ความเจริญของเมืองเลยเป็นไปอย่างช้าๆ ซึ่งการกระจายตัวของเมืองส่วน
ใหญ่จะอยู่บริเวณถนนเจริญรัฐตามสถานที่ราชการขยายตัวขึ้น กระทั่ง เมื่อก้าวเข้าสู่ช่วงสงครามเย็น หลักฐานใน
บันทึกของเติม วิภาคษ์พจนกิจ ซึ่งเคยเดินทางเข้ามายังจังหวัดเลยในช่วงปลายทศวรรษ 2490 ได้บรรยายถึงการเริ่ม
ก่อสร้างถนนเพื่อจุดประสงค์ทางการเมืองของภาครัฐในแถบพื้นที่จังหวัดเลยทีเ่ อาไว้ในหนังสือประวัติศาสตร์อีสานว่า
(เติม วิพาคย์พจนกิจ, 2530:284-285)
“...เวลานี้การคมนาคมเริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2495 เป็นต้นมาได้มีการจาราจรไปมาสะดวกถึงกันแทบทุกด้านที่จะ
เข้าสู่ตัวจังหวัดเลย และก็มีทางลัดที่จะไปยังพระนครโดยแยกจากอ้าเภอชุมแพ ภูเขียว แก้งคร้อ ชัยภูมิ บ้านหนอง
บัวโคก บ้านด่านขุนทด สีคิ้วถนนสายมิตรภาพ ส่วนตอนต่อจากสายเพชรบูรณ์ -ด่านซ้าย จังหวัดเลย มีบางตอนที่ยัง
ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ซึ่งทางการได้เพ่งเล็งในการสร้างทางหลวงเป็นสายๆ ไป ทางสายใดจากไหนมีความสาคัญ
ยิ่งหย่อนกว่ากันอย่างไร เช่น เกี่ยวกับเศรษฐกิจหรือความปลอดภัยของระเทศชาติก็ได้จัดการลงมือทาไปตามนัน้
...”
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แผนพังเทศบาลเมืองเลย ปี พ.ศ.2479
(ที่มา:ราชกิจจานุเบกษา วันที1่ 4มีนาคม 2479 เล่ม53 หน้า1315)

แผนผังเทศบาลเมืองเลย พ.ศ.2482
(ที่มา:ราชกิจจานุเบกษา 16 ตุลาคม 2482 เล่ม 56 หน้า1193)
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ทางหลวงเส้นสาคัญในช่วงสงครามเย็นคือถนนมะลิวรรณ (ตั้งชื่อตามนายกระมน มะลิวรรณ อดีตนายช่าง
แขวงการทางจังหวัดขอนแก่น) ที่เชื่อมระหว่างจังหวัดเลยกับจังหวัดขอนแก่น นับเป็นสิ่งที่ปลดพันธนาการของพื้นที่
ทางกายภาพเมืองเลยที่เคยขัดขวางการเคลื่อนไหวเดินทางไปมาของผู้คนในเมืองเลยกับ ผู้คนในท้องที่อื่นๆ ของ
ประเทศไทยลงอย่างสิ้นเชิง รวมทั้งยังเชื่อมคนเมืองเลยกับพื้นที่ชนบทตามอาเภอต่างๆ โดยรอบด้วย นามาซึ่งการ
รับรู้ความแตกต่างของกันและกัน ส่งผลให้เมืองเลยกลายเป็นทั้งศูนย์รวมของหน่วยงานราชการและเป็ นศูนย์กลาง
ของความทันสมัยในท้องถิ่นไปพร้อมกันด้วย ที่สาคัญก็คือถนนมะลิวรรณยังส่งผลต่อทิศทางการขยายตัวของชุมชน
ในเขตเทศบาลเมืองเลยด้วย กล่าวคือ ในช่วงมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองเลยยุคเริ่มแรก ทิศทางการ
ขยายตัวของชุมชนในเมืองเลย เป็นไปอย่างช้าๆ โดยมีลักษณะเป็นแนวยาว (Linear Pattern) ตลอดแนวสองฟากฝั่ง
ของถนนเจริญรัฐ ที่เป็นถนนสายหลักทั้งในด้านการปกครองและด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของส่วนราชการ
และตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนสิ้นค้า อย่างไรก็ตามเมื่อมีการปรับปรุงถนนเพื่อเป็นเส้นทางการคมนาคมระหว่างเมือง
เลยกับภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดถนนมะลิวรรณได้ส่งผลให้ทิศทางการขยายตัวของชุมชนในเมือ งเลย
ขยายตัวจากบริเวณถนนเจริญรัฐมาทางด้านทิศตะวันตก และเวลาต่อมา เมื่อมีการย้ายศาลากลางและศูนย์ราชการ
จากกุ ด ป่ อ ง มาตั้ งอยู่ ริ ม ถนนมะลิ ว รรณ ในปี พ.ศ.2512 สมั ย นายก าเกิ ง สุ ริ ย การ เป็ น ผู้ ว่ า ราชการ ก็ ยิ่ งเป็ น
แรงผลักดันสาคัญในการขยายตัวของชุมชนมาทางทิศตะวันตกรอบๆ ศูนย์ราชการ พร้อมกันนั้นก็มีการตัดถนนอีก
หลายสายเพื่อเชื่อมต่อกับถนนมะลิวรรณ
ถนนมะลิวรรณจังเปรียบเสมือนประตูบานใหญ่ที่เปิดเมืองเลยออกสู่โลกภายนอก พร้อมกับนาพาผู้คนจาก
ภายนอกเดินทางเข้ามาตั้งถิ่นฐาน ทามาหากินและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับเมืองเลยควบคู่ไปด้วย โดยการตัด
ถนนมะลิวรรณเข้ามายังเมืองเลยนั้น คุณตาปรีชา เพชรสิงห์ หนึ่งในแรงงานที่มีส่วนสร้างถนนเส้นดังกล่าว บรรยาย
ถึงความยากลาบากในการตัดถนนเส้นนี้เข้ามาว่า (ปรีชา เพชรสิงห์, 2557:สัมภาษณ์)
“...(คุณตาปรีชา) เป็นคนภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองเลยช่วงปี พ.ศ.2489 โดยมา
ท้างานเป็นคนขับรถสหประชาชาติเพื่อพัฒนาถนนจากผานกเค้า มาจังหวัดเลย สาเหตุที่เข้ามานั้น พอดีช่วงดังกล่าว
นายทองหนัก สุวรรณสิงห์ เขาไปหาคนที่ขับรถสหประชาชาติเพื่อพัฒนาถนนจากเมืองเลย มาขอนแก่น พอดีจบ
โรงเรียนช่างกลมาจากกรุงเทพ ซึ่งสมัยนั้นนอกจากขับรถได้แล้วต้องซ่อมรถได้ด้วย โดยคุมรถมาทั้งหมด 4 คัน
เส้นทางจาก ขอนแก่นมาผานกเค้านั้นท้าเสร็จพอเดินทางได้แล้ว แต่จากผานกเค้ามายังเมืองเลยยังเป็นทางเกวียน
หน้าฝนไม่สามารถใช้ได้เลย และตรงผานกเค้าก็ยังไม่มีสะพานข้ามน้้าพอง การข้ามต้องรอช่วงน้้าพองแห้ง ถ้าน้้ามาก
ต้องรอๆ โดยข้ามมอตั้งแคมป์เพื่อพัฒนาทางอยู่ตรงผานกเค้า 3 เดิอน จากนั้น มาตั้งแคมป์เพื่อพัฒนาทางอยู่ตรง
ห้วยส้ม (ต้าบลห้วยส้ม อ้าเภอภูกระดึง) อีก 3 เดือน มาอยู่ที่ตาดข่า (ต้าบลตาดข่า อ้าเภอผาขาว)อีก 1 เดือน อยู่ที่
บ้านปากปวนที่วังสะพุง 2 เดือน และที่บ้านขอนแก่นใกล้ๆศูนย์พัฒนาพืชไร่ อีก 6 เดือน ท้าทางส้ารองเพื่อให้รถพอ
เดินทางมาได้แล้วจึงค่อยเข้ามาอยู่ในตัวเมืองเลย ...”
ถนนมะลิวรรณที่ตัดเข้ามาเมืองเลยในช่วงแรกนั้น ไม่ได้มาสิ้น สุดที่ กม.0 อย่างในปัจจุบัน แต่สิ้นสุดที่
หมู่บ้านขอนแก่น ตาบลนาอาน แล้วตัดเลียบริมฝั่งแม่น้าเลยด้านทิศตะวันตก ผ่านหมู่บ้านขอนแก่น บ้านติดต่อ ก่อน
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จะเชื่อมเข้ากับถนนเจริญรัฐ บริเวณชุมชนบ้านติ้ว เขตเทศบาลเมืองเลย กระทั่ง ปี พ.ศ.2494-2495 ได้มีการตัดถนน
มะลิวรรณตามรูปของแนวถนนในปัจจุบัน พร้อมกันนั้นก็ได้มีการตัดถนนในตัวเมืองเลยเพื่อเชื่อมต่อกับถนนมะลิ
วรรณอีกหลายสาย ได้แก่ ถนนนกแก้ว เป็นถนนที่เชื่อมต่อกับถนนชุมสายตรงวงเวียนน้าพุ ทอดตัวมาทางด้านทิศ
ตะวันตก ผ่านโรงพยาบาล ตัดถนนมะลิวรรณ เลียบกาแพงข้างศาลากลางจังหวัด ไปสิ้นสุดที่วัดป่านาฮุง ถนนนกแก้ว
ตั้งชื่อตามนามสกุลนายชุณห์ นกแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในช่วงปี พ.ศ.2491-249 (ทะนง สุวรรณสิงห์,2557:
สัมภาษณ์)
ถนนร่วมใจ เป็นถนนที่เชื่อมระหว่างถนนเจริญรัฐ กับถนนมะลิวรรณ ตัวถนนทอดตัวอยู่ระหว่างถนน
พิพัฒน์มงคลกับถนนนกแก้ว มีจุดเริ่มต้นจากถนนมะลิวรรณข้างโรงพยาบาลเมืองเลย ไปตัดกับถนนถนนเจริญรัฐ ที่
ตลาดเมืองใหม่ จรดกับสะพานข้ามแม่น้าเลยที่สามารถเชื่อมกับถนนเลย-นาด้วงได้ในพื้นที่ชุมชนบ้านฟากเลย ชื่อ
ถนนร่ ว มใจ ตั้ งชื่ อ ตามการร่ ว มแรงร่ ว มใจของชาวเมื อ งเลย ในการบริ จ าคที่ ดิ น เพื่ อ สร้ า งถนน โดยการได้ รั บ
งบประมาณจากทางรัฐบาลในสมัย สส.ชาญยุทธ สุทธิรักษ์ ในช่วงปี พ.ศ.2518 (ประพนธ์ พลอยพุ่ม,2557:สัมภาษณ์)
ถนนร่วมมิตร เป็นถนนเชื่อมระหว่างกุดป่องกับชุมชนบ้านนาเขิน ไปเชื่อมต่อกับถนนมะลิวรรณทางด้าน
ทิศตะวันตก สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2511 โดยมีนายประชา บุญเนตร เป็นผู้บุกเบิกถนน ร่วมกับคุณลุงสุวิทย์ โปรณะ
เป็นผู้สละที่ส่วนตนเพื่อใช้ในการสร้างถนน (สุวิทย์ โปรณะ, 2557:สัมภาษณ์)
ถนนจรัสสี เป็น บริเวณข้างโรงเรียนเมืองเลย กับศาลากลางจังหวัด ถนนจรัสสี ตั้งตามนามสกุลของ นาย
เฉลียว จรัสศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในช่วงปี พ.ศ.2519-2520 ใช้สัญจรไปมาระหว่างถนนมะลิวรรณกับชุมชนใน
ด้านทิศตะวันตกของเมืองเลย ทั้งชุมชนบ้านนาเขิน และชุมชนบ้านนาหนองท่าแพ(ประพนธ์ พลอยพุ่ม ,2557:
สัมภาษณ์)
ต่อมาได้มีการตัดถนน ตรอก ซอย เพื่อเชื่อมถนนสายหลักเข้าหากัน เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาภายในเมืองเลย
มีความสะดวกขึ้น รวมไปถึงการสร้างวงเวียนหอนาฬิกา เพื่อเป็นกลไกให้การเดินทางเคลื่อนไหวในถนนที่ใช้สัญจรไป
มาภายในตัวเทศบาลเมืองเลย และเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึง “ความเป็นเมือง” อันแตกต่างไปจากพื้นที่ “ชนบท”
โดยวง
เวียนแห่งแรกของจังหวัดเลยสร้างขึ้นในช่ว งปี พ.ศ.2505 สมัย ร้อยตารวจโทเรือง สถนานนท์ เป็นผู้ว่า
ราชการจังหวัด ตั้งอยู่บนรอยต่อของถนนสี่สายมาบรรจบกัน ได้แก่ถนนนกแก้วทางด้านทิศตะวันตก ถนนสถลเชียง
คานทางด้านทิศเหนือ ถนนชุมสายทางด้านทิศตะวันออก และถนนเสริญศรี ทางด้านทิศใต้ ภายหลังวงเวียนดังกล่าว
ได้เปลี่ยนจากวงเวียนหอนาฬิกาเป็นวงเวียนน้าพุ ดังที่ปรากฏในปัจจุบัน
2.2.โครงสร้างพื้นฐานเมืองเลยยุคสงครามเย็น
นอกจากถนนหนทางแล้ว สาธารณูปโภคด้านอื่นๆที่รัฐขยายลงสู่เมืองเลยก็เป็นอีกปัจจัยที่สร้างความ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับเมืองเลย และมีอิทธิพลต่อการขยายตัวของชุม ชนในเขตเทศบาลเมืองเลยไปพร้อมกัน
โดยเฉพาะการเข้ามาของไฟฟ้า ในช่วงปี พ.ศ.2503 ที่นามาซึ่งแสงแสว่างและการใช้ชีวิตในเวลากลางคืนมาสู่เมือง
เลย มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการนาไฟฟ้าเข้ามายังเมืองเลย เอาไว้ว่า ภายหลังการเสด็จพระราชดาเนินเยี่ยมราษฎรใน
พื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระ
นางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ สมเด็ จ พระบรมราชิ นี น าถในรั ช กาลที่ 9 ในปี พ.ศ.2498 สฤษดิ์ ธนรั ช ต์ เมื่ อ ก้ า วขึ้ น มาเป็ น
นายกรัฐมนตรีมีความคิดที่จาดาเนินตามเส้นทางเสด็จ ฯ จึงได้เดินทางมายังเมืองเลยในปี พ.ศ. 2503 และได้สารวจ
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ตลาดที่ตั้งอยู่บริเวณถนนเจริญรัฐ เมื่อพบเห็นสินค้าที่ชาวบ้านนามาค้าขายมีแต่ของป่า สฤษดิ์ได้สั่งให้ข้าราชการนา
อาหารทะเลจากขอนแก่นมาขายในเมืองเลยให้ชาวบ้านได้บริโภคอาหารทะเลบ้าง พอเดินมาถึงบริเวณหน้าโรงแรม
ไทยอุดมตรงกึ่งกลางถนนเจริญรัฐ เป็นเวลาค่าพอดี เจ้าของโรงแรมไทยอุดมได้นาตะเกียงเจ้าพายุมาจุดเพื่อให้มีแสง
สว่ า ง สฤษดิ์ เ ห็ น ดั ง นั้ น จึ ง สั่ ง ให้ ข้ า ราชการน าเอาไฟฟ้ า มาติ ด ตั้ ง เมื อ งเลยโดยนายทองหนั ก สุ ว รรณสิ ง ห์
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเลยขณะนั้นเป็นผู้รับมอบ(ทะนง สุวรรณสิงห์,2557:สัมภาษณ์)
ควบคู่กันนั้นยังมีสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่ได้รับการพัฒนาในช่วงเวลาเดียวกัน อาทิ โรงพยาบาลเมืองเลยที่ได้
เริ่มดาเนินการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2494 โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดสรรเงินงบประมาณ จานวน
500,000 บาท ให้จังหวัดเลยจัดซื้อที่ดิน (ทะเบียนพัสดุ 13176 แปลงเลขที่ ลย.15) และปี พ.ศ. 2495 กรมการ
แพทย์ได้จัดสรรงบประมาณมาให้จังหวัดก่อสร้างอาคารต่าง ได้แก่ ตึกอานวยการ เรือนคนไข้ 25 เตียง บ้านพัก
ผู้ อ านวยการ โรงพั ก ศพ ซึ่ ง สร้ า งเสร็ จ และมี พิ ธี เ ปิ ด ใช้ อ ย่ า งเป็ น ทางการ เมื่ อ วั น ที่ 24 มิ ถุ น ายน 2496 เป็ น
โรงพยาบาลขนาด 25 เตียง และต่อมาภายหลังได้รับงบประมาณเพื่อขยายการบริการและก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมใน
เวลาต่อมา ส่งผลให้โรงพยาบาลเมืองเลย จากที่เป็นโรงพยาบาลจังหวัดขนาดเล็ก มีจานวนเตียงรองรับคนไข้ได้เพียง
25 เตียง มีแพทย์เพียง 2 - 3 ท่าน ปัจจุบันสามารถให้บริการสาธารณสุขในด้านต่างๆอย่างครอบคลุมไม่ว่าจะเป็น
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพ การดูแลสุขภาพในชุมชน
(ข้อมูลทั่วไปโรงบาลเมืองเลย,2557)
การพัฒนาการศึกษา ได้แก่ การตั้งโรงเรียนเลยพิทยาคม บริเวณทิศตะวันตกของเมืองเลย ซึ่งแต่เดิมนั้น
โรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นโรงเรียนที่รวมโรงเรียนสตรีเลย (โรงเรียนประจาจังหวัดหญิง) กับโรงเรียนสโมสรวิทยาลัย
(โรงเรียนประจาจังหวัดชาย) ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2515 ทั้งนี้เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายของกรมวิสามัญศึกษา (กรมสามัญศึกษา) ในการปรับปรุงโรงเรี ยนของรัฐบาลทั่วประเทศให้
เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ โดยโรงเรียนรัฐบาลของจังหวัดใดก็ตามหากพิจารณาแล้ว เห็นว่าไม่สามารถรับนักเรียนได้ถึง
2,000 คน ในปี พ.ศ. 2515 กระทรวงศึกษาธิการจึงรวมโรงเรียนประจาจังหวัดชายและโรงเรียนประจาจังหวัดหญิง
เข้าด้วยกันเป็นโรงเรียนเดียว ด้ วยเหตุนี้ โรงเรียนสโมสรวิทยาลัย จึงต้องย้ายจากสถานที่เดิมที่มีพื้นที่เพียง 23 ไร่
(โรงเรียนเมืองเลยในปัจจุบัน) มารวมกับโรงเรียนสตรีเลย ซึ่งมีพื้นที่ถึง 81 ไร่ 2 งาน045/10 ตารางวา โดยมีนาย
เฉลิม จิรนาท อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสโมสรวิทยาลัย เป็นผู้รักษาการในตาแหน่ งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเลยพิทยาคม
เมื่อเริ่มเปิดทาการสอนในปี พ.ศ. 2515 จัดการเรียนแบบสหศึกษา มีห้องเรียน 35 ห้อง นักเรียนรวมทั้งสิ้น 1,468
คน เป็นชาย 758 คน หญิง 710 คน ครู -อาจารย์ 61 คน โดยมี ดร.ก่อ สวัสดิพานิชย์ อธิบดีกรมวิสามัญศึกษา และ
นายวิจิน สัจจะเวทะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ร่วมกันเปิดป้ายโรงเรียนเลยพิทยาคม เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2515
(ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนเลยพิทยาคม,2557)
รวมทั้งการย้ายศาลากลางจังหวัดและส่วนราชการอื่นๆ จากบริเวณที่ตั้งเดิมที่กุดป่อง มายังพื้นที่ซึ่งเป็น
ที่ตั้งของศาลากลางและศูนย์ราชการจังหวัดเลยในปัจจุบัน ในปี พ.ศ.2512 โดยเหตุผลของการย้ายศาลากลางและ
ศูนย์ราชการจังหวัดเลยดังกล่าว ก็เนื่องมาจากพื้นที่ส่วนราชการบริเวณกุดป่องนั้นแออัด เพราะมีหลายหน่วยงานที่มี
สถานที่ตั้งอยู่บริเวณดังกล่าวทั้งศาลกลางจังวัด ศาลจังหวัด สถานีวิทยุกระจายเสียง สานักงานเทศบาล ดังนั้นจึงเกิด
ความไม่สะดวกต่การเข้าไปติดต่อราชการของประชาชน (สัมฤทธิ์ สุภามา, 2557:สัมภาษณ์)
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ศาลากลางและศูนย์ราชการจังหวัดเลย เริ่มสร้างในช่วงที่นายกาเกิง สุรการ (พ.ศ.2508-2512) เป็นผู้ว่า
ราชการจังหวัดเลย ในปี พ.ศ.2510 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรพร้อมด้วย
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งเป็น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลง
กรณ์ ได้เสด็จฯ ดูความคืบหน้าของการก่อสร้างอาคารศาลกลางหลังใหม่พร้อมกับได้เสด็จฯ เยี่ยมพสกนิกรชาว
จังหวัดเลยที่มาเฝ้าบริเวณสนามหน้าศาลากลางอย่างเนืองแน่น และในวันที่ 5 กันยาย พ.ศ.2512 ทั้งสองพระองค์ได้
เสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์จากจังหวัดอุดรธานี มายังสนามหน้าโรงเรียนสโมสรวิทยาลัยเพื่อประทับรถพระที่นั่งไป
เปิดอาคารศาลากลางจังหวัดเลย และพระราชทานพระพุทธนวราชบพิธ ให้แก่ นายกาเกิง สุรการ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเลยเพื่อให้เป็นพระพุทธรูปประจาจังหวัดเลย (สานักงานจังหวัดเลย.อ้างแล้ว)
รวมความแล้ว การตัดถนนมะลิวรรณ เพื่อเป็นเส้นทางคมนาคมระหว่างจังหวัดขอนแก่น กับจังหวัดเลย
และการย้ายศูนย์ราชการ ทั้งโรงพยาบาล โรงเรียน และศาลากลางจังหวัด มาทางด้านทิศตะวันตกของเมือง ส่งผลให้
การขยายตัวของชุมชนในยุคพัฒนานี้ เคลื่อนตัวจากบริเวณถนนเจริญรัฐ มายังด้านทิศตะวันตก พร้อมกันนั้นก็
กระจายศูนย์กลางความเจริญของเมืองที่กระจุกตัวอยู่แต่ในบริเวณถนนเจริญรัฐให้ออกไปยังส่วนอื่นๆ ของเมืองไปใน
ตัว โดยเฉพาะพื้นที่ถนนร่วมใจ ที่ตัดขึ้นใหม่ในปี พ.ศ.2519 เพื่อเชื่อมถนนเจริญรัฐกับมะลิวรรณ และเมื่อประกอบ
เข้ากับปัจจัยอื่นๆ อย่างเช่น การเข้ามาทาธุรกิจของกลุ่มคนจีนในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง (ดังจะอธิบายใน
ประเด็นต่อไป) แล้วยิ่งส่งผลทาให้เมืองเลยมีการขยายตัวของชุมชนรวดเร็วขึ้น
2.3 ธุรกิจของคนจีนกับการขยายตัวของเมืองเลย
ช่วงเวลาไล่เลี่ยกับการพัฒนาเมืองเลยที่เข้มข้นขึ้นนับตั้งแต่ทศวรรษที่ 2490 เป็นต้นมา ได้นาพาให้กลุ่มคน
ภายนอกเดินทางเข้ามาค้าขายและลงทุนทาธุรกิจในเมืองเลย เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนจีนที่มีอิทธิพลในทาง
เศรษฐกิจของเมืองเลยอย่างมากภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง โดยเฉพาะธุรกิจธุรกิจโรงหีบฝ้าย และ โรงเลื่อยที่มี
ส่วนสาคัญอย่างมากต่อการขยายตัวของชุมชุนในเขตเทศบาเมือองเลย กล่าวคือ
1) โรงหีบฝ้าย
ฝ้ายคือ “พืชเศรษฐกิจ ”ชนิดแรกๆ ของจังหวัดเลย (ก่อนที่จะมีมันสาปะหลัง อ้อย ข้า วโพด ลูกเดือย
ยางพารา ฯลฯ ในภายหลัง) และที่สาคัญในเวลาต่อมาได้ถูกดึงให้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่แทน “ความเป็นเลย”ผ่าน
การประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว ในปาฐกฐาของนายบุญมา เสริ ฐศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดเลย
คนแรกที่บรรยายทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2477 ได้กล่าวว่าฝ้ายคือพืชพื้นเมืองท้องถิ่นที่มี
อยู่ในเมืองเลยมาช้านานแล้ว (บุญมา เสริฐศรี,อ้างแล้ว: 137)
“...การท้ามาหากินของชาวพื้นเมืองนี้ ซึ่งเป็นล่้าเป็นสันกล่าวรวบยอดทุกอ้าเภอคือการท้านา และการท้า
ไร่ การท้านา มีท้าที่อ้าเภอกุดป่อง และอ้าเภอวังสะพุงมาก ท้าตามที่ราบซึ่งตั้งอยู่ระหว่างหุบเขา อาศัยน้้าฝนเป็นน้้า
หล่อเลี้ยงต้นข้าว ถ้าปีไหนฝนไม่ตก ปีนั้นก็ไม่ได้ท้านา ซึ่งเป็นการท้าตามบุญตามกรรม ตามธรรมชาติอ้านวย จังหวัด
นี้เคยแล้งถึง 7 ปี 8 ปีก็มี เช่นเมื่อ พ.ศ.2468 ราษฎรอดอยากต้องขุดกลอย ขุนมัน มะขี(ผลไม้ไผ่) หยวกกล้วยกินต่าง
ข้าว ทุกวันนี้อุดมข้าวมาก ข้าวเปลือกขายหาบละ 50 สตางค์ ข้าวสารหาบละ 1 บาท แม้แต่ราคาต่้าๆ เช่นนี้ก็ไม่มีคน
ซื้อ การท้าไร่ มีท้าที่อ้าเภอด่านซ้าย อ้าเภอท่าลี่ อ้าเภอเชียงคานมาก การท้าไร่ต้องท้าตามเนินเขา เช่นข้าวไร่ ไร่ฝ้าย
ไร่พริก ไร่ครั่ง ไร่ยาสูบ ปีหนึ่งๆ ได้ผลจากไร่เหล่านี้มาก แต่ไม่ได้ส่งไปจ้าหน่ายที่อื่นเขาขายกันราคาพื้นเมือง ฝ้าบ
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หาบละ 2.50บาท ครั่งหาบละ 10-15 บาท พริกหาบละ 2.50 บาท ยาสูบหาบละ 3-4 บาท
สิ น ค้ า พื้ น เมื อง
มีข้าว ฝ้าย ครั่ง พริก ยาสุบ ดินประสิว และของป่ามีแทบทุกชนิด เช่น ไม้คูณเปลือกเสียด มะเร่อ ไม้ขลัก ต่อไปถ้า
หากว่าบ้านเมืองเราเจริญรัฐถลุงทรัพย์ในดินได้แล้ว จะมีเหล็ก ทองค้า ตะกั่ว ทับทิม ซึ่งในเวลานี้ราษฎรในท้องที่ได้
พบและเคยถลุงมาใช้แล้ว เช่น เหล็กเป็นต้น นอกจากนี้มีต้นไม้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อไปคือ (ต้นสน มีที่ภูเขากระดิ่ง
และเขาหลวงจ้านวนหลายหมื่นต้น) ต้นเต็ง ต้นรัง ต้นประดู่ ไม้ตะเคียน ไม้มะยมหอม ฯลฯ จังหวัดต่างๆ เช่นอุดร
หนองคาย นครพนม ขอนแก่น เป็นต้น ได้อาศัยสินค้า ฝ้าย พริก ครั่ง จากจังหวัดนี้อยู่เสมอ แต่การไปมากินเวลา
แรมเดือน ซึ่งรายได้ไม่คุ้มรายจ่าย ดังนั้น เขาจึงพากันท้อใจ คงท้าแต่พอใช้สอยเท่านั้น ...”
อย่างไรก็ตามการส่งเสริมการปลูกฝ้ายในท้องที่จังหวัดเลย เพิ่งเข้มข้นขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ตาม
คาให้สัมภาษณ์ของคุณทะนง สุวรรณสิงห์ที่ว่า (ทะนง สุวรรณสิงห์,อ้างแล้ว)
“...ระหว่างจอมพล ป.เป็นนายก ได้มีนโยบายในการส่งเสริมการปลูก ฝ้ายทั่วประเทศ
จังหวัดเลยได้รับเมล็ดพันธุ์ฝ้ายมา เมื่อเกิดสงครามอินดดจีน(สงครามดลกครั้งที่ 2)กองทัพไทยทางด้านภาคอีสาน
และภาคพายัพ ส่งกองก้าลังเข้าไปยึดฝั่งซ้ายแม่น้าโขงและตั้งเป็ นจังหวัดล้านช้าง รัฐส่งข้าราชการตามแนวชายแดน
ไปประจ้าที่จังหวัดล้านช้าง ทั้งที่บริเวณแก่นท้าว ปากลาย เชียงแมน ไชยะบุรี ซึ่งมีข้าราชการจังหวัดเลย ณ ตอนนั้น
มีนายทองหนัก สุวรรณสิงห์รวมอยู่ด้วย โดยจังหวัดเลยในช่วงนั้นมีพื้นที่ปลูกฝ้ายมากที่สุดในประเทศไทย ได้รบ
รางวัลเป็นจ้านวนเงิน 80,000 บาทซึ่งรัฐบาลได้ให้มาเป็นสิ่งของในการสร้างโรงหีบฝ้ายและเครื่องจักรหีบฝ้าย
ปัจจุบันเครื่องจักรดังกล่าวนั้นตั้งอยู่ที่สถานีทดลองพืชไร่จังหวัดเลย นายทองหนัก มีความคุ้นเคยกับพ่อค้าคนจีนที่
อาศัยอยู่ในประเทศลาว เช่น หลวงพระบาง ปากลาย และในระหว่างนั้นเกิดขบวนการใต้ดินกอบกู้เอกราชลาว ต่อสู้
กันกับฝรั่งเศส เหตุการณ์ไม่ สงบ นายทองหนักจึงได้ชักชวนพ่อค้าคนจีนเหล่านั้น มาประกอบธุรกิจ ในเมือเลย โดย
การสร้างโรงหีบฝ้ายในอ้าเภอเชียงคาน ท่าลี่ วังสะพุง และเมืองเลย ที่ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่บริเวณริมถนนเมืองเลย
เชียงคาน โดยมีกลุ่มตระกูลที่เข้ามาท้าธุรกิจโรงหีบฝ้ายขณะนั้น เช่น ข้าวิวัฒน์ เลิศสิทธิสมบูรณ์ เร่งสมบูรณ์ เป็นต้น
...”
ในระยะแรกโรงหีบฝ้ายกระจายตัวในเมืองเลย บริเวณชุมชนบ้านหนองผักก้ามปัจจุบัน ตามเส้นทางเมือง
เลย-เชียงคาน อย่างไรก็ตามด้วยโรคและแมลงที่รบกวนการเพาะปลูกฝ้ายในเมืองเลยอย่างหนัก เนื่องจากมีการปลูก
เป็นจานวนมาก ส่งผลให้การปลูกฝ้ายในเมืองเลยซบเซาลงพร้อมกับการปรับเปลี่ยนหน้าที่ของโรงหีบฝ้ายเป็นไซโล
เก็บพืชผลการเกษตรอื่นๆ เช่น ข้าวโพด ลูกเดือย หรือไม่ก็ถูกปล่อยว่างให้เช่าไปในปัจจุบัน
2) โรงเลื่อย
นอกจากโรงหีบฝ้ายแล้วยังมีธุรกิจโรงเลื่อย ที่เป็นธุรกิจซึ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กั บเมืองเลยอีกอย่าง
หนึ่ง สืบเนื่องมาจากการที่เมืองเลยมีป่าไม่อุดมสมบูรณ์เมื่อมีการเปิดโอกาสให้เอกชนสัมประทานป่าไม้ (ก่อนที่จะมี
พระราชบัญญัติยกเลิการสัมปทานป่าไม้ในปี พ.ศ.2531 ) เลยจึงเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีการทาอุตสาหกรรมไม้มากที่สุด
แห่งหนึ่งของประเทศ อาจารย์สุ รพล สุรนาทชยานันท์ เล่าถึงเหตุการณ์ขนถ่ายไม้ออกจากเมืองเลยนั้นมีรถขนถ่าย
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อย่างหนาแน่นทั้งวันทั้งคืนจนน่าราคาญ (สุรพล สุรนาทชยานันท์,2557:สัมภาษณ์) หรือ นายโฮ้ง แซ่ลิ้มที่เคยทางาน
ขนส่งไม้ระหว่างเมืองเลยกับอยุธยานั้นได้เล่าว่า การส่งไม่ไปที่กรุ่งเทพนั้นจะนาไม้จากเมืองเลยขนลงไปที่อยุธยาเป็น
แหล่งใหญ่ ก่อนที่จะรับสินค้า พวกเหล้าเบียร์ อุปกรณการก่อสร้าง ขึ้นมาขายที่เมืองเลย โดยมีกลุ่มร้านเฉลิมชัยที่
ขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเป็นกลุ่มสาคัญในการทาการค้า เพื่อไม่ให้ตีรถปล่าวๆ ขึ้นมายังเมืองเลย ต่อมาไม้หมดเลย
หยุดทา (โฮ้ง แซ่ลิ้ม,2557:สัมภาษณ์)
โรงเลื่อยที่สาคัญในเมืองเลยได้แก่โรงเลื่อของนายหลัก ไตรฟื้น มีชื่อว่าโรงเลื่อยสยามพนาพรรณ์ สร้างขึ้น
เมื่อปี พ.ศ.2505 ตรงบริเวณชุมชนบ้านหนาหนองท่าแพ นอกจากนี้ยังมีโรงเลื่อยอีกหลายแห่งที่กระจายอยู่ทางรอบ
นอกของจังหวัดทั้งในท้องที่อาเภอด่านซ้าย ท่าลี่ และเชียงคาน แต่พอไม้หมดป่าในจังหวัดเลย โรงเลื่อยก็ซบเซาลง
แล้วเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ของโรงเลื่อยเป็นมูลนิธิสว่างคีรีธรรมมีลักษณะเป็นศาลเจ้าเพื่อเป็นศูนย์การทางานด้าน
บริการสังคมของสมาคมพ่อค้าจังหวัดเลย
การเกิดขึ้นของโรงหีบฝ้ายและโรงเลื่อยแสดงให้เห็นว่า การคมนาคมในพื้นที่เมืองเลยเริ่มเดินทางได้อย่าง
คล่องตัวขึ้น เนื่องจากธุรกิจดังกล่าวนี้ต้องใช้การขนส่งกับพื้นที่อื่นๆ ควบคู่กันนั้น ด้วยการคมนาคมที่พัฒนาขึ้นนี้เอง
ก่อให้เกิดการเดินทางเข้ามาตั้งถิ่นฐานและทามาหากินในเมืองเลยของคนภายนอกเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะชาวจีนที่
เข้ามาค้าขายและทาธุรกิจในเมืองเลยอีกหลายกลุ่ม ตัวอย่างเช่น
นางมุ่ย แซ่หล่อย หรือชื่อภาษาไทยว่า นางเข้งเตียง ศิริโสพล นางเข้งเตียงเกิดที่กรุงเทพฯ จากนั้นจึงย้าย
มาอยู่บ้านนาหนอง จังหวัดเลย มาเพื่อขายของชา สาเหตุที่มาเพราะต้องการหาแหล่งทากิ น ต่อมาใน ปี พ.ศ.2530
ตัดสินใจซื้อตึกแถว เพื่อทาร้านขายยา โดยมีเพื่อนแนะนาให้ขายยาในเมืองเลย เนื่องจากมีจานวนร้านขายยาน้อย
มาก การนายามาขายจะไปรับจากขอนแก่น หรือบางทีไปรับจากกรุงเทพโดยตรง อย่างไรก็ตามเนื่องจากสภาพการ
คมนาคมยังไม่สะดวกเท่าที่ควรนัก จึงใช้วิธี การสั่งยาแล้วจึงไปรับยาที่คิวรถหลังจากนั้นจึงให้ลูกชายที่เรียนหมอ คือ
นายอาพร ศิริโสพล เปิดคลินิกจนมาถึงปัจจุบัน (เข้งเตียง ศิริโสพล, ,2557:สัมภาษณ์)
วิชัย วิริยันเมฆ ที่เป็นคนชลบุรี เข้ามาเปิดร้านถ่ายรูปเมืองเลยเมื่อปี พ.ศ. 2516 การที่เลือกเมืองเลยเพราะ
การเปิดร้านต้องใช้ทุนใหญ่ จึงมองหาเมืองเล็ก เมืองที่ไม่เจริญ น่าจะเป็นเมืองดีในการลงทุน เมืองเลยวันพระคนจะ
เยอะมาก เป็นเมืองที่ไม่มีโจรผู้ร้าย แต่ก่อนไปบ้านไหนได้กินข้าวฟรี เวลาถ่ายรูปให้เขาเชื่อไว้ก่อน พอวันพระหลังเขา
ค่อยมาเอารูปที่อัดไว้แล้วค่อยจ่ายเงิน ก่อนเปิดร้านมีร้านถ่ายรูปอยู่ในเมืองเลย เช่น จิตรกร วิไลลักษณ์ เรนโบ แสง
ศิลป์ แพรรี่ แต่ก็มีงานทาทั้งวันทั้งคืน บางวันอัดรูปถึงตีสาม โดยส่วนใหญ่เป็นลูกค้าจากต่างอาเภอ ถ่ายรูปวันพระ
และจ่ายรูปวันพระถัดไป (วิชัย วิริยันเมฆ,2557:สัมภาษณ์)
นายสมพงษ์ ตันไพโรจน์เป็นคนจีน แต้จิ๋ว (แซ่ตัน) เกิดที่กรุงเทพฯเดินทางเข้ามาทาธุรกิจในเมืองเลยตั้งแต่
ปี 2519 ขณะนั้นเขาอายุ 22 ปี กาลังเป็นหนุ่ม โดยเช่าตึกแถวอยู่บริเวณร้านยูบีซีสี่แยกตลาดเมืองใหม่ สาเหตุที่
เลือกเมืองเลยก็คือไปสารวจสถานที่มาแล้วทั่วทั้งอีสานเหนือและอีสานใต้เล็งเห็นว่าเมืองเลยน่าลงทุนที่สุด เนื่องจาก
จังหวัดอื่นๆบ้านเช่าแพง บ้านแถวเมืองเลยสัญญา 12 ปี เพียง 100,000 บาท อีกอย่างก็คือคนเมืองเลยเป็นคนไม่
กระตือรือร้น เฉื่อยชา วัฒนธรรมสมัยก่อนของคนเมืองเลยจะออกมาจับจ่ายในช่วงวันพระ ตอนมาเมืองเลยตรงกับ
วันพระพอดีเลยเห็นว่ามีคนเยอะน่าลงทุน โดยมาศึกษาสภาพทั่วไปของเมืองเลยอยู่ประมาณอาทิตย์แล้วร่วมกับพี่
น้อง 4 คน เปิดร้านยา ซึ่งมีร้านยาอยู่ก่อนแล้ว 4 ร้าน คือ นครเภสัช อานวยเภสัช เมืองเลยเภสัช และอมรเภสัช
สมัยเริ่มแรกการคมนาคมยังไม่ดี ลาบากมาก ต้องไปซื้อยาที่ขอนแก่นกับอุดร โดยมีรถวิ่งเส้นถนนมะลิวัลย์วันละ
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เที่ยว เงินในการลงทุนเริ่มแรกมีเพียง 100,000 บาท จ่ายค่าเช่าบ้านและตกแต่งร้านไปก็หมด ต้องใช้ระบบกความไว้
เนื้อเชื่อใจในการค้าขาย โดยอาศัยเครดิต ความซื่อสัตย์ ไม่โกงโดยเอายาเขามาก่อนแล้วค่อยนาจ่ายทีหลัง เมื่อเข้ามา
อยู่เมืองเลยในช่วงแรกสภาพของเมืองเลยขณะนั้นมีไฟฟ้าใช้แล้ว แต่ไฟจะติดๆดับๆ ต้องใช้หม้อแปลงสารองไฟ
เพื่อให้ใช้ได้สะดวก ซึ่งในตอนนั้น กลุ่มคนจีนโดยเฉพาะจีนแต้จิ๋วในเมืองเลยนั้นมีไม่กี่ครอบครัว ประมาณ 10
ครอบครัว ส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนไหหลา เช่น เจ้าของร้านวิไลลักษณ์ เป็นต้น หลังจากนั้น(2527)ก็มีการต่อยอดธุรกิจ
คือพี่น้องแต่ละคนก็ย้ายไปประกอบธุรกิจ เช่นขายของเบ็ดเตล็ดร้านจงเจริญ ร้านทอง ร้านขายของเด็กเล่น (ข้าง
วิริยะประกันภัย) อาคารเก่าแต่ก่อนเหมือนกับร้านทรัพย์สมบูรณ์ ร้านวิไลลักษณ์ พอมีการตัดถนนข้ามไปฟากเลย ก็
ย้ายร้านมาอยู่ที่ปัจจุบัน (สมพงษ์ ตันไพโรจน์,2557:สัมภาษณ์)
การเข้ามาของคนจีนที่เพิ่มมากขึ้นก่อให้เกิดความพยายามในการรวมกลุ่มและเคลื่อนไหวทางสังคมในรูป
ของการจัดตั้งเป็นสมาคมพ่อค้าชาวจีนขึ้น โดยเริ่มตั้นตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่บรรดาชาวจีนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่
ในจังหวัดเลย ได้ร่วมกันก่อตั้งสมาคมพ่อค้าจังหวัดเลยโดยสานักงานอยู่บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองเลย และได้
จัดตั้งโรงเรียนไทยจีน ขึ้นชื่อว่า “โรงเรียนหยางเจิ้นวิทยา” ตรงบริเวณริมฝั่งแม่น้าเลยด้านตะวันตกติดกับตลาดสด
เพื่อให้บุตรหลานชาวจีนและบุคคลทั่วไปได้ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยมีนายภูต่ง แซ่ภู่ เป็นผู้ควบคุมการ
เรียนการสอน ส่วนสมาคมฯ มีการแต่งตั้งนายคีหยวน แซ่ฮ้อ เป็นนายกสมาคม และนายวาณิชย์ เร่งสมบูรณ์ เป็นอุป
นายก แต่เนื่องจากในระหว่างที่ก่อตั้งสมาคม ขึ้นครั้งแรกนั้น จังหวัดเลยมีสภาพทุรกันดารอย่างมาก ทางการ
คมนาคมยังไม่สะดวก การไปมาหาสู่กันต่างจังหวัดต้องอาศัยล้อเกวียนเป็ นส่วนใหญ่ ผู้คนในเมืองเลย ตลอดจนนัก
ธุรกิจก็มีจานวนน้อย ด้านค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของสมาคมและโรงเรียนก็ไม่เพียงพอ จึงทาให้สมาคมและ
โรงเรียนหยางเจิ้นวิทยาไม่สามารถดารงอยู่ได้ จึงหยุดชะงักกิจการทุกอย่างของสมาคมลงและยุบโรงเรียนหยางเจิ้น
วิทยาลงในปี พ.ศ.2495(ธันยพร ประชุม,2551:49)
อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ.2514 กลุ่มพ่อค้าชาวจีนในเมืองเลยได้เล็งเห็นความสาคัญของการรวมกลุ่มกันอีก
ครั้งจึงเริ่มก่อตั้งสมาคมขึ้นใหม่ โดยมีผู้ก่อตั้ง เช่น ร้านเฉลิมชัยพาณิชย์ บริษัทฝ้ายเมืองเลย จากัด บริษัทฝ้ายอีสาน
จากัดบริษัท ฝ้ายอมรวัฒนา จากัด หจก.ประมวลกิจการฝ้าย จากัด ปั้มน้ามันศรีปรีชาเมืองเลย นายโต๊ะคิม แซ่เตียว
นายง้วนเตีย แซ่โค้ว โรงเลื่อยจักเชียงแสน ห้างราชาการเกษตร โรงสีไฟผลไพบูลย์ ร้านด่านซายกี่ บริษัทโค้วน่าเซ้ง
จากัด ร้านเม้งกี่ ร้านกิมหลุนเชียง ร้านเจริญสมบัติ ร้านเลยอุดมกิจ หจก.เปรมดารง นายไพศาล ด่านวิบูลย์ นายพก
ต่าน แซ่เล่ง นายพุยง้วน แซ่เอ็ง และเมื่อรวมกลุ่มแล้วได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อ พ.ศ.2515 มีชมาชิก
เริ่มก่อตั้ง 90 คน (ธันยพร ประชุม,2551:50)
3.ผลการพัฒนาเมืองเลยในยุคสงครามเย็น
การสร้ า งถนนและทางหลวงขึ้ น ดั งกล่ า วนั บ ได้ ว่ า เป็ น สิ่ งที่ ส ถาปนาตั ว ตนของประเทศไทยขึ้ น มาบน
ประสบการณ์เดินทางและการขนส่งของมวลชน พร้อมกับปลดพันธนาการของพื้นที่ทางกายภาพเมืองเลยที่เคย
ขัดขวางการเคลื่อนไหวเดินทางไปของผู้คน พื้นที่ประเทศไทยในบริเวณต่างๆ ซึ่งรวมถึงเมืองเลย สามารถสัมผัสได้
ด้วยประสบการณ์จริงหรือกลายเป็นความจริงเชิงประจักษ์ จนสามารถทาให้คนจานวนมหาศาลตระหนักได้ถึงการ
เปลี่ยนแปลงและจินตนาการได้ถึงพื้นที่ประเทศไทยอย่างชัดเจนขึ้นมา ขณะเดียวกัน สาธารณูปโภคอื่นๆ โดยเฉพาะ
ไฟฟ้าที่ตามมาด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์เชื่อมเมืองเลยกับโลกภายนอกอีกหลายอย่าง เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น
ได้ทาให้เมืองเลยมีความแตกต่างกับพื้นที่ชนบทรอบนอกอย่างชัดเจน ไม่เพียงแต่การเป็นศูนย์ราชการซึ่งรวมอานาจ
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ด้านการบริหารปกครองเท่านั้น พื้นที่ในเขตเมือง หรือ “ตลาด”ยังเป็นแหล่งรวมของความทันสมัยนานาชนิดกระจุก
ตัวรวมอยู่ที่พื้นที่เมือง ตัวอย่างเช่น กิจการโรงภาพยนตร์ และการเสพมหรสพทันสมัย ที่แพร่หลายในเมืองเลย
นับตั้งแต่ ช่วงปี พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา โดยเฉพาะโรงภาพยนตร์ในยุคพัฒนานี้ ในตัวเมืองเลยมีอยู่หลายโรงด้วยกัน
ดังคาให้สัมภาษณ์ของคุณตาปรีชา เพชรสิงห์ อดีตสส.เมืองเลยในช่วงปี พ.ศ.2518 และเจ้าของโรงภาพยนตร์เพชร
รามาประจาจังหวัดเลย ได้ให้สัมภาษณ์ว่า (ปรีชา เพชรสิงห์, 2557:สัมภาษณ์)
“...ก่อนเปิดโรงหนังเพชรรามา มี ศรีเมืองเลยตั้งอยู่บริเวณธนาคารกสิกรไทยปัจจุบัน ต่อมาย้ายไปอยู่
ตลาดเช้า ภู่ภิญโญ ตั้ งอยู่แยก กศน.บ้านแฮ่ แต่เป็นโรงหนังสังกะสีล้อมรอบ เพชรามาสร้างปี 2511 เสร็จปี 2512
โดยฉายทุกวันเสาร์ อาทิตย์ จ้าได้ว่าหนังเรื่อง “ทอง” คนเยอะมาก ส่วนมากเป้นคนแถวๆ ในเมือง ราคาตั๋ว เริ่มต้น
ที่4 บาท การฉายจะมีบริษัทหนังเดินสายฉายหนัง และแบ่งเปอร์เซนตร์ระหว่ างคนฉายกับเจ้าของโรงหนัง 40 : 60
และในปี 2521 ก็เปิดโรงหนังอีกโรงคืออัมรินทร์ ถือได้ว่าเป้นโรงหนังประจ้าจังหวัดเลย เป็นโรงหนังที่หรูที่สุดแห่ง
เดียวในจังหวัดเลย และติดแอร์ ต่อมาในช่วงปี 2540 กิจการโรงหนังฟุบเพราะมีทีวี ซีดี เข้ามาเลยปิดเพชรรามา และ
เปิดที่โรงหนังอัมรินทร์เพียงแห่งเดียว และต้องปิดตังลงเปลี่ยนมาเป็นร้านกาแฟ ในปี 2556 เนื่องจากมีโรงหนังจาก
ห้างใหญ่ๆที่บิ้กซี (โดยหนังเรื่องสุดท้ายคือ “พ่อมากพระโขนง” ) ...”

ภาพที3่ โรงหนังเพชรามา ปี พ.ศ. 2515
(ที่มา: นพพล แก่งจาปา และคณะ,2558:113)

ภาพที่ 4 โรงหนังเพชรามา ปี 2560
(ที่มา: นพพล แก่งจาปา และคณะ,2558:113)

นอกจากการเสพมหรสพสมัยใหม่อย่างเช่นภาพยนตร์แล้ว ยังมีการสัมพันธ์กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามา
พร้อมการขยายตัวของธุรกิจของคนจีน เช่น การถ่ายรูป คุณวิชัย เจ้าของร้านถ่ายรูปรามาโฟโตกล่าวว่าในช่วงแรกที่
เข้ามาในเมืองเลยตัดสินใจเปิดร้านถ่ายรูป ลงทุนด้วยเงิน 20,000 บาท ในช่วงแรกที่เปิดร้านมีจานวนลูกค้าสนใจมา
ถ่ายรูปจานวนมาก แม้จะมีร้านถ่ายรูปอยู่หลายร้าน ก็ตาม โดยกลุ่มลูกค้าโดยส่วนใหญ่จะเป็ น กลุ่มข้าราชการ และ
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ไทบ้านนอกเมืองที่มักเข้ามาตลาดช่วงวันศีล หรือวันพระ หลังจากที่เปิดร้านได้ 5 ปี ทาให้สร้างรายได้เป็นจานวน
มาก คือตั้งร้านมาถึงปีที่ 5 แล้วรู้สึกว่าตัวเองรวย แต่เมื่อการถ่ายรูปด้วยระบบดิจิตอลเข้ามา ทาให้ได้รับผลกระทบ
คืองานลดลงเป็นจานวนมาก จนต้อง “กินเงินเก่า” คือนาเงินเก็บมาใช้จ่ายและบริหารร้านเพื่อให้อยู่ต่อไปได้(วิชัย วิริ
ยันเมฆ,2557:สัมภาษณ์) สอดคล้องกับนายโฮ้ว แซ่ลิ้ม เจ้าของร้านถ่ายรูปแสงศิลป์ที่กล่าวในทานองเดียวกันว่าธุรกิจ
ถ่ายรูปในเมืองเลยในช่วงการเปิดร้านใหม่ๆ งานเยอะมาก โดยมากลูกค้าจะเป็นข้าราชการ คนแก่ และคนไทบ้าน
รอบนอกที่เข้ามาซื้อของและถ่ายรูปช่วงวันพระ(โฮ้ง แซ่ลิ้ม,2557:สัมภาษณ์)
นอกจากนี้ยังรวมไปถึงสถานเริงรมย์ในช่วงเวลากลางคืน ที่เข้ามาพร้อมแสงสว่างของไฟฟ้าในเมืองเลย เช่น
ธุรกิจไนท์คลับ ซึ่งมี “ริมน้าไนท์คลับ” เป็นสถานบริการแห่งแรกในจังหวัดเลย ริมน้าไนท์คลับตั้งอยู่บริเวณริมน้าเลย
ฝั่งตะวันตก หลังโรงแรมภูหลวง โดยในช่วงแรกที่เปิดหากผู้ชายคนใดเข้าไปใช้บริการก็จะถูกนินทาในเชิงล้อเลียนให้รู้
กันทั่วทั้งตลาด (ปรีชา เพชรสิงห์ , 2557:สัมภาษณ์ ) รวมถึงธุรกิจบริการทางเพศที่แห่งแรกของเมืองเลยที่อาศัย
บริเวณข้างๆโรงไฟฟ้าเป็น สถานที่ตั้ง เพราะความที่ต้องเปิดบริการในเวลากลางคืน การอยู่ใกล้โรงไฟฟ้าเป็นการ
ประกันได้ว่าจะมีแสงสว่างโดยตลอด ซึ่งจะเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักเที่ยวกลางคืนว่า หากต้องการไปใช้บริการทาง
เพศก็ต้องไปซอยโรงไฟฟ้า (ประพนธ์ พลอยพุ่ม,2557:สัมภาษณ์)
สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
ยุคสงครามเย็นเป็นยุคแห่งความเปลี่ยนแปลงมากที่สุดยุคหนึ่งของเมืองเลย จากบริบททางการเมือง
ระหว่างประเทศที่ร้อนระอุ และเมืองเลยคือพื้นที่ชายแดนแห่งหนึ่งที่มีอาณาบริเวณติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านอิน
โดจี น ที่ รั ฐ เล็ ง เห็ น ว่ า ควรได้ รั บ การด าเนิ น การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตามวิ ธี ก ารที่ พิ เ ศษกว่ า ท้ อ งที่ อื่ น เพราะอาจ
กระทบกระเทือนถึงเสถียรภาพและทาให้จิตใจของประชาชนขาดความจงรักภักดีต่อบ้านเกิดเมืองนอน ผลที่ตามมาก็
คือ รัฐไทยเข้ามาจัดการเปลี่ยนแปลงเมืองเลยจนเห็นผลในเชิงรูปธรรม โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้ง
ถนน ทางหลวง ไฟฟ้า สาธารณสุขที่สร้างความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเมืองเลยให้มีลักษณะอย่างเช่นปัจจุบัน
ควบคู่กันนั้นกายภาพเมืองที่เปลี่ยนไปยังส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้คน วิถีชีวิตสมัยใหม่ที่แผ่ขยายเข้า
มายังเมืองเลยทาให้พื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเลยเริ่มมีความแตกต่างกับพื้นที่ชนบทที่อยู่ในต่างอาเภออย่าง
ชัดเจน ทั้งการเป็นศูนย์รวมหน่วยงานราชการที่ทาหน้าที่ในการปกครองและบริการประชาชน ตลอดจนการเป็นศูนย์
รวมความทันสมัยที่แผ่ขยายเข้ามาจากภายนอกเหตุดังนั้น ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเลยจึงทาหน้าที่เป็ นศูนย์กลาง
ของชนบทจังหวัดเลยไปโดยปริยาย และเพื่อให้การวางผังเมืองสอดรับกับการขยายตัวของเมืองดังกล่าว จึงได้มีพระ
ราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของเทศบาลเมืองเลยให้กว้างขวางขึ้น ตามความในมาตรา 3 ของพระราชกฤษฎีกา
เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองเลย จังหวั ดเลย พุทธศักราช 2524 ที่มีการประกาศขยายขอบเขตเทศบาลเมืองเลย
ออกไปจากเดิมที่มีเนื้อที่เพียง 5.06 ตารางกิโลเมตร เป็น 12.41 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,756 ไร่ พร้อมกับกาหนด
พื้นที่ชุมชนเทศบาลจาก 5 ชุมชน เป็น 12 ชุมชน (ราชกิจจานุเบกษา,2524:9) ผลการศึกษาได้ฉายให้เห็นภาพ
“ประวัติศาสตร์ระยะใกล้”ของเมืองเลย ที่พบไม่ได้รับความสนใจมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับยุคสมัยโบราณ อีกทั้ง
การพิจารณาพื้นที่ “เขตเมือง ”ในฐานะการเป็นท้องถิ่นอย่างหนึ่ง ยังเป็นการเปิดพื้นที่การศึกษาประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นให้กว้างขึ้นด้วยโดยไม่จาเป็นต้องจากัดตัวอยู่เพียง“เขตชนบท”หรือ หมู่บ้านเท่านั้น ที่สาคัญการสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การพัฒนาและผลกระทบจากการพัฒนาเมืองเลยในช่วงเวลาต่างๆ ยังสามารถใช้เป็น
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แนวทางในการประกอบการวางแผนการพัฒนาเมืองเลยในอนาคต เพื่อให้เปิด “พื้นที่”ให้กับกลุ่มสังคมต่างๆ ที่
ดาเนินชีวิตอยู่ในชุมชนของเทศบาลเมืองเลย ได้มี “ตัวตน”ในประวัติศาสตร์ความเป็นมาของบ้านเกิดเมืองนอน
หลากหลายมากขึ้นด้วย
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กลวิธีการตั้งชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสาน
Strategy choose the name a folk singer Mor-Lam in E-San region
สิรพัชญ์ หาญนอก1
Siraphat Hannok1
บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ มี จุ ด มุ่ งหมายเพื่ อ ศึ ก ษากลวิ ธี ก ารตั้ งชื่ อ นั ก ร้ อ งลู ก ทุ่ ง หมอล าในภาคอี ส านและเพื่ อ ศึ ก ษา
วิเคราะห์ชื่อนักร้องลูกทุ่งหมอลาในภาคอีสานที่สะท้อนค่านิยมตลอดจนความเชื่อของชาวอีสาน โดยการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์และจากการสัมภาษณ์ ได้รายชื่อนักร้องทั้งสิ้น 92 รายชื่อ
ผลการวิจัยพบว่า กลวิธีการตั้งชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสานจานวน 2 กลวิธี ดังนี้ 1) การวิเคราะห์
จานวนพยางค์ที่ใช้ในการตั้งชื่อ 2) วิธีการประกอบชื่อ จากการวิเคราะห์จานวนพยางค์ที่ใช้ในการตั้งชื่อนักร้องลูกทุ่ง
หมอลาในภาคอีสานแบ่งเป็นคาต้นชื่อและคาท้ายชื่อ คาต้นชื่อพบมากที่สุดคือ จานวน 2 พยางค์ รองลงมาคือ 1
และน้อยที่สุด 3 พยางค์ ส่วนคาท้ายชื่อพบมากที่สุดคือ จานวน 3 พยางค์ รองลงมาคือ 2 , 4 พยางค์และน้อยที่สุด
1 พยางค์ ด้านวิธีการประกอบชื่อพบทั้งหมด 6 รูปแบบ คือ วิธีการประกอบชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสานที่
ขึ้นต้นชื่อด้วยชื่อเล่น ขึ้นต้นด้วยคา ขึ้นต้นด้วยสิริ มงคล ขึ้นต้นด้วยชื่อจริง ขึ้นต้นด้วยลักษณะเฉพาะตัว ขึ้นต้นด้วย
คาพ้องความหมายของชื่อ ด้านการวิเคราะห์ที่มาและความหมายของชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสานที่สะท้อน
ค่ า นิ ย มและความเชื่ อ ของชาวอี ส านแบ่ งเป็ น การวิ เ คราะห์ คาต้ น ชื่ อ และค าท้ า ยชื่ อ โดยค าต้ น ชื่ อ ที่ มี ที่ มาและ
ความหมายที่ใช้มากที่สุด คือ ชื่อที่มีคาต้นมาจากชื่อเล่น รองลงมาคือ ที่มาจากสิ่งถักทอ พืชและสิ่งที่เกิดจาก
ธรรมชาติ ส่ ว นค าท้ า ยชื่ อ ที่ มีที่ มาและความหมายที่ ใ ช้ มากที่ สุด คื อ ชื่ อ ที่ มี ค าท้ า ยชื่ อ มากจากภูมิ ลาเนา สิ่ งที่
ทรงคุณค่าของสถานที่ และชื่อสถานที่ รองลงมาคือ ที่มาจากคาที่เกี่ยวกับโชค สิริมงคล และพร
จากการศึกษาทาให้ทราบว่าค่านิยมและความเชื่อของชาวอีสานที่นามาตั้งชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาที่นิยม
มาตั้งคาต้นชื่อมากที่สุดคือ ชื่อที่มีที่มาจากชื่อเล่น ที่มีจานวนพยางค์เพียง 1 พยางค์ สะท้อนความเป็ นอยู่ของคน
อีสานที่มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายไม่พิถีพิถันในการตั้งชื่อให้ยุ่งยากมากนักเท่าที่ควร ส่วนที่มาและความหมายของ
คาท้ายชื่อที่ชาวอีสานนิยมนามาต่อท้ายคาต้นชื่อของชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสานมากที่สุดคือ ชื่อที่มีคาท้าย
ชื่อมากจากภูมิลาเนา สิ่งที่ทรงคุณค่าของสถานที่ และชื่อสถานที่ สะท้อนความเชื่อของชาวอีสานที่เป็นคนไม่ลืมถิ่น
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ฐานบ้านเกิด ถึงแม้จะไปอยู่ที่ไหนหรือมีความโด่งดังมากเพียงไหนก็ยังคงความเป็นอีสานรับประทานข้าวเหนียว ไม่
อายว่าตัวเองมาจากต่างจังหวัดที่ราบสูงของประเทศและมีภาษาพูดที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
คาสาคัญ : กลวิธี การตั้งชื่อ นักร้องลูกทุ่งหมอลา ภาคอีสาน
Abstract
The purposes of the research were 1) to study the strategy to choose the name of folk
singers and mor-lam in E-San region 2) to study and analyze the name of folk Singers and morlam E-San that reflect value and the belief of E-San people. The researcher collected the data
from electronic media , Interview 92 singers and the professors.
The research’s results were the following the strategy to name the folk singers has 2 ways
1) Analyze from the number of syllables of the name 2) Assemble the name from the analysis of
syllables of the name. The first name has 1-3 syllables , the most found 2 syllables the second
was 1 and the least was 3 syllables. The last name has 1-4 syllables the most found 3 syllables
the second found 2,4 and the least is 1 syllables. There are 6 Types of assemble , range by the
most to the least as follow : begin with nick name , prosperity name , real name , identity name
identical and the meaning of the name the analysis of source and meaning of the name of folk
singers and mor-lam in E-San that reflect the value and the belief devided into the first name and
the last name ; the most popular first name is from nick name , second is from weaving , plants
and natural , from animals goodness , graciousness , sex , beauty , drinks , holy blessing , musical
instruments , value things the prosperity , freedom , royalty , brave , intelligence, foreign language.
The first name that least is guantity word , The last name that is the most is from hometown ,
value places , name of places . The second is from luck graciousness , natural and beauty. From
the last name of the original who has given , light , cheerful , the song style is the least.
The values and the beliefs of E-San people that is the most popular for folk singers and
mor-lam name. The nick name with 1 syllables reflect the ways of life of E-San people that is
simple and easy. The last name of folk singers and mor-lam that is the most popular is from
hometown, that reflect that E-San people never forgot their hometown although they move to
live in another places and are very famous, they still have sticky rice and never shy that they are
from the north eastern region of Thailand and also have their own language.
Keyword : strategy , choose the name , folk singers and mor-lam , E-San region
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บทนา
ชื่อเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งตั้งแต่เกิดจนกระทั่งลาจากโลกนี้ไปแล้ว ชื่อของคนก็ยังจารึกไว้ในความทรงจาของ
ผู้คนทั่วไป ชื่อที่ใช้เรียกกันนั้นบ้างก็ใ ห้พระท่านตั้งให้ ทั้งให้ผู้เฒ่าผู้แก่ในบ้านตั้งให้ และบ้างก็ให้ญาติผู้ใหญ่ที่เคารพ
นับถือตั้งให้ตามความเหมาะสม นั้นแสดงถึงความสาคัญของชื่อที่ตั้งที่มีต่อคนเราเสมอมา (สหไทย ไชยพันธุ์และอาไพ
วชิรอาไพ. 2554 : 124) กล่าวว่าชื่อและนามสกุลของบุคคลเป็นสิ่งที่อาจสะท้อนให้เห็นข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับ
เจ้าของชื่อนั้นได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อ หรือแม้แต่คุณลักษณะประจาตัวของ
เจ้าของชื่อ เมื่อเห็นนามสกุลที่ขึ้นต้นด้วยแซ่ เช่น แซ่เบ๊ แซ่เตีย แซ่ลิ้ม ก็ค่อนข้างแน่ใจได้ว่า เจ้าของนามสกุลต้อง
เป็นชาวจีน และอาจจะบอกได้ลึกซึ้ง กว่านั้นว่าเป็นชาวจีนแต้จิ๋ว หรือเมื่อเห็นคาว่า มุฮัมมัด (Muhammad) อยู่ใน
ชื่อบุคคล ก็อาจบอกได้ว่าบุคคลนั้นเป็นชาวมุสลิม ชื่ออีกประเภทหนึ่งที่บอกถึงลักษณะทางสรีระหรืออุปนิสัยของ
เจ้าของชื่อนั้นได้ เช่น อ้วน พี โย่ง ดา ขาว เฉื่อย ว่อง ชื่อประเภทนี้มีศัพท์ภาษาอังกฤษใช้ว่า aptronym พจนานุกรม
ศัพท์วรรณกรรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้บัญญัติศัพท์นี้ว่า นามลักษณ์ และให้ความหมายไว้ดังนี้
“ชื่อ
ที่ตั้งให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะอุปนิสัยของบุคคลและ/หรืออาชีพของบุคคลนั้น ๆ เช่น Hunter Farmer
Cooper Smith Mason Miller Draper คนไทยสมัยก่อนก็ตั้งชื่อตามรูปลักษณะหรือผิวพรรณ เช่น ดา แดง ขาว
เตี้ย และโดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานบรรดาศักดิ์และราชทินนาม
ให้สอดคล้องกับลักษณะอุปนิสัยและหน้าที่การงานของบุ คคลนั้น ๆ เช่น พระยามหาวินิจฉัยมนตรีดุลประเพณีนิตย
วิเคราะห์ (นักกฎหมาย) หลวงประดิษฐ์บาทุกา (ช่างรองเท้า) หลวงประดิษฐไพเราะ (นักดนตรี) นายลิขิตสารสนอง
(อาลักษณ์) (แสงจันทร์ แสนสุภา. 2551 : ออนไลน์)
คนไทยมีความเชื่อในเรื่องของโชคลาง ลาภ ยศ สรรเสริญ ซึ่งความเชื่อนี้ได้ถูกเชื่อมโยงเข้ากับการตั้งชื่อ
ของบุคคลโดยยึดหลักทักษาปกรณ์ ยึดถือเอาดาวเคราะห์ประวันเกิดมาเป็นหลักในการตั้งชื่อ ซึ่งดาวเคราะห์นี้มี
จานวน 8 ดาวเคราะห์ เรียกว่า ดาวอัฏฐเคราะห์ มีดังนี้ 1.ดาวอาทิตย์ 2.ดาวจันทร์ 3.ดาวอังคาร 4.ดาวพุธ 5.ดาว
พฤหัส 6.ดาวศุกร์ 7.ดาวเสาร์ 8.ดาวราหู ซึ่งทุกดาวเคราะห์จะเป็นดาวประจาวาร (วัน) ในสัปดาห์ทั้ง 7วัน ตามชื่อ
ของดาวนั้นๆ ยกเว้นดาวราหูท่านจัดให้เป็นดาวประจาวันพุธกลางคืน โดยนาสิ่งที่กล่าวมาวิเคราะห์ร่วมกับทักษา
ปกรณ์ทั้ง 8 อย่าง ดังนี้ 1.บริวาร 2. อายุ 3. เดช 4. ศรี 5. มูละ 6. อุตสาหะ 7. มนตรี และ8. กาลกิณี โดยความนิยม
การตั้งชื่อตามหลักการนี้ นิยมใช้กันแพร่หลายกันโดยทั่วไป และหากลูกเป็นชายก็มักจะเอาอักษรเดชขึ้นนาหน้า เพื่อ
ช่วยในการส่งเสริมดวงด้าน ฐานะ ยศศักดิ์ ความกล้าหาญซึ่งเป็นสิ่งที่สุภาพบุรุษทุกคนควรจะมี ส่วนหากเป็ น
ลูกผู้หญิงก็มักจะใช้อักษรวรรคศรีขึ้นนาหน้า เพื่อเสริมเสน่ห์ และคุณงามความดี ให้กับกุลสตรี ส่วนอักษรตามก็
ขึ้นอยู่กับว่าต้องการเสริมด้านไหนในดวงชาตา หรืออาจจะเอาให้ครบทุกวรรคก็ตามแต่ใจของผู้ตั้งชื่อและภายในชื่อ
นั้นต้องมีหลักการในการตั้งชื่อที่ดี ดังนี้ 1. ต้ องยึดหลักความถูกต้องของภาษา ต้องเขียนและสะกดให้ถูกต้องตาม
หลักภาษาไทย 2. ฟังดูแล้วไพเราะสละสวย ไม่ตะกุกตะกักไม่ยืดยาวหรือแปลกประหลาดมหัศจรรย์จนเกินไป
3. เหมาะสมกับเพศ - วัยและยุคสมัย ชื่อที่ดีควรฟังดูแล้วสอดคล้องกับบุคลิก -วัยและบอกเพศได้ 4. มีความหมาย
เป็นมงคล ถ้าแปลแล้วไม่เข้าท่าก็ไม่ควรนามาตั้ง เช่น “รัลลุกา” แปลว่า ปลิง 5. ไม่ควรสูงเกินวาสนา เช่น คล้องจอง
กับชื่อเทพเจ้าลัทธิต่าง ๆ หรือคล้องจองกับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน 6. ยึดความถูกต้องตามหลักโหราศาสตร์ ซึ่งในช่วง
ประมาณ 40 ปีมานี้มีศาสตร์เกี่ยวกับการตั้งชื่อเกิดขึ้นมากมายแต่ที่เป็นที่นิยมมาก ๆ คือหลักของทักษาปกรณ์
ศาสตร์นี้ถือว่าเป็นแม่บทแห่งการตั้งชื่อ มีคนใช้กันมายาวนานที่สุดและใช้มากที่สุด โดยจะเน้นการตั้งชื่อของบุคคลให้
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มีอักษรเป็นวรรคเดช, วรรคศรี, วรรคมนตรีไม่ให้มีอักษรที่เป็นกาลกิณีปะปนในชื่อและหลักโหราเลขศาสตร์ถือว่า
เป็ น ศาสตร์ที่ ท รงอิท ธิ พ ลมากที่ สุดเพราะไม่ ได้ใ ช้ แต่เ ฉพาะที่ ประเทศไทย แต่ มี ใ ช้ เ ป็ น สากลทั่ วโลกเพีย งแต่คา
พยากรณ์คงเขียนแตกต่างกันออกไปตามวัฒนธรรมแต่ละเชื้อชาติ ศาสตร์นี้กล่าวถึงเรื่องกาลังของตัวเลข โดยจะ
ตรวจอักษรทุกตัวให้ความสาคัญทั้งชื่อตัว ชื่อกลางและชื่อนามสกุล
โดยหลักการตั้งชื่อที่กล่าวมาในข้างต้นนั้นใช้ในการตั้งชื่อจริงตามสูติบัตรที่ไม่สามารถแก้ไขได้ แต่สามารถ
เปลี่ยนในเวลาต่อมาได้ ถึงกระนั้นคนไทยส่วนใหญ่ก็ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับชื่อแรกที่ปรากฏในสูติบัตรว่าจะเป็นชื่อที่
ติ ด ตั ว ไปตลอด ถึ งแม้ มี ก ารเปลี่ย นในภายหลังแล้ว ก็ต าม เพราะฉะนั้ นการจะตั้งชื่ อ นั้ นชาวไทยส่ว นใหญ่ จึงให้
ความสาคัญในการดูตาราดังกล่าวประกอบ ไม่เพียงแต่ชื่อจริงที่ตั้งมาตั้งแต่กาเนิดแม้แต่ชื่อที่มีการตั้งในภายหลังตาม
บทบาทหน้าที่หรืออาชีพ เช่น ดารา ศิลปิน นักมวย นักร้อง จนทาให้ มีการศึกษาเกี่ยวกับการตั้งชื่อเกิดขึ้นมากมาย
แต่ในส่วนของการตั้งชื่อนักร้องนั้นยังไม่มีผู้ที่กล่าวถึง ผู้วิจัยจึงเกิดคาถามว่าชื่อนักร้องส่วนใหญ่นั้นจะไม่ใช้ชื่อจริง
ตามสูติบัตร แต่จะตั้งขึ้นใหม่เป็นชื่อเฉพาะวงการตามความหมายของ นามลักษณ์ ที่ได้กล่าวไปในข้างต้น
ดังที่กล่าวมาเกี่ยวกับการตั้งชื่อ วงการนักร้องเป็นอีกหนึ่งวงการที่ต้องใช้ชื่อเสียงในการร้องเพลงออกอัลบั้ม
พอสมควร โดยส่วนใหญ่แล้วจะตั้งขึ้นใหม่โดยครูบาอาจารย์ เพื่อให้ชื่อนั้นมีความไพเราะและเป็นที่จดจาของแฟน
เพลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหลังจากมีผลงานเพลงและโด่งดังเป็นที่รู้จัก สามารถเหตุที่ตั้งใหม่นั้นก็คงเป็นเพราะชื่อ
เดิมนั้นเป็นที่จดจายากหรือไม่คล้องจองกัน อาจจะส่งผลให้ไม่ได้รับความนิยมในวงการเพลงลูกทุ่งและถ้าได้ชื่อที่ได้
ตั้งขึ้นใหม่จากครูบาอาจารย์แล้วก็มีความเชื่อว่าแรงของครูบาอาจารย์จะช่วยหนุนนาให้ประสบความสาเร็จในการ
ออกอัลบั้มและมีผลงานเพลงที่โด่งดังเป็นที่จดจาของแฟนเพลงทั่วประเทศ
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการตั้งชื่อของนักร้อง โดยนักร้องที่ว่านี้คือนักร้องลูกทุ่งหมอลาในภาคอีสาน
ที่มีมากมายและมีความหลากหลายทางด้านชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของคนไทยทั้งประเทศ รวมไปถึงฝั่งซ้ายคือ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่มีลักษณะการพูด ศิลปวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกับภาคอีสานของประเทศ
ไทย ซึ่งในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเพลงลูกทุ่งได้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย นักร้องลูกทุ่งหมอลาอีสานเริ่มมีผลงานที่
โด่งดังได้รับการยอมรับ อาทิ ดาว บ้านดอน หงษ์ทอง ดาวอุดร เนื่องด้วยความโดดเด่นของเนื้อร้อง ดนตรีและ
เอกลักษณ์น้าเสียงของนักร้องลูกทุ่งหมอลาแต่ละคนที่สามารถสะกดผู้ฟังได้เป็นอย่างดี เมื่อได้ยินเสียงหรือผลงาน
เพลงก็รับรู้ได้อย่างรวดเร็วว่าเป็นผลงานเพลงของนักร้องท่านไหน โดยผู้วิจัยจะศึ กษาในแง่ของการตั้งชื่อว่ามีกลวิธี
การตั้งชื่อแบบใดบ้าง และมีความหมายที่สามารถสื่อถึงค่านิยมและความเชื่อของชาวอีสานเป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากลวิธีการตั้งชื่อนักร้องลูกทุ่งหมอลาในภาคอีสาน
2. เพื่ อ ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ชื่อ นั ก ร้อ งลูกทุ่ งหมอลาในภาคอี สานที่ สะท้ อ นค่ านิ ย มตลอดจนความเชื่ อของ
ชาวอีสาน
ขอบเขตของการศึกษา
รวบรวมรายชื่อของนักร้องลูกทุ่งหมอลาในภาคอีสานที่มีผลงานเผยแพร่ในรูปแบบของเทป ซีดี วีซีดี และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2523 เป็นต้นมา เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่เพลงลูกทุ่งหมอลาโดดเด่นมากขึ้น เริ่มมีการ
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บันทึกเสียง โดยทุกเพลงนั้นเป็นเพลงลูกทุ่งหมอลาคือมีการผสมคาร้องทานองกับลาเพลินเข้าด้วยกันกับเพลงลูกทุ่ง
มีการผสมผสานดนตรีพื้นบ้านกับดนตรีสากล โดยเฉพาะการนาเอาแซกโซโฟน มาบรรเลงซึ่ง ผู้นาเอามาบรรเลงเสียง
เป็นคนแรกคือครูสาราญ บุปผาวาส และมีศิลปินอีสานที่เห็นเด่นชัดในช่วงนี้คือ 1. ทองมี มาลัย อัลบั้ม “ชุดชมรม
แท็กซี่” 2. สนธยา กาฬสินธุ์ อัลบั้ม “ฮักสาวผมเปีย” 3. พิมพ์ใจ เพชรพลาญชัย อัลบั้ม “สาวติ๋มยิ้มบ่หวาน” 4. คา
เกิ้ง ทองจันทร์ อัลบั้ม “ลาเพลินพลทหารโข่ง” ออกเผยแพร่เป็นอัลบั้ มทั้งชุดทุกเพลงเป็นการนาคาลา วาดลามา
ผสมผสานคาร้องทานองเพลงลูกทุ่งเข้าด้วยกัน ซึ่งถือว่ายุคปี พ.ศ. 2523 เป็นยุคเริ่มต้นของคาว่าเพลงลูกทุ่งหมอลา
จนถึงปัจจุบันทั้งหมด 92 รายชื่อ
กรอบแนวคิด
ผู้วิจัยได้ทาการทบทวนวรรณกรรมพบแนวคิดที่สาคัญจากหลายๆ งานวิจัยจนได้กรอบแนวคิดดังนี้
1. ราชบัณฑิตยสถาน (2554) ได้ให้ความหมายของคาว่า “พยางค์” ว่า พยางค์คือส่วนของคาที่เปล่งออก
ครั้งหนึ่ง ๆ เช่น กะ มี 1 พยางค์ กระเป๋า มี 2 พยางค์ พยากรณ์มี 3 พยางค์ เป็นต้น
2. กฤติกา ชูผล (2554 : 79) กล่าวว่าวิธีการประกอบชื่อหมายถึงการนาเอาอักษรย่อ ตัวเลข และคามา
ประกอบกันเป็นชื่อเรือประมง ซึ่งสามารถนามาใช้ในการวิเคราะห์วิธีการประกอบการตั้งชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาใน
ภาคอีสานดังนี้ ชื่อของนักร้องลูกทุ่ง หมอลามีทั้งคาต้นชื่อและคาท้ายชื่อ ซึ่งจะประกอบขึ้นจากคา ชื่อเล่น ชื่อ
ภูมิลาเนา ของมีค่า สิ่งที่เป็นสิริมงคล ชื่อค่ายเพลง ส่วนหนึ่งของชื่อจริง ส่วนหนึ่งจากนามสกุลจริงของผู้ที่ตั้งชื่อให้
มาประกอบเป็นชื่อในวงการนักร้อง
3. ธนานันท์ ตรงดี (2558 : 113 – 119) กล่าวว่ากลุ่มคาที่นิยมนามาตั้งเป็นนามลักษณ์มีดังนี้
3.1 ชื่อที่มีคาต้นมาจากภาษาต่างประเทศ
3.2 ชื่อที่มีคาต้นมาจากชื่อเล่น
3.3 ชื่อที่มีคาต้นมาจากสิ่งธรรมชาติ
3.4 ชื่อที่มีคาต้นมาจากคาบอกจานวน
3.5 ชื่อที่มีคาต้นมาจากเครื่องดนตรี
3.6 ชื่อที่มีคาท้ายมาจากชื่อภูมิลาเนา สถานที่
3.7 ชื่อที่มีคาท้ายมาจากคาที่มีความหมายเกี่ยวกับโชค มงคลและพร
3.8 ชื่อที่มีคาท้ายมาจากสิ่งธรรมชาติ
3.9 ชื่อที่มีคาท้ายมาจากคาที่มีความหมายเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
วิธีการดาเนินการวิจัย
1. การรวบรวมข้อมูล
ศึกษาค้นคว้าเอกสารเกี่ยวกับการตั้ งชื่ อ กลวิธีทางภาษา ความเป็นมาของเพลงลูกทุ่งและงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้อง
2. เก็บข้อมูล
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เก็บข้อมูลรายชื่อนักร้องลูกทุ่งอีสานจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือเว็บไซต์ของค่ายเพลง ตลอดจนสัมภาษณ์
เจ้าตัวและผู้เกี่ยวข้อง โดยมีแบบสัมภาษณ์ที่ได้เตรียมไว้มีตัวอย่างคาถามเช่น ชื่อมีที่มาอย่างไร มีความหมายอย่างไร
ใครเป็นคนที่ตั้งให้ เป็นต้น
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ผู้วิจัยวิเคราะห์กลวิธีการตั้งชื่อนักร้องลูกทุ่งหมอลาในภาคอีสานทั้งด้านจานวนพยางค์และ
วิธีการประกอบชื่อ
4. เรียบเรียงข้อมูลและนาเสนอในรูปแบบของการพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัย
การวิเคราะห์กลวิธีการตั้งชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสานนั้น ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิเคราะห์จานวน
พยางค์ที่ใช้ในการตั้งชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาตามที่ราชบัณฑิตยสถาน (2554) ได้ให้ความหมายของคาว่า “พยางค์”
ว่า พยางค์คือส่วนของคาที่เปล่งออกครั้งหนึ่ง ๆ เช่น กะ มี 1 พยางค์ กระเป๋า มี 2 พยางค์ พยากรณ์มี 3 พยางค์
เป็ น ต้ น จากการวิ เ คราะห์ข้ อ มู ลเกี่ ยวกั บ จ านวนพยางค์ ที่ ใ ช้ ใ นการตั้ งชื่ อ นั ก ร้ อ งลูก ทุ่ ง หมอล าในอี ส านพบว่า
ใช้จานวนพยางค์ในการตั้งชื่อนักร้องลูกทุ่งหมอลา โดยแยกเป็นคาต้นชื่อและคาท้ายชื่อ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้
ดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์จานวนพยางค์ที่ใช้ในการตั้งชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสาน
1.1 คาต้นชื่อ
1.1.1 จานวน 1 พยางค์
จากการวิเคราะห์ข้อมูลชื่อนักร้องลูกทุ่งหมอลาในภาคอีสาน พบชื่อนักร้องลูกทุ่งหมอลาที่มีต้น
ชื่อจานวน 1 พยางค์ ดังนี้ ก้อง, แซ็ค, ดาว, ไนท์, เบิ้ล, บอย, ผา, มด, กิ๊ก, ศักดิ์, นิว, พล ภู, แคน, ซอ, แฟรงค์, นก,
ฝน, พี, ไมค์, หยาด, ไผ่, แมน, แดง, เต๋า, ศร, หนึ่ง, บอย, ฟ้า
1.1.2 จานวน 2 พยางค์
จากการวิเคราะห์ข้อมูลชื่อนักร้องลูกทุ่งหมอลาในภาคอีสาน พบชื่อนักร้องลูกทุ่งหมอลาที่มีต้น
ชื่อจานวน 2 พยางค์ ดังนี้ ขวัญชัย, นกแก้ว, น่านฟ้า, มนต์สิทธิ์, สมมาส, สุดา, หงษ์ทอง, ลายอง, ท็อฟฟี่, บิ๊กวัน,
น้องใหม่, พิมพ์ใจ, เทพพร, ดอกฟ้า, ปานดา, พรศักดิ์, ลูกแพร, เดือนเพ็ญ พิมพา, สายใย, ไหมพรม, ข้าวทิพย์, ดอก
อ้อ, ก้านตอง, มนต์แคน, ดอกรัก, ลาไย, จักจั่น, ปอยฝ้าย, นกน้อย, สาวมาด, หญิงลี, บัวผัน, เจเน็ต, คามอส, โบว์
ดา, รักชาติ, สนธิ, ไหมไทย, สมบูรณ์, จ่าส่ง, เจได๋, เกี่ยวก้อย, รุ่งโรจน์, สาธิต, บุญตา
1.1.3 จานวน 3 พยางค์
จากการวิเคราะห์ข้อมูลชื่อนักร้องลูกทุ่งหมอลาในภาคอีสาน พบชื่อนักร้องลูกทุ่งหมอลาที่มีต้น
ชื่อจานวน 3 พยางค์ ดังนี้ สุนารี, เอกราช, เนสกาแฟ, รจนา, เฉลิมพล, นพดล, จีรพรรณ,แสงอรุณ, การะเกด, จินต
หรา, ศักดิ์สยาม, มยุรา, จักจั่น, ศิริพร, สิทธิพร, อังคนางค์, เอกพล
จากข้อมูลข้างต้นนั้น จะเห็นได้ว่าคาต้นชื่อของนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสานนั้นมีจานวน
พยางค์ตั้งแต่ 1 – 3 พยางค์ โดยเรียงลาดับความถี่ที่พบมากที่สุดไปน้อยที่สุดคือ จานวน 2 พยางค์ พบ 46 ชื่อต้น
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(ร้อยละ 42.32) จานวน1 พยางค์ พบ 29 ชื่อต้น (ร้อยละ 26.68) และจานวน 3 พยางค์ พบ 17 ชื่อต้น (ร้อยละ
15.64)
1.2 คาท้ายชื่อ
1.2.1 จานวน 1 พยางค์
จากการวิเคราะห์ข้อมูลชื่อนักร้องลูกทุ่งหมอลาในภาคอีสาน พบชื่อนักร้องลูกทุ่งหมอ
ลาที่มีท้ายชื่อจานวน 1 พยางค์ พบเพียง 1 ชื่อ คือ เขียว
1.2.2 จานวน 2 พยางค์
จากการวิเคราะห์ข้อมูลชื่อนักร้องลูกทุ่งหมอลาในภาคอีสาน พบชื่อนักร้องลูกทุ่งหมอ
ลาที่มีท้ายชื่อจานวน 2 พยางค์ ดังนี้ ห้วยไร่, ชุมแพ, บ้านดอน, บ้านนา, คาสร้อย, ภูเวียง, มุกดา, กู่แก้ว, แวงน้อย,
ดวงพร, ค้าคูน, บุญยู้, ส่องแสง, ทุ่งทอง, ทุ่งเงิน, แก่นคูน, พูนลาภ , ดาวไพร, สะเดิด ทังโส, ลาซิ่ง, สมมาตร, คุณ
ไชย, ภูศิลป์, สินชัย, ปากไฟ, เมืองใหม่, ทองจันทร์
1.2.3 จานวน 3 พยางค์
จากการวิเคราะห์ข้อมูลชื่อนักร้องลูกทุ่งหมอลาในภาคอีสาน พบชื่อนักร้องลูกทุ่งหมอ
ลาที่มีท้ายชื่อจานวน 3 พยางค์ ดังนี้ เพชรร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์, กาฬสินธุ์, ปทุมราช, เพชรภูพาน, พรขุนเดช, พรวิเศษ
, มณีวรรณ, เพชรอุบล, พรศิริ, อุดมพร, อุดมพร, ธิดาดิน, ดวงมาลา, ไหทองคาเพชรชมภู, ฟ้าสีทอง, ภิรมย์พร,
นภาลัย, เมกะแดนซ์, ศรีจุมพล, พงศธร, พรพนา, มาลัยพร, อุไรพร, อาไพพงษ์, อุไรพร, อานวยพร, ทุ่งกระเจียว,
ศรีวิไล, พนมไพร, มาลาคา, ศรีภูเวียง, ศรีนคร, ชนะไดช์, สารคาม, เมืองชุมแพ, หนองหินห่าว, ศิริชั ย, สุนทรพจน์,
อุไรพร, จิตกร, สหรัตน์, ร็อคออนซอน, ไหทองคา, แสบงบิน, ศิริชัย, วริสซ่าส์, เพชรธงชัย, อุทุมพร, ศรีลาดวน,
ดาวอุดร, รุ่งทิวา, มนต์ตระการ
1.2.4 จานวน 4 พยางค์
จากการวิเคราะห์ข้อมูลชื่อนักร้องลูกทุ่งหมอลาในภาคอีสาน พบชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอ
ลาที่มีท้ายชื่อจานวน 4 พยางค์ ดังนี้ เกษตรวิสัย, กันทรลักษณ์, เพชรผลาญชัย, ธนสุนทร,สุวรรณภูมิ, อุบลมณี, ราช
สีมา, ราชสีมา
จากข้อมูลข้างต้นนั้น จะเห็นได้ว่าคาท้ายชื่อของนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสานนั้น
มีจานวนพยางค์ตั้งแต่ 1 – 4 พยางค์ โดยเรียงลาดับความถี่ที่พบมากที่สุดไปน้อยที่สุดคือ จานวน 3 พยางค์ พบ 54
ชื่อท้าย (ร้อยละ 49.14 ) จานวน 2 พยางค์ พบ 31 ชื่อท้าย (ร้อยละ 28.12) จานวน 4 พยางค์ พบ 5 ชื่อท้าย (ร้อย
ละ 4.55) และจานวน 1 พยางค์ พบ 1 ชื่อท้าย (ร้อยละ 0.91)
2. วิธีการประกอบชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสาน
ชื่อของนักร้องลูกทุ่ง หมอลามีทั้งคาต้นชื่อและคาท้ายชื่อ ซึ่งจะประกอบขึ้นจากคา ชื่อเล่น ชื่อ
ภูมิลาเนา ของมีค่า สิ่งที่เป็นสิริมงคล ชื่อค่ายเพลง ส่วนหนึ่งของชื่อจริง ส่วนหนึ่งจากนามสกุลจริงของผู้ที่ตั้งชื่อให้
มาประกอบเป็นชื่อในวงการนัก ร้อง จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า ชื่อของนักร้องลูกทุ่ง หมอลามีการประกอบขึ้น
ดังนี้
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2.1 วิธีการประกอบชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสานที่ขึ้นต้นชื่อด้วยชื่อเล่น
1) วิธีการประกอบชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสานด้วยชื่อเล่นและชื่อภูมิลาเนา พบชื่อ
นักร้องที่มีการประกอบชื่อตามรูปแบบดังกล่าวนี้จานวน 18 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 16.56 เช่น ก้อง ห้วยไร่ (ก้อง +
ห้วยไร่) แช็ค ชุมแพ (แช็ค + ชุมแพ)
2) วิธีการประกอบชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสานด้วยชื่อเล่น ชื่อค่ายเพลง พบชื่อนักร้อง
ที่มีการประกอบชื่อตามรูปแบบดั งกล่าวนี้จานวน 4 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 3.68 เช่น ลาไย ไหทองคา (ลาไย + ไห
ทองคา)
3) วิธีการประกอบชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสานด้วยชื่อเล่น ชื่อภูมิลาเนา สิ่งมีค่า พบชื่อ
นักร้องที่มีการประกอบชื่อตามรูปแบบดังกล่าวนี้จานวน 1 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 0.92 เช่น มด อุบลมณี (มด + อุบล +
มณี)
4) วิธีการประกอบชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสานด้วยชื่อเล่น สิริมงคล ชื่อภูมิลาเนา พบ
ชื่อนักร้องที่มีการประกอบชื่อตามรูปแบบดังกล่าวนี้จานวน 2 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 1.84 เช่น ท็อฟฟี่ ศรีภูเวียง (ท็อฟฟี่
+ ศรี + ภูเวียง)
5) วิธีการประกอบชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสานด้วยชื่อเล่น คาและคา
พบชื่อนักร้องที่มีการประกอบชื่อตามรูปแบบดังกล่าวนี้จานวน 2 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 1.84 เช่น ข้าวทิพย์ ธิดาดิน
(ข้าวทิพย์ + ธิดา + ดิน)
6) วิธีการประกอบชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสานด้วยชื่อเล่น คาและสิ่งมีค่า
พบชื่อนักร้องที่มีการประกอบชื่อตามรูปแบบดังกล่าวนี้จานวน 2 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 1.84 เช่น ดอกอ้อ ทุ่งทอง
(ดอกอ้อ + ทุ่ง + ทอง)
7) วิธีการประกอบชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสานด้วยชื่อเล่น สิริมงคลและชื่อของผู้ตั้งชือ่
พบชื่อนักร้องที่มีการประกอบชื่อตามรูปแบบดังกล่าวนี้จานวน 1 ชื่อ คิดเป็นร้ อยละ 0.92 เช่น นกพรพนา (นก +
พร + พนา)
8) วิธีการประกอบชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสานด้วยชื่อเล่น ความโดดเด่น
พบชื่อนักร้องที่มีการประกอบชื่อตามรูปแบบดังกล่าวนี้จานวน 1 ชื่อ คิดเป็นร้อ ยละ 0.92 เช่น จักจั่น ดาวไพร
(จักจั่น + ดาวไพร)
9) วิธีการประกอบชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสานด้วยชื่อเล่น คา และส่วนหนึ่งของ
นามสกุลจริง พบชื่อนักร้องที่มีการประกอบชื่อตามรูปแบบดังกล่าวนี้จานวน 1 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 0.92 เช่น ฝน ธน
สุนทร (ฝน + ธน + สุนทร (ศรีสุนธร))
10) วิธีการประกอบชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสานด้วยชื่อเล่น และ
สิริมงคล
พบชื่อนักร้องที่มีการประกอบชื่อตามรูปแบบดังกล่าวนี้จานวน 2 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 1.84 เช่น ปอยฝ้าย มาลัยพร
(ปอยฝ้าย + มาลัยพร)
11) วิธีการประกอบชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสานด้วยชื่อเล่น และชื่อวง
พบชื่อนักร้องที่มีการประกอบชื่อตามรูปแบบดังกล่าวนี้จานวน 4 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 3.68 เช่น พี สะเดิด (พี +
สะเดิด (ร็อคสะเดิด))
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12) วิธีการประกอบชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสานด้วยชื่อเล่น ชื่อจริง และสิริมงคล พบ
ชื่อนักร้องที่มีการประกอบชื่อตามรูปแบบดังกล่าวนี้จานวน 1 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 0.92 เช่น นกน้อย อุไรพร (นกน้อย
+ อุไร + พร)
13) วิธีการประกอบชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสานด้วยชื่อเล่น และการสลับคาของชื่อ
จริง พบชื่อนักร้องที่มีการประกอบชื่ อตามรูปแบบดังกล่าวนี้จานวน 1 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 0.92 เช่น ไมค์ ภิรมย์พร
(ไมค์ + ภิรมย์พร (พรภิรมย์))
14) วิธีการประกอบชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสานด้วยชื่อเล่น และคาพ้องความหมาย
ของชื่อ พบชื่อนักร้องที่มีการประกอบชื่อตามรูปแบบดังกล่าวนี้จานวน 1 ชื่ อ คิดเป็นร้อยละ 0.92 เช่น หยาด
นภาลัย (หยาด + นภาลัย (ฟ้าหยาด))
15) วิธีการประกอบชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสานด้วยชื่อเล่น และนามสกุลจริง พบชื่อ
นักร้องที่มีการประกอบชื่อตามรูปแบบดังกล่าวนี้จานวน 1 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 0.92 เช่น หญิงลี ศรีจุมพล (หญิงลี +
ศรีจุมพล)
16) วิธีการประกอบชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสานด้วยชื่อเล่น และของมีค่า
พบชื่อนักร้องที่มีการประกอบชื่อตามรูปแบบดังกล่าวนี้จานวน 1 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 0.92 เช่น แมน มณีวรรณ (แมน
+ มณีวรรณ)
17) วิธีการประกอบชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอี สานด้วยชื่อเล่น และคาพ้องความหมาย
ของนามสกุล พบชื่อนักร้องที่มีการประกอบชื่อตามรูปแบบดังกล่าวนี้จานวน 1 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 0.92 เช่น ไผ่
พงศธร (ไผ่ + พงศธร (ศรีจันทร์))
18) วิธีการประกอบชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสานด้วยชื่อเล่น และส่วนหนึ่งของชื่อจริ ง
และคา พบชื่อนักร้องที่มีการประกอบชื่อตามรูปแบบดังกล่าวนี้จานวน 3 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 2.76 เช่น แดง จิตกร
(แดง + จิต (สมจิต) + กร)
19) วิธีการประกอบชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสานด้วยชื่อเล่น และคา
พบชื่อนักร้องที่มีการประกอบชื่อตามรูปแบบดังกล่าวนี้ จานวน 2 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 1.84 เช่น เต๋า ภูศิลป์ (เต๋า +
ภูศิลป์)
20) วิ ธี ก ารประกอบชื่ อ นัก ร้อ งลูก ทุ่ ง หมอล าในภาคอี สานด้วยชื่ อเล่น สิ ริ ม งคลและชื่อสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ พบชื่อนักร้องที่มีการประกอบชื่อตามรูปแบบดังกล่าวนี้จานวน 1 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 0.92 เช่น คามอส พร
ขุนเดช (คามอส + พร + ขุนเดช)
21) วิธีการประกอบชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสานด้วยชื่อเล่นเพียงอย่างเดียว พบชื่อ
นักร้องที่มีการประกอบชื่อตามรูปแบบดังกล่าวนี้จานวน 1 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 0.92 เช่น การะเกด
2.2 วิธีการประกอบชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสานที่ชื่อขึ้นต้นด้วยคา
1) วิธีการประกอบชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสานด้วยคา สิ่งมีค่าชื่อและภูมิลาเนา
พบชื่อนักร้องที่มีการประกอบชื่อตามรูปแบบดังกล่าวนี้จานวน 4 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 3.68 เช่น ขวัญชัย เพชร
ร้อยเอ็ด (ขวัญชัย + เพชร + ร้อยเอ็ด)
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2) วิธีการประกอบชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสานด้วยคาและชื่อภูมิลาเนา พบชื่อนักร้อง
ที่มีการประกอบชื่อตามรูปแบบดังกล่าวนี้จานวน 7 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 6.44 เช่น มนต์สิทธิ์ คาสร้อย (มนต์สิทธิ์ +
คาสร้อย)
3) วิธีการประกอบชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสานด้ว ยคา ความโด่งดัง ชื่อภูมิลาเนา
พบชื่อนักร้องที่มีการประกอบชื่อตามรูปแบบดังกล่าวนี้จานวน 1 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 0.92 เช่น หงษ์ทอง ดาวอุดร
(หงษ์ทอง + ดาว + อุดร)
4) วิธีการประกอบชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสานด้วยคา สิริมงคล ชื่อภูมิลาเนา
พบชื่อนักร้องที่มีการประกอบชื่อตามรูปแบบดังกล่าวนี้จานวน 1 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 0.92 เช่น สุดา ศรีลาดวน (สุดา
+ ศรี + ลาดวน)
5) วิธีการประกอบชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสานด้วยคา สิริมงคล สิ่งมีค่า พบชื่อนักร้อง
ที่มีการประกอบชื่อตามรูปแบบดังกล่าวนี้จานวน 1 ชื่ อ คิดเป็นร้อยละ 0.92 เช่น เฉลิมพล มาลาคา (เฉลิมพล +
มาลา + คา)
6) วิธีการประกอบชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสานด้วยคาและสิริมงคล พบชื่อนักร้องที่มี
การประกอบชื่อตามรูปแบบดังกล่าวนี้จานวน 10 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 9.2 เช่น นพดล ดวงพร (นพดล + ดวงพร)
7) วิธีการประกอบชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสานด้วยคาและสิ่งมีค่า พบชื่อนักร้องที่มี
การประกอบชื่อตามรูปแบบดังกล่าวนี้จานวน 1 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 0.92 เช่น ศักดิ์สยาม เพชรชมพู (ศักดิ์สยาม +
เพชรชมภู)
8) วิธีการประกอบชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสานด้วยคา นามสกุลผู้ตั้งชื่อ พบชื่อนักร้อง
ที่มีการประกอบชื่อตามรูปแบบดังกล่าวนี้จานวน 5 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 4.6 เช่น ลูกแพร อุไรพร (ลูกแพร + อุไรพร)
9) วิธีการประกอบชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสานด้วยคาและชื่อเล่น พบชื่อนักร้องที่มีการ
ประกอบชื่อตามรูปแบบดังกล่าวนี้จานวน 1 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 0.92 เช่น เจเน็ต เขียว (เจเน็ต + เขียว)
10) วิธีการประกอบชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสานด้วยคา และสิริมงคล พบชื่อนักร้องที่มี
การประกอบชื่อตามรูปแบบดังกล่าวนี้จานวน 1 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 0.92 เช่น รักชาติ ศิริชัย (รักชาติ + ศิริชัย)
11) วิธีการประกอบชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสานด้วยคา และคา พบชื่อนักร้องที่มีการ
ประกอบชื่อตามรูปแบบดังกล่าวนี้จานวน 1 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 0.92 เช่น สนธิ สมมาตร (สนธิ + สมมาตร)
2.3 วิธีการประกอบชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสานที่ชื่อขึ้นต้นด้วยลักษณะเฉพาะตัว
1) วิธีการประกอบชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสานด้วยลักษณะเฉพาะตัวและสิริมงคล
พบชื่อนักร้องที่มีการประกอบชื่อตามรูปแบบดังกล่าวนี้จานวน 1 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 0.92 เช่น ปานดา ค้าคูน
(ปานดา + ค้าคูน)
2.4 วิธีการประกอบชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสานที่ชื่อขึ้นต้นด้วยสิริมงคล
1) วิธีการประกอบชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสานด้วยสิริมงคลและสิริมงคล พบชื่อนักร้อง
ที่มีการประกอบชื่อตามรูปแบบดังกล่าวนี้จานวน 1 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 0.92 เช่น พรศั ก ดิ์ ส่ อ งแสง (พรศั ก ดิ์ +
ส่องแสง)
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2) วิธีการประกอบชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสานด้วยสิริมงคล และคาพ้องความหมาย
ของนามสกุล พบชื่อนักร้องที่มีการประกอบชื่อตามรูปแบบดังกล่าวนี้จานวน 1 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 0.92 เช่น สิทธิพร
สุนทรพจน์(สิทธิพร + สุนทรพจน์ (รจพจน์))
3) วิธีการประกอบชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสานด้วยสิริมงคล และของมีค่า และสิริมงคล
พบชื่อนักร้องที่มีการประกอบชื่อตามรูปแบบดังกล่าวนี้จานวน 1 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 0.92 เช่น รุ่งโรจน์ เพชรธงชัย
(รุ่งโรจน์ + เพชร + ธงชัย)
2.5 วิธีการประกอบชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสานที่ชื่อขึ้นต้นด้วยชื่อจริง
1) วิธีการประกอบชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสานด้วยชื่อจริง สิริมงคลและชื่อของผู้ตั้งชื่อ
พบชื่อนักร้องที่มีการประกอบชื่อตามรูปแบบดังกล่าวนี้จานวน 1 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 0.92 เช่น จีรพรรณ พรวิเศษ
(จีรพรรณ + พร + วิเศษ)
2) วิธีการประกอบชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสานด้วยชื่อจริง สิริมงคล ชื่อภูมิลาเนา
พบชื่ อ นั ก ร้ อ งที่ มี ก ารประกอบชื่ อ ตามรู ป แบบดั ง กล่ า วนี้ จ านวน 1 ชื่ อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 0.92 เช่ น เอกพล
มนต์ตระการ (เอกพล + มนต์ + ตระการ)
3) วิธีการประกอบชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสานด้วยส่วนหนึ่งของชื่อจริง สิริมงคล ส่วน
หนึ่งของสกุล และคา พบชื่อนักร้องที่มีการประกอบชื่อตามรูปแบบดังกล่าวนี้จานวน 1 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 0.92
เช่น ศิริพร อาไพพงษ์ (ศิริ + พร + อาไพ + พงษ์)
2.6 วิธีการประกอบชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสานที่ชื่อขึ้นต้นด้วยคาพ้องความหมายของชื่อ
1) วิธีการประกอบชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสานด้วยคาพ้องความหมายของชื่อ และ
นามสกุล พบชื่อนักร้องที่มีการประกอบชื่อตามรูปแบบดังกล่าวนี้จานวน 1 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 0.92 เช่น อังคนางค์
คุณไชย (อังคนางค์ (ทองนาง) + คุณไชย)
จากการวิเคราะห์พบว่าการประกอบชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสาน มีการประกอบชื่อ
ด้วยกัน 6 รูปแบบ โดยเรียงลาดับตามการพบมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด คือ วิธีการประกอบชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลา
ในภาคอีสานที่ขึ้นต้นชื่อด้ว ยชื่อเล่น (ร้อยละ 46.92) วิธีการประกอบชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสานที่ชื่อ
ขึ้นต้นด้วยคา (30.36) วิธีการประกอบชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสาน ที่ชื่อขึ้นต้นด้วยสิริมงคล (2.76) วิธีการ
ประกอบชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสานที่ชื่อขึ้นต้นด้วยชื่อจริง (2.76) วิธีการประกอบชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอ
ลาในภาคอีสานที่ชื่อขึ้นต้นด้วยลักษณะเฉพาะตัว (0.92) และวิธีการประกอบชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสานที่
ชื่อขึ้นต้นด้วยคาพ้องความหมาย ของชื่อ (0.92)
3. วิเคราะห์ที่มาและความหมายของชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอี สานที่สะท้อนค่านิยมและความเชื่อของ
ชาวอีสาน
การวิเคราะห์ชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสาน ผู้วิจัยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็นคาต้นชื่อ และคาท้าย
ชื่อเพื่อหาที่มาของชื่ออันจะนาไปสู่การตีความเกี่ยวกับค่านิยมและความเชื่อของชาวอีสานที่สะท้อนผ่านการตั้งชื่อ
นักร้องลูกทุ่งหมอลา ดังนี้
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3.1 ผลการวิเคราะห์คาต้นชื่อ
1) ชื่อที่มีคาต้นมาจากภาษาต่างประเทศ มีดังนี้ บิ๊กวัน
2) ชื่อที่มีจากเครื่องดื่ม หรือของกินได้ มีดังนี้ ท็อฟฟี่, เนสกาแฟ, ข้าวทิพย์, ลาไย,
3) ชื่อที่มีคาต้นมาจากคาบอกจานวน มีดังนี้ หนึ่ง
4) ชื่อที่มีคาต้นมาจากชื่อเล่น มีดังนี้ ก้อง, แซ็ค , ไนท์ , เบิ้ล, บอย, นิว ,ศักดิ์, แฟรงค์, พี, ไมค์,
เจเน็ต, คามอส, แมน, เจได๋, บอย, กิ๊ก, พล, ลายอง, น้องใหม่, หยาด, สาวมาด, หญิงลี, โบว์ดา, แดง, เต๋า, ศร, จ่าส่ง
, เกี่ยวก้อย
5) ชื่อที่มีคาต้นมาจากเครื่องดนตรี มีดังนี้ แคน, ซอ, มนต์แคน
6) ชื่อที่มีคาต้นชื่อมาจากชื่อสัตว์ มีดังนี้ นกแก้ว, มด, มยุรา, นก, จักจั่น, นกน้อย, หงษ์ทอง
7) ชื่อที่มีคาต้นชื่อมาจากสิ่งถักทอ พืช และสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติ มีดังนี้ ลู กแพร ไหมไทย, ภู,
ผา, ดาว, น่านฟ้า, ดอกฟ้า, แสงอรุณ, เดือนเพ็ญ, ดอกอ้อ, ก้านตอง, การะเกด, สายไย, ไหมพรม, ดอกรัก, ฝน, ปอย
ฝ้าย, บัวผัน, ไผ่, ฟ้า, สมมาส, ปานดา
8) ชื่อที่มีคาต้นมาจากสิ่งมีค่า และความเจริญ มีดังนี้ เพชร, บุญตา, รุ่งโรจน์
9) ชื่อที่มีคาต้นชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับการบ่งบอกเพศ และความงาม มีดังนี้ สุดาสุนารี, รจนา
, จีรพรรณ, อังคนางค์
10) ชื่ อ ที่ มี ค าต้ น ชื่ อ ที่ มี ค วามหมายเกี่ ย วกั บ ความดี ความมี เ สน่ ห์ มี ดั ง นี้ ขวั ญ ชั ย
มนต์สิทธิ์, พิมพ์ใจ, นพดล, สนธิ, สมบูรณ์, สาธิต
11) ชื่อที่มีคาต้นชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับความเป็นอิสระและจงรักภักดี มีดังนี้ เอกราช, ศักดิ์
สยาม, รักชาติ
12 ชื่อที่มีคาต้นชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับการได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีดังนี้ เทพพร, พรศักดิ์,
ศิริพร, สิทธิพร
13) ชื่อที่มีคาต้นชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับความกล้าหาญ และความฉลาด มีดังนี้ เฉลิมพล,
จินตหรา, เอกพล
3.2 ผลการวิเคราะห์คาท้ายชื่อ
1) ชื่อที่มีคาท้ายชื่อมากจากภูมิลาเนา สิ่งที่ทรงคุณค่าของสถานที่ และชื่อสถานที่ มีดังนี้ ห้วยไร่,
ชุมแพ, บ้านดอน, กาฬสินธุ์, กาฬสินธุ์, ปทุมราช, พนมไพร, ชนะไดซ์, อุบลมณี, คาสร้อย ราชสีมา, ราชสีมา, ศรี
ลาดวน, ดาวอุดร, สุวรรณภูมิ, อุทุมพร, ภูเวียง, มุกดา, กู่แก้ว, หนองหินห่าว,ศรีวิไล, ทุ่งกระเจียว, เกษตรวิสัย,
แวงน้อย, ศรีภูเวียง, ศรีนคร, กันทรลักษณ์, เมืองชุมแพ, สารคามเมืองใหม่, มนต์ตระการ
2) ชื่อที่มีคาท้ายชื่อมาจากชื่อค่ายเพลงและชื่อวง มีดังนี้ บ้านนา, ไหทองคา, ไหทองคา, สะเดิด,
รุ่งทิวา, ร็อคออนซอน, แสบงบิน
3) ชื่อที่มีคาท้ายที่มีความหมายเกี่ยวกับสิ่งล้าค่า มีดังนี้ เพชรร้อยเอ็ด, เพชรผลาญชัย, เพชร
อุบล, เพชรภูพาน, ทุ่งทอง, ทุ่งเงิน, เพชรชมพู, ฟ้าสีทอง, ธนสุนทร, มณีวรรณ, เพชรธงชัย
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4) ชื่อที่มีคาท้ายมาจากคาที่เกี่ยวกับโชค สิริมงคล และพร มีดังนี้ มาลาคา, ดวงพร, อุไรพร,
อานวยพร, พรศิริ, อุดมพร, อุดมพร, พูนลาภ, พรพนา, มาลัยพร, ภิรมย์พร, พรขุนเดช, พรวิเศษ, ศิริชัย, ศิริชัย,
สินชัย
5) ชื่อที่มีคาท้ายมาจากคาที่เกี่ยวกับบุญ และความเจริญ มีดังนี้ ค้าคูน, บุญยู้
6) ชื่อที่มีคาท้ายมาจากคาที่เกี่ยวกับแสงและความสดใส มีดังนี้ ส่องแสง, อาไพพงษ์
7) ชื่อที่มีคาท้ายมาจากคาที่เกี่ยวกับธรรมชาติและความงาม มีดังนี้ ธิดาดิน, แก่นคูน, ดวงมาลา,
ดาวไพร, นภาลัย, พงศธร, เขียว, สมมาตร, ภูศิลป์
8) ชื่อที่มีคาท้ายมาจากคาที่เกี่ยวกับแนวเพลง มีดังนี้ เมกะแดนซ์, ลาซิ่ง
9) ชื่อที่มีคาท้ายมาจากคาที่เกี่ยวกับนามสกุลของคนตั้งชื่อให้ และนามสกุลจริง มีดังนี้ศรีจุมพล,
ทังโส, คุณไชย, ปากไฟ, ทองจันทร์ ,อุไรพร, อุไรพร
10) ชื่อที่มีคาท้ายมาจากส่วนหนึ่งของชื่อและนามสกุลจริง มีดังนี้ จิตกร, สหรัตน์ วริสซ่าส์,
สุนทรพจน์
จากการศึกษาวิเคราะห์ที่มาและความหมายของชื่อ ทั้ง 92 ชื่อ ทาให้ทราบว่าค่านิยมและความเชื่อของ
ชาวอีสานที่นามาตั้งชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาที่นิยมมาตั้งคาต้นชื่อมากที่สุดคือ ชื่อที่มีที่มาจากชื่อเล่น ที่ มีจานวน
พยางค์เพียง 1 พยางค์ สะท้อนความเป็นอยู่ของคนอีสานที่มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายไม่พิถีพิถันในการตั้งชื่อให้
ยุ่งยากมากนักเท่าที่ควร ส่วนที่มาและความหมายของคาท้ายชื่อที่ชาวอีสานนิยมนามาต่อท้ายคาต้นชื่อของชื่อ
นักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสานมากที่สุดคื อ ชื่อที่มีคาท้ายชื่อมากจากภูมิลาเนา สิ่งที่ทรงคุณค่าของสถานที่ และ
ชื่อสถานที่ สะท้อนความเชื่อของชาวอีสานที่เป็นคนไม่ลืมถิ่นฐานบ้านเกิด ถึงแม้จะไปอยู่ที่ไหนหรือมีความโด่งดังมาก
เพียงไหนก็ยังคงความเป็นอีสานรับประทานข้าวเหนียว ไม่อายว่าตัวเองมาจากต่างจังหวัดที่ราบสูงของประเทศและมี
ภาษาพูดที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
สรุปผล อภิปรายผล
ผู้วิจัยขออภิปรายผลการวิจัยและตั้งข้อสังเกตรวมทั้งข้อค้นพบในงานวิจัย ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์กลวิธีการตั้งชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสานในประเด็นของจานวนพยางค์ โดยคา
ต้นชื่อจะมีตั้งแต่ 1 – 3 พยางค์ ที่นิยมใช้มากที่สุดคือ 2 พยางค์ ส่วนคาท้ายชื่อจะมีตั้งแต่ 1 – 4 พยางค์ ที่นิยมใช้
มากที่สุดคือ 3 พยางค์ อาจเป็นเพราะว่าผู้ตั้งชื่อนั้นต้องการความไพเราะจากความหนักเบาในจานวนพยางค์ ซึ่ง
แน่นอนว่าการมีจานวนพยางค์ตั้งแต่ 2 พยางค์ขึ้นไปจะสามารถทาให้รับรู้ถึงความหนักเบาหรือความไพเราะจากชื่อ
นั้นได้ ดังที่วิวัช ศิริวัฒนะนาวิน (2544 : 117) กล่าวว่า “ความไพเราะ” เป็นเงื่อนไขสาคัญหนึ่งในการตั้งชื่อ
2. วิธีการประกอบชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสานนั้นพบว่ามีการนาชื่อเล่นมาตัง้ ชื่อต้นชื่อ และนาชื่อ
ภูมิลาเนาหรือสถานที่ที่สาคัญของจังหวัดมาตั้งชื่อท้ายชื่อมากที่สุด ตรงกับสมมติฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้โดยแตกต่างจาก
การตั้งชื่อทั่วไปคือการนาเอาชื่อจริงมาต่อจากชื่อเล่นที่มีความหมายดีและจาง่ายสอดคล้องกับสุภาพรรณ ณ บางช้าง
(2557) กล่าวว่าชื่อที่ตั้งมาจากภาษาไทยเป็นชื่อที่ดี มีมงคล มีความมายและเกิดจากการผสมกลมกลืนในด้าน
วัฒนธรรม ประเพณี และยังสะท้อนให้เห็นค่านิยมและความเชื่อของชาวอีสานที่ไม่อยากให้ลูกหลานลืมรากเหง้า
ความเป็นคนอีสานนั้นเอง
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ข้อเสนอแนะ
ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการตั้งชื่อของนักร้องลูกทุ่ง หมอลาในภาคอีสานและนักร้องลูกทุ่งทั่วประเทศ
เพื่อให้ทราบถึงบริบทความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันมีความเชื่อและค่านิยมที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
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การทาบทามเจรจาสู่ขอของชาวโคราช ตาบลด่านคล้า
อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : ชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร
Making a marriage proposal of Korat people who live in Dan Khla
Subdistrict, Nonsung District, Nakhon Ratchasima
: The Ethnography of Communication.
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บทคัดย่อ
การทาบทามเจรจาสู่ขอของชาวโคราชนั้ น มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากภาษาที่ใช้โดยทั่วไป เนื่องจาก
การทาบทามเจรจาสู่ขอของชาวโคราชนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเจราต่อรองขอให้ฝ่ายหญิงมาเป็นลูกสะใภ้ของตน
และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ปรองดองกันระหว่างครอบครัวกับครอบครัว ดังนั้นภาษาที่ใช้คือภาษาถิ่นโคราช และเน้น
วาทกรรมในการเจรจาต่างๆ ที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน และการตกลงยอมมอบลูกสาวให้เป็นลูกสะใภ้ของ
ฝ่ายชาย บทความนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะนาแนวชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรอบแนวคิดของ
Saville-Troike ซึ่ ง เป็ น กรอบที่ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ ใ นการสื่ อ สารมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นกั บ การวิ เ คราะห์
สถานการณ์สื่อสารในการเจรจาสู่ขอของชาวโคราช ซึ่งการนากรอบดังกล่าวมาใช้จะทาให้รู้แบบแผนของการสื่อสาร
ในแต่ละเหตุการณ์อันจะทาให้การเจรจาสู่ขอสาเร็จลุล่วงดี
ผลการศึ ก ษาพบว่ า การทาบทามเจรจาสู่ ข อของชาวโคราช ต าบลด่ า นคล้ า อ าเภอโนนสู ง จั งหวั ด
นครราชสีมา เกิดขึ้นจากประเพณี จารีต ที่ชาวโคราชได้ประพฤติปฏิบัติมา นอกจากนี้ยังพบว่า สถานการณ์การ
ทาบทามเจรจาสู่ขอของชาวโคราช ตาบลด่านคล้า อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยเหตุการณ์สื่อสาร
ทั้งหมด 5 เหตุการณ์ การทักทาย การแนะนาตัว การทาบทาม การเจรจาต่อรอง และการสรุป แต่ละเหตุการณ์
ประกอบด้วยวัจนกรรมย่อยลงไปตามลาดับ โดยยึดเกณฑ์การเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการแยกเหตุการณ์สื่อสารออก
จากกัน
คาสาคัญ : การทาบทามเจรจาสู่ขอ ชาวโคราช ชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร
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Abstract
There are different characteristics of the language used in making a marriage proposal of
Korat people. Due to the overture of the Korat people, the purpose is to negotiate with the woman
to be their daughter-in-law and to reconcile the relationship between the family and the family
and focus on discourse in the negotiations to create a relationship. And agreed to give the daughter
to the daughter of the man. This article aims to bring the ethnography of communication, especially
the conceptual framework Saville-Troike. This is a framework for studying the behavior of beings in
communicating with the analysis of communication situation in the negotiation of Korat people.
The use of such a framework will make it possible to know the patterns of communication in each
event that will make the negotiations successful.
The study indicated that overture talks to the Korat people in Don Khla Subdistrict, Non
Sung District, Nakhon Ratchasima happened from the traditional tradition that the Korat people
have practiced. Also found Situation of the negotiation of Korat people in Dan Khla Subdistrict, Non
Sung District, Nakhon Ratchasima contains all 5 communication events, greetings, introductions,
overtures, negotiations, and summaries. Each event consists of subsections in chronological order.
The purpose is to change the purpose of splitting communication events.
Key word : Making a marriage proposal, Korat people, The Ethnography of Communication
บทนา
เมืองนครราชสีมาหรือเมืองโคราช เป็นเมืองที่มีความสาคัญมาแต่อดีต เนื่องจากเป็นศูนย์กลางติดต่อ
ระหว่างชุมชนที่อยู่แถบลุ่มน้ามูล ลุ่มน้าชี และลุ่มน้าโขง กับชุมชนแถบลุ่มน้าเจ้าพระยาประกอบด้วยสภาพพื้นที่ส่วน
ใหญ่มีสภาพอุดมสมบูรณ์เนื่องจากเป็นป่าเขาเขตต้นน้าลาธาร ปัจจัยดังกล่าวทาให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองที่
สาคัญทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม มีประชากรที่ประกอบหลายกลุ่มชาติพันธ์ บางกลุ่มก็เป็น
เจ้าของถิ่นเดิม เช่น กลุ่มชาวบน(ญัฐกุร) กลุ่มไทยโคราช บางกลุ่มก็อพยพโยกย้ายเข้ามาภายหลังด้วยสาเหตุทั้งด้าน
การเมือง การสงคราม และอพยพมาเพื่อหาแหล่งที่ทากินใหม่ เช่น กลุ่มไทย ลาว เขมร มอญ กวย(ส่วย) จีน แขก
เป็นต้น แม้ว่านครราชสีมาจะประกอบด้วยกลุ่มชาติติพันธ์หลายกลุ่มก็ตามแต่กลุม่ ชาติตพิ ันธุ์เหล่านี้ก็มคี วามประสงค์
ผสมผสานกลมกลืนกันในทางวัฒนธรรม โดยที่แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ
พันธ์ของตนเองอยู่ ในขณะเดียวกัน ก็มีการรับ การถ่ายทอดวัฒนธรรมบางส่วนซึ่งกันและกันไม่ได้ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งกันในทางวัฒนธรรม แต่อย่างใดความผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเหล่านี้คือลักษณะ
สาคัญของวัฒนธรรมพื้นบ้านนครราชสีมา
เมื่อแรกอาจกล่าวได้ว่ามณฑลนครราชสีมาเป็นที่อยู่อาศัยของคนเชื้อชาติอื่นนอกจากคนไทย คือ ชนชาติ
เขมรและลาวเป็นส่วนใหญ่ แต่ในเวลาต่อมาคงจะได้มีการผสมกลมกลืนกันทางสังคมและวัฒนธรรม เมื่อถึงสมัย

387

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พลเมื องชาวนครราชสีมาหรือชาวโคราชส่วนใหญ่เป็นคนไทย แต่พูดจา
เสียงไม่เหมือนสาเนียงไทยแท้ฟังสาเนียงคล้ายคนลาวตะวันออกและเขมรมากกว่า ถึงแม้ว่าสังคมและวัฒนธรรม
ดั้งเดิมของคนลาวและเขมรจะไม่สามารถผสมผสานกับของคนไทยได้โดยสิ้นเชิงก็ตาม แต่เมืองนครราชสีมาก็ได้รับ
อิทธิพลของวัฒนธรรมไทยเอาไว้มากกว่าหัวเมืองอื่นๆในภาคเดียวกันภาษาเฉพาะของเมืองนครราชสีมา ซึ่งเรียกว่า
“ภาษาโคราช” นั้ น มี ถ้ อ ยค าและส าเนี ย งพู ด จาเช่ น เดี ย วกั น กั บ ภาษาไทยภาคกลางปนกั น กั บ ภาษาพื้ น เมื อ ง
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งถ้าหากจะพยายามตั้งใจฟังภาษาโคราชกันจริงๆแล้ว ทั้งคนกรุ งเทพฯ และคนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือก็สามารถเข้าใจความหมายได้โดยตลอดด้วยกันทั้งสองฝ่าย
เมื่อมีกลุ่มชาติพันธ์ของชาวนครราชสีมาหรือชาวโคราชแล้ว จึงมีการสร้างแบบแผนเกี่ยวกับชีวิตความ
เป็นอยู่ ซึ่งเป็นประเพณีสืบทอดกันมาจนเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น จนกระทั่งยึดถือเป็น
ประเพณีของชาวโคราชในที่สุด ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของชาวโคราชคือ ประเพณีเกิด ประเพณีการบวช
ประเพณีการทาศพ (ฌาปนกิจศพ) และประเพณีแต่งงาน โดยเฉพาะพิธีแต่งงานของชาวโคราชที่มีความน่าสนใจใน
ขั้นตอนการทาบทามเจรจาสู่ขอที่ยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
พิธีแต่งงานจะเริ่มขึ้นได้ก็ต่อเมื่อฝ่ายชายจัดผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้แทนไปทาบทามเจรจาสู่ขอฝ่ายหญิง ทาง
ผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงตกลงปลงใจยอมยกให้ และฝ่ายชายยอมรับจัดทาตามข้อเรียกร้องของฝ่ายหญิง ก่อนจะตกลงกัน
อย่างนี้ได้ผู้ใหญ่ฝ่ายชายมักสืบถามชาวบ้านหรือคนที่รู้จักมักคุ้นกับฝ่ายผู้หญิงดูเสียให้แน่นอนว่า ผู้หญิงที่จะไปขอมา
เป็นลูกสะใภ้เป็นหญิงเป็นคนอย่างไร ญาติฝ่ายหญิงเป็นเชื้อผี ประเภทผีชมก ผีปอบ เป็นขี้ทูดกุฏฐังหรือไม่ มีญาติคน
ไหนเป็นบ้าหรือเปล่า ทางานบ้านงานเรือน ดีดฝ้าย ปั่นฝ้าย ทอผ้าได้หรือไม่ ถ้าได้ความว่า เป็นคนเรียบร้อยขยัน
ขันแข็งไม่มีชื่อเสียงเสีย มีวิชาความรู้ มีรูปร่างหน้าตาหมดจดมีทรัพย์สินเงินทองหรือมีอะไรอย่างอื่นตามที่นิยมหรือ
เห็นกันว่าดีในสมัยหรือในท้องถิ่นนั้นๆ จึงวานผู้ซึ่งรู้จักมักคุ้นกับผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงไปทาบทามเจรจาดูลาดเลาว่า ผู้ใหญ่
ฝ่ายหญิงจะเต็มใจยอมยกให้หรือไม่ ทางผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงถ้าเต็มใจจะพูดจาเรื่องอย่างนี้ด้วยก็มักจะสอบถามว่าฝ่าย
ชายเป็นลูกเต้าเหล่าใคร เป็นคนเรียบร้อยรู้จักทามาหากินหรือเปล่า ผู้ชายจะต้องฟั่นเชือก ทาไถ ทาคราด ถากเสา
เลื่อยไม้ สานกระบุง ตะกร้า ถักแห เป็นต้น ได้ด้วยตนเองเพราะจะต้องใช้อุปกรณ์ดังกล่าวประกอบอาชีพต่อไป เคย
ผ่านประเพณีการอุปสมบทหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ผ่านการบวชเรียน”มาหรือเปล่า เพราะถ้าฝ่ายชายยังไม่ผ่าน
การอุปสมบท ผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงจะไม่พอใจและจะไม่ยกลูกสาวให้ เพราะยังเป็น “คนดิบ” และสอบถามว่าฝ่ายชายเคย
มีลูกมีเมียหรือยัง หรือเรื่องอื่นๆที่จะต้องทราบเช่น “ไม่เล่นเบียร์กินเหล้าเมากัญชา ฝิ่นฝามันสูบบ้างหรือไม่ จะสูงต่า
ดาขาวสักคราวใคร ตู่ยังไม่เห็นกับตาว่าตามจริง ” ผู้เป็นสื่อก็จะตอบไปตามที่ตนเห็นว่าเป็นที่พอใจของฝ่ายที่ถาม
เพื่อให้เรื่องที่รับปากมาพูดได้ลุล่วงไป เช่น บอกว่าชายคนที่มาสู่ขอเป็นคนดีบทเรียนแล้วเรื่องจะเป็นที่พอใจให้ลุล่วง
ไปได้อยู่ที่ความสามารถของผู้ที่มาเจรจาจะเรียกพ่อสื่อหรือแม่สื่อก็แล้วแต่จะเป็นผู้หญิงหรือชายแต่ตามปกติผู้ทา
หน้าที่อย่างนี้มักจะเป็นผู้หญิงคาว่า แม่สื่อจึงมีใช้มากกว่าพ่อสื่อซึ่งตามปกติก็ไม่ค่อยมีใช้
เมื่อเป็นอันรู้แน่ว่าฝ่ายหญิงไม่ตั้งข้อรังเกียจฝ่ายชายจึงวานผู้ที่มีหน้ามีตาเป็นผู้ใหญ่สูงอายุมีคนนับหน้าถือ
ตาจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามทีไปเจรจาสู่ขอ และทาความตกลงให้เป็นหลักฐานตามทางการ ผู้ที่รับหน้าที่เรียกว่า
“เถ้าแก่ทาบทาม” การไปเจรจาสู่ขอกันคราวนี้เป็นเรื่องเอางานเอาการ บางรายจึงต้องเอาฤกษ์เอายามที่จะพูดจา
เพื่อให้การนั้นลุล่วงไปด้วยดีเป็นเรื่องต้องบอกนัดให้รู้ด้วยกันทั้งสองฝ่าย จะได้จัดเตรียมรับรองได้สะดวกทางผู้ใหญ่
ฝ่ายหญิงบางรายไม่อยากออกมารับเจรจาด้วยตนเองเฉพาะ ด้วยเหตุใดก็ตามจึงจัดหาคนมีหน้ามีตาเป็นเถ้าแก่หรือ
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ผู้แทนฝ่ายตน การไปและการต้อนรับไม่มีพิธีรีตองอะไรเป็นอย่างแขกไปมาหาสู่เท่านั้น เมื่อทั้งสองฝ่ายเจรจาเรื่อง
ขันหมากหมั้น เรียกร้องเป็นที่ตกลงกันแล้วก็นัดหมายวันที่จะส่งขันหมากหมั้นไปสู่ขอตามธรรมเนียมเป็นขั้นตอน
เรื่องการสู่ขอต่อไป
การทาบทารมเจรจาสู่ขอของชาวโคราชนั้นมีความแตกต่างจากการทาบทามเจรจาสู่ขอทั่วไป คือชาว
โคราชมีกลวิธีการสู่ขอโดยใช้ภาษาถิ่นในการสื่อสาร และมีลาดับวัจนกรรมที่แตกต่างจากการทาบทามเจรจาสู่ขอ
ทั่วไป ซึ่งแสดงถึงอัตลักษณ์ของความเป็นท้องถิ่นของชาวโคราช จึงเป็นประเด็นที่ควรศึกษาสถานการณ์สื่อสาร
เหตุการณ์การสื่อสาร และวัจนกรรมสื่อสาร
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่ายังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับการเจรจาสู่ขอ ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษา
สถานการณ์สื่อสารการทาบทามเจรจาสู่ขอของชาวโคราชตาบลด่านคล้า อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสี มา เพื่อ
ศึกษาเหตุการณ์สื่อสารและลาดับการสื่อสาร อาจจะทาให้เกิดความเข้าใจในการสื่อสารที่ตรงกันของคนในชุมชน
และประชากรทั่วไปได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถทาให้เข้าใจถึงความคิดความเชื่อค่านิยมที่ถ่ายทอดมา
ทางการสื่อสารของชาวบ้านได้ดียิ่งขึ้น
จากการสัมภาษณ์บุคคลผู้อยู่ในตาบลด่านคล้า อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งอาเภอโนนสูงเดิม
เรียกว่า อาเภอกลาง ดังนั้นจึงมีคาลงท้ายนามสกุลว่า “กลาง” เช่น นายเจริญ ตรงด่านกลาง ได้มีส่วนร่วมในงาน
ทาบทามเจรจาสู่ขอ ผู้ศึกษาเห็นว่าในการจัดงานนั้นมีลาดับขั้นตอนในการดาเนินงานที่ชัดเจน ส่วนภาษาที่ใช้ในการ
สื่อสารในงานทาบทามเจรจาสู่ขอของชาวโคราชนั้น ก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากภาษาที่ใช้โดยทั่วไป เนื่องจาก
การทาบทามเจรจาสู่ขอของชาวโคราชนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเจราต่อรองขอให้ฝ่ายหญิงมาเป็นลูกสะใภ้ของตน
และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ปรองดองกันระหว่างครอบครัวกับครอบครัวดังนั้นภาษาที่ใช้จึงเน้นวาทกรรมในการ
เจรจาต่างๆ ที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน และการตกลงยอมมอบลูกสาวให้เป็นลูกสะใภ้ของฝ่ายชาย จาก
เหตุผลดังกล่าวทาให้ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาการสื่อสารในงานทาบทามเจรจาสู่ขอของชาวโคราช โดยใช้วิธีการศึกษา
แนวชาติ พั น ธุ์ ว รรณนาแห่ ง การสื่ อ สารของ Saville-Troike ในเรื่ อ งการศึ ก ษาการปราศรั ย หาเสี ย งเลื อ กตั้ ง
ผู้แทนราษฎรตามแนวคิดชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการ (สุดาดวง เกิดโมลี) 2537.7-12: อ้างอิงใน Saville-Troike
1982 เป็นแนวทางในการวิเคราะห์
การทาบทามเจรจาสู่ขอของชาวโคราชนั้น เมื่อได้พิจารณาก็จะเห็นได้ว่า ชาวโคราชมีลาดับขั้นตอนในการสู่
ขอหลายขั้นตอน โดยเฉพาะการให้เถ้าแก่เป็นตัวแทนไปทาบทามเจรจาในการสู่ขอฝ่ายหญิง โดยปกติเถ้าแก่ของฝ่าย
ชายก็คือพ่อหรือแม่ หรือไม่ก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน และเถ้าแก่ฝ่ายหญิงก็เช่นเดียวกัน ส่วนสถานที่ทาบทามเจรจาสู่
ขอนั้น ส่วนมากจะเป็นบ้านของฝ่ายหญิง โดยฝ่ายหญิงนั้นจะเตรียมการตอนรับฝ่ายชาย ส่วนลาดับการทาบทามเจรา
สู่ขอนั้น มีหลายขั้นตอน และหลายเหตุการณ์สื่อสาร ซึ่งสามารถนาไปวิเคราะห์ภาษาตามแนวชาติพันธุ์วรรณนาแห่ง
การสื่อสารของซาวิลล์-ทรอยก์ ซึ่งเขาได้จาแนกหน่วยที่ใช้ในการสื่อสารออกเป็น 3 หน่วย คือ 1. สถานการณ์สื่อสาร
(communicative situation) 2. เหตุ ก ารณ์ ก ารสื่ อ สาร (communicative event) และ 3. วั จ นกรรมสื่ อ สาร
(communicative act)
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กรอบแนวคิด
ชาติ พั น ธุ์ ว รรณนา (Ethography) เป็ น หลั ก การอย่ า งหนึ่ งที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ศาสตร์ ท างด้ า นมานุ ษ ยวิ ท ยา
(Anthropology) ซึ่งกล่าวถึงการบรรยายลักษณะทางวัฒนธรรมและวิเคราะห์โครงสร้างของชุมชน รวมถึงกลุ่มสังคม
มนุษย์ ในอดีตแม้ผู้ที่สนใจศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักภาษาศาสตร์หรือนักมานุษยวิทยาจะตระหนักถึงความสัมพันธ์
ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม แต่ก็ยังไม่มีผู้ใดที่มองเห็นความแท้จริงที่ว่า “การใช้ภาษาของบุคคลในแต่ละสังคมล้วนมี
ระบบแบบแผน (pattern) เป็นของตนเอง ซึ่งแตกต่างจากสังคมอื่นในทานองเดียวกับการที่ระบบวัฒนธรรมและ
โครงสร้างทางสังคมมีลักษณะเฉพาะแบบในแต่ละสังคม” (ดียู ศรีนราวัฒน์, 2548 น.110) จนกระทั่ง เดลล์ ไฮมส์
(Dell Hymes) นักมานุษยวิทยาและนักภาษาศาสตร์เชิงมานุษยวิทยา ได้เห็นความสาคัญว่า การใช้ภาษาของมนุษย์
กับลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนหรือกลุ่มสังคมที่มนุษย์อาศัยอยู่มีความสัมพันธ์กันและสามารถ
วิเคราะห์และอธิบายให้เห็นรูปแบบด้วยหลักการทางชาติพันธุ์วรรณนา
ในการวิเคราะห์ภาษาตามแนวชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร ยังมีนักภาษาศาสตร์ท่านอื่นที่เสนอ
แนวคิดในทานองเดียวกันนี้ แต่ก็เป็นการประยุกต์จากแนวความคิดหลักของไฮมส์เพื่อนาไปวิเคราะห์การสื่อสารใน
ภาษาต่างๆ อาทิ ซาวิลล์-ทรอยก์ (Saville-troike, 1989 p.138) ได้นาเสนอแนวทางการวิเคราะห์การสื่อสารเอาไว้
ในหนั งสื อ เรื่ อ ง The Ethnography of Communication ซึ่ งเขาได้ จ าแนกหน่ ว ยที่ ใ ช้ ใ นการสื่อ สารออกเป็ น 3
หน่ ว ย คื อ 1. สถานการณ์ สื่ อ สาร (communicative situation) 2. เหตุ ก ารณ์ ก ารสื่ อ สาร (communicative
event) และ 3. วัจนกรรมสื่อสาร (communicative act) ซึ่งทั้ง 3 หน่วยนี้ซาวิลล์ -ทรอยก์ จัดว่าเป็นเหตุการณ์
สื่อสารซึ่งเป็นหน่วยที่สาคัญที่สุดของการวิเคราะห์เชิงชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร สาหรับเหตุการณ์สื่อสารเป็น
หน่ ว ยที่ สั มพั นธ์ กั บภาษาและเป็ นส่ว นประกอบของสถานการณ์ก ารสื่ อสาร กล่ า วคื อ สถานการณ์สื่อ สารหนึ่ง
สถานการณ์สามารถประกอบไปด้วยเหตุการณ์สื่อสารได้หลายสถานการณ์และขณะเดียวกันในแต่ละเหตุก ารณ์
สื่อสารก็สามารถประกอบไปด้วยวัจนกรรมสื่อสารได้หลายวัจนกรรมเช่นกัน
การสื่อสารของซาวิลล์ -ทรอยก์ มีองค์ประกอบของเหตุการณ์การสื่อสารเอาไว้ 10 องค์ประกอบโดย
ประยุกต์จากแนวคิดเดิมของไฮมส์ที่ได้เสนอเอาไว้ภายใต้ตัวอักษรย่อ (SPEAKING) องค์ประกอบทั้ง 10 องค์ประกอบ
มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน หรือมีผลต่อกันได้ เช่น ประเภทของการสื่อสาร (genre) สัมพันธ์กับหัวข้อ (topic) และ
สั ม พั น ธ์ กั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ (purpose) หรื อ หั ว ข้ อ สั ม พั น ธ์ กั บ เวลาสถานที่ (setting) ดั งนั้ น ในการสื่ อ สารแต่ ล ะ
เหตุการณ์ องค์ประกอบบางองค์ประกอบอาจไม่สาคัญหรือจาเป็น การสื่อสารในเหตุการณ์หนึ่งๆ อาจไม่จาเป็นต้อง
มีทุกองค์ประกอบ ซึ่งสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์การทาบทามเจรจาสู่ขอของชาวโคราช
ตาบลด่านคล้า อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาได้ ซึ่งสามารถทาให้เข้าใจสถานการณ์ เหตุการณ์ และวัจนกรรมใน
การสื่อสารได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์เหตุการณ์ และวัจนกรรมการสื่อสารในการทาบทามเจรจาสู่ของชาวโคราช
ตาบลด่านคล้า อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
วิธีดาเนินการวิจัย
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1. รวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ ตารา บทความ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย เอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร
2. นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และอื่นๆ มาทาการวิเคราะห์ตามหัวข้อคือ สถานการณ์ เหตุการณ์
และลาดับวัจนกรรม
3. นาข้อมูลที่ได้มาเขียนพรรณนาวิเคราะห์

ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสถานการณ์สื่อสารการทาบทามเจรจาสู่ขอของชาวโคราช ตาบลด่านคล้า
อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ผู้ศึกษาพบว่า ประกอบด้วยเหตุการณ์สื่อสาร ดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1 แสดงการแยกเหตุการณ์สื่อสารในสถานการณ์สื่อสารการทาบทามเจรจาสู่ขอของชาวโคราช ตาบลด่าน
คล้า อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ออกจากกันโดยใช้วัตถุประสงค์เป็นเกณฑ์ในการแยก
ลาดับที่
เหตุการณ์
วัตถุประสงค์
เนื้อหา
เวลา/สถานที่
สื่อสาร
1
การทักทาย เพื่อแจ้งให้ผู้ร่วมเหตุการณ์ให้ทราบ
ทักทายผู้ร่วมงาน
09.09 น. เป็น
ว่า การทาบทามเจรจาสู่ขอกาลัง
ต้นไป
จะเริม่ ต้นขึ้น
บ้านฝ่ายหญิง
2
การแนะนาตัว เพื่อแนะนาตัวเอง ผู้มาสู่ขอ บิดา แนะนาชื่อตัวเอง ผู้มาสู่ขอ 09.30 น. เป็น
มารดาของฝ่ายชายให้ผรู้ ่วม
บิดามารดาของฝ่ายของ
ต้นไป
เหตุการณ์ได้ทราบ
ฝ่ายชาย
บ้านฝ่ายหญิง
3

การทาบทาม เพื่อหยั่งดูการตอบรับจากฝ่ายหญิง ทาบทามเรื่องการมาเจรจา 10.00 น. เป็น
ว่าฝ่ายหญิงจะยอมเจรจาด้วย
สู่ขอผู้หญิงเป็นลูกสะใภ้
ต้นไป
หรือไม่
บ้านฝ่ายหญิง

4

การเจรจา
ต่อรอง

5

การสรุป

เพื่อต่อรองให้ผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงยกลูก ต่อรองค่าสินสอน การให้ 10.30 น. เป็น
สาวของตนให้
ฝ่ายหญิงยอมรับข้อเสนอ
ต้นไป
เพื่อต่อรองค่าสินสอด
ของฝ่ายชาย
บ้านฝ่ายหญิง
เพื่อสรุปการเจรจาต่อรองการสู่
ขอให้ผู้ร่วมเหตุการณ์ได้ทราบ

391

ข้อตกลงกันระหว่างฝ่าย
หญิงกับฝ่ายชาย

11.00 น. เป็น
ต้นไป
บ้านฝ่ายหญิง

จากตาราง 1 การแสดงจานวนเหตุการณ์สื่อสารในสถานการณ์สื่อสารของการทาบทามเจรจาสู่ขอของชาว
โคราช ตาบลด่านคล้า อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา จานวน 5 เหตุการณ์สื่อสาร ซึ่งในแต่ละเหตุการณ์สื่อสาร
ผู้ศึกษาแยกความแตกต่างของวัตถุประสงค์ในการสื่อสารเป็นหลัก
เหตุการณ์สื่อสารลาดับที่ 1 คือ การทักทาย จัดเป็นเหตุการณ์สื่อสารช่วงการเริ่มต้นในการเจรจาต่อรอง
ประกอบด้วยลาดับวัจนกรรมสื่อสาร 4 ลาดับ ได้แก่ ทักทาย เรียกขาน แจ้งให้ทราบ และเล่าความ
เหตุการณ์สื่อสารลาดับที่ 2 คือ การแนะนาตัว จัดเป็นเหตุการณ์สื่อสารช่วงต่อมาในการเจรจาต่อรอง
ประกอบด้วยลาดับวัจนกรรมสื่อสาร 2 ลาดับ ได้แก่ อธิบาย และแนะนาตัว
เหตุ ก ารณ์ สื่ อ สารล าดั บ ที่ 3 คื อ ทาบทาม จั ด เป็ น เหตุ ก ารณ์ สื่ อ สารช่ ว งต่ อ มาในการเจรจาต่ อ รอง
ประกอบด้วยลาดับวัจนกรรมสื่อสาร 5 ลาดับ ได้แก่ หยอกล้อ เล่าความ แจ้งความ แสดงความคิดเห็น และขอร้อง
เหตุการณ์สื่อสารลาดับที่ 4 คือ เจรจาต่อรอง จัดเป็นเหตุการณ์สื่อสารช่วงการเจรจาต่อรอง ประกอบด้วย
ลาดับวัจนกรรมสื่อสาร 7 ลาดับ ได้แก่ เล่าความ อธิบาย แสดงความคิดเห็น ขอร้อง แสดงความคิดเห็น ขอร้อง
และการยืนยัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวัจนกรรมของเถ้าแก่ว่า มีวิธีการเจรจาต่ อรองอย่างไรถึงฝ่ายหญิงนั้นจะยอมยกลูก
สาวให้ เมื่อเจรจาต่อรองจบยอมรับข้อตกลงกันและกันก็นาไปสู่ขั้นตอนการสรุป
เหตุการณ์สื่อสารลาดับที่ 5 คือ สรุป จัดเป็นเหตุการณ์สื่อสารช่วงท้ายสุดของการทาบทามเจรจาสู่ ขอ
ประกอบด้วยลาดับวัจนกรรมสื่อสาร 4 ลาดับ ได้แก่ สรุป อธิบาย ขอบคุณ และกล่าวลา
จากการวิเคราะห์เหตุการณ์สื่อสารต่างๆ ของสถานการณ์การทาบทามเจรจาสู่ขอของชาวโคราช พบว่า
สถานการณ์ทาบทามเจรจาสู่ขอของชาวโคราชประกอบ 5 เหตุการณ์ คือ การทักทาย การแนะนาตัว การทาบทาม
การเจรจาต่อรอง และการสรุป ซึ่งสามารถนามาวิเคราะห์ตามทฤษฎีช าติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร SavilleTroike ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 10 ประการ คือ ชนิดของเหตุการณ์หัวข้อที่สื่อสาร วัตถุประสงค์ เวลา-สถานที่
ผู้ร่วมเหตุการณ์ รูปแบบของการสื่อสาร เนื้อหาของการสื่อสารการลาดับวัจนกรรม กฎการปฏิสัมพันธ์ และบรรทัด
ฐานของการตีความ ได้ดังนี้
เหตุการณ์สื่อสารการทักทาย
เหตุการณ์สื่อสารการทักทาย เป็นเหตุการณ์สื่อสารช่วงแรกของการเจรจาสู่ขอ เพื่อแสดงให้เห็นถึงมารยาท
ขนบธรรมเนียมของชาวโคราช ในการเข้าไปแจ้งรายละเอียดต่างๆ ของการเจรจาสู่ขอซึ่งประกอบ ด้วยวัจนกรรม
สื่อสาร 4 ลาดับ เมื่อวิเคราะห์ตามทฤษฎีชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร Saville-Troike มีองค์ประกอบดังนี้
1. ชนิดของเหตุการณ์ เหตุการณ์สื่อสารการทักทายนี้ จัดเป็นเหตุการณ์สื่อสารประเภท “การทักทาย”
2. หัวข้อ หัวข้อของเหตุการณ์สื่อสารการทักทายนี้ คือ ทักทายบอกวัตถุประสงค์ของการมาให้แก่ผู้ร่วม
เหตุการณ์ได้ทราบ
3. วัตถุประสงค์ เหตุการณ์การณ์สื่อสารการทักทายนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ผู้ร่วมเหตุการณ์ได้ทราบว่า
การทาบทามเจรจาสู่ขอกาลังจะเริ่มต้นขึ้น
4. เวลา-สถานที่ เหตุการณ์สื่อสารการทักทายเกิดขึ้นที่บ้านด่านคนคบ ตาบลด่านคล้า อาเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา เริ่มเวลา 09.09 น. เป็นต้นไป

392

5. ผู้ร่วมเหตุการณ์ ผู้ร่วมเหตุการณ์ของการณ์สื่อสารการทักทายประกอบด้วย ครอบครัวฝ่ายหญิง 3 คน
ประกอบด้วย พ่อ แม่ และ ลูก มีพ่อทาหน้าที่เป็นเถ้าแก่ และครอบครัวฝ่ายชายประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก และเถ้า
แก่
6. รู ป แบบการสื่อ สาร ในเหตุ ก ารณ์สื่อ สารการทั กทายนี้ ปรากฏในรูปแบบการสื่อสารทั้ งวั จนภาษา
และอวัจนภาษา โดยรูปแบบของวัจนภาษาผู้เป็นเถ้าแก่นั้นใช้ภาษาถิ่นโคราชในการสื่อสาร เนื่องจากภาษาเป็นภาษา
พื้นบ้านและสามารถเข้าใจกันโดยทั่วกัน นอกจากนี้ยังมีการใช้อวัจนภาษาโดยการใช้ท่าทางประกอบคาพูดเป็น
ระยะๆ เช่น เถ้าแก่ฝ่ายชายยกมือสวัสดี เมื่อกล่าวทักทายผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงว่า “วัดดี๋พ่อ วัดดี๋แม่ เป็นไงเดิ้ง สบายดี๋
แมะ..” นี้แสดงถึงความเคารพและนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ฝ่ายหญิง
7. เนื้อหาของการสื่อสาร จากการศึกษาพบว่า เนื้อหาของการสื่อสารในเหตุการณ์สื่อสารการทักทาย
ประกอบด้วยการกล่าวสวัสดีทักทาย เรียกขานชื่อผู้ร่วมเหตุการณ์ฝ่ายหญิง แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการมาเจรจาสู่ขอ
ลูกสาวให้ไปเป็นลูกสะใภ้ของฝ่ายชาย และบอกวัตถุประสงค์ของการมา
8. การลาดับวัจนกรรม จากข้อมูลเหตุการณ์สื่อสารการทักทายพบว่าลาดับวัจนกรรมที่เกิดขึ้นได้แก่ การ
ทักทาย การเรียกขาน การแจ้งให้ทราบ และเล่าความ ลาดับทั้งหมดเกิดขึ้นสลับกันไปมาได้ ขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้
พูดในขณะนั้นว่า ต้องการแสดงเจตนาใดไปยังผู้ฟัง อธิบายได้ดังนี้
การทักทาย เกิดขึ้นเมื่อเถ้าแก่แจ้งให้ผู้ร่วมเหตุการณ์ทราบเป็นครั้ง แรกในวันนั้น โดยเถ้าแกยกมือ พร้อม
กล่าวทักทายผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงว่า “วัดดี๋พ่อ วัดดี๋แม่ เป็นไงเดิ้ง สบายดี๋แมะ..”
การเรียกขาน เป็นการเรียกชื่อ ซึ่งจะมีในขณะยกมือขึ้นไหว้ เพี่อแสดงความเป็นกันเอง เช่น “วัดดี๋พ่อ
วัดดี๋แม่”
การแจ้งให้ทราบ เป็นการบอกวัตถุประสงค์ของการมาในครั้งนี้ เช่น “ ผมมาครั่งนี่ ผมว่าจิ๊มาขอวัวพ่อวัว
แม่ไปเลี้ยง”
การเล่าความ เป็นการเล่าถึงสาเหตุของการมาในครั้งนี้ เช่น “ไอ่นายมันเห็นวัวบ้านนี่งาม มันชอบ พ่อแม่
เลี้ยงวัวดานิ๊”
9. การปฏิสัมพันธ์ ในเหตุการณ์สื่อสารการทักทาย พบว่าผู้พูดใช้ภาษาที่เป็นกันเองกับผู้ฟัง ผู้ฟังก็ฟังอย่าง
เคารพ มีการแสดงความคิดตอบ และขณะฟังก็ยิ้มแย้ม
10. บรรทัดฐานการตีความ จากข้อมูลเหตุการณ์สื่อสารการแจ้งให้ทราบสามารถวิเคราะห์พบว่า การที่ผู้
พูดใช้คาเรียกขานแบบลาดับเครือญาติกับผู้ฟัง เช่น พ่อ แม่ ไอ่นาย อีนางเป็นต้น ถือว่าเป็นการสร้างความสนิทสนม
และเป็นกันเองกับผู้ฟัง ดังที่ เจม ชุมเกตุ (2525, 75) กล่าวว่า สังคมไทยเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนรากฐานของครอบครัว
และญาติพี่น้อง นอกจากจะนับถือกันทางเครือญาติแล้วคนในสังคมยังมีการสร้างเครือญาติซึ่งเกิดจากความสนิทสนม
ทางสังคมได้อีกด้วย เช่นการใช้คาเรียกเครือญาติที่สนิทกันทางสังคมว่า พี่ ป้า น้า เป็นต้น ซึ่งระบบเครือญาตินี้
สามารถสร้างความอบอุ่นใจให้แก่คนไทยได้เป็นอย่างปกติ
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เหตุการณ์สื่อสารการแนะนาตัว
เหตุการณ์สื่อสารการแนะนาตัว เป็นเหตุการณ์สื่อสารลาดับที่ 2 ของการเจรจาสู่ขอ ซึ่งประกอบด้วยวัจ
นกรรมสื่อสาร 2 ลาดับ เมื่อวิเคราะห์ตามทฤษฎีชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร Saville-Troike มีองค์ประกอบ
ดังนี้
1. ชนิดของเหตุการณ์ เหตุการณ์สื่อสารการแนะนาตัวนี้ จัดเป็นเหตุการณ์สื่อสารประเภท “การแนะนา
ตัว”
2. หัวข้อ หัวข้อของเหตุการณ์สื่อสารการแนะนาตัว นี้ คือ แนะนาตัว บอกคุณสมบัติของผู้มาสู่ขอ เช่น
ผู้ชายเคยผ่านการบวชเรียนเขียนอ่านมาแล้ว เป็นต้น
3. วัตถุประสงค์ เหตุการณ์การณ์สื่อสารการแนะนาตัวนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนาตัวเอง ผู้มาสู่ขอ บิดา
มารดาของฝ่ายชายให้ผู้ร่วมเหตุการณ์ได้ทราบ
4. เวลา-สถานที่ เหตุการณ์สื่อสารการแนะนาตัวเกิดขึ้นที่บ้านด่านคนคบ ตาบลด่านคล้า อาเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา เริ่มเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
5. ผู้ร่วมเหตุการณ์ ผู้ร่วมเหตุการณ์ของการณ์สื่อสารการแนะนาตัวประกอบด้วย ครอบครัวฝ่ายหญิง 3
คน ประกอบด้วย พ่อ แม่ และ ลูก มีพ่อทาหน้าที่ เป็นเถ้าแก่ และครอบครัวฝ่ายชายประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก และ
เถ้าแก่
6. รูปแบบการสื่อสาร ในเหตุการณ์สื่อสารการแนะนาตัวนี้ ปรากฏในรูปแบบการสื่อสารทั้งวัจนภาษา
และอวัจนภาษา โดยรูปแบบของวัจนภาษาผู้เป็นเถ้าแก่นั้นใช้ภาษาถิ่นโคราชในการสื่อสาร เช่น เถ้าแก่ฝ่ายชายชี้มื อ
ไปทางผู้ชายผู้ที่จะมาสู่ขอแล้วกล่าวว่า ว่า “นี่เดะไอ่นาย มันชื่อไอ่โบ้ มันบวชมาแล่ว ทาไร่ไถนาก็เป๋น ..” เป็นต้น
7. เนื้อหาของการสื่อสาร จากการศึกษาพบว่า เนื้อหาของการสื่อสารในเหตุการณ์สื่อสารการแนะนาตัว
ประกอบด้วยการแนะนาตัวผู้ใหญ่ฝ่ายชายและผู้ชายที่มาสู่ บอกประวัติเครือญาติ บอกคุณสมบัติของผู้มาสู่ขอ เช่น
“ไอ่นายนี่ชื่อโบ้ มีการมีงานทาดี๋ มันมิสูบยาดอก มันเป็นคนดี๋มีศีลมีธรรม”
8. การลาดับวัจนกรรม จากข้อมูลเหตุการณ์สื่อสารการแนะนาตัวพบว่า ลาดับวัจนกรรมที่เกิดขึ้น ได้แก่
การอธิบาย และแนะนาตัว ลาดับทั้ งหมดเกิดขึ้นสลับกันไปมาได้ ขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้พูดในขณะนั้นว่า ต้องการ
แสดงเจตนาใดไปยังผู้ฟัง อธิบายได้ดังนี้
การอธิบาย เกิดขึ้นเมื่อเถ้าแก่บอกให้ผู้ร่วมเหตุการณ์ทราบถึงเรื่องครอบครัวของผู้มาสู่ขอ เช่น “พอดีผมนี่
เป็นพ่อของไอ่นาย ผมอยู่บ้านด่านคนคบ มีลูกชายคนเดียวก็คืออนายนิ๊แหละ”
แนะนาตัว เป็นการแนะนาชื่อ คุณสมบัติของผู้มาสู่ขอ เช่น “ไอ่นายนี่ชื่อโบ้ มีการมีงานทาดี๋ มันมิสูบยา
ดอก มันเป็นคนดี๋มีศีลมีธรรม มีการมีงานดี๋ เป็นวัวหนุ่มงาม คือจิ๊ให้ลูกงามอยู่ดอก”
9. การปฏิสัมพันธ์ ในเหตุการณ์สื่อสารการการแนะนาตัวพบว่า ผู้พูดใช้ภาษาที่เป็นกันเองกับผู้ฟัง ผู้ฟังก็
ฟังอย่างเคารพ มีการแสดงความคิดตอบ และขณะฟังก็ยิ้มแย้ม
10. บรรทัดฐานการตีความ จากข้อมูลเหตุการณ์สื่อสารการแจ้งให้ทราบสามารถวิเคราะห์พบว่า การที่ผู้
พูดใช้คาแบบมโนอุปลักษณ์ เช่น เปรียบผู้มาสู่ขอเหมือนวัวหนุ่ม ซึ่งทรงกาลัง พร้อมที่จะมีครอบครัว เปรียบผู้หญิง
เหมือนวัวสาวที่พร้อมจะมีครอบครัว
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เหตุการณ์สื่อสารการทาบทาม
เหตุการณ์สื่อสารการทาบทาม เป็นเหตุการณ์สื่อสารลาดับที่ 3 ของการเจรจาสู่ขอ เพื่อหยั่งดูการตอบรับ
จากฝ่ายหญิงในการเจรจาสู่ขอ ซึ่งประกอบด้วยวัจนกรรมสื่อสาร 5 ลาดับ เมื่อวิเคราะห์ตามทฤษฎีชาติพันธุ์วรรณนา
แห่งการสื่อสาร Saville-Troike มีองค์ประกอบดังนี้
1. ชนิดของเหตุการณ์ เหตุการณ์สื่อสารการทาบทามนี้ จัดเป็นเหตุการณ์สื่อสารประเภท “ทาบทาม”
2. หัวข้อ หัวข้อของเหตุการณ์สื่อสารการทาบทามนี้ คือ การทาบทามเพื่อหยั่งดูฝ่ายหญิง
3. วัตถุประสงค์ เหตุการณ์การณ์สื่อสารการทาบทามนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหยั่งดูฝ่ายหญิงว่าจะยอมตกลง
เจรจาด้วยหรือไม่ ถ้ายอมตกลงเจรจาด้วยก็จะเข้าสู่การเจรจาต่อรอง
4. เวลา-สถานที่ เหตุการณ์สื่อสารการทักทายเกิดขึ้นที่บ้านด่านคนคบ ตาบลด่า นคล้า อาเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา เริ่มเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
5. ผู้ร่วมเหตุการณ์ ผู้ร่วมเหตุการณ์ของการณ์สื่อสารการทักทายประกอบด้วย ครอบครัวฝ่ายหญิง 3 คน
ประกอบด้วย พ่อ แม่ และ ลูก มีพ่อทาหน้าที่เป็นเถ้าแก่ และครอบครัวฝ่ายชายประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก และ
เถ้าแก่
6. รูปแบบการสื่อสาร ในเหตุการณ์สื่อสารการทาบทามนี้ ปรากฏในรูปแบบการสื่อสารทั้งวัจนภาษา
และอวัจนภาษา โดยรูปแบบของวัจนภาษาผู้เป็นเถ้าแก่นั้นใช้ภาษาถิ่นโคราชในการสื่อสาร และยังใช้สานวนในการ
สื่อสารอีกด้วย เช่น เถ้าแก่ฝ่ายชายทาบทามฝ่ายหญิงโดยใช้สานวนว่า “ไอ่นายนิ๊ ตาดี๋ มองเห็นวัวสาวงาม คงจิ๊มีบุญ
กึ่งถึงกันเนาะ”
7. เนื้อหาของการสื่อสาร จากการศึกษาพบว่า เนื้อหาของการสื่อสารในเหตุการณ์สื่อสารการทักทาย
ประกอบด้วยการทาบทาม แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการมาเจรจาสู่ขอลูกสาวให้ไปเป็นลูกสะใภ้ของฝ่ายชาย
8. การลาดับวัจนกรรม จากข้อมูลเหตุการณ์สื่อสารการทาบทามพบว่า ลาดับวัจนกรรมที่เกิดขึ้นได้แก่
หยอกล้อ เล่าความ แจ้งให้ทราบ แสดงความคิดเห็น และขอร้อง ลาดับทั้งหมดเกิดขึ้นสลับกันไปมาได้ ขึ้นอยู่กับ
เจตนาของผู้พูดในขณะนั้นว่า ต้องการแสดงเจตนาใดไปยังผู้ฟัง อธิบายได้ดังนี้
หยอกล้อ เกิดขึ้นเมื่อเถ้าแก่หยอกล้อผู้ร่วมเหตุการณ์เพื่อให้ผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงยอมเจรจาด้วย เช่น “วัวสาวนิ๊
มันงามคือพ่อคือแม่มันเนาะ พ่อแม่มันเลี้ยงมาดี๋ละวะ ใช้หญ่าอะไหรขุน บอกฉันทิ๊ ว่าแล่วคือไอ่นายมันชอบ..”
เล่าความ เถ้าแก่เล่าความถึงเหตุการณ์ที่มาในครั้งนี้ เช่น “ไอ่นายมันไม่เคยมีเมียมาก่อน มันเห็นว่าวัวสาว
กะบ่านนี่งาม บ่านนี่เลี้ยงวัวสาวดานิ๊ วัวสาวใจกว่างแมะ พร้อมมีคู่หรือยัง พ่อแม่จิ๊ยอมขายให้แมะ ”
การแจ้งให้ทราบ เป็นการบอกวัตถุประสงค์ของการมาในครั้งนี้ เช่น “ ผมมาครั่งนี่ ผมว่าจิ๊มาขอวัวพ่อวัว
แม่ไปเลี้ยง”
การเสนอความคิดเห็น เป็นการแสดงความคิดเห็นของเถ้าแก่ผู้มาเจรจาสู่ขอให้ เช่น “ผมนิ๊เป๋นพ่อมันมา
เนาะ ผมเลี้ยงมันมาแต่เด็กน่อย ผมก็อยากเห็นไอ่นายได่วัวสาวงามๆจากบ่านนี่มาเป็นคู่ชีวิต ผมว่ามันจิ๊ดี๋ ถ้าวัวผู้วัว
เมียจากบ่านผมกับบ่านพ่อมาเป็นดองเนาะ พ่อว่าแมะ ”
การขอร้อง เป็นการขอร้องให้ฝ่ายหญิงยอมเจรจาต่อรองเรื่องการสู่ขอด้วย เช่น “ พ่อแม่จิ๊ว่ายังไง ถ้าผมจิ๊
มาขอคุยเรื่องการสู่ขออีนางมาเป๋นลูกสะใภ้บ่านผม ”
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9. การปฏิสัมพันธ์ ในเหตุการณ์สื่อสารการทาบทาม พบว่าผู้พูดใช้ภาษาที่เป็นกันเองกับผู้ฟัง ผู้ฟังก็ฟัง
อย่างเคารพ มีการแสดงความคิดตอบ และขณะฟังก็ยิ้มแย้ม
10. บรรทัดฐานการตีความ จากข้อมูลเหตุการณ์สื่อสารการแจ้งให้ทราบสามารถวิเคราะห์พบว่า การที่ผู้
พูดใช้คาสัญลักษณ์ เช่น คาว่า หญ่า(หญ้า) ไม่ได้หมายความถึงวัชพืช แต่หมายความว่าข้าวปลาอาหาร เงินทองที่ใช้
เลี้ยงดูผู้หญิง
เหตุการณ์สื่อสารการเจรจาต่อรอง
เหตุการณ์สื่อสารการเจรจาต่อรอง เป็นเหตุการณ์สื่อสารลาดับที่ 4 ของการเจรจาสู่ขอ ซึ่งประกอบด้วย
วัจนกรรมสื่อสาร 7 ลาดับ เมื่อวิเคราะห์ตามทฤษฎีชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร Saville-Troike มีองค์ประกอบ
ดังนี้
1. ชนิดของเหตุการณ์ เหตุการณ์สอื่ สารการเจรจาต่อรองนี้ จัดเป็นเหตุการณ์สื่อสารประเภท “การเจรจา
ต่อรอง”
2. หัวข้อ หัวข้อของเหตุการณ์สื่อสารการเจรจาต่อรองนี้ คือ การเจรจาต่อรองเพื่อให้ฝา่ ยหญิงยอมรับ
ข้อตกลง
3. วัตถุประสงค์ เหตุการณ์การณ์สอื่ สารการเจรจาต่อรองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อรองให้ผู้ใหญ่ฝา่ ยหญิงยก
ลูกสาวของตนให้ และเพื่อต่อรองค่าสินสอด
4. เวลา-สถานที่ เหตุการณ์สื่อสารการทักทายเกิดขึ้นที่บ้านด่านคนคบ ตาบลด่านคล้า อาเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา เริ่มเวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
5. ผู้ร่วมเหตุการณ์ ผูร้ ่วมเหตุการณ์ของการณ์สื่อสารการเจรจาต่อรองประกอบด้วย ครอบครัวฝ่ายหญิง 3
คน ประกอบด้วย พ่อ แม่ และ ลูก มีพ่อทาหน้าที่เป็นเถ้าแก่ และครอบครัวฝ่ายชายประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก และ
เถ้าแก่
6. รูปแบบการสื่อสาร ในเหตุการณ์สื่อสารการเจรจาต่อรองนี้ ปรากฏในรูปแบบการสื่อสารทั้งวัจนภาษา
และอวัจนภาษา โดยรูปแบบของวัจนภาษาผูเ้ ป็นเถ้าแก่นั้นใช้ภาษาถิน่ โคราชในการสื่อสาร เถ้าแก่ฝ่ายชายเจรจา
ต่อรองโดยใช้วาทกรรมต่างๆ เช่น ว่า “วัวสาวนิ๊ก็งาม แสนสามจิ๊พอแมะ”
7. เนื้อหาของการสื่อสาร จากการศึกษาพบว่า เนื้อหาของการสื่อสารในเหตุการณ์สื่อสารการเจรจาต่อรอง
ประกอบด้วยการเจรจาให้ผู้หญิงฝ่ายหญิงยกลูกสาวของตนให้ เจรจาต่อรองเรื่องสินสอด
8. การลาดับวัจนกรรม จากข้อมูลเหตุการณ์สื่อสารการเจรจาต่อรองพบว่า ลาดับวัจนกรรมที่เกิดขึ้นได้แก่
เล่าความ อธิบาย แสดงความคิดเห็น ขอร้อง แสดงความคิดเห็น ขอร้อง และยืนยัน ลาดับทั้งหมดเกิดขึ้นสลับกันไป
มาได้ ขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้พูดในขณะนั้นว่า ต้องการแสดงเจตนาใดไปยังผู้ฟัง อธิบายได้ดังนี้
เล่าความ เกิดขึ้นเมื่อเถ้าแก่เล่าความให้ผู้ร่วมเหตุการณ์ฟัง เช่น “พ่อ แม่ ไอ่นายมันโตขึ้นหลาย มันอยากจิ๊
มีเมีย มันไม่เคยมีสาวมาก่อน แต่มนั ชอบอีนาง พ่อแม่จิ๊ว่ายังไง..”
อธิบาย เถ้าแก่อธิบายถึงการจะเจรจาต่อรอง เช่น “เอาอย่างนี่ไหมเหล่า เรามาพูดคุยกันตามประสาคน
บ่านเดี๋ยวกันเนาะ ผมนิจ๊ ะมาขอวัวสาวของพ่อของแม่ แม่จิ๊ให้แมะ”
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การเสนอความคิดเห็น เป็นการแสดงความคิดเห็นของเถ้าแก่เจรจาสู่ขอ เช่น เถ้าแก่ฝ่ายชาย“ผมเห็นวัว
พ่อวัวแม่งามว่าจิ๊ขอไปเลีย่ ง มิได้ขอฟรีหรอก จิ๊ซื้อนั่นแหละ”
เถ้าแก่ฝ่ายหญิง “วัวงามก็ต้องแพงหน่อยแหละ”
เถ้าแก่ฝ่ายชาย “แพงก็แพง.. เท่าไร ลองว่ามาดุ๊ ถ้าสู่(สู้)ได้ก็ว่าจิ๊สู่ อย่าแพงหลาย ถ้าแพงก็ว่าจิ๊ต่อ”
เถ้าแก่ฝ่ายหญิง “มันมีหลายราคา แล้วแต่วัวงามไม่งาม ถ้าวัวงามก็จเิ๊ ป็นแสนโน้นแล่ว สักสองแสน ราคา
แพงไหมเหล่า พอสู่ได้แมะ”
การขอร้อง เป็นการขอร้องให้ผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงยอมตกลงยอมรับข้อเสนอ เถ้าแก่ฝ่ายชาย “จะขอต่อลงจั๊ก
หน่อยได้แมะ วัวสาวนิ๊ก็งาม แสนสามจิ๊พอแมะ”
เถ้าแก่ฝ่ายหญิง “วัวสาวนิ๊ขุนมาดี๋ ขุนมา21 ปีแล่ว เสียเหงื่อเสียแรงกับมันหลาย ว่าจิ๊ขอต่อขึ้นจั๊กนิด ทาง
นั้นจิ๊ว่ายังไง จั๊กแสนห้าเด้อ ทองสามบาท”
แสดงความคิดเห็น เถ้าแก่ฝ่ายชาย “ผมเห็นว่าเหมาะสมดี๋แล่วครับ”
ขอร้อง เถ้าแก่ฝ่ายชาย “แต่จิ๊ขอให้ทางเจ้าสาว พิมพ์ซองแจกดาเด้อจิ๊ได้แมะ”
ยืนยัน เถ้าแก่ฝ่ายชาย “เอาตามนัน้ แหละ เดี๋ยวฉันจิ๊ไปดูฤกษ์ดูยามวันแต่งให้ก่อน”
9. การปฏิสมั พันธ์ ในเหตุการณ์สอื่ สารการ พบว่าผู้พูดใช้ภาษาที่เป็นกันเองกับผู้ฟัง ผู้ฟังก็ฟังอย่างเคารพ
มีการแสดงความคิดตอบ และขณะฟังก็ยิ้มแย้ม
10. บรรทัดฐานการตีความ จากข้อมูลเหตุการณ์สื่อสารการแจ้งให้ทราบสามารถวิเคราะห์พบว่า การที่ผู้พูดใช้วาท
กรรมโดยให้ผู้ฟังตีความ เช่น คาว่า “เสียเหงื่อเสียแรงกับมันหลาย” ซึ่งมีความหมายว่า ลูกสาวคนนี้ พ่อแม่เลี้ยงดูมา
อย่างลาบาก
เหตุการณ์สื่อสารการสรุป
เหตุการณ์สื่อสารการสรุป เป็นเหตุการณ์สื่อสารลาดับสุดท้าย ของการเจรจาสู่ขอ ซึ่งประกอบ ด้วยวัจน
กรรมสื่อสาร 4 ลาดับ เมื่อวิเคราะห์ตามทฤษฎีชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร Saville-Troike มีองค์ประกอบดังนี้
1. ชนิดของเหตุการณ์ เหตุการณ์สอื่ สารการสรุปนี้ จัดเป็นเหตุการณ์สื่อสารประเภท “การสรุป”
2. หัวข้อ หัวข้อของเหตุการณ์สื่อสารการสรุปนี้ คือ สรุปข้อตกลงจากเรื่องที่ได้เจรจาต่อรองกันระหว่าง
ฝ่ายชายกับฝ่ายหญิง
3. วัตถุประสงค์ เหตุการณ์การณ์สอื่ สารการสรุปนี้ เพื่อสรุปการเจรจาต่อรองการสู่ขอให้ผู้ร่วมเหตุการณ์ได้
ทราบ
4. เวลา-สถานที่ เหตุการณ์สื่อสารการแนะนาตัวเกิดขึ้นที่บ้านด่านคนคบ ตาบลด่านคล้า อาเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา เริ่มเวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
5. ผู้ร่วมเหตุการณ์ ผูร้ ่วมเหตุการณ์ของการณ์สื่อสารการสรุปประกอบด้วย ครอบครัวฝ่ายหญิง 3 คน
ประกอบด้วย พ่อ แม่ และ ลูก มีพ่อทาหน้าที่เป็นเถ้าแก่ และครอบครัวฝ่ายชายประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก และเถ้า
แก่
6. รูปแบบการสื่อสาร ในเหตุการณ์สื่อสารการสรุปนี้ ปรากฏในรูปแบบการสื่อสารทั้งวัจนภาษาและอวัจน
ภาษา โดยรูปแบบของวัจนภาษาผูเ้ ป็นเถ้าแก่นั้นใช้ภาษาถิ่นโคราชในการสื่อสาร เช่น เถ้าแก่ฝา่ ยชายยกมือไหว้แล้ว
กล่าวลาว่า “พ่อเอยแม่ แม่เอย ถ้าไม่มีอะไร พวกฉันจิ๊กลับแล่ว ขอบใจหลายๆเด้อ พ่อแม่ ..” เป็นต้น
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7. เนื้อหาของการสื่อสาร จากการศึกษาพบว่า เนื้อหาของการสื่อสารในเหตุการณ์สื่อสารการสรุป
ประกอบด้วยการการสรุปเรื่องที่เจรจากันมา เรื่องสินสอดทองมั่น เป็นต้น
8. การลาดับวัจนกรรม จากข้อมูลเหตุการณ์สื่อสารการสรุปพบว่า ลาดับวัจนกรรมที่เกิดขึ้น ได้แก่ การ
สรุป อธิบาย ขอบคุณ และกล่าวลา ลาดับทั้งหมดเกิดขึ้นสลับกันไปมาได้ ขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้พูดในขณะนั้นว่า
ต้องการแสดงเจตนาใดไปยังผู้ฟัง อธิบายได้ดังนี้
การสรุป เป็นการสรุปเรื่องที่คุยกันมาตั้งเริม่ เจรจาต่อจนตกลงข้อเสนอของกันและกัน
เถ้าแก่ฝ่ายชาย “พ่อแม่สรุปเนาะ ตกลงค่าสินสอดแสนห้าเนาะ ทองสามบาท จิ๊แต่งวันไหน เวลาก็จิ๊มา
บอกดูฤกษ์ดูยามก่อนเนาะ พ่อแม่ว่าไง”
เถ้าแก่ฝ่ายหญิง “เอาตามนั่นแหละเด้อ เอาตามที่ตกลงกันนั่นแหละ ไม่ว่าไงดอก”
การอธิบาย เกิดขึ้นเมื่อเถ้าแก่บอกให้ผู้ร่วมเหตุการณ์ทราบถึงเรื่องการสรุป เช่น
เถ้าแก่ฝ่ายชาย “แต่สินสอดนิ๊ผมพร่อมเมื่อไรจิ๊บอกดอกเด้อ เรื่องฤกษ์เรื่องยามผมจิ๊รีบไปดู แล่วจิ๊มาบอกเด้อ เอา
ตามนี้เด้อ”
การขอบคุณ เป็นการแสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนของผู้พูด เช่น
เถ้าแก่ฝ่ายชาย “พ่อแม่พวกฉันขอบคุณหลายๆที่พ่อแม่เสียเวลามาพูดคุยกะพวกฉัน ที่ไว่เนื่อเชื่อใจพวกฉันยอมยก
ลูกสาวให่ พวกฉันก็ไม่มีอะไรมาให่ดอก จิ๊ให่ก็คาขอบคุณนี่แหละ”
เถ้าแก่ฝ่ายหญิง “มิเป๋นไรดอก เราจิ๊เป็นดองกันแล่ว”
การกล่าวลา เป็นการแสดงถึงการจะจากลาผู้ร่วมเหตุการณ์ในครั้งนี้
เถ้าแก่ฝ่ายชาย “พ่อเอยแม่เอย ถ้าไม่มีอะไร พวกฉันจิ๊ขอลากลับแล่วเด้อ ขอบใจหลายๆเด้อ”
เถ้าแก่ฝ่ายหญิง “จ้า โชคดีเด้อพ่อ ต่อไป๋เราก็จิ๊เป๋นดอง เป๋นพี่น้องกันแล่ว”
9. การปฏิสมั พันธ์ ในเหตุการณ์สอื่ สารการการแนะนาตัวพบว่า ผู้พดู ใช้ภาษาที่เป็นกันเองกับผู้ฟัง ผู้ฟงั ก็
ฟังอย่างเคารพ มีการแสดงความคิดตอบ และขณะฟังก็ยิ้มแย้ม
10. บรรทัดฐานการตีความ จากข้อมูลเหตุการณ์สื่อสารการสรุปสามารถวิเคราะห์พบว่า การที่ผู้พูดใช้คา
เรียกขานแบบลาดับเครือญาติกับผู้ฟัง เช่น พ่อ แม่ ไอ่นาย อีนางเป็นต้น ถือว่าเป็นการสร้างความสนิทสนมและเป็น
กันเองกับผู้ฟังถือว่าเป็นการสร้างความสนิทสนมและเป็นกันเองกับผู้ฟัง ดังที่ เจม ชุมเกตุ (2525, 75) กล่าวว่า
สังคมไทยเป็นสังคมทีต่ ั้งอยู่บนรากฐานของครอบครัวและญาติพี่น้อง นอกจากจะนับถือกันทางเครือญาติแล้วคนใน
สังคมยังมีการสร้างเครือญาติซึ่งเกิดจากความสนิทสนมทางสังคมได้อีกด้วย เช่นการใช้คาเรียกเครือญาติที่สนิทกัน
ทางสังคมว่า พี่ ป้า น้า เป็นต้น ซึ่งระบบเครือญาตินี้สามารถสร้างความอบอุ่นใจให้แก่คนไทยได้เป็นอย่างปกติ
สรุปและอภิปรายผล
ชาวนครราชสีมาหรือชาวโคราชนั้นเป็นกลุ่มชาติพันธ์กลุ่มหนึ่งที่มีวัฒนธรรมภาษาเป็นเอกลักษณ์ มีการ
สร้ า งแบบแผนเกี่ ยวกั บ ชี วิ ตความเป็ นอยู่ ซึ่ งเป็ น ประเพณี สืบ ทอดกั น มาจนเป็ น แบบอย่า งในการปฏิบั ติ ที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของชาวโคราชคือ ประเพณีเกิด ประเพณีการบวช ประเพณี
แต่งงาน และประเพณีการทาศพ (ฌาปนกิจศพ) การทาบทามเจรจาสู่ขอของชาวโคราชนั้นจัดอยู่ ในส่วนย่อยของ
ประเพณีการแต่งงาน เมื่อได้พิจารณาก็จะเห็นได้ว่า ชาวโคราชมีลาดับขั้นตอนในการสู่ขอหลายขั้นตอน โดยเฉพาะ
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การให้เถ้าแก่เป็นตัวแทนไปทาบทามเจรจาในการสู่ขอฝ่ายหญิง โดยปกติเถ้าแก่ของฝ่ายชายก็คือพ่อหรือแม่ หรือไม่ก็
ผู้หลักใหญ่ในหมู่บ้าน และเถ้าแก่ฝ่ายหญิ งก็เช่นเดียวกัน ส่วนสถานที่ทาบทามเจรจาสู่ขอนั้น ส่วนมากจะเป็นบ้าน
ของฝ่ายหญิง โดยฝ่ายหญิงนั้นจะเตรียมการตอนรับฝ่ายชาย ส่วนลาดับการทาบทามเจราสู่ขอนั้น มีหลายขั้นตอน
และหลายเหตุการณ์สอื่ สาร การนาแนวคิดชาติพรรณวรรณนาแห่งการสือ่ สารมาเป็นหลักในการอธิบายแบบแผนการ
ใช้ภาษาในการสื่อสารที่เหมาะแต่ละเหตุการณ์
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของการสื่อสาร 10 ประการของ Saville-Troike พบว่า องค์ประกอบด้าน
ชนิดของเหตุการณ์ หัวข้อ วัตถุประสงค์ เวลา-สถานที่ เนื้อหาของการสื่อสารและลาดับวัจนกรรมนั้นมีลกั ษณะเฉพาะ
ของแต่ละเหตุการณ์ ในขณะที่องค์ประกอบด้านรูปแบบการสื่อสาร กฎการปฏิสัมพันธ์และบรรทัดฐานของการ
ตีความที่ปรากฏในเหตุการณ์สื่อสารต่างๆ มีลักษณะที่ใกล้เคียงกันกล่าวคือ รูปแบบการสื่อสารในทุกเหตุการณ์คือใช้
ภาษาถิ่นโคราชในการสื่อสารและใช้ท่าทางประกอบคาพูดเป็นระยะๆ ส่วนการปฏิสัมพันธ์ระหว่า งผู้ร่วมเหตุการณ์
นั้นพบว่าทุกคนแสดงถึงความสนิทสนม เป็นกันเอง มีหน้าตายิ้มแย้มเบิกบาน ผู้พูดให้เกียรติผู้ร่วมเหตุการณ์ ผู้ร่วม
เหตุการณ์ให้เกียรติผู้พูด พูดใช้คาเรียกขานแบบลาดับเครือญาติกับผู้ฟัง เช่น พ่อ แม่ ไอ่นาย อีนางเป็นต้น ถือว่าเป็น
การสร้างความสนิทสนมและเป็นกันเองกับผู้ฟัง
จากการวิเคราะห์ลาดับวัจนกรรมพบว่า วัจนกรรมที่พบนั้นไม่ได้มีการเรียงลาดับตายตัวเนื่องจากเป็นการสื่อสารไม่
เป็นทางการ เป็นการใช้ภาษาถิ่นในการสื่อสาร ทาให้วัจนกรรมที่เกิดขึ้นสลับกันไปมาอยู่ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับเจตนา
ของผู้ผู้พูดในขณะนั้นว่ามีเจตนาที่สื่อสารอะไรไปยังผู้ฟัง สถานการณ์การสื่อสารการเจรจาสู่ขอของชาวโคราช ตาบล
ด่านคล้า อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า สถานการณ์เจรจาสู่ขอของชาวโคราชนั้นประกอบ 5 เหตุการณ์
คือ การทักทาย การแนะนาตัว การทาบทาม การเจรจาต่อรอง และการสรุป แต่ละเหตุการณ์ ประกอบด้วยวัจนกร
รมย่อยลงไปตามลาดับ
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ท่องเที่ยววัฒนธรรมชาวนา วิถี ข้าว ปลา นา น้า บ้านหนองบ่อ
อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
Farmer’s Cultural Tourism: Ways of Lives of Nong Bor Villagers,
Rice Farming and Fishing Techniques, Nong Bor Village, Muang District,
Ubon Ratchathani Provincec
คาล่า มุสิกา1
Khamla Musika
บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ เ ป็ น งานวิ จั ย คุ ณ ภาพ เพื่ อ การพั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่ ที่ มุ่ ง หวั ง ให้ ชุ ม ชนชาวนาในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
อุบลราชธานี พัฒนาพื้นที่ของตนเป็นแหล่งท่องเที่ยว ผ่านวิถี ข้าว ปลา นา น้า บทความนี้มุ่งนาเสนอพื้นที่วิจัยบ้าน
หนองบ่อ ตาบลหนองบ่อ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
บ้านหนองบ่อ ตาบลหนองบ่อ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นหมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
อาทิ สาเนียงการพูด การฟ้อนกลองตุ้มในบุญบั้งไฟ การทอผ้าไหมที่สวยงาม เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาว ที่เคลื่อนย้าย
ถิ่นฐานมาพร้องกับพระวอ พระตา มีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ และเป็นหนึ่งในพื้นที่วิจัยของงานวิจัยนี้
ผลจากงานวิจัยพบว่า จากการทดลองการท่องเที่ยว พื้นที่บ้านหนองบ่ อ สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม เนื่องจากชุมชนมีความพร้อมทางด้านทรัพยากรบุคคล และสถานที่ท่องเที่ยว รวมทั้งวิถีชาวนาที่น่าสนใจ
คือการทานาทาม (การทานานอกฤดูกาล) และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ตามที่นักท่องเที่ยวสนใจ
คาสาคัญ: การท่องเที่ยววัฒนธรรมชาวนา ชาวนา บ้านหนองบ่อ

1

อาจารย์ประจาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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Abstract
This qualitative research aims at developing a local area and ways of lives of people in
Ubon Ratchathani province to promote the village into a tourist attraction through the villager’s
unique ways of lives, rice farming and fishing methods along Xi River. This article presents a case
study of Nong Bor Village, Nong Bor Subdistrict, Muang Distrit, Ubon Ratchathani Province.
Nong Bor villagers have unique in their cultural, traditional and social practices. For
instance, they have created their distinguished accent, practiced a drum performance during their
Rocket Festival in May, and passed through the indigenous knowledge of silk weaving. Their
ancestors had been migrated from Laos when Phra Wor and Phra Ta, Ubon Ratchathani Province’s
founders, established the city. With this interesting historical background, the village has a high
potential to become a tourist destination. The results from the research revealed that Nong Bor
Village can be a sustainable cultural destination since the village is fully equipped with human
resources, and cultural spots. In addition, off-season rice faming called “Na Tham”, the village’s
rice faming method can attract those who are interested in the ways of lives of rice farmers, social
and cultural studies.
Keywords : Farmer’s Cultural Tourism, Rice Farmers, Nong Bor Village
บทนา
งานวิจัย “การท่องเที่ยววิถีชาวนา” ต้องการที่จะรื้อฟื้นคุณค่าวิถีการเกษตร โดยหาแนวทางการสร้างสรรค์
มูลค่าเพิ่ม ผ่านการสร้างสรรค์กิจกรรม เพื่อให้ชุมชนเกษตรกรรมเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว ยกระดับ
คุณค่าเกษตรไทยให้ควรค่าแก่การอนุรักษ์ โดยมีฐานบนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ผลพลอยได้คือรายได้เสริมโดยที่
ไม่ต้องอพยพไปทางานในแหล่งอื่น การท่องเที่ยวในลักษณะนี้จึงเป็นการยกระดับวิถีเกษตรกรรมไทย ซึ่งส่งผลต่อสุข
ภาวะและเศรษฐกิจของชุมชน(สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น.2561)
จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ทางเกษตรกรรมที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลายพื้นที่ และมี
ศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวนาคือพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณลุ่มแม่น้าชีตอนปลาย
มีทรัพยากรธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์ ผ่านสถาปัตยกรรม ดนตรี นาฏศิลป์
หัตถกรรม ประเพณี พิธีกรรม เกิดเป็นวิถีข้าว ปลา นา น้า ที่สามารถเชื่อมร้อยเป็นเส้นทางการท่ องเที่ ย วที่ มี
เอกลักษณ์เฉพาะตนได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกัน สานัก งานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ดาเนินงานวิจัยอย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่
บริเวณลุ่มแม่น้าชีตอนปลาย ได้แก่ บ้านหัวดอน บ้านชีทวน บ้านท่าศาลา และบ้านหนองบ่อ ในประเด็นที่สามารถ
เพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชน เช่น การตลาดข้าวหอมทุ่ง การอนุรักษ์และฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชน การท่องเที่ยว และ
การอนุรักษ์การฟ้อนกลองตุ้ม จากงานวิจัยเหล่านี้พบว่าชุมชนมีความเข้มแข็งที่จะต่อยอดและพัฒนาเพื่อเป็นพื้นที่
การท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมชาวนา ที่ชุมชนสามารถบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมโดยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
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ในพื้ น ที่ เพื่ อ สนั บ สนุ น ภาคการเกษตร การแปรรู ป ผลผลิต ทางการเกษตร การตลาด และการจ าหน่ า ยสินค้า
ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และสามารถพึ่งตนเองได้ เกิดการเชื่อมต่อระหว่างกลุ่มเกษตรกรและผู้บริโภค
สินค้าการเกษตร ผ่านการท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้คู่ขนานไปกับฐานทางเศรษฐกิจที่สาคัญคือ
ภาคการเกษตรจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะสร้างรายได้ให้กับคนในจังหวัดหากสามารถเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวเข้า
สู่ภาคการเกษตรคาดว่าจะทาให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้ให้กับประชากรได้เป็นอย่างมาก
บ้านหนองบ่อ ตาบลหนองบ่อ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นหมู่บ้านที่มีวัฒนธรรมเอกลักษณ์
เฉพาะต้น ทั้งยังมีพื้นที่ทาการเกษตรติดบริเวณแม่น้าชีตอนปลาย ก่อนที่แม่น้าชีจะไหลไปรวมกับแม่น้ามูล ทาให้มี
พื้นที่ทาการเกษตรที่ชาวบ้านเรียนว่า นาทาม หรือนาปรัง มรดกภูมิปัญญาการขอฝนของชาวบ้านหนองบ่อ ที่สืบ
ทอดมาถึงปัจจุบัน คือการฟ้อนกลองตุ้ม ที่มีการสืบทอดและรวมกลุ่มเป็นคณะฟ้อนกลองตุ้มบ้านหนองบ่อ อีกทั้งยัง
มีหัตถกรรมการทอผ้าไหมที่ยังคงสืบทอด โดยการรวมกลุ่มทอผ้าบ้านหนองบ่อ ซึ่งเป็ นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญของ
จังหวัดอุบลราชธานี บ้านหนองบ่อ ตาบลหนองบ่อ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีทรัพยากรทางวัฒนธรรม
ดังที่ได้ยกตัวอย่างมา การท่องเที่ยววัฒนธรรมชาวนา วิถี ข้าว ปลา นา น้า จะเป็นการกระตุ้นให้คนในชุมชนร่วมกัน
อนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมการเกษตร ผ่านการท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อค้นหาและวิเคราะห์ศักยภาพการท่องเที่ยววัฒนธรรมชาวนา วิถีข้าว ปลา นา น้า ของบ้านหนองบ่อ
ตาบลหนองบ่อ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
2. เพื่อพัฒนารูปแบบในการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมโดยชุมชน
ขอบเขตการวิจัย
บ้านหนองบ่อ ตาบลหนองบ่อ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
วิธีการดาเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory
Action Research: PAR) เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ ค้นหากลุ่มคนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และค้นหาแนวทางในการ
สร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยววัฒนธรรมชาวนา วิถีข้าว ปลา นา น้า ของบ้านหนองบ่อ ตาบลหนองบ่อ
อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
แนวคิดการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ณัฏฐพัชร มณีโรจน์ (2560) ได้สรุปแนวคิดการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ไว้ดังนี้ การท่องเที่ยวโดยชุมชน
เป็นการท่องเที่ยวที่สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการการท่องเที่ยว เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน
1.กิจกรรมการท่องเที่ยวมุ่งสร้างปฏิสัมพันธ์และความผูกพันระหว่างเจ้าบ้านกับผู้มาเยือน ผ่านการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมท่องเที่ยวซึ่งนาไปสู่การเรียนรู้ มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงรากเหง้าของชุมชนเน้นความยั่งยืน
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2.เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลระหว่างทรัพยากรการท่องเที่ยว สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ของสมาชิกในชุมชน
3.สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสมาชิกในชุมชน และก่อให้เกิดการเรียนรู้ ประสบการณ์ที่มีคุณค่ากับผู้มา
เยือน
โดยสรุปการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การประสานงาน
โดยในทุกกระบวนการจะเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมพัฒนา ร่วมลงมือ
ปฏิบัติ ร่วมแบ่งปันผลประโยชน์ และมีส่วนร่วมประเมินผล
แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วม
ดรรชนี เอมพันธุ์ (2545) กล่าวว่า การท่องเที่ยวแบบชุมชนมีส่วนร่วม หรือชุมชนเป็นแกนในการจัดการ
หมายถึง การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นผู้ดาเนินการ นับตั้งแต่การวางแผน การดาเนินการ และการติดตาม
ประเมินผล เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน รักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเกิดการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมในชุมชน
นั้นๆ
ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว มี 4 ระดับ คือ
1. ระดับการให้ข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนจัดการท่องเที่ยว เป็นระดับต่าสุด เป็นการให้ข้อมูลวางแผนการ
ท่องเที่ยว โดยชุมชนไม่ได้เป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวโดยตรง แต่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากแผนการท่องเที่ยว
2. ระดับการให้ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ในการวางแผนจัดการการท่องเที่ยวเป็นการมีส่วนร่วมที่มี
ตัวแทนเป็นคณะกรรมการ หรือการประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อ พิจารณาข้อเสนอแนะจากชุมชน โดยชุมชนจะ
ได้รับผลกระทบจากแผนการท่องเที่ยว
3. ระดับการดาเนินการจัดการการท่องเที่ยวร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนเป็นการมีอานาจใน
การตัดสินใจดาเนินการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เพื่อผลประโยชน์ของชุมชนโดยตรง
4. การท่องเที่ยวที่ดาเนินการโดยชุมชนโดยตรง
การสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้แก่นักท่องเที่ยว
McKercher และ du Cros (2002) อ้ า งถึ ง ใน เลิ ศ พร ภาระสกุ ล (2556) ได้ เ สนอแนะวิ ธี ก ารสร้ า ง
ประสบการณ์การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ในระดั บลึก แทนที่จะ
เป็นการเห็นอย่างผิวเผินและจากไปโดยไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย นักวิชาทั้งสองกล่าวว่าฝ่ายที่รับผิดชอบหรือฝ่ายที่เป็น
เจ้าของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ได้แก่ กรมศิลปากรควรดาเนินการทาให้แหล่งมรดกเปลี่ยนรูปเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เพื่อการเรียนรู้ ซึ่งถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวอย่างหนึ่ง
1. การเล่าเรื่อง การเล่าเรื่องเกี่ยวกับแหล่งโบราณสถานเป็นการทาให้แหล่งท่องเที่ยวมีความหมายสาหรับ
นักท่องเที่ยวมีความหมายสาหรับนักท่องเที่ยว เป็นการปลุกเร้าความสนใจให้เกิดขึ้น การเล่าเรื่องคือการสื่อ
ความหมาย (interpretation) การทาประวัติย่อเกี่ยวกับโบราณสถานให้นักท่องเที่ยวอ่าน การจัดให้มีมัคคุเทศก์นา
ชม การจัดให้มีบริการเทปบันทึกเสียงแบบพกพาพร้อมหูฟังคือตัวอย่างของการเล่าเรื่อง
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2. การสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับแหล่ง คือ การปลุกซากโบราณสถานกลับคืนชีพขึ้นมาใหม่ด้วยวิธีการใดๆ
ก็ตามที่จะทาให้นักท่องเที่ยวได้รับความสนุกสนานสนใจที่จะเรียนรู้ และใช้เวลาอยู่ในโบราณสถานให้นานขึ้น ซึ่ง
จะนาไปสู่ประสบการณ์ในระดับลึก ความสามารถในการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ที่น่าเบื่อให้สนุกเป็นสิ่งที่มัคคุเทศก์
ต้องมีการฝึกฝน
3. ทาให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเดินดูชมบริเวณที่
เป็นแหล่งมาดกทางวัฒนธรรมอย่างใกล้ชิด
4. ทาให้ประสบการณ์การท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวนักท่องเที่ยว พยายามเชื่อมโยงเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมให้เข้ากับประวัติศาสตร์โลกหรือประวัติศาสตร์ของนักท่องเที่ยว
5. เน้นที่คุณภาพและความเป็นของแท้ การจัดแสดงโบราณวัตถุอย่างมีคุณภาพ มีศิลปะ จะเป็นการ
สร้างความน่าสนใจและน่าประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว การจัดวางงานศิลปะอย่างเป็นระเบียบ การจัดแสงเงาให้
น่าประทับใจ คือบางตัวอย่างของการจัดการอย่างมีคุณภาพ นักท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเป็นกลุ่มที่มีการศึกษาและ
มีการเดินทางมามาก เขาสามารถบอกได้ว่าสิ่งใดดีมีคุณภาพ ถ้าเขาประทับใจ เขาจะกลับมาเยือนซ้า และจะบอก
ต่อให้ผู้อื่นมาชมด้วย
ผลการวิจัย
1. เพื่อค้นหาและวิเคราะห์ศักยภาพการท่องเที่ยววัฒนธรรมชาวนา วิถีข้าว ปลา นา น้า ของบ้านหนองบ่อ ตาบล
หนองบ่อ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า
บ้านหนองบ่อเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในตาบลหนองบ่อ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ลักษณะพื้นที่ของ
ชุมชนคล้ายเกาะมีแม่น้าล้อมรอบใน 3 ทิศ ได้แก่ ทิศตะวันออก ทิศเหนือ และทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือจรด ตาบลหนองขอน อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศใต้จรด อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันออกจรด ตาบลแจละแม อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันตกจรด ตาบลชีทวน อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
จากการรวบรวมข้อมูลประวัติบ้านหนองบ่อจากการลงเวทีชุมชน ชาวบ้านหนองบ่อได้กล่าวถึงประวัติ
ความเป็นมาของชุมชนบ้านหนองบ่อ 3 ลักษณะ ดังนี้
1) กล่าวว่าแต่เดิมชาวบ้านหนองบ่อในปัจจุบันเป็นชาวเวียงจันท์ อพยพมากับพระวอ พระตา มาอาศัยอยู่
ที่หนองบัวลาภูและอพยพหนีภัยสงครามมาอยู่บริเวณดงอู่ผึ้ง และห้วยแจละแม ซึ่งเป็นย่านที่ผลิตเกลือสินเธาว์
ตาม แล้วจึงได้อพยพข้ามลาเซ มาตั้งบ้านอยู่ที่ดงบ้านแค (บ้านดงบังในปัจจุบัน) ต่อมาเกิดโรคระบาดขึ้นจึงได้มีการ
แยกชุมชนออกมาโดยมี ชาย 2 คน คือ เฒ่าสี กับ เฒ่าซุย เป็นผู้นาการอพยพจนมาถึงพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มี
น้าออกบ่อ(ตาน้า)ไหลไม่หยุด จึงพากันกลับไปพาสมาชิกในชุมชนเดิมมาตั้งชุมชนใหม่ ซึ่งที่เริ่มตั้งชุมชนแต่เดิมนั้นอยู่
ใกล้วัดสระบัวในปัจจุบัน และด้วยบริเวณนั้นมีน้าออกบ่อตลอดทั้งปีเลยได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านหนองบ่อ” โดยมี
การตั้งหมู่บ้านอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2311
2) กล่าวว่าแต่เดิมอยู่ที่เมืองเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบานซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลาภูในปัจจุบัน จากนั้น
จึงอพยพต่อมาที่บ้านตากแดด (บ้านโพนงาม ต.หนองบ่อ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีใ นปัจจุบัน) ต่อมาเกิด
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โรคระบาดขึ้นที่บ้านตากแดด เซียงสี เซียงซุย จึงเป็นผู้นาชาวบ้านอพยพมาตั้งถิ่นฐานใหม่ยังบ้านหนองบ่อใน
ปัจจุบัน เพราะเห็นว่าอุดมสมบูรณ์ด้วยมีบ่อน้าซึมที่ไหลตลอด และด้วยเหตุนี้จึงเรียกว่า “บ้านหนองบ่อ” จนถึง
ปัจจุบัน
3) เซียงสี เซียงซุย นาพาชาวบ้านอพยพจากบ้านตากแดด (บ้านโพนงานในปัจจุบัน) มาพบหนองน้าที่น้า
ไหลออกตลอดปี (น้าออกบ่อ) ซึ่งบริเวณนี้เรียกว่าเฟือยหางหนู จึงตั้งบ้านเรือนรอบๆ หนองน้าจึงเรียกว่าบ้านหนอง
บ่อ

ภาพสิมโบราณ 200 กว่าปี วัดบูรพาพิสัย(วัดน้อย) บ้านหนองบ่อ ตาบลหนองบ่อ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ในรอบ 1 ปี ชุมชนบ้านหนองบ่อประกอบอาชีพทั้งในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร ซึ่งแต่ละช่วง
สามารถประกอบอาชีพต่างๆ ได้ดังนี้
เดือนมกราคม
หาปลา ขุดมันแซง ทอผ้าไหม ผ้าซิ่นตาแหล่ ทอผ้าขาวม้า
เดือนกุมภาพันธ์
หาปลา ขุดมันแซง ทอผ้าไหม ผ้าซิ่นตาแหล่ ทอผ้าขาวม้า
เดือนมีนาคม
หาปลา ขุดมันแซง ทอผ้าไหม ผ้าซิ่นตาแหล่ ทอผ้าขาวม้า
เดือนเมษายน
หาปลา ขุดมันแซง ทอผ้าไหม ผ้าซิ่นตาแหล่ ทอผ้าขาวม้า หาไข่มดแดง
เดือนพฤษภาคม
หาปลา ทานาปรัง รับจ้าง หาไข่มดแดง ทอผ้า
เดือนมิถุนายน
หาปลา ทานาปี รับจ้าง หาของป่า เก็บเห็ด
เดือนกรกฎาคม
หาปลา ทานาปี รับจ้าง หาของป่า
เดือนสิงหาคม
หาปลา ทานาปี รับจ้าง หาเห็ดผึ้งทาม เห็ดป่า หน่อไม้
เดือนกันยายน
หาปลา ทานาปี รับจ้าง แข่งเรือยาว
เดือนตุลาคม
หาปลา ทานาปี รับจ้าง หาปลาไหล ขุดมันแซง
เดือนพฤศจิกายน
หาปลา ทานาปีปลูกข้าวอินทรีย์ รับจ้าง ขุดมันแซง
เดือนธันวาคม
หาปลา ทานาปี รับจ้าง ขุดมันแซง
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จากการศึกษาอาชีพของคนในชุมชน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทานาเป็นหลัก ซึ่งการทานาปี จะเริ่มจาก
เดือนมิถุนายน – ธันวาคม และการทานาปรัง เริ่มจากเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคมนอกฤดูกาลทานา

ภาพนาทามพื้นที่ติดแม่น้าชี
คนในชุมชนบางส่วนซึ่งรวมตัวกันเป็นกลุ่มทอผ้าจะหารายได้จากการทอผ้าไหม ทอผ้าขาวม้า ซึ่งจะมีการ
ทอตลอดปี ซึ่งหัตถกรรมทอผ้าไหมบ้านหนองบ่อ เป็นแหล่งทอผ้าไหม มีโรงเรือนเลี้ยงไหม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ อุบลราชธานี ลายผ้าที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นคือ ผ้าซิ่นมัดหมี่ลายปราสาทผึ้ง หัวซิ่น
จกดาว ผ้าห่มขิด แพรปลาไหล ผ้าไหมลายลูกแก้วย้อมมะเกลือ

ภาพผ้าไหมโบราณ บ้านหนองบ่อ
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ขณะเดียวกันมีส่วนหนึ่งที่เข้าป่า หาของป่าออกมาจาหน่าย เช่น หน่อไม้ ไข่มดแดง เป็นต้น ซึ่งเป็นอาชีพ
เสริมในช่วงรอการเก็บเกี่ยว บ้านหนองบ่อจะมีพื้นที่บางส่วนติดกับลาเซบายชาวบ้านเกือบทุกหลังคาเรือนจะมีเรือหา
ปลา แต่มีเพียงบางส่วนประมาณ 10 กว่าครอบครัวที่ยึดเป็นอาชีพส่วนใหญ่จะหาเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเป็น
หลัก
ด้านการประกอบอาชีพของบ้านหนองบ่อ มีการทานาเป็นหลัก และมีการทาอาชีพเสริม ไม่ว่าจะเป็นการ
ปลูกพืช การประมง การหาของป่า การทอผ้า ฯลฯ รวมทั้งการหารายได้จากการรับจ้างทั่วไป เมื่อศึกษาจาก
ปฏิทินกิจกรรมในรอบปีพบว่าชุมชนมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพหมุนเวียนกันไปตลอดทั้งปี
ด้านวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อในชุมชน
ทางด้านวัฒนธรรม บ้านหนองบ่อยังยึดหลักประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่ หรือประเพณีการทาบุญในเดือน
ต่างๆ ทั้งสิบสองเดือน มีดังนี้
1. บุญเดือนอ้าย (เดือนเจียง) ได้แก่ บุญเข้ากรรม
2. บุญเดือนยี่ (เดือนสอง) ได้แก่ บุญคูนลาน บุญกุ้มข้าวใหญ่(เจดีย์ข้าวเปลือก)
3. บุญเดือนสาม ได้แก่ บุญข้าวจี่
4. บุญเดือนสี่ ได้แก่ บุญผเวส หรือบุญมหาชาติ(บุญฟังธรรม)
5. บุญเดือนห้า ได้แก่ บุญสรงน้า หรือบุญสงกรานต์(บุญก่อเจดีย์ทราย)
6. บุญเดือนหก ได้แก่ บุญบั้งไฟ
7. บุญเดือนเจ็ด ได้แก่ บุญซาฮะ(ชาระ) หรือบุญสวดมนต์(สวดเบิกบ้าน)
8. บุญเดือนแปด ได้แก่ บุญอาสาฬหบูชา และบุญเข้าพรรษา
9. บุญเดือนเก้าดับ ได้แก่ บุญข้าวประดับดิน
10. บุญเดือนสิบเพ็ง ได้แก่ บุญข้าวสาก
11. บุญเดือนสิบเอ็ด ได้แก่ บุญออกพรรษา
12. บุญเดือนสิบสอง ได้แก่ บุญกฐิน
บ้านหนองบ่อ มีความเชื่อเรื่องผีประจาถิ่ นและการพยากรณ์ทานายตลอดจนพิธีกรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อาทิ ความเชื่อเรื่องผีประจาถิ่นได้แก่ ผีบ้านผีเรือนผีสางนางไม้ ผีป่า ผีดง ผีฟ้า ผีฟ้าส่วนความเชื่อเรื่องการ
พยากรณ์ทานายเหตุการณ์และการเสี่ยงทายได้แก่
(1) การทานายเรื่องฝนจากคอไก่ ว่าข้าวในนาปีนั้นๆจะสมบูรณ์ดีหรือโดยทานายจากคอไก่ ว่าถ้าหากคอ
ไก่โค้งแสดงว่าข้าวปลาจะอุดมสมบูรณ์ดี (คอไก่โค้งเหมือเคียวเกี่ยวข้าว,รวงข้าว)
(2) การเสี่ยงทายแม่นางข้อง เป็นพิธีกรรมการเสี่ยงทายเพื่อหาสิ่งของที่สูญหาย
พิธีกรรมเกี่ยวกับการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพจะประกอบเพื่อขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล หรือ
ประกอบเมื่อเกิดภัยแล้งได้แก่
(1) แห่นางแมว
(2) ดึงครกดึงสาก
(3) สวดคาถาปลาข่อ
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นอกจากนั้นยังมีเอกลักษณ์ของชุมชนคือภาษาและสาเนียงการพูด การนุ่งผ้าใส่เสื้อไหมย้อมมะเกลือ ผ้า
ไหมมัดหมี่ลายปราสาทผึ้ง กางเกงขากบ (ขาก๊วย) ย้อมมะเกลือ และการฟ้อนกลองตุ้ม

ภาพคณะฟ้อนกลองตุ้มบ้านหนองบ่อ
จากการสารวจเรื่องวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อในชุมชน ของบ้านหนองบ่อ พบว่าความเชื่อที่
สาคัญจะเกี่ยวข้องกับประเพณี 12 เดือน หรือฮีต12 แต่จะเน้นที่เกี่ยวข้องกับวิถีทางการเกษตร เช่น ประเพณีบุญบัง้
ไฟ โดยจะมีการฟ้อนกลองตุ้ม ในวันแห่บั้งไฟ ชาวบ้านจะรวมตัวแต่งกายด้วยผ้าทอมือที่เป็นเอกลักษณ์ภูมิปัญญา
ของบ้านหนองบ่อ ฟ้อนราขอฝนต่อพระยาแถน โดยจะฟ้อนรอบหมู่บ้าน และเคลื่อนขบวนมาสิ้นสุดที่วัด นอกจากนัน้
จะเป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวิถีชุมชนและการร่วมกันอยู่ในสังคม
2. เพื่อพัฒนารูปแบบในการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมโดยชุมชน ผลการวิจัยพบว่า
การทดลองกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมโดยชุมชนบ้านหนองบ่อ ตาบลหนองบ่อ อาเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี
กิจกรรมการท่องเที่ยวใน 1 วัน
เริ่มระยะเวลา 09.00 น.
- รถจะใช้รถอีแต๊กเพื่อใช้เดินทางในหมู่บ้าน
จุดที่ 1 คือที่วัดบูรพาพิสัย
-กล่าวต้อนรับแนะนาชุมชนพอสังเขป ให้เห็นภาพชุมชน อาจใช้หมอลากลอนนาเสนอชุมชนผ่านกลอนลา
โดยจะให้ หมอลา ป. ฉลาดน้อย (นายฉลาด ส่งเสริม) ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงหมอลา ชาวบ้านหนอง
บ่อ แต่งกลอนลาให้
- ฟ้อนกลองตุ้มต้อนรับที่วัดบูรพาพิสัยประมาณ 8 -10 นาที ที่ร่มไม้ภายในวัด
- นาคณะนักท่องเที่ยวไปไหว้พระประธานในวัดและเยี่ยมชมสิมโบราณ
- บริการน้าดื่ม

409

จุดที่ 2 ชมวิถีชีวิตชุมชนชาวนาหนองบ่อ
- เดินชมชีวิต ความเป็นอยู่ของคนบ้านหนองบ่อ ยุ้ง ฉางข้าวโบราณ การทอผ้าใต้ถุนบ้าน เดินตามเส้นทาง
ก่อนจะถึงศูนย์ทอผ้าไหมตาบลหนองบ่อ- เยี่ยมชมกิจกรรมบ้านศิลปะ บ้านไมตรี ศิลปินภาพวาดแห่งบ้านหนองบ่อ
จุดที่ 3 ศูนย์ทอผ้าไหมของกลุ่มทอผ้า
- แล้วพาคณะนักท่องเที่ยวเข้าชมศูนย์ทอผ้าไหม ชมขั้นตอนการผลิต จากต้นจนเป็นผ้าไหม
- ชมขั้นตอนการทอผ้า สาวไหม มัดหมี่ ย้อมไหม ทอผ้า
- ระหว่างนั้นทางชุมชนจะเตรียม ดักแด้ต้ม ดักแด้ทอด ดักแด้ยา ให้นักท่องเที่ยวได้ชิม
- ชมผลิตภัณฑ์ชุมชนตาบลหนองบ่อผ้าไหม ผ้าทอมือ เครื่องจักสานอาหาร ปลาเค็ม ปลาร้า ปลาแดดเดียว
ข้าวหลาม ข้าวเม่า (อาจจะฟื้นกิจกรรมการทาข้าวเม่าเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว)
จุดที่ 4 หาดอ้ายมา ชมการทานาปรัง
- เวลา 12.00 น. โดยประมาณ นาคณะนักท่องเที่ยวโดยสารรถอีแต๊กไป ชมทัศนียภาพในชุมชน หาดท่า
ใหญ่ หาดแล้ง (นากานันประวิทย์ มีห้องน้า) ระยะทางประมาณ 3กิโลเมตร หรือหาดอ้ายมา ระยะทางประมาณ 5
กิโลเมตร ซึ่งเป็นหาดที่มีทรายละเอียด ไม่ลึก น้าใสไหลเย็น สามารถลงเล่นน้าได้ หลังจากทานข้าวเสร็จ ยังสามารถ
งมหอยทรายได้ด้วย (ในฤดูแล้ง)
- ณ ที่นี่ คณะนักท่องเที่ยวจะได้รับประทานข้าวป่า (อาหารมื้อเที่ยง) ที่หาดริมแม่น้าชีทานอาหารวิถี
ชาวน้าชี เช่น ปลาแม่น้าชี หอยขม **อาหารตามฤดูกาล + ไข่เจียว
-ชมวิถีชีวิตการทานาปรัง (ทานาปรัง 2 ครั้ง/ปี)
-กิจกรรมหน้าหนาว ขุดมันแซง งมหอย หาปลา ดูพระอาทิตย์ตกตอนเย็นริมแม่น้าชี
-กิจกรรมเดือน กุมภาพันธ์ จะสามารถชมดอกจานบานที่บานจานวนมากในพื้นที่ สวยงาม
****กิจกรรมตามฤดูกาล ตามความเหมาะสม และความต้องการของนักท่องเที่ยว****

ภาพการทดลองการท่องเที่ยวบ้านหนองบ่อ โดยรถอีแต๊ก
จากการทดลองกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมโดยชุมชนบ้านหนองบ่อ ตาบลหนองบ่อ อาเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี พบว่าชุมชนมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒ นธรรม เนื่องจากชุมชนมีความ
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พร้อมทางด้านทรัพยากรบุคคล และสถานที่ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมที่น่าสนใจ อาทิ การฟ้อนกลองตุ้ม การสาธิต
การทอผ้าไหมแบบครบวงจรที่ศูนย์เรียนรู้การทอผ้าไหม การสาธิตการสานสร้อยก้านตาลหรือบักยันต์(สังวาลที่ใช้
สวมใส่เพื่อประดับตกแต่งร่างกายในการฟ้อนกลองตุ้ม) รวมทั้งวิถีชาวนาที่น่าสนใจ คือการทานาทาม (การทานา
นอกฤดูกาล) และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ตามที่นักท่องเที่ยวสนใจ ซึ่งกิจกรรมทดลองการท่องเที่ยว 1 วัน สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยต้องมีการติดต่อประสานงานนัดหมายล่วงหน้า

ภาพอัตราค่าบริการท่องเที่ยวและโฮมสเตย์หนองบ่อ อุบล ภายโดย ไมตรี ศิริบรู ณ์
ประธานกลุม่ โฮมสเตย์หนองบ่อ อุบล
สรุปผลการวิจัย
ท่องเที่ยววัฒนธรรมชาวนา วิถี ข้าว ปลา นา น้า บ้านหนองบ่อ ตาบลหนองบ่อ อาเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี วัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 1. เพื่อค้นหาและวิเคราะห์ศักยภาพการท่องเที่ยววัฒนธรรมชาวนา วิถี
ข้าว ปลา นา น้า ของบ้านหนองบ่อ ตาบลหนองบ่อ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี การค้นหาและวิเคราะห์
ศักยภาพการท่องเที่ยววัฒนธรรมชาวนา พบว่า บ้านหนองบ่อเป็นพื้นที่ที่มีต้นทุนเดิมที่ดี ทั้งเรื่องคนที่มีความสามารถ
และจิ ต อาสาเข้ า มาร่ ว มในการด าเนิ น งาน รวมถึ ง ศั ก ยภาพของพื้ น ที่ ที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงทั้ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ประวัติศาสตร์ชุมชน การฟ้อนกลองตุ้ม หัตถกรรมการทอผ้าไหม อาหารพื้นถิ่น การทาการเกษตร วิถีการดาเนินชีวิต
ของชุมชนชาวบ้าน ฮีต 12 (ประเพณี 12 เดือน) ที่สามารถเชื่อมโยงกับวิถีชาวนาได้เป็นอย่างดี และเป็นทุนทาง
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วัฒนธรรมที่สามารถเป็นผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว อาทิ อาหารพื้นถิ่นตามฤดูกาล, ผ้าทอมือ, ผ้าซิ่นมัดหมี่ลายปราสาท
ผึ้ง, หัวซิ่นจกดาว, ผ้าห่มขิด, แพรปลาไหล, ผ้าไหมลายลูกแก้วย้อมมะเกลือ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 2. เพื่อพัฒนารูปแบบในการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมโดย
ชุมชน การทดลองการท่องเที่ยวโดยชุมชน 1 วัน ในครั้งนี้ เป็นการเริ่มต้นของการทดลองการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ครั้งแรก ได้มีการสรุปผลจากการทดลองการท่องเที่ยวเพื่อหาแนวทางร่วมกันระหว่างชุมชน นักท่องเที่ยวกลุ่มทดลอง
และนักวิจัย เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยววัฒนธรรมชาวนา ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ข้อสรุปจากการมีส่วนร่วมใน
ชุมชน คือ กิจกรรมทดลองการท่องเที่ยว 1 วัน สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของนักท่องเที่ยว
อภิปรายผล
พื้ น ที่ บ้ า นหนองบ่ อ สามารถพั ฒ นาเป็ น แหล่ งท่ อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรม เพราะมี ค วามพร้ อ มทางด้ า น
ทรัพยากรบุคคล และสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงวิถีชาวนาที่น่าสนใจ อย่างการทานาทาม (การทานานอกฤดูกาล)
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ตามที่นักท่องเที่ยวสนใจสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ ณัฏฐพัชร
มณีโรจน์ (2560) การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การประสานงาน
โดยทุกกระบวนการเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมพัฒนา ร่วมลงมือปฏิบัติ
ร่วมแบ่งปันผลประโยชน์ และมีส่วนร่วมประเมินผล ภายหลังจากได้ทดลองการท่องเที่ยว และเริ่มดาเนินการ
ท่องเที่ยว กลุ่มท่องเที่ยวและโฮมสเตย์หนองบ่ออุบล ได้แบ่งปันผลประโยชน์รายได้ 10 % ให้กับชุมชน
การท่องเที่ยวแบบชุมชนมีส่วนร่วมนั้นเป็นแนวทางการจัดการท่องเที่ยวที่ให้ความสาคัญกับชุมชน ดรรชนี
เอมพั น ธุ์ (2545) กล่ า วว่ า การท่ อ งเที่ ย วแบบชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว ม คื อ การจั ด กิ จ กรรมท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนเป็ น
ผู้ดาเนินการ นับตั้งแต่การวางแผน การดาเนินการ และการติดตามประเมินผล เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
รักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเกิดการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมในชุมชนนั้นๆ
จากการวิจัยจะเห็นว่าการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหนองบ่อ มีโอกาสพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมชาวนา วิถี ข้าว ปลา นา น้า ได้ เนื่องจากมีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น อาทิ การฟ้อนกองตุ้ม การ
ทอผ้าไหม การทานาทาม วิถีชีวิตลุ่มแม่น้าชี โดยชุมชนเริ่มมีการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทาให้คนในชุมชนมีการ
ปรับตัวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ ควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมด้านการ
ท่องเที่ยวของชุมชนร่วมกับคนในชุมชนหนองบ่อ เพื่อความยั่งยืน
การทางานด้านการท่องเที่ยวของชุมชนในปัจจุบันเป็นหนึ่งในนโยบายที่รัฐบาลให้ความสาคัญ จึงเริ่มมี
หน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงภาคประชาสังคม เช่น กลุ่มประชารัฐ มีโครงการแผนงานต่าง ๆ เข้ามา
สนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนมากขึ้น
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กลไกการทางานเพื่อการพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมเชิงพื้นที่
กรณีศึกษาอาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
The mechanism for the area- based development of art and culture
in Khemarat district, Ubon Ratchathani Province
วศิน โกมุท1
WASIN KOMUT2
บทคัดย่อ
กลไกภายในพื้ น ที่ เ พื่ อ การพั ฒ นาศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมเชิ งพื้ น ที่ กรณี ศึ ก ษาอ าเภอเขมราฐ จั งหวั ด
อุบลราชธานี ประกอบด้วย ชุมชน ผู้ประกอบการ เครือข่ายศิลปิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) โดยมีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมสร้างกลไกภายในพื้นที่เพื่อการพัฒนาศิลปะ
และวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ อาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
การด าเนิ น งานพั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่ อ ย่ า งมี ส่ ว นร่ ว ม โดยใช้ ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมเป็ น ตั ว ขั บ เคลื่ อ น
ประกอบด้ ว ย การสร้ า งภาคี เ ครื อ ข่ า ยศิ ล ปวั ฒ นธรรม และกลไกภายในพื้ น ที่ การศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์
ศิลปวัฒนธรรมเมืองเขมราฐ การจัดทาแผนที่ทางวัฒนธรรมและปรับภูมิทัศน์วัฒนธรรม การฟื้นฟูลาตังหวาย
ศิลปะการแสดงเขมราฐ การพัฒนาผู้ประกอบการสินค้าทางวัฒนธรรม การอบรมทูตวัฒนธรรมเขมราฐ การจัดทา
เว็บไซต์และแอพพลิเคชัน และการจัดงาน “เขมราฐเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรม”
การดาเนินงานพัฒนาพื้นที่ ทาให้ชุมชนมีศักยภาพเพิ่มขึ้น ทั้งด้านบริการจัดการ ด้านการเรียนรู้และการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน การเพิ่มความสามัคคีและพลังชุมชนเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาตนเอง การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่
คาสาคัญ : กลไกการทางาน ศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนาเชิงพื้นที่

อาจารย์ประจาหลักสูตรการพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2 Lecturer of Social Development Program, Faculty of Liberal Arts, Ubon Ratchathani University
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Abstract
The mechanism for the area- based development of art and culture in Khemarat district,
Ubon Ratchathani Province consists of communities, entrepreneurs, network of artists, Local
administrative organizations, schools and Community Organizations Development Institute(Public
Organization): CODI. Ubon Ratchathani University played a role to create mechanism in the area for
the area- based development of art and culture in Khemarat district, Ubon Ratchathani Province.
The operations of the participatory area- based art and culture-driven development were
consist of creating a network of arts and culture and local mechanisms, arranging the study about
art and cultural history of Khemarat City, making the cultural mapping and reshaping cultural
landscape, Restoring Lum Tang wai ( Khemarat traditional dance), promoting cultural product
entrepreneur development, training for Khemarat Culture Ambassadors, creating a website and
mobile application, and organizing "Khemarat, the city of art and culture" fair.
The area- based development operations strengthened the communities to be more
potential in management, learning, sustainable development. It also contributed to more united
and stronger community for self-development and conservation of culture and local wisdom in
order to convey to the new generation.
Keywod : mechanism art and culture, area- based development
บทนา
อาเภอเขมราฐ ตั้งอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ 526.75 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 79,525 คน แบ่ง
เขตการปกครองเป็น 9 ตาบล 123 หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลตาบล 6
แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล 4 แห่ง ประชากรร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทานา ทาสวน ทาไร่
มีแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญได้แก่ เกาะแก่งในลาน้าโขง เช่น หาดทรายสูง แก่งช้างหมอบ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ อาทิ
เช่น พระเจ้าใหญ่องค์หมื่น พระเจ้าใหญ่องค์แสน สถานที่สาคัญทางศาสนา เช่น วัดชัยภูมิการาม ศาลหลักเมือง
อนุสาวรีย์พระเทพวงศา เจ้าเมืองเขมราฐ สานักสงฆ์ภูเขาเงิน งานประเพณี ได้แก่ งานแข่งเรือนานาชาติ งานแห่
เทียนเข้าพรรษา และ“ราตังหวาย” ศิลปะการแสดงพื้นบ้านสาคัญ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม อาเภอเขมราฐจัดให้มีถนนคนเดินทุกวันเสาร์ โดยมีการแสดงสินค้า และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
อาทิ การฟ้อนราตังหวาย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจาท้องถิ่น โดยสมาชิกชมรมร้องเล่นเต้นราถนนคนเดินเขมราฐ เพื่อ
ต้อนรับผู้มาท่องเที่ยว อาจกล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 200 ปี ตั้งแต่การตั้งเมืองเขมราฐจนถึงปัจจุบัน อาเภอเขมราฐ
เป็นพื้นที่ที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และคนในพื้นที่ตระหนักถึง
ความสาคัญของพื้นที่เป็นอย่างดีและมีความพยายามที่จะฟื้นฟูวัฒนธรรมดั้งเดิมที่สะท้อนเอกลักษณ์ของเมืองเขมราฐ
ในอดีตขึ้นมาอีกครั้ง (อินทิรา ซาฮีร์และคณะ, 2561)
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ศักยภาพของพื้นที่เมืองเขมราฐเป็นจุดเริม่ ต้นไปสู่การพัฒนาพื้นที่โดยใช้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมเป็นกลไกสาคัญใน
การขับเคลื่อนได้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยูใ่ นพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี มีพันธกิจหลักด้าน
ที่สี่ คือ การสืบสาน เผยแพร่ ฟื้นฟูและอนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น จึงได้ดาเนินการวิจัย
เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่อาเภอเขมราฐผ่านกลไกการทางานการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรม ระหว่างเดือน
กันยายน พ.ศ. 2559 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
แนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
ความหมายของการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
การจั ด การทรั พ ยากรวั ฒ นธรรม เป็ น กระบวนการหรื อ ชุ ด ของการกระท ากิ จ กรรมหรื อ ปฏิบั ติ การที่
ดาเนินการเกี่ยวเนื่องกับโบราณสถาน แหล่งโบราณคดี โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่เป็นวัฒนธรรมเชิงรูป และทรัพยากร
วัฒนธรรมเชิงนาม ประเภทภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรม โดยมีความมุ่งหมายของวัฒนธรรมคือ การสร้างประโยชน์
สุข (สายัณต์ ไพรชาญจิตร์, 2550)
ประเภทของทรัพยากรวัฒนธรรม
ทรัพยากรวัฒนธรรมแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก (ธนิก เลิศชาญฤทธิ์, 2550) คือ ทรัพยากร วัฒนธรรมที่จับ
ต้องได้ และทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
(1) ทรั พ ยากรวั ฒ นธรรมที่ จั บ ต้ อ งได้ (Tangible Cultural Resources) หมายถึ ง ซากสิ่ ง ของ
สิ่งก่อสร้าง วัตถุที่จับต้องได้และสัมผัสได้ด้วยมือและมองเห็นด้วยสายตา รวมถึงพืช สัตว์ ทรัพยากรธรรมชาติที่
เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในฐานะต่างๆ เช่นเป็นอาหาร เป็นวัตถุดิบสาหรับทาสิ่งของเครื่องใช้ พิธีกรรม ที่อยู่อาศัย และ
สถานที่ก่อตั้งชุมชน
(2) ทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Resources) หมายถึงการปฏิบัติ การ
แสดงออก การนาเสนอ ความรู้ ทักษะ รวมทั้งอุปกรณ์ วัสดุ สิ่งประดิษฐ์ และพื้นที่เกี่ยวข้องซึ่งชุมชน กลุ่มชน และ
ปัจเจกบุคคลส่งผ่านหรือถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง รวมทั้งยังมีการผลิตซ้า และสร้างทรัพยากร วัฒนธรรมเพื่อ
ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม การปะทะสังสรรค์กั บธรรมชาติและประวัติศาสตร์ความเป็นมาของตนเพื่อสร้างอัต
ลักษณ์ของตัวเองให้ยั่งยืน
การประเมินคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรม
การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมการประเมินคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมที่ต้องการจะ
จัดการนั้นมีความสาคัญ เพื่อให้เกิดการตระหนักถึงความสาคัญ ความจาเป็น เพื่อใช้ในการวางแผนการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรม โดยอาจมีคุณค่าแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจของแต่ละสังคม เกณฑ์
การประเมินจึงต่างกันไปตามเป้าหมายในการประเมินและความสนใจของผู้ประเมิน ดังนั้นผู้ประเมินจึงต้องอ้างอิง
จากเกณฑ์การประเมินต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับ เช่น อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทาง
ธรรมชาติ โดยยูเนสโก (สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2557) หรือ Operational
Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention by UNESCO (2017), เกณฑ์การ
ประเมินคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรม โดยวิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง (2552) และ เกณฑ์การประเมินคุณค่าทรัพ ยากร
วัฒนธรรม ของวิลเลี่ยม ดี. ไลป์ (อ้างถึงในสายันต์ ไพรชาญจิตร์, 2550) เป็นต้น
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เป้าหมายของการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม (ธนิก เลิศชาญฤทธ์, 2552) มีดังนี้
(1) เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรม สาหรับการวางแผนและการป้องกัน เพื่อเป็นข้อมูล
เบื้องต้นในการดาเนินการอย่างอื่น
(2) เพื่อปกป้องทรัพยากรวัฒนธรรมและทาให้เกิดประโยชน์ตามความเหมาะสม แต่การอนุรักษ์และ
สงวนรักษาเป็นเป้าหมายสาคัญรองลงมา เพื่อไม่ให้ทรัพยากรเสื่อมสภาพ หรือสูญหายก่อนเวลาอันควร
(3) เพื่อให้ประชาชนหรือสาธารณชน นักวิจัย นักเรียนนักศึกษาสามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากร
วัฒนธรรมได้อย่างเท่าเทียม
(4) เพื่อใช้ทรัพยากรวัฒนธรรม เป็นแหล่งให้การศึกษาเกี่ยวกับอดีต และเพื่อให้ตระหนักในคุณค่า
ของทรัพยากรวัฒนธรรมเองด้วย
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม มี 3 ขั้นตอน (ธนิก เลิศชาญฤทธ์, 2552) ดังต่อไปนี้
(1) การประเมินความสาคัญ คือ การแปลความหมายความสาคัญของทรัพยากรวัฒนธรรมโดย ตั้งอยู่
บนพื้นฐานการวิเคราะห์ หลักฐานเกี่ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรม และคุณค่าต่างๆของทรัพยากรวัฒนธรรม โดยการลง
พื้นที่สารวจและทาการประเมินคุณค่าด้านศิลปกรรมและด้านสถาปัตยกรรมของทรัพยากรวัฒนธรรม และศึกษาจาก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
(2) การวางแผนการจัดการ เป็นการกาหนดแผนการปฏิบัติงานหรือ แผนการจัดการที่เหมาะสม ใน
แผนการปฏิบัติงานควรจะมียุทธวิธีในการจัดการทรัพยากรที่กาหนด เป็นระยะยาว และผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ
จากการจัดการ
(3) การกาหนดรายการการจัดการ คือ การจัดการตามข้อเสนอแนะ และลาดับความสาคัญของ
ทรัพยากรวัฒนธรรม ที่ประเมินไว้ในขั้นตอนแรก โดยคานึงถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรม
ในพื้นที่การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ทั้งนี้จาเป็นต้องอาศัยความรู้ และทักษะของผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ
วัตถุประสงค์การวิจัย
(1) เพื่อจัดทาแผนดาเนินการอย่างมีส่วนร่วมจาก ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายศิลปิน

หน่วยงานราชการ และภาคเอกชนในพื้นที่อาเภอเขมราฐ
(2) เพื่อสร้างแผนที่ทางวัฒนธรรมอาเภอเขมราฐ
(3) เพื่ อสร้ า งพื้ น ที่ ท างวั ฒ นธรรมและยกระดั บ ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมในอาเภอเขมราฐสู่ แ ผนพั ฒ นา
ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมในพื้นที่
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้แนวคิดการวิจยั และพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area-Based
Collaborative Research) เป็นแนวทางในการดาเนินงาน
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ขอบเขตโครงการ
พื้นที่ดาเนินโครงการ คือ พื้นที่อาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
ศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วย วัฒนธรรมที่จับต้องได้ และวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
ขั้นตอนการดาเนินการ
การพัฒนาพื้นที่อาเภอเขมราฐเป็นการพัฒนาที่ใช้พื้นที่เป็นหลัก (Area Based) โดยใช้กรอบแนวคิดการทางาน
มีรายละเอียดดังนี้
ปัจจัยนาเข้า
(1) ชุมชนมีความเข้าใจสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่มีอยู่และสามารนามาสร้างเป็นเอกลักษณ์สร้าง
มูลค่าเพิม่ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม มีการส่งเสริมตั้งแต่กระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเป็นผู้ประกอบการ
(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสาคัญในการขับเคลื่อน
(3) ศิลปินในพื้นที่เช่น หมอลา มลฤดี พรหมจักร ต้นตารับขับลาพื้นถิ่นของประเทศไทยที่พร้อมจะขยาย
เครือข่าย
(4) ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้านงานวิชาการและการวางแผน การบ่มเพาะวิสาหกิจ
(5) ภาคเอกชนเข้าร่วมดาเนินการ
กระบวนการดาเนินการ
1. จัดประชุมผู้มีส่วนร่วม ตัวแทนชุมชน ศิลปิน ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ เพื่อสร้างเครือข่าย
ร่วมกันกาหนดทิศทาง โดยการมีสว่ นร่วม เพื่อร่วมกาหนดแผนการดาเนินงานวิจัยอย่างมีส่วนร่วม
2. สารวจและรวบรวมข้อมูลทรัพยากรทางวัฒนธรรม เพื่อจัดทาแผนที่ทางวัฒนธรรม และสร้างพื้นทีท่ าง
วัฒนธรรม
3. ดาเนินการถ่ายทอดวัฒนธรรมของชุมชน แบบ Community Based Learning อาทิเช่น การฟื้นฟูลา
ตั่งหวาย โดยการอนุรักษ์และถ่ายทอดสู่เยาวชน
ปัจจัยนาออก
1. มีแผนการดาเนินการอย่างมรส่วนร่วมของชุมชน
2. แผนที่ทางวัฒนธรรมเผยแพร่ผ่าน Application และเว็บไซต์
3. พื้นที่ทางวัฒนธรรม
4. แผนส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการสินค้าทางวัฒนธรรม
5. ทูตวัฒนธรรมเมืองเขมราฐ
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ดังแผนภูมิต่อไปนี้

ผลการศึกษากระบวนการทางานขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
กระบวนการทางานโครงการการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ อาเภอเขมราฐ
จังหวัดอุบลราชธานีประกอบด้วย 7 ขั้นตอนสาคัญ ได้แก่ การสร้างภาคีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม และกลไกภายใน
พื้นที่ การศึกษาประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมเมืองเขมราฐ การจัดทาแผนที่ทางวัฒนธรรมและปรับภูมิทัศน์
วัฒนธรรม การฟื้นฟูลาตังหวาย ศิลปะการแสดงเขมราฐ การพัฒนาผู้ประกอบการสินค้าทางวัฒนธรรม การอบรม
ทูตวัฒนธรรมเขมราฐ และการจัดทาเว็บไซต์และแอพพลิเคชัน รายละเอียด ดังรูปภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงกระบวนการทางานโครงการ
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แผนการดาเนินงานอย่างมีส่วนร่วม
การด าเนิน พัฒ นาเชิ งพื้ นที่ โดยใช้ ศิลปะและวั ฒ นธรรมเป็ นตัว ขั บเคลื่อน เริ่ ม จากการวางแผนการ
ดาเนินงานอย่างมีส่วนร่วมตามกรอบระยะเวลาโดยคนในชุมชุน และผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในการกาหนด
แผนและเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน (อินทิรา ซาฮีร์และคณะ, 2561) ดังนี้
1. การลงพื้นที่เปิดโครงการวิจัย หาภาคี เครือข่ายทางศิลปะและวัฒนธรรมในพื้นที่ ทีมวิจัยได้ประสาน
ความร่วมมือกับทางเทศบาลตาบลเขมราฐในการเชิญหน่วยงาน รวมถึงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ใน
พื้นที่อาเภอเขมราฐเข้าร่วมเวทีเปิดโครงการ นอกจากเพื่อชี้แจงทาความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์โครงการแล้ว ยัง
เพื่อระดมความคิดเห็น หาทีมวิจัยในพื้นที่ กาหนดประเด็น เป้าหมาย และบุคคลสาคัญในการสัมภาษณ์ เพื่อ
ประกอบการจัดทาแผนที่วัฒนธรรม
2. การสร้างความร่วมมือกับโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมผ่านโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาในการขับเคลื่อน
ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่อาเภอเขมราฐ ทีมวิจัยได้มีการพูดคุยและสร้างความร่วมมือกับแกนนา
ครูโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมที่รับผิดชอบโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาอย่างสม่าเสมอ ออกแบบเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องร่วมกัน เพื่อประกอบการจัดทาแผนที่วัฒนธรรม รวมทั้งสนับสนุนให้นักเรียนและครูโรงเรียน
เขมราฐพิทยาคมทั้งที่เป็นคนท้อ งถิ่นและต่า งถิ่ น เข้ามามีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการ
ขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมในพื้นที่
3. การสร้างกลไกภายในพื้นที่ เพื่อสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเชิงพื้นที่ผ่านศิลปะและวัฒนธรรม
อย่างมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการ และภาคีเครือข่าย
ในพื้นที่ จะเห็นได้ว่าทางทีมวิจัยสร้างกลไกต่างๆ ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอ ทั้งอย่างเป็นทางการ
และไม่ทางการ โดยเน้นความสาคัญของประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นต้นทุนของพื้นที่ คนเขมราฐนั้นมี
ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของตนในฐานะเมืองเก่าแก่ คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม
ต่างๆ ในกิจกรรมถนนคนเดิน การสร้างความสัมพันธ์และหนุนเสริมคนในชุมชนให้สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นจึง
เป็นส่วนหนึ่งของกลไกที่ยั่งยืน
4. การจัดทาแผนดาเนินการอย่างมีส่วนร่วมจาก ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายศิลปิน
หน่วยงานราชการ และภาคเอกชนในพื้นที่อาเภอเขมราฐ ทีมวิ จัยมีการเสนอร่างแผนดาเนินงานแก่ชุมชน และ
ผู้เกี่ยวข้องผ่านเวทีใหญ่ เวทีย่อย เพื่อให้เห็นภาพรวมและจุดมุ่งหมายของกิจกรรมต่างๆ ก่อนให้คนในเวทีช่วยกัน
ปรับแก้ เพิ่มเติมตามความเหมาะสม ทั้งในเชิงลาดับ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย ก่อนจะดาเนินการตามแผนที่ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วม ทั้งยังปรับแก้แผนได้ในกรณีที่มีกิจกรรมเร่งด่วนอื่นจัดในพื้นที่
5. การศึกษาประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมเมืองเขมราฐ ทีมวิจัยให้ความสาคัญในการศึก ษา
ประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมของเมืองเขมราฐร่วมกับคนในชุมชน การศึกษาประวัติศาสตร์นั้นใช้หลายวิธีการ
ทั้งการสัมภาษณ์รวบรวมเรื่องเล่าต่างๆ จากผู้สูงอายุที่มีบทบาทในชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน รวมทั้งค้นเอกสารลาย
ลักษณ์ประเภทต่างๆ จากหลายแหล่งสืบค้น อาทิ ชุดเอกสารโบราณ ที่สานักหอสมุดแห่งชาติ เอกสารจดหมายเหตุ
เกี่ยวกับเมืองเขมราฐ ที่สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ในส่วนของศิลปะและวัฒนธรรมทีมวิจัยเน้นการสัมภาษณ์ จัด
สนทนากลุ่มกับบุคคลสาคัญ และเครือข่ายศิลปินในพื้นที่ โดยคนในชุมชนมีส่วนในการแนะนาศิลปะและกลุ่มการ
แสดงที่สาคัญของเขมราฐ เช่น ผ้าย้อมคราม ลาตังหวาย
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6. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาเอกลักษณ์ทางศิลปะและวัฒนธรรมเมืองเขมราฐ คนในพื้ นที่บางส่วนเริ่ม
ตระหนักถึงถึงความสาคัญของการแสดงท้องถิ่น อย่าง ลาตังหวาย ลาล่องประวัติบ้านเจียด วอนเจ้าปู่ตา กลอนลาตัง
หวายคาขวัญเขมราฐ ว่าเป็นการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองเขมราฐ มีลักษณะเฉพาะต่างจากพื้นที่อื่น เป็นสิ่งที่
ต้องหวงแหนรักษาไว้ให้คนรุ่นต่อไป รวมถึงการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นแนวโน้มที่จะ
เพิ่มการแสดงลาตังหวายเข้าไปในกิจกรรมถนนคนเดิน แสดงให้เห็นถึงแนวทางในการอนุรักษ์ที่ชุมชนมีส่วนร่วม ทีม
วิจัยได้บันทึกภาพและเสียงของการแสดงลาตังหวาย เพื่อจัดทาสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และเป็นส่วนหนึ่งของการ
ฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรม รวมถึงการตระหนักรู้ในคุณค่าภูมิปัญญาชาวบ้านเรื่องย้อมครามที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ดัง
จะได้กล่าวถึงในโอกาสต่อไป
7. การจัดทาแผนที่ทางวัฒนธรรม ทีมวิจัยได้วางแผนร่วมกันในการออกแบบการเก็บข้อมูล การมีส่วน
ร่วมในการเก็บข้อมูลทั้งทีมวิจัย นักเรียนโรงเรียนเขมราฐ และโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม การนาข้อมูลจัดเก็บลงใน
ฐานข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลโดยชุมชน การปรับแก้ไข ตลอดจนนาไปสู่การพัฒนาเว็บไซต์และแอพพลิเคชันบน
โทรศัพท์มือถือ
8. การฟื้นฟูลาตังหวาย วัฒนธรรมการขับลาประจาเมืองเขมราฐ ทีมวิจยั ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการแสดงลา
ตังหวาย การฟ้อนรา การฟ้อนราในพิธีกรรม การบันทึกเสียง และส่งเสริมให้การแสดงบนถนนคนเดินเขมราฐมีการ
นาการฟ้อนราตังหวายเป็นส่วนหนึ่งในการแสดง โดยร่วมมือกับชมรมร้องเล่นเต้นรา
9. การอบรมทูตวัฒนธรรมเมืองเขมราฐ ทีมวิจัยวางแผนการจัดกิจกรรม โดยร่วมมือกับเทศบาลตาบล
เขมราฐ โรงเรียนเขมราฐ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สภาวัฒนธรรมอาเภอเขมราฐ ชมรมถ่ายภาพเขมราฐ ชมรม
ร้องเล่นเต้นราถนนคนเดินเขมราฐ กลุ่มวิสาหกิจผ้าย้อมครามเฮือนฮักฝ้าย และกลุ่มวิสาหกิจกล้วยตากในการจัด
กิจกรรม
10. การพัฒนาผู้ประกอบการสินค้าทางวั ฒนธรรม และจัดทาแผนส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ
โดยเป็นการสร้างความร่วมมือในการทางานระหว่างเทศบาลตาบลเขมราฐ กลุ่มวิสาหกิจผ้าย้อมครามเฮือนฮักฝ้าย
กลุ่มวิสาหกิจกล้วยตาก และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11. การจั ด งาน“เขมราฐเมื อ งแห่ งศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม” โดยร่ ว มมื อ กั บ เทศบาลต าบลเขมราฐ
โรงเรียนเขมราฐ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สภาวัฒนธรรมอาเภอเขมราฐ ชมรมถ่ายภาพเขมราฐ ชมรมร้องเล่น
เต้นราถนนคนเดินเขมราฐ กลุ่มวิสาหกิจผ้าย้อมครามเฮือนฮักฝ้าย กลุ่มวิสาหกิจกล้วยตาก และเครือข่ายศิลปิน
เมืองเขมราฐ
กลไกเพื่อการพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมเชิงพื้นที่
กลไกภายในพื้นที่ เพื่อการพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ ประกอบด้วย ชุมชน ผู้ประกอบการ
เครือข่ายศิลปิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) โดยมีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เป็นทีมวิจัยที่ร่วมสร้างกลไกภายในพื้นที่ เพื่อการพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ อาเภอเขมราฐ
(อินทิรา ซาฮีร์และคณะ, 2561) รายละเอียดดังต่อไปนี้
ชุมชน ประกอบด้วย ชมรมถ่ายภาพเขมราฐ ชมรมผู้สูงอายุออกกาลังกายเพื่อสุขภาพอาเภอเขมราฐ
ชมรมรัก(ษ์)วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอาเภอเขมราฐ ชมรมร้องเล่นเต้นราถนนคนเดิ นเขมราฐ และประชาชน
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อาเภอเขมราฐ เป็นเครือข่ายการให้ข้อมูล หลักฐาน ภาพถ่าย บอกเล่าเรื่องราวเมืองเขมราฐ และเป็นกลุ่มที่ร่วม
จัดกิจกรรมของเมืองเขมราฐมาโดยตลอด ทาให้เกิดกิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลายโดยชุมชน ทั้งนี้มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีจะเข้าไปร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรม และทิศทางการพัฒนาเมืองเขมราฐให้มีความเข้มแข็ง เป็น
ฐานรากของการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนโดยชุมชนต่อไป
ผู้ประกอบการ ประกอบด้วย กลุ่มโฮมเสตย์เมืองเขมราฐ กลุ่มผลิตอาหารและของฝาก กลุ่มผลิตภัณฑ์
ผ้าทอมือ กลุ่มกล้วยตาก เป็นกลุ่มที่สนับสนุนการพั ฒนาเมืองเขมราฐให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีจะเข้าไปร่วมพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง สามารถผลิตสินค้าและบริการที่มีคณ
ุ ภาพ
และนาวัฒนธรรมในพื้นที่มาสร้างมูลค่าให้เพิ่มขึ้น อันจะนามาสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองเขมราฐอย่างยั่งยืน
เครือข่ายศิลปิน ประกอบด้วย กลุ่มศิลปินลาตังหวายบ้านม่วงเจียด และชมรมร้องเล่นเต้นรา กลุ่มศิลปิน
ลาตังหวายบ้านม่วงเจียดเป็นกลุ่มผู้ริเริ่มการแสดงชุดนี้ อันประกอบด้วย การขับลาตังหวาย การฟ้อนรา การแต่ง
กายพื้นเมือง ซึ่งเป็นอัตลักษณ์การลาตังหวายแห่งแรกของประเทศไทย แต่กลุ่มศิลปินเหล่านี้กลับไม่เป็นที่รู้จักในวง
กว้าง เนื่องจากการแสดงราตังหวายของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้รับความนิยมและเผยแพร่ไปทั่วโลก ทา
ให้คนทั่วไปที่สนใจการศึกษาการฟ้อนราตังหวายอิงตามแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ทาให้ต้นฉบั บราตัง
หวายไม่ได้รับความสนใจ และมีโอกาสสูญหายไปตามกลุ่มศิลปินที่เหลืออยู่ ทีมวิจัยจึงพยายามนากลุ่มศิลปินลาตัง
หวายบ้านม่วงเจียดมาบันทึกเสียง และภาพเคลื่อนไหว และนาไปเผยแพร่ให้แก่สมาชิกชมรมร้องเล่นเต้นรา เพื่อ
นาไปใช้ในการแสดงบนถนนคนเดินเมืองเขมราฐ เพื่อสะท้อนอัตลักษณ์การลาตังหวายต้นตารับของอาเภอเขมราฐ
อย่างแท้จริง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทีมวิจัยประสานงานเทศบาลตาบลเขมราฐในการจัดทาเวทีชุมชน
การจัดทาทิศทางการพัฒนาเมืองเขมราฐอย่างมีส่วนร่วม รวมถึงแผนพัฒนาของเทศบาลในระยะ 4 ปี เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน
โรงเรียน ทีมวิจัยได้สร้างเครือข่ายการทางานร่วมกับโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ในฐานะที่โรงเรียนเป็น
ส่วนหนึ่งของ “โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา” โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นทีมพี่เลี้ยง และโรงเรียนเขมราฐ โดย
ได้ร่วมกันกาหนดประเด็นการสร้างการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมระหว่างโครงการวิจัย และโรงเรียน เปิดโอกาสให้
นักเรียนและอาจารย์มีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลวัฒนธรรมสาคัญในพื้นที่อาเภอเขมราฐ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูล
ของโครงการ และจะเปิดเวทีสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแก่นักเรียนและอาจารย์ และนาข้อมูลที่
ผ่านการเรียนรู้ร่วมกันเหล่านี้ไปบูรณาการกับการเรียนการสอนของโรงเรียน และโรงเรียนในพื้นที่อาเภอเขมราฐ
ต่อไป
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ต้องการเข้ามาพัฒนาพื้นที่เทศบาลตาบลเขมราฐทุกมิติแบบมีส่วน
ร่วม โดยเริ่มจากการพัฒนาที่อยู่อาศัย และขยายผลการพัฒนาไปสู่ระบบโครงสร้างพื้นฐาน พื้นที่สาธารณะ การ
พัฒนาเศรษฐกิจและอาชีพ ทีมวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงได้ร่วมกับ พอช. ในการพัฒนาเชิงพื้นที่โดยใช้ศิลปะ
และวัฒนธรรมเป็นตัวนา เพื่อจัดทาแผนแม่บททางกายภาพของเมือง แผนแม่บทการบริหารจัดการวัฒนธรรมและ
ส่วนที่เกี่ยวข้องของเมืองเขมราฐร่วมกับชุมชน แผนการพัฒนาเมืองเขมราฐทุกมิติแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างให้เกิด
กลไกการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทุกมิติ โดย พอช. ให้การสนับสนุนงบประมาณ
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหน่วยเชื่อมประสานชุมชน ผู้ประกอบการ เครื อข่ายศิลปิน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เพื่อสร้างกลไกภายในพื้นที่ เพื่อการพัฒนา
ศิลปะและวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยสามารถแสดงกลไกเพื่อการพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ดังภาพที่ 2

สถาบัน
การศึกษา
พอช.

อปท.

กลไก
เครือข่าย
ผู้ประกอบ

เครือข่าย
ศิลปิน

การ

ชุมชน
ภาพที่ 2 แสดงกลไกเครือข่ายการทางาน
ผลการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
จากการดาเนินงานขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่อาเภอเขมราฐ เกิดผลการ
ดาเนินงาน (อินทิรา ซาฮีร์และคณะ, 2561) ดังนี้
การศึกษาประวัติศาสตร์เมืองเขมราฐ พ.ศ.2357-2435 ผ่านบทบาทเจ้าเมืองเขมราฐ และศึกษาการรับรู้
อดีตของคนเขมราฐผ่านเรื่องเล่าและความทรงจา พบว่า การตั้งเมืองเขมราฐ เริ่มต้นจากการยกบ้านโคกกงพะเนียง
เป็นเมืองเขมราฐ จ.ศ. 1176 (พ.ศ.2357) ขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานคร ชื่อเมืองในเอกสารร่วมสมัย คือ “เขมราช”
โดยตาแหน่งเจ้าเมืองเขมราฐ คือ พระเทพวงษา มีเจ้าเมือง 5 คน ปกครองระหว่างพ.ศ.2357-2435 เจ้าเมืองต้องถือ
น้าพิพัทสัจจา ปีละ 2 ครั้ง ที่วัดกลาง (วัดชัยภูมิการาม) โดยใช้ระบบการปกครองแบบอาญาสี่ (แบบล้านช้าง) พื้นที่
เมืองครอบคลุมสองฝั่งของแม่น้าโขง ประชากรเป็นชาวลาว (หลักฐานบันทึกของชาวตะวันตก) มีความสาคัญต่อ
กรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหน้าด่านของกรุงเทพมหานคร ทาหน้าที่ส่งส่วยให้กรุงเทพมหานครและกากับติดตาม
เร่งรัดส่วยจากเมืองขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างคนเขมราฐกับแม่น้าโขง แม่น้าโขงคือประตูหน้าบ้านเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต
คนริมโขง (ปลูกผัก กล้วย) เป็นเส้นทางการคมนาคมและเส้นทางอพยพของผู้คนสองฝั่งโขง และเส้นทางการค้า
สาหรับพ่อค้าพื้นเมืองและพ่อค้าชาวจีน การเปลี่ยนแปลงของเมืองเขมราฐ ตั้งแต่ พ.ศ.2500 จนถึงปัจจุบัน คือ การ
ตั้งชุมชนตามถนนสายหลัก 3 สาย (กงพะเนียง วิศิษฐ์ศรี คีรีรั ฐ) ปัจจัยการขยายตัวของชุมชน (พื้นที่เดิมคับแคบ
จานวนประชากรเพิ่มขึ้น การตัดถนน บทบาทนักการเมืองท้องถิ่น และการย้ายส่วนราชการ) ในส่วนประเพณีและ
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ความเชื่อของคนเขมราฐพุทธศาสนาถือเป็นความเชื่อหลัก ประเพณีอย่าง บุญ 12 เดือน ส่วนใหญ่ยังดารงอยู่ มี
เอกลักษณ์เรื่องความเชื่อพระเทพวงษา (ก่า) ในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีการเข้าทรงปู่ตา เป็นพิธีกรรมสาคัญประจาปีของ
ชุมชน ส่วนความเชื่อเรื่องนาคถือเป็นความเชื่อที่ค่อนข้างใหม่ของคนในชุมชน
การจัดทาแผนที่วัฒนธรรมและปรับภูมิทัศน์วัฒนธรรม ดาเนินการโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกจากการสัมภาษณ์
และการค้นคว้าข้อมูลมือสอง ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ และข้อมูลเชิงกว้างโดยการจัดกิจกรรมกลุ่ม
ร่วมกับชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการวิจัย สามารถแบ่งหมวดหมู่ชุดข้อมูลแผนที่วัฒนธรรมเมือง
เขมราฐ ได้แก่ ประวัติศาสตร์และบุคคล พิธีกรรมความเชื่อ แหล่งธรรมชาติ สิ่งก่อสร้างด้วยมนุษย์ เสื้อผ้าเครื่อง
แต่งกาย อาหารการกิน และดนตรีการแสดง โดยเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากกระบวนการวิจัยลงในแผนที่
วัฒนธรรม จากนั้นได้นาแผนที่ทางวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้ในการวางผังเมืองด้านวัฒนธรรมและองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้อง และจัดทาแผนบริหารจัดการเมือง โดยผ่านกระบวนการ PARDI (วิธีการระดมสมองอย่างเป็นระบบได้ถูก
น ามาใช้ เ พื่ อ ระบุ ปั ญ หาที่ ชั ด เจน (Problem) ก าหนดตั ว ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย (Actors) แหล่ ง ทรั พ ยากรที่ ต้ อ งใช้
(Resources) การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศที่เกิดขึ้นกับแหล่งทรัพยากรที่ต้องใช้ (Dynamics) และปฏิสัมพันธ์ของผู้มี
ส่ ว นได้ เ สี ย ที่ มี ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงระบบนิ เ วศและที่ มี ต่ อ กั น และกั น (Interactions) ) เพื่ อ ก าหนดปั ญ หาด้ า น
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองร่วมกับตัวแทนของชุมชน ผลที่ได้ถูกนาไปใช้ประกอบกับแผนที่วัฒนธรรมใน
การสร้างเครื่องมือเพื่อนาไปใช้ออกแบบภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมือง และวางแผนบริหารจัดการเมืองบนพื้นฐานด้าน
วัฒนธรรม และนาไปสู่การทาแผนพัฒนาเมืองร่วมกับชุมชน โดยออกแบบ “เกมเปลี่ยนเมือง” ถูกสร้างขึ้นจากข้อมูล
แผนที่วัฒนธรรมและผลที่ได้จากกิจกรรม PARDI เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผลของการ
กระทาของ ผู้เล่นที่มีต่อระบบโดยรวม (Interaction) โดยผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ของการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นในเกมจะเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็นเพื่อหาทางหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดในเกม และเนื่องจากเกมถูก
สร้างมาจากบริบทของปัญหาที่พบในชีวิตจริง ผลของการพูดคุยจึงสามารถเชื่อมโยงกับความเป็นจริงได้ นาไปสู่การ
วางแผนการพัฒนาเมืองได้
การประสานความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูศิลปะการแสดงลาตังหวายบ้านม่วงเจียด ตาบลเจียด อาเภอเขมราฐ
จังหวัดอุบลราชธานี ลาตังหวายเกิดจากอาจารย์ประดิษฐ์ แก้วชิณ อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด พ.ศ.
2516 ได้นาลาตังหวาย จากแขวนสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเผยแพร่ในชุมชนบ้าน
ม่วงเจียด นาการฟ้อนราตังหวายเข้ามาฝึกหัดฟ้อนราตังหวายให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นป.2 ถึงชั้นป.7 ได้รับความร่วมมือ
จากคณะครูอาจารย์นักเรียนเป็นอย่างดี คณะราตังหวายและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านเจียดได้ไปแสดงในงาน
เทศกาลต่างๆ และจัดให้มีการลาตังหวายเพื่อถวายแด่ปู่ตาในประเพณีการเลี้ยงผีปู่ตา ซึ่งสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่อดีต
จากรุ่นสู่รุ่น จัดขึ้นในช่วงบุญเดือนหกก่อนการทาการเกษตร เพื่อขอให้ฝนตกตามฤดูกาล มีน้าในการทาการเกษตร
เพียงพอ โดยจะทา“การบ๋า” (การบน) ต่อปู่ตา เพื่อให้คนในชุมชนมีน้าใช้เพียงพอต่อความต่อการ คนในชุมชนอยู่
เย็นเป็นสุข ข้าวปลาอุดมสมบูรณ์ การแสดงลาตังหวาย ได้มีการปรับเปลี่ยนเครื่องแต่งกายที่แตกต่างไปจากเดิม ชุดที่
ใช้อยู่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่เห็นความสาคัญ แต่ชุดการแสดงที่ได้รับการสนับสนุนมานั้นมีความ
คลายคลึงกับชุดของชาวผู้ไท ทีมวิจัยและชุมชนจึงได้ร่วมกันฟื้นฟูเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการแสดงลาตังหวายขึ้นใหม่
การฟื้นฟูเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิม คือการใส่เสื้อผ้าฝ้ายย้อมคราม ทั้งผู้ชายและผู้หญิง สาหรับผู้ฟ้อนราจะนุ่งผ้าซิ่น
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ลายดอกเจียดต่อตีนซิ่นที่ทอผ้าในชุมชนตาบลเจียดเพื่อเป็นการฟื้นฟูการทอผ้าในชุมชน และได้บันทึกเสียงการลาตัง
หวาย โดยคัดเลือกศิลปินชุมชนบ้านม่วงเจียดบันทึกเสียงการลาตังหวาย เมื่อได้แผ่นบันทึกเสียงลาตังหวายเป็นที่
เรียบร้อยแล้วนักแสดงชุมชนบ้านม่วงเจียดได้ฝึกสอนการฟ้อนราแบบต้นตารับราตังหวายบ้านม่วงเจียด ให้กับชมรม
ร้องเล่นเต้นรา และชมรมร้องเล่นเต้นราได้นาการฟ้อนราตังหวายแบบบ้านม่วงเจียด แสดงในพิธีเปิดถนนสาย
วัฒนธรรม และถนนคนเดินเขมราฐในทุกวันเสาร์ นอกจากนี้สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับเทศบาล
ตาบลเขมราฐ และสภาวัฒนธรรมอาเภอได้ฝึกสอนการราตังหวายแบบฉบับบ้านม่วงเจียดให้แก่เยาวชนโรงเรียน
อนุบาลเขมราฐ โรงเรียนเขมราฐ และโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม รวมจานวน 60 คน เพื่อสืบทอดการราตังหวาย
ให้ดารงอยู่ ปัจจุบันการลาตังหวาย ได้พัฒนาเป็นการฟ้อนราเพื่อการแสดงโดยเฉพาะในถนนคนเดินเขมราฐได้มีการ
แต่งเนื้อร้องใหม่และปรับปรุงท่าฟ้อนราให้สั้นลงเพื่อสามารถใช้เวลาทาการแสดงให้กระชับยิ่งขึ้น และในชุมชนบ้าน
ม่วงเจียด ยังคงทาการแสดงถวายปู่ตาตามที่เคยทามาและปรับตัวโดยการสามารถไปแสดงในงานต่างๆ ที่ได้รับการ
รับเชิญ
กิจกรรมอบรมทูตวัฒนธรรมเขมราฐ อบรมให้ความรู้จากโครงการวิจัยในประเด็นต่างๆ แก่เยาวชนโดยมี
นักเรียนโรงเรียนเขมราฐจานวน 41 คน และโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม จานวน 23 คน รวมทั้งสิ้น 64 คน เข้า
ร่วมกิจกรรม 6 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานประวัติศาสตร์ ความเชื่อเมืองเขมราฐ ฐานแผนที่วัฒนธรรมเขมราฐ ฐาน
ภาพถ่ายเล่าเรื่องสถานที่สาคัญเมืองเขมราฐ ฐานราตังหวาย การแสดงประจาเมืองเขมราฐ ฐานผ้าทอฝ้ายย้อม
คราม และฐานกล้วยตาก ของดีเมืองเขมราฐ ผลจากการอบรมทูตวัฒนธรรมทุกคนมีความรูเ้ กี่ยวกับเมืองเขมราฐ
เพิ่มขึ้น สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้ และได้รับเข็มกลัดทูตวัฒนธรรมที่มี QR CODE อยู่บนเข็มกลัด เมื่อ
สแกน QR CODE แล้ว จะเชื่อมโยงเข้าสู่เว็บไซต์ แผนที่วัฒนธรรมเมืองเขมราฐ ได้
การพัฒนาผู้ประกอบการวัฒนธรรมมีขั้นตอนการดาเนินงาน ขั้นตอนที่ 1 การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ
และกาหนดเป้าหมายร่วมกันกับชุมชนเกี่ยวกับลักษณะของผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมผู้ประกอบการวัฒนธรรม ขั้นตอนที่
2 การคัดเลือกผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมผู้ประกอบการวัฒ นธรรม ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นของชุมชน ได้แก่ กล้วย
ตาก แหนมใบมะยม น้าผัก และผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือและฝ้ายย้อมคราม ขั้นตอนที่ 3 การประชุมในกลุ่ม
สมาชิกผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก แจกแจงห่วงคุณค่าและห่างโซ่อุปทาน ผลิตภัณฑ์สามชนิด ได้แก่ กลุ่ม
ผู้ผลิตกล้วยตาก กลุ่มผู้ผลิตผ้าทอมือและผ้าย้อมคราม และกลุ่มผ้าย้อมธรรมชาติและผ้าฝ้ายทอมือ “เฮือนฮักฝ้าย”
ขั้นตอนที่ 4 การสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด ขยายศักยภาพในระยะ 3 -5 ปีข้างหน้า วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และการกระจายบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน และขั้นตอนที่ 5 การจัดทา
แผนธุรกิจ โดยมุ่งพัฒนากลุ่มผ้าย้อมธรรมชาติและผ้าฝ้ายทอมือ “เฮือนฮักฝ้าย” เนื่องจากมีศักยภาพในการพัฒนา
กรอบการพัฒนาผู้ประกอบการวัฒนธรรม “กลุ่มเฮือนฮักฝ้าย” มีการดาเนินการ 2 ด้านประกอบด้วย (1) การ
พัฒนาด้านการบริหารจัดการกลุ่ม ประกอบด้วย การจัดตั้งกลุ่มอย่างเป็นทางการ เป็นวิสาหกิจชุมชน“กลุ่มเฮือนฮัก
ฝ้าย” และการสร้างสรรค์ทางเลือกใหม่ที่มีคุณสมบัติตรงกับความมุ่งหมายของกลุ่ม คือ การประกอบกิจการเพื่อ
สังคม (Social Enterprise) และ (2) การพัฒนาด้านคุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ด้วยกลยุทธ์ “น้อย
แต่มาก เรียบแต่โก้ และของมันต้องมี” หมายถึงความเรียบง่ายที่สามารถใช้ในชีวิตประจาวันได้โดยกาหนดผลิตภัณฑ์
แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มคือ ผ้าทอสีพื้น (ขาว เทา คราม) ผ้าทอลวดลายโบราณ ผ้าทอลวดลายสมัยใหม่ และผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากผ้าทอมือ พัฒนาองค์ความรู้ด้านการย้อมสีธรรมชาติเพื่อการถ่ายทอดสู่เยาวชน และนาไปสู่การสร้างเป็น
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“ศูนย์กิจการถ่ายทอดและการเรียนรู้ด้านการย้อมสีธรรมชาติและการทอผ้าฝ้าย” นักท่องเที่ยวสามารถเข้าพักเพื่อ
เรียนรู้ก่อนหรือหลังวันที่มีการแสดงบนพื้นที่วัฒนธรรม (Peers) จานวนเวลาที่นักท่องเที่ยวพักนานขึ้นคือ การ
กระจายทางเศรษฐกิจที่มากขึ้น และสามารถเชื่อมโยงการนาเสนอวัฒนธรรมด้านอื่น (Sub-Culture) เช่น อาหาร
หรือ ความเชื่อที่เกี่ยวข้องได้ การจัดทาฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่และให้ผู้เชี่ยวชาญเป็น
ผู้สอน สร้างกิจกรรมและสร้างทัศนคติใหม่กับเยาวชน สร้างเครือข่ายในพื้นที่และนอกพื้นที่ รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้
กระบวนการย้อมผ้าธรรมชาติและการควบคุมมาตรฐานการผลิต
ในขั้นตอนสุดท้ายโครงการวิจัยได้จัดทาเว็บไซต์ (http://www.khemarat.ubu.ac.th/) และแอพพลิเค
ชันแผนที่วัฒนธรรม KMRculture ในระบบโทรศัพท์แอนดรอยด์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลแก่ชุมชนในการกาหนดแนว
ทางการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยตนเองต่อไป รวมถึงเป็นการเผยแพร่ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว และผู้สนใจเกี่ยวกับเขมราฐ
บทสรุป
กลไกการทางานเพื่อการพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ อาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานีนั้น ตัว
แสดงทั้งในส่วนของชุมชน ผู้ประกอบการ เครือข่ายศิลปิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) โดยมีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมสร้างกลไกภายในพื้นที่ได้ใช้แนวคิด การจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรม (ธนิก เลิศชาญฤทธ์, 2552) อันประกอบด้วย (1) การประเมินความสาคัญ (2) การวางแผนการ
จัดการ และ(3) การกาหนดรายการการจัดการ เป็นแนวทางการดาเนินงาน ทาให้ชุมชนมีศักยภาพเพิ่มขึ้น ทั้งด้าน
บริหารจัดการวัฒนธรรมในพื้นที่ทั้งวัฒนธรรมที่จับต้องได้ และวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ชุมชนมีการเรียนรู้การ
จัดการทรัพยากรวัฒนธรรมอันนาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และทาให้เห็นถึงชุมชนมีความสามัคคีและพลังชุมชน
เข้มแข็งเพื่อการพัฒนาตนเองเพิ่มมากขึ้น และสามารถอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนถ่ายทอดสู่
คนรุ่นใหม่ได้
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บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เ พื่อศึกษาลักษณะ ประเภท การทาหน้าที่ของทุนทางสังคมในชุมชน เป็น
การศึกษาเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนเมษายน 2560 - มิถุนายน 2561 พื้นที่ในการศึกษา คือ
ชุมชนบ้านทุ่งโปร่ ง ตาบลกุดจิก อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู โดยใช้แนวทางการสัมภาษณ์ แบบกึ่ ง
โครงสร้าง สัมภาษณ์ทั้งรายบุคคล การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสนทนากลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วย
ผู้นาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และชาวบ้านทั่วไป จานวน 12 คน การตรวจสอบข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลใช้
วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า
ผลการวิจัยพบว่า ทุนทางสังคมมีลักษณะเป็นทุนที่ยึดติดอยู่ในโครงสร้างสังคมในชุมชน ประเภททุน
มนุษย์ ทาหน้าที่นาความรู้ประสบการณ์มาแก้ไขปัญหายาเสพติด ประเภททุนทางสังคมในสถาบัน ได้แก่ ทุนทาง
สังคมในครอบครัวทาหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ทุนทางสังคมในชุมชนทาหน้าที่สร้างความไว้เนื้อใจกันร่วมแรง
ร่วมใจกันในการต่อต้านยาเสพติด ทุนทางสังคมในโครงสร้างทาหน้าที่สร้างวิถีชุมชนบนแบบแผนที่ดีในการดาเนิน
ชีวิตให้ห่างไกลยาเสพติด ประเภททุนทางปัญญาและวัฒนธรรมทาหน้าที่สร้างความกลมเกลียว หลอมรวมความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชนให้มีวิถีชีวิตที่ดีงาม จะเห็นได้ว่าทุนทางสังคมได้ผสมผสานนาไปสู่การจัดการ
ตนเองของชุมชนด้านยาเสพติดทั้งนั้น
คาสาคัญ : ทุนมนุษย์ ทุนทางสังคมในสถาบัน (ครอบครัว/ชุมชน/โครงสร้าง) ทุนทางปัญญาและวัฒนธรรม
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ABTRACT
The purpose of this research is to study the types of functions of social capital in the
community. Is a qualitative study Data were collected between April 2017 - June 2018 The study
area is Ban Thung Prong community, Kut Chik sub-district, Mueang district, Nongbualamphu
province. by using interview for guidelines and use Semi-structured and individual interviews
Participant Observation and Group Discussions. The main contributors include community leaders,
philosophers, and villager’s about 1 2 people in village. Data validation and data analysis using
triangular data verification method
The research found that Social capital is a capital that is attached to the social structure
in the community. Human capital type Acting to bring knowledge and experience to solve drug
problems. Social capital in institutions. Types of social capital in institutions, namely, Social capital
in the family, acting as a drug immunity. The social capital in the community serves to build
confidence together in the fight against drugs. The social capital in the community is responsible
for creating mutual trust. Social capital in the structure serves to create a community way on a
good map to live far away from drugs. Intellectual and cultural capital serves to bring good wisdom
that has passed from the past to solve drug problems in the community. It can be seen that social
capital has been integrated into self-management.
Keywords : human capital, social capital in institutions (Family / community / structure) /
intellectual and cultural capital
บทนา
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสังคมที่ทาให้ประเทศสูญเสียทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม อยู่คู่กับสังคมไทยเป็น
เวลายาวนาน รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยต่างก็พยายามแก้ไขปัญหา ภาครัฐได้ใช้แนวทางการป้องกันปราบปรามและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดมา แต่ยังไม่มีรูปแบบในการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
โดยหลักการสาคัญของชุมชนจัดการตนเองด้านยาเสพติดในการวิจัยครัง้ นี้ คือ พื้นฐานในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดหรือปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนจะสาเร็จลงได้ต้องขึ้นอยู่กับ ความเข้มแข็งของชุมชน จิตสานึกขององค์กร
ชุมชนและชุมชนต่อปัญหานั้น ๆ มีการประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหากับทุกฝ่าย การปรับใช้เทคนิค
วิธีการที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาของชุมชน สร้างบทบาทที่เหมาะสมระหว่างองค์กรภาครัฐเอกชนและองค์กร
ประชาชน เป็นระบบสนับสนุนเอื้ออานวยให้เกิดสภาพความสัมพันธ์ภายในชุมชน ด้วยการกระตุ้นหรือส่งเสริมให้
ทุนทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์ขึ้นมา ซึ่งความจริงชุมชนมีความเข้มแข้งในหลาย ๆ ด้านที่พร้อมจะ
แก้ปัญหายาเสพติดได้อยู่แล้ว (สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2552)
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จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญญาดังกล่าว การเรียนรู้ การสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิ ดขึ้นด้วยการ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีในชุมชนและความอบอุ่นในครอบครัว เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นสิ่งสาคัญ โดยเฉพาะ
พื้นที่เป้าหมายที่เลือกในครั้งนี้มีลักษณะเป็นตัวแทนของการเกิดวิ กฤตในชุมชนหมู่บ้านโดยทั่ว ๆ ไป การส่งเสริมทุน
ทางสังคม ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้ป้องกันยาเสพติดได้ด้วยตนเอง มีภูมิคุ้มกันที่ดี เป็นชุมชน
ที่ปลอดยาเสพติด
แนวคิดเรื่องทุนทางสังคมเริ่มเป็นที่แพร่หลายในสังคมไทยเมื่อ พ.ศ. 2540 ในครั้งที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ
จึงได้มีการย้อนมองกลับไปที่การพัฒนาก่อนหน้านั้นว่า ปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุใด แนวทางการพัฒนาที่
ยั่ ง ยื น ควรเป็ น เช่ น ไร ทุ น ทางสั ง คมถื อ ว่ า เป็ น อี ก หนึ่ ง ค าตอบของชุ ม ชนที่ จ ะสามารถแก้ ไ ขปั ญ หาต่ า ง ๆ ได้
(สานักงานกองทุนเพื่อสังคม, 2542)
แนวคิด ทฤษฎี เรื่องทุนทางสังคมที่ Putnam (1993) ได้อธิบายว่าหมายถึง ไว้วางใจ (Trust) บรรทัดฐาน
(Norm) และเครือข่าย (Network) ซึ่งมนุษย์จะประสบความสาเร็จได้ก็ต่อเมื่อมีความร่วมมือ มีความเชื่อมโยง
สัมพันธ์และมี
ความไว้วางใจกัน หรือที่เรียกว่าทรัพยากรศีลธรรม (Moral Resource) เป็นทรัพยากรประเภทที่ใช้ไม่
มีวันหมด แต่จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าไม่ถูกนามาใช้ ทุนทางสังคมทาให้คนสามารถแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น ผู้คนจะ
มีความร่วมมือกัน ความรู้สึกไว้วางใจกัน และมี การแบ่งปันกันอันจะช่วยหล่อลื่นขับเคลื่อนกลไกการทางานในชุมชน
ทาให้ชุมชนอยู่กันอย่างสันติและมีความสงบสุขมากขึ้น ทาให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมองว่ามีความจาเป็นต้องอาศัยทุนทางสังคมในพื้นที่ เพื่อให้เป็นชุมชนที่สามารถจัดการ
ตนเองในด้านการป้องกันยาเสพติดได้อย่างจริงจังและยั่งยืน จากความสาคัญดังกล่าวข้างต้น การค้นหาว่าทุนทาง
สังคมที่มีอยู่ในชุมชนมีลักษณะเป็นอย่างไร มีทุนทางสังคมประเภทใดบ้าง และการทาหน้าที่ของทุนทางสังคมที่มีอยู่
ในชุมชน เป็นอย่างไร
จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องการทราบสภาพทุนทางสังคมในชุมชนที่เกี่ยวกับลักษณะ ประเภท การทา
หน้าที่ของทุนทางสังคมเพื่อนาไปใช้ในการจัดการตนเองของชุมชนด้านยาเสพติดต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาสภาพทุนทางสังคมในชุมชนที่เกี่ยวกับลักษณะ ประเภท การทาหน้าที่ของทุนทางสังคมสู่ชุมชน
จัดการตนเองด้านยาเสพติด
วิธีดาเนินการวิจัย
เป็นการวิจัยด้วยวิธีวิทยาเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในการ
วิจัย จานวน 12 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่ ม เป้ า หมายที่ ใ ห้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ บริ บ ทชุ ม ชน ได้ แ ก่ ผู้ อ าวุ โ ส จ้ าบ้ า น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น ก านั น และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น จานวน 8 คน
2) กลุ่มเป้าหมายเฉพาะเรื่อง คือ ผู้รู้เฉพาะเรื่อง ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนทางสังคมคมในชุมชน ได้แก่ ผู้นา
กลุ่มทางสังคม ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้อาวุโส เป็นต้น จานวน 4 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ผู้วิจัยใช้แนวทางการสัมภาษณ์ (Interview Guideline) ดังนี้
1) การสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก (In-depth Interview) ตามแนวทางการสั ม ภาษณ์ (Interview
Guideline) แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structure Interview : SSI)
2) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) กระทาในระหว่างดาเนินการวิจัย โดยผู้วิจัย
เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างเปิดเผยและทาการสังเกตตามแนวทางสังเกต โดยทาการสังเกตกิจกรรม ประเพณีพิธีกรรมต่าง
ๆ ที่จัดขึ้นในชุมชน
3) การสนทนากลุ่ ม (Group Discussion) กระท าในระหว่ า งด าเนิ น การวิ จั ย เพื่ อ หาข้ อ มู ล เสริ ม จาก
เครื่องมืออื่น ทั้งนี้เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
พื้นที่ในการศึกษา คือ ชุมชนบ้านทุง่ โปร่ง ตาบลกุดจิก อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู
การเก็บข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีสัมภาษณ์เป็นหลักและใช้การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ด้วยการนัดหมาย
สัมภาษณ์มีทั้งนัดหมายที่ศาลากลางบ้าน และบางครั้งได้ติดตามไปสัมภาษณ์ที่บ้าน ส่วนการสังเกตผู้วิจัยได้เข้าร่วม
กิจกรรมและประเพณีของชุมชน โดยผู้วิจัยใช้แบบบันทึกข้อมูลและเครื่องบันทึกเสียง
การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล
การตรวจสอบข้อมูล เมื่อผู้วิจัยสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายในแต่ละวันแล้ว ผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่ได้บันทึกลงใน
แบบบันทึก แล้วนาข้อมูลไปตรวจสอบความละเอียดถูกต้องของข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสาม
เส้า (Triangulation) (ชาย โพธิสิตา, 2547) กล่าวคือ มีการตรวจสอบความถูกต้องหลายครั้งในแต่ละวันจาก
ผู้ให้ข้อมูลที่ต่างกัน การถามคาถามเดิมในเวลาต่างกัน การปรับคาถามใหม่ การสมมติเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นและ
การปรับแนวทางการสัมภาษณ์ให้เหมาะสมกับผู้ให้ข้อมูล เพื่อจะได้ทราบประเด็นที่ต้องการ
การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชน ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากการ
สังเกต การสัมภาษณ์และการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของชุมชนหมู่บ้าน ซึ่งมีข้อมูล
ค่อนข้างหลากหลาย จึงต้องมีการบันทึกทุก ครั้งที่มีการสังเกตและสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้รวบรวม ประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อม ๆ กันด้วยความรอบคอบทั้งในขณะทาการสัมภาษณ์และหลังการสัมภาษณ์
ผลการศึกษา
จากการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ทุนทางสังคมในการจัดการตนเองด้านยา
เสพติดในชุมชน มี 3 ประเภท ดังนี้ 1) ทุนมนุษย์ 2) ทุนทางสังคมประเภทสถาบัน ได้แก่ ทุนทางสังคมใน
ครอบครัว ทุนทางสังคมในชุมชน และทุนทางสังคมในโครงสร้าง และ 3) ทุนทางปัญญาและวัฒนธรรม ทุนทาง
สังคมมีลักษณะเป็นทุนที่ยึดติดอยู่ในโครงสร้างสังคมในชุมชน มีความสัมพันธ์ต่อการจัดการและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในชุมชน และทาหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) ทุนมนุษย์ โดยพื้นฐานในการแก้ปัญหายาเสพติดหรือปัญหาอื่น ๆ ในชุมชนจะประสบผลสาเร็จได้ต้อง
ขึ้นอยู่กับบุคลากรในชุมชน จะต้องมีความรู้ หมายถึง การรู้เท่าทันรูปแบบกลลวงของขบวนการค้ายาเสพติดที่แพร่
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ระบาดเข้ามาในชุมชน และรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด รู้จักนาเอาทักษะ/
ประสบการณ์ มี แนวความคิด ความเชื่อ ของคนในชุมชนที่เห็นคุณค่าว่าควรแก่การปฏิบัติ นาเอาศักยภาพความรู้
ความสามารถอันชาญฉลาดออกมาใช้แก้ปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดเข้ามาในชุมชน นอกจากนั้นยังต้องมีการการ
เรี ย นรู้ ด้ ว ยการแสวงหาความรู้ ด้ ว ยตนเองของคนในชุ ม ชนหรื อ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น เช่ น เรี ย นรู้ จ ากเหตุ ก ารณ์ จาก
สถานการณ์จริงในชีวิต จากสื่อและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันปัญหายาเสพติดมาใช้เชื่อมโยงกับวิถีการ
ดาเนินชีวิตของตนเอง ตลอดทั้งมีจิตสานึกรู้ตัวว่าตัวเองคือใคร อยู่ที่ไหน มีบทบาทอย่างไร ต้องการอะไร หรือกาลัง
รู้สึกอย่างไรต่อชุมชน
2) ทุนทางสังคมประเภทสถาบัน
2.1) ทุนทางสังคมในครอบครัว หรือสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่หน้าที่เป็นเกราะป้องกันหรือ
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดที่ดีที่สุดให้กับเด็กและเยาวชน การอยู่ร่วมกันอย่างด้วยความรักความอบอุ่นห่วงหาเอื้ออาทรต่อ
กัน สร้างสัมพันธภาพทีดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวให้ทุกคนรู้สึกว่าชีวิตมีความหมาย และมีความพึงพอใจที่ได้ใช้
ชีวิตอยู่ในครอบครัวเดียวกันตลอดทั้งมีกิจกรรมร่วมกันบ้าง หาเวลาไปเที่ยวด้วยกันเป็นบางโอกาส เมื่อเกิดปัญหาก็
มีการปรึกษาหารือกันอันจะทาให้สมาชิกในครอบครัวของชุมชนมีความผูกพัน สามารถสร้างความเข้าใจซึ่งกันและ
กัน มีการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมา รู้จักใช้การสื่ อสารที่ดี สร้างอารมณ์ขันบ้าง รู้รับฟังด้วย
เหตุและผล มีการการอบรมขัดเกลา ด้วยการกล่อมเกลาดูแลสมาชิกในครอบครัว เป็นแบบอย่างที่ ดี การเฝ้าใส่ใจ
ดูแล ซึ่งมีผลทาให้สมาชิกในครอบครัวมีบุคลิกภาพตามแนวทางที่ครอบครัวสังคมในชุมชนต้องการ โดยเฉพาะการ
หลีกเลี่ยงยาเสพติด นอกจากนั้นยังต้องรู้จักการรู้จักเลือกคบเพื่อนที่ดี กล้าพูดปฏิเสธเพื่อนที่ชักจูงไป ในทางที่ไม่ดี
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และความอยากรู้ อยากลอง ไปในทางที่สร้างสรรค์ มีความภาคภูมิใจและนับถือตนเอง
ซึ่งจะทาให้บุคคลไม่พึงพาหรือเกี่ยวข้องอบายมุขและสิ่งเสพติด ครอบครัวที่มีปัญหาเรื่องยาเสพติดมักเป็นครอบครัว
ที่แตกแยกยากจน มีหนี้สิน ขาดความรักความอบอุ่น มีวัฒนธรรมครอบครัวแบบดั้งเดิม ขาดการปรึกษาหารือกัน
ระหว่างสมาชิกในครอบครัว ผู้ใหญ่มักเป็นฝ่ายถูกเสมอ เด็กต้องฟังผู้ใหญ่ จึงทาให้การรับฟังเด็กที่อาจมีน้อยเกินไป
ก่อให้เกิดความไม่เข้าใจกันภายในครอบครัว ดังนั้น เมื่อสมาชิกในครอบครัวไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การแก้ปัญหาก็
ยิ่งลาบากมากขึ้น ดังนั้น ครอบครัวมีบทบาทสาคัญยิ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เนื่องจากการสร้างคุณค่าความ
เป็นมนุษย์และสุขภาพจิตที่ดีเริ่มจากครอบครัว
2.2) ทุนทางสังคมในชุมชน คือความสัมพันธ์อันเป็นค่านิยม หรือความผูกพันที่เข้ากันได้ด้วยการมองเห็น
ประโยชน์ที่อาจได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งมีแนวทางที่ทุกคนในชุมชน จะต้องประพฤติปฏิบัติต่อกัน เช่น
ไว้เนื้อเชื่อใจกัน การเกื้อกูลกัน การจัดสวัสดิการต่าง ๆ เป็นต้น มีกฎเหล็กของชุมชนเป็นข้อห้ามของชุมชน
เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด เช่น หากครัวเรือนใด เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นการจาหน่าย การเสพ
ติด จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้าน หรือ การรับสิ่งของบริจาคต่าง ๆ เป็นต้น มีการเฝ้าระวัง การ
สอดส่อง ตรวจตรา เฝ้าระวัง พฤติกรรมบุคคล คนแปลกหน้า หาข้อมูลคนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในชุมชนที่เข้ามา
ในชุมชน โดยการสร้างเครือข่ายแกนนาดูแลเฝ้าระวัง จัดอาสาสมัคร เดินเวรยาม แจ้งเบาะแสผู้ค้าแก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น ตลอดทั้งสามารถประนีประนอม เติมพลังใจแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ประสานรอยร้าวด้วยการ
จับเข่าคุยกัน รักใคร่ผูกพันร่วมกันต่อต้านยาเสพติด เป็นหน้าที่ของทุกคน
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2.3) ทุนทางสังคมในโครงสร้าง คือการมีบรรทัดฐาน แบบแผนความประพฤติของสมาชิกในชุมชนตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ มีพื้นฐานมาจากหลักศีลธรรมคาสอนของศาสนาหรือจรรยามารยาท ถือว่าเป็นกฎของสังคม ถ้า
ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะได้รับการลงโทษจากสังคมอย่างรุนแรง เช่น ถูกรังเกี ยจเหยียดหยาม ถูกต่อต้านจากผู้คน
ในชุมชนไม่คบค้าสมาคมด้วย การมีเครือข่าย หรือ โครงการและกระบวนการที่เชื่อมโยงสมาชิกในชุมชนเข้าด้วยกัน
มีกลุ่มและการรวมกลุม่ เพื่อรวมพลังความเชื่อมั่นศรัทธา การพึ่งพากันเอง การดาเนินการกับผู้ค้ารายย่อย ผู้เสพ กลุ่ม
เสี่ยงในชุมชนด้วยความเอื้ออาทร ให้อภัย ให้โอกาส เพื่อสร้างพลังอานาจในการป้องกันยาเสพติดในชุมชนด้วย
รูปแบบต่าง ๆนอกจากนั้นการมีสภาพแวดล้อม ที่ดีหมายถึง ในชุมชนมีแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ/ลานกีฬา ให้เด็กและ
เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หรือสภาพสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้สารเสพติดได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง
เช่น แหล่งเสื่อมโทรม แหล่งมั่วสุมที่มีการใช้และซื้อขายยาเสพติดในชุมชน เป็นต้น องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนจัด
ขึ้นในชุมชนทาหน้าที่สนับสนุนชุมชนด้าน งบประมาณ กิจกรรม โครงการ เพื่อให้ความรู้ฝึกทักษะ แก่ประชาชนให้
ได้ทราบที่มาและสาเหตุของปัญหายาเสพติด
3) ทุนทางปัญญาและวัฒนธรรม หมายถึง คติความเชื่อเรื่องบาป-บุญ กรรมดี-กรรมชั่ว นรก-สวรรค์ คติ
ธรรมคาสอนดี ๆ ที่เคยได้กล่าวถึงในชุมชน รวมถึงความเชื่อในหอปักหลักบ้านที่เป็นที่เคารพของคนในชุมชนมาแต่
อดีต ได้แก่ จารีตชุมชน ขนบธรรมเนียมปฏิบัติของคนในชุมชน เช่น การเอื้ออาทร การให้โอกาส ให้อภัยคนติดยา
ที่ยอมรับผิด(ขอสมมา) หรือไปบวชในพุทธศาสนา เป็นต้น ฮีตสิบสอง บุญประเพณี ได้แก่ ขนบธรรมเนียมประเพณี
ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาในชุมชน ซึ่งสามารถนามาประยุกต์จัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนได้ ทาหน้าทีต่ ่อยอด
สิ่งดี ๆ ของชุมชนในอดีตขึ้นมารับใช้ปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม เช่น งานบุญปลอดเหล้า เป็นต้น นอกจากนั้นภูมิ
ปัญญา ได้แก่ ความรู้ความสามารถอันชาญฉลาดที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา จากประสบการณ์ในชีวิตของบุคลากรใน
ชุมชน การรู้จักปรับ ประยุกต์ และเปลี่ยนแปลงตามสภาพการณ์ทางสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงวาท
กรรมคาสอนที่ดีงามแต่โบราณมาใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ในขณะที่ชุมชนจัดการตนเองด้านยาเสพติด คือ การดึงเอาคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหายา
เสพติดในชุมชน ตลอดทั้งการที่ชุมชนสามารถป้องกันแก้ไขการแพร่ระบาดหรือความรุนแรงจากปัญหายาเสพติดใน
ชุมชนของตนเองได้ รวมถึงต้องมีการใช้ทุนทางสังคมที่มีให้เป็ นพลังของชุมชนมาจัดการกับปัญหา มีระบบการ
บริหารจัดการการแก้ไขปัญหาตามประเด็นความเสี่ยงของการดาเนินงานตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
อย่างเป็นระบบ มีประเด็นการแก้ไขปัญหา การควบคุมกากับ และการติดตามผลอย่างชัดเจน โดยมีเป้าหมาย
ร่วมกัน คือ ครอบครัวในชุมชนมีความอบอุ่น ทุกคนในชุมชนตระหนักในปัญหายาเสพติดและร่วมกันแก้ไขหนุนเสริม
ให้องค์กรของชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ กระตุ้นให้กลุ่มอาสาที่มีความรู้ความเข้าใจพร้อมที่จะดาเนินการ
ในแต่ละมาตรการ ในขณะเดียวกันชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ไม่มีผู้ค้าผู้เสพใน
ชุมชน ทุกคนร่วมกันเฝ้าระวังเต็มพื้นที่ และมีการสร้างเครือข่ายเพิ่มขึ้น สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อปัญหายาเสพติด
ได้รับการแก้ไขที่ถูกต้อง ตลอดจนสามารถนาวัฒนธรรมประเพณีในชุมชนให้มีส่วนในการจัดการกับการแก้ปัญหายา
เสพติด การตระหนักชัดว่าปัญหาที่เข้ามาในชุมชน หากสามารถคลี่คลายผ่านไปได้นั่น คือ พลังของชุมชนที่ทาให้เห็น
คุณค่าของพลังในชุมชน หรือ “พลังของทุนทางสังคม”นั้นเอง
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สรุปผล
ทุนทางสังคมมีลักษณะเป็นทุ นที่ยึดติดอยู่ในโครงสร้างสังคมในชุมชน ทุนทางสังคมในการจัดการตนเอง
ด้านยาเสพติดในชุมชน มี 3 ประเภท ดังนี้ 1) ทุนมนุษย์ 2) ทุนทางสังคมประเภทสถาบัน ได้แก่ ทุนทางสังคม
ในครอบครัว ทุนทางสังคมในชุมชน และทุนทางสังคมในโครงสร้าง และ 3) ทุนทางปัญญาและวัฒนธ รรม ทา
หน้าที่ ดังนี้ ประเภททุนมนุษย์ ทาหน้าที่นาความรู้ประสบการณ์มาแก้ไขปัญหายาเสพติด ประเภททุนทางสังคมใน
สถาบัน ได้แก่ ทุนทางสังคมในครอบครัวทาหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ทุนทางสังคมในชุมชนทาหน้าที่สร้าง
ความไว้เนื้อใจกันร่วมแรงร่วมใจกันในการต่อต้านยาเสพติด ทุนทางสังคมในโครงสร้างทาหน้าที่สร้างวิถีชุมชนบน
แบบแผนที่ดี และทาหน้าที่สนับสนุนชุมชนด้านงบประมาณ กิจกรรม โครงการ เพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะในการ
ดาเนินชีวิตให้ห่างไกลยาเสพติด สุดท้ายคือประเภททุนทางปัญญาและวัฒนธรรมทาหน้าที่สร้างความกลมเกลียว
หลอมรวมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชนให้มีวิถีชีวิตที่ดีงาม จะเห็นได้ว่าทุนทางสังคมได้ผสมผสาน
นาไปสู่การจัดการตนเองของชุมชนด้านยาเสพติดทั้งนั้น
อภิปรายผล
ทุนทางสังคมในชุมชนมีลักษณะเป็นทุนที่ยึดติดอยู่ในโครงสร้างสังคมในชุมชน ทาหน้าที่ค้าจุนชุมชน ซึ่ ง
อาจจะจาแนกได้ 3 ประเภท ประกอบด้วย
1) ทุนมนุษย์ ซึ่งทาหน้าที่นาความรู้ประสบการณ์มาแก้ไขปัญหายาเสพติด สอดคล้องกับเพ็ญประภา ภัทรานุกรม
(2553) กล่าวว่า การเป็นคนที่คุณภาพ มีความรู้ มีสติปัญญาและมีทักษะ มีคุณธรรม มีวินัยและความรับผิดชอบ
มีทัศนคติที่ดีในการทางาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายเพื่อค้าจุนชุมชนและสอดคล้อง
กับศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี (2557) ที่ให้ทัศนะว่าเป็น ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติเฉพาะส่วนบุคคล โดย
เกิดจากการเสริมสร้าง สั่งสม และรวบรวมมาตั้งแต่เยาว์วัย เริ่ มจากครอบครัวยึดโยงอยู่ในโครงสร้างสังคมใน
ชุมชน
2) ทุนที่อยู่ในรูปสถาบัน ประกอบด้วย
2.1) ทุนทางสังคมในครอบครัว ทาหน้าที่อบรมขัดเกลาสมาชิกในครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Colman (1988) ที่อธิบายว่าทุนทางสังคมมีผลอย่างสาคัญในการผลักดันให้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยม
ปลาย โดยทุนทางสังคมในครอบครัวซึ่งประเมินจากการอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันของสมาชิกในครอบครัวที่สะท้อน
ให้เห็นระบบการขัดเกลาของสมาชิกในครอบครัว และยังสอดคล้องกับอานันท์ กาญจนพันธุ์ (2543) ที่กล่าวว่า
ความสามารถ ความเชื่ อ และความศรั ท ธา ก่ อ เกิ ด จากการมี ค วามสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ใ นครอบครั ว รวมไปถึ งการมี
สัมพันธภาพที่ดีกับคนรอบข้างในครอบครัวก็ถือว่าเป็นทุนทางสังคมในครอบครัว และยิ่งกว่านั้น ยังสัมพันธ์กับ
ข้อสรุปของพรเพ็ญ เพชรสุขศิริ (2539) ที่สรุปว่า ครอบครัวมีบทบาทสาคัญยิ่งในการสร้างภูมิคมุ้ กันยาเสพติด โดย
สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์และสุขภาพจิตที่ดีเริ่มจากครอบครัว
2.2) ทุนทางสังคมในชุมชน ทาหน้าที่คอยหนุนนาชุมชนให้เกิดการจัดการที่ดีโดยมีการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ร่วมกัน สอดคล้องกับอานันท์ กาญจนพันธุ์ (2543) ที่มองว่า ทุนทางสังคมในชุมชน เป็นเรื่องของ
ความร่วมมือของคนในชุมชน ซึ่งต่างตอบแทนซึ่งกันและกัน มีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน เคารพในกฎและจารีตของ
ชุมชนมีความสัมพันธ์กันในลักษณะเครือข่าย เพื่อนาไปสู่แนวทางในการแก้ปัญหาและนาไปสู่ผลประโยชน์ร่วมกัน
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2.3) ทุนทางสังคมในโครงสร้าง ทาหน้าที่คอยกาหนดและคอยวางกฎเกณฑ์กติกาทางสังคมให้คนในชุมชนปฏิบัติให้
เป็ น ไปตามครรลองที่ ดี ง ามสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ Halpern (2005) ที่ ไ ด้ อ ธิ บ ายให้ เ ข้ า ใจว่ า การเชื่ อ ม
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของเครือข่ายกับบรรทัดฐานทางสังคม ที่ตั้งอยู่บน กฎเกณฑ์ ค่านิยม และความคาดหวัง
ร่วมกันระหว่างสมาชิก จะต้องมีมาตรการควบคุมทางสังคม ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งมาตราการดังกล่าวสามารถ
บารุงรักษาบรรทัดฐานและเครือข่ายในการสนับสนุนการทากิจกรรมร่วมกัน ระหว่างปัจเจกบุคคลกับชุมชน และ
สถาบันหรือองค์กรที่เป็นทางการ เป็นเงื่อนไขสาคัญในการให้การสนับสนุน สร้างความไว้วางใจรวมทั้งความร่วมมือ
ระหว่างประชาชน สามารถสร้างรูปแบบของทุนทางสังคม ซึ่งเป็นโครงสร้างทางสังคม
3) ทุนทางปัญญาและวัฒนธรรม ทาหน้าที่สร้างความกลมเกลียว หลอมรวมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของคนในชุ ม ชนให้ มี วิ ถี ชี วิ ต ที่ ดี งาม ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ ค ากล่ า วที่ ว่ า ที่ ก ล่ า วว่ า ทุ น ทางปั ญ ญาและวั ฒ นธรรมมี
ความหมายรวมไปถึงระบบคุณค่าในชุมชนที่มีอยู่และภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่คิดค้นสร้างสรรค์ขึ้น โดยต้องการให้
ความสาคัญไปที่การเลือกสรรภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่ดี ควบคู่กับการต่อยอดหรือปรับปรุงเพื่อเพิ่มมูลค่าของ
สินค้าและบริการตลอดจนการเพิ่มคุณภาพชีวิตขอคน (จีระ หงส์ลดารมภ์ (2549) จึงอาจกล่าวได้ว่า “ทุนทาง
ปัญญา บ่งบอกถึงความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบและสามารถประยุกต์ใช้จนนาไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทุนทางสังคมที่มาจากภูมิพื้นบ้าน วิถีวัฒนธรรม กฎกติกา ข้อบังคับ ฮีตสิบสองคองสิบสี่ ประเพณีที่สังคม
สั่งสมไว้ และอาจนามาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาสังคมได้โดยไม่จาเป็นต้องพึ่งทุนทางเศรษฐกิจหรือทุนที่เป็นตัวเงิน
เสมอไป (วิทยากร เชียงกูล และพรภิรมณ์ เอื่อมธรรม, 2547)
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การวิเคราะห์สภาพปัญหาและศักยภาพชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนัน
ของเด็กและเยาวชนชุมชนหนองโรง จังหวัดกาญจนบุรี
Problems and Community Potentials Analysis for Preventing
and Solving Gambling Problems in Children and Youth of
Nongrong Community, Kanchanaburi Province
อภิชาติ ใจอารีย์1
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและระดับความรุนแรงของปัญหาการเล่นการพนันของ
เด็กและเยาวชน และวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันของเด็กและเยาวชนของ
ชุมชนหนองโรง อาเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เอกสาร
การสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมกลุ่มย่อย และการสารวจพื้นที่ ผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วย แกนนาชุมชน สมาชิก
ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ตัวแทนกลุ่ม/องค์กรในชุมชน ตัวแทนเด็กและเยาวชน และตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ของ
สังคม จานวน 35 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา อีกทั้งมีการสะท้อนประสบการณ์การเรียนรู้ผ่าน
เวทีชุมชน
ผลการวิจัย พบว่า สภาพปัญหาและระดับความรุนแรงของปัญหาการเล่นการพนันของเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านหนองโรงยังอยู่ในระดับที่ไม่รุนแรงมาก แต่มีเด็กและเยาวชนส่วนหนึ่งเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนัน ชุมชนจึง
มีความต้องการในป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อลดแนวโน้มในการทวีความรุ่นแรงขึ้น โดยชุมชนบ้านหนองโรงมี
ศักยภาพและทุนทางสังคมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันของเด็กและเยาวชนแบบมีส่วนร่วมใน 6 ด้าน
คือ 1) ด้านความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรท้องถิ่น 2) ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 3) ด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรมและ
ประเพณีชุมชน 4) ด้านการรวมกลุ่ม 5) ด้านความสัมพันธ์ทางเครือญาติ และ 6) ด้านศักยภาพของผู้นา โดย
ศักยภาพที่โดดเด่นที่สุด คือ ด้านความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรท้องถิ่น ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี
จากการสะท้อนประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านเวทีชุมชน เสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันของ
เด็กและเยาวชนเป็นการบูรณาการระหว่างศักยภาพและทุนทางสังคมชุมชน โดยเน้นที่กิจกรรมป่าชุมชนเป็นหลัก
ตามด้วยทุนวัฒนธรรมประเพณีและทุนมนุษย์ผสานกับมาตรการทางกฎหมายและกระบวนการเรียนรู้
คาสาคัญ: ศักยภาพชุมชน, ปัญหาการเล่นพนันของเด็กและเยาวชน, ทุนทางสังคม
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Abstract
The major objective of this qualitative research was to analysis of community potentials for
preventing and solving gambling problems in children and youth of Nongrong Community,
Kanchanaburi Province. Nongrong Community in Kanchanaburi province was selected as the study site.
Data collection with document analysis, in-depth interview, focus group discussion, and community
servey.
Key informants include community leaders, community members, local wisdom scholars,
representatives of group and community organization, representatives of children and youth, and
external participants from various local organizations, totaling 35 persons. Data were obtained and
analyzed with content analysis. In addition, the lesson learned was reflected through a community
forum.
It was revealed that Nongrong Community has gambling problem of children and youth was
not very serious. The community has a need for prevention and resolution to reduce the tendency to
increase strength. Nongrong community has the potential and social capital to participate in 6 aspects:
1) the abundance of local resources, 2) the local wisdom, 3) the way of life, cultural and community
traditions, 4) group integration, 5) relative relationships, and 6) leadership potential. Ban Huai
Sapansamakkee community forest is the most prominent community capital. In addition, the lesson
learned was reflected through a community forum to proposed prevention and resolution was the
integrated between potential and community capital, with emphasis on natural resources capital,
namely, community forest along with cultural and tradition capital, and human capital, combined with
legal and learning process.
Keywords: community potentials, gambling problems in children and youth
บทนา
จากการรายงานสถานการณ์ด้านสังคมของประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
12 พบว่า วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น คนใน
สังคมให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว และขาดความ
รับผิดชอบ กรอปกับความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้ง
โอกาสและความเสี่ยง โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคของคน (คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2558: 6-14) ปัญหาหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เกี่ยวกับการเสื่อม
ถอยของวัฒนธรรมอันดีงาม ความก้าวหน้าของการติดต่อสื่อสาร และการขยายตัวของเครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ
ปัญหาการติดการพนันในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการวิจัย "โครงการเฝ้าระวังรักษาคุณภาพ

438

อนาคตเยาวชนไทย" ของสานักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และสถาบันรามจิตติ (2548) พบว่า ปัญหา
ที่รุนแรงที่สุด 5 อันดับแรก คือ การพนันในกลุ่มเยาวชน และการศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์ ร่ วมกับสถาบันวิจัย
สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สารวจสถิติสถานการณ์ของการเล่นพนัน พบว่า มีเยาวชนอายุน้อยกว่า 24 ปี เล่น
พนันกว่าร้อยละ 4 หรือเกือบ 2 ล้านคน โดยการศึกษาทางการแพทย์ พบเหตุผลอย่างชัดเจนว่า การที่เด็กและ
เยาวชนเริ่มเล่นพนันตั้งแต่อายุยังน้อยจะมีโอกาสติดพนันสูงกว่าเมื่อเล่นการพนันในอายุมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้
กล่าวว่า “ผู้ที่มีปัญหาการพนันอย่างรุนแรงส่วนใหญ่เริ่มเล่นการพนันได้ตั้งแต่อายุยังน้อย” นอกจากนี้เด็กและ
เยาวชนยังมีอัตราการติดการพนันได้อย่างถูกกฎหมายในหลายรูปแบบถึงร้อยละ 3 ซึ่งสูงกว่าผู้ใหญ่ 2-4 เท่า และ
พบว่ามีผู้ปกครองเพียงร้อยละ 5 ที่พยายามจะห้ามบุตรหลานจากการเล่นการพนัน" (ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะ
เอนก, 2556) และการศึ ก ษาของมธุ ร ดา สุ ว รรณโพธิ์ (2557) พบว่ า เยาวชนส่ ว นใหญ่ ที่ เ ล่ น การพนั น อยู่ ใ น
สภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการพนัน เช่น ร้านสนุกเกอร์ใกล้บ้า น ที่มักมีตู้ม้าอยู่ด้วยเสมอ ร้านสะดวกซื้อมักมี
นิตยสารฟุตบอลที่มีอัตราแต้มต่อสาหรับเล่นพนันฟุตบอล ตามมหาวิทยาลัยมีโต๊ะบอลตั้งอยู่รอบๆ มีเด็กเดินโพย
บอลไปชวนเล่นพนันถึงในมหาวิทยาลัย
การพนันส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะด้านสมอง งานวิจัยด้าน
การแพทย์ระบุชัดเจนว่าการพนันเป็นเกมที่สามารถทาลายสมองของเด็กและเยาวชนได้อย่างถาวร องค์การอนามัย
โลกกาหนดให้พฤติกรรมติดการพนันเป็นความผิดปกติทางจิตชนิดหนึ่ง เรียกว่า Pathological Gambling หรือ โรค
ติดพนัน ซึ่งผู้เล่นการพนันจะมีความทุกข์จากการเล่นพนั น แต่ก็หยุดไม่ได้ยังคงต้องเล่นต่อไปนอกจากนี้พบว่า
เยาวชนที่ติดการพนันยังทาสิ่งที่ไม่เหมาะสมและผิดกฎหมาย ดังนี้ ปล้นชิงทรัพย์ ร้อยละ 60 ทาร้ายคนใกล้ชิด ร้อย
ละ 12 ขายทรัพย์สินใช้หนี้ ร้อยละ 9 ขายบริการทางเพศ ร้อยละ 7 พยายามฆ่าตัวตาย ร้อยละ 6 และค้ายาเสพติด
ร้อยละ 5 ตามลาดับ (มธุรดา สุวรรณโพธิ์, 2557)
จากที่กล่าวข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการ
สื่อสาร ที่ส่งผลให้เกิดการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วผ่านทางโลกเสมือนจริงทาให้ผู้คนมีความรู้มากขึ้น
เกิดเครือข่ายทางสังคมในโลกเสมือนจริงซึ่งมีอิทธิพลต่อการดารงชีวิตมากขึ้นทุกขณะ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน จะ
มีการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการสื่อสารได้อย่างสะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลา สาหรับคนที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน
และไม่สามารถเลือกสิ่งดีๆ ได้ด้วยตนเอง จะเป็นกลุ่มที่ตกอยู่ ในภาวะเสี่ยง ขาดการกลั่นกรองในการเลือกรับและ
นาไปปฏิบัติและถูกชักนาเข้าสู่วงจรการพนันในหลากหลายรูปแบบ เช่น การพนันฟุตบอลออนไลน์ เกมส์ออนไลน์
หวยใต้ดิน เป็นต้น
ศักยภาพชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นการพนันในเด็กและเยาวชน: ประเด็นวิจัย
พื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดกาญจนบุรถี ือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรธรรมชาติและเป็นพืน้ ที่เกษตรกรรมที่สาคัญของประเทศ อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่มีการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมและบริการค่อนข้างมาก จึงจาเป็นต้องมีการวางแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดการพนัน
ในเยาวชนซึ่งเป็นผลพวงที่ตามมาของการพัฒนาและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและบริการทีข่ าดความสมดุล
โดยเฉพาะการอาศัยศักยภาพของชุมชนในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งศักยภาพของชุมชนสะท้อนให้เห็นในรูปแบบของ ทุน
ทางสังคม (Social Capital) หรือทุนชุมชน คือ ชุดของทรัพยากรที่ฝังตัวอยู่ในความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับ
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ชุมชน ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาทุนที่เป็นมนุษย์
(Human Capital) หรือเป็นเครือข่ายทางสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่และเด็ก ซึ่งมีคณ
ุ ค่าต่อการเติบโต
ของเด็ก ทุนทางสังคมอาจจะมีอยูใ่ นครอบครัว และในชุมชนก็ได้ (Coleman, 1990: 300 ; 1994: 334 อ้างใน
จามะรี เชียงทอง, 2549: 162-163) ทุนทางสังคมที่ผู้วิจัยสนใจที่จะนามาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความร่วมมือ
ของภาคส่วนต่างๆ ในสังคม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดการพนันในเยาวชน คือ ทุนชุมชนของชุมชนบ้าน
หนองโรงซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าความรู้ ภูมิปัญญาและงานสร้างสรรค์ที่เกิดจาการค้นพบโดยผูท้ รงความรู้ใน
ท้องถิ่น (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, 2557) อาจจะอยู่ในลักษณะทีส่ ัมผัสได้ และสัมผัสไม่ได้ เช่น ขนบธรรมเนียม ประเพณี
พิธีกรรม ศิลปะการแสดง เป็นต้น ด้วยเหตุนผี้ ู้วิจัยจึงเห็นความสาคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดการ
พนันในเยาวชนผ่านศักยภาพชุมชน
จากการจัดเวทีค้นหาปัญหาและความต้องการในการแก้ไขปัญหาของชุมชนเบื้องต้นกับแกนนาชุมชน เมื่อ
วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ ที่ทาการป่าชุมชนฯ พบว่า ปัญหาหนึ่งที่ชุมชนเห็นว่าเป็นปัญหาทีส่ าคัญ และ
สร้างผลกระทบโดยรวมต่อภาพลักษณ์และการพัฒนาชุมชน คือ ปัญหาเด็กและเยาวชนบางส่วนในชุมชนเล่นการ
พนัน ได้แก่ การพนันฟุตบอลผ่านเวปไซต์ออนไลน์ และการพนันหวยใต้ดิน ซึ่งมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น
เรื่อยๆ หากชุมชนไม่มีการจัดการที่ดี เนื่องมาจากผู้ปกครองไม่สามารถตรวจสอบได้ จากการวิเคราะห์ชุมชนเบื้องต้น
พบว่า ชุมชนยังมีแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกันอย่างไม่เป็นระบบ โดยจะเป็นลักษณะทีต่ ่าง
ครอบครัวต่างดูแลกันเอง ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงศักยภาพชุมชนที่จะสามารถนามาบูรณาการเป็นเครื่องมือในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา พบว่า ชุมชนยังมีรูปแบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติ มีขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงานที่
ยังคงสืบสานอยู่ เช่น การทาบุญกลางบ้าน การร้องเพลงเหย่ย เป็นต้น
การศึกษาในครั้งนี้ จึงมุ่งที่จะศึกษาสภาพปัญหาและระดับความรุนแรงของปัญหาการเล่นการพนัน
วิเคราะห์ศักยภาพชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันของเด็กและเยาวชนของชุมชนหนองโรง โดย
คาดหวังว่าจะนาไปสู่การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกชุมชนในลักษณะการ
ทางานแบบพหุภาคี ที่มีการประสานความร่วมมือภายใต้ปัจจัยเอื้อและเงื่อนไขของภาคประชาชน ภาครัฐ
ภาคเอกชน สถาบันทางสังคมต่างๆ รวมทั้งกระตุ้นให้ชุมชนมีความสนใจและมีแนวทางการดาเนินการเพื่อแก้ไข
ปัญหาอย่างจริงจัง ทาให้เกิดความร่วมมือในการวางแผนและร่วมมีบทบาทในการค้นหาแนวทางและกลวิธีในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยอาศัยความร่วมมือตามศักยภาพชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ
และปัจจัยสนับสนุนความสาเร็จในชุมชนเอง
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและระดับความรุนแรงของปัญหาการเล่นการพนันของเด็กและเยาวชนแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชนหนองโรง อาเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
2. เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนเพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันของเด็กและเยาวชนของชุมชน
หนองโรง อาเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่มีเก็บข้อมูลอย่างหลากหลาย โดยมีวิธีเก็บข้อมูลดังนี้
1. ศึกษาสถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนเล่นการพนันและระดับความรุนแรง เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การวิเคราะห์เอกสารและหลักฐานต่างๆ ในชุมชน เช่น แผนพัฒนาตาบล ระยะ 5 ปี รายการผลการดาเนินงานต่างๆ
เป็นต้น การจัดประชุมกลุ่มย่อยกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล หลัก การสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยแบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้าง
เกี่ยวกับสภาพปัญหาและระดับความรุนแรงของปัญหาการเล่นการพนันของเด็กและเยาวชนกับกลุ่มผู้นาชุม ชน
ตัวแทนชาวบ้าน ตัวแทนเด็กและเยาวชน การทาแบบวัดระดับทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับปัญหาการติดการพนัน
กับเยาวชน ตลอดจนการเดินสารวจสภาพแวดล้อมในชุมชน และการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ
2. วิเคราะห์ศักยภาพและทุนสังคมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นการพนันของเด็กและ
เยาวชนแบบมีส่วนร่วม สาหรับขั้นตอนนี้เริ่มต้นที่การสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยแบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับ
ศักยภาพและทุนทางสังคมที่โดดเด่นของชุมชน ประสบการณ์การแก้ไขปัญหาการพนันแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
โดยสร้างขึ้นตามฐานคิดปัจจัยที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน คือ ด้านบุคคล ด้านการบริหารและด้านโครงสร้าง
ชุมชน หลังจากนั้นจัดเวทีกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ศักยภาพและทุนสังคมของชุมชนในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการเล่นการพนันของเด็กและเยาวชน และร่วมกันตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องด้วย
นอกจากนี้ ในขณะสัมภาษณ์และทากิจกรรมต่างๆ ผู้วิจัยได้สังเกตและบันทึกพฤติกรรมของผู้ให้ข้อมูลที่
ผู้ วิ จั ย อยู่ ร่ วมในสถานการณ์นั้ น เพื่ อ การเก็บ และรวบรวมข้ อ มูล นี้จ ะช่ ว ยให้ เข้ า ใจพฤติก รรมของผู้ ใ ห้ข้ อมูลว่า
สอดคล้องกันกับการให้สัมภาษณ์หรือร่วมกิจกรรม รวมทั้งใช้เทคนิคการสนทนาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ
ความตรงของข้อมูลระหว่างผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูล
พื้นที่วิจัย
ผู้วิจัยเลือกพื้นที่ศึกษาแบบเจาะจงเพื่อเป็นกรณีศึกษา ได้แก่ ชุมชนหนองโรง ตาบลหนองโรง อาเภอพนม
ทวน จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้เพราะชุมชนหนองโรงเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลของการพัฒนาและการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและบริการ เนื่องจากเป็นทางผ่านของเส้นทางการท่องเที่ยวจึงทาให้มีนักท่องเที่ยว
หรือบุคคลจากนอกพื้นที่เข้ามายังพื้นที่จานวนหนึ่ง และมีการพัฒนาระบบการสื่อสารไร้สายรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่ง
อาจจะเป็นมูลเหตุให้เด็กและเยาวชนในชุมชนเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ และเกิดการเบี่ยงเบนพฤติกรรมเข้าสู่เส้นทาง
การพนันผ่านสังคมออนไลน์จากเวปไซต์ ต่างๆ และเริ่มมีการร่วมตัวของแกนนาชุมชนในการทากิจกรรมต่างๆใน
ชุมชน ตลอดจนมีการทางานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่เป็นอย่างดี และมีปัจจัยเชิงบริบทที่
เอื้อต่อความสาเร็จในการทางานแบบมีส่วนร่วมดังนั้นผลการศึกษาชุมชนดังกล่าว ผู้วิจัยคาดว่าจะได้ ข้อสรุปร่วมกัน
ในการหารูปแบบการมีส่วนร่วมแบบพหุภาคีเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นการพนันของเด็กและเยาวชน
ผ่านทุนทางสังคมอย่างยั่งยืน
ผู้ให้ข้อมูลหลัก
ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ กลุ่มคน ตัวแทนและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การเล่ นการพนันของเด็กและเยาวชนผ่านศัก ยภาพชุมชนพื้น ที่ศึก ษาที่ผู้วิจัยเลื อกแบบเจาะจง และใช้เทคนิ ค
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Snowball ในการค้นหาผู้ให้ข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นปัญหาและข้อมูลวิจัย ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้นาชุมชน คือ
กานันตาบลหนองโรง ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตาบล สมาชิ กองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัด อบ.ต.
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบล ตัวแทนกลุ่มอาชีพ ตัวแทนกลุ่มสตรี ตัวแทนกลุ่มเยาวชน ผู้อาวุโส และผู้รู้ของ
ชุมชน ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ชาวบ้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวแทนครูจากโรงเรียนในพื้นที่
ตัวแทนอาจารย์จากสถาบันการศึกษา คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ตัวแทน
ภาคเอกชนที่ทางานในพื้นที่ คือ บริษัท สยามเฟอเรสทรี จากัด (SCG) และตัวแทนภาครัฐบาลอื่นๆ คือ เจ้าหน้าที่
อนามัย รพ.สต.บ้านหลุมหิน และเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้ ตัวแทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุ มชน ตัวแทนจากองค์กร
อิสระ คือ ตัวแทนเครือข่ายเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี จานวน 35 คน
เครื่องมือวิจัย
1. แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เป็นเครื่องมือที่ใช้กับวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ
1.1 บริบทของชุมชนที่เอื้อต่อการเข้าไปพัวพันกับการพนันของคนในชุมชนและเยาวชน
1.2 ปัญหา มูลเหตุของปัญหา ผลกระทบ ระดับความรุนแรงของปัญหา และพฤติกรรมการเล่น
การพนันของเยาชน
1.3 ศักยภาพและทุนทางสังคมที่โดดเด่นของชุมชน
1.4 ประสบการณ์การแก้ไขปัญหาการพนันแบบมีส่วนร่วมของชุมชน โดยสร้างขึ้นตามฐานคิด
ปัจจัยที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน คือ ด้านบุคคล ด้านการบริหารและด้านโครงสร้างชุมชน
โดยผู้วิจัย และทีมวิจัยชุมชนร่วมกันสร้างขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดการวิจัยข้างต้น หลังจากนั้นนาแบบ
สัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา นาแบบสัมภาษณ์มาแก้ไขและนาไปใช้ใน
ภาคสนาม และทาการแก้ไขปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ทุกครั้งที่ใช้เก็บข้อมูลภาคสนาม เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับ
บริบทที่ศึกษาและตอบคาถามการวิจัย แบบสัมภาษณ์ที่ปรับแก้เพิ่มเติมแล้วจะมีการนากลับไปสัมภาษณ์ซ้าเฉพาะ
ข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์
2. แบบวัดระดับทัศนคติและพฤติ กรรมเกี่ย วกั บปัญหาการติดการพนัน เพื่อใช้วัดระดับทัศนคติ แ ละ
พฤติกรรมฯ ของเยาวชน โดยผู้วิจัย และทีมวิจัยชุมชนร่วมกันสร้างขึ้นเป็นคาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ (Rating scale) ตามรูปแบบของ Likert’s scale
หลังจากนั้นนาเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 และนาเครื่องมือไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างในชุมชนใกล้เคียง จานวน 30 คน
เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น ได้เท่ากับ 0.897
3. ข้อคาถามในเวทีระดมความคิดเห็น การจัดประชุมกลุ่มย่อย และเวทีสะท้อนคิดและรับฟังข้อเสนอแนะ
4. บันทึกภาคสนาม เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ในการบันทึกจากการสังเกตในภาคสนามและใช้บันทึกเสริม
จากการสัมภาษณ์ บันทึกนี้จะช่วยในการสภาพการณ์ ในภาคสนามทั้ งทางกายภาพและชีว ภาพ รวมถึงบั น ทึ ก
ปรากฏการณ์ในภาคสนามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ โดยผู้วิจัยจัดระบบการบันทึกภาคสนามออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
บั น ทึ ก สั้ น (jotted noted) บั น ทึ ก ความคิ ด เห็ น นั ก วิ จั ย (researcher inference notes) และบั น ทึ ก ภาคสนาม
(field noted)
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การวิเคราะห์ข้อมูล
สาหรับข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับสภาพปัญหาและระดับความรุนแรงของปัญหาการเล่นการพนันของ
เด็กและเยาวชน ศักยภาพชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันของเด็กและเยาวชนของชุมชนหนองโรง
อาเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเนื้อหา และมีการสะท้อนประสบการณ์การ
เรียนรู้ผ่านเวทีชุมชน ส่ วนข้อมูลทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับปัญหาการติดการพนัน วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา
สภาพปัญหาและระดับความรุนแรงของปัญหาการเล่นการพนันของเด็กและเยาวชน
จากการศึกษา พบว่า ชุมชนให้ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน โดยเล็งเห็นว่าเด็กและ
เยาวชนจะเป็นกาลังในการพัฒนาชุมชนในอนาคต สาหรับสภาพปัญหาและระดับความรุนแรงของปัญหาการเล่นการ
พนันของเด็กและเยาวชนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนหนองโรง พบว่า มีเด็กและเยาวชนในชุมชนบางส่วนเข้าไปพัวพัน
กับการเล่นการพนัน เช่น การพนั นฟุตบอลออนไลน์ การเล่นเกมออนไลน์ หวยใต้ดิน ชนไก่ เป็นต้น และจากการ
สอบถามพฤติกรรมการเล่นการพนันของเด็กและเยาวชนรวมทั้งสมาชิกในครอบครัว พบว่า เด็กและเยาวชนส่วน
ใหญ่ไม่มีประสบการณ์การเล่นการพนัน ส่วนเด็กและเยาวชนที่มีประสบการณ์การเล่นการพนันจะเล่นทั้งหวยใต้ดิน
ไพ่ ชนไก่ ฟุตบอล เกมตู้ และยังมีเด็กส่วนหนึ่งยังคงมีพฤติกรรมการเล่นการพนันอยู่โดยเฉพาะหวยใต้ดิน และ
ฟุตบอล นอกจากนี้ พ่อแม่และญาติของเด็กและเยาวชน ส่วนมากเล่นพนันนานๆ ครั้ง ประเภทการเล่นพนันของคน
ในครอบครัวเล่นมากที่สุดคือ หวยบนดิน/ใต้ดิน/ลอตเตอรี่/หวยรายวันน้อยที่สุดคือการพนันฟุตบอล ทัศนคติต่อการ
เล่นพนัน พบว่า เด็กและเยาวชนมีทัศนคติเชิงบวกต่อการเล่นการพนันโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนทัศนคติ
เชิงลบต่อการเล่นการพนันโดยรวมอยู่ในระดับน้อย สะท้อนให้เห็นว่า เด็กและเยาวชนบ้านหนองโรงมองเห็นว่าการ
พนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อตนเองและสังคม แสดงว่าสถานการณ์การเล่นการพนันของเด็กและเยาวชนยังไม่ถือว่ารุนแรง
จนยากต่อการแก้ไข และชุมชนประเมินว่าปัญหาดังกล่าวยังไม่ถือว่ามีความรุนแรงหรืออยู่ในภาวะวิกฤต แต่เป็น
ปัญหาที่คนในชุมชนต้องให้ความสาคัญมากที่สุด เนื่องจากชุมชนเล็งเห็นว่าหากชุม ชนไม่จัดการกับปัญหาดังกล่าว
คาดว่าจะส่งกระทบเป็นลูกโซ่และก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา เช่น การฉกชิงวิ่งราว การลักขโมย การโกหกคดโกง
และที่จะเลวร้ายที่สุด คือ การเข้าสู่เส้นทางการค้ายาเสพติด หรือการก่ออาชญากรรมในที่สุด ภาพลักษณ์ที่ดีงามของ
ชุมชนจะเสื่อมเสียไปในที่สุด ทั้งนี้เนื่องมากจากรูปแบบการเล่นการพนันของเด็กและเยาวชนเริ่มเปลี่ยนไป คือ เป็น
การเล่นพนันออนไลน์ผ่าโทรศัพท์มือถือที่มีแนวโน้มมากขึ้น เพราะพ่อ -แม่ผู้ปกครองตรวจสอบการใช้โทรศัพท์มือถือ
ของลูกหลานตนเองได้ยาก รวมทั้งไม่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ด้วย รวมทั้งในชุมชนมีการ
พัฒนาระบบการสื่อสารไร้สาย มีร้านอินเทอร์เนตมาเปิดในชุมชนจานวนหนึ่ ง ส่งผลให้เด็กและเยาวชนเข้า ถึ ง
เครือข่ายสังคมออนไลน์สะดวกมากยิ่งขึ้น
“..จริงๆ ปัญหาที่ชุมชนเราเป็นห่วงและเฝ้าระวังมากที่สุด คือ ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งการเสพ และการขาย
แต่เป็นปัญหาที่แก้ไขยากมากๆ..คาดว่ามีผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และต้องใช้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะ เช่น ตารวจ...พวกเรามองว่ามันเกินความสามารถชุมชนในการจัดการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
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...ทีนนี้ อกจากปัญหาเรื่องการทากินแล้ว ชุมชนของเราให้ความสาคัญกับเด็กและเยาวชนมากๆ เราถือว่าเขาจะกลาย
มาเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาชุมชนในอนาคต..ในอดีตที่ผ่านมาเราเคยสร้างทีมเด็กและเยาวชนมาช่วยกั นทา
กิจกรรมอนุรักษ์ป่าชุมชน แต่ตอนนี้เด็กๆกลุ่มนั้นก็โตเป็นหนุ่มสาวกันหมดแล้ว บางคนก็ไปเรียนต่อที่อื่น บางคนก็มี
ครอบครัวต้องทามาหากินไม่มีเวลามาทางานเพื่อส่วนร่วม..ที่ผ่านมามีเด็กในชุมชนส่วนหนึ่งไม่ได้เรียนต่อ..และเริ่ม
เห็นเด็กของเราส่วนหนึ่งไปยุ่งเกี่ยวกับการพนัน โดนเฉพาะฟุตบอล ที่กาลังพัฒนามากๆ ในประเทศไทย ตลอดจน
การพัฒนาเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เนต..พวกเราเห็นด้วยว่า ถ้าชุมชนของเรามาร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ไว้
แต่เนิ่นๆ จะดีกว่าต้องมาตามแก้ไขทีหลัง...ตัดไฟเสียแต่ต้นลม...”
สรุปเสียงสะท้อนจากเวทีชุมชนนอกจากนี้ผู้วิจัยและทีมวิจัยชุมชนยังได้เก็บข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับ
ทัศนคติ และพฤติกรรมการเล่นการพนันของเด็กและเยาวชน และเจาะลึกไปที่การเล่นพนันฟุตบอล โดยการ
สอบถามด้วยแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 12 – 18 ปี ด้วยการสุ่มอย่างง่าย
จานวน 84 คน (จากจานวนเด็กและเยาวชนที่มีอายุ 12-18 ปี จานวน 482 คน) ผลการศึกษา พบว่า
พฤติกรรมและทัศนคติต่อการเล่นการพนันของเด็กและเยาวชน
จากการสอบถามเด็กและเยาวชนบ้านหนองโรงเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติต่อการเล่นการพนันด้วย
แบบสอบถาม ผลการศึกษาเป็นดังนี้
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.0 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 44.0 มีอายุเฉลี่ย
อยู่ที่ 15 ปี กาลังศึกษาอยู่ในระดับ มัธยมศึกษาปีที่6 หรือ ปวช. 3 คิดเป็นร้อยละ 22.6 รองลงมา คือ ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 17.9 และร้อยละ 8.3 ไม่ได้เรียนหนังสือ มีรายได้ต่อวันเฉลี่ย 89 บาทต่อวันแหล่ง
รายได้ คือ พ่อ-แม่ หรือผู้ปกครองคิดเป็นร้อยละ 76.3 และทางานพิเศษ ร้อยละ 23.7
ประสบการณ์การเล่นพนัน พบว่า เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ในการเล่นพนัน คิดเป็นร้อย
ละ 57.1 โดยเด็กและเยาวชนที่เคยมีประสบการณ์ในการเล่นพนัน คือ การพนันฟุตบอล เล่นไพ่ และหวยใต้ดิน
สาหรับการเล่นพนันของคนในครอบครัว พบว่า พ่อ-แม่ ของเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 53.0 เล่นพนันนานๆ
ครั้ง ชนิดของการพนัน คือ หวยใต้ดิน ลอตเตอรี่ หวยรายวัน เล่นไพ่ การพนันฟุตบอล เป็นต้น เด็กและเยาวชนส่วน
ใหญ่มีเพื่อนที่เล่นการพนัน คิดเป็นร้อยละ 73.8 โดยเฉพาะการพนันฟุตบอล
ทัศนคติของเด็กและเยาวชนบ้านหนองโรงต่อการเล่นการพนัน พบว่า เด็กและเยาวชนมีทัศนคติเชิงบวก
ต่อการเล่นการพนันโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.36, S.D.= 0.21) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า เด็กและ
เยาวชนมีทัศนคติเชิงบวกต่อการเล่นการพนันในระดับมาก 2 ข้อ คือ การพนันทาให้คนขาดความรับผิดชอบ ( X =
3.62, S.D.= 1.09) และคนที่เล่นพนันมีปัญหาเรื่องเงินไม่พอใช้เป็นประจา ( X = 3.52, S.D.= 1.23) และระดับปาน
กลาง 3 ข้อ คือ การพนันทาให้มีสุขภาพจิตและสุขภาพร่างกายแย่ลง ( X = 3.29, S.D.= 1.15) การพนันเป็น
กิจกรรมที่สังคมรังเกียจ ( X = 3.24, S.D.= 1.08) และการเล่นพนันทาให้ไม่ค่อยมีคนให้ความเคารพนับถือ( X =
3.11, S.D.= 1.15) ส่วนทัศนคติเชิงลบต่อการเล่นการพนันโดยรวมอยู่ในระดับน้อย ( X = 2.12, S.D.= 0.19) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เด็กและเยาวชนมีทัศนคติเชิงลบต่อการเล่นการพนัน อยู่ในระดับน้อยทุกข้อ (ตารางที่
1)
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ผลการศึกษาในส่วนนี้สะท้อนให้เห็นว่า เด็กและเยาวชนบ้านหนองโรงมองเห็นว่าการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อ
ตนเองและสังคม แสดงว่าสถานการณ์การเล่นการพนันของเด็กและเยาวชนยังไม่ถือว่ารุนแรง จนยากต่อการแก้ไข
ซึ่งทีมวิจัยจะได้นาเอาข้อมูลส่วนนี้ไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาศักยภาพ และการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไป
ตารางที่ 1 ทัศนคติของเด็กและเยาวชนบ้านหนองโรงต่อการเล่นการพนัน
ทัศนคติต่อการพนัน
ทัศนคติเชิงบวก
1. การเล่นพนันทาให้ไม่ค่อยมีคนให้ความเคารพนับถือ
2. การพนันทาให้คนขาดความรับผิดชอบ
3. คนที่เล่นพนันมีปัญหาเรื่องเงินไม่พอใช้เป็นประจา
4. การพนันเป็นกิจกรรมที่สังคมรังเกียจ
5. การพนันทาให้มีสุขภาพจิตและสุขภาพร่างกายแย่ลง
รวม

X

S.D.

แปลผล

3.11
3.62
3.52
3.24
3.29
3.36

1.15
1.09
1.23
1.08
1.15
0.21

ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ตารางที่ 1 (ต่อ)
ทัศนคติต่อการพนัน
ทัศนคติเชิงลบ
1. การพนันทาให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
2. การพนันทาให้ได้รับการยกย่องนับถือจากเพื่อนหรือคนใกล้ชิดและ
สร้างจุดเด่นให้กับตนเอง
3. การพนันทาให้เข้าสังคมได้ง่ายขึ้น
4. การพนันช่วยผ่อนคลายจากความเครียด
5. การพนันเป็นกิจกรรมทางกีฬาและนันทนาการอีกลักษณะหนึ่งไม่เป็น
การกระทาผิด
6. การพนันทาให้มีความกล้ามากขึ้น
7. การพนันทาให้รู้สึกว่าไม่ตกยุคหรือเชย
รวม

(n=84)
แปลผล

X

S.D.

1.89
1.92

0.93
0.93

น้อย
น้อย

2.13
2.37
2.05

1.00
1.06
0.97

น้อย
น้อย
น้อย

2.13
2.37
2.12

0.99
0.89
0.19

น้อย
น้อย
น้อย

ศักยภาพชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันของเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านหนองโรง เป็นชุมชนประวัติศาสตร์ตั้งอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีมีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ
เชิงเขาและภูเขาสูงที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายของพรรณไม้และสัตว์ป่า โดยเฉพาะ
ทรัพยากรป่าไม้ ที่ชาวบ้านเรียกชื่อตามพันธุ์ไม้เด่นที่ขึ้นในพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศว่า ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพาน
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ลักษณะประชากรทั้งหมดคนไทยพื้นราบคนในชุมชนมีความเห็นอกเห็นใจ และรู้รักสามัคคีกันเป็นอย่างดี มีรูปแบบ
ความสัมพันธ์แบบเครือญาติ เคารพผู้อาวุโส และเชื่อฟังผู้นาชุมชน โดยผู้นาชุมชนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการของชุมชน ถือเป็นผู้ที่มีภาวะความเป็นผู้นาสูง มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จนได้รับการยอมรับจาก
คนในชุมชนและภายนอกชุมชนเป็นอย่างดี ทั้งนี้เนื่องจากต่างมีประสบการณ์ที่ผ่านความยากลาบากร่วมกันในการ
ดารงชีวิต แก้ปัญหาภัยแล้งและผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่า ยังมีประสบการณ์ความสาเร็จในการทางานแบบมี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชน และการจัดการป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมเกษตรและภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้นในชุมชน
โดยมีอาชีพเสริมในการหาของป่าขายแก่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเห็ดโคน และผักหวานป่า นอกจากนี้ยังพบว่า คนใน
ชุมชนมีการรวมกลุ่มกันเพื่อทากิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย
ชุ ม ชนหนองโรงนั บ เป็ น ชุ ม ชนที่ มี ทุ น ทางสั งคมของชุ ม ชนค่ อ นข้ า งเยอะและหลากหลาย ได้ แ ก่ ทุ น
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่โดดเด่นที่สุด คือ ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี ทุนวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ที่โดดเด่น คือ วัฒนธรรมเครือญาติ วัฒนธรรมเกษตร วัฒนธรรมชาวนา โดยเฉพาะการทานา การทาขวัญ
ข้าว เพลงเหย่ย ร่อยพรรษา ทาบุญกลางบ้าน ทุนมนุษย์ จากที่กล่าวข้างต้น ทุนมนุษย์ของชุมชนที่ได้รับการยอมรับ
คือ ผู้นาชุมชมที่มีวิสัยทัศน์ได้รับการยอมรับ ทั้งผู้นาอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมทั้งปราชญ์ชาวบ้าน ที่
มีทั้งองค์ความรู้และประสบการณ์มากมาย เช่น การแพทย์แผนไทย สมุนไพร พืชพันธุ์ท้องถิ่น การจักสาน การแปร
รูปผลผลิตทางการเกษตร ส่วนทุนกายภาพอาจจะไม่โดดเด่นมากแต่ก็มีให้เห็น คือ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชุมชนบ้านห้วย
สะพาน
ผลการศึกษา พบว่า ชุมชนหนองโรง อาเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เป็นอีกตาบลหนึ่งที่มีทุนชุมชนที่
โดดเด่น สามารถนามาต่อยอดเพื่อพัฒนาชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
1. ด้านความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า ชุมชนบ้านหนองโรง มีสภาพพื้นที่
เป็นภูเขาสูง สลับกับที่ราบเชิงเขา และที่ราบริมแหล่งน้า มีป่าไม้ล้อมรอบทั้งหมดมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์
โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ สร้างอาหารให้กับชุมชนและรายได้เสริมให้กับชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น หน่อไม้ ผักหวานป่า เห็ดต่างๆ รวมทั้งสัตว์ป่า ประกอบกับชาวบ้านซึ่งอาศัยอยู่บริเวณพุน้าที่ถือว่าเป็น
ต้นแบบของนักอนุรักษ์เพราะได้ดูแลรักษาความสมบูรณ์ของป่าไม้บริเวณหัวพุน้าไว้ พร้อมกับการตื่นตัวของชุมชนใน
ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ ที่มีการจัดกิจกรรมรักษาป่าอย่างต่อเนื่อง เช่น การสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น การปลูกป่าวน
เกษตร การทาแนวเขตป่าชุมชน ตั้งกฎระเบียบในการรักษาป่าในรูปแบบป่าชุมชน ทาให้สภาพทรัพยากรในชุมชน
หนองโรงยังคงตอบสนองชุมชนในการแก้ไขปัญหาความยากจนได้บ้าง โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสสามารถนารายได้จาก
ป่าสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้
2. ด้ า นองค์ ค วามรู้ แ ละภู มิ ปั ญ ญาของชุม ชน พบว่ า ชุ ม ชนหนองโรง มี อ งค์ ค วามรู้ และภูมิ ปัญญาที่
หลากหลาย มีผู้เชี่ยวชาญมากมายทั้งด้านสมุนไพร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและของป่า การจักสาน และ
งานฝีมือ โดยองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่ขึ้นชื่อของชุมชน คือ ภูมิปัญญาในการอนุรักษ์ป่าชุมชน บนฐานคิดที่ว่าคน
จะเข้ า ไปจั ด การให้ น้ อ ยที่ สุ ด แต่ อ นุ รั ก ษ์ โ ดยอาศั ย ธรรมชาติ ช่ว ยฟื้ น ฟู ตั ว เองภู มิ ปั ญ ญาการแปรู ป ผลิ ต ผลทาง
การเกษตรและป่า เช่น การสานเปล การทาเห็ดโคนดอง เป็นต้น จนกลายเป็นสินค้าที่มีผู้ต้องการจากภายนอกชุมชน
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เป็นจานวนมากและองค์ความรู้ที่สาคัญอีกประการ คือ องค์ความรู้จากการประสบการณ์ของคนในชุมชนที่ร่วมมือ
กันแก้ปัญหาความยากจนของชุมชน โดยการหนุนเสริมจากหน่วยงานภายนอก
3. ด้านการดารงชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน พบว่า ชาวชุมชนหนองโรงส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ โดยวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่ นที่สุด คือ การทานา ซึ่งจะมีพิธีกรรมที่ตามมากมากมาย เช่น การทาขวัญข้าว
การเผาข้าวหลาม รวมถึงกาลเล่น เช่น การร้องเพลงเหย่ย การร่อยพรรษา การตีกลองยาว ราวง เป็นต้น ะหากเป็น
พิธีกรรมหรือประเพณีของชุมชนทุกคนในชุมชนจะเข้ามามีส่วนร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยวัดยังเป็นศูนย์รวมทางด้าน
จิตใจของคนในชุมชน เป็นการรวมกลุ่มของเครือญาติและเพื่อนพ้องให้มาพบกัน จึงมีความรักและความสามัคคีใน
ชุมชน
นอกเหนือจากคาสอนของคนเฒ่าคนแก่ในเรื่องของการดารงชีวิต และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อนาไปประยุกต์ใช้และถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่แล้ว ชาวบ้านหนองโรงยังคงรักษาประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดมา
จากบรรพบุรุษ ความเชื่อทางศาสนา และพิธีกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ เช่น การทาบุญกลางบ้าน กระแบะ
กระบาล การทาบุญป่าชุมชน ตลอดจนองค์ความรู้ในเรื่องของอาหารและพืชสมุนไพร ที่นาไปสู่การพัฒนาระบบการ
ผลิตอาหารเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตให้แก่ชุมชนหนองโรงและใกล้เคียงต่อไป
4. ด้านการรวมกลุ่ม เครือข่ายองค์กรชุมชน พบว่า ชุมชนบ้านหนองโรงมีการรวมกลุ่ม และกิจกรรมที่
หลากหลาย เช่น กลุ่มทางด้านอาชีพ กลุ่มทางด้านเกษตรกรรม กลุ่มทางด้านฌาปนกิจ กลุ่มทางด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มระดับชุมชนและระดับตาบลที่หลากหลายทาให้ชุมชนมีเวที
แลกเปลี่ยน เรียนรู้แนวคิดและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรมที่หลากหลาย รวมทั้งมีการหนุนช่วยจากหน่วยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างหลากหลายเช่นกัน
5. ด้านความสัมพันธ์ทางเครือญาติ พบว่า ชุมชนบ้านหนองโรงมีรูปแบบความสัมพันธ์ทางเครื อญาติ
เนื่องจากส่วนใหญ่มีชาติพันธุ์เดียวกัน คือ เป็นคนไทยพื้นราบ ที่อพยพมาจากแห่งหนเดียวกัน มีความสัมพันธ์แบบพี่
น้องและนับถือกันแบบเครือญาติ นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ในการก่อตั้งชุมชนร่ วมกันมา จึงทาให้ชุมชนไม่ค่อยมี
ความแตกแยก มีการเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และไปมาหาสู่กันอย่างต่อเนื่อง เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิด
และพัฒนาชุมชนร่วมกันมีความเชื่อในผู้นาทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีการยอมรับเชื่อถือในระบบราชการ
มีสัมพันธภาพที่ดีกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย
6. ด้านศักยภาพของผู้นา พบว่าผู้นาชุมชนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการของชุมชนบ้านหนองโรง
เป็นบุคคลที่มีความรู้มีกระบวนการคิดในเชิงเหตุและผลที่ลุ่มลึกชัดเจนเป็นระบบและมีประสบการณ์ในการเป็น ผู้นา
และการบริหารจัดการที่ดี รู้จักตนเองและความต้องการของตนเองและ/หรือชุมชนโดยรวมตลอดจนรู้เท่าทันนโยบาย
ของภาครัฐสามารถวิพากษ์วิเคราะห์ผลดีผลเสียและหาแนวทางที่เหมาะสมกับชุมชนของตนเองได้ดังนั้นจึงสามารถ
เลือกสรรและต่อรองกับภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิผลประกอบกับความสามารถในการบริหารจัดการโดยการจัดแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบแก่แกนนาตามความสามารถในด้านต่างๆเปิดโอกาสให้ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมคิดร่วมทา
สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันนับเป็นขุมพลังที่สาคัญของชุมชนในการพัฒนาอย่างมีเอกลักษณ์เป็นตัวของตัวเอง
มุ่งสู่เป้าหมายตามที่ชุมชนท้องถิ่นต้องการทาให้ชาวบ้านยอมรับในความสามารถและนับถือผู้นาของตนเอง
จากที่กล่าวมีทั้งหมด แสดงให้เห็นถึงเอกภาพในมิติทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหนองโรงและ
ศักยภาพของชุมชนในการสร้างการมีส่วนร่วมกับคนในชุมชนให้มีความรู้รักสามัคคี เห็นคุณค่าของทรัพยากรชุมชน
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เคารพเชื่อฟังผู้นาและกฎระเบียบของชุมชน และมีการรวมพลังเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันอีกทั้งประสบการณ์ที่ดีของ
ชุมชนในการแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ โดยการหนุนเสริมจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งศักยภาพดังกล่าว
ของชุมชนนับเป็นปัจจัยเชิงบริบทที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันของเด็กและเยาวชนชุมชนหนอง
โรงแบบมีส่วนร่วมดังแสดงในภาพที่ 1
บริบทชุมชน
ชุมชนเก่าแก่ วัฒนธรรมแบบเกษตรกรรม มีวิถีชีวิต

แบบเรียบง่าย เคารพผู้อาวุโส

มีความสัมพันธ์แบบ

ปัญหาและสถานการณ์ของชุมชน

ความต้องการของชุมชน

เป็นทางผ่านของเส้นทางการท่องเที่ยว

สร้างรูปแบบ/แผนการพัฒนา

มีการพัฒนาระบบอินเตอร์เนตชุมชน

เด็กและเยาวชน

เด็กและเยาวชนเข้าไปพัวพันการพนัน

การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อ

เกมส์ออนไลน์ กระแสบริโภคนิยม

แก้ไขปัญหาของชุมชน

ผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่
ยังเล่นการพนัน โดยเฉพาะหวยบนดินและ

สิ่งแวดล้อม: ป่าไม้ สัตว์ป่า พุน้า ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น: ภูมิปัญญาการ
อนุรักษ์และการหาอยู่หากินร่วมกับป่าไม้ การ
จัดการน้า การแปรรูปผลผลิต
ศักยภาพของผู้นาชุมชน: มีภาวะผู้นา มีความรู้
มีกระบวนการคิดเชิงเหตุ-ผล มีการบริหาร

การดารงชีวิต วัฒนธรรมและประเพณี: นับถือศาสนา

พนันของเด็กและเยาวชน

ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและ

ศักยภาพชุมชนในการป้องกันและ
แก้
ขปัญหา
ศักยภาพชุ
มไชนหนองโรงในการ
การเล่นพนันของเด็กและเยาวชน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่น

ใต้ดิน

จัดการที่ดี เป็นที่ยอมรัยของชุมชน

พุทธและสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัฒนธรรมแบบเกษตรกรรม วิถี
ชีวิตที่เรียบง่าย

การรวมกลุ่ม และเครือข่าย: มีกลุ่มองค์กร
ภายในชุมชนที่หลากหลาย เกิดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ: คนพื้นราบและ
กลุ่มชาติพันธุ์ มีประสบการณ์ร่วมกัน นับถือกัน
แบบเครือญาติ เคารพผู้อาวุโส

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันของเด็กและเยาวชนชุมชน
หนองโรงแบบมีสว
่ นร่วม

ภาพที่ 1 ศักยภาพชุมชนหนองโรงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันของเด็กและเยาวชน
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สรุปผลวิจัยและอภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ชุมชน พบว่า ปัญหาหนึ่งที่ชุมชนเห็นว่าเป็นปัญหาที่สาคัญ และสร้างผลกระทบโดยรวม
ต่อภาพลักษณ์และการพัฒนาชุมชน คือ ปัญหาเด็กและเยาวชนบางส่วนในชุมชนเล่นการพนัน ได้แก่ การพนัน
ฟุตบอลผ่านเวปไซต์ออนไลน์ และการพนันหวยใต้ดิน ซึ่งมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ หากชุมชนไม่มี
การจัดการที่ดี เนื่องมาจากผู้ปกครองไม่สามารถตรวจสอบได้ จากการวิเคราะห์ชุมชนเบื้องต้น พบว่า ชุมชนยังมี
แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกันอย่างไม่เป็นระบบ โดยจะเป็นลักษณะที่ต่างครอบครัวต่าง
ดูแลกันเอง ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงศักยภาพและทุนชุมชนด้ านวัฒนธรรมที่จะสามารถนามาบูรณาการเป็นเครื่องมือใน
การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่ อป้ องกัน และแก้ไขปัญหา พบว่า ชุมชนยังมีรูปแบบความสัม พัน ธ์แ บบเครือญาติ มี
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงานที่ยังคงสืบสานอยู่ เช่น การทาบุญกลางบ้าน การร้องเพลงเหย่ย การจัดการป่า
ชุมชน เป็นต้น
ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(2558: 6-14) ที่กล่าวว่า ปัญหาหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เกี่ยวกับการเสื่อม
ถอยของวัฒนธรรมอันดีงาม ความก้าวหน้าของการติดต่อสื่อสาร และการขยายตั วของเครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ
ปัญหาการติดการพนันในกลุ่มเด็กและเยาวชน และการวิจัย "โครงการเฝ้าระวังรักษาคุณภาพอนาคตเยาวชนไทย"
ของสานักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และสถาบันรามจิตติ (2548) พบว่า ปัญหาการพนันในกลุ่ม
เยาวชนอายุระหว่าง 12 ถึง 24 ปี โดยเฉพาะการเล่นการพนันผ่านโทรศัพท์มือถือ และเวปไซต์เป็นปัญหาที่สร้าง
ผลกระทบรุนแรงของประเทศไทย และการศึกษาของ มธุรดา สุวรรณโพธิ์ (2557) พบว่า สาเหตุที่วัยรุ่นติดการพนัน
ได้ง่ายมี 4 ประการ ดังนี้ 1) สื่ออินเตอร์เนตออนไลน์ มีการโฆษณามากมายบนโลกอินเตอร์เนต สามารถเข้ าไปใช้
บริการได้อย่างง่ายดาย 2) เพื่อนแนะนาให้เล่น และวัยรุ่นมีแนวคิดลองเล่นดูดีกว่า 3) ร้อนเงิน หรือมีความต้องการ
วั ต ถุ ต ามสมั ย นิ ย มสู ง และ 4) ปั ญ หาครอบครั ว นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า เยาวชนส่ ว นใหญ่ ที่ เ ล่ น การพนั น อยู่ ใ น
สภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการพนัน เช่น ร้านสนุกเกอร์ ใกล้บ้าน ที่มักมีตู้ม้าอยู่ด้วยเสมอ ร้านสะดวกซื้อมักมี
นิตยสารฟุตบอลที่มีอัตราแต้มต่อสาหรับเล่นพนันฟุตบอล ตามมหาวิทยาลัยมีโต๊ะบอลตั้งอยู่รอบๆ มีเด็กเดินโพย
บอลไปชวนเล่นพนันถึงในมหาวิทยาลัย
ชุ ม ชนหนองโรงนั บ เป็ น ชุ ม ชนที่ มี ทุ น ทางสั งคมของชุ ม ชนค่ อ นข้ า งเยอะและหลากหล าย ได้ แ ก่ ทุ น
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่โดดเด่นที่สุด คือ ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี ทุนวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ที่โดดเด่น คือ วัฒนธรรมเครือญาติ วัฒนธรรมเกษตร วัฒนธรรมชาวนา โดยเฉพาะการทานา การทาขวัญ
ข้าว เพลงเหย่ย ร่อยพรรษา ทาบุญกลางบ้าน ทุนมนุษย์ จากที่กล่าวข้างต้น ทุนมนุษย์ของชุมชนที่ได้รับการยอมรับ
คือ ผู้นาชุมชมที่มีวิสัยทัศน์ได้รับการยอมรับ ทั้งผู้นาอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมทั้งปราชญ์ชาวบ้าน ที่
มีทั้งองค์ความรู้และประสบการณ์มากมาย เช่น การแพทย์แผนไทย สมุนไพร พืชพันธุ์ท้องถิ่น การจักสาน การแปร
รูปผลผลิตทางการเกษตร ส่วนทุนกายภาพอาจจะไม่โดดเด่นมากแต่ก็มีให้เห็น คือ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชุมชนบ้านห้วย
สะพาน
จากที่กล่าวมาทั้งหมดในข้างต้น แสดงถึงศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชนบ้านหนองโรงในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการเล่นพนันของเด็กและเยาวชนแบบมีส่วนร่ วม ทั้งด้านบริบททางเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม
ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณสมบัติของผู้นาชุมชนและสมาชิกชุมชน ความเข้มแข็งของกลุ่มต่างๆ ในชุมชน เป็นต้น
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ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศิริพร พันธุลี (2553: 53) และศุภพร ไทยภักดี และ พันธ์จิตต์ พรประธานสมบัติ
(2550: 69-79) ที่กล่าวในทานองเดียวกันว่า ศักยภาพของชุมชนที่เอื้อต่อความเข้มแข็งของชุมชน คือ ศักยภาพด้าน
ผู้นาชุมชน การมีปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มองค์กรภายในชุมชน ทรัพยากรท้องถิ่น วัฒนธรรม
ท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติ
วัฒนธรรมเด่นของชุม ชนบ้านหนองโรง คือ วัฒนธรรมแบบเกษตรกรรม วัฒนธรรมแบบเครือญาติ ที่
ชาวบ้านมีความรักความผูกพัน เคารพผู้ใหญ่ผู้อาวุโส เคารพซึ่งกันและกัน มีความผูกพันกับธรรมชาติ ทั้ง ดิน น้า ป่า
ไม้ มาตั้งแต่อดีต มีความกตัญญูรู้คุณในสิ่งที่มีคุณ มีความเคารพเกรงกลัวต่อสิ่งศักดิ์สิ ทธิ์ เกรงกลัวต่อบาป กลัวถูก
ตาหนิ กลัวถูกลงโทษทางสังคมและกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของชื่น ศรีสวัสดิ์ และคณะ (2550) ที่
กล่าวว่า วัฒนธรรมแบบชาวนาหรือแบบเกษตรกรรม วัฒนธรรมแบบเครือญาติ นับเป็นปัจจัยสาคัญที่เอื้อต่องานการ
พัฒนาชุมชน
ศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชนบ้านหนองโรงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันของเด็ก
และเยาวชนแบบมีส่วนร่วม สามารถนามาบูรณาการภายใต้กลไกความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาชุมชนได้ ทั้งนี้
เนื่องจากทุนทางสังคมช่วยสนับสนุนและเป็นตาข่ายรองรับทางสังคมที่มีประสิทธิภาพและเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
เพื่อรองรับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในชุมชน นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะเชิงปฎิบัติการ
เกี่ยวกับการนาทุนทางสังคมเป็นจุดเริ่มต้นและพัฒนาไปสู่การช่วยให้ชุมชนเกิดพลังในการขับเคลื่อนงานและแก้ไข
ปัญหาที่มีอยู่ในชุมชน ภายใต้การหนุนเสริมของหน่วยงานภาครั ฐและสถาบันทางสังคมอื่นๆ (สุนทร นนทเกษ,
2559) และสอดคล้องกับงานวิจัยของอุทิศ ทาหอม และคณะ (2558) ที่พบว่า ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสามารถนามาใช้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนได้ทั้งใน
รูปแบบของการจัดการน้า การสร้างจิตรสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการสร้างธนาคาร
ปุ๋ยหมักและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน พร้อมมีข้อเสนอแนะว่า ทุนทางวัฒนธรรมเป็นทรัพยากรที่
สะสมอยู่ในระบบความคิด ความเชื่อ ค่านิยม วัตถุสิ่งของ รวมไปถึงแนวทางการดาเนินชีวิตของชุมชนบ้านตามาที่
ชาวบ้านเข้าไปมีส่วนร่วมและช่วยกันสืบทอด และนาความรู้เผยแพร่ ให้คนรุ่นหลังได้นาทุนทางวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ส่วนการศึกษาของวุฒิชาติ ทองศรี และคณะ (2557) ที่
พบว่า การใช้ทุนทางสังคม และทุนวัฒนธรรมที่มี อยู่ในชุมชนสามารถนามาปรับใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดได้จริง และได้นาเสนอแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยชุมชนนั้นชุมชนไม่สามารถพึ่งพา
ระบบการดาเนินงานของภาครัฐเพียงด้านเดียวได้ หากแต่ชุมชน จาเป็นต้องสร้างกระบวนการภายในชุมชนโดย
การบูรณาการระบบการ ดาเนินงานภายในชุมชนคือ ระบบการสั่งการของผู้นาทางการในชุมชน และระบบประเพณี
วัฒนธรรมชุมชนเข้าด้วยกัน โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ระบบผู้นาทางการจาเป็นต้องใช้
บทบาท ของผู้นาในชุมชนเป็นตัวเชื่อมประสานทั้งคนในชุมชน และนโยบาย ภาครัฐให้กับคนในชุ มชนได้รับทราบ
แล้วนามาบูรณาการกับระบบวัฒนธรรมชุมชนภายในให้สามารถสร้างรูปแบบกิจกรรมในการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหายาเสพติดได้ ซึ่งระบบวัฒนธรรมชุมชนที่สามารถนามาสร้างแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้
นั้น จาเป็นต้องอาศัยเครือข่ายทางสังคม การพึ่งพาอาศัย การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และการติดต่อสื่อสารโดย
ส่วนมากจะยังคงอยู่ในกลุ่มระบบเครือญาติ ระบบผู้นาทางธรรมชาติ ผู้อาวุโสในชุมชน และวัฒนธรรมความเชื่อของ
คนในชุมชน
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนงานในชุมชนบนฐานศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชน
1. จากข้อค้นพบในประเด็นที่ว่า การนาศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชนมาเป็นจุดเริ่มต้นและพัฒนา
ไปสู่การช่วยให้ชุมชนเกิด พลังในการขับเคลื่อ นงานและแก้ไ ขปัญหาที่มี อยู่ ในชุม ชน ภายใต้การหนุนเสริ ม ของ
หน่วยงานภาครัฐและสถาบันทางสังคมอื่นๆ ดังนั้นจึงควรใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพราะถือ
เป็นการเริ่มต้นที่ดีในการวางรากฐานการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม ที่สอดแทรกกระบวนการวิจัยเข้าไปด้วย ซึ่ง
สามารถยกระดับศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชน ตลอดจนคุณภาพการทางานของชุมชนให้เป็นที่ยอมรับได้
2. ข้อเสนอแนะในการปรับใช้ขยายผล ควรพิจารณาเลือกพื้นที่ที่มีบริบทใกล้เคียงกับชุมชนบ้านหนองโรง
คือ ระดับความรุนแรงของปัญหายังไม่มากนัก คนในชุมชนเห็นความสาคัญของเด็กและเยาวชน พร้อมเปิดโอกาสให้
เด็กและเยาวชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชน ไม่มองว่าเด็กและเยาวชนเป็นปัญหาเป็นภาระที่คนใน
ชุมชนต้องรับผิดชอบ อีกทั้งเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้กระแสการพัฒนาและได้รับผลกระทบจากภายนอกค่อนข้างเร็ว แนว
ทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันของเด็กและเยาวชน คือ การดาเนินการเองโดยชุมชนด้วยศักยภาพ
และทุนทางสังคมที่โดดเด่นของชุมชน และการหนุนเสริมวิทยาการใหม่จากหน่วยงานภายนอก โดยมีข้อควรคานึงถึง
คือ ศักยภาพของผู้นาชุมชน ความเข้มแข็งของสมาชิกชุมชน ความสอดคล้องกับทุนทางสังคม และการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกชุมชน พื้นที่ที่จะนารูปแบบไปปรับใช้ ผู้นาชุมชนต้องมีศักยภาพในการหลอมรวมสมาชิกชุมชนให้เข้ามามี
ส่วนร่วม ยอมรับข้อจากัด และข้อเสนอแนะจากภายนอกชุมชน ชุมชนต้องมีทุนทางสังคม เด่นของชุมชนที่สมาชิกใน
ชุมชนยึดถือปฏิบัติร่วมกันมา ซึ่งจะเป็นการง่ายต่อการรวมคนเข้ามาร่วมทางานเพื่อชุมชน
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วิเคราะห์อานาจการสอบสวนและประสิทธิภาพการทางาน
ตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต: ไทยกับสิงคโปร์
THE ANALYSIS OF ANTI-BRIBERY AND CORRUPTION INVESTIGATION AND
ITS EFFICIENCY: THAILAND AND SINGAPORE
สมชาย ธรรมสุทธิวัฒน์1, และฉลองรัฐ เจริญศรี2
บทคัดย่อ
การสืบสวนสอบสวนตามรัฐบัญญัติป้องกันการทุจริต บทที่ 241 ของสิงคโปร์มีบทบัญญัติในเชิงรุก โดยให้
อานาจกับผู้อานวยการหรือผู้สอบสวนพิเศษจับโดยไม่ต้องมีหมายจับ อัยการมีอานาจที่จะเรียกดูข้ อมูลแม้ว่าจะมี
กฎหมายอื่นระบุข้อห้ามไว้ ระวางโทษทั้งจาทั้งปรับอย่างสูงกับบุคคลที่ไม่ยอมเปิดเผยข้อมูล เป็นต้น กฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของไทยมีเนื้อหาความเป็นกฎหมายสากล กล่าวคือ
ประกอบด้วยหลักสิทธิมนุษยชน หลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ รวมทั้งหลักประกันความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหา
เมื่อได้ศึกษาการดาเนินงานของ คณะกรรมการ ป.ป.ช. และ สานักงานสอบสวนการทุจริต ในสี่มิติ คือ ความเป็น
อิสระ ความชัดเจนและรวดเร็ว ความเป็นมืออาชีพและภาพลักษณ์ พบว่าประเทศไทยควรกาหนดแนวทางการ
ต่อต้านการทุจริต ดังนี้ 1. รัฐบาลทุกชุดควรแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองอย่างชัดเจนในการต่อต้านการทุจริต 2.
นารัฐบัญญัติป้องกันการทุจริตของสิงคโปร์มาปรับใช้ตามความเหมาะสม 3. สนับสนุนการทางานของพนัก งาน
เจ้าหน้าที่ในสานักงาน ป.ป.ช. อย่างเท่าเทียม 4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบต่างๆของสานักงาน ป.ป.ช. เช่น ระบบ
สารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล เทคนิคการสืบสวนสอบสวน 5. สร้างแนวร่วมและเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและ
ป้องกันการกลั่นแกล้งใส่ความเจ้าหน้าที่ของรัฐ
คาสาคัญ: การทุจริต คณะกรรมการ ป.ป.ช สานักงานสอบสวนการทุจริต
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ABSTRACT
Chapter 241 of Singapore’s Prevention of Corruption Act stipulates a proactive investigative
approach. This chapter empowers the Director or Special Investigators of the Corrupt Practices
Investigation Bureau to make an arrest without a warrant. The Public Prosecutor, notwithstanding
any statement in any other law, may demand access to information and hand a severe fine penalty
and imprisonment sentence to any individual who denies such access. Thailand’s organic laws on
prevention and suppression of corruption have been written based on internationally accepted
principles of legislation, with an emphasis on protection of human rights, transparency,
accountability, and justice for the accused.
This study examined the operation of Thailand’s Office of the National Anti-Corruption
Commission and Corruption Investigation Bureau in four aspects, namely, autonomy, clarity &
speed, professionalism, and image. The study has identified five principles that Thailand should
follow in its fight against corruption. First, it is essential that the government make a clear political
stand against corrupt practices. Second, the government might apply Singapore’s anti-corruption
act when and where appropriate. Third, officials of the Office of the National Anti-Corruption
Commission need to be given equal operational support. Fourth, the supporting facilities of Office
of the National Anti-Corruption Commission, for example, the information technology, databases,
and technical support for investigation, have to be regularly improved and upgraded. Finally, it is
necessary that alliances and networks be established to combat corrupt practices and prevent
attempts to defame, slander, or wrongly accuse state officials.
Keywords: Corruption, Anti-Corruption Commission, Corrupt Practices Investigation Bureau
บทนา
การป้องกันและปราบการทุจริตเป็นเรื่องสาคัญระดับโลกที่นานาประเทศพึงตระหนักถึงผลกระทบและ
ร่วมมือกันป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจัง ดังเห็นได้จาก อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
ค.ศ.2003 (United Nations Convention against Corruption –UNCAC) ซึ่งเป็นกฎหมายระหว่างประเทศด้าน
การต่อต้านการทุจริตฉบับแรกของโลกที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อต้านการ
ทุจริตและแก้ไขข้อบกพร่องอันก่อให้เกิดการทุจริต ตลอดจนเป็นกรอบกาหนดการวางหลักเกณฑ์ทางกฎหมายของ
ประเทศสมาชิกต่างๆ ทั่วโลก (United Nations, 2004 p.7) ในทางเดียวกัน กลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติ
แห่ ง เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ (Association of South East Asian Nations-ASEAN) หรื อ อาเซี ย น มี ค วาม
ตระหนักต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และกาหนดให้มีหลักกฎหมายในเรื่องดังกล่าวเพื่ อให้เป็นมาตรฐานร่วมกัน
ซึ่งนอกจากประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศได้ลงนามและให้สัตยาบันอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
การทุจริตแล้ว (สหภาพเมียนมาเป็นประเทศล่าสุดที่ได้ลงนามและให้สัตยาบัน) การเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่

454

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนยังได้ก าหนด
กรอบความร่วมมือต่อต้านการทุจริตไว้ใ นพิม พ์เ ขียวด้ านประชาคมการเมือ งและความมั่ นคงอาเซียน (ASEAN
Political-Security Community Blueprint) ในหั ว ข้ อ การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต (Prevent and
combat corruption) (กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, 2559 หน้า 42) โดยได้จัดทาบันทึกความเข้าใจว่า
ด้ ว ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต (Memorandum of Understanding (MOU) on
Cooperation for Preventing and Combating Corruption) ตั้งแต่ปี ค.ศ.2004 เป็นต้นมา
สาหรับประเทศไทยได้เข้าร่วมลงนามและให้สัตยาบัน อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
ค.ศ. 2003 และการลงนามจัดทาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของ
อาเซียน ขณะที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภากาหนดให้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเป็นนโยบายเร่งด่วน พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตขึ้นในหน่วยงานราชการ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และพัฒนาระบบข้าราชการ
ให้เกิดความโปร่งใส เพื่อให้ภาพลักษณ์การการทุจริตของประเทศไทยดีขึ้นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจน
เพื่อยกระดับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของประเทศไทยอยู่ในระดับมาตรฐานสากล
ในสมัยโบราณนั้น เมื่อกล่าวถึงพฤติกรรมการทุจริตมักใช้คาว่า “ฉ้อราษฎร์บังหลวง” ซึ่งหมายถึง การฉ้อโกง
สิ่งที่เคยเป็นหรือสิ่งที่ควรเป็นของราษฎร และการฉ้อโกงภาษีงบประมาณของรัฐ ซึ่งความหมายนี้ค่อนข้างจากัดการ
ทุจริตในสมัยปัจจุบันได้เปลี่ยนรูปแบบไปมาก เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง การ
ทางาน และค่านิยมในสังคมส่งผลให้บุคลากรภาครัฐจานวนหนึ่งแสวงหาเงิน เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการเดินสู่อานาจ
ในตาแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้น ในทางกลับกันก็อาจใช้อานาจ เพื่อเป็นเส้นทางในการแสวงหารายได้ให้กับตนเอง (จารุ
วรรณ สุขุมาลพงษ์, 2556 หน้า 2-1 และอัญชลี จวงจันทร์, ม.ป.ป.) ดังนั้นการทุจริตคอร์รัปชั่น และหากจะอธิบาย
ความหมายเชิงกว้างตามบริบททางสังคมในปัจจุบันซึ่งไม่ได้มีเพียงเงิน หรือรายได้เท่านั้นที่เป็นประโยชน์ตอบแทนแต่
เพียงอย่างเดียวแล้ว การทุจริตคอร์รัปชั่นจึงควรหมายถึง การใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง
และพวกพ้อง รวมถึงการใช้เส้นสายพวกพ้องหรือสถานภาพทางตาแหน่ งที่มีอานาจเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
องค์การสหประชาชาติให้ข้อมูลถึงผลกระทบเกี่ยวเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบว่า ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่นเป็นอุปสรรคหนึ่งเดียวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของโลก พร้อมทั้งเสนอข้อมูลว่า ใน
ระยะเวลาหนึ่งปีจะได้รับค่าสินบนเป็นเงินจานวนหนึ่งล้านล้านบาท แต่เงินประมาณสองล้านหกแสนล้านล้านบาทได้
นาไปใช้ในการทุจริต ซึ่งหากนามาคานวณรวมแล้วเงินที่นาไปใช้ในกระบวนการทุจิตมีค่ามากกว่าห้าเท่าของจานวน
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมโลก (The global GDP) หรือจานวนสิบเท่าของเงินงบประมาณงบประมาณที่ใช้ช่วยเหลือ
ประเทศที่กาลังพัฒนาตามโครงการให้ความช่วยเหลือของสหประชาชาติ ซึ่งการทุจริตมิได้ส่งผลเพียงแต่จานวนเงิน
แต่นามาซึ่งความด้อยประสิทธิภาพในการบริหาร และเป็นสาเหตุสาคัญนามาซึ่งการก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม
และส่งเสริมเครือข่ายอาชญากรรมต่าง ๆ เช่น การค้ามนุษย์ การค้าอาวุธสงคราม และการลักลอบขนส่งพันธุ์ไม้ต่าง
ๆ ที่ใกล้สูญพันธุ์ เป็นต้น ดังนั้นองค์การสหประชาชาติจึงตระหนักถึงความรุนแรงและภัยร้ายอันมีเหตุจากการทุจริต
และนานาชาติต่างมุ่งหวังที่จะขจัดปัญหานี้ซึ่งนอกจากได้ร่วมลงนามในอนุสัญญาอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ค.ศ. 2003 แล้ ว ยั ง ได้ ร่ ว มกั น จั ด ตั้ ง สถาบั น ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ระหว่ า งประเทศ (The
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International Anti-Corruption Academy-IACA) ขึ้น พร้อมทั้งได้กาหนดให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวัน
ต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti-Corruption Day)
แม้ว่าการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาร้ายแรงของประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลก แต่ไม่ใช่ที่ประเทศ
สิงคโปร์ เนื่องจากดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index - CPI) ของประเทศ
ต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งจัดทาโดยองค์กรความโปร่งใสสากล (Transparency International) ได้กาหนดคะแนนมีตั้งแต่ 0
ถึง 100 คะแนน กรณีคะแนนต่า (ศูนย์คะแนน) หมายความว่ามีการทุจริตมาก และคะแนนมาก (100 คะแนน) มี
ความโปร่งใสสูง สาหรับปี 2015 ประเทศสิงคโปร์ได้คะแนนสูงถึง 85 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 8 ของประเทศที่มี
ความโปร่งใส จากจานวน 168 ประเทศทั่วโลก อันดับ 1 คือ เดนมาร์กได้ 91 คะแนน โดยเฉพาะปี ค.ศ. 2010
สิงคโปร์อยู่ในลาดับที่ 1 ร่วมกับ เดนมาร์กและนิวซีแลนด์ และหากย้อนหลังไป 15 ปี ประเทศสิงคโปร์ไม่เคยอยู่ต่า
กว่าลาดับที่เจ็ดของโลก (ไทยพับลิก้า, 2557) ขณะที่ประเทศไทยได้คะแนนไม่เกิน 40 คะแนนมาตลอดระยะเวลา
ตั้งแต่ ค.ศ.2012 เป็นต้นมา ซึ่งคะแนนดังกล่าวนั้นทาให้ถูกมองว่าอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีระดับการทุจริตสูง ล้วนมีผล
ต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตทั้งสิ้น กล่าวคือ ประเทศไทยต้อง ประสบกับปัญหาการทุจริตในทุกระดับตั้งแต่ท้องถิ่น
ไปจนถึงระดับชาติ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนานาประเทศที่มีต่อประเทศไทย ทั้งนี้ สานักงานสอบสวนการทุจริต
ของประเทศสิงคโปร์เป็นองค์กรชั้นนาในอาเซียนซึ่งประสบความสาเร็ จอย่างสูงในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นมาอย่างต่อเนื่อง สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีสาหรับการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชั่นสาหรับประเทศไทย จึงควรทาการศึกษาเชิงเปรียบเทียบในเรื่องอานาจการสอบสวนตลอดจนผลการ
ดาเนินงานของประเทศสิงคโปร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสาหรับประเทศไทยในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึ ก ษานโยบายและมาตรการทางกฎหมายว่ า ด้ ว ยอ านาจการสอบสวนของไทยกั บ สิ งคโปร์ เฉพาะ
บทบัญญัติว่าด้วยอานาจการสืบสวนสอบสวน
2. ศึกษาการปฏิบัติหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน
ป.ป.ช.) และ สานักงานสอบสวนการทุจริต ประเทศสิงคโปร์ (CPIB) ในประเด็นว่าด้วยความเป็นอิสระ ความชัดเจน
และรวดเร็วในการทางาน ความเป็นมืออาชีพ และ ภาพลักษณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3.เสนอแนะแนวทางด้านนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับอานาจการสอบสวนการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตโดยใช้ประสบการณ์จากประเทศสิงคโปร์
3. ระเบียบวิธีวิจัย
3.1 การศึกษาด้านเนื้อหา
การวิจัยเรื่องนี้กาหนดกรอบเนื้อหาในการศึกษาโดยอาศัยปัจจัยด้านประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม
กฎหมายและการเมืองการปกครอง โดยมุ่งศึกษาเกี่ยวกับองค์กรป้องกันและปราบปรามการทุจริตในประเด็นว่าด้วย
ความเป็นอิสระ ความชัดเจนและรวดเร็วในการทางาน ความเป็นมืออาชีพ และ ภาพลักษณ์ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เพื่อสนับสนุนแนวทางด้านการปราบปรามการทุจริตซึ่งอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมื อ และ
ศึกษาตัวอย่างจากประเทศสิงคโปร์ที่ประสบผลสาเร็จในการปราบปรามการทุจริต
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3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยในครั้งนี้จะเก็บข้อมูลแบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก ๆ กล่าวคือ ส่วนแรกเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Data collection) และส่วนที่สองเป็นการเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study)
โดยอาศัยการสัมภาษณ์บุคลากรที่มีส่วนได้เสียในการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง ตลอดจนนักวิชาการ ทั้งในประเทศไทย
และประเทศสิงคโปร์
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ ด าเนิ น การน าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าจากการศึ ก ษาเอกสารและข้ อ มู ลภาคสนาม โดยแยกตาม
วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของการวิจัย นาข้อมูลที่เก็บและรวบรวมได้มาสร้างเป็นฐาน จัดหมวดหมู่ และทาการ
วิเคราะห์ ขณะเดียวกันได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งโดยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ
3.4 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัยชิ้นนี้นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหวังของ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย ด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)
4. ผลการวิจัย
4.1 นโยบายและมาตรการทางกฎหมายว่าด้วยอานาจการสอบสวนของไทยกับสิงคโปร์ เฉพาะบทบัญญัติว่า
ด้วยอานาจการสืบสวนสอบสวน
ด้านนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย พบว่า การดาเนินการเพื่อให้รัฐบาล
ผูกพันต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปรากฏชัดเจนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2517 มาตรา 66 และรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2517 ต่ อ มา ในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 ได้ระบุรายละเอียดที่เป็นแนวปฏิบัติซึ่งมีความชัดเจนมากขึ้นในมาตรา 64 จุดเปลี่ยน
ที่สาคัญ คือ นโยบายการจัดให้มีโครงสร้างเชิงสถาบันที่เป็นพันธกรณีตามรัฐธรรมนูญซึ่งเกิดขึ้นอย่างจริงจังใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ในมาตรา 75 วรรคสอง ซึ่งเป็นการสถาปนาอานาจอันเป็นอิสระของ
องค์ ก รตามรั ฐ ธรรมนูญ ให้ กั บหน่ ว ยงานตรวจสอบการท างานของรั ฐ บาลและรั ฐ สภา ตลอดจนระบบราชการ
ขณะเดียวกันก็ได้มีบทบัญญัติในหมวดที่ 10 ว่าด้วยการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐโดยเฉพาะ ซึ่งครอบคลุมการจัด
องค์การและการปฏิบัติหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
นอกจากนี้ ยังกาหนดให้มีแนวนโยบายที่ส่งเสริมการตรวจสอบของภาคประชาชนไว้ในมาตรา 76 และมาตรา 77
(ราชกิจจานุเบกษา, 2540 หน้า 15-16) หลังจากที่มีการจัดระบบป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ใน
รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ พ.ศ. 2540 แล้ ว นโยบายพื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ ในรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ต่ อ มา คื อ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไม่ได้เสนอนโยบายในลักษณะเดิมอีก โดยกล่าวไว้ในแนวนโยบายเกี่ยวกับการบริหาร
ราชการแผ่นดินว่าให้เป็นไปตามหลักของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ในมาตรา
78 โดยไม่มีการใช้คาว่าการทุจริตในบทบัญญัติส่วนนี้อีกเลย แต่พบว่ามีการกาหนดแนวการปฏิบัติไว้ในหมวดที่ 11
ส่วนที่ 1 ข้อสาม ที่เป็นบทบัญญัติว่าด้วยการจัดองค์การและการปฏิบัติหน้าที่ของ ป.ป.ช. และหมวดที่ 12 การ
ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ หมวดที่ 13 จริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งทั้งสาม
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หมวดมีการอภิปรายเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างกว้างขวาง (ราชกิจจานุเบกษา, 2540 หน้า
84-112)
ด้ า นกฎหมายว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต พบว่ า ประเทศไทย บั ญ ญั ติ แ นวทางการ
ปราบปรามไว้ในหมวดการสืบสวนสอบสวนตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2542 (ปัจจุบันคือ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561)
หมวด 4 เรียกว่า “การไต่สวนข้อเท็จจริง” ซึ่งเป็นการนาเอา “ระบบการไต่สวน” มาใช้ ในระบบนี้จะมีข้อดีของการ
ดาเนินงานปราบปรามการทุจริต อาทิ การแสวงหาข้อเท็จจริงจะทาได้กว้างกว่าคดีแพ่งทั่วไป โดยไม่ยึดติดกับ
ข้อเท็จจริงเท่าที่คู่ความกล่าวอ้างหรือนาเสนอ การรวบรวมพยานหลักฐานโดยเฉพาะจากหน่วยงานของรัฐซึ่งจะถูก
เก็บรักษาโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นส่วนใหญ่นั้น หากมิใช่การทางานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยอิงระบบไต่สวน
แล้ว การได้มาซึ่งเอกสารหลักฐานต่างๆ คงจะเป็นไปได้ยากมาก เนื่องจากพยานเอกสาร หลักฐานต่างๆ ส่วนใหญ่จะ
เกี่ยวข้องกับการใช้อานาจของฝ่ายบริหารและฝ่ายปกครอง ซึ่งบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้
นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศประเทศสิงคโปร์ พบว่า แนวนโยบายเกี่ยวกับการ
ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ในฐานะที่ เ ป็ น วาระแห่ ง ชาติ นั้ น มี ม าตั้ ง แต่ ส มั ย ก่ อ นประกาศเอกราช
(Koh, 2011 p.112) ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น สิ ง คโปร์ ยั ง มี บ ทบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยท าเนี ย บจรรยาบรรณของรั ฐ มนตรี
( Code of Conduct Ministers Paper Laid Before Parliament by Command of the President of the
Republic of Singapor) ซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1954 และแก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุดเมื่อ ค.ศ. 2005 กาหนด
บทบัญญัติว่า ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองจะต้องไม่กระทาการใดๆ ในลักษณะที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้ง
บัญญัติถึงหน้าที่ของผู้ดารงตาแหน่งรัฐมนตรีในการรายงานบัญชีทรัพย์สินหรือการต้องออกจากตาแหน่งบริหารอื่น ๆ
ก่อนเข้ารับตาแหน่งทางการเมือง โดยมีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อมิให้ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองใช้อานาจหน้าที่ใน
การเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้องแต่ในขณะเดียวกั นก็บัญญัติกิจการที่ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมื อ ง
สามารถมีตาแหน่งบริหารในธุรกิจหรือหน่วยงานอื่นควบได้ ถ้ากรณีดงั กล่าวไม่เป็นการทาให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ซึ่งถ้ารัฐมนตรีหรือผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองคนใดที่ฝ่าฝืนทาเนียบจรรยาบรรณนี้ อาจต้องถู กถอดถอนจาก
ตาแหน่งทางการเมืองได้หลักการหนึ่งซึ่งเป็นแม่บทกากับนโยบายการปกครองประเทศสิงคโปร์ คือ หลักการปกครอง
โดยคุณธรรม หรือ Meritocracy ที่มุ่งตอบสนองความเป็นสังคมแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมของสิงคโปร์เอง
โดยการไม่เลือกปฏิบัติ โดยหลักคุณธรรมนี้เป็นการมุ่งเน้นการให้ความเท่าเทียมกันในโอกาส ในประเทศสิงคโปร์นั้น
ไม่ว่าจะเป็นพลเมืองที่มาจากเชื้อชาติใด หรือมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างไร ย่อมมีสิทธิในการเข้าถึงบริการ
ของรัฐอย่างเสมอหน้า ไม่มีการนาความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา และชนชั้นมาเป็นสิ่งซึ่งจาแนกแยกแยะคน
ในการรับบริการจากรัฐ (Prakash, 2014) ดังนั้น การทุจริต (โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้และรับสินบน) เพื่อทาให้ผู้
จ่ายสินบนได้รับโอกาสมากกว่า หรือเร็วกว่าผู้อื่น จึงย่อมเป็นสิ่งที่จะต้องกาจัดให้หมดไป ทั้งนี้ เพื่อรักษาหลักการ
สาคัญข้อนี้ และชื่อเสียงของประเทศเอาไว้ นอกจากนี้ หลักการบริหารโดยคุณธรรมนี้ยังเป็นค่านิยมหลักประการ
หนึ่งควบคู่ไปกับหลักความซื่อสัตย์สุจริตของพรรคกิจประชา ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลที่ปกครองมาอย่างยาวนาน ในอันที่
จะนาประเทศไปสู่ “สังคมที่เท่าเทียมและเป็นธรรม (Fair and Just Society) ทาให้พรรคการเมืองนี้มีภาพลักษณ์
ของการต่อต้านการทุจริตซึ่งถ่ายทอดมาสู่นโยบายของรัฐบาลอย่างชัดเจน (People’s Action Party, n.d.)
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การจัดการปกครองตามหลักคุณธรรมถูกนามาใช้ผ่านการก่อตั้งคณะกรรมาธิการบริการสาธารณะ (Public
Service Commission – PSC) ในปี 1951 โดยรัฐบาลอาณานิคมอังกฤษ ซึ่งช่วยในการอนุมัติงบประมาณในการ
บริหารงานให้กับองค์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้อย่างเพียงพอ สามารถคัดเลือกและสนับสนุนบุคลากร
ที่ มี ศั ก ยภาพในการปฏิ บัติ งานและสามารถจั ดการผลประโยชน์ ต อบแทนอย่ างเหมาะสม รวมทั้ งกฎหมายที่มี
บทลงโทษรุนแรงต่อเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทาความผิด ทาให้องค์การของรัฐห่างไกลจากการทุจริตยิ่งขึ้น นอกจากนี้
หลักการดังกล่าวยังเป็นหลักประกันต่อประชาชนชาวสิงคโปร์ด้วยว่ า ไม่ว่าใครก็ตามที่ทุจริต ก็จะต้องรับโทษตาม
กฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น ซึ่งสอดคล้องกับวิถีของการสร้างประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม
ทาให้ประชาชนมีความมั่นใจต่อการเป็นพลเมืองของรัฐและมีความไว้วางใจต่อรัฐบาลของตน
ในภาพรวม ประเทศสิงคโปร์ไม่ได้มองว่ามาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นเพียงนโยบายของ
รัฐบาลแต่ ยังมุ่งหวังให้กลายเป็นวัฒนธรรมด้วย ดังคาสุนทรพจน์ของ นายกรัฐมนตรี ลี เซียน ลุง ว่า “...ยิ่งไปกว่า
การจัดอันดับ การปราศจากการทุจริตเป็นสิ่งที่หยั่งลึกลงในจิตใจและวัฒนธรรมของเรา ชาวสิงคโปร์คาดหวังว่าจะได้
เห็นและจะต้องนามาซึ่งระบบที่สะอาด ซึ่งต่างไปจากบางประเทศ (เพราะชาวสิงคโปร์) จะไม่ให้ หรือ ไม่รับ สิ่ง
อานวยความสะดวกทางสังคม (social lubricants) เพื่อที่จะบรรลุผลแม้แต่น้อย...” และในสุนทรพจน์ครั้งเดียวกัน
นั้น นายกรัฐมนตรีลี ยังเน้นย้าว่าการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในทุกระดับชั้นจะยังคงดาเนินต่อไปอย่าง
เข้มข้น โดยจะไม่ยอมให้มาตรฐานของประเทศนั้นตกต่าลงไป ในการนี้ รัฐบาลกาลังทบทวนและปรับปรุงมาตรการ
ต่ า งๆ ของรั ฐ ในการให้ บ ริ ก ารประชาชนให้ มี ค วามเข้ ม งวดกวดขั น ต่ อ พฤติ ก รรมของเจ้ า หน้ า ที่ ม ากขึ้ น เช่ น
กระบวนการประมูลโครงการของรัฐ และการใช้จ่ายงบประมาณ เขาเชื่อว่าการบังคับใช้กฎหมายและการตรวจสอบ
อย่างเข้มข้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทบาทของ CPIB และบทบาทของผู้นาทางการเมืองของประเทศในอันที่จะรักษา
มาตรฐานของความซื่อสัตย์ของระบบการปกครองจะทาให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสา มารถสร้าง
สิงคโปร์ให้เป็นประเทศที่ประชาชนมีความภาคภูมิใจ (Prime Minister Office, 2014)
กรณี ข องประเทศสิ ง คโปร์ รั ฐ บั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต บทที่ 241 (Prevention of Corruption Act,
Chapter 241, n.d.) ในปัจจุบันมีทั้งหมด 37มาตรา งานวิจัยเรื่องนี้มุ่งศึกษาอานาจการสืบสวนสอบสวนที่บัญญัติไว้
ในภาค 4 (มาตรา 15 – 22) ซึ่งการสืบสวนสอบสวนของสิงคโปร์ในเรื่องทุจริตมีลักษณะเฉพาะที่เป็นจุดเด่น ดังนี้
ก. ในมาตรา 15(1) ให้อานาจแก่ผู้อานวยการ หรือผู้สอบสวนพิเศษทาการจับกุมได้แม้ไม่มีหมายจับ จะเห็น
ได้ว่า บทบัญญัติในมาตรา 15 มีลักษณะของการทางานเชิงรุก การจับกุมบุคคลที่เกี่ยวพันหรือมีข้อมูลเชื่อได้ว่ามีส่วน
เกี่ยวของกับการทุจริตคอร์รัปชั่น จะเป็นการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการปราบปรามการทุจริตได้เป็นอย่างดี
เพราะเหตุว่าคดีทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นการกรtทาความผิดที่มีกระบวนการสลับซับซ้อ น พยานหลักฐานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อนามาพิสูจน์มักจะหาได้ยาก เนื่องจากถูกทาลายหรือตัดตอนออกไป ดังนี้ มาตรา 15(1) จะช่วยให้
พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถทางานเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข. ในมาตรา 17 เป็นการบัญญัติให้อานาจแก่ผู้อานวยการหรือผู้สอบสวนพิเศษใช้อานาจสืบสวนสอบสวน
ของตารวจได้ แม้จะไม่ได้รับคาสั่งของอัยการ แต่จากัดขอบเขตอานาจการสืบสวนสอบสวน เฉพาะที่เป็นการกระทา
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 165 มาตรา 213 – 215 ความผิดตามรัฐบัญญัติป้องกันการทุจริต
และความผิดที่นาไปสู่การยึดทรัพย์ โดยทั่วไปเจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรมแต่ละประเภทจะถูกกฎหมายของ
ตนบัญญัติขอบเขตการใช้อานาจไว้ ซึ่งรูปแบบกฎหมายของสิงคโปร์ก็ยึดหลักสากลนี้เช่นกัน แต่เมื่อใดก็ตามที่คดี
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ความผิดซึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 17 ผู้อานวยการหรือผู้สอบสวนพิเ ศษ
ของ CPIB จะสามารถใช้อานาจสืบสวนสอบสวนของตารวจได้ ทั้งนี้ก็เพื่อจุดประสงค์ในการปราบปรามการทุจริตให้
ได้ผลเต็มที่
ค. ในมาตรา 18 เป็นอานาจการสืบสวนสอบสวนพิเศษ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องมีชื่อในคาสั่ง และการดาเนินการ
จะระบุ วิ ธี ก ารหรื อ แนวปฏิ บั ติ ที่ ก าหนดไว้ ใ นค าสั่ งนั้ น อ านาจการสื บ สวนสอบสวนพิ เ ศษ ตามมาตรานี้ ท าให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงบัญชีต่างๆ เช่น บัญชีธนาคาร บัญชีชื่อ บัญชีค่าใช้จ่ายธนาคารใดๆ รวมถึงการเข้าถึงกล่อง
นิรภัย การให้แสดงข้อมูลสิ่งของต่างๆ ด้วย ยิ่งไปกว่านั้นในมาตรา 17(2) ได้บัญญัติโทษของบุคคลที่ไม่เปิดเผยข้อมูล
ซึ่งมีระวางโทษไม่เกิน 2,000 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 50,000 บาท) หรือจาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจาทั้งปรับ
บทบัญญัติในส่วนนี้จะลงโทษกับบุคคลที่ไม่ยอมเปิดเผยข้อมูล ซึ่งมีอัตราโทษค่อนข้างสูง
ง. มาตรา 19 เป็นเรื่องอานาจการสืบสวนสอบสวนที่มอบหมายโดยอัยการ กล่าวคือ การใช้อานาจสืบสวน
สอบสวนนั้นโดยหลักเป็นอานาจของตารวจ แต่เมื่อ CPIB จะต้องมาใช้อานาจในส่วนนี้ โดยหลักของกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรมก็ค วรให้ อั ยการเป็ น ผู้พิ จารณาและมอบหมาย ซึ่ งก็ ถื อ ได้ ว่ า เป็ น กระบวนการที่ ถู ก ต้อ งตามหลักสากล
บทบัญญัติในมาตรานี้จึงแสดงให้เห็นถึงการใช้บังคับกฎหมายที่จะต้องสอดคล้องต่อหลักการในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาด้วย
4.2 การดาเนินงานของ คณะกรรมการ ป.ป.ช.และสานักงาน ป.ป.ช.ของประเทศไทย และสานักงาน
สอบสวนการทุจริต (CPIB) ของประเทศสิงคโปร์
เมื่อพิจารณาการดาเนินงานระหว่างไทยกับสิงคโปร์ใน 4 ด้าน คือ ความเป็นอิสระ ความชัดเจนและ
รวดเร็ว ความเป็นมืออาชีพ และ ภาพลักษณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พบรายละเอียด ดังนี้
4.2.1 กรณีของประเทศไทย พบว่า
(1) ด้ า นความเป็ น อิ ส ระ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ถู ก จั ด ตั้ งขึ้ น เพื่ อ เป็ น องค์ ก รตรวจสอบในเรื่ อ งทุ จริต
คอร์รัปชั่น ดังนั้นการออกแบบองค์กรจึงต้องเน้นที่ความเป็นอิสระ ตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 บัญญัติโครงสร้างความเป็นอิสระ ดังนี้ อานาจหน้าที่ตามกฎหมายอยู่
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งหมด ไม่มีอานาจใดเข้ามาแทรกแซงได้ มีความเป็นอิสระด้านการบริหารงานบุคคล
(มาตรา 107) เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง เป็นต้น มีความเป็นอิสระด้านการทาหน้าที่เช่นเดียวกับ “สานักงานข้าราชการ
พลเรื อ น” (มาตรา 110) เช่ น การก าหนดต าแหน่ ง และเงิ น ประจ าต าแหน่ ง เป็ น ต้ น มี ค วามเป็ น อิ ส ระด้ า น
งบประมาณ (มาตรา 115) โดยมีสิทธิเสนองบประมาณรายจ่ายตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งคณะรัฐมนตรี
อาจทาความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณได้เท่านั้น การทาให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีความเป็นอิสระอย่างสูง
เช่นนี้เป็นจุดเด่นที่เหมาะสมกับประเทศไทย เพราะเหตุว่าการทุจริตคอร์รัปชั่น จะถูกแทรกแซงโดยนักการเมือง และ
เจ้าหน้าที่ระดับสูงตลอดเวลา การใช้แนวคิดเกี่ยวกับหลักความเป็นอิสระเช่นเดียวกับผู้พิพากษา จึงเป็นผลดีมากกว่า
ผลเสีย
(2) ความชัดเจนและรวดเร็ว ในกรณีความชัดเจนนั้น กล่าวได้ว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีการทางานที่
ชัดเจนมากเพราะได้กาหนดระเบียบการแสวงหาข้อเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐานไว้เป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งถ้าผู้
ปฏิบัติมิได้ทางานตามขั้นตอนที่กฎหมายกาหนด การไต่สวนข้อเท็จจริงที่ทามาทั้งหมดจะใช้ไม่ได้ สาหรับกรณีความ
รวดเร็วนั้น การทางานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในปัจจุบันยังถือว่ามีความล่าช้าอยู่ เพราะเหตุสาคัญหลายประการ
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อาทิ จานวนเรื่องร้องเรียนมีมาก ระบบกฎหมายที่ต้องการความชัดเจนของพยานหลักฐานจนปราศจากข้อสงสัย
ปัญหาการได้รับความร่วมมือจากพยาน ปัญหาการประสานงานเพื่อเข้าถึงข้อมูล ปัญหาโครงสร้างการบริหารงาน
บุคคลภายในของสานักงาน ป.ป.ช., ปัญหาการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางกฎหมาย (งานการข่าว, การอาพราง เป็น
ต้น) ปัญหาด้านการตรวจสอบหรือวิธีตรวจสอบในระบบสารสนเทศ เป็นต้น อุปสรรคและปัญหาดังกล่าวข้างต้น ล้วน
มีผลต่อการทางานของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งหากแก้ไขได้ก็จะทาให้ผลการทางานรวดเร็วขึ้น
(3) ความเป็ น มื อ อาชี พ คณะกรรมการ ป.ป.ช. และส านั ก งาน ป.ป.ช. มี ค วามพยายามในการสร้ า ง
ความก้าวหน้าของการทางานในหน่วยงาน จึงได้จัดตั้งวิทยาลัยพัฒนากระบวนการไต่สวน สถาบันป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ ตลอดจนอานวยความสะดวกในเรื่องข้อมูลต่างๆ โดยมีศูนย์บริการ
วิชาการ สานักการต่างประเทศ เป็น ต้น ไว้อบรมและสนับสนุนการทางานของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้อุทิศตนในการ
ทางานซึ่งผู้นาองค์กรในยุคก่อตั้งก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ดูเป็นตัวอย่าง การอบรมและฝึกฝนจึงควรเป็นความสาคัญอันดับ
แรกที่สานักงาน ป.ป.ช. ควรให้การสนับสนุนและผลักดัน
(4) ภาพลักษณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จากดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์การทุจริต (CPI) ในปีพ.ศ.
2557 ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 3 รองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย2 นับว่าเป็นความพยายามของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ที่ได้พัฒนาเกณฑ์และประสิทธิภาพ ต่างๆของการปราบปรามการทุจริต ทาให้ผลการจัดอันดับของประเทศไทยสูงขึ้น
ส่งผลต่อความเชื่อถือองค์กรที่มากขึ้น อย่างไรก็ดี ยังมีปัญหาในเรื่องช่วงคะแนนอยู่บ้าง กล่าวคือ ด้วยคะแนนเต็ม
100 คะแนน ประเทศไทยยังได้ไม่ถึง 40 คะแนน ขณะที่มาเลเซียและสิงคโปร์ได้คะแนนสูงเกิน 50 คะแนน ดังนั้นตัว
คะแนนก็เป็นสิ่งสะท้อนภาพลักษณ์ด้วยว่า การดาเนินงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังคงอยู่ในภาวะทรงตัว
กล่าวคือ มีการเคลื่อนไหวอยู่ในระยะที่จากัด ซึ่งไม่ได้สูงขึ้นแต่ก็ไม่ลดลง อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ที่ประเทศไทย
มีแต่ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงเป็นที่พึ่งเพียงหนึ่งเดียวของประชาชน ซึ่ งประชาชน
ได้ฝากความหวังไว้ที่องค์กรนี้
4.2.2 กรณีของประเทศสิงคโปร์ พบว่า
(1) ความเป็นอิสระของ CPIB อยู่ภายใต้การดูแลของสานักนายกรัฐมนตรี ถ้าพิจารณาจากรูปแบบและ
โครงสร้างอานาจแล้ว CPIB ยังไม่มีความเป็นอิสระแบบองค์กรอิสระ แต่ถ้าพิจารณาจากเนื้อหาคือการทางานจะ
พบว่า CPIB มีอิสระสูงมากจึงสามารถดาเนินการป้องกันและปราบปรามได้อย่างรวดเร็ว และแม้ว่าจะต้องทางานอยู่
ภายใต้อานาจของนายกรัฐมนตรี แต่ CPIB เองนั้นก็ยังได้รับการคุ้มครองจากประธานาธิบดี หากนายกรัฐมนตรี
ต้ อ งการแทรกแซงการท างานของ CPIB โดยมิ ชอบ ก็ จ ะถู ก ประธานาธิ บดี ที่ม าจากการเลือ กตั้งใช้ อ านาจตาม
รัฐธรรมนูญยับยั้งการแทรกแซงนั้น โดยให้ผู้อานวยการ CPIB ทาการสืบสวนสอบสวนต่อไป (Corrupt Practices
Investigation Bureau, 2016)
(2) ความชั ด เจนและรวดเร็ว CPIB มี ก ารท างานที่ ค่ อนข้ างรวดเร็ ว ซึ่ งเป็ น ไปตามภารกิ จที่ ก าหนด คื อ
“รวดเร็วและแน่นอน ยุติธรรมแต่หนักแน่น” CPIB จะกาหนดเวลาการปฏิบัติงานให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วัน อย่างไร
ก็ตาม คดีส่วนใหญ่จะใช้เวลาน้อยกว่า 60 วัน ผู้ที่มาให้ถ้อยคาหรือเป็นพยานให้นั้น CPIB จะเก็บเป็นความลับเพื่อ
สร้างหลักประกันให้แก่ผู้แจ้งเบาะแส
2

ขณะที่การรายงานครั้งล่าสุดในปี พ.ศ.2561 หลังจากการวิจัยนี้สิ้นสุดลงไปแล้ว ประเทศไทย ได้รับคะแนนเพียง 36 คะแนนจาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 5 ในอาเซียน แต่อันดับโลกนั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
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(3) ความเป็นมืออาชีพ การทางานอย่างมืออาชีพต้องได้รับการอบรมและสร้างขึ้นมา Mr. Soh Kee Hean
อธิบายเรื่องนี้ว่า “CPIB จะอยู่นิ่งไม่ได้ต้องก้าวทันอาชญากรทั้งหลายมีขีดความสามารถในการที่จะสกัดเอาหลักฐาน
ต่างๆ” จุดสาเร็จของงานสืบสวนสอบสวนของ CPIB อยู่ที่ความร่วมมือจากการปฏิบัติงานร่วมกันด้ วยทักษะสี่ด้าน
คือ สารสนเทศหรือการข่าว (Intelligence) การสัมภาษณ์ (Interview) การใช้นิติวิทยาศาสตร์ (Forensics) และ
ปฏิบัติการภาคสนาม (Field Operation) ซึ่งสามารถประสานสอดคล้องและดาเนินการได้เป็นอย่างดี
(4) ภาพลักษณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต องค์กรที่ทาหน้าที่ต่อต้านการคอร์รัปชั่นเช่น CPIB
ได้รับการประเมินและจัดอันดับโดยการประเมินภาพลักษณ์และความเสี่ยง เช่น Transparency International (TI)
คะแนนและอันดับของความโปร่งใสจะเป็นตัวบ่งชี้ภาพลักษณ์ว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และสามารถปฏิบัติหน้าที่
ของตนในการขจัดการทุจริตได้มากน้อยเพียงใด CPIB แสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับโลก
และอาเซียน
5. สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ
5.1 การสรุปและอภิปราย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศสิงคโปร์ ประกอบไปด้วยการตะหนักอย่างจริงจังว่า
การทุจริตเป็นปัญหาในระดับวัฒนธรรมที่เป็นโครงสร้างของปัญหาในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จึงต้องประกาศ
เจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ในการดาเนินการโดยอาศัยพันธะกรณีทางกฎหมายและเจตจานงทางการเมืองของผู้นา
ประเทศเป็นสิ่งซึ่งยืนยันกรอบแนวทางในการปฏิบัติเพื่อทาให้การบริหารรัฐกิจนั้นเป็นไปอย่างบริสุทธิ์และเป็นธรรม
ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญที่สนับสนุนภาพลักษณ์ของความเป็นประเทศที่น่าลงทุนของสิงคโปร์ ขณะเดียวกัน การออกแบบ
โครงสร้างอานาจและการบริหารจัดการองค์กรป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง CPIB ให้มีอานาจชัดเจน มี
การดาเนินการที่กระชับ รัดกุม และเฉียบขาด ตลอดจนได้รับการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่จากรัฐธรรมนูญและรัฐ
บัญญัติของประเทศ ทาให้สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตและป้องปรามการเกิดขึ้นของการทุจริตในระดับต่าง ๆ ได้
เป็นอย่างดี ตลอดจนสามารถสร้างวัฒนธรรมการป้องกันการทุจริตในสังคมได้
ขณะที่ประเทศไทยนั้น แม้จะมีความตระหนักในปัญหาการทุจริตมาโดยตลอด และมุ่งเน้นในการจัดให้มี
กฎหมายและก่อตั้งองค์กรป้องกันและปราบปรามขนาดใหญ่และมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา แต่ด้วยปริมาณข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่มีอยู่มากมายในทุกระดับของสังคม และขั้นตอนการดาเนินการเกี่ยวกับคดีซึ่งมีความ
ซับซ้อน ตลอดจนขวัญและกาลังใจของพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมถึงความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อภาพลักษณ์
องค์กรและระบบคุ้มครองพยาน ทาให้การปราบปรามการทุจริตในประเทศไทยยังคงเป็นไปในลักษณะค่อยเป็นค่อย
ไป ไม่สามารถเพิ่มคะแนนในการจัดอันดับความโปร่งใสของประเทศให้สูงไปกว่าที่ เป็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อภาพลักษณ์ของรัฐปาลและประเทศชาติในภาพรวม
จากการผลของการวิจัย การที่จะมุ่งใช้ความสาเร็จจากประเทศสิงคโปร์เพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนา
หรือปรับปรุงวิธีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทยจึงควรต้องคานึงถึงขนาดของประเทศ และพลวัตร
ทางการเมืองภายในประเทศ ตลอดจนวัฒนธรรมทางการเมืองของสังคมไทยประกอบกัน เนื่องจากความสาเร็จของ
สิงคโปร์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในบริบททางการเมืองและสังคมที่เฉพาะเจาะจง กล่าวคือ สิงคโปร์เป็นรัฐขนาดเล็กและมี
วัฒนธรรมการเมืองการบริหารที่มุ่งเน้นความเข้มงวดในเรื่องความรู้ความสามารถ และคุณธรรมในการเข้าสู่ตาแหน่ง
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และการปฏิบัติงาน (Meritocracy) ทาให้การออกแบบกลไกการดาเนินงานของ CPIB นั้นสามารถดาเนินไปได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ขณะที่ประเทศไทยเป็นรัฐที่มีขนาดใหญ่กว่า และอานาจบารมีในวัฒนธรรมทางการเมืองการบริหาร
ยังมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติราชการของพนักงานเจ้าหน้าที่ หากจะประยุกต์ใช้โครงสร้างองค์กร กฎระเบียบ หรือ
มาตรการใด ๆ ที่หวังว่าจะแก้ปัญหาและพัฒนางานในกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในประเทศไทย
จึงควรจะต้องดาเนินการด้วยความรอบคอบให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
5.2 ข้อเสนอแนะ
5.2.1รัฐบาลควรเอาจริงเอาจังกับมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในฐานะวาระแห่งชาติ
ด้วยการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองที่ชัดเจน นอกเหนือจากการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
5.2.2 รัฐบาลควรให้ความสาคัญกับพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งจะต้องทางานต่อสู้กับการทุจริตคอร์รปั ชั่น ทั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ในสายป้องกันปราบปรามและสายสนับสนุน และควรจะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
อย่างเป็นธรรมด้วย ทั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้ทุกหน่วยงานดาเนินการและประสานข้อมูลการทางานร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.3 คณะกรรมการ ป.ป.ช. และสานักงาน ป.ป.ช. ควรนาแนวทางทางการสืบสวนสอบสวนของรัฐ
บัญญัติป้องกันการทุจริต บทที่ 241 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการไต่สวนข้อเท็จจริง มาปรับใช้กับการดาเนินการของ
ตนเองเท่าที่จะสามารถประยุกต์ได้
5.2.4 คณะกรรมการ ป.ป.ช. และสานักงาน ป.ป.ช. ควรนาเอาระบบต่างๆ ที่จะช่วยการทางานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตมาปรับใช้ เช่น ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย ฐานข้อมูลที่ชัดเจน ตลอดจนเทคนิคการ
สืบสวนสอบสวนพิเศษ
5.2.5 คณะกรรมการ ป.ป.ช. และสานักงาน ป.ป.ช. ควรเน้นเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอก
และประชาชน การสร้ างแนวร่วมในการช่วยเหลือ ป.ป.ช. ตรวจจับการทุจริต แต่จะต้องรักษาความลับของผู้แจ้ง
เบาะแสให้ได้ ในทางกลับกันอาจมีกรณีการกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยการใส่ความ ดังนั้น การทางานด้านการ
ข่าวของ ป.ป.ช. ก็เป็นเรื่องสาคัญเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทางานตามหน้าที่ตกอยู่ในอันตราย
เอกสารอ้างอิง
เอกสารภาษาไทย
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การศึกษาการเปรียบเทียบกฎหมายในกรณีเมาแล้วขับของประเทศไทยกับต่างประเทศ
ศึกษาเฉพาะกรณีการปรับบทลงโทษตามระดับแอลกอฮอล์ในเลือด
และการปรับบทลงโทษตามจานวนครั้งที่กระทาผิด
THE EDUCATIONS LAW COMPARISON IN CASE DRIVING WHILE
INTOXICATED OF THAILAND WITH FOREIGN COUNTRIES STUDY
OF SPECIFIC CASE THE PENALTY AMENDMENT VARIED BY LEVELS
OF BLOOD ALCOHOL CONTENT AND NUMBER OF OFFENSES.
ทักษะ ปาระแก้ว1, พีระยุทธ ศิลาพรหม, สุรชัย ชูคง และดร.บุญเหลือ บุบผามาลา
Taksa Parakaew1 , Peerayut Silaprom , Surachai Chukong and Dr.Boonlua
Boobpamala
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในกรณีเมาแล้วขับของประเทศไทยและ
ต่างประเทศตลอดจนศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้อกฎหมายในกรณีเมาแล้วขับของประเทศไทย ซึ่งการวิจัย
ครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ กล่าวคือ เป็นการศึกษาข้อกฎหมายของประเทศไทยและศึกษาข้อกฎหมายของ
ต่างประเทศ แล้วนามาวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อให้รู้ข้ อบกพร่อ งและหาแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้ นภายใต้
หลั ก การทางกฎหมาย โดยมี เทคนิ คการวิ เคราะห์ข้ อมูลเชิงคุณภาพ ใช้ วิ ธี ก ารสังเคราะห์คุ ณภาพ เทคนิ คการ
วิเคราะห์เนื้อหา ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 1. การบังคับใช้กฎหมายในกรณีเมาแล้วขับของประเทศไทยและต่างประเทศ
มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ กฎหมายของไทย ไม่ได้แบ่งระดับการลงโทษตามระดับแอลกอฮอล์ในเลือด และไม่ได้
ปรับบทลงโทษตามจานวนครั้งที่กระทาผิดซึ่งต่างจากกฎหมายของต่างประเทศ 2. ควรที่จะมีแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาข้อกฎหมายในกรณีเมาแล้วขับโดยการบัญญัติกฎหมายให้มีการแบ่งระดับการลงโทษตามระดับแอลกอฮอล์ใน
เลือด และเพิ่มระดับโทษตามจานวนครั้งที่กระทาผิด เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเด็ดขาดและให้เกิดการเรียนรู้
กฎหมายอย่างยั่งยืน
คาสาคัญ : การศึกษาการเปรียบเทียบกฎหมาย กรณีเมาแล้วขับ การปรับบทลงโทษ

ทักษะ ปาระแก้ว สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
1 TAKSA PARAKAEW Public Administration, Political Science, Pitchayabundit College
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Abstract
The research objectives were to study law problems to enforced in case driving while
intoxicated of Thailand and foreign countries and study measure to solve in case driving while
intoxicated laws to performance. This research referred to qualitative research methodology is The
study law in case driving while intoxicated of Thailand and foreign countries to comparison and
analysis to know to The laws mistake and study measure to solve in this case under the principle
of laws. The results found that 1. The laws measure in case driving while intoxicated of Thailand
and foreign countries to enforced are difference. 2. The measure to solve law problems is to
amendment at the current law to The penalty amendment varied by levels of blood alcohol
content and number of offenses for strictly problem solving and sustainable learning by laws.
Keywords : A Study comparison of law, Driving while intoxicated case, The penalty amendment
บทนา
การเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนนามาซึ่งความสูญเสียต่อทั้งผู้ใช้รถใช้ ถนน บ้างก็สูญเสียอย่างสาหัสหรือ
เสียชีวิต บ้างก็บาดเจ็บทุพพลภาพ หรือสูญเสียทรัพย์สินเป็นจานวนมาก ซึ่งสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมีหลายอย่าง ทั้ง
จากขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกาหนด ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร โทรศัพท์ในขณะขับรถ หลับใน แซงรถคันอื่นในที่คับ
ขัน เมาสุรา ผิวถนนชารุด ทัศนวิสัยในการขับขี่ไม่ดี สมรรถนะของรถต่ากว่ามาตรฐาน เป็นต้น สาเหตุต่างๆเหล่านี้
เป็นปัญหาใหญ่ต่อการพัฒนาประเทศ นามาซึ่งการสูญเสียทั้งสูญเสียชีวิตและสูญเสียทรัพย์สิน ซึ่งอุบัติเหตุทางท้อง
ถนนถือว่าเป็นปัญหาที่ทาให้ประเทศไทยได้รับความสูญเสียทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน โดยในปี พ.ศ. 2554 มีอุบัติเหตุ
จราจรเกิดขึ้นจานวน 68,296 ครั้ง (เฉพาะกรณีที่เจ้าหน้าที่ตารวจได้รับแจ้ง) มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจานวน 30,230
คน ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วเกิดความเสียหายของทรัพย์สินมีมูลค่าสูงถึง 610.69 ล้านบาท3 ส่วนในปี พ.ศ. 2555 มีอุบัติเหตุ
จราจรเกิดขึ้นจานวน 61,114 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 30,917 คน ในปี พ.ศ. 2556 มีอุบัติเหตุจราจรเกิดขึ้น
จานวน 61,323 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 28,270 คน ในปี พ.ศ. 2557 มีอุบัติเหตุจราจรเกิดขึ้นจานวน 62,769
ครั้ง มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 29,822 คน4 หรืออย่างในปี พ.ศ. 2560 มีผู้เสียชีวิตจากรถมอเตอร์ไซค์ 9,880 คน มี

สานักงานตารวจแห่งชาติ อ้างถึงใน ไวพจน์ กุลาชัย, การบังคับใช้กฎหมายกรณีเมาแล้วขับ ในประเทศอังกฤษ อเมริกา เกาหลีใต้
เวียดนาม สิงคโปร์ และไทย, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (2555) : 1.
4 สานักงานตารวจแห่งชาติ อ้างถึงใน “รายงานวิเคราะห์สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2557” สานักนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร
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ผู้บาดเจ็บ 369,472 คน ส่วนรถยนต์มีผู้เสียชีวิต 679 คน มีผู้บาดเจ็บ 8,286 คน ส่วนในปี พ.ศ. 2561 มี
ผู้เสียชีวิตจากรถมอเตอร์ไซค์ 9,671 คน มีผู้บาดเจ็บ 386,588 คน ส่วนรถยนต์มีผู้เสียชีวิต 744 คน มีผู้บาดเจ็บ
9,041 คน5 เป็นต้น
รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนโลกปี พ.ศ.2561 ประเทศไทยมียอดผู้เสียชีวิต 22,491 คน มี
อัตราเท่ากับเสียชีวิต 60 คนต่อวัน ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมาก โดย ร้อยละ 74 ของผู้เสียชีวิตจากการชนบนถนนใน
ประเทศไทยนั้น เป็นผู้ขับขี่ยานยนต์ 2 ล้อ และ 3 ล้อ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์ 6 รายงานสถานการณ์ความ
ปลอดภัยทางถนนขององค์การอนามัยโลก พ.ศ.2558 (Global Status of Road Safety:2015) ระบุว่าประเทศไทย
ที่มีอัตราเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากถึง 36.2 รายต่อประชากรหนึ่งแสนคนเป็นอันดับ 2 ของโลก และเป็น
อันดับ 1 ของโลกในการเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ (อัตราตายจากจักรยานยนต์ คิดเป็น 26 ต่อประชากรแสนคน)7
จากรายงานความปลอดภั ย ทางถนนของโลกปี พ.ศ 2556 (Global Status Report on Road 2013 ) อั ต รา
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนของไทยสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก โดยมีจานวนผู้เสียชีวิต 38.1 ราย ต่อประชากร 1
แสนราย รองจากอันดับ 1 คือ นิวเอ (Niue) มีอัตราผู้เสียชีวิต 68.3 รายต่อประชากร 1 แสนราย อับดับ 2 คือ
สาธารณรัฐโดมินิกัน มีอันตราผู้เสียชีวิต 41.7 รายต่อประชากร 1 แสนราย ซึ่งข้อเท็จจริงก็คือ ประเทศในลาดับ 1
และ 2 เป็นประเทศขนาดเล็กและขาดแคลนทางปัจจัย 4 ดังเช่น นิวเอ ตั้งอยู่ในหมู่เกาะแปซิฟิคตอนใต้ ส่วน
โดมินิกันนั้นอยู่ในทวีปแอฟริกา ลักษณะถนนหนทาง ไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟจราจรของทั้งสองประเทศยังไม่ได้รับการ
พัฒนาเท่าที่ควร ในขณะที่ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศมากกว่าทั้ง 2
ประเทศ ดังกล่าว โดยประเทศไทยผ่านการพัฒนาระบบขนส่งและถนนมาพอสมควรแล้ว แต่เพราะผู้ขับขี่ยังมีนิสัย
ประมาทเวลาขับรถ มีนิสัยรักการดื่ม และไม่เคร่งครัดหรือไม่เคารพกฎหมายจราจร ลักษณะนิสัย “การเมาแล้วขับ”
จึงกลายเป็นเรื่องธรรมดาในสั งคมและเกิดพฤติกรรมเลียนแบบจากรุ่นสู่รุ่น (ดร.นิมา อัสการี รักษาการณ์ผู้แทน
องค์การอนามัยโลกประจาประเทศไทย) และล่าสุดรายงานความปลอดภัยทางถนนของโลกในปี 2558 ประเทศไทย
ได้รับการเลื่อนขึ้นเป็นอันดับ 1 โดยมีอัตราคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุดในโลก หรือเสียชีวิต 36.2 คน
ต่อประชากร 1 แสนคน ส่วนลาดับ 2 คือประเทศมาลาวี ซึ่งเสียชีวิต 35 คน ต่อประชากร 1 แสนคน
จากสถิติของกรมควบคุมโรค สารวจการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนกลุ่มอายุ 15 –19 ปี ในช่วง
เวลา 15 ปีที่ผ่านมา มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 64.5 หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 4.96 ต่อปี การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เป็นสาเหตุสาคัญประการหนึ่งที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย จากการศึกษาของ Lapham
และคณะในปี พ.ศ. 2541 พบว่า ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุการจราจรมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 0.05 กรัมต่อ
100 มิลลิลิตร ขึ้นไป ซึ่งสูงกว่าผู้ป่วยฉุกเฉินปกติถึง 8 เท่า สอดคล้องกับรายงานขององค์การอนามัยโลก ที่ระบุว่า
ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรที่เข้ามาทาการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 0.10 กรัมต่อ
100 มิ ล ลิ ลิ ต รถึ ง ร้ อ ยละ 44 พร้ อ มทั้ ง ยั ง ระบุ ว่ า การศึ ก ษาเชิ ง ลึ ก ในกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ จ ากการใช้
รถจักรยานยนต์จานวน 1,000 คน พบว่า แอลกอฮอล์เป็นสาเหตุสาคัญของการเกิดอุบัติเหตุถึง ร้อยละ 36 ส่วน
Phuvichit and Udomsade ระบุว่าอุบัติเหตุจราจรที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ในประเทศไทยมีอัตราสูงเกินกว่าร้อย
ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน.
https://voicetv.co.th/read/OpdoUzPkQ.
7 ศูนย์วิชาการความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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ละ 50 และ “จากรายงานขององค์การอนามัยโลก ในปี พ.ศ. 2550 รายงานว่า แอลกอฮอล์เป็นสาเหตุสาคัญอย่าง
ยิ่งของอุบัติเหตุจราจร ซึ่งถ้าหากว่าผู้ขับขี่ที่มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงหรือเมาแล้วขับยิ่งมีโอกาสในการเกิด
อุบัติเหตุสูงขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ที่เมาแล้วขับหรือมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูง
กว่า 0.05 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร จะมีโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุจราจรสูงกว่าผู้ขับขี่ที่ไม่มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด
สูงถึง 40 เท่า ส่วนการศึกษาในรัฐมิชิแกนของสหรัฐอเมริกา พบว่า ผู้ขับขี่ที่มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดระหว่าง 0.04
– 0.10 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากเป็น 5 เท่าของผู้ขับขี่ที่มีระดับแอลกอฮอล์ใน
เลือดเป็น 0 และโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุจะเพิ่มเป็น 140 เท่าเมื่อมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงกว่า 0.24 กรัมต่อ
100 มิลลิลิตร”8
จากข้อมูลข้างต้นนั้น จึงถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะต้องมีการบูรณาการการป้องกันอุบัติเหตุและการ
เสียชีวิต จากการเมาแล้วขับ โดยจุดเริ่มต้นของการป้องกันอุบัติเหตุหรือการแก้ไขปัญหานั้นควรจะต้องแก้ที่ข้อ
กฎหมายในเรื่องเมาแล้วขับก่อน โดยทาการศึกษาเปรียบเทียบข้อกฎหมายกับประเทศต่างๆ ที่ มีการใช้กฎหมายใน
เรื่องเมาแล้วขับที่มีประสิทธิภาพ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนากฎหมายของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพทัดเทียม
ดังนั้น งานวิจัยชิ้นนี้จึงเป็นข้อมูลที่สาคัญเป็นอย่างยิ่งในการหาแนวทางมาตรการทางกฎหมายในกรณีเมา
แล้วขับเพื่อแก้ปัญหาข้อกฎหมายที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ หรือยังแก้ปัญหาไม่เด็ดขาดเพียงพอ ซึ่งในแต่ละภาคส่วน
ต้องมีการบูรณาการร่วมกันเพื่อให้อุบัติเหตุทางท้องถนนที่เกิดจากการเมาแล้วขับลดลง และจะส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ
และผูเ้ สียชีวิตลดลงตามไปด้วย
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในกรณีเมาแล้วขับของประเทศไทยและต่างประเทศ
2.2 เพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้อกฎหมายในกรณีเมาแล้วขับของประเทศไทย
3. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) โดยใช้หลักการวิจัยทางนิติศาสตร์ กล่าวคือ
เป็นการศึกษาข้อกฎหมายของประเทศไทยและศึกษาข้อกฎหมายของต่างประเทศ และบทความวิชาการของ
ต่างประเทศ แล้วนามาวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อให้รู้ข้อบกพร่องและหาแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้นภายใต้
หลักการทางกฎหมายการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อกฎหมายดังกล่าวตามหลักการทางนิติศาสตร์ และสรุปผลเพื่อหา
แนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป
3.1 ขั้นรายงานผลการวิจัย เมื่อได้ศีกษาข้อกฎหมายทั้งของประเทศไทยและของต่างประเทศจากเอกสาร
วิชาการต่างๆ แล้ว กระบวนการต่อมาจึงทาการเปรียบเทียบข้องกฎหมายดังกล่าวเพื่อหาข้อบกพร่องของกฎหมาย
ไทยและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องนั้น
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ไวพจน์ กุลาชัย, การบังคับใช้กฎหมายกรณีเมาแล้วขับ ในประเทศอังกฤษ อเมริกา เกาหลีใต้ เวียดนาม สิงคโปร์ และไทย, รายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์ (2555) : 1-2.
8
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ผู้วิจัยได้กาหนดเครื่องมือที่ใช้สาหรับการวิจัย คือ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากหนังสือหรือเอกสาร บทความ
เชิงวิชาการ ประมวลกฎหมายหรือพระราชบัญญัติต่างๆที่เกี่ยวข้อ งรวมทั้ งงานวิ จัยต่างๆที่ใ ช้อ้า งอิง โดยไม่ใช้
หลักการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายแต่ใช้หลักการเปรียบเทียบข้อกฎหมายของประเทศไทยกับของต่างประเทศ โดย
ได้รับคาแนะนาจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศในสาขาวิชานิติศาสตร์
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยศึกษากรอบการวิจัยตามหลักการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative
Research) โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่มาต่างๆ ตามข้างต้น ทั้งจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หนังสือ เอกสาร
หรือบทความที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งจากการสอบถามและปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ โดยนาข้อมูลที่ได้มา
ทาการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) เพื่อนามาสนับสนุนการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยมีการวิเคราะห์ตามหลักวิชาการทางนิติศาสตร์ กล่าวคือ เป็นการศึกษาข้อกฎหมายของประเทศไทย
และศึกษาข้อกฎหมายของต่างประเทศ แล้วนามาวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อให้รู้ข้อบกพร่องและหาทางแก้ไขปัญหา
เหล่านั้นภายใต้หลักการทางนิติศาสตร์ เพื่อให้แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ได้จากการวิจัยนี้ เป็นวิธีการที่ถูกต้องและใน
ขณะเดียวกันผลที่ได้ก็ต้องยั่งยืนด้วย
4. ผลการศึกษา
กฎหมายของประเทศอังกฤษ9
ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางถนน ค.ศ.1988 ของประเทศอังกฤษกาหนดระดับแอลกอฮอล์ใน
เลือด (BAC) ไว้ดังนี้
ตาราง 1 ข้อกาหนดของกฎหมายว่าด้วยการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ของประเทศอังกฤษ
ประเภทของการตรวจวัด
ปริมาณแอลกอฮอล์ที่กฎหมายกาหนด
การตรวจวัดจากลมหายใจ
35 ไมโครกรัม/100 มิลลิลิตร
การตรวจวัดจากเลือด
80 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร
การตรวจวัดจากปัสสาวะ
107 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร
แม้ว่าอังกฤษจะมีการกาหนดระดับแอลกอฮอล์ไว้ไม่เกิน 80 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตรหรือ 0.08 กรัม/100
มิ ล ลิ ลิ ต ร หรื อ 80 มิ ล ลิ ก รั ม เปอร์ เ ซ็ น ต์ ในปี ค.ศ. 1998 มี ค วามพยายามในการแก้ ไ ขกฎหมายเพื่ อ ลดระดั บ
แอลกอฮอล์ เ ป็ น 50 มิ ล ลิ ก รั ม เปอร์ เ ซ็ น ต์ 10 แต่ รั ฐ สภาของอั ง กฤษไม่ ผ่ า นข้ อ เสนอดั ง กล่ า วบทลงโทษ
ตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ มีการกาหนดอัตราโทษของการ “เมาแล้วขับ” ไว้ดังรายละเอียดในตาราง 2
ไวพจน์ กุลาชัย, การบังคับใช้กฎหมายกรณีเมาแล้วขับ ในประเทศอังกฤษ อเมริกา เกาหลีใต้ เวียดนาม สิงคโปร์ และไทย, รายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์ (2555) : 10-11.
10 Drink-driving in the UK is defined as the act of driving a motor vehicle (car, truck, etc.) while under the effects of
alcohol. In England, Wales, and Northern Ireland, the Blood Alcohol Concentration (BAC) limit is 80 milligrammes
(mg) of ethanol per 100 millilitres (ml) of blood, as set in the Road Safety Act 1967. A lower drink drive limit of
9
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ตาราง 2 อัตราโทษกรณีเมาแล้วขับของประเทศอังกฤษ
ระดับ BAC
อัตราโทษ
1. ตัดคะแนน 3-11 คะแนน
ต่ากว่า 0.08 กรัม/100 มิลลิลิตร
2. ค่าปรับขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาล
3. พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ 12 เดือน
1. ตัดคะแนน 3-11 คะแนน
2. ปรับ 150 ปอนด์ – 150% ของรายได้ต่อ
0.08 – 0.137 กรัม/100 มิลลิลติ ร
สัปดาห์
3. พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ 12-16 เดือน
4. เข้ารับการบาบัดรักษา 4.5 เดือน
1. ตัดคะแนน 3-11 คะแนน
2. ปรับ 150 ปอนด์ – 150% ของรายได้ต่อ
0.138 – 0.206 กรัม/100 มิลลิลติ ร
สัปดาห์
3. พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ 17-22 เดือน
4. เข้ารับการบาบัดรักษา 6 เดือน
1. ตัดคะแนน 3-11 คะแนน
2. ปรับไม่เกิน 5,000
0.207 – 0.275 กรัม/100 มิลลิลติ ร
3. พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ 23-28 เดือน
4. เข้ารับการบาบัดรักษา 7.5 เดือน
5. บริการสังคม
1. ตัดคะแนน 3-11 คะแนน
2. ปรับไม่เกิน 5,000
สูงกว่า 0.275 กรัม/100 มิลลิลติ ร
3. พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ 29-36 เดือน
4. เข้ารับการบาบัดรักษา 9 เดือน
5. บริการสังคม
ที่มา: Traffic Injury Foundation (2009)
โดยทั่วไปแล้วศาลของอังกฤษจะลงโทษด้วยการปรับระหว่าง 400 – 450 ปอนด์ (ประมาณ 20,000 –
22,500 บาท) และพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี อย่างไรก็ตาม หากผู้ขับขี่ที่เมาแล้วขับก่อให้เกิด
อุบัติเหตุและมีคนเสียชีวิต จะต้องโทษจาคุกไม่เกิน 14 ปีนอกจากนั้น หากมีการกระทาความผิดซ้าภายในระยะเวลา
50mg / 100ml came into force in Scotland on 5 December 2014. The Northern Ireland Assembly has also passed
a Road Traffic (Amendment) Bill (planned implementation in 2018) that includes lower drink drive limits on its
roads. (http://www.ias.org.uk/Alcohol-knowledge-centre/Drink-driving.aspx)
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10 ปี หรือมีระดับแอลกอฮอล์สูงกว่าที่กฎหมายกาหนด 2.5 เท่า จะถือว่าเป็น “ผู้กระทาผิดที่มีความเสี่ยงสูง” จะถูก
พักใช้ใบอนุญาตขับขี่อย่างน้อย 3 ปีและหากต้องการขับขี่ยานพาหนะอีกหลังจากพ้นกาหนด จะต้องได้รับการรับรอง
จากแพทย์ก่อนว่าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ นอกจากนั้น หากผู้ขับขี่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิต จะต้อง
โทษจาคุกไม่เกิน 14 ปี ค่าปรับไม่มีจากัดจานวนเงิน ตัดคะแนน 3-11 คะแนน และเพิกถอนใบอนุญาตขับ ขี่งเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี
กฎหมายของประเทศเกาหลีใต้11
เกาหลี ใ ต้ เ ริ่ ม มี ก ารบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กรณี เ มาแล้ ว ขั บ ตั้ ง แต่ ปี ค.ศ. 1989
โดยกาหนดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดไว้ไม่เกิน 0.05 กรัม/100 มิลลิลิตร
โดยทั่ ว ไปแล้ ว อั ต ราโทษกรณี เ มาแล้ ว ขั บ ของประเทศเกาหลี ใต้ คื อ การจ าคุ ก ไม่ เ กิ น 3 ปี
และปรับไม่เกิน 10 ล้านวอน (ประมาณ 286,000 บาท) ดังรายละเอียดในตาราง 3
ตาราง 3 อัตราโทษกรณีเมาแล้วขับของประเทศเกาหลีใต้
ลักษณะของการกระทาผิด
อัตราโทษ

ระดับ BAC เกินอัตราที่กฎหมายกาหนด

- ปรับไม่เกิน 10 ล้านวอน (ประมาณ
286,000 บาท)
- จาคุกไม่เกิน 3 ปี
- พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ไม่เกิน 1 ปี
*** กรณีเกิดอุบัติเหตุมผี ู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
- ปรับไม่เกิน 15 ล้านวอน (ประมาณ
429,000 บาท)
- จาคุกไม่เกิน 5 ปี
- เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

ในทางปฏิบัติ หากผู้ขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ต่ากว่า 0.05 กรัม/ 100 มิลลิลิตร จะไม่มีการลงโทษ แต่
หากมีปริมาณแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 0.05-0.09 จะมีการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เป็น เวลา 100 วัน ปริมาณแอลกอฮอล์
0.09-0.10 จะเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ และหากปริมาณแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 0.10-0.36 จะถูกเจ้าหน้าที่ตารวจจับกุม
(Global Road Safety Partnership,2007)

ไวพจน์ กุลาชัย, การบังคับใช้กฎหมายกรณีเมาแล้วขับ ในประเทศอังกฤษ อเมริกา เกาหลีใต้ เวียดนาม สิงคโปร์ และไทย, รายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์ (2555) : 22-23.
11
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กฎหมายของประเทศสิงคโปร์12
ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์มีก ารก าหนดระดับ แอลกอฮอล์ใ นเลือดไว้ไม่ เกิ น 0.08 กรั ม /100
มิลลิลิตร
ตาราง 4 อัตราโทษกรณีเมาแล้วขับของประเทศสิงคโปร์
ประเภทของการกระทาผิด
อัตราโทษ
- ปรับ $1,000 – 5,000 (ประมาณ 25,000125,000 บาท)
การกระทาผิดครั้งที่ 1
- พักใช้ใบอนุญาตขับขี่อย่างน้อย 1 ปี
- จาคุกไม่เกิน 6 เดือน
- ปรับ $3,000 – 10,000 (ประมาณ 75,000250,000 บาท)
การกระทาผิดครั้งที่ 2
- พักใช้ใบอนุญาตขับขี่อย่างน้อย 1 ปี
- จาคุกไม่เกิน 12 เดือน
- ปรับ $30,000 (ประมาณ 750,000บาท)
การกระทาผิดครั้งที่ 3 เป็นต้นไป
- พักใช้ใบอนุญาตขับขี่อย่างน้อย 1 ปี
- จาคุกไม่เกิน 3 ปี
กรณีเกิดอุบัติเหตุทาให้มผี ู้
เฆี่ยนไม่เกิน 6 ครั้ง
บาดเจ็หรือเสียชีวิต
(ตามกฎหมายอาญา)
ที่มา: Singapore Road Traffic Act
หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ เท่ากับ 25.00 บาท
กฎหมายของประเทศไทย
ตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43 (2) ได้บัญญัติห้ามมิให้มีการขับขี่ในขณะเมา
ต่อมามีการออกกฎกระทรวงเพื่อรองรับกฎหมายดังกล่าวนี้และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2537 ซึ่งมี
รายละเอียดที่สาคัญ คือ การกาหนดวิธีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ว่าเมาหรื อไม่ รวมถึงการกาหนดระดั บ
แอลกอฮอล์ในเลือดไว้ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์13
พระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43 (2) บัญญัติว่า ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมา
สุราหรือของเมาอย่างอื่น

ไวพจน์ กุลาชัย, การบังคับใช้กฎหมายกรณีเมาแล้วขับ ในประเทศอังกฤษ อเมริกา เกาหลีใต้ เวียดนาม สิงคโปร์ และไทย, รายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์ (2555) : 27.
13 ปกครอง เปรมดิษฐกุล. (2558) ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย ศึกษากรณีขับรถขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย. การ
อบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น” รุ่นที่ 14 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุตธิ รรม สานักงานศาลยุติธรรม
พ.ศ. 2558 : 20.
12
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พระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ.2522 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 160 ตรี บัญญัติ
ว่า "ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 43 (2) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกาหนดไม่น้อยกว่าหกเดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจผู้กระทาต้องระวาง
โทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้
นั้นมีกาหนดไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุก
ตั้งแต่สองปีถึงหกปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสองหมื่นบาท และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้น
มีกาหนดไม่น้อยกว่าสองปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่
สามปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่"
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 การทดสอบผู้ขับขี่ว่าเมาสุราหรือไม่ ให้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่โดยใช้วิธีการ
ตามลาดับ ดังต่อไปนี้
(1) ตรวจวัดลมหายใจด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจหรือทดสอบให้ใช้เครื่องตรวดวัดระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือด โดยวิธีเป่าลมหายใจ (BREATH ANALYZERTEST) และอ่านค่าของแอลกอฮอล์ในเลือดเป็น
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ วิธีการตรวจหรือทดสอบ ให้ปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบของเครื่องตรวจแต่ละชนิด
(2) ตรวจวัดจากปัสสาวะ
(3) ตรวจวัดจากเลือด
การตรวจวัดตาม (2) หรือ (3) ให้ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถทดสอบตาม (1) ได้เท่านั้น
ข้อ 2 กรณีที่ต้องทดสอบโดยวิธีตรวจวัดจากเลือดตามข้อ 1(3) ให้ส่งตัวผู้ขับขี่ไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
และทาการเจาะเลือดภายใต้การกากับดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม
ข้อ 3 ถ้ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเมาสุรา
(1) กรณีตรวจวัดจากเลือด เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
(2) กรณีตรวจวัดจากลมหายใจหรือปัสสาวะ ให้เทียบปริมาณแอลกอฮอล์โดยใช้ปริมาณแอลกอฮอล์ใน
เลือดเป็นเกณฑ์มาตรฐานดังนี้
(ก) กรณีตรวจวัดจากลมหายใจให้ใช้ค่าสัมประสิทธิ์ในการแปลงค่าเท่ากับ 2,000
(ข) กรณีตรวจวัดจากปัสสาวะ ให้ใช้ค่าสัมประสิทธิ์ในการแปลงค่าเท่ากับเศษ 1 ส่วน 1.3
จากข้อมูลในข้างต้น พบว่า ในประเทศอังกฤษ ประเทศเกาหลีใต้ มีการกาหนดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด
เพื่อเป็นการแบ่งประเภทของโทษที่จะได้รับว่าระดับแอลกอฮล์ในเลือดต่าโทษที่จะได้รับจะเป็นโทษสถานเบา แต่ถ้า
ระดับแอลกอฮล์ในเลือดสูง โทษที่จะได้รับจะเป็นโทษสถานหนัก
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ส่วนในประเทศสิงคโปร์ มีการกาหนดอัตราโทษที่ผันแปรตามจานวนครั้งที่กระทาความผิด เช่น ความผิด
ครั้งแรก จาคุกไม่เกิน 6 เดือน ความผิดครั้งที่ 2 จาคุกไม่เกิน 12 เดือน เป็นต้น
ในกรณีของประเทศไทยนั้น มีแค่กาหนดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดที่ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ถ้าตรวจวัด
แล้วมีระดับปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ไม่ว่าจะเกินกว่าเท่าไรก็รับโทษในอัตรา
เดียวกัน เช่น คนที่มีระดับปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดที่ 51 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะมีอัตราโทษเท่ากับ คนที่มีระดับ
ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดที่ 300 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เป็นต้น
5. สรุปผลและอภิปรายผล
จากผลการศึกษาและสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการเปรียบเทียบข้อกฎหมายของแต่ละประเทศตามหัวข้อ
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ในประเด็นแรกการแบ่งระดับการลงโทษตามระดับแอลกอฮอล์ในเลือดนั้น กฎหมายใน
เรื่องเมาแล้วขับของประเทศอังกฤษ มีการบังคับใช้กฎหมายในประเด็นนี้ กล่าวคือ ถ้าตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ใน
เลือดแล้วพบว่า ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดอยู่ที่ 80 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะมีบทลงโทษ คือ 1. ตัดคะแนน 3-11
คะแนน 2. ค่าปรับขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาล 3. พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ 12 เดือน ถ้ามีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดอยูท่ ี่
80-137 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะมีบทลงโทษ คือ 1. ตัดคะแนน 3-11 คะแนน 2. ปรับ 150 ปอนด์ – 150% ของ
รายได้ต่อสัปดาห์ 3. พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ 12-16 เดือน 4. เข้ารับการบาบัดรักษา 4.5 เดือน ถ้ามีระดับแอลกอฮอล์
ในเลือดอยู่ที่ 138-206 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะมีบทลงโทษ คือ 1. ตัดคะแนน 3-11 คะแนน 2. ปรับ 150 ปอนด์ –
150% ของรายได้ต่อสัปดาห์ 3. พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ 17-22 เดือน 4. เข้ารับการบาบัดรักษา 6 เดือน ถ้ามีระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือดอยู่ที่ 207-275 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะมีบทลงโทษ คือ 1. ตัดคะแนน 3-11 คะแนน 2. ปรับไม่
เกิน 5,000 3. พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ 23-28 เดือน 4. เข้ารับการบาบัดรักษา 7.5 เดือน 5. บริการสังคม ถ้ามีระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือดสูงกว่า 275 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะมีบทลงโทษ คือ 1. ตัดคะแนน 3-11 คะแนน 2. ปรับไม่เกิน
5,000 3. พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ 29-36 เดือน 4. เข้ารับการบาบัดรักษา 9 เดือน 5. บริการสังคม ส่วนกฎหมายใน
เรื่องเมาแล้วขับของประเทศเกาหลีใต้ มีการบังคับใช้กฎหมายในประเด็นนี้ กล่าวคือ ถ้าตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ใน
เลือดแล้วพบว่า ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดอยู่ต่ากว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะไม่มีบทลงโทษ แต่ ถ้ามีระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือดอยู่ที่ 50-90 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะมีบทลงโทษ คือ พักใช้ใบอนุญาตขับขี่เป็นเวลา 100 วัน แต่
ถ้ามีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดอยู่ที่ 90-100 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะมีบทลงโทษ คือ เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ แต่ถ้า
มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดอยู่ที่ 100-360 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะมีบทลงโทษ คือ ถูกเจ้าหน้าที่ตารวจจับกุม ส่วน
กฎหมายในเรื่องเมาแล้วขับของประเทศสิงคโปร์ มีเกณฑ์ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดอยู่ที่ 80 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ถ้า
ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดอยู่ต่ากว่า 80 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ก็ไม่ต้องรับโทษ แต่ ถ้าระดับแอลกอฮอล์ในเลือดอยู่สูง
กว่า 80 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ก็ต้องรับโทษตามกฎหมาย แต่ประเด็นการแบ่งระดับการลงโทษตามระดับแอลกอฮอล์
ในเลือดนั้น ยังไม่พบการบังคับใช้กฎหมายในประเด็นนี้ ส่วนกฎหมายในเรื่องเมาแล้วขับของประเทศไทยมีเกณฑ์
ระดั บ แอลกอฮอล์ใ นเลือ ดอยู่ที่ 50 มิ ล ลิ ก รัมเปอร์เซ็น ต์ ถ้ า ระดับ แอลกอฮอล์ใ นเลือ ดอยู่ ต่ากว่ า 50 มิ ล ลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ ก็ไม่ต้องรับโทษ แต่ถ้าระดับแอลกอฮอล์ในเลือดอยู่สูงกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ก็ต้องรับโทษตาม
กฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ.2522 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 160 ตรี
วรรคแรก บัญญัติว่า "ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 43 (2) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสอง
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หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกาหนดไม่น้อยกว่าหกเดือน หรือเพิกถอน
ใบอนุญาตขับขี่
แม้ว่ากฎหมายของประเทศไทยจะมีบทลงโทษทั้งจาและปรับรวมทั้งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งดูค่อนข้าง
เด็ดขาด แต่เมื่อนามาบังคับใช้กลับเป็นกฎหมายที่นามาบังคับใช้ได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ หากเปรียบเทียบกับ
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบอุบัติเหตุใ นแต่ละครั้ง และแม้ว่ากฎหมายจะมีบทบัญญัติ
ลงโทษผู้ขับขี่รถขณะเมาสุราต้องจาคุกก็ตาม แต่ความเป็นจริงศาลมักมีดุลพินิจลงโทษผู้กระทาความผิดแค่ปรับและ
รอลงอาญาเท่านั้น ผู้กระทาความผิดจึงไม่ได้รู้สึกเกรงกลัวต่อบทลงโทษดังกล่าว 14 ฉะนั้นประเด็นการแบ่งระดับการ
ลงโทษตามระดับแอลกอฮอล์ในเลือดนั้น จึงยังไม่มีการบังคับใช้กฎหมายในประเด็นนี้ ผู้วิจัยจึงเห็นว่า ควรมีการ
กาหนดอัตราโทษให้ชัดเจนโดยเมื่อตรวจพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดระดับใด ก็ควรต้องรับโทษตามระดับนั้น
ให้เหมาะสมและที่สาคัญโทษดังกล่าวต้องเด็ดขาดด้วย
ส่วนประเด็นต่อมา การปรับบทลงโทษตามจานวนครั้งที่กระทาความผิดนั้น กฎหมายในเรื่องเมาแล้วขับ
ของประเทศอังกฤษไม่ได้กาหนดไว้อย่างชัดเจนว่าถ้ากระทาความผิดครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 หรือครั้งที่ 4 อัตราโทษจะ
เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรหรือไม่ แต่ได้กาหนดไว้เป็นกฎหมายว่า หากมีการกระทาผิดซ้า ภายในระยะเวลา 10 ปี
หรือมีระดับแอลกอฮอล์สูงกว่าที่กฎหมายกาหนด 2.5 เท่า จะถือว่าเป็น “ผู้กระทาผิดที่มีความเสี่ยงสูง” จะถูกพักใช้
ใบอนุญาตขับขี่อย่างน้อย 3 ปีและหากต้องการขับขี่ยานพาหนะอีกหลังจากพ้นกาหนด จะต้องได้รับการรับรองจาก
แพทย์ก่อนว่าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ นั่นเป็นการกาหนดข้อกฎหมายในประเด็นนี้ที่ว่า ถ้ากระทาความผิดใน
เรื่องเมาแล้วขับอีกภายในระยะเวลา 10 ปี นับแต่ได้กระทาความผิดครั้งแรก จะมีบทลงโทษที่หนักขึ้น ส่วนกฎหมาย
ในเรื่องเมาแล้วขับของประเทศเกาหลีใต้ มีลักษณะคล้ายกับกฎหมายเมาแล้วขับของประเทศอั งกฤษ กล่าวคือ ไม่ได้
กาหนดไว้อย่างชัดเจนว่าถ้ากระทาความผิดครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 อัตราโทษจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรหรือไม่ แต่ได้
กาหนดไว้เป็นกฎหมายว่า ถ้าเคยกระทาความผิดกรณีเมาแล้วขับแล้วไปกระทาความผิดซ้า จะมีอัตราโทษ คือ 1.
ปรับไม่เกิน 3 ล้านวอน (ประมาณ 85,800 บาท) 2. จาคุกไม่เกิน 1 ปี 3. กรณีเป็นรถจักรยานยนต์ โทษคือปรับไม่
เกิน 300,000 วอน (ประมาณ 8,580 บาท) ส่วนกฎหมายในเรื่องเมาแล้วขับของประเทศสิงคโปร์นั้น การปรับ
บทลงโทษตามจานวนครั้งที่กระทาความผิดค่อนข้างชัดเจน กล่าวคือ การกระทาความผิดครั้งที่ 1 ปรับ $1,000 –
5,000 (ประมาณ 25,000-125,000 บาท) พักใช้ใบอนุญาตขับขี่อย่างน้อย 1 ปี จาคุกไม่เกิน 6 เดือน การกระทา
ความผิดครั้งที่ 2 ปรับ $3,000 – 10,000 (ประมาณ 75,000-250,000 บาท) พักใช้ใบอนุญาตขับขี่อย่างน้อย 1 ปี
จาคุกไม่เกิน 12 เดือน การกระทาความผิดครั้ง ที่ 3 เป็นต้นไป ปรับ $30,000 (ประมาณ 750,000บาท) พักใช้
ใบอนุญาตขับขี่อย่างน้อย 1 ปี จาคุกไม่เกิน 3 ปี จะเห็นได้ว่า กฎหมายในเรื่องเมาแล้วขับของประเทศสิงคโปร์ใน
ประเด็นนี้ ค่อนข้างชัดเจนมากว่าให้ความสาคัญกับการปรับบทลงโทษตามจานวนครั้งที่กระทาความผิดเป็นสาคั ญ
ส่วนกฎหมายในเรื่องเมาแล้วขับของประเทศไทย ในประเด็นนี้นั้น ไม่มีการบัญญัติกฎหมายในประเด็นนี้ให้ชัดเจน
อย่างเช่น ประเทศสิงคโปร์
ธัญญาภรณ์ ชูเอี่ยม. (2561) ปัญหาเกีย่ วกับบทลงโทษกรณีปฏิเสธการตรวจวัดแอลกอฮอล์ของกฎหมายไทยเปรียบเทียบกฎหมาย
ต่างประเทศ (PROBLEMS RELATING TO PENALTY IN CASE OF DENIAL OF ALCOHOL TEST UNDER THAI LAW IN
COMPARISON TO FOREIGN LAW). สารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม.
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ซึ่งหลักการหรือแนวความคิดในการกาหนดโทษนั้น มีวัตถุประสงค์อยู่หลายประการ แต่จะขออนุญาต
อธิบายไว้บางส่วน คือ การลงโทษผู้กระทาความผิ ดนั้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นเอาเยี่ยงอย่าง และ
กระทาความผิดเช่นนั้นอีก วัตถุประสงค์ในประเด็นนี้ เรียกว่า การยับยั้งโดยทั่วๆไป (General deterent) การใช้
วิธีการลงโทษโดยวิธีต่างๆ เช่น ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 เกี่ยวเนื่องกับหลักธรรมชาติที่ว่า มนุษย์ปราถนา
ที่จะได้รับความสุขสงบและหลีกเลี่ยงความทุกข์ทรมาน ฉะนั้นการลงโทษจึงก่อให้เกิดการยับยั้งอีกประเภทหนึ่ง ซึ่ง
เรียกว่า การยับยั้งเป็นพิเศษ (Special dentrent) กล่าวคือ เป็นการลงโทษเพื่อให้เป็นบทเรียน ให้ผู้กระทาผิดรู้
สานึกผิดและเข็ดหลาบ ไม่คิดทาผิดอี กในอนาคต ซึ่งการยับยั้งประเภทนี้เป็นการเพ่งเล็งหรือเจาะจงเฉพาะตัว
ผู้กระทาผิด เพื่อให้เกิดความกลัวต่อโทษทัณฑ์ ไม่กล้าที่จะกระทาผิดอีกในโอกาสต่อไป ส่วนแนวความคิดต่อมา การ
ลงโทษผู้กระทาความผิดนั้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการป้องกันอาชญากรรม การลงโทษเพื่อเป็นก ารป้อ งกั น
อาชญากรรม อาจพิจารณาได้ 2 ประเด็น คือ ประการแรก เป็นการจับตัวผู้กระทาผิดมาควบคุมและลงโทษ เพื่อ
ไม่ให้มีโอกาสได้กระทาผิดอีก เพื่อให้เข็ดหลาบ ไม่ให้ผู้อื่นเอาเยี่ยงอย่าง ในประการที่สอง หมายถึง การป้องกัน
ผู้กระทาความผิดไม่ให้ไม่ให้ประกอบความผิดซ้าสองอี ก โดยวิธีการแก้ไขผู้กระทาผิดให้กลับตนเป็นพลเมืองดี
ในขณะที่บุคคลผู้นั้นอยู่ระหว่างการต้องโทษ ประเด็นนี้จึงเข้าหลักการอบรมฟื้นฟูจิตใจ เป็นสาคัญ 15 นอกจากนี้ยังมี
นักกฎหมายชาวอิตาลีชื่อ ซีซาร์ เบคคาเรีย (Cesare Beccaria) ซึ่งได้เขียนหนังสือชื่อ “Essay on Crimes and
Punishments” หรือ “เรียงความเกี่ยวกับอาชญากรรมและการลงโทษ” ที่ได้มีการวางรากฐานและทฤษฎีเกี่ยวกับ
การลงโทษไว้ นอกจากนี้ ซีซาร์ เบคคาเรีย ยังมีหลักปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับหลักการของวิชาอาชญาวิทยาและ
กระบวนการยุติธรรม 10 ประการ ซึ่งในข้อ 6 นั้น ซีซาร์ เบคคาเรีย (Cesare Beccaria) ได้กล่าวสรุปไว้ ว่ า
วัตถุประสงค์ของการลงโทษ (On Punishments) มีไว้เพื่อการป้องปรามผู้กระทาผิดไม่ให้กระทาผิดซ้าอีกและ
ป้องกันบุคคลอื่นไม่ให้เอาเยี่ยงอย่างในการประกอบอาชญากรรมด้วย 16 ซึ่งจากหลักการหรือแนวความคิดดังกล่าว
นั้น จะเห็นได้ว่าการกาหนดบทลงโทษก็เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้กระทาความผิดกระทาผิดซ้าอีก กฎหมายในเรื่องเมาแล้ว
ขับของไทยจึงควรบัญญัติให้ชัดเจนและเด็ดขาดว่าถ้าได้กระทาผิดซ้าอีกจะมีบทลงโทษที่รุนแรงหรือเด็ดขาดเพียงใด
ดังที่ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 92 17 เพื่อให้ผู้กระทาความผิดรู้สึกเกรงกลัวหากคิดจะกระทา
ความผิดอีก และจากหลักกฎหมายของประเทศไทยในกรณีดังกล่าวนั้น จะเห็นได้ว่า ในเมื่อไม่มีกฎหมายในเรื่องเมา
แล้วขับกาหนดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ดังนั้นในขั้นตอนการปฏิบัติ จึงเป็นดุลยพินิจของศาลที่จะให้มีการเพิ่มโทษ
หรือไม่ หรือในกรณีคดีอาญาจะนาประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 92 มาปรับใช้ในกรณีที่ได้กระทาความผิดซ้าอีก
หรือไม่ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าควรที่จะมีการบัญญัติกฎหมายในเรื่องนี้ไว้เป็นการเฉพาะ
6. ข้อเสนอแนะ
http://digi.library.tu.ac.th/thesis/po/0553/08CHAPTER_2.pdf
สุทธิชัย คาพานิช. (2557) มาตรการในการลงโทษความผิดฐานขับขี่ระหว่างเมาสุราตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก.
วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ : 25.
17 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 92 บัญญัติว่า ผู้ใดต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจาคุก ถ้าและได้กระทาความผิดใด ๆ อีกใน
ระหว่างที่ยังจะต้องรับโทษอยู่ก็ดี ภายในเวลาห้าปีนบั แต่วันพ้นโทษก็ดี หากศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจาคุก ก็ให้เพิ่มโทษที่จะ
ลงแก่ผู้นั้นหนึ่งในสามของโทษที่ศาลกาหนดสาหรับความผิดครั้งหลัง
15
16

476

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 การแบ่งระดับการลงโทษตามระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ประเทศไทยควรมีการบัญญัติกฎหมายในเรื่อง
เมาแล้วขับโดยกาหนดให้ชัดเจนว่าระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ระดับแรกต้องรับโทษเท่าใด ระดับต่อมาต้องรับโทษ
สูงขึ้นอีกเท่าใด เพื่อให้ประชาชนได้รู้ว่ายิ่งมีปริมาณระดับแอลกอฮอล์ในเลือดมากเท่าใดเมื่อขับรถในขณะมึนเมาก็จะ
ได้รับโทษสูงขึ้นเท่านั้น เพื่อให้สอดคล้องกับนานาประเทศ
1.2 การปรับบทลงโทษตามจานวนครั้งที่กระทาความผิด แนวทางในการแก้ไขปัญหาข้อกฎหมายในกรณี
เมาแล้วขับในประเด็นนี้ ประเทศไทยควรมีการบัญญัติกฎหมายให้ชัดเจนอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์ เพื่อให้ประชาชน
รู้สึกเกรงกลัวต่อโทษที่จะได้รับถ้าหากคิดจะกระทาความผิดซ้าอีก โดยกาหนดอัตราโทษให้สูงขึ้นเรื่อยๆ และผันแปล
ไปตามจานวนครั้งที่กระทาความผิดและในขณะเดียวกันผู้บังคับใช้กฎหมายก็ต้องจริงจัง เด็ดขาดและไม่เลือกปฏิบัติ
ด้วย
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึ ก ษาการเปรี ย บเที ย บกฎหมายในเรื่ อ งการปฏิ เ สธการตรวจวั ด แอลกอฮอล์ ข องไทยและ
ต่างประเทศ
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ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลโพนงาม อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
Factors Affecting The Success on Duty Operation of Phon Ngam
Subdistrict Administrative Oganization. Nong Han District Udon Thani
Province.
พีระยุทธ ศิลาพรหม1 สุรชัย ชูคง2 ทักษะ ปาระแก้ว3 และ ชิตพล วิไลงาม4
Peerayut Silaprom1 Surachai Chukong2 Taksa Parakaew3
and Chitaphol Wilaingarm4
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1)การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โพนงาม และ(2) ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลโพน
งาม อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีวิธีการดาเนินการวิจัยดังนี้ ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่เจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลโพนงามทั้งหมดจานวน 108 คน กลุ่ มตัวอย่างจานวน 86 คน ใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
ค่ า เฉลี่ ย (X) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) สมการถดถอยเชิ ง พหุ คู ณ (Multiple
Regression) ผลการวิจัยพบว่า 1)การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลโพนงานในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่า ด้านการจัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก ด้านการ
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ด้านบารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นปฏิบัติได้ในระดับมาก ส่วนด้านอื่นๆนั้นปฏิบัติได้ในระดับปานกลาง 2)ปัจจัยที่มีผล
ต่อความสาเร็จในการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลโพนงาม พบว่าปัจจัยทั้ง 10 ด้าน มี
ผลต่อการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลโพนงานในภาพรวม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ถึงร้อยละ 30.10 และเมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่า ด้านภาวะผู้นามีผลต่อการปฏิบัติงานตามอานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลโพนงามอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อเสนอแนะจากการวิจัยมีดังนี้ 1) การจัดทาแผน
กลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลโพนงามต้องเกิดจากทุกภาคส่วน 2)จัดให้มีองค์กรภาคประชาชนในท้องถิ่น
รูปแบบต่างๆ 3)จัดให้มีการชาระระเบียบปฏิบัติทางราชการภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อลดขั้นตอนการ
ทางานให้สั้นลง
คาสาคัญ : ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จ อานาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตาบล.
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Abstract
The purposes of the research were 1) to examine the performance by authority of Phon
Ngam Subdistrict Administrative Oganization in Nong Han District, Udon Thani Province 2) to study
the factors affecting the accomplishment on performance by authority of Phon Ngam Subdistrict
Administrative Oganization in Nong Han District, Udon Thani Province 3) to compare the factors
affecting the accomplishment on the performance by authority of the local administrative
organizations in Nong Han District, Udon Thani Province. In conducting the research, the samples,
the researcher selected 86 out of the population of 108 in Phon Ngam Subdistrict Administrative
Oganization in Nong Han District, Udon Thani Province
The results after studying revealed average level of overall aspect. After considering in
each section, related watercourse by land development woman child elder maintain artistic
custom section showed high performance, and besides they showed average performance.
Furthermore, the analysis of the factors affecting the accomplishment on performance by authority
of Phon Ngam Subdistrict Administrative Oganization revealed significant statistical value at .05 and
30.10 percentage on all of the 10 factors.
Keywords : Factors Affecting The Success Duty Subdistrict Administrative Oganization.
บทนา
ปัจจุบันประเทศไทยได้ใช้การปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กลไกที่
สาคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตยก็คือการกระจายอานาจสู่องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ
ได้ แ ก่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เทศบาล องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล กรุ ง เทพมหานคร และเมื อ งพั ท ยา
(พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒: ๑)
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันพุทธศักราช 2560 ได้ให้ความสาคัญกั บการกระจายอานาจการปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
บัญญัติไว้ในหมวดที่ 6 ว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐ และหมวดที่ 14 ว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การ
บริหารราชการแผ่นดิน การจัดทาบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์
สุขของประชาชนรวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้
เกิดความสะดวก รวดเร็วไม่เลือกปฏิบัติและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพองค์ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.๒๕๖๐: ๑๗,๗๔) องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) คือ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็น
นิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 มีอานาจและหน้าที่ใน
การพัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยมาตรา 67 ได้กาหนดถึงหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลต้องทาไว้ 9 ประการด้วยกัน ดังนี้ 1)จัดให้มีและบารุงรักษาทางบกและทางน้า 2)รักษาความสะอาดของถนน
ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3)ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 4)ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย 5)ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6)ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้ สูงอายุ
และผู้พิการ 7)คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8)บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9)ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย (พระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗:๒๔-๒๕) และนอกจากนี้ มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ยังได้กาหนดอานาจและ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลไว้รวม 31 ประการด้วยกัน (พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒:๕-๖) จึงนับได้ว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
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ขนาดเล็กที่สุดและอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และมีความสาคัญ จาเป็น อย่างยิ่ง กล่าวในทางทฤษฎีและ
แนวความคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ จะเห็นได้ว่ารัฐบาลซึ่งเป็นกลไกในการบริหารราชการแผ่นดินนั้นมีภาระหน้าที่
อย่ า งมากมายในการบริ ห ารประเทศ ทั้ งในด้ า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสั งคม เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ รั บ ความ
สะดวกสบายและความปลอดภัยในการดารงชี วิต แต่ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่รัฐบาลจะดูแลและจัดทาบริการให้ กั บ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึงทุกชุมชน หมู่บ้านของประเทศเพราะอาจจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับความล่าช้าในการดาเนินงาน
และอาจจะไม่สนองตอบต่อความต้องการของแต่ละชุมชนได้ รวมทั้งข้อจากัดเกี่ยวกับงบประมาณ บุคคลหรือ
เจ้าหน้าที่ดาเนินงาน เมื่อเป็นเช่นนี้เพื่อเป็นการลดภาระของรัฐบาลจึงได้มีการกระจายอานาจให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองเพื่อการสนองตอบต่อความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและตรงกับจุดประสงค์ของชุมชนนั้นๆจึงเป็นผลให้องค์การบริหารส่วนตาบล
มีบทบาทและความสาคัญมากขึ้น ซึ่งจากข้อมูลพบว่านับตั้งแต่ที่ได้มีการบังคั บใช้พระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เป็นต้นมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
รายได้รวมที่สามารถนามาพัฒนาท้องถิ่นของตนเองเพิ่มขึ้นตามลาดับอย่างมีนัยสาคัญ โดยในปีงบประมาณ 2559
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้รวม 255,757.23 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
รายได้รวม 275,877.82 ล้านบาท และในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้รวม
284,336.87 ล้านบาท (ส่วนระบบสถิติการคลัง สานักนโยบายการคลัง สานักเศรษฐกิจการคลัง :๒๖ ธันวาคม
๒๕๖๑.) กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นถึงเกือบเท่าตัว ไม่
เพียงแต่รายได้เท่านั้นอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มากขึ้นตามไปด้วยซึ่ง
เป็นไปตามแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นโดยเฉพาะงานที่ได้มีการถ่ายโอนจากหน่วย
ราชการส่ ว นภู มิ ภ าค เช่ น งานบริ ก ารการศึ ก ษา งานบริ ก ารสาธารณะสุ ข และงานทะเบี ย นต่ า งๆ เป็ น ต้ น
(พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒: ๑๕-๑๗)
เมื่ออานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสาคัญเช่ นนี้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีความจาเป็นต้องมีความพร้อมในการบริหารจัดการรายได้และความรับผิดชอบที่
เพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ด้านต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของ
ประชาชนในท้องถิ่นและสาธารณะชนทั่วไป อย่างไรก็ตามมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจานวนหนึ่งเท่านั้นที่สามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ โดยพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเอง ดังจะ
เห็นได้จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่ านั้นได้รับรางวัลในการบริหารจัดการที่ดีจากกระทรวงมหาดไทยและ
สานักงานคณะกรรมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในขณะเดียวกันก็มีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอีกเป็นจานวนมากที่ไม่สามารปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้
องค์การบริหารส่วนตาบลโพนงาม อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 30 มีนาคม 2539 อยู่ห่างจากที่ว่าการอาเภอหนองหานประมาณ 14 กิโลเมตร มี
พื้นที่ทั้งสิ้น 66.77 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 41,732 ไร่ ประกอบด้วยหมู่บ้าน 21 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น
รวม 13,878 คน 3,683 ครัวเรือน สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบสลับเนินลูกรัง และป่าธรรมชาติมีแหล่งน้าธรรมชาติที่
สาคัญ เช่น ห้วยเจ้าเอก ห้วยหินกอง ห้วยดาน เหมาะแก่การทาการเกษตร (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒.
องค์การบริหารส่วนตาบลโพนงาม อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี: ๖) องค์การบริหารส่วนตาบลโพนงามนับเป็น
องค์กรหนึ่งที่มีความสาคัญและมีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่มากที่สุด ย่อมมีความเข้าใจ เข้าถึง และรู้ปัญหา
ความต้องการ รวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆของชุมชน ได้ดีที่สุด และนับเป็นหน่วยงานที่ได้รับการคาดหวังว่าจะ
เป็นแกนนาในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งจากการสารวจปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตาบลโพนงามยังต้อง
ประสบปัญหาและอุปสรรคในเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ ซึ่งจากการ
ถอดบทเรียนปัจจัยแห่งความสาเร็จในการบริหารจัดการของทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการบริหารจัดการและดาเนิน
โครงการของ อบจ.แพร่และของ อบจ.พิษณุโลก, รายงาวิจัยเลขที่ RDG5040021, สานักงานกองทุนสนับสนุนการ
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วิจัย.) พบว่ามีปัจจัยหลายประการที่มีส่วนส่งเสริมให้การบริหารจัดการเพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประสบความสาเร็จทั้งในระดับองค์กรและระดับโครงการ โดยสรุปได้หลัก ๆ ดังนี้ 1) การกาหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ 2) การถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ให้
กันภายในระหว่างบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) กลไกในการส่งเสริมการทางานร่วมกันที่เป็นระบบ
4) ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้นาสูง 5) บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความสามารถและมีความรับผิดชอบ 6) การ
บริหารงานมีการรับฟังความคิดเห็นจากภายนอก และมีความคล่องตัว 7) มีการแปลงวิสัยทัศน์ นโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรมาสู่การปฏิบัติงานอย่างแท้จริง 8) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนริเริ่มกิจกรรมหรือโครงการ
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9) การติดตามและประเมินผลโครงการดังกล่าวอย่างใกล้ชิด 10) ความ
เพียงพอของงบประมาณ ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลโพนงามประสบ
ผลสาเร็จ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในชุมชน
ท้องถิ่น และเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ สามารถนาประสบการณ์และบทเรียนเหล่านั้นมาเป็นตัวอย่าง
ในการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการศึกษาถึงการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลโพนงาม และปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลโพน
งาม จึงเป็นสิ่งจาเป็นในการพัฒนาการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตาม
เจตณารมณ์แห่งกฎหมายดังกล่าวเบื้องต้นได้ในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลโพนงาม

อาเภอหนอง

หาน จังหวัดอุดรธานี
2.เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการปฏิบตั ิงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลโพนงาม อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้คือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลโพนงาม อาเภอหนอง
หาน จังหวัดอุดรธานีทั้งหมดจานวน 108 คน คานวณหากลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร Krejcie & Morgan (บุญชม ศรี
สะอาด.๒๕๕๔) ได้ประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจานวน 86 คน
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4
ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นคาถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล แบ่งออกเป็น 5
ด้าน
ตอนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล
ตอนที่ 4 คาถามปลายเปิดเป็นข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงานตามอานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
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การเก็บข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและชี้แจงทาความเข้าใจให้ผู้ตอบแบบสอบถามทราบถึง
ลักษณะของแบบสอบถาม และตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามตลอดระยะเวลาของการทางาน
การวิเคราะห์ข้อมูลและแปรผลข้อมูล
1. นาแบบสอบถามที่สมบูรณ์ทั้งหมดมาตรวจให้คะแนนน้าหนัก
2. นาคะแนนเฉลี่ยรายข้อและรายด้านเทียบกับเกณฑ์
3. จัดอันดับตามค่าร้อยละจากมากไปน้อย
4. นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป (SPSS) เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
5. วิเคราะห์คา่ เฉลีย่ (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) ของการ
ดาเนินงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
6. วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อหาปัจจัยที่มผี ลต่อความสาเร็จใน
การปฏิบัตติ ามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
7. ข้อมูลที่เป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการดาเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลที่ได้จากแบบสอบถามผูว้ ิจัยได้วิเคราะห์เป็นรายประเด็น
ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถามพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลจานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 ผู้บริหารจานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.16 พนักงานส่วน
ตาบลจานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และพนักงานจ้างจานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ผลการวิเคราะห์
การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลโพนงามอาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลีย่ ( ˉx ) = 3.29 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.34 เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านการจัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และ
ผู้พิการ ด้านบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นปฏิบัติได้ในระดับมาก
โดยมีคา่ เฉลีย่ ( ˉx ) อยู่ระหว่าง 4.02 – 3.51 และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ระหว่าง 0.46 – 0.52 ส่วนด้าน
การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ด้านการป้องกัน
และระงับโรคติดต่อ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ด้านการคุม้ ครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ทาง
ราชการมอบหมาย อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย ( xˉ ) = 3.24 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.29 ผล
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการปฏิบตั ิงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลโพนงาม
อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ปรากฏว่าปัจจัยดังกล่าวทั้ง 10 ด้าน มีผลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ต่อ
การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลโพนงาม (Ytot) ร้อยละ 30.10
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สรุปผล
ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลโพนงาม อาเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่ปฏิบัติได้ในระดับมาก ได้แก่
ด้านการจัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้
พิการ ด้านบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ส่วนด้านอื่นๆนั้น
ปฏิบัติได้ในระดับปานกลาง ได้แก่ด้านการรักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้ง
กาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านการคุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และด้านการปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย ส่วนผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการ
ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลโพนงาม อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ปรากฏว่า
ปัจจัยดังกล่าวทั้ง 10 ด้าน มีผลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ต่อการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลโพนงาม (Ytot) ร้อยละ 30.10
อภิปรายผล
องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ในการพัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
โดยได้บัญญัติหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนตาบลจะต้ องทาไว้ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้นแล้วนั้น จากการวิเคราะห์การปฏิบัติงานตามอานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลโพนงาม อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี พบว่าการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าปฏิบัติงานได้ในระดับมาก ได้แก่ด้านการจัดให้มีและบารุงรักษา
ทางน้าและทางบก ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ด้านบารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ส่วนด้านอื่นๆ นั้นปฏิบัติได้ในระดับปานกลาง ได้แก่ด้าน
การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ด้านการป้องกัน
และระงับโรคติดต่อ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ด้านการคุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทาง
ราชการมอบหมาย ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลโพนงามนั้นยัง
ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งกฎหมายในเบื้องต้น (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐: ๑๗,๗๔) นั่น
คือเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทาบริการสาธารณะและการใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนรวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการ
ประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วไม่เลือกปฏิบัติและปฏิบัตหิ น้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ
ของรัฐบาล ทั้งทางด้านการเงิน ตัวบุคคล เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้ จริง
รวมทั้งการเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชนในท้องถิ่นอีกด้วย ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะองค์การบริหารส่วนตาบลโพนงามยังไม่มีการพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กรได้ดีพอ จึงส่งผลโดยตรง
ต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลของการปฏิบัติงานรวมถึงความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่นอีกด้วย ซึ่งในการ
พัฒนาความสามารถทางการบริหารจัดการขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาเป็นต้องพัฒนาความสามารถในการ
บริหารองค์กรอย่างน้อย 4 ด้าน ประกอบด้วย ความสามารถด้านการพัฒนาท้องถิ่น ความสามารถด้านการพัฒนา
องค์กร ความสามารถด้านการบริหารการเงินการคลัง และความสามารถในการบริหารการมีส่วนร่วมของประชาชน
(ปั จ จั ย แห่ งความสาเร็ จในการบริห ารจั ดการและดาเนิ นโครงการของ อบจ.แพร่ อบจ.พิ ษ ณุ โ ลก,รายงานวิจัย
เลขที่RDG5040021,สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย .) ซึ่งมิติทั้ง 4 ด้านนี้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
และถือเป็นหัวใจของการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่
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จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลโพนงาม พบว่า
ปัจจัยด้านที่ 1 การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่น มีผลอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ต่อการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลโพนงาม ร้อยละ 0.08 ซึ่งอาจ
เป็นเพราะองค์การบริหารส่วนตาบลโพนงามยังไม่ได้ให้ความสาคัญต่อการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาท้องถิ่นเท่าที่ควร ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการทาการวิเคราะห์หาจุดอ่อนจุดแข็ง
(SWOT Analysis) ขององค์กรโดยการระดมความคิดเห็นจากบุคคลในองค์กรเพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีทิศทางใน
การปฏิบัติงานที่มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันโดยการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นและเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ร่วมกัน ทั้งนี้ได้คานึงถึงสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธ
กิจและยุทธศาสตร์ นอกจากนั้นแล้วยังต้องคานึงถึงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของการดาเนินงานของจังหวัดเพื่อให้
การดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับแผนพัฒนาในระดับที่สูง
กว่าอีกด้วย (ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการบริหารจัดการและดาเนินโครงการของ อบจ.แพร่ อบจ.พิษณุโลก, รายงาน
วิจัยเลขที่RDG5040021, สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.)
ปัจจัยด้านที่ 2 การถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ให้กันภายในระหว่างบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีผลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ต่อการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลโพนงาม ร้อยละ 3.10 ซึ่งอาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนตาบลโพนงามยังไม่ได้ให้ความสาคัญ
หรืออาจจะยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจรวมทั้งประสบการณ์ในการปฏิบัติงานนั้นๆ ทั้งนี้ ผู้บริหารของ
องค์กรทั้งฝ่ายการเมืองและข้ าราชการประจ าจะต้อ งเป็ นผู้ที่มีค วามรู้ความสามารถ โดยผู้บริหารได้นาเอาพื้ น
ฐานความรู้และประสบการณ์เชิงธุรกิจมาประยุกต์ใช้กับการบริหารองค์กร รวมทั้งมีแนวความคิดในเรื่องการกระจาย
อานาจการปกครองท้องถิ่นที่เป็นอิสระมุ่งสู่การรับใช้ประชาชนมาถ่ายทอดความรู้และมุมมองในการดาเนินงานเปิด
กว้างและไปในทิศทางเดียวกันซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพการทางานให้แก่บุคลากร (ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการ
บริหารจัดการและดาเนินโครงการของ อบจ.แพร่ อบจ.พิษณุโลก,รายงานวิจัยเลขที่RDG5040021,สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย.)
ปัจจัยด้านที่ 3 กลไกในการส่งเสริมการทางานร่วมกันที่เป็นระบบ มีผลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ต่อการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลโพนงาม ร้อยละ 2.03 ซึ่งอาจเป็นเพราะ
องค์การบริหารส่วนตาบลโพนงามยังไม่ได้ให้ความสาคัญรวมทั้งปัจจัยภายในด้ านอื่ นๆ เช่น บุคลากร ค่านิยม
วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการส่งเสริมการทางานอย่างบูรณาการ โดยการทางานร่วมกัน
ระหว่างกอง/ฝ่ายต่างๆ หรือส่งเสริมการทางานเป็นทีม มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ทางานสูงสุด เช่น ในการจัดเก็บภาษีอากร กองคลัง ต้องประสานงานให้ผู้ช่วยพัฒนาชุมชนกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ที่ทางานในพื้นที่ช่วยจัดเก็บภาษีให้หรือประสานงานให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานอาเภอจัดเก็บภาษีให้ (ปัจจัยแห่ง
ความส าเร็ จ ในการบริ ห ารจั ด การและด าเนิ น โครงการของ อบจ.แพร่ อบจ.พิ ษ ณุ โ ลก,รายงานวิ จั ย เลขที่
RDG5040021, สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.)
ปั จ จั ย ด้ า นที่ 4 ผู้ บ ริ ห ารมีภ าวะความเป็ น ผู้น าสูง มี ผ ลอย่ า งมี นัย สาคัญทางสถิ ติที่ ร ะดับ .05 ต่ อ การ
ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลโพนงามถึง ร้อยละ 8.02เนื่องจากผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องมีลักษณะความเป็นผู้นาสูง มีความรู้ความสามารถ กล้าคิด กล้าเปลี่ยนแปลง กล้ารับผิดชอบในการ
ตัดสินใจในการทางาน มีความมุ่งมั่นในการทางาน กระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้ คิดเร็ว ทาเร็ว และมีความคิดริเริ่มใน
โครงการใหม่ๆ หรือนวัตกรรมเสมอ โดยนาความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้กับการทางานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น นอกจากนั้นผู้บริหารยังต้องมีทัศนคติที่เปิดกว้าง รับรู้ รับฟังสิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา ยอบรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น มีความเสียสละ และอุทิศตนในการทางานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการ
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บริหารจัดการและดาเนินโครงการของ อบจ.แพร่ อบจ.พิษณุโลก,รายงานวิจัยเลขที่ RDG5040021,สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย.)
ปัจจัยด้านที่ 5 บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความสามารถและมีความรับผิดชอบ มีผลอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ต่อการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลโพนงาม ร้อยละ 3.23 ซึ่งอาจเป็น
เพราะระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลโพนงามยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการ
ส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรได้เข้ารับการอบรม
และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทาให้บุคลากรสามารถนาความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการทางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกจากนั้นบุคลากรในระดับปฏิบัติงานต้องมีความรอบรู้ มีความกระตือรือร้นในการทางาน มีความรับผิดชอบสูง
และอุทิศตน ทุ่มเทการทางานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งบุคลากรยังต้องมีความคล่องตัวในการยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง มีการเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกัน (ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการบริหารจัดการและ
ดาเนินโครงการของ อบจ.แพร่ อบจ.พิษณุโลก,รายงานวิจัยเลขที่ RDG5040021,สานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย.)
ปัจจัยด้านที่ 6 การบริหารงานมีการรับฟังความคิดเห็นจากภายนอกและความคล่อ งตัว มีผลอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ต่อการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลโพนงาม ร้อยละ
2.05 ซึ่งอาจเป็นเพราะนโยบายในการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตาบลโพนงามที่มีลักษณะเป็ นการรวม
อานาจมากเกินไป ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมให้องค์กรมีการบริหารงานที่มีความคล่องตัว โดยการ
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อลดขั้นตอนในการทางานให้สั้นลง ทั้งนี้ผู้บริหารจะเป็นผู้กาหนดนโยบายหรือทิศ
ทางการทางาน ในขณะที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องนาแผนและนโยบายลงสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
หากผู้ปฏิบัติงานมีปัญหาอุปสรรคในการทางานจะร่วมกันแก้ไขปัญหาระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานโดยมีการ
ประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเป็นประจา นอกจากนี้จะต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภายนอก
ได้แก่ ผู้ที่มีความรู้ความชานาญเฉพาะด้าน เช่น การตั้งสภาที่ปรึกษา การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน
การจัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้นาท้องถิ่น เป็นต้น (ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการบริหารจัดการและดาเนินโครงการของ
อบจ.แพร่ อบจ.พิษณุโลก,รายงานวิจัยเลขที่ RDG5040021,สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.)
ปัจจัยด้านที่ 7 การแปลงวิสัยทัศน์ นโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์การมาสู่การปฏิบัติงานอย่างแท้จริง มี
ผลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ต่อการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลโพนงาม
ร้อยละ 3.01 ซึ่งอาจเป็นเพราะผู้บริหารรวมทั้งผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวอย่างแท้จริง
ทั้งนีใ้ นการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพื่อนามาสู่การปฏิบัติเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็น
โดยการจัดทาและดาเนินโครงการให้เป็นรูปธรรมเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนและการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ในการดาเนินโครงการใดใดจะต้องคานึงถึงการบรรลุวิสัยทัศน์
นโยบาย ยุทธศาสตร์และเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ ซึ่งจะต้องสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียว ดังนั้นการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ขององค์กรและนโยบายของผู้บริหารให้แก่บุคลากรผู้ดาเนินงานเป็นปัจจัยสาคัญที่
ทาให้โครงการประสบความสาเร็จประการหนึ่ง (ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการบริหารจัดการและดาเนินโครงการของ
อบจ.แพร่ อบจ.พิษณุโลก,รายงานวิจัยเลขที่ RDG5040021,สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.)
ปัจจัยด้าน 8 เปิดโอกาสให้ประชาชนมีร่วมริเริ่มกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีผลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ต่อการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โพนงาม ร้อยละ 2.50 ซึ่งอาจเป็นเพราะนโยบายในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลโพนงานรวมทั้ง
การได้รับความร่วมมือจากประชาชนภายในท้องถิ่นด้วย เนื่องจากโครงการที่ประสบความสาเร็จจะต้องเป็นโครงการ
ที่ได้รับความสนใจและความร่วมมือจากประชาชน การที่จะทาให้ประชาชนสนใจและร่วมมือได้ประชาชนจะต้องมี
ส่วนร่วมในการกาหนดและดาเนินโครงการเพื่อให้ได้โครงการที่ประชาชนต้องการและพึงพอใจมากที่สุด ดังนั้นก่อนที่
จะเริ่ ม โครงการใดใดผู้บ ริหารและผู้ ปฏิ บัติ งานจะต้อ งสอบถามและรับ ฟั งความคิ ดเห็น หรื อ ความต้อ งการของ
ประชาชน เช่น โครงการเสริมสร้างสุขภาพดีถ้วนหน้า โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และโครงการส่งเสริม
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สนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น (ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการบริหารจัดการและ
ดาเนินโครงการของ อบจ.แพร่ อบจ.พิษณุโลก,รายงานวิจัยเลขที่ RDG5040021,สานักงานกองทุนสนับสนุ นการ
วิจัย.)
ปัจจัยด้านที่ 9 การติดตามและประเมินผลโครงการอย่างใกล้ชิด มีผลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ต่อการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ3.02 ซึ่งอาจเป็นเพราะองค์การบริหาร
ส่วนตาบลโพนงามยังไม่ได้ให้ความสาคัญหรืออาจจะยังขาดความรู้ด้านการติดตามและประเมินผลอย่างแท้จริง ทั้งนี้
ในการดาเนินโครงการจะต้องมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงการทางาน และเกิด
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังทาให้ทราบถึงความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้าร่วม
โครงการ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับทราบถึงปั ญหา อุปสรรคของการดาเนินโครงการและสามารถ
ประเมินได้ว่าโครงการที่จัดทาขึ้นประสบความสาเร็จมากน้อยเพียงใด นอกจากนั้นแล้วควรมีการประเมินผลถึงความ
คุ้มค่าของงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินโครงการก็จะเป็นประโยชน์ต่อจัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการบริหารจัดการและดาเนินโครงการของ อบจ.แพร่ อบจ.พิษณุโลก,รายงานวิจัยเลขที่
RDG5040021,สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.)
ปั จ จั ย ด้ า นที่ 10 ความเพี ย งพอของงบประมาณ มี ผ ลอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ต่ อ การ
ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลโพนงาม ร้อยละ 3.06 งบประมาณเป็นปัจจัยหลักในการ
ดาเนินโครงการซึ่งการดาเนินให้สาเร็จจะต้องมีการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมและเพียงพอ นอกจากนั้นจะต้อง
คานึงถึงการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพรวมทั้งเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยต้องพิจารณาถึง
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น
หากเป็นโครงการที่มีผลให้ประชาชนมีความสุขเพิ่มขึ้น โดยไม่สามารถวัดออกมาในเชิงปริมาณก็ตาม ก็ถือว่าโครงการ
มีความคุ้มค่าเช่นกัน (ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการบริหารจัดการและดาเนินโครงการของ อบจ.แพร่ อบจ.พิษณุโลก,
รายงานวิจัยเลขที่ RDG5040021,สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.)
ดังนั้น เมื่อรวมปัจจัยทั้ง 10 ด้าน ดังกล่าวข้างต้นแล้วปรากฏว่ามีผลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ต่อการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลโพนงาม อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ร้อยละ
30.10 เพราะฉะนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าปัจจัยทั้ง 10 ด้าน (ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการบริหารจัดการและดาเนิน
โครงการของ อบจ.แพร่ อบจ.พิษณุโลก,รายงานวิจัยเลขที่RDG5040021,สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย .) ไม่
สอดคล้องกับความสาเร็จในการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลโพนงาม ซึ่งจากการถอด
บทเรียนดังกล่าวพบว่า ปัจจัยทั้ง 10 ด้าน มีส่วนส่งเสริมให้การบริหารจัดการหรือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประสบความสาเร็จทั้งในระดับองค์กรและระดับโครงการ เนื่องจากความสาเร็จในการบริหารจัดการการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังจะต้องเกิดขึ้นใน 2 ระดับ ได้แก่ ความสาเร็จในการบริหารจัดการระดับ
โครงการ และความสาเร็จในการบริหารจัดการระดับองค์การ ซึ่งความสาเร็จทั้ง 2 ระดับนี้ จะมีส่วนเกื้อหนุนและ
ส่งเสริมกันและกัน กล่าวคือ หากสร้างความสาเร็จในระดับโครงการได้ก็จะมีผลทาให้การบริหารจัดการในระดับ
องค์กรประสบความสาเร็จตามไปด้วย และในขณะเดียวกันหากมีความสามารถในการบริหารระดับองค์ ก รใน
ภาพรวมประสบความสาเร็จก็จะมีผลให้การบริหารโครงการต่างๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาขึ้นมีผลสาเร็จ
ลุล่วงได้ง่าย เช่นกัน
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ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้ประโยชน์
1) เนื่องด้วยการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นปัจจัยความสาเร็จ
ประการแรกของการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นจึงจาเป็นต้องให้ภาครัฐหาหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบในการดาเนินการเพิ่มพูนความรู้ (Training Center) ให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
จริงจัง
2) การจัดทาแผนกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลโพนงามต้องเกิดจากทุกภาคส่วน มิใช่เกิดจากการ
ร่างของกองหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น
3) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีลักษณะความเป็นผู้นาสูง มีความรู้ความสามารถ กล้าคิด
กล้าเปลี่ยนแปลง กล้ารับผิดชอบในการตัดสินใจในการทางาน มีความมุ่งมั่นในการทางาน กระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้
คิดเร็ว ทาเร็ว และมีความคิดริเริ่มในโครงการใหม่ๆ หรือนวัตกรรมเสมอ โดยนาความรู้และ ประสบการณ์ ม า
ประยุกต์ใช้กับการทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนั้นผู้บริหารยังต้องมีทัศนคติที่เปิดกว้าง รับรู้ รับ
ฟังสิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา ยอบรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความเสียสละ และอุทิศตนในการทางานเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
3) จัดให้มีองค์กรภาคประชาชนในท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ เช่น สภาที่ปรึกษาประชาชน เวทีรับฟังความ
คิดเห็น สถาบันพัฒนาผู้นาท้องถิ่น
4) จัดให้มีการชาระระเบียบปฏิบัติทางราชการภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อลดขั้นตอนการ
ทางานให้สั้นลง
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นถึงความสาคัญของ
ปัจจัยทั้ง 10 ด้าน
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การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ของสมาชิกกองทุนในอาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
Member’s Opinions Analysis About Village and Urban Community
Fund Project in Nongwuasaw District, UDONTHANI Province
ธีรวัฒน์ หินแก้ว1 พีระยุทธ ศิลาพรหม2 นายสุรชัย ชูคง3 วนิดา ณ ลาพูน4
และ ชิตพล วิไลงาม5
Theerawat Hinkaew1 Peerayut Silaprom2 Surachai Chukong3
Vanida Na Lamphun4 and Chitaphol Wilaingarm5
บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ วิ เคราะห์ ค วามคิ ดเห็ น เกี่ ย วกั บ กองทุ น หมู่บ้ า นและชุ ม ชนเมือ งของ
คณะกรรมการกองทุนและสมาชิกกองทุนในอาเภอหนองวัว ซอ จังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่างจานวน 320 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้ อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ และ ChiSquare
ผลการวิจัยพบว่า เพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของคณะกรรมการ
กองทุนและสมาชิกกองทุนในอาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ได้ผลคือ
คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05
คาสาคัญ : กองทุนหมู่บ้าน สมาชิกกองทุน การจัดการกองทุน
Abstract
The purposes of this research was to analyze the attitude of village fund committees and
village fund member to Nongwuasaw District, UDONTHANI. This research is a surway research. The
sample was 320 people and were classified be positions and education level. The research tool 5
rating scales questionnaire. The data received was analyzed using percentage, frequency, and Chisquare.
The results of analysis of opinions of village fund committees and village fund member
were different opinions. The relate legal issues that concerned to duties of the committees are
significant at .05 level.
Key words : village and Urban Community fund Committee and Member village
fund Management.
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บทนา
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช 2544 โดยรัฐบาลจัดสรรงบประมาณ
โดยจัดสรรให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุนละ 1 ล้านบาท วัตถุประสงค์ในการจัดสรรสาหรับใช้เป็นแหล่ง
เงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองให้ประชาชนได้นางบประมาณเหล่านี้ไปใช้ในการลงทุนสร้างอาชีพหรือ
ขยายกิจการเพิ่มเติมจากเดิมและเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้เกิดขึ้นในท้องถิ่นหรือชุมชนนั้น ๆ โดยที่ประชาชน
ไม่ต้องเดินทางไปทางานยังต่างจังหวัดได้อยู่กับครอบครัวเป็นการลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวในอีกมิติหนึ่งด้วย จึงได้
ให้ระเบียบวิธีปฏิบัติให้จัดตั้งและคัดเลือกบุคคลภายในหมู่บ้านและชุมชนเมืองของตนเองมาเป็นคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อเข้ามาบริหารจัดการและมีการหมุนเวียนเปลี่ยนกันเข้ามาบริหารทุก 2 ปี ตาม
ระเบียบของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นการสร้างพื้นฐานการรู้จักคิดเป็นและทาเป็นตัดสินใจเป็น
และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตนเองในสังคมของชุมชนทาให้สังคมระดับรากหญ้ามีความ
เข้มแข็งมั่นคง และรวมถึงให้ประชาชนได้มีจิตสานึกในการมีส่ วนร่วมเพื่อประโยชน์เกื้อกูลในการพัฒนาหมู่บ้านและ
ชุมชนของตนเองให้ดีขึ้น รัฐบาลได้ให้ความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจและพอเพียง พอประมาณและมีเหตุผล โดยได้มี
การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ใน
การดารงชีพของประชาชนในยุคที่มีสภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องทาให้ประชาชนต้อง
ปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน (ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการ
จัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (เลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2545 : 1-6) จุดมุ่งหมายในการ
ก่อตั้งกองทุนหมู่บ้าน คือ การเสริมสร้างสานึกความเป็นชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง โดยช่วยกันเป็นผู้กาหนด
อนาคตตนเองโดยมีการจัดการและเรียนรูร้ ่วมกันระหว่างชุมชน เอกชนและส่วนราชการ เป็นการเกื้อกูลประโยชน์ตอ่
ผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสเพิ่มมากยิ่งขึ้น ส่วนกระบวนการที่จะช่วยให้กองทุนหมู่บ้านประสบความสาเร็จนั้นประกอบ
ไปด้ ว ย ความพร้ อ มของประชาชนในหมู่บ้ าน ประสบการณ์ใ นการบริห ารจัด การส่ว นราชการจะเป็ น ผู้ให้การ
สนั บ สนุ น ในด้ า นวิ ชาการ ด้ า นวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ และประสานงานก ากั บ ดู แ ลอยู่ ภ ายนอก โดยมี ก ารติ ดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อชี้วัดผลของประสิทธิภาพกองทุนทั้งในด้านเศรษฐกิจและการพึ่งพาตนเองว่า ผลการ
ดาเนินงานเป็นอย่างไร มีอะไรที่สมควรต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมและผลสัมฤทธิ์ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพื่อจะ
ได้พัฒนาและส่งเสริมให้ดีขึ้นต่อไป (ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ,2544: 8-11) กองทุนหมู่บ้านเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมและเศรษฐกิจรากหญ้า เมื่อชุมชนมีความ
กินดีอยู่ดีรวมถึงมีความเข้มแข็งแล้ว สังคมระดับประเทศย่อมเจริญตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ จั ด ท าขึ้ น ในช่ ว งเวลาของการปฏิ รู ป ประเทศท่ า มกลาง
สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้นโดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” มาเป็ น ปรั ชญาน าทางในการพั ฒ นาประเทศต่ อ เนื่ อ งจากแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 9-11 เพื่ อ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงเกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพื้นฐานของ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสูป่ ระเทศไทย 4.0 ตลอดจน
ประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งใน
ระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเพื่อร่วมกัน
กาหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความ
มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ”การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สาคัญในการเชื่อมต่อ
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีในลักษณะการแปลงยุท ธศาสตร์ระยะยาวสู่ก ารปฏิ บัติ โดยในแต่ละยุท ธศาสตร์ ข อง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้กาหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสาคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็นผล
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เป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมขณะเดียวกัน ยังได้กาหนด
แนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจนเพื่อกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิด
ประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยที่สาคัญอย่างยิ่งโครงการกองทุนหมู่บ้านนี้จะ
ทาให้ประชาชนได้รู้จักสามัคคีมีจารีตประเพณีที่ดีงามมีความเอื้ออาทร รัก ภูมิใจในชาติและท้องถิ่น มีสถาบัน
ครอบครัวที่เข้มแข็งตลอดจนเครือข่ายชุมชนทั่วประเทศ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.
2560-2564) ทรัพยากรมนุษย์กล่าวคือคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านจึงเป็นเครือข่ายซึ่ง
กันและกันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกิจกรรมโครงการกองทุนหมู่บ้านให้ประสบผลสาเร็จ
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีส่วนสาคัญอย่างยิ่งใน
การขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการกองทุนหมู่บ้า นให้บรรลุเป้าหมาย จึงถือว่าคณะกรรมการเหล่านี้มีส่วนสาคัญที่จะ
ผลักดันนโยบายกองทุนหมู่บ้านให้ประสบความสาเร็จดังนั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีต่อกองทุนหมู่บ้านในอาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อวิเคราะห์ทัศนคติของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านต่อกองทุนหมู่บ้านใน
อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
สมมติฐานในการวิจัย
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านในอาเภอหนองวัวซอ มีความคิดเห็นหรือทัศนคติ
ต่อกองทุนหมู่บ้าน แตกต่างกัน อย่างน้อย 1 เรื่อง ในแต่ละด้าน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้นได้แก่ระดับการศึกษา กล่าวคือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและสูงกว่ามัธยมศึกษา ส่วนตัวแปร
ตามมี 5 ด้าน คือ 1. ด้านระเบียบข้อบังคับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 2.ด้านการดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง 3.ด้านการกู้ยืมของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 4.ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการกองทุน และ 5.ด้านการบัญชี
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร จานวนทั้งสิ้น 1,820 คน มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จานวน 768 คน มัธยมศึกษา จานวน
722 คนและสูงกว่ามัธยมศึกษาจานวน 330 คน เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
กลุ่มตัวอย่าง เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในอาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จานวน
ทั้งสิ้น 320 คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) และกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ตารางของ Krejcie and Morgan (บุญชม ศรีสะอาด. 2554)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามการวิเคราะห์ทัศนคติเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ของสมาชิกกองทุนในอาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Ratting Scale)
ระดับ จานวน 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.86
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การเก็บข้อมูล
1.ติดต่อประสานงานกับนายอาเภอหนองวัวซอ กานัน และผู้นาชุมชนทั้ง 8 ตาบล
2.ดาเนินการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างโดยนักวิจัยเองและทีมงาน
3.รวบรวมแบบสอบถาม 320 ฉบับ และตรวจสอบความสมบูรณ์แบบสอบถามทุกฉบับ
การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ ได้แก่ ร้อยละ และ Chi-Square
ผลการศึกษา
1.ข้อมูลทั่วไป หรือ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
จานวนคน
สถานภาพ (ตาแหน่ง)
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
72
สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
248
รวม
การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
สูงกว่ามัธยมศึกษา
รวม

ร้อยละ
22.50
77.50

320

100

135
127
58
320

42.18
39.68
18.12
100

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ทัศนคติด้วยความถี่ ด้านการดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
สรุปความคิดเห็น
ข้อ
ความถี่
ร้อยละ
(ทัศนคติ)
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่าง
150
เหมาะสม บริหารกองทุนอย่างโปร่งใสและสามารถ
46.87
มาก
ตรวจสอบได้
ความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าทีข่ อง
145
45.31
มาก
คณะกรรมการ
คณะกรรมการมีความรู้และความสามารถใน
130
40.62
มาก
การบริหารจัดการกองทุน
คณะกรรมการมีการวางแผนและทางานเป็นทีม
120
37.50
มาก
กรรมการชุดนี้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
115
35.93
มาก
การบริหารงานกองทุน
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ด้านการดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ผลการวิจัยดังแสดงในตารางที่ 2 พบว่า การวิเคราะห์ทัศนคติด้วยความถี่ มีระดับ ความคิดเห็น 5 ระดับ ดัง
แสดงในตารางที่ 3 กล่าวคือ เห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ 5 เห็นด้วยระดับมากได้แก่ 4 เห็นด้วยระดับปานกลาง ได้แก่ 3
เห็นด้วยระดับน้อย ได้แก่ 2 และเห็นด้วยระดับน้อยที่สุด ได้แก่ 1 ผลการวิจัย พบว่า คณะกรรมการมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่อย่างเหมาะสม บริหารกองทุนอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ มีระดับความคิดเห็นมาก มีค่าความถี่
มากที่สุด 150 คน คิดเป็นร้อยละ 46.87 ความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ มีระดับความคิดเห็น
มาก มีค่าความถี่มากที่สุด 145 คน คิดเป็นร้อยละ 45.31 คณะกรรมการมีความรู้และความสามารถในการบริหาร
จัดการกองทุน มีระดับความคิดเห็นมาก มีค่าความถี่มากที่สุด 130 คน คิดเป็นร้อยละ 40.62 คณะกรรมการมีการ
วางแผนและทางานเป็นทีม มีระดับความคิดเห็นมาก มีค่าความถี่มากที่สุด 120 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 กรรมการ
ชุดนี้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานกองทุน มีระดับความคิดเห็นปานกลาง มีค่าความถี่มากที่สุด
115 คน คิดเป็นร้อยละ 35.93
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ทัศนคติด้วยความถี่ ด้านระเบียบข้อบังคับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
สรุปความคิดเห็น
ข้อ
ความถี่
ร้อยละ
(ทัศนคติ)
คณะกรรมการมีการบังคับใช้ระเบียบอย่างจริงจังและเป็นธรรม
160
50.00
มาก
สมาชิกมีความเข้าใจระเบียบของกองทุนก่อนกู้ยืมอย่างถูกต้อง
140
43.75
ปานกลาง
มีการประชาสัมพันธ์ระเบียบข้อบังคับให้สมาชิกเข้าใจในหลาย
148
46.25
มาก
รูปแบบ เช่น การประชุม แจกเอกสาร เป็นต้น
ด้านระเบียบข้อบังกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ผลการวิจัย ดังแสดงในตารางที่ 3 พบว่า คณะกรรมการมีการบังคับใช้ระเบียบอย่างจริงจังและเป็นธรรม มี
ระดับความคิ ดเห็นมาก มีค่าความถี่มากที่สุด 160 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 สมาชิกมีความเข้าใจระเบียบของ
กองทุนก่อนกู้ยืมอย่างถูกต้อง มีระดับความคิดเห็นมาก มีค่าความถี่มากที่สุด 140 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 มีการ
ประชาสัมพันธ์ระเบียบข้อบังคับให้สมาชิกเข้าใจในหลายรูปแบบ เช่น การประชุม แจกเอกสาร เป็นต้น มีระดับความ
คิดเห็นมาก มีค่าความถี่มากที่สุด 148 คน คิดเป็นร้อยละ 46.25
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ทัศนคติด้วยความถี่ ด้านกู้ยืมของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ข้อ
ขั้นตอนในการกู้ยืมสะดวกและรวดเร็ว
การเบิกจ่ายกองทุนเป็นไปตามผู้ขอกู้ต้องการ
คณะกรรมการให้ความเป็นธรรมในการพิจารณาเงินกู้
คณะกรรมการมีการประชุมเพื่ออนุมัติเงินกู้โดยไม่มีการเปิดเผย
รายชื่อผู้กู้
คณะกรรมการมีการทาตามระเบียบกองทุนในการพิจารณากู้เงิน
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สรุปความคิดเห็น
(ทัศนคติ)
มาก
มาก
มาก

ความถี่

ร้อยละ

170
180
183

53.12
56.25
57.18

165

51.56

ปานกลาง

160

50.00

ปานกลาง

ด้านกู้ยืมของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ผลการวิจัย ดังแสดงในตารางที่ 4 พบว่า ขั้นตอนในการกู้ยืมสะดวกและรวดเร็ว มีระดับความคิดเห็นมาก มี
ค่าความถี่มากที่สุด 170 คน คิดเป็นร้อยละ 53.12 การเบิกจ่ายกองทุนเป็ นไปตามผู้ขอกู้ต้องการ มีระดับความ
คิดเห็นมาก มีค่ามากที่สุด 180 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25 คณะกรรมการให้ความเป็นธรรมในการพิจารณาเงินกู้ มี
ระดับความคิดเห็นมาก มีค่าความถี่มากที่สุด 183 คน คิดเป็นร้อยละ 57.18 คณะกรรมการมีการประชุมเพื่ออนุมัติ
เงินกู้โดยไม่มีการเปิ ดเผยรายชื่อผู้กู้ มีระดับความคิดเห็นปานกลาง มีค่าความถี่มากที่สุด 165 คน คิดเป็นร้อยละ
51.56 คณะกรรมการมีการทาตามระเบียบกองทุนในการพิจารณากู้เงิน มีระดับความคิดเห็นปานกลาง มีค่าความถี่
มากที่สุด 160 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ทัศนคติด้วยความถี่ ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการกองทุน
ข้อ
สมาชิกมีความเข้าใจในการทานิตกิ รรมสัญญา
มีการทานิติกรรมสัญญาทุกครั้งทีม่ ีการกู้ยืม
สัญญาเงินกู้เป็นสัญญาทีต่ ้องต้องตามระเบียบข้อบังคับกองทุน
การทานิติกรรมมีพยานและมีการเซ็นชื่อรับรองรู้เห็นด้วย

ความถี่

ร้อยละ

178
170
180
182

55.62
55.62
56.25
56.87

สรุปความคิดเห็น
(ทัศนคติ)
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน
ผลการวิจัย ดังแสดงในตารางที่ 5 พบว่า สมาชิกมีความเข้าใจในการทานิติกรรมสั ญญา มีระดับความ
คิดเห็นมาก มีค่าความถี่มากที่สุด 178 คน คิดเป็นร้อยละ 55.62 มีการทานิติกรรมสัญญาทุกครั้งที่มีการกู้ยืม มีระดับ
ความคิดเป็นปานกลาง มีค่าความถี่มากที่สุด 170 คน คิดเป็นร้อยละ 55.62 สัญญาเงินกู้เป็นสัญญาที่ต้องต้องตาม
ระเบียบข้อบังคับกองทุน มีระดับความคิดเห็นมาก มีค่าความถี่มากที่สุด 180 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25 การทานิติ
กรรมมีพยานและมีการเซ็นชื่อรับรองรู้เห็นด้วย มีระดับความคิดเห็นมาก มีค่าความถี่มากที่สุด 182 คน คิดเป็นร้อย
ละ 56.87
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ทัศนคติด้วยความถี่ ด้านการบัญชี
ข้อ
สมาชิกมีความเข้าใจการแสดงบัญชีของคณะกรรมการ
มีการชี้แจงรายรับ รายจ่ายเกี่ยวกับเงินกองทุนต่อสมาชิกเป็น
ประจาทุกปี
สมาชิกมีการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบบัญชีอย่างโปร่งใส
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สรุปความคิดเห็น
(ทัศนคติ)
มาก

ความถี่

ร้อยละ

176

55.00

165

51.56

มาก

161

50.31

มาก

ด้านการบัญชี
ผลการวิจัย ดังแสดงในตารางที่ 6 พบว่า สมาชิกมีความเข้าใจการแสดงบัญชีของคณะกรรมการ มีระดับ
ความคิดเห็นมาก มีค่าความถี่มากที่สุด 176 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 มีการชี้แจงรายรับ รายจ่ายเกี่ยวกับเงินกองทุน
ต่อสมาชิกเป็นประจาทุกปี มีระดับความคิดเห็นมาก มีค่าความถี่มากที่สุด 165 คน คิดเป็นร้อยละ 51.56 สมาชิกมี
การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบบัญชีอย่างโปร่งใส มีระดับความคิดเห็นมาก มีค่าความถี่มากที่สุด 161 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50.31
สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย โดยผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของคณะกรรมการกองทุ นหมู่บ้านและสมาชิกกองทุน
หมู่บ้าน ดังนี้ อันดับที่ 1 ได้แก่ด้าน กู้ยืมของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เรื่อง คณะกรรมการให้ความเป็นธรรม
ในการพิจารณาเงินกู้ มีค่าความถี่มากที่สุด จานวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 57.18 จากกลุ่มตัวอย่าง 320 คน อันดับ
ที่ 2 ได้แก่ด้าน กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน เรื่อง สมาชิกมีความเข้าใจการ
แสดงบัญชีของคณะกรรมการ จานวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 56.87 จากกลุ่มตัวอย่าง 320 คน อันดับที่ 3 ได้แก่
ด้าน การบัญชี เรื่อง สมาชิกมีความเข้าใจการแสดงบัญชีของคณะกรรมการ จานวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00
จากกลุ่มตัวอย่าง 320 คน อันดับที่ 4 ด้านระเบียบข้อบังคับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เรื่อง คณะกรรมการมี
การบังคับใช้ระเบียบอย่างจริงจังและเป็นธรรม จานวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 จากกลุ่มตัวอย่าง 320 คน
และอันดับที่ 5 ด้านการดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เรื่อง คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
อย่างเหมาะสมบริหารกองทุนอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ จานวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 46.87 จาก
กลุ่มตัวอย่าง 320 คน
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านตาแหน่งและด้านการศึกษาของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
สมาชิกกองทุน ดังแสดงในตารางที่ 7 ตามลาดับ
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านตาแหน่ง และด้านการศึกษาของคณะกรรมการหมู่บ้านและ
สมาชิกกองทุน
ด้าน/ข้อ
ตาแหน่ง
การศึกษา
ด้านการดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
1.คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างเหมาะสม
.000*
.549
บริหารกองทุนอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
2.ความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
.000*
.012*
3.คณะกรรมการมีความรู้และความสามารถในการบริหารจัดการกองทุน
.000*
.847
4.คณะกรรมการมีการวางแผนและทางานเป็นทีม
.000*
.454
5.กรรมการชุดนี้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานกองทุน
ด้านระเบียบข้อบังคับกองทุนหมูบ่ ้านและชุมชนเมือง
6.คณะกรรมการมีการบังคับใช้ระเบียบอย่างจริงจังและอย่างเป็นธรรม
.000*
.379
7.สมาชิกมีความเข้าใจระเบียบกองทุนก่อนกู้ยืมอย่างถูกต้อง
.001*
.781
8.มีการประชาสัมพันธ์ระเบียบข้อบังคับให้สมาชิกเข้าใจในหลายรูปแบบ
.010*
.540
เช่น การประชุม แจกเอกสาร เป็นต้น
ด้านกู้ยืมของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
9.ขั้นตอนในการกู้ยืมสะดวกและรวดเร็ว
.007*
.992
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ด้าน/ข้อ
10.การเบิกจ่ายเงินกองทุนเป็นไปตามผู้ขอกู้ต้องการ
11.คณะกรรมการให้ความเป็นธรรมในการพิจารณาเงินกู้
12.คณะกรรมการมีการประชุมเพือ่ อนุมัติเงินกู้โดยไม่มีการเปิดเผย
รายชื่อผู้กู้
13.คณะกรรมการมีการทาตามระเบียบกองทุนในการพิจารณากู้เงิน
ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน
14.สมาชิกมีความเข้าใจในการทานิติกรรมสัญญา
15.มีการทานิติกรรมสัญญาทุกครัง้ ที่มีการกู้ยืม
16.สัญญาเงินกู้เป็นสัญญาที่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับกองทุน
17.การทานิติกรรมมีพยานและมีการเซ็นชื่อรับรองรู้เห็นด้วย
ด้านการบัญชี
18.สมาชิกมีความเข้าใจในการแสดงบัญชีของคณะกรรมการ
19.มีการชี้แจงรายรับ รายจ่ายเกี่ยวกับเงินกองทุนต่อสมาชิกเป็น
ประจาทุกปี
20.สมาชิกมีการ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบบัญชีอย่างโปร่งใส

ตาแหน่ง
.035*
.000*
.002*

การศึกษา
.629
.731
.839

.476

.925

.000*
.000*
.000*
.000*

.357
.166
.101
.574

.005*
.000*

.423
.580

.000*

.264

จากตารางที่ 7 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านตาแหน่งและด้านการศึกษาของคณะกรรมการ
กองทุนและสมาชิกกองทุน ดังนี้ ตาแหน่ง ด้านการดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ด้านระเบียบข้อบังคับ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ด้านกู้ยืมของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน ด้านการบัญชี มีระดับนัยสาคัญ และระดับการศึกษาที่มีระดับนัยสาคัญ ได้แก่
ด้านการดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ส่วนด้านระเบียบข้อบังคับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ด้าน
กู้ยืมของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน
ด้านการบัญชี ไม่มีระดับนัยสาคัญ
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านในอาเภอหนองวัวซอ จังหวัด
อุดรธานี กลุ่มตัวอย่าง จานวน 320 คน ระดับตาแหน่ง คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จานวน 72 คน คิดเป็นร้อย
ละ 22.50 สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน จานวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 77.50 ระดับการศึกษา ประถมศึกษา จานวน
135 คน คิดเป็นร้อยละ 42.18 มัธยมศึกษา จานวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 39.68 และสูงกว่ามัธยมศึกษา
จานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 18.12
สาหรับความคิดเห็นของตาแหน่งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีความคิดเห็น
ต่อกองทุนหมู่บ้านในอาเภอหนองวัวซอแตกต่างกันทุกด้าน ส่วนความคิดเห็นของคณะกรรมการกองทุนและสมาชิก
กองทุนด้านการศึกษามีความคิดเห็นต่อกองทุนหมู่ บ้านแตกต่างกัน เฉพาะด้านการดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง ส่วนด้านระเบียบข้อบังคับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ด้านกู้ยืมของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน และด้านการบัญชี มีความคิดเห็นไม่แตกต่าง
กัน มีความสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ตั้งเอาไว้ คือ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านใน
อาเภอหนองวัวซอ มีทัศนคติต่อกองทุนหมู่บ้าน แตกต่างกัน อย่างน้อย 1 เรื่อง ในแต่ละด้าน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของธีรวัฒน์ หินแก้ว (2560) พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านทุ่งโปร่ง ตาบลกุดจิก อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู ไม่แตกต่างกัน และภาพรวมผล
การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสาเร็จของกองทุนหมู่บ้านทุ่งโปร่ง ตาบล
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กุดจิก อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู ระดับการศึกษา คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและปริญญาตรีขึ้นไป ไม่
แตกต่างกัน และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของศศิธร ใจกว้าง (2552 : บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างบรรยากาศองค์การ และทัศนคติในการทางาน : กรณีศึกษาของพนักงานบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จากัด
ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง สถานะโสด อายุระหว่าง 26-30 ปี มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีรายได้ต่ากว่าเดือนละ 10,000 บาท และทางานในบริษัทแห่งนี้ประมาณ 1-2 ปี ด้านบรรยากาศ
องค์การโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยให้มีระดับการให้ความสาคัญต่อด้านต่าง ๆ คือ รางวัลตอบแทนสูงที่สุด
รองลงมาคือด้านสภาพของวุฒิภาวะ ด้านความมั่นคงและการเสี่ยง ด้านการใช้ข้อมูลเพื่อการควบคุม ด้านการแบ่ง
ชั้นต่างๆ ในองค์การ ด้านความอบอุ่นและการสนับสนุน ด้านความรู้สึกที่ต้องการให้องค์การประสบผลสาเร็จ ด้าน
ขวัญในการทางาน ด้านการรวบอานาจ ด้านการสนับสนุนให้มีพนักงานมีการอบรมและพัฒนา ด้านความยืดหยุ่น
ด้านโครงสร้างการทางาน ด้านการติดต่อสื่อสารที่เปิดเผย ด้านการรับรู้ในผลงาน ด้านความแตกต่างในองค์การ และ
ด้านอุปสรรคตามลาดับ สาหรับทัศนคติในการทางานของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดับไม่แน่ใจ โดยมีทัศนคติด้าน
ลักษณะภายในงาน ในระดับเห็นด้วยสูงสุด รองลงมาคือด้านการติดต่อสื่อสาร และมีทัศนคติในด้านโอกาสเพื่อความ
เจริญก้าวหน้าในการทางานในระดับไม่เห็นด้วยต่าสุด ส่วนการวัดความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การและ
ทัศนคติในการทางน พบว่า ด้านบรรยากาศองค์การทุกด้านความสัมพันธ์ต่อทัศนคติในการทางานในทางบวก อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นด้านอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้ประโยชน์ (ด้านการกู้ยืมของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง) ส่งเสริมหลัก
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ธรรมาภิบาลในการบริหารจัด การกองทุ นสาหรับ คณะกรรมการกองทุ นหมู่บ้า น เช่ น ส่ ง
คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา เป็นต้น
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป (ด้านการดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง) ควรทาวิจัย
เรื่อง ความโปร่งใสในการบริหารจัดการกองทุ นเพื่อประสิทธิผลในการดาเนินงาน และควรนาพาคณะกรรมการ
กองทุนและสมาชิกกองทุนศึกษาดูงานด้านการดาเนินงานของกองทุนหมู่บ้านยังกองทุนหมู่บ้านต้นแบบที่ได้รับ
รางวัลการบริหารจัดการดาเนินงานกองทุนดีเด่นทั้งของภาครัฐและเอกชนเพื่อนามาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ
กองทุนหมู่บ้านของตนเอง
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พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้ใช้แอปพลิเคชันลาซาดาในจังหวัดอุบลราชธานี
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้ใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันลาซาดา
2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันลาซาดา กลุ่ม
ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ งนี้ คื อ ประชาชนที่ เ คยใช้ บ ริ ก ารแอปพลิ เ คชั น ลาซาดาในการซื้ อ สิ น ค้ า ในจั ง หวั ด
อุบลราชธานี จานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม ตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถาม และ
ความเชื่อมั่น มีค่ามากกว่า 0.81 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก สถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติไค-สแควร์ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์พบว่า 1) พฤติกรรมในการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันลาซาดา กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีความถี่ในการสั่งซื้อสินค้า 1-2 ครั้งต่อเดือน ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้งน้อยกว่า 500 บาท ชาระค่าสินค้า
โดยวิธีเก็บเงินปลายทาง ประเภทสินค้าที่ซื้อคือ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และซื้อจากแอปพลิเคชันลาซาดาในมือถือ
2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันลาซาดามากที่สดุ คือ การส่งเสริม
การตลาด ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่าง
กันมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันลาซาดาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และส่วน
ประสมทางการตลาดได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันลาซาดา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : พฤติกรรมการซื้อ ส่วนประสมทางการตลาด แอปพลิเคชัน จังหวัดอุบลราชธานี
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ABSTRACT
The objective of this research was 1) to study buying behavior of Lazada application’s
users 2) to study marketing mixed affecting their buying behavior of Lazada application’s users. The
sample size was 400 Lazada application ‘s users in Ubon Ratchathani province. The method used
questionnaires to collect the data. Content validity for questionnaires and confidence level more
than 0.81 selected by convenience sampling method. The data analysis was done by using
frequency, percentage, mean, standard deviation chi-square and ANOVA.
The results research according to objectives were found that 1) buying behavior of Lazada
application’s users: The frequency in shopping was 1-2 times per month. The expense spent on
each time of shopping was approximately under 500 Baht and pay for the product price by cash
on delivery. The type of product purchased is clothing and buy from Lazada application on mobile
phones. 2) The marketing mix influencing the shopping at high level was promotion. Personal
factors, gender, age, education level, occupation, status and average income per month had an
impact on in the buying behavior of Lazada application’s users at the statistical significance level
of 0.05 and marketing mixed was related to buying behavior of Lazada application’s users at the
statistical significance level of 0.05.
Keywords : Buying behaviors Marketing Mixed Application Ubon Ratchathani Province
บทนา
ปั จ จุ บั น รู ป แบบการการตลาดออนไลน์ เริ่ ม เข้ า มามี บ ทบาทในชี วิ ต ประจ าวั น มากขึ้ น จะเห็ น ได้ จาก
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นการสั่งอาหาร ซื้อของ ทาธุรกรรมทางการเงิน ซื้อตั๋วเครื่องบิน ส่งช่อ
ดอกไม้ให้แฟน สามารถทาผ่านมือถือ เว็บไซต์ ได้ทั้งหมด เพราะเพียงแค่มีเว็บไซต์หนึ่งเว็บไซต์ก็เปรียบเสมือนว่ามี
ร้านค้าอยู่ทั่วโลก และเรื่องของเวลาที่ไม่จากัด จึงสามารถซื้อขายสินค้าและบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง และทุกวัน ไม่
มีวันหยุด ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันที่เน้นในเรื่องของความสะดวกสบายและรวดเร็ วเป็น
หลัก และจากการสารวจข้อมูลของ PayPal หนึ่งในผู้นาด้านการชาระเงินแบบดิจิทัลระดับโลก และอิปซอสส์
(Ipsos) นาเสนอรายงานการวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคทั่วโลกปี 2016 โดยสารวจพฤติกรรมการซื้อของออนไลน์ของ
ผู้บริโภคในประเทศไทยจานวน 800 คน พบว่า ยอดใช้จ่ายออนไลน์ทั้ง หมดของนักช้อปชาวไทยในปี 2559 อยู่ที่
325,614 ล้านบาท เติบโต 19% จากปี 2558 โดยคนไทยที่ซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ มีประมาณ 7.9 – 8 ล้านคนของ
ประชากรไทยทั่วประเทศ ซึ่งค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน อยู่ที่ 41,215 บาท โดยในจานวนคนไทยที่ซื้อผ่านออนไลน์ มี 2
ล้านคน ที่ซื้อขายออนไลน์ข้ามประเทศ (Cross-Border Commerce) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน 30,892 บาท คิดเป็น
ยอดใช้จ่ายรวมกว่า 60,000 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2560 ประมาณการว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 16% จากปีก่อน คิด
เป็นยอดใช้จ่ายอยู่ที่ 376,753 ล้านบาท พร้อมทั้งคาดการณ์ว่ายอดการซื้อขายข้ามประเทศของคนไทยจะมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น 84% นอกจากนี้ มีการคาดการณ์ว่าในปี 2561 ยอดใช้จ่ายออนไลน์ของนักช้อปคนไทย จะขยับขึ้นเป็น
426,655 ล้ า นบาท (แบรนด์ บุ ฟ เฟต์ , 2560) ลาซาดา (Lazada) เป็ น บริ ษั ท ข้ า มชาติ สั ญ ชาติ เ ยอรมั น เป็ น ผู้ น า
ทางด้านการขายสินค้าออนไลน์ที่ยิ่งใหญ่ ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีสินค้าหลากหลาย ทั้งโทรศัพท์มือถือ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กล้อง เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ของตกแต่งบ้าน ประดับยนต์ ผลิตภัณฑ์
สุขภาพและความงาม ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเด็ก กีฬา หนังสือ และอุปกรณ์เดินทาง เน้นสินค้าราคาไม่สูงมาก ทาให้ทุก
คนสามารถเป็นเจ้าของได้ง่าย ลาซาดาถือว่าประสบความสาเร็จเป็นอย่างมากโดยถือเป็นแอปพลิเคชันแหล่งช้อปปิ้ง
ออนไลน์อันดับที่ 1 ในปี 2560 (โพสิชั่นนิ่ง, 2561) จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาพฤติกรรมการซื้อ
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สินค้าและศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้ใช้แอปพลิเคชันลาซาดาใน
จังหวัดอุบลราชธานี อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการวางแผนปรับปรุงการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้บริโภค รวมทั้งเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าออนไลน์นาไปกาหนดกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจออนไลน์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้ใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันลาซาดา
2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มผี ลต่อการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันลาซาดา
สมมติฐานการวิจัย
1.ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่าง
กันมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันลาซาดาแตกต่างกัน
2.ส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่งเสริมการตลาด มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันลาซาดา
กรอบแนวคิดการวิจัย
เรื่อง พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันลาซาดาในจังหวัดอุบลราชธานี มีกรอบแนวคิด
ดังต่อไปนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2538))
กรอบแนวคิดการวิจัย
เรื่อง พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้ใ ช้บริการแอปพลิเคชันลาซาดาในจังหวัดอุบลราชธานี มีกรอบแนวคิด
ดังต่อไปนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2538))
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล
1.เพศ
2.อายุ
3.สถานภาพ
4.ระดับการศึกษา
5.อาชีพ
6.รายได้
ส่วนประสมทางการตลาด
1.ผลิตภัณฑ์
2.ราคา
3.ช่องทางการจัดจาหน่าย
4.การส่งเสริมการตลาด

พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันลาซาดา
1.ความถี่ในการซื้อต่อเดือน
2.ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้ง
3.วิธีการชาระเงิน
4.ประเภทสินค้าที่ซื้อ
5.อุปกรณ์ที่ใช้แอปพลิเคชัน

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ที่เคยซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันลาซาดาที่อาศัยอยู่ในจังหวัด
อุบลราชธานี
2.การกาหนดขนาดตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากไม่ทราบจานวนที่แน่นอนของผู้ที่เ คยซื้อสินค้าผ่าน
แอปพลิเคชันลาซาดาที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี ดังนั้น จึง ใช้การคานวณหาขนาดตัวอย่างกรณีที่ไม่ทราบ
จานวนประชาการที่แน่นอน (Taro Yamane, 1973.) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ค่าความผิดพลาดสูงสุดที่เกิดขึ้น
5% ได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 385 ตัวอย่าง ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ชุด ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบสะดวก (Convenience Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยขั้นตอน
ของการสร้ า งแบบสอบถามเริ่ ม จากการทบทวนวรรณกรรม ตลอดจนแนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จากนั้ น ได้ น า
แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญตรวจ โดยมีขั้นตอนในการพัฒนาแบบสอบถาม ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนวรรณกรรมจากตารา เอกสารที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการซื้อสินค้า และปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดจากหนังสือ วารสาร เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 2 กาหนดโครงสร้างของแบบสอบถาม โดยออกแบบสอบถาม และวิธีการตอบคาถาม
ขั้นตอนที่ 3 ผู้วิจัยตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือวัดโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์ (IOC) โดยเลือกเฉพาะคาถาที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องของคาถามแต่ละข้อกับ
วั ต ถุ ป ระสงค์ (Index of Item-Objective Congruence: IOC) มากกว่ า 0.50 และน าแบบสอบถามที่ ผ่ า นการ
ปรับปรุงจากผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้ที่เคยซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันลาซาดาที่อาศัยอยู่ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จานวน 30 ชุดแล้วมาวิเคราะห์หาความเที่ยงตรง (Reliability) ของแบบสอบถาม
ด้วยสัมประสิทธิแอลฟ่า (α Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) โดยการคานวณ ได้ค่า 0.914
ขั้นตอนที่ 4 นาแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลในสนาม โดยการแจกแบบสอบถาม จานวน 400 ชุด
การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) คือ ความถี่ (Frequency)
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation ในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัย
ส่วนบุคคล พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันลาซาดา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อซื้อสินค้าผ่าน
แอปพลิเคชันลาซาดา การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันลาซาดา โดยใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) และส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด
จาหน่าย และการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันลาซาดา โดยใช้
ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-Square)
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การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) คือ ความถี่ (Frequency)
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation ในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัย
ส่วนบุคคล พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันลาซาดา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อซื้อสินค้าผ่าน
แอปพลิเคชันลาซาดา การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันลาซาดา โดยใช้ การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) และส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด
จาหน่าย และการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันลาซาดา โดยใช้
ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-Square)
ผลการวิจัย
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 64.50 มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี ร้อยละ 33.75 สถานภาพ
โสด ร้อยละ 60.75 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 51.75 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ
40.75 และมีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 37.00 ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ
หญิง
ชาย
อายุ
ไม่เกิน 20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
มากกว่า 50 ปี
สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่าร้าง
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน
นักเรียน/นักศึกษา
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
อื่นๆ
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ร้อยละ
64.50
35.50
23.00
33.75
25.25
13.50
4.50
60.75
35.50
3.75
38.50
51.75
9.75
40.75
29.50
18.75
10.25
0.75

รายได้ต่อเดือน

ข้อมูลส่วนบุคคล
ไม่เกิน 10,000
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 – 50,000 บาท
มากกว่า 50,000 บาท

ร้อยละ
5.50
37.00
28.25
13.50
8.75
7.00

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์
1. ศึกษาพฤติกรรมในการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันลาซาดา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการ
สั่งซื้อสินค้า 1-2 ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 46.50 ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้งน้อยกว่า 500 บาท ร้อยละ 55.75 ชาระค่า
สินค้าโดยวิธีเก็บเงินปลายทาง ร้อยละ 38.00 ประเภทสินค้าที่ซื้อคือ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ร้อยละ 30.25 และซื้อ
จากแอปพลิเคชันลาซาดาในมือถือ ร้อยละ 72.25 ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลร้อยละของพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันลาซาดา
พฤติกรรมการซื้อ
ความถี่ในการสั่งซื้อสินค้า 1-2 ครั้งต่อเดือน
3-5 ครั้งต่อเดือน
5-6 ครั้งต่อเดือน
มากกว่า 6 ครั้งต่อเดือน
ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า น้อยกว่า 500 บาท
ต่อครั้ง
500-1,000 บาท
1,001-2,000 บาท
2,001-3,000 บาท
มากกว่า 3,000 บาท
วิธีการชาระค่าสินค้า
เก็บเงินปลายทาง
โอนผ่านธนาคาร/ATM
บัตรเครดิตหรือเดบิต
เคาน์เตอร์เซอร์วิส
อื่นๆ
ประเภทสินค้าที่ซื้อ
เสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกาย
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม
กระเป๋าหรือรองเท้าหรือเครื่องประดับ
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกีฬา
คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตหรืออุปกรณ์เสริม
หนังสือ
เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องใช้หรือของตกแต่งบ้านหรือเครื่องนอน
ซอฟแวร์หรือเกมส์หรือเพลงหรือหนัง
อื่นๆ
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ร้อยละ
46.50
38.25
10.50
4.75
55.75
32.75
9.00
2.00
0.50
38.25
26.25
18.75
16.50
0.25
26.00
20.50
15.75
12.25
8.00
6.50
4.50
3.00
2.25
1.25

พฤติกรรมการซื้อ
อุปกรณ์ที่ใช้ซื้อสินค้า

ร้อยละ
53.25
28.25
15.25
3.25

มือถือ
แท็บเล็ต
โน้ตบุ๊ค
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

2. ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันลาซาดา จากการศึกษา
พบว่า ปัจจั ยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันลาซาดา มากที่สุดคือ ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉลี่ย 4.18) รองลงมา คือ ด้านราคา (ค่าเฉลี่ย 4.10) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (ค่าเฉลี่ย
4.06) และด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 4.02) ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ที่มีผลต่อการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันลาซาดา
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
1.ด้านการส่งเสริมการตลาด
2.ด้านราคา
3.ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4.ด้านผลิตภัณฑ์
รวม

ค่าเฉลี่ย
4.18
4.10
4.06
4.02
4.07

SD.
0.67
0.71
0.63
0.72
0.62

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

เมื่อพิจารณาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันลาซาดารายด้าน
สามารถสรุปได้ดังนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสิน ค้าผ่านแอปพลิเคชันลาซาดา ด้าน
ผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.02) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันลาซาดามากที่สุดคือ สินค้ามีความหลากหลาย (ค่าเฉลี่ย 4.28)
รองลงมาคือ มีสินค้าตรงกับความต้องการ (ค่าเฉลี่ย 4.20) และความน่าเชื่อถือของสินค้า (ค่าเฉลี่ย 4.16)
2. ด้านราคา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันลาซาดา ด้านราคา
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.10) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาทีม่ ผี ล
ต่อการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันลาซาดามากที่สุดคือ สินค้ามีราคาถูกกว่าการซื้อช่องทางอื่น (ค่าเฉลี่ย 4.44)
รองลงมาคือ ราคามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.05) และ ความหลากหลายในการชาระเงิน
(ค่าเฉลี่ย 4.00)
3. ด้านการจัดจาหน่าย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันลาซาดา
ด้านการจัดจาหน่าย โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.06) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านการจัดจาหน่ายที่มผี ลต่อการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันลาซาดา คือ สามารถสั่งซื้อได้ตลอด 24 ชั่วโมง
(ค่าเฉลี่ย 4.27) รองลงมาคือ การประหยัดเวลาในการเดินทาง (ค่าเฉลี่ย 4.22) และ ความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้า
(ค่าเฉลี่ย 4.18)
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4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน
ลาซาดา ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.18) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดที่มผี ลต่อการซือ้ สินค้าผ่านแอปพลิเคชันลาซาดามากที่สดุ คือ คือ การ
ส่งเสริมการตลาดที่น่าสนใจ (ค่าเฉลี่ย 4.61) รองลงมา คือ มีการบริการส่งสินค้าให้ฟรี (ค่าเฉลี่ย 4.21) และ การ
โฆษณาที่น่าสนใจผ่านอินเตอร์เน็ต (ค่าเฉลี่ย 4.02)
การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันลาซาดาแตกต่างกัน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแอป
พลิเคชันลาซาดาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันลาซาดา พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่ายและการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้า
ผ่านแอปพลิเคชันลาซาดา อย่างมีนัยสาคั ญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ไปในทางบวก ด้านที่ให้ค่า
ความสัมพันธ์สูงที่สุดคือด้านการส่งเสริมการตลาด
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้ใช้แอปพลิเคชันลาซาดาในจังหวัดอุบลราชธานี สามารถ
อภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้
1. เมื่อพิจารณาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันลาซาดา พบว่า
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด รองลงมาคือด้านราคา ซึ่ง
อาจจะเป็นเพราะว่าสินค้าที่ขายออนไลน์ในปัจจุบันมีรูปแบบ คุณภาพของสินค้าที่ใกล้ เคียงกัน จึงส่งผลทาให้
ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันจะพิจารณาจากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยด้าน
ราคาเป็นหลัก เพราะต้องการซื้อสินค้ามีราคาถูกกว่าการซื้อจากช่องทางอื่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐกานต์
กองแก้ม (2559) เรื่องพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของผู้ใช้ Application Shopee ในประเทศไทย โดยปัจจัย
ที่มีผลมากที่สุดคือด้านการส่งเสริมการตลาด รองลงมา คือด้านราคา
2. ประเภทสินค้าที่ซื้อผ่านแอปพลิเคชันลาซาดา ส่วนใหญ่คือเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย อาจจะเป็นเพราะว่า
ประเภทสินค้าเสื้อผ้าและเครื่องจาหน่ายที่มีจาหน่ายผ่านแอปพลิเคชันลาซาดา มีหลากหลายประเภทให้ลูกค้าเลือก
ซื้อและตัดสินใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรชัย ศรีณรงค์ และคณะ (2559) เรื่องพฤติกรรมการซื้อสินค้าและ
บริการผ่านอินเตอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ พบว่า สินค้าและบริการที่มีการสั่งซื้อสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ตมากที่สุดคือ สินค้าเครื่องแต่งกาย
3. ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และ
การส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันลาซาดา มีความสัมพันธ์ไปใน
ทางบวก ด้านที่ให้ค่าความสัมพันธ์สูงที่สุดคือด้านการส่งเสริมการตลาด ดังนั้น การส่งเสริมการตลาดที่น่าสนใจจึงมี
ผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันลาซาดา อาจจะเป็นเพราะว่าการส่งเสริมการตลาดที่โดดเด่นจะ
สามารถดึงดูดกลุ่มลูกค้าได้ในปริมาณที่มาก และลูกค้าให้ความสาคัญกับการลดราคาของสินค้า ไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ณัฐชยา พิบูลย์ไพโรจน์ (2557) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน
โดยผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าการศึกษาในครั้งนั้นการแนะนาสินค้าและการส่งเสริม
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การตลาดบนสมาร์ทโฟนยังมีช่วงเวลาการส่งเสริมการขายไม่ชัดเจน และลูกค้าที่ซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันบน
สมาร์ทโฟนยังมีจานวนที่ยังไม่มาก เนื่องจากยังคงมีลูกค้าที่ยังไม่เชื่อมั่นในระบบการซื้อขายสินค้าออนไลน์จึงทาให้
การส่งเสริมการขายยังไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ายังไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเท่าที่ควร
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1.ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันลาซาดา พบว่า ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด รองลงมาคือด้านราคา ดังนั้น ผู้บริโภคจะ
ตัดสินใจซื้อสินค้าจากการส่งเสริมการตลาดและราคาขายเป็นหลัก ดังนั้นผู้ขายสินค้าในแอปพลิเคชันลาซาดาจะต้อง
มีการการส่งเสริมการตลาดที่น่าสนใจ เพื่อที่จะทาให้ผู้ใช้แอปพลิเคชันลาซาดา ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอปพลิเค
ชัน และนอกจากนั้นทางผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน อาจจะต้องจัดการส่งเสริมการขายที่ดึงดูดใจให้ผู้ใช้แอปพิลเคชันมี
ความสนใจและตัดสินใจซื้อสินค้าตามการส่งเสริมการขายที่แอปพลิเคชันได้จัดขึ้น เช่น แคมเปญ 11.11
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1.การวิจัยในครั้งนี้เป็นการสารวจเฉพาะผู้บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น ขอบเขตการศึกษาอาจไม่
สะท้อนถึงกลุ่มพื้นที่อื่น จึงควรที่จะศึกษาในเขตพื้นที่ อื่น หรือขยายขอบเขตงานวิจัยให้กว้างกว่านี้ทั้งในส่วนระดับ
ภูมิภาค หรือในระดับประเทศ รวมถึงศึกษาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากพฤติกรรมการซื้อสินค้าและปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่จะส่งผลกระทบต่อการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันลาซาดามากยิ่งขึ้น
2.ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในแอปพลิเคชันอันอื่น ที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน เช่น ช้อปปี้ (Shopee)
หรือ เจดี เซ็นทรัล (JD Central) เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่มคี วามหลากหลาย และส่งผลต่อการนาไปใช้สร้างกลยุทธ์
ของผู้ขายต่อไป
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีบารุงท้องที่ของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี
Knowledge and Understanding on Local Maintenance Tax
of the People in Ubon Ratchathani Prevince
สิริมา บูรณ์กุศล1 ธนาศักดิ์ ข่ายกระโทก2 สุเมธ สุภัทรจาเนียร3 และ กนกกาญจน์ ศรีสุรินทร์4
Sirima Boonkuson1, Tanasak Kaykratok2, Sumate Supatjamnien3
and Kanokkarn Srisurin4
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษี บารุงท้องที่ และ 2)
เพื่อเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีบารุงท้องที่ตามตัวแปรส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้คือ ประชาชนที่เคยเสียภาษีบารุงท้องที่ในจังหวัดอุบลราชธานี จานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้คือ
แบบสอบถาม ตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถาม และความเชื่อมั่น มีค่ามากกว่า 0.81 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก สถิติที่ใช้ได้แก่ความถี่ ร้อยละ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์พบว่า 1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีบารุงท้องที่ของประชาชนในจังหวัด
อุบลราชธานีอยู่ในระดับปานกลาง 2) เปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีบารุงท้องที่ตามตัว
แปรส่วนบุคคล พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่ต่างกันมีผลต่อความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับภาษีบารุงท้องที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
คาสาคัญ : ความรู้ความเข้าใจ ภาษีบารุงท้องที่ จังหวัดอุบลราชธานี
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ABSTRACT
The objective of this research was to study knowledge and understanding, compare the
relationship between the personal factors and knowledge and understanding. The sample group
used in this research was 400 on people who used to lose local maintenance tax in Ubon
Ratchathani province. . The method used questionnaires to collect the data. Content validity for
questionnaires and confidence level more than 0.81 selected by convenience sampling method.
The data analysis was done by using frequency, percentage and ANOVA.
The results research according to objectives were found that 1) the sample have
knowledge and understanding about the local maintenance tax in average level. 2) The comparison
of the knowledge and understanding about the local tax by analyzing with independent variable
such as personal factors, it was found at the difference personal factors such as gender, age,
education level and career has effect on the level of knowledge and understanding about the
local maintenance tax at the significance of 0.05 levels.
Keywords : Knowledge and Understanding / Local Tax / Application / Ubon Ratchathani Province
บทนา
รัฐบาลของแต่ละประเทศมีหน้าที่ในการจัดหารายได้ เพื่อนามาใช้ในการบริหารและพัฒนาประเทศ ให้เกิด
ความมั่นคง และเจริญก้าวหน้า อันจะส่งผลให้ประชาชนดารงชีวิต อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งรายได้ที่
เป็ น ภาษี อ ากรเป็ น แหล่ ง รายได้ ส าคั ญ ของรั ฐ บาลไทย เช่ น ภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดา ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร ภาษีบารุงท้องที่ เป็นต้น
จังหวัดอุบลราชธานีมี 25 อาเภอ 219 ตาบล 2,469 หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 239
องค์กร แบ่งออกเป็น 1 เทศบาลนคร 4 เทศบาลเมือง 39 เทศบาลตาบล 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ 194
องค์การบริหารส่วนตาบล (เทศบาลนครอุบลราชธานี. 2560 : 4)
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเป็ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ฐ านะเป็ น นิ ติ บุ ค คล จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ซึ่งได้บัญญัติให้สภาตาบลที่มีรายได้เฉลี่ยสามปี
ย้ อ นหลั ง เกิ น 150,000 บาท ให้ ย กฐานะเป็ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลมี อ านาจในการจั ด หารายได้ ตาม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตาม
มาตรา 23 จานวน 20 รายการ สามารถจัดกลุ่มของเงินรายได้ 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ภาษีอากรที่จัดเก็บเอง ได้แก่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ ภาษีป้าย อากรฆ่าสัตว์ เป็นต้น กลุ่มที่ 2 รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บ
เอง ได้แก่ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพนัน เป็นต้น กลุ่มที่ 3 ภาษีและค่าธรรมเนียมที่รัฐจัดสรรให้ หรือแบ่งให้ท้องถิ่น
ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บเพิ่มขึ้น 1 ใน 9 ของประมวลรัษฎากรตามกฎหมายท้องถิ่นภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวล
รัษฎากรตามกฎหมายกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์
และล้อเลื่อน ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต ภาษีการพนันค่าธรรมเนียมจัดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์
ค่าภาคหลวงแร่ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมเงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบล และกลุ่มที่ 4 ภาษีและค่าธรรมเนียมใหม่ ได้แก่ ภาษีเพื่อการศึกษา ค่าธรรมเนียมสนามบิน ค่าใช้น้าบาดาล
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการใช้หรือได้รับประโยชน์จากการบริการสาธารณะที่จัดให้มีขึ้น (ณัฐตา จันทะเนตร
2558 : 1)
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ภาษีบารุงท้องที่เป็นภาษีท้องถิ่นประเภทหนึ่ง ที่ จัดเก็บจากที่ดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อปลูกบ้านอยู่อาศัย ทา
การเกษตรและที่ดินว่างเปล่า ผู้มีหน้าที่เสียภาษี คือ เจ้าของที่ดิน ซึ่งเป็นบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคล อัตราภาษีบารุงท้องที่แตกต่างกันไปตามราคาที่ดิน โดยคิดเป็นร้อยละของราคาที่ ดิน การ
ชาระภาษีบารุงท้องที่ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องนาไปชาระเป็นรายปี ที่ดินใดเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้วไม่ต้อง
เสียภาษีบารุงท้องที่อีก (สมคิด บางโม, 2557)จากข้อมูลข้างต้น จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทุกคน
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีบารุงท้องที่ และต้องเสียภาษีภายในระยะเวลาที่กาหนด ซึ่งผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษีทุกคนควรจะเปิดใจเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีที่ถูกต้อง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประเทศชาติ
ผู้ วิ จั ย จึ งมี ค วามสนใจในการด าเนิ น การส ารวจความรู้ ค วามเข้ า ใจของเกี่ ย วกั บ ภาษี บ ารุ งท้ อ งที่ ข อง
ประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แนวทางสาหรับการให้บริการ ความรู้ด้านภาษีอากร ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีที่ถูกต้องแก่ประชาชน
วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การเสี ย ภาษี บ ารุ ง ท้ อ งที่ ข องประชาชนในจั ง หวั ด
อุบลราชธานี
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษี บารุงท้องที่ของประชาชนในจังหวัด
อุบลราชธานี ตามตัวแปรส่วนบุคคล
สมมติฐานการวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่ต่างกัน มีผลต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภาษีบารุงท้องทีแ่ ตกต่างกัน
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
1. แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ
ความรู้ หมายถึง ความจาซึ่งเกิดจากการเรียนรู้มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นความจาในลักษณะทั่วไป วิธีการ
กระบวนการ โครงสร้าง ลาดับ และความเข้าใจหมายถึงความสามารถในการสื่อความหายจากสิ่งที่เรียนรู้ โดยไม่ต้อง
นาไปสัมพันธ์กับสิ่งอื่น ๆ วันเพ็ญ สายชล (2549) ได้แก่
1. การแปลความ คือ ความสามารถในการสื่อความหมาย จากสิ่งที่เรียนรู้แล้ว ด้วยวิธีสื่อความหมาย
อื่น เข้าใจความรู้ที่ปรากฏในการสื่อความหมายรูปแบบต่าง ๆ
2. การตีความ คือ ความสามารถในการอธิบายหรือสรุปสิ่งที่เรียนรู้ได้
3. การขยายความ คือ ความสามารถในการพิจารณาสิ่งที่นอกเหนือไปจากการเรียนรู้ ในด้านโอกาส
การนาไปใช้ ผลและแนวโน้มในอนาคต
ความรู้ (Knowledge) เป็นพฤติกรรมขั้นแรก เกี่ยวข้องกับความสามารถในการจดจาหรือโดยการนึก
ได้ โดยการมองเห็น การฟังหรือการได้ยิน ความรู้เป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนของการเรียนรู้ ประกอบไปด้วย คานิยาม
หรือคาจากัดความ ข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์ โครงสร้าง วิธีการแก้ไข ปัญหาและมาตรฐาน เป็นต้น ความรู้จึงเป็นการจา
หรือระลึกอะไรก็ได้ ไม่ต้องใช้ความสามารถทางความคิดหรือสมองมากนัก ดังนั้นการจาได้ เป็นกระบวนการที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินผล เป็นขั้นตอนที่ใช้ความสามารถทางการคิดและสมองมากขึ้นตามลาดับ ส่วน
ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นส่วนที่ต่อมาจากความรู้ จนถึงขึ้นของการสื่อความหมายโดยการใช้ปากเปล่า
ข้อเขียน ภาษา หรือสัญลักษณ์ ซึ่งเกิดหลังจากบุคคลได้รับข่าวสารต่าง ๆ และแสดงออกมาด้วยการใช้ทักษะหรือการ
แปลความหมาย ได้แก่ การบรรยายข่าวสารซึ่งได้ยินมาโดยคาพูดของตน หรือการแสดงความคิดเห็น คาดคะเนหรือ
ให้ข้อสรุปก็ได้ (มาโนช เวชพันธุ์, 2532)
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2. หลักการทั่วไปเกี่ยวกับภาษีเงินบารุงท้องทีต่ ามประมวลรัษฎากร
ภาษีบารุงท้องที่เป็นภาษีท้องถิ่นประเภทหนึ่ง ที่จัด เก็บจากที่ดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อปลูกบ้านอยู่อาศัย
ทาการเกษตรและที่ดินว่างเปล่า ผู้มีหน้าที่เสียภาษี คือ เจ้าของที่ดิน ซึ่งเป็นบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคล อัตราภาษีบารุงท้องที่แตกต่างกันไปตามราคาที่ดิน โดยคิดเป็นร้อยละของราคาที่ดิน ดังนั้น
ที่ดินที่มีราคาสูงเพราะอยู่ในที่เจริญ จะเสียภาษีบารุงท้องที่ในอัตราสูงตามไปด้วย การชาระภาษีบารุงท้องที่ ผู้มี
หน้าที่เสียภาษีจะต้องนาไปชาระเป็นรายปี ภายในเดือนเมษายนของทุกปี โดยยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท. 5)
ภายในเดือนมกราคมของปีแรกท่มีการตีราคาปานกลางของที่ดิน หากที่ดินอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่ว่นท้องถิ่นใด
ให้ชาระงินเงินภาษีต่อเจ้าพนักงานประเมิน ณ สานัก งานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น โดยเจ้าหน้าที่จะประกาศ
ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ที่ดินใดเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้วไม่ต้องเสียภาษีบารุงท้องที่อีก
(สมคิดบางโม, 2557)
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รวิ ว รรณ อิ น ทรวิ ช า (2560) ศึ ก ษาเรื่ อ งการจั ด เก็ บ ภาษี ท้ อ งถิ่ น ในเขตเทศบาลเมื อ ง จั ง หวั ด
มหาสารคาม พบว่า ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตเทศบาลเมืองจังหวัด มหาสารคาม
ทราบดีว่าท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บภาษีบารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีป้าย ภาษีที่จัดเก็บจากท่านในปัจจุบัน
คือภาษีบารุงท้องที่ ภาษีป้ายภาษีโรงเรียนและที่ดินประชาชน ตอบถูกจานวน350คนคิดเป็นร้อยละ 87.50 ภาษีป้าย
และมี ค วามเข้ า ใจเป็ น อย่ า งดี ผู้ ที่ มี ห น้ า ที่ ที่ เ สี ย ภาษี ใ ห้ กั บ ท้ อ งถิ่ น คื อ ผู้ ที่ มี ร ายได้ ใ นปี ภ าษี นั้ น ๆ โดยผู้ ต อบ
แบบสอบถามสามารถตอบคาถาม เกี่ยวกับผู้มีหน้าที่ชาระภาษีโรงเรือนและที่ดินโดยภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือภาษี
ที่เก็บจากเจ้าของที่ดินที่มีโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างในครอบครอง ประชาชนตอบถูกจานวน 380 คน คิดเป็นร้อยละ
95.00 ภาษีบารุงท้องที่ คือภาษีที่เก็บจากเจ้าของที่ดิน ประชาชนตอบถูกจานวน 375คน คิดเป็นร้อย ละ 93.75
ภาษีป้ายคือภาษีที่เก็บจากเจ้าของป้าย ประชาชนตอบถูกจานวน 362 คนคิดเป็นร้อยละ 90.50 หากแต่ในเรื่องที่
เกี่ยวกับ การอุทธรณ์ค่าภาษีถ้าเจ้าหน้าที่ ที่ประเมินภาษีและผู้เสียภาษีไม่พอใจ สามารถอุทธรณ์ค่าภาษีได้ประชาชน
ผู้มีหน้าที่ชะราภาษีตอบถูกจานวน190 คนคิดเป็นร้อยละ 47.50 เท่า นั้น ในด้านปัญหาและอุปสรรคของการชะรา
ภาษี ประชาชนผู้มีหน้าที่ชาระภาษีส่วน ใหญ่เห็นว่าการจัดเก็บภาษีไม่ว่าจะเป็นภาษีบารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินหรือภาษีป้ายของ เทศบาลเมืองมหาสารคาม ล้วนแต่มีความเหมาะสมดี อีกทั้ง ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการชาระ
ภาษี ระยะเวลาในการยื่น ชาระภาษี และเกณฑ์ ในการประเมินภาษีก็ล้วนเหมาะสมดีสอดคล้องกับสภาวะ และ
เศรษฐกิจของสังคมแล้ว
แสงระวี จินดา (2559) ศึกษาเรื่องความรู้ ความเข้าใจ และสภาพการเสียภาษีท้องถิ่นของประชาชน
ให้กับเทศบาลตาบลวังหลวง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ประชาชนที่เสียภาษีท้องถิ่นให้กับเทศบาลตาบล
วังหลวง มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเสียภาษีท้องถิ่นในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลาดับจากมาก
ไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ ประชาชนมีหน้าที่ต้องเสียภาษีให้กับส่วนกลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควบคู่กัน
รองลงมา บุคคลใดที่เปิดหอพักให้เช่า ต้องเสียภาษีป้ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โทษจากการไม่เสียภาษีจะ
ถูกดาเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่ปิดไว้ตลอดปี โดยที่เจ้าของไม่อยู่เองหรือให้ผู้อื่น
อยู่ นอกจากคนนอนเฝ้า เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างดั งกล่าว ไม่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ส่วนเรื่องที่
ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเสียภาษีท้องถิ่นน้อยที่สุดคือเรื่องการกาหนดระยะเวลาเสียภาษีท้องถิ่น
ประเภทของภาษีที่จะต้องชาระ และกาหนดระยะเวลาการยื่นแบบเพื่อเสียภาษีท้องถิ่น
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
การศึกษาเรื่อง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในจังหวัด
อุบลราชธานี มีกรอบแนวคิด ดังต่อไปนี้

1.
2.
3.
4.

ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ

ตัวแปรตาม
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีบารุงท้องที่
1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบารุงบารุงท้องที่
2. ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีบารุงท้องที่
3. หลักฐานที่ต้องนาไปยื่นเสียภาษี
4. การคานวณภาษี
5. เงินเพิ่ม/บทลงโทษ
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนผู้ เสียภาษีบารุง บารุงท้องที่ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี การกาหนดขนาดตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากไม่ทราบจานวนที่แน่นอนของผู้ที่ เสียภาษีบารุง
ท้องที่ในจังหวัดอุบลราชธานี ใช้การคานวณหาขนาดตัวอย่างกรณีที่ไม่ทราบจานวนประชาการที่แน่นอน (Taro
Yamane, 1973.) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 385 ตัวอย่า ง ผู้วิจัยเก็บข้อมูล จานวน 400
ชุด ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling)
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยขั้นตอน
ของการสร้างแบบสอบถามเริ่มจากการทบทวนวรรณกรรม ตลอดจนแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจากนั้นได้ สอบถาม
ผู้เชี่ยวชาญ โดยมีขั้นตอนในการพัฒนาแบบสอบถาม ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนวรรณกรรมจากตารา เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ความรู้ความเข้าใจด้านภาษีบารุ งท้องที่
จากหนังสือ วารสาร เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 2 กาหนดโครงสร้างของแบบสอบถาม โดยออกแบบสอบถาม และวิธีการตอบคาถาม
ขั้ น ตอนที่ 3 ประเมิ น แบบสอบถามโดยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในด้ า นด้ า นสถิ ติ เพื่ อ ตรวจสอบเนื้ อ หาของ
แบบสอบถาม (Content Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) โดยคานวณคะแนนค่าความสอดคล้อง (ItemObjective-Congruence : IOC) เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้วจึงได้ทาการทดลองแจก (Try out) พบว่า มีค่ามากกว่า
0.81
ขั้นตอนที่ 4 นาแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม จานวน 400 ชุด โดยผู้วิจัย
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling)
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การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ
(Percentage) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance : ANOVA)
สาหรับการวิเคราะห์ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัดการเสียภาษีเงิน บารุงท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี
โดยนาค่าคะแนนที่ผู้ตอบแบบสอบถามได้ถูกต้องมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน โดยผู้วิจัยกาหนดแบ่งระดับ
ความรู้ความเข้าใจเป็น 3 ระดับ โดยมีความกว้างของชั้น ดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห์,2538)
ความกว้างของชั้น

=
=

คะแนนสูงสุด-คะแนนต่าสุด

30-0

จานวนชั้น

=
10
3
1) ค่าระหว่าง 0 - 10 หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับน้อย
2) ค่าระหว่าง 11 -20 หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง
3) ค่าระหว่าง 21 - 30 หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก
ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง ร้ อ ยละ 57.75 มี อ ายะระหว่ า ง 41-50 ปี ร้ อ ยละ 45.25 มี วุ ฒิ
การศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 56.25 และมีอาชีพพนักงานบริษัท ร้อยละ 51.00 ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าความถี่และค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา
และอาชีพ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบ
ความถี่
ร้อยละ
1. เพศ
ชาย
169
42.25
หญิง
231
57.75
รวม
400
100
2. อายุ
21 - 30 ปี
31
7.75
31 - 40 ปี
142
35.50
41 - 50 ปี
181
45.25
มากกว่า 50 ปี
46
11.50
รวม
400
100
3. วุฒิการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
225
56.25
ปริญญาตรี
154
38.50
สูงกว่าปริญญาตรี
21
5.25
รวม
400
100
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบ
4. อาชีพ
พนักงานบริษัทหรือลูกจ้าง
รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
เจ้าของกิจการ
เกษตรกร
รวม

ความถี่

ร้อยละ

205
121
41
33
400

51.25
30.25
10.25
8.25
100

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์
1. ศึ ก ษาระดั บ ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การเสี ย ภาษี บ ารุ ง ท้ อ งที่ ข องประชาชนในจั ง หวั ด
อุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีบารุงท้องที่อยู่
ในระดับปานกลาง (ค่าคะแนนระหว่าง 11-20 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 57.75 รองลงมาคือมีระดับความรู้ความ
เข้าใจในระดับน้อย (ค่าคะแนนระหว่าง 0-10) คิดเป็นร้อยละ 28.50 และ มีระดับความรู้ความเข้าใจในระดับมาก
(ค่าคะแนนระหว่าง 21-30) คิดเป็นร้อยละ 13.75 ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีบารุง
ท้องที่
ระดับความรูค้ วามเข้าใจ
จานวน
ร้อยละ
ระดับน้อย (ค่าคะแนนระหว่าง 0-10)
114
28.50
ระดับปานกลาง (ค่าคะแนนระหว่าง 11-20)
231
57.75
ระดับมาก (ค่าคะแนนระหว่าง 21-30)
55
13.75
รวม
400
100.00
2. การเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีบารุงท้องที่ของประชาชนในจังหวัด
อุบลราชธานี ตามตัวแปรส่วนบุคคล ผลการวิจัยพบว่า
1. เพศ จากการศึกษาพบว่า เพศหญิงส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษี บารุง
ท้องที่อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 64.50 รองลงมาคือระดับน้อย ร้อยละ 24.26 และระดับมาก ร้อยละ 11.24
ส่วนเพศชายส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีบารุงท้องทีอ่ ยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 57.57
รองลงมาคือระดับน้อย ร้อยละ 24.26 และระดับมาก ร้อยละ 11.24
2. อายุ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ มีอายุระหว่าง 21-30 ปี ส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับภาษี บารุงท้องที่อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 61.29 รองลงมาคือระดับปานกลาง ร้อยละ 25.81 และ
ระดับมาก ร้อยละ 12.90 อายุระหว่าง 31-40 ปี ส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีบารุงท้องที่
อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 68.31 รองลงมา ระดับ น้อย ร้อยละ 20.42 และระดับ มาก ร้อยละ 11.27 อายุ
ระหว่าง 41-50 ปี ส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีบารุงท้องที่อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 56.91
รองลงมาคือระดับปานน้อย ร้อยละ 33.70 และระดับมาก ร้อยละ 9.39 และอายุมากกว่า 50 ปี ส่วนใหญ่มีระดับ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษี บารุงท้องที่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 50.00 รองลงมาระดับมาก ร้อยละ 39.13
และระดับน้อย ร้อยละ 10.87
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3. ระดับการศึกษา จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาต่ากว่าระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่
มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีบารุงท้องที่อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 64.89 รองลงมาคือระดับน้อย ร้อย
ละ 30.22 และระดับมาก ร้อยละ 12.90 กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่มี ระดับความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีบารุงท้องที่อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 46.10 รองลงมาคือระดับมาก ร้อยละ 27.27
และ ระดับน้อย ร้อยละ 26.62 กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท ส่วนใหญ่มี ระดับความรู้ความเข้าใน
เกี่ยวกับภาษีบารุงท้องทีอ่ ยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 66.67 รองลงมาคือ ระดับน้อย ร้อยละ 23.81 และระดับน้อย
ร้อยละ 9.52
4. อาชีพ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี อาชีพพนักงานบริษัทหรือลู กจ้าง ส่วนใหญ่มีระดับ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษี บารุงท้องที่อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 56.69 รองลงมาคือระดับน้อย ร้อยละ
37.56 และระดับมาก ร้อยละ 5.85 กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีบารุงท้องที่อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 68.60 รองลงมาคือระดับน้อย ร้อยละ 16.53
และ ระดับมาก ร้อยละ 14.88 กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพเจ้าของกิจการ ส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับ
ภาษีบารุงท้องทีอ่ ยู่ในระดับมาก ร้อยละ 51.22 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง ร้อยละ 36.59 และระดับน้อย ร้อยละ
12.20 และอาชีพเกษตรกร ส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษี บารุงท้องที่อยู่ในระดับปาน
กลาง ร้อยละ 51.52 รองลงมาคือระดับน้อย ร้อยละ 36.36 และ ระดับมาก ร้อยละ 12.12
การทดสอบสมมติฐาน
นักวิจัยได้ตั้งสมมติฐานว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่แตกต่างกันมีผล
ต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีเงินบารุงท้องทีแ่ ตกต่างกัน โดยมีการทดสอบสมมติฐานดังนี้
1. การเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษี บารุงท้องที่ ตามตัวแปรเพศ พบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 โดยเพศหญิงมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสีย
ภาษีเงินบารุงท้องทีก่ ว่าเพศชาย
2. การเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษี บารุงท้องที่ ตามตัวแปรอายุ พบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบรายคู่พบว่า ผู้ที่มี อายุระหว่าง 3140 ปีและมีอายุมากกว่า 50 ปี มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีบารุงท้องที่สูงกว่าผู้มีอายุ 21-30 ปี และอายุ
41-50 ปี
3. การเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษี บารุงท้องที่ตามตัวแปรระดับการศึกษา
พบว่า แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบรายคู่พบว่า ผู้ที่มีระดับการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีบารุงท้องทีส่ ูงกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี
และปริญญาโท
4. การเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษี บารุงท้องที่ตามตัวแปรอาชีพ พบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบรายคู่พบว่า อาชีพเจ้าของกิจการ มี
ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษี บารุงท้องที่ สูงกว่า ผู้ที่มี อาชีพพนักงานบริษัทหรือลูกจ้าง รับราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ และเกษตรกร
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีบารุงท้องที่ ได้ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษี บารุงท้องที่อยู่ในระดับปานกลาง (ค่า
คะแนนระหว่าง 11-20 คะแนน) รองลงมาคือมี ระดับความรู้ความเข้าใจในระดับ น้อย (ค่าคะแนนระหว่าง 0-10)
และ มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก (ค่าคะแนนระหว่าง 21-30)
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2. การเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจ เพศหญิงและเพศชาย ส่วนใหญ่มีระดับ ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเสียภาษี บารุงท้องที่ อยู่ในระดับปานกลาง อายุระหว่าง 31-40 ปี อายุระหว่าง 41-50 ปี และอายุ
มากกว่า 50 ปี ส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง อายุระหว่าง 21-30 ปี ส่วนใหญ่มีความรู้ความ
เข้าใจในระดับน้อย ระดับการศึกษาต่ากว่ าระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ส่วนใหญ่มี
ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีบารุงท้องที่อยุ่ในระดับปานกลาง และอาชีพเจ้าของกิจการ ส่วนใหญ่มี ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษี บารุงท้องที่ อยู่ในระดับมาก อาชีพพนักงานบริษัทหรือลูกจ้าง อาชีพรับราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ และอาชีพเกษตรกร ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีบารุงท้องที่อยุ่ในระดับปานกลาง
3. การทดสอบสมมติฐานจากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
อาชีพ ที่ต่างกันไม่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีบารุงท้องทีแ่ ตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่อง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษี บารุงท้องที่ในจังหวัดอุบลราชธานี สามารถ
อภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้
1. จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษี บารุงท้องที่อยู่ในระดับ
ปานกลาง งานวิจัยของ แสงระวี จินดา และคณะ (2559) เรื่อง ความรู้ ความเข้าใจ และสภาพการเสียภาษีท้องถิ่น
ของประชาชนให้กับเทศบาลตาบลวังหลวง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าประชาชนที่เสียภาษีท้องถิ่นให้กับ
เทศบาลตาบลวังหลวง มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสีย ภาษีท้องถิ่นในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ
แตกต่างกับงานวิจัยของ รวิวรรณ อินทรวิชา (2560) เรื่องการศึกษาการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมือง
จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจเป็นอย่างดี สาหรับผู้มีหน้าที่เสียภาษีให้กับท้องถิ่น คือผู้
ที่มีรายได้ในปีภาษีนั้นๆ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ากรมสรรพากรเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่หลักในการจัดเก็บภาษี
ได้มีการพัฒนาเพื่อรณรงค์ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเสียภาษีอากรอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง อีกทั้งองค์การ
บริหารส่วนตาบลได้ออกพื้นที่แนะนาและจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่ ทาให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเสีย
ภาษีอยู่บ้าง และบางส่วนมีความรู้ความเข้าใจอย่างดีในภาษีที่ตนเองต้องเสีย
2. การทดสอบสมมติฐาน จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
อาชีพ ที่ต่างกันมีผลต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีบารุงท้องที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชวฤทธิ์ โยศรีคุณ (2561) เรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตาม
โครงสร้างภาษีใหม่ ปี 2560 ของประชาชนในจังหวัดนครราชศรีมา พบว่า ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาตามโครงสร้างภาษีใหม่ปี 2560 ของประชาชนในจังหวัดนครราชศรีมา จาแนกตามตัวแปรเพศ
และวุฒิการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับภาษีเงิน บารุงท้องที่ อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งจาก
การศึกษาแม้กลุ่มตัวอย่างจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษี บารุงท้องที่อยู่บ้าง แต่องค์การบริหารส่วนตาบลเป็น
หน่วยงานของภาครัฐที่มีหน้าที่หลักในการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่ จะต้องมีการประสัมพันธ์หรือให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภาษีบารุงท้องทีเ่ พิ่มมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนผู้เสียภาษีบารุงท้องทีม่ ีความรู้ความเข้าใจในประเด็นต่างๆ เช่น
ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีบารุงท้องที่ หลักฐานที่ต้องนาไปยื่นเสียภาษี การคานวณภาษี เงินเพิ่มและบทลงโทษ เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้ากับกับประชาชนผู้เสียภาษี และเสียภาษีบารุงท้องทีไ่ ด้อย่างถูกต้องต่อไป
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิจัยในครั้งนี้เป็นการสารวจเฉพาะเขตอาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น ขอบเขตการศึกษา
อาจไม่สะท้อนถึงกลุ่มพื้นที่อื่น จึงควรที่จะศึกษาในเขตพื้นที่อื่น หรือขยายขอบเขตงานวิจัยให้กว้างกว่านี้ทั้งในส่วน
ระดับภูมิภาค หรือในระดับประเทศ เพื่อทาให้เห็นถึงภาพกว้างของความรู้ความเข้าใจของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
เสียภาษีบารุงท้องที่
2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเรื่องทัศนคติและความพึงพอใจเกี่ยวกับการเสียภาษี บารุงท้องที่ เพื่อให้ได้ผล
การศึกษาที่มีความหลากหลาย และทาให้เข้าใจมุมมองของประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษี บารุงท้องที่
ให้มากยิ่งขึ้น
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวังผลการเรียนรู้และผล
การเรียนจริงของนักศึกษาปริญญาตรี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ใน 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ ด้าน
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ งตั ว เลข การสื่ อ สาร การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ คื อ นั ก ศึ ก ษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ปีการศึกษา 2560 จานวน 40 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 25 ข้อ ค่าคุณภาพของเครื่องมือมากกว่า
0.81 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบ
ความแตกต่างรายคู่ (Paired-Samples T-Test) และการทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (Independent Samples
T-Test, One Way ANOVA)
ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความคาดหวังผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมากสุด ระดับ
ผลการเรียนรู้จริงอยู่ในระดับปานกลาง 2) เปรียบเทียบความคาดหวังผลการเรียนรู้และผลการเรียนรู้จริง พบว่า
ค่าเฉลี่ยทั้ง 5 ด้าน แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ .05 และ 3) ข้อเสนอแนะพบว่า คณะควรฝึกอบรม
นักศึกษาในด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และกฎหมาย
คาสาคัญ : ผลการเรียนรู้ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
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อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี kanokkarn@rtu.ac.th
Lecturer in Faculty of Engineering, Ratchathani University kanokkarn@rtu.ac.th
2 อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี Lecturer in Faculty of Engineering, Ratchathani University
3 อาจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี Lecturer in Faculty of Laws, Ratchathani University
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ABSTRACT
The Purpose of this study was to compare between expected learning outcome and
Authentic learning outcome of undergraduate student by Thai Qualification Framework for Higher
Education (TQF). Five aspects were taken into account: morals and ethics, knowledge, intellectual
skills, interpersonal skills and responsibility, and numerical analysis, communication and
information technology skills. The samples consisted of Engineering students, Ratchathani
University. Amount of 40 students enrolled in the academic year 2017 were purposive random
sampling. The data were collected by using the questionnaires with 25 items, 5 rating scales and
open end. Content Validation Index up to 0.81. The statistic used in data analysis were frequency,
percentage, mean, standard deviation, pair sample t- test, independent samples t- test, and ONE
WAY ANOVA.
The results of this study were as this following 1) Level of expected learning outcome of
undergraduate students in overview were at high level. The Level of Authentic learning outcome
in overview were at middle level. 2) The comparison of expected of learning outcome and
Authentic learning outcome in five factors found that there was significant difference at .05. 3)
The suggestions were faculty should update students’ skills with training on the use of foreign
language, new technologies and legality.
Keywords : Learning Outcome, Thai Qualification Framework for Higher Education, Undergraduate
Students
บทนา
คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานอุดมศึกษาจึงได้กาหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2552 (TQF : Thai Qualification Framework For Higher Education) ใหม่ ประกอบด้วย ด้านคุณธรรม
จริยธรรม (Ethics and Morals) ด้านความรู้ (Knowledge) ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) ด้านทักษะการ
วิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Numerical, Communication and
Information Technology Skills) ทั้งนี้เพื่อเป็นเครื่องมือ ในการนาแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การวัดการศึกษาตามที่กาหนดใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 ในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งเน้นที่ Learning Outcomes ซึ่งเป็น
มาตรฐานขั้นต่าเชิงคุณภาพเพื่อประกันคุณภาพบัณฑิต มุ่งประมวลกฎเกณฑ์และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่อง
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเข้าไว้ด้วยกันและเชื่อมโยงให้เป็นเรื่องเดียวกัน เป็นเครื่องมือการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพในการสร้างความเข้าใจและความมั่นใจในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นักศึกษา ผู้ปกครอง
ผู้ประกอบการ ชุมชน สังคมและสถาบันอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่คาดว่าจะพึงมี
มุ่งให้คุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันใดๆ ของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับและเทียบเคียงกันได้ในสถาบันอุดมศึกษาทีด่ ี
ทั้งในและต่างประเทศ โดยเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดหลักสูตร ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน
ได้อย่างหลากหลายโดยมั่นใจถึงคุณภาพของบัณฑิตซึ่งจะมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่มุ่งหวัง สามารถประกอบ
อาชีพได้อย่างมีความสุขและภาคภูมิใจเป็นที่พึงพอใจของนายจ้าง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (วิจารณ์ พานิช,
2552)
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ได้ดาเนินการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยมุ่งหวังที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมารับใช้
สังคม มีการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับสภาพสถานการณ์ทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยปัจจุบัน ทั้งสองหลักสูตรได้มีการปรับปรุงหลักสูตร ปี พ.ศ. 2555 ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) และได้มีการดาเนินการตามกรอบมาตรฐานอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง
ได้ดาเนินการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) อย่าง
ต่อเนื่อง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ได้ดาเนินการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยมุ่งหวังที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมารับใช้
สังคม มีการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับสภาพสถานการณ์ทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยปัจจุบัน ทั้งสองหลักสูตรได้มีการปรับปรุงหลักสูตร ปี พ.ศ. 2560 ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุ ฒิ ระดับ อุด มศึก ษาแห่งชาติ (มคอ.) สาขาวิ ศวกรรมศาสตร์ และได้ มีการดาเนิ นการตามกรอบ
มาตรฐานอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้ดาเนินการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง การศึ ก ษาความคาดหวั ง ผลการเรี ย นรู้ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีนี้ เพื่อให้ ทราบจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุง ทั้งนี้เพื่อ เป็นแนวทางในการวางแผนบริหารจัดการ
หลักสูตร ปรับปรุงหรือแก้ไขแผนการศึกษา และเป็นแนวทางในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้ สังคมและ
ประเทศชาติต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคาดหวังผลการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้จริงของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวังผลการเรียนรู้และผลการเรียนรู้จริง ของ
นักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. เพื่ อ เป็ น แนวทางในการวางแผนพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอนของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
เพศ
อายุ
สาขาวิชา
เกรดเฉลี่ย

ตัวแปรตาม
ความคาดหวังผลการเรียนรู้และผลการเรียนรู้จริง ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน
 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
 ด้านความรู้
 ด้านทักษะทางปัญญา
 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ทาการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่ม
แบบเจาะจง จานวน 40 คน โดยเลือกนักศึกษาที่มีผลการเรียนตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป (check list) จานวน 4 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ถามข้อมูลถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
คาดหวังผลการเรียนรู้และผลการเรียนรู้จริง จานวน 25 ข้อ การหาคุณภาพเครื่องมือโดยนาแบบสอบถามไปให้
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 9 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง .80 -1.00
ความหมายของระดับความคาดหวัง 5 ระดับ ดังนี้
คะแนน
ความหมาย
5
มีความคาดหวังต่อผลการเรียนรู้ในระดับมากที่สุด
4
มีความคาดหวังต่อผลการเรียนรู้ในระดับมาก
3
มีความคาดหวังต่อผลการเรียนรู้ในระดับปานกลาง
2
มีความคาดหวังต่อผลการเรียนรู้ในระดับน้อย
1
มีความคาดหวังต่อผลการเรียนรู้ในระดับน้อยทีส่ ุด
ความหมายของระดับผลการเรียนรู้จริง 5 ระดับ ดังนี้
คะแนน
ความหมาย
5
เกิดผลการเรียนรู้ในระดับมากทีส่ ดุ
4
เกิดผลการเรียนรู้ในระดับมาก
3
เกิดผลการเรียนรู้ในระดับปานกลาง
2
เกิดผลการเรียนรู้ในระดับน้อย
1
เกิดผลการเรียนรู้ในระดับน้อยที่สดุ
เกณฑ์การแปลความหมาย โดยกำหนดให้มีคะแนนระหว่ำง 1-5 ดังต่อไปนี้ (ธำนินทร์ ศิลป์จำรุ, 2550)
ช่วงคะแนน
การแปลความหมาย
4.51-5.00
หมายถึง
ระดับมากที่สุด
3.51-4.50
หมายถึง
ระดับมาก
2.51-3.50
หมายถึง
ระดับปานกลาง
1.51-2.50
หมายถึง
ระดับน้อย
1.00-1.50
หมายถึง
ระดับน้อยทีส่ ุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิดให้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
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การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ดังนี้
1. ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม วิ เ คราะห์ โ ดยการหา ค่ า ความถี่ (Frequency) และร้ อ ยละ
(Percentage)
2. ระดับความคาดหวังผลการเรียนรู้และระดับผลการเรียนรูจ้ ริงของนักศึกษา วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลีย่
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ ระหว่างความคาดหวังผลการเรียนรู้และ ผลการเรียนรู้จริง
โดยพิจารณาจากระดับความคาดหวังผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะ
ทางปัญญา ด้านการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะความสัมพั นธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ของนักศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยใช้การทดสอบเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม (Paired-Samples T-Test)
4. วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่างความคาดหวังผลการเรียนรู้ กับ เพศ อายุ สาขาวิชาของ
นักศึกษา และเกรดเฉลี่ย ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยใช้การทดสอบ เปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ย (Independent-Samples T-Test และ One - way ANOVA)
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ อายุ สาขาวิชา และเกรดเฉลี่ย
นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 39 คน (97.5%) ส่วนมากเป็นผู้ที่มีอายุ 21-25 ปี จานวน 18 คน
(45.0%) รองลงมาคืออายุไม่เกิน 20 ปี จานวน 12 คน (30.0%) นักศึกษาส่วนใหญ่เรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
จานวน 32 คน (80.0%) มีเกรดเฉลี่ยสะสมที่ 2.01 – 2.50 มากที่สุดจานวน 17 คน (44.74%) รองลงมาคือ 2.513.00 จานวน 11 คน (71.5%)
2. การวิเคราะห์ระดับความคาดหวังผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และระดับผลการเรียนรู้จริงของนักศึกษา
โดยพิจารณาจากระดับความคาดหวังผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา ด้านการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคาดหวังผลการเรียนรู้ และระดับผลการเรียนรู้จริง
ของนักศึกษา พิจารณารายด้าน
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ระดับความคาดหวัง
ระดับผลการเรียนรู้จริง
ค่าเฉลี่ย S.D.
ระดับ ค่าเฉลี่ย S.D.
ระดับ
1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
4.53
0.50 มากที่สุด 3.45 0.50 ปานกลาง
2. ด้านความรู้
4.56
0.50 มากที่สุด 3.39 0.49 ปานกลาง
3. ด้านทักษะทางปัญญา
4.54
0.50 มากที่สุด 3.41 0.49 ปานกลาง
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
4.51
0.50 มากที่สุด 3.40 0.49 ปานกลาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
4.54
0.50 มากที่สุด 3.41 0.49 ปานกลาง
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
รวม
4.53
0.50 มากที่สุด 3.41 0.49 ปานกลาง
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จากตารางที่ 1 ระดับความคาดหวังผลการเรียนรู้ของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.53, S.D.=0.50) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความรู้ มีค่าเฉลี่ย
ที่สุด (x̅ = 4.56, S.D.=0.50) รองลงมาคือ ด้านทักษะทางปัญญา (x̅ = 4.54, S.D.=0.50) ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (x̅ = 4.54, S.D.=0.50) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม (x̅ =
4.53, S.D.=0.50) และด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบ (x̅ = 4.51, S.D.=0.50)
ตามลาดับ
ระดับผลการเรียนรู้จริงของนั กศึกษา ในภาพรวมมีระดับผลการเรียนรู้จริงอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ =
4.41, S.D.=0.49) เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า น พบว่ า ด้ า นคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด (x̅ = 4.45,
S.D.=0.50) รองลงมาคือ ด้านทักษะทางปัญญา (x̅ = 4.41, S.D.=0.49) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตั วเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (x̅ = 4.41, S.D.=0.49) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ (x̅ = 4.40, S.D.=0.49) และด้านความรู้ (x̅ = 4.39, S.D.=0.49) ตามลาดับ
3. การวิเคราะห์ระดับความคาดหวังผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และระดับผลการเรียนรู้จริงของนักศึกษา
โดยพิจารณารายข้อ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคาดหวังผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และระดับผลการ
เรียนรู้จริงของนักศึกษา พิจารณารายข้อ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1. มีความเข้าใจในวัฒนธรรมไทย ตระหนัก
ในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละและ ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆขององค์กรและสังคม
3. มีภาวะความเป็นผู้นาและผูต้ าม สามารถ
ทางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งตามลาดับความสาคัญ เคารพ
สิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
4. สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบ
จากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล
องค์กรสังคมและสิ่งแวดล้อม
5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้
ประกอบวิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบท
ทางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาที่
เกี่ยวข้อง

ระดับความคาดหวัง
ระดับผลการเรียนรู้จริง
ค่าเฉลี่ย S.D.
ระดับ ค่าเฉลี่ย S.D.
ระดับ
4.53 0.50 มากที่สุด 3.45 0.50 ปานกลาง
4.60 0.50 มากที่สุด 3.45 0.50 ปานกลาง
4.60

0.50

มากที่สุด

3.43

0.50

ปานกลาง

4.28

0.45

มาก

3.63

0.49

มาก

4.55

0.50

มากที่สุด

3.35

0.48

ปานกลาง

4.63

0.49

มากที่สุด

3.38

0.49

ปานกลาง
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ระดับความคาดหวัง
ระดับผลการเรียนรู้จริง
ค่าเฉลี่ย S.D.
ระดับ ค่าเฉลี่ย S.D.
ระดับ
ด้านความรู้
4.56 0.50 มากที่สุด 3.39 0.49 ปานกลาง
6. มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ 4.50 0.51
มาก
3.45 0.50 ปานกลาง
พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรม
พื้นฐานและเศรษฐศาสตร์ เพื่อการ
ประยุกต์ใช้กับงานทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการ
สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
7. มีความรู้และความเข้าใจเกีย่ วกับ
4.53 0.51 มากที่สุด 3.48 0.51 ปานกลาง
หลักการทีส่ าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะ
ด้านทางวิศวกรรม
8. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่
4.75 0.44 มากที่สุด 3.18 0.38 ปานกลาง
ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
9. สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
4.58 0.50 มากที่สุด 3.43 0.50 ปานกลาง
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
10. สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชา 4.43 0.50
มาก
3.43 0.50 ปานกลาง
ของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาใน
งานจริงได้
ด้านทักษะทางปัญญา
4.54 0.50 มากที่สุด 3.41 0.49 ปานกลาง
11. มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
4.40 0.50
มาก
3.43 0.50 ปานกลาง
12. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ
4.63 0.49 มากที่สุด 3.45 0.50 ปานกลาง
สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
13. สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
4.73 0.45 มากที่สุด 3.20 0.41 ปานกลาง
ด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึง
การใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจใน
การทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
14. มีจินตนาการและความยืดหยุ่นใน
4.50 0.51
มาก
3.48 0.51 ปานกลาง
การปรับใช้องค์ความรู้ที่เกีย่ วข้องอย่าง
เหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือ
ต่อยอดองค์ความรูจ้ ากเดิมได้อย่าง
สร้างสรรค์
15. สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ 4.45 0.50
มาก
3.50 0.51 ปานกลาง
เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
16. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย
และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขา
วิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็น
ที่เหมาะสม
17. สามารถเป็นผูร้ ิเริ่มแสดงประเด็นใน
การแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้ง
ส่วนตัวและส่วนรวมพร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและ
ของกลุ่มรวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
อานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ต่างๆ
18. สามารถวางแผนและรับผิดชอบใน
การพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง
สังคม และทางวิชาชีพอย่างต่อเนือ่ ง
19. รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความ
รับผิดชอบในการทางานตามที่
มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม
20. มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความ
ปลอดภัยในการทางาน และการรักษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
21. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับ
การทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็น
อย่างดี
22. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิตปิ ระยุกต์ ต่อการแก้ปญ
ั หาที่
เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
23. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
24. มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทาง
การพูด การเขียน และการสื่อ
ความหมายโดยใช้สญ
ั ลักษณ์

ระดับความคาดหวัง
ระดับผลการเรียนรู้จริง
ค่าเฉลี่ย S.D.
ระดับ ค่าเฉลี่ย S.D.
ระดับ
4.51 0.50 มากที่สุด 3.40 0.49 ปานกลาง
4.50

0.51

มาก

3.53

0.51

มาก

4.53

0.51

มากที่สุด

3.45

0.50

ปานกลาง

4.48

0.51

มาก

3.23

0.42

ปานกลาง

4.55

0.50

มากที่สุด

3.43

0.50

ปานกลาง

4.48

0.51

มาก

3.35

0.48

ปานกลาง

4.54

0.50

มากที่สุด

3.41

0.49

ปานกลาง

4.45

0.50

มาก

3.48

0.51

ปานกลาง

4.70

0.46

มากที่สุด

3.20

0.41

ปานกลาง

4.43

0.50

มาก

3.48

0.51

ปานกลาง

4.38

0.49

มาก

3.48

0.51

ปานกลาง
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25. สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและ
เครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบ
วิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
รวม

ระดับความคาดหวัง
ระดับผลการเรียนรู้จริง
ค่าเฉลี่ย S.D.
ระดับ ค่าเฉลี่ย S.D.
ระดับ
4.75 0.44 มากที่สุด 3.43 0.50 ปานกลาง
4.53

0.50

มากที่สุด

3.41

0.49

ปานกลาง

จากตารางที่ 3 ระดับความคาดหวังผลการเรียนรู้ของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ธานี ในรายข้อ พบว่าข้อที่มีระดับคะแนนสูงที่สุด คือ ข้อ 25. สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทาง
วิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้ และข้อ 8. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่
ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีคะแนนเท่ากัน (x̅ = 4.75, S.D.=0.44) รองลงมาคือ ข้อ 13. สามารถ
คิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทางาน
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (x̅ = 4.73, S.D.=0.45) และข้ อ 22. มี ทั ก ษะในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ (x̅ = 4.70, S.D.=0.46)
ตามลาดับ
ระดับผลการเรียนรู้จริงของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ในรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ระดับคะแนนสูงที่สุด คือ ข้อ 3. มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีระดับสูงที่สุด (x̅ = 4.63, S.D.=0.49)
รองลงมาคื อ ข้ อ 16. สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่
เหมาะสม (x̅ = 4.53, S.D.=0.51) และข้อ 15. สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ (x̅ = 4.50, S.D.=0.51)
ตามลาดับ
4. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง (รายคู่) ของระดับความคาดหวังผลการเรียนรู้และระดับผลการเรียนรู้
จริง ทั้ง 5 ด้าน ของนักศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยใช้การทดสอบหาความ
แตกต่างรายคู่ (Paired Samples T-Test)
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ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ ระหว่างระดับความคาดหวังผลการเรียนรู้ และระดับ
ผลการเรียนรู้จริง ด้วยวิธี Paired Samples T-Test
ค่าเฉลี่ย
S.D.
t
Sig.
คู่ที่ 1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
-1.085
0.567
-12.096
0.000**
ความคาดหวังผลการเรียนรู้และ ผลการเรียนรูจ้ ริง
คู่ที่ 2 ด้านความรู้
-1.165
0.713
-10.333
0.000**
ความคาดหวังผลการเรียนรู้และ ผลการเรียนรูจ้ ริง
คู่ที่ 3 ด้านทักษะทางปัญญา
-1.130
0.724
-9.871
0.000**
ความคาดหวังผลการเรียนรู้และ ผลการเรียนรูจ้ ริง
คู่ที่ 4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
-1.110
0.636
-11.045
0.000**
ความรับผิดชอบ
ความคาดหวังผลการเรียนรู้และ ผลการเรียนรูจ้ ริง
คูท่ ี่ 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
-1.130
0.638
-11.199
0.000**
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความคาดหวังผลการเรียนรู้และ ผลการเรียนรูจ้ ริง
* p < .05
จากตารางที่ 3 พบว่าระดับความคาดหวังผลการเรียนรู้และระดับผลการเรียนรู้จริงของนักศึกษา ทั้ง 5
ด้าน คือ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
5. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับผลการเรียนรู้จริง แยกตามประเภท เพศ ช่วงอายุ
สาขาวิชา และเกรดเฉลี่ยของนักศึกษา ตามกรอบกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยใช้การ
ทดสอบหาความแตกต่าง (Independent Samples T Test, One-Way ANOVAs)
5.1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับผลการเรียนรู้จริงกับเพศ ด้วยวิธี
Independent Samples T-Test พบว่าระดับผลการเรียนรู้จริงของนักศึกษาที่มีเพศแตกต่างกัน ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
5.2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับผลการเรียนรู้จริงกับช่วงอายุ ด้วยวิธี
ANOVA พบว่าระดับผลการเรียนรู้จริงของนักศึ กษาที่มีช่วงอายุที่แตกต่างกัน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ .05
5.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับผลการเรียนรู้จริงกับสาขาวิชา ด้วยวิธี
Independent Samples T-Test พบว่าระดับผลการเรียนรู้จริงของนักศึกษาที่มีสาขาวิชาที่แตกต่างกัน ไม่แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
5.4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับผลการเรียนรู้จริงกับเกรดเฉลี่ย ด้วย
วิธี ANOVA พบว่าระดับผลการเรียนรู้จริงของนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยที่แตกต่างกัน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ .05
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6. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
1) ควรจัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ
2) ควรจัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
3) ควรฝึกให้นักศึกษามีความขยัน อดทน ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้
4) ควรให้ความรู้นักศึกษาในเรื่องกฎหมาย ได้แก่ กฎหมายแรงงาน
5) ควรกระตุ้นให้นักศึกษาสนใจในเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่
6) ควรมีการจัดกิจกรรมอื่นๆ เช่น การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างคณะ
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยพบว่า ระดับความคาดหวังผลการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยพิจารณาราย
ด้าน พบว่าด้านความรู้มีระดับมากที่สดุ รองลงมาเป็น ด้านทักษะทางปัญญา ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านคุณธรรมและจริยธรรมและอันดับสุดท้ายได้แก่ ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ สอดคล้องกั บงานวิจัยของประพันธ์ เกียรติเผ่า (2555) ซึ่งพบว่า ระดับความ
คาดหวังผลการเรียนรู้ ของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับ ความคาดหวัง
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ระดับผลการเรียนรู้จริงในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยพิจารณารายด้าน พบว่าด้านคุ ณธรรมและ
จริยธรรม มากที่สุด รองลงมาเป็นด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และอันดับสุดท้าย ได้แก่ด้าน
ความรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล (2552) ได้
สรุปปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จาแนกตามสถาบันและองค์กร พบว่า สถาบันการศึกษามีตัว
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมมากกว่าสถาบันอื่นๆ เช่น สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา
สถาบันการเมืองและการปกครอง ฯลฯ และงานวิจัยของประพันธ์ เกียรติเผ่า (2555) ซึ่งพบว่า ระดับความคาดหวัง
ผลการเรียนรู้และระดับผลการเรียนรู้จริงของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการเรียนรู้ สาขาพลศึกษาและสุข
ศึกษา ทั้ง 6 ด้าน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการเปรียบเทียบรายคู่ ของระดับความคาดหวังผลการเรียนรู้และระดับผลการเรียนรู้จริง ของนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี (ทั้ง 5 ด้าน) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
สอดคล้องกับงานวิจัยของบุญฤทธิ์ ฉิมพิมล (2548) ซึ่งพบว่า ความคาดหวังและสภาพจริงในการเข้ารับฝึกอบรม
วิชาชีพในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร โดยภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 และงานวิจัยของ
ประพันธ์ เกียรติเผ่า (2555) ซึ่งพบว่า ระดับความคาดหวังผลการเรียนรู้และระดับผลการเรียนรู้จริงของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี สาขาการจัดการเรียนรู้ สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ทั้ง 6 ด้าน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ 0.05
จากการเปรียบเทียบความแตกต่างตามตัวแปรต้นด้าน เพศ อายุ สาขาวิชา และเกรดเฉลี่ย ของนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี กับตัวแปรตามด้านผลการเรียนรู้จริง พบว่าระดับผลการเรียนรู้จริงของ
นักศึกษา ที่มีเพศ อายุ สาขาวิชา และเกรดเฉลี่ยแตกต่างกัน มีระดับผลการเรียนรู้จริงไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัย
สาคัญทางสถิติที่ .05 สอดคล้องกับงานวิจั ยของ บุญฤทธิ์ ฉิมพิมล (2548) ซึ่งพบว่า ผลการเปรียบเทียบความ
คาดหวังและสภาพจริง โดยจาแนกตาม เพศ อาชีพ ของบิดามารดา และอาชีพที่แตกต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกัน
และงานวิจัยของประพันธ์ เกียรติเผ่า (2555, น.63) ซึ่งพบว่า ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง เพศ อายุ
ชั้นปีการศึกษา และช่องทางการเข้าศึกษา ของนิสิตปริญญาตรี สาขาการจัดการเรียนรู้ สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา
สาขาการจัดการเรียนรู้ กับผลการเรียนรู้จริงทั้ง 6 ด้าน พบว่า ระดับผลการเรียนรู้จริง ของนิสิตระดับปริญญาตรี
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สาขาการจัดการเรียนรู้ สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ที่มีเพศแตกต่างกัน ช่องทางการเข้าศึกษา ไม่แตกต่างกัน อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
สรุปผล
1. สถานภาพทั่วไป
นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 97.5 อายุระหว่าง 21-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.0
เรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 80.0 เกรดเฉลี่ยสะสมที่ 2.01 – 2.50 คิดเป็นร้อยละ 44.74
2. ความคาดหวังผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในภาพรวม
2.1 ระดับความคาดหวังผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด
2.2 ระดับความคาดหวังผลการเรียนรู้ด้านความรู้อยู่ในระดับมากที่สุด
2.3 ระดับความคาดหวังผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาอยู่ในระดับมากที่สุด
2.4 ระดั บ ความคาดหวั ง ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบอยู่ในระดับมากที่สุด
2.5 ระดับความคาดหวังผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับมากที่สุด
3. ผลการเรียนรู้จริงของนักศึกษาในภาพรวม
3.1 ระดับผลการเรียนรู้จริงด้านคุณธรรมและจริยธรรมอยู่ในระดับปานกลาง
3.2 ระดับผลการเรียนรู้จริงด้านความรู้อยู่ในระดับปานกลาง
3.3 ระดับผลการเรียนรู้จริงด้านทักษะทางปัญญารวมอยู่ในระดับปานกลาง
3.4 ระดับผลการเรียนรู้จริงด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบอยู่ใน
ระดับปานกลาง
3.5 ระดับผลการเรียนรู้จริงด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในภาพรวมอยู่ปานกลาง
4. เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของระดับความคาดหวังผลการเรียนรู้และผลการเรียนรู้จริง พบว่า
ระดับความคาดหวังผลการเรียนรู้ และระดับผลการเรียนรู้จริง มีความแตกต่างกันทั้ง 5 ด้าน
5. เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับผลการเรียนรู้จริง แยกตามเพศ อายุ สาขาวิชา และเกรดเฉลี่ย
5.1 ความแตกต่างระหว่างเพศกับผลการเรียนรู้จริง พบว่าเพศชายและเพศหญิงมีผลการเรียนรู้
จริงไม่แตกต่างกัน
5.2 ความแตกต่างระหว่างอายุกับผลการเรียนรู้จริง พบว่าผลการเรียนรู้จริงทั้ง 5 ด้าน มีผลการ
เรียนรู้จริงไม่แตกต่างกัน
5.3 ความแตกต่างระหว่างสาขาวิชากับผลการเรียนรู้จริง พบว่านักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
และสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มีผลการเรียนรู้จริงไม่แตกต่างกัน
5.4 ความแตกต่างระหว่างเกรดเฉลี่ยกับผลการเรียนรู้จริง พบว่าผลการเรียนรู้จริงทั้ง 5 ด้าน มี
ผลการเรียนรู้จริงไม่แตกต่างกัน
6. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอเพิ่มเติม เช่น ควรจัดอบรมเพิ่มความรู้ในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาอังกฤษ ความรู้ด้านกฎหมาย รวมทั้งควรจัดกิจกรรมอื่นๆ เช่น การแข่งขันกีฬา
เป็นต้น
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรมีการส่งเสริมและปลูกฝังในด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดยเฉพาะการจัดการเรียนการ

สอนให้มีการบูรณาการเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ พ.ศ.2552 โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการมีจิตสาธารณะ และความสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น
2. ควรส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ ใ นการเรี ย นการสอนในทุ ก รายวิ ช า
โดยเฉพาะการนาเสนอเนื้อหาการสอนในรูปแบบของการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
การค้นหาข้อมูลและการวิจัย เป็นต้น
3. ควรจั ด กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รที่ ห ลากหลาย เพื่ อ เสริ ม สร้ า งทั ก ษะด้ า นต่ า งๆ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ.2552
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เฉพาะและเจาะลึกมากขึ้น ควรเพิ่มวิธีการเก็บข้อมูล เช่น การสนทนากลุ่ม

นักศึกษา การสนทนากลุ่มอาจารย์ การสัมภาษณ์เชิงลึก
2. ควรศึกษาความคาดหวังผลการเรียนรู้และผลการเรียนรู้จริงของนักศึกษาแยกรายสาขา เพื่อนา
ผลการศึกษามาพัฒนาบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
เอกสารอ้างอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. (2552). กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ.สืบค้นจาก
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/
กระทรวงศึกษาธิการ. (2553). มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์. สืบค้นจาก
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/news6.php
กระทรวงศึกษาธิการ. (2553). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
กระทรวงศึกษาธิการ, กรุงเทพมหานคร.
ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2550). การวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS. กรุงเทพฯ: วีอินเตอร์ พริ้นท์.
บุญฤทธิ์ ฉิมพิมล. (2548). การเปรียบเทียบความคาดหวังและสภาพความเป็นจริงในการเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ
ในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร, บัณฑิตวิทยาลัย,สาขาวิชาการศึกษา
ผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง.
ประพันธ์ เกียรติเผ่า. (2555). ความคาดหวังผลการเรียนรู้และผลการเรียนรู้จริง ของนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ.
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิจารณ์ พานิช. (2552). กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF). สืบค้นจาก
http://www.academic.nu.ac.th/content_view.php?n_id=42&img=1&action=view
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2552). แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ. สืบค้นจาก http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/

530

ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps) ของห้องรับรองพิเศษ
Boutique Lounge สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
The Satisfaction on Marketing Mix '7Ps of Bangkok Airways
Boutique Lounge at Suvarnabhumi Airport
ณัฏยา บูรณะพล1 เนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ์2
Nattaya Buranaphol1 Natesiri Ruangariyapuk2
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาด (7Ps)
ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร
ด้ า นกระบวนการ และด้ า นสภาพแวดล้อมทางกายภาพของห้ องรั บรองพิ เศษ boutique lounge สายการบิน
บางกอกแอร์เวย์ส ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ 2) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความถี่ในการเข้าใช้บริการ และวัตถุประสงค์ของการเดินทางที่มีผลต่อความ
พึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาด (7Ps) ของห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge สายการบินบางกอกแอร์เวย์ ณ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม โดยการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จานวนทั้งสิ้น
400 คน
ผลการศึกษาพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดห้องรับรองพิเศษ Boutique
Lounge โดยภาพรวมในระดับมาก (X = 4.11) โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดในด้านบุคลากร และมีความ
พึงพอใจในระดับมาก ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจาหน่าย และ ด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลาดับ 2) ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
0.05 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ความถี่ของการใช้
บริการ และวัตถุประสงค์การเดินทางที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาด (7Ps) ของห้อง
รับรองพิเศษ Boutique Lounge สายการบินบางกอกแอร์เวย์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยภาพรวมแตกต่าง
กัน อีกทั้งพบว่าอาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)
ในทุกด้าน
คาสาคัญ : ความพึงพอใจ, ส่วนประสมทางการตลาด, ห้องรับรองพิเศษ
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Abstract
The independent study aimed to study 1) marketing mixes ( 7Ps) which consisted of
product, price, channel of distribution, promotion, personnel, process and physical evidence of
boutique lounge, Bangkok Airways at Suvarnabhumi Airport and 2) demographic factors which
included genders, ages, education levels, average income per month and frequency of using service
and objectives of travelling affecting satisfaction towards marketing mixes (7Ps) of boutique lounge,
Bangkok Airways at Suvarnabhumi Airport. The research instrument was the questionnaires which
were asked 400 samples.
The results showed that the most samples were satisfied with marketing mixes of the
boutique lounge at the highest level (X= 4.11). They were satisfied with personnel at a high level
and satisfied with product, process, physical evidence, price, channel of distribution and promotion,
respectively. The results of hypothesis testing at a significance level of 0.05 found that the different
gender, age, education level, occupation, average income per month, frequency in using service
and travelling objectives affected the different satisfaction towards product of boutique lounge,
Bangkok Airway at Suvarnabhumi Airpot. And there were only different occupation and average
income per month ( for the demographic factors) affected different satisfaction towards every
marketing mix (7Ps).
Keywords: Satisfaction, Marketing Mixes, Boutique Lounge
บทนา
ปัจจุบันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมมีการขยายตัวสูง มีบทบาทความสาคัญต่อ
ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นอย่างมาก ถือเป็นแหล่งรายได้ที่สาคัญนามาซึ่งเงินตราต่างประเทศที่
หลั่งไหลเข้ามา ดังนั้นเพื่อให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ เกิดการเติบโต
อย่างมีคุณภาพ ยั่งยืนและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ จึงได้มีการก่อตั้งท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมขิ ึ้นในปี
พ.ศ. 2545 ต่อมาได้มีโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ให้แล้วเสร็จสามารถเปิดให้บริการภายในปี
พ.ศ. 2563 ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้ถึง 60 ล้านคนต่อปี (บริษัท ท่าอากาศยานไทย
จ ากั ด (มหาชน), 2561) ตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารท่ อ งเที่ ย วไทยในการรองรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี จ านวนเพิ่ ม มากขึ้ น
อย่างต่อเนื่อง
ธุรกิจท่าอากาศยานมีความสาคัญต่อประเทศในฐานะที่เป็นประตูด่านแรกสาหรับต้อนรับนักท่องเที่ยว
จากทั่วทุกมุมโลกเข้าสู่ประเทศไทย รวมไปถึงการเดินทางภายในประเทศที่ปัจจุบันได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมากนัก ทาให้สายการบินมีการแข่งกันอย่างดุเดือด จนส่งผลให้เกิดสงครามราคาหรือการ
ตัดราคาของธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อจะเอาชนะคู่แข่ง อย่างที่เรียกว่า Red Ocean โดยส่วนมากจะเกิดขึ้น
ในตลาดของสินค้าที่ไม่มีความแตกต่างกันหรือแตกต่างกันน้อยมาก ซึ่งการลดราคาจึงเป็นทางออกของผู้ขายในการ
จูงใจให้ผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้า เห็นได้จากการเติบโตของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่า (Low Cost Airline) (จันทร์
สุดา ภูล้นแก้ว, 2555) ที่เกิดขึ้นทั่วโลกและในประเทศไทยที่มีการแข่งขันลดราคาค่าบัตรโดยสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ชักจูงและถือเป็น การกาหนดลักษณะพิเศษของสินค้าให้เข้าสู่กลุ่มเป้าหมายได้ถูกต้องสามารถแข่งขันกับสายการบิน
อื่นๆได้ชาญฉลาด อีกทั้งทาให้มีโอกาสเติบโตและมีสัดส่วนกาไรที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ซึ่ง สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโต
ของธุรกิสายการบินต้นทุนต่าในไทยได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันมีบริษัทสายการบินที่วางโพซิชั่นนิ่งของตัวเองเป็นสายการ
บินต้นทุนต่าเข้ามาทาตลาดในประเทศไทยมากมาย ทั้งที่เป็นแบรนด์ต่างชาติและของไทย แต่ที่ทาตลาดได้อย่าง
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น่าสนใจมีอยู่ 3 แบรนด์ คือสายการบินไทยแอร์เอเชียที่ถือเป็นผู้นาในกลุ่มนี้ สายการบินนกแอร์ และสายการบินไล
อ้อนแอร์ที่เพิ่งเข้ามาทาตลาด ในไทยได้เพียง 2-3 ปี ต่างโลดแล่นในวงการสายการบินต้นทุนต่า ที่ส่งผลกระทบ
โดยตรงให้กับสายการบิน ที่ใ ห้บริก าร เต็มรูปแบบ (Full services) หรือสายการบินระดับพรีเมียม (Premium
Airlines) ในประเทศไทยหลักๆอย่างสายการบินไทยและสายการบินบางกอกแอร์เวย์สที่ให้บริการ ตามมาตราฐาน
สากลทั่วโลก
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (บริษัทการบินกรุงเทพ จากัด มหาชน) เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2511
ดาเนินกิจการเดินอากาศมาเป็นระยะเวลายาวนาน เริ่มตั้งแต่การให้บริการแบบเช่าเหมาลาจนสามารถพัฒนาการ
จัดหาเครื่องบินเป็นฝูงบินขนาดใหญ่ที่สามารถให้บริการนั กท่องเที่ยวได้อย่างเต็มรูปแบบ (Full services) เมื่อสาย
การบินต้นทุนต่าเข้ามามีบทบาทในการแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดมากขึ้น ทาให้สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
ได้ รั บ ผลกระทบโดยตรง เมื่ อ เกิ ด การเผชิ ญ หน้ า ของ Red Ocean สายการบิ น จึ งได้มี ก ารวางแผนกลยุท ธ์ ทาง
การตลาด เพื่อให้ธุรกิจสามารถดาเนินต่อไปได้อย่างก้าวหน้าและมั่นคง มีการวาง Positioning หรือตาแหน่งทาง
การตลาดโดยการกาหนดกลุ่มเป้าหมายและประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับ มุ่งสร้างสรรค์ความเป็นเลิศด้านการให้บริ
การกับกลุ่มลูกค้าในเส้นทางบินที่ไม่เหมือนใคร และสร้างความแตกต่างโดยการให้บริการของห้องรับรองพิเ ศษ
Boutique Lounge ที่ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สที่มอบให้กับผู้โดยสาร
เนื่องจากโดยปกติแล้วการให้บริการ ห้องรับรองพิเศษของสายการบินต่างๆ จะสงวนสิทธิ์ให้กับสมาชิกหรือผู้โดยสาร
ชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจเท่านั้น แต่สาหรับสายการบินบางกอกแอร์เวย์สนั้นได้มอบสิทธิประโยชน์นี้ให้กับผู้โดยสารทุก
คนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแอบแฝง ซึ่งภายในห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge มีสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
เช่น อินเตอร์เน็ตไร้สาย คอมพิวเตอร์ อาหารว่างและเครื่องดื่ม ที่นั่งพักผ่อน หนังสือพิมพ์และนิตยสาร ระหว่างรอ
ประกาศขึ้นเครื่องเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบาย โดยห้องรับรองพิเศษ (Boutique Lounge) ณ ท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิแบ่งเป็น 2 ส่วน คือห้องรับรองพิเศษสาหรับผู้โดยสารภายในประเทศอยู่ที่ชั้น 2 อาคารเทียบเครื่อง A
ตรงกันข้ามกับประตูทางออก A2 และห้องรับรองพิเศษสาหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศอยู่ที่ชั้น 3 อาคารเทียบ
เครื่อง A โดยห้องรับรองพิเศษทั้ง 2 ส่วน เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 04.30 น. ไปจนถึง 22.00 น. (สายการบิน
บางกอกแอร์เวย์ส, 2561)
เมื่อพิจารณาจากจานวนผู้เข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge สายการบินบางกอกแอร์
เวย์ส ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 - ธันวาคม 2561 จะ เห็นได้ว่ามีจานวนผู้เข้าใช้
บริการเพิ่มมากขึ้นและอาจมีแนวโน้มมากขึ้น อาจจะส่งผลให้คุณภาพการ ให้บริการและส่วนประสมทางการตลาดมี
ผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ จึงทาให้ผู้ศึกษาต้องการที่จะศึกษาความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด
(7 Ps) ของห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งจะ
มุ่งเน้นที่ผลของระดับ ความพึงพอใจของผู้โดยสาร เพื่อจะได้นาข้อมูลมาพัฒนาการบริก ารต่างๆ รวมไปถึงปัจจัยที่มี
ส่วนสาคัญอันก่อให้เกิดความพึงพอใจของผู้โดยสารในการใช้บริการห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge เพื่อให้
สายการบินสามารถตอบสนองความพึงพอใจต่อผู้โดยสารได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสูด อีกทั้งยังเป็น
การช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหาหนทาง แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาห้องรับรองพิเศษให้ มีผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องและ
นาไปสู่ความสาเร็จของการดาเนินงาน ด้านธุรกิจการบินของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps) ซึ่งประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ และการ
บริการ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านสถานที่ (Place) ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ( Promotion ) ด้าน
บุคลากร (People) ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก (Psychical Evidence) และด้านกระบวนการ ( Process ) ของ
ห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย
ความถี่ในการเข้าใช้บริการ และวัตถุประสงค์ของการเดินทาง ที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด
(7 Ps) ของห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจต่อกลยุทธ์ด้านการตลาดของห้อง
รับรองพิเศษ Boutique Lounge สายการบิน
บางกอกแอร์เวย์ส ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
 เพศ
 อายุ
 ระดับการศึกษา
 อาชีพ
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
 ความถี่ในการใช้บริการ
 วัตถุประสงค์ของการเดินทาง









ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริมการตลาด
ด้านบุคลากร
ด้านกระบวนการ
ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้โดยสารขาออกชาวไทยที่ใช้บริการห้องรับรองพิเศษ Boutique ณ ท่า
อากาศยานสุ ว รรณภู มิ โดยการสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบสะดวก (Convenience หรื อ Accidental Sampling) น า
แบบสอบถามไปทดสอบก่อนนาไปใช้ จริง (Try out) ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง จานวนทั้งสิ้น 30 คน ทาการสารวจที่
ห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge ทั้งผู้โดยสารภายในประเทศอยู่ที่ชั้น 2 และ ห้องรับรองพิเศษ Boutique
Lounge สาหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศอยู่ที่ชั้น 3 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสารวจประชากรทั้งหมด
จ านวน 400 คน จากจ านวนผู้เข้ าใช้ บริก ารทั้ งหมด 263,591 คน (สถิ ติ ผู้เข้ าใช้ บริก ารห้ องรับ รอง Boutique
Lounge สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส, 2561) โดยมีขั้นตอนดังนี้
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เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ตาราทางวิชาการ เว็บไซต์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วนามา
ปรับปรุงแบบสอบถามโดยให้เนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ขั้นตอนที่ 2 ร่างแบบสอบถาม โดยเขียนข้อความคาถามต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับหัวข้อและวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาในข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และความถูกต้องของภาษา (Wording) พร้อมทั้ง
ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม
(Content Validity) โดยการหาค่า IOC โดยคณะผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ข้อคาถามในแบบสอบถามมีค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาในข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ผ่านเกณฑ์ 0.50
ขึ้นไปทุกข้อคาถามซึ่งสามารถนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้ (ธีระ กุลสวัสดิ์, 2558)
ขั้นตอนที่ 3 นาแบบสอบถามไปทดสอบก่อนนาไปใช้จริง (Try out) กับกลุ่มผู้โดยสารที่เข้าใช้บริการ
ห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จริง จานวนทั้งสิ้น 30 คน เพื่อทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในส่วนที่วัดความพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง
การตลาด (7 Ps) ของห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ณ ท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาช (Cronbach, 2003) พร้อมทั้งปรับปรุง
ข้อผิดพลาดเพื่อที่จะนาไปใช้เก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลจริงต่อไป
ผลการทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา พบว่า แบบสอบถามในส่วนที่วัดความพึงพอใจต่อส่วนประสม
ทางการตลาด (7 Ps) ของห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.7116 ถึง 0.7873 และโดยภาพรวมเท่ากับ 0.9268 ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น
ตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป (Cronbach, 2003) จึงมีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริงต่อไป
การเก็บข้อมูล
เนื่องจากปัจจุบันผู้ศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนงานห้องรับรองพิเศษของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จึง
ได้มีการทาหนังสือเรียนขอหัวหน้างานในการเก็บข้อมูลการวิจัยที่ห้องรับรองพิเศษกับผู้โดยสารและทาการเก็บข้อมูล
จริงด้วยตัวเอง โดยจะร้องขอให้ตอบแบบสอบถามและขอคืนในทันที ณ ห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge
เพื่อให้แบบสอบถาม ออกมาสมบูรณ์และข้อมูลออกมาดีที่สุด
การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลข้อมูล
เมื่อทาการเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมารวบรวม และนามาประมวลผล
ด้ ว ยโปรแกรมส าเร็ จ รู ป SPSS/FW (Statistical Package for the Social Science for Windows) โดยท าการ
วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการศึกษาด้วยการใช้สถิติ 2 ประเภท คือ สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) 1)
ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู้ โ ดยสารที่ เ ข้ า ใช้ บ ริ ก ารห้ อ งรั บ รองพิ เ ศษ Boutique lounge ใช้ ส ถิ ติ แ จกแจงความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 2) ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อส่ วนประสมทางการตลาด (7 Ps)
ของห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge ใช้สถิติแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตราฐาน (Standard deviation) สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการทดสอบสมมติฐาน
(Inferential Statistics) 1) ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยตัวแปร 2 กลุ่ม ที่เป็นอิสระต่อกัน โดยใช้สถิติ
Independent Sample t-test (t-test) เช่น เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps) ของ
ห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge จาแนกตามเพศ 2) ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยตัวแปรตั้งแต่ 3
กลุ่ ม ขึ้ น ไป โดยใช้ สถิ ติก ารวิ เคราะห์ ความแปรปรวนทางเดีย ว (One-way ANOVA) (F-test) โดยเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยความแตกต่างรายคู่วิธีผลต่างเป็นสาคัญน้อยที่สุด (Least Significant Different: LSD) เช่น เปรียบเทียบ
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ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps) ของห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge จาแนกตามอายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความถี่ในการใช้บริการ วัตถุประสงค์ของการเดินทาง
ผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารขาออกชาวไทยที่ใช้บริการห้องรับรองพิเศษ Boutique ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จานวนทั้งสิ้น 400 คน มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps) ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ลักษณะทั่วไปทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps) ของห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม
ส่วนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน
ส่วนที่ 1 ลักษณะทั่วไปทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังนี้
1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 58.5 ส่วนที่เหลือเป็นเพศชาย
2)

3)

4)

5)

6)

7)

จานวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 26-35 ปี จานวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมาได้แก่ อายุ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 ปี จานวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 อายุ 36-45 ปี และอายุ 46-55 ปี
จานวนเท่ากัน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 และอายุมากกว่า 55 ปี ขึ้นไป จานวนน้อยที่สุด 30 คน
คิดเป็นร้อยละ 7.5
กลุ่มตัวอย่างจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจานวนมากที่สุด 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.3 รองลงมา
ได้แก่ จบการศึกษาในระดับต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 ระดับปริญญา
โท จานวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 และระดับปริญญาเอก จานวนน้อยที่สุด 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.5 ตามลาดับ
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งประกอบอาชี พ พนั กงานบริษั ท จ านวนมากที่ สุ ด 125 คน คิด เป็ น ร้อยละ 31.3
รองลงมาได้แก่ ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ จานวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 นักเรียน/นักศึกษา
จานวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 และข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจจานวนน้อยที่สุด 60
คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 ตามลาดับ
กลุ่มตัวอย่างมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท จานวนมากที่สุด 117 คน คิดเป็นร้อย
ละ 29.3 รองลงมาได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท จานวน 88 คน คิด
เป็นร้อยละ 22.0 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาทจานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท จานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนมากกว่า 45,000 บาท ขึ้นไป จานวนน้อยที่สุด 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 ตามลาดับ
กลุ่มตัวอย่างมักจะมีความถี่ในการใช้บริการห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge ของ กลุ่มตัวอย่าง
มักจะครั้งแรก เป็นจานวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 รองลงมาได้แก่ ความถี่ในการใช้บริการปี
ละ 1-2 ครั้ง จานวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 ความถี่ในการใช้ บริการเดือนละ 1-2 ครั้ง
จานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 และความถี่ในการใช้บริการสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง จานวน น้อย
ที่สุด 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3 ตามลาดับ
กลุ่มตัวอย่างมักจะมีวัตถุประสงค์ของการเดินทางเพื่อมาท่องเที่ยวจานวน 189 คน คิดเป็นนร้อยละ
47.3 รองลงมาได้แก่ ธุรกิจ/การทางาน จานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 กลับภูมิลาเนา
จานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8 และการศึกษา/ดูงาน/ประชุมสัมมนา จานวนน้อยที่สุด 50 คน
คิดเป็นร้อยละ 12.5 ตามลาดับ
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps) ของห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge
กลุ่มตัวอย่างมี ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge โดย
ภาพรวมในระดับมาก (  =4.11) โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดในด้านบุคลากร (  =4.24) และมีความพึง
พอใจในระดับมากในด้านผลิตภัณฑ์ (  =4.19) ด้านกระบวนการ (  =4.15) ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (
 =4.13) ด้านราคา (  =4.05) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (  =4.02) และด้านการส่งเสริมการตลาด (  =
3.99) ตามลาดับ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ด้านผลิตภัณฑ์ห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด เกี่ยวกับ
รสชาติของอาหาร และเครื่องดื่มที่ให้บริการ (  =4.27) ความสด สะอาดของอาหาร และเครื่ องดื่มที่ให้บริการ (
 =4.23) ความเพียงพอของอาหาร และเครื่องดื่มที่ให้บริการ (  =4.22) และมีความพึงพอใจระดับมากเกี่ยวกับ
ความแปลกใหม่ หลากหลาย และมีเอกลักษณ์ของอาหาร และเครื่องดื่มที่ให้บริการ (  =4.03) ตามลาดับ
ด้านราคาห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge โดยมีความพึงพอใจในระดับมากเกี่ยวกับความคุ้มค่า
ของราคาค่าโดยสารต่อรสชาติ และปริมาณอาหาร และเครื่องดื่มที่ให้บริการ และความคุ้มค่าของราคาค่าโดยสารต่อ
คุณภาพการให้บริการของพนักงานภายในห้องรับรอง (  เท่ากัน=4.13)ความคุ้มค่าของราคาค่าต่อสิ่งอานวยความ
สะดวกภายในห้องรับรอง (  =4.05) ห้องรับรองเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจใช้บริการ สายการบิน แม้จะต้อง
จ่ายในราคาสูงกว่า (  =4.00) และความคุ้มค่าของราคาค่าโดยสารเหมาะสมต่อความต้องการใช้บริการห้องรับรอง
(  =3.97) ตามลาดับ
ด้านช่องทางจัดจาหน่ายห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge โดยมีความพึงพอใจในระดับมากเกี่ยวกับ
ห้องรับรองมีขนาดเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ (  =3.90) ห้องรับรองมีความสะดวกต่อการเข้าใช้บริการ (  =4.08)
ห้องรับรองตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม หาง่าย และห้องรับรองมีการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยเป็นสัดส่วน (  เท่ากัน=4.05)
ด้ า นการส่ งเสริม การตลาดห้ อ งรับ รองพิ เ ศษ Boutique Lounge โดยมี ค วามพึ ง พอใจในระดับมาก
เกี่ ย วกั บ การเชิ ญ ชวนจากพนั ก งาน (  =4.11) การเชิ ญ ชวนจากผู้ ที่ เ คยใช้ บ ริ ก าร (  =4.03) การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทางอินเทอร์เน็ต (  =4.02) การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านนิตยสารบนเครื่องบิน (  =
3.97) การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางป้ายโฆษณา (  =3.94) และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์
และวิทยุ (  =3.85) ตามลาดับ
ด้านบุคลากรในห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุดเกี่ยวกับ
พนักงานให้บริการอย่างยิ้มแย้ม แจ่มใส เป็นมิตร และใส่ใจทุกขั้นตอน (  =4.39) กริยามารยาทของพนักงานใน
การให้บริการ (  =4.31) พนักงานให้บริการอย่างรวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพ (  =4.24) พนักงานให้ข้อมูล
ข่ า วสารได้อ ย่างถู ก ต้อ ง แม่ น ย า (  =4.17) และพนั ก งานมี จานวนที่ พ อเหมาะต่ อการให้ บริ การ (  =4.08)
ตามลาดับ
ด้านกระบวนการในห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดเกี่ยวกับ
ระบบการลงทะเบียนเข้าใช้บริการรวดเร็วเหมาะสม (  =4.22) และมีความพึงพอใจในระดับมากเกี่ยวกับการจัด
วางอาหาร เครื่องดื่มมีความสะดวกง่ายต่อการเข้าถึง (  =4.18) การเพิ่มเติมอาหาร และเครื่องดื่มให้เพียงพอ ( 
=4.12) และการบริหารจัดการกับจานวนผู้ใช้บริการภายในห้องที่พอเหมาะตลอดเวลา (  =4.08) ตามลาดับ
ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของรับรองพิเศษ Boutique Lounge โดยมีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด เกี่ยวกับห้องรับรองมีการออกแบบเหมาะสม สวยงาม (  =4.23) ห้องรับรองมีบริการ Wi-Fi ความเร็วสูง
เหมาะสม และห้องรับรองมีบริการหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร (  เท่ากัน=4.17) ห้องรับรองมีกลิ่นที่ดี หอม
สะอาด สบาย (  =4.12) และห้องรับรองมีความเงียบ ความดังของเสียงที่ เหมาะกับการพักผ่อน (  =3.94)
ตามลาดับ
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์
เพศ
อายุ

ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้ต่อเดือน
ความถี่ใช้บริการ
วัตถุประสงค์
เดินทาง

ความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดของห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทาง
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หมายเหตุ  หมายถึง แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 (ยอมรับสมมติฐาน)
- หมายถึง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 (ปฏิเสธสมมติฐาน)
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม
กลุ่มตัวอย่างเพียงเล็กน้อยได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge ใน
เรื่องการขยายขนาดพื้นที่ห้องรับพิเศษเนื่องจากมีผู้มาใช้บริการเป็นจานวนมาก จานวน 12 คน รองลงมาได้แก่ การ
ปรับปรุงโต๊ะและเก้าอี้ให้แลดูใหม่เสมอ จานวน 8 คน และการเพิ่มเมนูอาหารจานหลักให้แก่ลูกค้า จานวน 4 คน
ตามลาดับ
ส่วนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน
1. เพศแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดของห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในด้านผลิตภัณฑ์ ราคาแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ส่วนด้านอื่นๆ พบว่าไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้
2. อายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดของห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแตกต่างกัน ในด้านผลิตภัณฑ์ บุคลากร สภาพแวดล้อม
กายภาพ และโดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนด้านอื่นๆ พบว่าไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ตั้งไว้
3. ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดของห้องรับรองพิเศษ Boutique
Lounge สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แตกต่างกัน ในด้านผลิตภัณฑ์ ช่องทางจาหน่าย
การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการ สภาพแวดล้อมกายภาพ และโดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนด้านอื่นๆพบว่าไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้
4. อาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดของห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่ องทางจาหน่าย การส่งเสริม
ตลาด บุคลากร กระบวนการ สภาพแวดล้อมกายภาพ และ โดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้
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5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดของห้องรับรองพิเศษ
Boutique Lounge ในด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ราคา ช่ อ งทางจ าหน่ า ย การส่ ง เสริ ม ตลาด บุ ค ลากร กระบวนการ
สภาพแวดล้อมกายภาพ และโดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมติฐานที่ตั้งไว้
6. ความถี่ในการใช้บริการแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดของห้องรับรองพิเศษ
Boutique Lounge ในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจาหน่าย การส่งเสริมตลาด กระบวนการ สภาพแวดล้อม
กายภาพ และโดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนด้านอื่นๆ พบว่าไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ตั้งไว้
สรุปผลการวิจัย
ลักษณะทางปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 234 คน คิด
เป็นร้อยละ 58.5 มีอายุ 26-35 ปีโดยส่วนใหญ่ จานวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
จานวนมากที่สุด 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.3 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทจานวนมากที่สุด 125 คน คิดเป็นร้อย
ละ 31.3 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001–25,000 บาท จานวนมากที่สุด 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 ความถี่ในการ
ใช้บริการห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge มักจะครั้งแรก เป็นจานวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 ซึ่งมักจะมี
วัตถุประสงค์ของ
การเดินทางเพื่อมาท่องเที่ยวจานวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.3 อีกทั้งยังให้ความสาคัญ
ต่อห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge ในเรื่องอาหารและเครื่องดื่มในห้องรับรองมากที่สุดเป็นอันดับแรก มีถึง
จานวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.8
วัตถุประสงค์การวิจัยที่ 1 ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps) ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่า ย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพของห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ณ ท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ
กลุ่มตัวอย่างมี ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge โดย
ภาพรวมในระดับมาก (  =4.11) โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดในด้านบุคลากร (  =4.24) เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า
ด้านผลิตภัณฑ์ห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด เกี่ยวกับ
รสชาติของอาหาร และเครื่องดื่มที่ให้บริ การ (  =4.27) ด้านราคาห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge โดยมี
ความพึงพอใจในระดับมากเกี่ยวกับความคุ้มค่าของราคาค่าโดยสารต่อรสชาติ และปริมาณอาหาร และเครื่องดื่มที่
ให้บริการ และความคุ้มค่าของราคาค่าโดยสารต่อคุณภาพการให้บริการของพนักงานภายในห้ องรับรอง ( 
เท่ากัน=4.13) ด้านช่องทางจัดจาหน่ายห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge โดยมีความพึงพอใจในระดับมาก
เกี่ ย วกั บ ห้ อ งรั บ รองมี ข นาดเพี ย งพอต่ อ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร (  =3.90) ด้ า นการส่ งเสริ ม การตลาดห้ อ งรั บ รองพิ เ ศษ
Boutique Lounge โดยมีความพึงพอใจในระดับมากเกี่ยวกับการเชิญชวนจากพนักงาน (  =4.11) ด้านบุคลากร
ในห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด เกี่ยวกับพนักงานให้บริการอย่างยิ้ม
แย้ม แจ่มใส เป็นมิตร และใส่ใจทุกขั้นตอน (  =4.39) ด้านกระบวนการในห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge
โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดเกี่ยวกับระบบการลงทะเบียนเข้าใช้บริการรวดเร็วเหมาะสม (  =4.22) ด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพของรับรองพิเศษ Boutique Lounge โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด เกี่ยวกับ
ห้องรับรองมีการออกแบบเหมาะสม สวยงาม (  =4.23)
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วัตถุประสงค์การวิจัยที่ 2 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความถี่ในการเข้าใช้บริการ และวัตถุประสงค์ของการเดินทาง ที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อส่วน
ประสมทางการตลาด (7 Ps) ของห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ณ ท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ
1. เพศแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดของห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในด้านผลิตภัณฑ์ ราคาแตกต่างกัน
2. อายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดของห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแตกต่างกัน ในด้านผลิตภัณฑ์ บุคลากร สภาพแวดล้อม
กายภาพ และโดยภาพรวมแตกต่างกัน
3. ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดของห้องรับรองพิเศษ Boutique
Lounge สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แตกต่างกัน ในด้านผลิตภัณฑ์ ช่องทางจาหน่าย
การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการ สภาพแวดล้อมกายภาพ และโดยภาพรวมแตกต่างกัน
4. อาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดของห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจาหน่าย การส่งเสริม
ตลาด บุคลากร กระบวนการ สภาพแวดล้อมกายภาพ และ โดยภาพรวมแตกต่างกัน
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดของห้องรับรองพิเศษ
Boutique Lounge ในด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ราคา ช่ อ งทางจ าหน่ า ย การส่ ง เสริ ม ตลาด บุ ค ลากร กระบวนการ
สภาพแวดล้อมกายภาพ และโดยภาพรวมแตกต่างกัน
6. ความถี่ในการใช้บริการแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดของห้องรับรองพิเศษ
Boutique Lounge ในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจาหน่าย การส่งเสริมตลาด กระบวนการ สภาพแวดล้อม
กายภาพ และโดยภาพรวมแตกต่างกัน
อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบสมมติฐานความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps) ของห้อง
รับรองพิเศษ Boutique Lounge สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้วิจัยได้นาประเด็นที่
สาคัญมาใช้การอภิปรายผลดังนี้
การอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps) ซึ่งประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์
และการบริการ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านสถานที่ (Place) ด้าน การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ( Promotion )
ด้านบุคลากร (People) ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก (Psychical Evidence) และด้านกระบวนการ ( Process )
ของห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่าระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps) ของห้องรับรอง
พิเศษ Boutique Lounge สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอยู่ในระดับมากที่สุ ด ซึ่ง
หมายความว่า ผู้โดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวย์สที่เข้าใช้บริการมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด (7
Ps) ในด้านบุคลากร (People) มากที่สุด เนื่องมาจากพนักงานให้บริการอย่างยิ้มแย้ม แจ่มใส เป็นมิตร มีกริยา
มารยาทที่ดี ให้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้อง แม่น ยา อีกทั้งพนักงานมีความใส่ใจในการให้บริการทุกขั้นตอน อย่าง
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของพาฝัน รชตสกุล (2558) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง อั ต
ลักษณ์การบริการที่มีผลต่อความ พึงพอใจและการรับรู้คุณค่าตราสินค้า ของผู้ใช้บริการภายในห้องพักรับรอง
ผู้โดยสารพิเศษสายการบินไทย พบว่าปัจจัยบุคลากรในการให้บริการ ถือเป็นหัวใจสาคัญของงานบริการ ต้องมี
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ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีความสามารถ และทักษะในหน้าที่ของตน ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้ลูกค้ารู้สกึ ถึง
ความเอาใจใส่ ต้องมีความอ่อนน้อม รู้จักประนีประนอม เน้นการให้บริการเป็นพิเศษ
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉลี่ย ความถี่ในการเข้าใช้บริการ และวัตถุประสงค์ของการเดินทาง ที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง
การตลาด (7 Ps) ของห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ณ ท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ จากการศึกษา ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ สามารถจาแนกตามสมมติฐานได้ดังนี้
จากตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานในแต่ละด้านพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ในเรื่องเพศมีผล
ต่อความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาด (7 Ps) ของห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge สายการบินบางกอก
แอร์เวย์ส ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กล่าวคือจากผลการทดสอบการใช้บริการห้องรับรองพิเศษภาพรวม พบว่าค่า
T-test ทีไ่ ด้ทั้งในเพศชายและเพศหญิง แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เพศแตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาด (7 Ps) ของห้องรับรองพิเ ศษ
Boutique Lounge สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภาพรวมด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคา เนื่องจากเพศชายและเพศหญิงมีความคาดหวังคุณภาพการบริการและความ
คุ้มค่าของเงินที่เสียไปแตกต่างกัน ถึงแม้ว่า ให้บริการภายในห้องรับรองพิเศษเป็นการบริการอย่างเป็นกลางและเป็น
สากลไม่ได้มีการบริการใดที่เป็นบริการเฉพาะแบ่งแยกลงไปที่ความสนใจของเพศใดเพศหนึ่ง เพียงแต่ผู้ใช้บริการ
แสดงบัตรโดยสารของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สก็สามารถเข้ารับสิทธิประโยชน์ได้ทุกเพศ ซึ่งไม่สอดคล้องกับการ
วิจัยของ กฤติกา ชินรัตน์ (2559) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของสายการบิน
บางกอกแอร์เวย์ส พบว่าค่า T-Test ที่ได้ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีค่า sig เท่ากับ 0.82 มากกว่าระดับนัยสาคัญ
=0.5 แสดงว่าลักษณะเพศไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ เนื่องจากสายการบินเป็นหนึ่งในทางเลือกของ
การเดินทางที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อตอบสนองความต้องการในการเดินทางเพื่อไปยังสถานที่เป้าหมายเท่านั้น
ผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ที่มีอายุ
ต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาด (7 Ps) แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ
แตกต่างกัน มีค่าเฉลี่ยความถึงพอใจโดยรวมและรายด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ บุคลากร สภาพแวดล้อมกายภาพ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ผู้ศึกษาจึงยอมรับสมมติฐาน ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากผู้โดยสารที่มีช่วงอายุ
ระหว่าง 26-35 ปี อยู่ในช่วงของวัยทางานต่างมีความมุ่งหวังจากการเข้ารับบริการมากกว่าวัยอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
การวิจัยของ นัยนันท์ ศรีสารคาม (2559) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
ร้านเคเอฟซี (KFC) ของ ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า อายุเป็นปัจจัยที่ทาให้บุคคลมี
ความรู้สึกนึกคิด หรือมีพฤติกรรมการบริโภคที่แตกต่างกัน เนื่องจากอายุเป็นตัว กาหนดประสบการณ์ที่บุคคลมีต่อ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ นั้นๆ เช่น ผู้บริโภคที่มีอายุมากมักมีการไตร่ตรอง การใช้ความคิด หรือการพิจารณาด้วย
เหตุผลก่อน การบริโภคผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แตกต่างกัน ก็สามารถสร้างความพึง พอใจ
แก่ผู้บริโภคที่มีช่วงอายุที่แตกต่างกันได้
ผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ที่มี
ระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาด (7 Ps) แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่ามี
ค่าเฉลี่ยความถึงพอใจโดยรวมและด้านผลิตภัณฑ์ ช่องทางจาหน่ าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการ
สภาพแวดล้อมกายภาพ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากผู้ที่มีการศึกษาในระดับที่
สู ง กว่ า จะมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในเกี่ ย วกั บ กระบวนการห้ อ งรั บ รองและข้ อ มู ล ต่ า งๆของสายการบิ น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากกว่า การด้านการรับรู้รระดับปริญญาตรีหรือมากกว่าซึ่งไม่สอดคล้องกับการวิจัยของ มนสินี เลิศคช
สีห์ (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินการบินไทย สาหรับการให้บริการ
ภายในประเทศ พบว่ า ระดั บ การศึ ก ษาที่ แ ตกต่ า งกั น ไม่ ส่ งผลต่ อ การเลื อ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น การบิ น ไทย
ภายในประเทศ เนื่ อ งจากผู้โดยสารมีทั ศนคติ พฤติ ก รรม และการรับ รู้ข้ อ มูลข่ าวสาร ในการเลื อกใช้ บริการที่
คล้ายคลึงกัน
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ผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ที่มีอาชีพ
ต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาด (7 Ps) แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่ามีค่าเฉลี่ยด้านผลิตภัณฑ์
ราคา ช่องทางจาหน่าย การส่งเสริมตลาด บุคลากร กระบวนการ สภาพแวดล้อมกายภาพ โดยภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากผู้ที่มีอาชีพต่างกัน จะมีมุมมอง
และประสบการณ์การทางานในแต่ละด้านที่แตกต่างกันออกไป ความคาดหวังจากการใช้บริการมักขึ้นอยู่กับมุมมอง
ของแต่ละอาชีพที่ไม่เหมือนกัน ทาให้ความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดแตกต่างกันออกไป ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
การวิจัยของ มนสินี เลิศคชสีห์ (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินการบิน
ไทย สาหรับการให้บริการภายในประเทศ พบว่า ในทุกอาชีพก็อาจจะมีภารกิจให้ต้องเดินทางอยู่เสมอ ซึ่งมีองค์กร
ช่วยสนับสนุน ทางด้านค่าใช้จ่าย รวมถึงผู้โดยสารส่วนใหญ่ต่างก็มีความคาดหวังหรือความต้ องการที่จะได้รับการ
บริการที่สะดวกสบาย ส่งผลให้การเลือกใช้บริการไม่แตกต่างกัน
ผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาด (7 Ps) แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่ามีค่าเฉลี่ย
ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจาหน่าย การส่งเสริมตลาด บุคลากร กระบวนการ สภาพแวดล้อมกายภาพ และโดย
ภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากผู้ที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน จะมีความสามารถในการซื้อบริการที่แตกต่างกัน พฤติกรรมและความคาดหวังจากการใช้
บริการก็จะแตกต่างกัน ทาให้ความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดแตกต่างกันออกไป ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ
มนสินี เลิศคชสีห์ (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินการบินไทย สาหรับการ
ให้บริการภายในประเทศ พบว่า ระดับรายได้เป็นปัจจัยสาคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ผู้โดยสารให้ความสาคัญในการเลือกใช้
บริการ เนื่องจากราคาตั๋วโดยสารที่ค่อนข้างสูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับรายได้ที่ได้รับ จากการทดสอบความ
แตกต่างรายคู่เพิ่มเติม พบว่า ผู้โดยสารที่มีรายได้ระดับปานกลาง ก่อนเลือกใช้บริการมักจะสืบหาราคาที่ดีที่สุดก่อน
ซึ่งส่วนมากจะเป็นสายการบิน Low Cost
ผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการห้องรับรองพิเศษ Boutique Lounge สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ที่มี
ความถี่ในการใช้บริการแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดของห้องรับรองพิเศษ Boutique
Lounge ในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจาหน่าย การส่งเสริมตลาด กระบวนการ สภาพแวดล้อมกายภาพ และ
โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 เป็นเช่นนี้เนื่องจากผู้ที่มี ความถี่ในการใช้บริการของ
ผู้โดยสารที่เดินทางครั้งแรก เดือนละ 1-2 และครั้งปีละ 1-2 ครั้ง มีความพึงพอใจโดยรวมมากกว่าผู้โดยสารที่เดินทาง
สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ซึ่งอาจจะเป็น ผลเนื่องมาจากการรับบริการที่แปลกใหม่และมีความรู้สึกพิเศษจากสิทธิประ
โยนช์ที่ได้รับ ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ ดวงสมร เนียมนัตน์ (2555) ได้ ทาการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใช้
บริการและการเปรียบเทียบคุณภาพการบริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) และสถานีขนส่งผู้ดย
สารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) กล่าวว่าความถี่ของการใช้บริการมีผลต่อระดับการรับรู้คุณภาพการบริการ ความ
เป็นรูปธรรม การตอบสนองและการสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
ผู้ โ ดยสารที่ เ ข้ า มาใช้ บ ริ ก ารห้ อ งรั บ รองพิ เ ศษ Boutique Lounge สายการบิ น บางกอกแอร์ เ วย์ ส
ที่มวี ัตถุประสงค์การเดินทางที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดของห้องรับรองพิเศษ Boutique
Lounge ในด้านราคา ช่องทางจาหน่าย การส่งเสริมตลาด บุคลากร กระบวนการ สภาพแวดล้อมกายภาพ โดย
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 เป็นเช่นนี้เนื่องจากวัตถุประสงค์ในการเดินทางของแต่ละ
บุคคลส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษที่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของรสสุคนธ์ แซ่
เฮีย (2556) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรม คุณภาพการบริการ ส่วนผสมการตลาด
บริการ และคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้บริการโรงแรมระดับห้าดาวแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้กล่า วไว้ว่าเนื่องจากวัตถุประสงค์ของการของลูกค้าที่แตกต่างไม่ว่าจะเป็นเพื่อการ
พักผ่อนส่วนตัวหรือเพื่อดาเนินธุรกิจ เป็นวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลและเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องกระทา ณ สถานที่อื่นที่
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นอกเหนือจากโรงแรมระดับห้าดาวที่ลูกค้าเข้าพัก ดันนั้นวัตถุประสงค์การเข้าพักจึ งไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการ
เลือกใช้บริการโรงแรมระดับห้าดาวของลูกค้านั่นเอง
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ความพึงพอใจของผู้โดยสารขาออกทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่อคุณภาพ
การให้บริการห้องรับรองพิเศษชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจของ
สายการบินโอมานแอร์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Thai and Foreign Passenger’s Satisfaction towards the Service Quality
on First and Business Class Lounge of Oman Air
at Suvannabhumi Airport
วรรณวิษา ขาวรุ่งเรือง1 และ เนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ์2
Wanvisa Khawrungruang1 and Natesiri Ruangariyapuk2
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษา 1) ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการห้องรับรองพิเศษชั้นหนึ่ง และชั้นธุรกิจสายการบินโอมานแอร์ 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการห้องรับรองพิเศษชั้นหนึ่ง และชั้นธุรกิจสายการบินโอมานแอร์จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกาหนดคุณภาพการบริการกับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ห้ อ งรั บ รองพิ เ ศษชั้ น หนึ่ ง และชั้ น ธุ ร กิ จ สายการบิ น โอมานแอร์ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ แบบสอบถาม
(Questionnaire) โดยการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จานวนทั้งสิ้น 400 คน ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารขา
ออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีความคิดเห็นต่อปัจจัยกาหนดคุณภาพการให้บริการห้องรับรองพิเศษชั้นหนึ่ง และ
ชั้ น ธุ ร กิ จ โดยภาพรวมระดับ มากที่ สุด ( X =4.45) โดยมี ค วามคิด เห็ น ระดับ มากที่ สุ ดในด้ านความมั่ นใจ ความ
น่าเชื่อถือ ความเอาใจใส่ สิ่งที่สัมผัสได้ และการตอบสนอง และมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการห้องรับรอง
พิเศษชั้นหนึ่ง และชั้นธุรกิจของสายการบินโอมานแอร์ โดยภาพรวมระดับมากที่สุด ( X =4.47) โดยมีความพึง
พอใจระดับมากที่สุดในด้านบุคลากร อาหาร และเครื่องดื่ม สถานที่ และอุปกรณ์อานวยความสะดวก ผลการทดสอบ
สมมติฐานที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า 1) เพศ และระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่ อ
คุณภาพการให้บริการห้องรับรองพิเศษชั้นหนึ่ง และชั้นธุรกิจของสายการบินโอมานแอร์ในด้านบุคลากร อุปกรณ์
อานวยความสะดวกแตกต่างกัน 2) สัญชาติแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการห้องรับรองพิเศษ
ชั้นหนึ่ง และชั้นธุรกิจของสายการบินโอมานแอร์ในด้านอุปกรณ์อานวยความสะดวก และโดยภาพรวมแตกต่างกัน 3)
จุดประสงค์ของการเดินทางแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการห้องรับรองพิเศษชั้นหนึ่ง และชั้น
ธุรกิจของสายการบินโอมานแอร์ในด้านอาหาร และเครื่องดื่ม และโดยภาพรวมแตกต่างกัน 4) ความถี่ในการใช้
บริการแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการห้องรับรองพิเศษชั้นหนึ่ง และชั้นธุรกิจของสายการบิน
โอมานแอร์ในด้านบุคลากร อุปกรณ์อานวย ความสะดวกแตกต่างกัน และ 5) ปัจจัยกาหนดคุณภาพการบริการใน
ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ความน่าเชื่อถือ การตอบสนอง ความมั่นใจ ความเอาใจใส่ และโดยภาพรวม ต่างมีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการห้องรับรองพิเศษชั้นหนึ่ง และชั้นธุรกิจของสายการบินโอมานแอร์ในด้าน
บุคลากร สถานที่ อาหาร และเครื่องดื่ม อุปกรณ์อานวยความสะดวก และโดยภาพรวม
คาสาคัญ: ความพึงพอใจ, คุณภาพการให้บริการ, ห้องรับรองพิเศษ
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Abstract
This independent study aimed 1) to study satisfaction level towards service provision of
first and business class lounge of Oman Air 2) to compare satisfaction towards service quality of
first and business class lounge of Oman Air segmented by personal factors and 3) to study the
relationship between factors determining service quality and satisfaction towards service quality of
first and business class lounge of Oman Air. The research instrument was the questionnaires which
were distributed to the 400 samples. The results found that the samples of departure passengers,
Suvarnabhumi Airport rated the factors determining service quality of first and business class lounge
overall at a highest level. ( X =4.45) and rated assurance, reliability, empathy, tangibility and
responsiveness and were satisfied with service quality of first and business class lounge of Oman
Air overall at a highest level ( X =4.47). The highest satisfaction levels were personnel, food and
beverage, place and facilities.
The results of hypothesis testing at a significance level of 0.05 showed that 1) the different
gender and education level affected different satisfaction towards service quality of first and
business class lounge of Oman Air in the aspects of personnel and facilities 2) different nationalities
affected satisfaction towards service quality of first and business class lounge of Oman Air in the
aspect of equipment and overall at a different level 3) different objectives of travelling affected
different level of service quality of first and business class lounge of Oman Air in the aspect of food
and beverage and overall at a different level 4) different frequency of using service affected
different satisfaction towards service quality of first and business class lounge of Oman Air in the
aspect of personnel and facilities and 5) factors determining service quality in terms of tangibility,
reliability, responsiveness, assurance, empathy and the overall has a relationship with satisfaction
towards service quality of first and business class lounge of Oman Air in the aspect of personnel,
place, food and beverage, facilities and overall.
Keywords: Satisfaction, Service Quality, Lounge
บทนา
การคมนาคมขนส่งในปัจจุบัน ถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานสาคัญที่ช่วยให้เกิดการเดินทาง และถือว่าเป็นอีก
ธุรกิจหนึ่งที่ช่วยอานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว และนักธุรกิจในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ งแดน
ไกลซึ่งทางบก ทางน้า และทางอากาศ ในประเทศไทยการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศทารายได้เข้าประเทศเป็นมูลค่า
มหาศาลติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาหลายปี และมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเหตุนี้จึงทาให้มีสายการบินประจา
ชาติเกิดขึ้นมากมายเกือบทุกประเทศทั่วโลก สนามบินสุวรรณภูมิเป็นหนึ่งในท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารมากที่สุดแห่ง
หนึ่งของโลก และจากการที่มีสายการบินเพิ่มขึ้นนั้น ทาให้มีการแข่งขันในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการบริการ ซึ่งเป็น
สิ่ งส าคั ญ ในการเลือ กใช้ บริ การที่ แ ต่ละสายการบิน ต่ างพั ฒ นากระบวนการให้บ ริก ารทุ กด้ าน หากลยุ ท ธ์ใหม่ๆ
เพื่อสร้างความแตกต่าง และเพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่ โดยไม่ลืมที่จะใช้กลยุทธ์รักษาลูกค้าเก่าให้เกิดความพึงพอใจต่อ
การบริการของสายการบิน และอยู่กับสายการบินตนนานๆ
อุตสาหกรรมการบินเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายหลักของประเทศไทยที่รัฐบาลให้ การส่งเสริม
และสนับสนุน โดยคาดหวังจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประเทศได้ เป็นอย่างมาก และใน
ปัจจุบันอุตสาหกรรมการบินมีการขยายตัวค่อนข้างสูงและมีแนวโน้มที่จะเติบโต อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเห็นได้จากจานวน
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เที่ยวบินในแต่ละปีที่มีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสถิติ เที่ ยวบินในปี 2559 มีการให้บริการเที่ยวบินกว่ า
900,000 เที่ยวบิน เฉลี่ยเติบโตมากขึ้นร้อยละ 9 และมีการประเมินว่าในปี 2564 ประเทศไทยจะมีเที่ยวบินเพิ่มขึ้น
1.5 ล้านเที่ยวต่อปี และจะมีจานวน เพิ่มขึ้น 2 ล้านเที่ยวต่อปีในปี 2570 (สานักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน สถาบัน
การบินพลเรือน, 2560) จึงทาให้อุตสาหกรรมการบินมีการแข่งขันอย่างรุนแรง เนื่องจากปัจจุบันมีสายการบินที่เข้า
มา ให้บริการเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ (Full Service Carrier : FSC) เป็น สายการบิน
ที่เน้นให้ความประทับใจและให้ความสะดวกในเรื่องต่างๆ และสายการบินต้นทุนต่า (Low Cost Carrier : LCC)
เป็นสายการบินที่มีการจ่ายราคาค่าตั๋วโดยสารถูกกว่าสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ จึงส่งผลให้สายการบินต่างๆ
ต้องมีการปรับตัว เพื่อให้ได้เปรียบทางด้านการแข่งขันและเพื่อสร้างความแตกต่างทางด้านการบริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการสูงสุดของผู้บริโภค
ปัจจุบันสายการบิน โอมานแอร์ (Oman Air) สายการบินประจาชาติแห่งรัฐสุลต่านโอมาน เปิดให้บริการ
ห้องรับรองสาหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจทั้งหมดจานวน 3 แห่ง ได้แก่ สนามบินนานาชาติเซบ สนามบิน
นานาชาติซาลาลาห์ และสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยตั้งอยู่ที่อาคารเทียบเครื่องบิน E ชั้น 3 อาคารผู้โดยสาร
ขาออกระหว่างประเทศ ห้องรับรองผู้โดยสารของทางโอมานแอร์ ได้ถูกออกแบบให้ความหรูหรา มีสไตล์ ซึ่งสามารถ
รองรับผู้โดยสารได้ถึง 60 คน ซึ่งผู้โดยสารจะได้รับสิ่งอานวยความสะดวกมากมายรวมไป ถึงการให้บริการศูนย์ธุรกิจ
(Business Centre) ที่มอบพื้นที่ส่วนตัวในการทางาน พร้อมการเชื่อมต่อสื่อสารอินเตอร์เน็ต ห้องอาบน้า ห้องน้าที่มี
ภายในห้องรับรอง นอกเหนือจากนั้นภายในห้องรับรอง ผู้โดยสารยังมีบริการอาหารอาหรับแบบดั้งเดิม อาหารสไตล์
ตะวั น ออก อาหารไทย อาหารว่ า ง เมนู เ ครื่ อ งดื่ ม น้ าผลไม้ และเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ในขณะที่ ไ ด้ รั บ ความ
เพลิดเพลินจากการชมความบันเทิง จากทีวีดาวเทียม หรือเลือกที่จะอ่านหนังสือพิมพ์ และนิตยสารทั้งของไทย
และต่างประเทศ จัดเตรียมไว้ ผู้โดยสารสามารถใช้บริการที่นอนพัก (Sleeper Couches) ที่มีการจัดเตรียมไว้ใน
มุมเงียบเพื่อพักผ่อน (quiet area) สาหรับผู้โดยสารที่จะต้องเดินทางเป็นระยะเวลานาน และการพักผ่อน ใน
ขณะเดียวกันห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่ง และธุรกิจในแต่สนามบิน ถู กออกแบบโดยมีแนวคิดจากภาพโอเอซิส ที่
เงี ย บสงบและผ่อ นคลาย และยั งคงคุณลัก ษณะที่ โดดเด่น ของห้ องรั บรองผู้โ ดยสารที่ ไม่ต่ างกั นกั บ ที่กรุงมัสกัต
ประเทศโอมาน คือให้บริการภายใต้นโยบายเดียวกัน (World Surprise Travel. 2011)
ตารางที่ 1 สายการบินโอมานแอร์. (2560). รายงานประจาเดือนของห้องรับรองพิเศษชั้นหนึ่งและ
ชั้นธุรกิจสายการบินโอมานแอร์ ปี 2560
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เมื่อพิจารณาจากจานวนการเข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษสายการบินโอมานแอร์ 6 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ในปี พ.ศ.2560 จะเห็นได้ว่ามีจานวนผู้เข้ารับการให้บริการมีจานวนเพิ่มมากขึ้น และมี
แนวโน้มจะมากขึ้นเรื่อยๆ อาจจะทาให้คุณภาพการให้บริการบางด้านลดลงเนื่องจากความต้องการใช้บริการที่เพิ่ม
สูงขึ้น จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงต้องการที่จะศึกษาความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการห้องรับรองพิเศษ
ชั้นหนึ่ง และชั้นธุรกิจของสายการบินโอมาน แอร์ เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจที่แท้จริงของผู้เข้ารั บการให้บริการ
และเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการให้บริการในด้านต่างๆของห้องรับรองพิเศษชั้นหนึ่ง และชั้น
ธุรกิจของสายการบินโอมานแอร์ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการห้องรับรองพิเศษชั้นหนึ่ง และชั้นธุรกิจสายการบิน
โอมานแอร์
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการห้องรับรองพิเศษชั้นหนึ่ง และชั้นธุรกิจ
สายการบินโอมานแอร์จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกาหนดคุณภาพการบริการกับความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การให้บริการห้องรับรองพิเศษชั้นหนึ่ง และชั้นธุรกิจสายการบินโอมานแอร์
กรอบแนวคิดการวิจัย
ข้อมูลส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สัญชาติ
- ระดับการศึกษา
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
- จุดประสงค์ของการเดินทาง
- ความถี่ในการใช้บริการ

ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการห้อง
รับรองพิเศษชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจของสาย
การบินโอมานแอร์
- ด้านบุคลากร พนักงาน
- ด้านสถานที่ และสภาพแวดล้อม
- ด้านอาหาร และเครื่องดืม่
- ด้านอุปกรณ์อานวยความสะดวก

ปัจจัยกาหนดคุณภาพการบริการ
- สิ่งที่สัมผัสได้ (Tangibles)
- ความน่าเชื่อถือ (Reliability)
- การตอบสนอง (Responsiveness)
- ความไว้วางใจ (Assurance)
- การเอาใจใส่ (Empathy)
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้โดยสารขาออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ
ที่เข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษชั้นหนึ่ง และชั้นธุรกิจสายการบินโอมานแอร์ จากสติติการเข้าใช้บริการย้อนหลัง
6 เดือน ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560 เฉลี่ยเป็นจานวน 3845 คนต่อเดือน นามาซึ่งการตรวจสอบและ
ค้นหาจานวนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรการคานวณจากตารางของเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970
อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล , 2543) ได้ 351 คน และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นจึงได้ทาการเก็บสารองอีก 69 คน เป็น
จานวนทัง้ หมด 420 ชุด โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) เลือกเก็บข้อมูลจากผู้ใช้บริการที่
เต็มใจ และยินดีให้ข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) จานวน 420 ชุด โดยสร้างและตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือโดยศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการห้องรับรองพิเศษชั้นหนึ่ง และชั้นธุรกิจของสายการบินโอมานแอร์ กาหนดโครงสร้าง และขอบเขตของ
เนื้อหา ตามกรอบแนวคิดของการศึกษา โดยสร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด และวัตถุประสงค์ของการศึกษา
นาแบบสอบถามเสนอแก่อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญในสายงานที่เกี่ยวข้อง จานวน 3 คน เพื่อหาค่าดัชนี
สอดคล้อง (Item Objective Congruence index : IOC) โดยค่าที่ยอมรับไม่น้อยกว่า 0.50 และทาการหาค่าความ
เชื่อมั่นของเครื่องมือทดสอบ CRONBACH’S COEFFICIENT ALPHA โดยนาแบบสอบถามเพื่อทดสอบหาค่าความ
เชื่อมั่นไม่น้อยกว่า 0.70 ไปทดลองใช้ (try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จานวน 30 ชุด
การเก็บข้อมูล ผู้ศึกษาทาการติดต่อและประสานงานกับสายการบิน โดยนาหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูล
ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ไปมอบให้เพื่อขออนุญาตแจกแบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมี ระยะเวลาการ
เก็บรวบรวมข้อมูล 1 เดือนตั้งแต่ 25 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ศึกษาดาเนินการแจกแบบสอบถามกับ
ผู้โดยสารสายการบินโอมานแอร์ อธิบายทาความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลในแบบสอบถามกับผู้โดยสารที่ได้รับการแจก
แบบสอบถาม และนัดหมายเพื่อทาการเก็บแบบสอบถามคืน และทาการตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วน
สมบูรณ์ของข้อมูลในแบบสอบถาม จานวน 400 ฉบับ เพื่อดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลข้อมูล
ผู้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS/FW (Statistic Package for Social
Sciences for Windows) และกาหนดวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล และนาเสนอข้อมูล ซึ่งแยกวิเคราะห์ตามลาดับ
ดังนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยกาหนดคุณภาพการบริการ และความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการห้องรับรอง
พิเศษชั้นหนึ่ง และชั้นธุรกิจของสายการบินโอมานแอร์ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution)
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยนาเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบคาอธิบาย การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความพึงพอใจต่อ
คุ ณ ภาพการให้บ ริก ารห้อ งรับ รองพิ เศษชั้ นหนึ่ ง และชั้ น ธุ ร กิจ ของสายการบิ นโอมานแอร์ กั บ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของ
ผู้โดยสาร โดยใช้ค่าทดสอบเอฟ (F-Test) โดยวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance
or ANOVA) เพื่อทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแตกต่างของประชากรมากกว่า 2 กลุ่มโดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD (Least Significant Different) และทดสอบค่าสหสัมพันธ์เพียร์สันโพรดักซ์โมเมน
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ระหว่างตัวแปรปัจจัยกาหนดคุณภาพการให้บริการกับ
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการห้องรับรองพิเศษชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจสายการบินโอมานแอร์
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ผลการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารขาออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย มีอายุ 21-30 ปี มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 - 50,000 บาท มีจุดประสงค์
ของการเดินทางเพื่อท่องเที่ยว มีความถี่ในการใช้บริการโดยส่วนใหญ่ 1-3 ครั้ง/ปี โดยผู้โดยสารชาวไทยจะให้
ความสาคัญทางด้นสถานที่ ส่วนชาวต่างชาติให้ความสาคัญเรื่องคุณภาพการบริการในด้านอุปกรณ์ความสะดวก
มากกว่าสิ่งใด
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามปัจจัยกาหนดคุณภาพการให้บริการ
ห้องรับรองพิเศษชั้นหนึ่ง และชั้นธุรกิจของสายการบินโอมานแอร์ และสัญชาติ
สัญชาติ
ปัจจัยกาหนดคุณภาพการให้บริการ
ห้องรับรองพิเศษชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ
สิ่งที่สัมผัสได้ (Tangibles)
1. ห้องรับรองมีการออกแบบเหมาะสม สวยงาม
2. รสชาติอาหารไทย ที่ให้บริการมีรสชาติที่ดี
3. รสชาติอาหารอาหรับ ที่ให้บริการมีรสชาติที่ดี
ความน่าเชื่อถือ (Reliability)
1. ห้องรับรองมีการลงทะเบียนเข้าใช้บริการ
อย่างเป็นระบบ
2. ห้องรับรองมีระบบรักษาความปลอดภัย
(กล้องวงจรปิด)
3. ห้องรับรองมีสิ่งอานวยความสะดวกทันสมัย
ตามที่ได้มกี ารประชาสัมพันธ์ไว้
การตอบสนอง (Responsiveness)
1. ห้องรับรองมีความสะดวกต่อการเข้าใช้บริการ
2. ห้องรับรองมีขนาดเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ
เหมาะสม
3. ห้องรับรองมีการบริหารจานวนผู้ใช้บริการที่
เหมาะสมตลอดเวลา
ความมั่นใจ (Assurance)
1. ความสะอาดของพื้นที่บริการโดยรวมภายใน
ห้องรับรอง
2. ห้องรับรองให้บริการอาหาร และเครื่องดืม่ ที่มี
คุณภาพ
3. ห้องรับรองใช้ภาชนะอาหาร และ
เครื่องดื่มทีส่ ะอาด ปลอดภัย
ความเอาใจใส่ (Empathy)
1. ห้องรับรองมีการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน
2. ห้องรับรองมีจุดบริการให้ความช่วยเหลือท่าน
อย่างเหมาะสม
3. ห้องรับรองมีการเช็คปริมาณอาหาร เครือ่ งดื่ม
และเติมเต็มตลอดเวลา
ภาพรวม



ไทย
S.D.

4.51
4.69
4.50
4.33
4.54
4.54

0.44
0.49
0.59
0.69
0.42
0.54

4.56

0.54 มากสุด

4.34

0.63

มากสุด

4.42

0.60

มากสุด

4.50

0.55 มากสุด

4.43

0.62

มากสุด

4.46

0.60

มากสุด

4.43
4.53
4.30

0.39 มากสุด
0.54 มากสุด
0.57 มากสุด

4.41
4.46
4.36

0.51
0.59
0.67

มากสุด
มากสุด
มากสุด

4.41
4.49
4.34

0.47
0.57
0.63

มากสุด
มากสุด
มากสุด

4.46

0.58 มากสุด

4.40

0.64

มากสุด

4.42

0.62

มากสุด

4.58
4.59

0.39 มากสุด
0.51 มากสุด

4.52
4.52

0.44
0.57

มากสุด
มากสุด

4.54
4.54

0.43
0.55

มากสุด
มากสุด

4.54

0.50 มากสุด

4.47

0.56

มากสุด

4.50

0.54

มากสุด

4.61

0.53 มากสุด

4.55

0.57

มากสุด

4.58

0.56

มากสุด

แปล

ความ
มากสุด 4.35
มากสุด 4.37
มากสุด 4.36
มากสุด 4.34
มากสุด 4.39
มากสุด 4.39

ต่างชาติ
S.D. แปล
ความ
0.46 มากสุด
0.54 มากสุด
0.62 มากสุด
0.77 มากสุด
0.48 มากสุด
0.56 มากสุด

4.41
4.49
4.41
4.34
4.44
4.45

0.46
0.55
0.62
0.74
0.46
0.55

แปล
ความ
มากสุด
มากสุด
มากสุด
มากสุด
มากสุด
มากสุด



รวม
S.D.

4.44
4.48
4.39

0.41
0.51
0.55

มากสุด 4.44
มากสุด 4.42
มากสุด 4.45

0.45
0.58
0.54

มากสุด 4.44
มากสุด 4.44
มากสุด 4.43

0.43
0.55
0.55

มากสุด
มากสุด
มากสุด

4.46

0.59

มากสุด

4.45

0.59

มากสุด

4.45

0.59

มากสุด

4.50

0.26

มากสุด

4.42

0.34

มากสุด

4.45

0.32

มากสุด
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ตารางที่ 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ปัจจัย
ข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สัญชาติ
4. ระดับการศึกษา
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
6. จุดประสงค์การเดินทาง
7. ความถี่ในการใช้บริการ
คุณภาพการให้บริการห้อง
รับรองพิเศษ
1. สิ่งที่สัมผัสได้
2. ความน่าเชื่อถือ
3. การตอบสนอง
4. ความมั่นใจ
5. ความเอาใจใส่
6. ภาพรวม

ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการห้องรับรองพิเศษชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ
ด้านบุคลากร
ด้านสถานที่
ด้านอาหาร ด้านอุปกรณ์อานวย
ภาพรวม
และ
ความสะดวก
เครื่องดื่ม




-


-










-




































หมายเหตุ  หมายถึง แตกต่างกัน/สัมพันธ์กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05 (ยอมรับสมมติฐาน)
- หมายถึง ไม่แตกต่างกัน/ไม่สัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 (ปฏิเสธสมมติฐาน)
สรุปผล
กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารขาออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จานวน 400 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิด
เป็นร้อยละ 52.8 มีอายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.5 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สุ ด คิดเป็นร้อยละ
42.5 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 - 50,000 บาทมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.3 โดยส่วนใหญ่มีจุดประสงค์ของ
การเดินทางคือท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 62.5 มีความถี่ในการใช้บริการโดยส่วนใหญ่ 1-3 ครั้ง/ปี คิดเป็นร้อยละ
58.8 ให้ความสาคัญเรื่องคุณภาพการบริการในด้านสถานที่เป็นอันดับแรก กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัย
กาหนดคุณภาพการให้บริการห้องรับรองพิเศษชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจโดยภาพรวมระดับมากที่สุด ( =4.45) โดยมี
ความคิดเห็นระดับมากที่สุดในด้านความมั่นใจ ( =4.54) ความน่าเชื่อถือ และความเอาใจใส่ ( เท่ากั น=4.44) สิ่งที่
สั ม ผั ส ได้ และการตอบสนอง ( เท่ า กั น =4.41) โดยในแต่ ล ะประเด็น ของแต่ ละด้า นยั งคงมีค วามคิด เห็นระดับ
มากที่สุดทั้งสิ้น
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วัตถุประสงค์การวิจัยที่ 1 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการห้องรับรองพิเศษชั้นหนึ่ง
และชั้นธุรกิจสายการบินโอมานแอร์
กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารขาออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จานวน 400 คน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการห้องรับรองพิเศษชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจของสายการบินโอมานแอร์ โดยภาพรวมระดับมากที่สุด ( =4.47)
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีความพึงพอใจระดับมากที่สุดในด้านบุคลากร ( =4.71) ด้านอาหาร และเครื่องดื่ม
( =4.45) ด้านสถานที่ ( =4.42) ด้านอุปกรณ์อานวยความสะดวก ( =4.30) โดยมีเพียงประเด็นเดียวที่มีความรู้สึกพึง
พอใจในระดับมากคือ ห้องรับรองมีบริการห้องน้า ห้องอาบน้าที่เพียงพอต่อการใช้บริการ ( =4.13) ส่วนประเด็นอืน่ ๆ
เกือบทั้งหมดล้วนรู้สึกพึงพอใจระดับมากที่สุด
วัตถุประสงค์การวิจัยที่ 2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการห้องรับรองพิเศษ
ชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจสายการบินโอมานแอร์จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการห้องรับรองพิเศษชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจสายการ
บินโอมานแอร์จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า
1) เพศ และระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการห้องรับรองพิเศษชั้นหนึ่ง
และชั้ น ธุ ร กิ จของสายการบิ น โอมานแอร์ใ นด้านบุ คลากร อุ ป กรณ์ อ านวยความสะดวกแตกต่างกั น จึ งยอมรับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนด้านอื่นๆ พบว่าไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้
2) อายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการห้องรับรองพิเศษ
ชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจของสายการบินโอมานแอร์ในด้านบุคลากร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่มอุปกรณ์อานวยความ
สะดวก และโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้
3) สัญชาติแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการห้องรับรองพิเศษชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจของ
สายการบินโอมานแอร์ในด้านอุปกรณ์อานวยความสะดวก และโดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้
ส่วนด้านอื่นๆ พบว่าไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ ตั้งไว้
4) จุดประสงค์ของการเดินทางแตกต่างกั น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการห้องรับรองพิเศษ
ชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจของสายการบินโอมานแอร์ในด้านอาหาร และเครื่องดื่ม และโดยภาพรวมแตกต่างกัน จึง
ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนด้านอื่นๆ กลับพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้
5) ความถี่ในการใช้บริการแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการห้องรับรองพิเศษชั้นหนึ่ง
และชั้นธุรกิจของสายการบินโอมานแอร์ ในด้านบุคลากร อุปกรณ์อานวย ความสะดวกแตกต่างกัน จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนด้านอื่นๆ กลับพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้
วัตถุประสงค์การวิจัยที่ 3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกาหนดคุณภาพการบริการกับความพึง
พอใจต่อคุณภาพการให้บริการห้องรับรองพิเศษชั้นหนึ่ง และชั้นธุรกิจสายการบินโอมานแอร์
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกาหนดคุณภาพการบริการกับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริกา รห้ อง
รับรองพิเศษชั้นหนึ่ง และชั้นธุรกิจสายการบินโอมานแอร์ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ปัจจัยกาหนด
คุณภาพการบริการในด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ความน่าเชื่อถือ การตอบสนอง ความมั่นใจ ความเอาใจใส่ และโดยภาพรวม
ต่างมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริ การห้องรับรองพิเศษชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจของสายการบิน
โอมานแอร์ ในด้านบุคลากร สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณ์อานวยความสะดวก และโดยภาพรวม จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้
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อภิปรายผล
จากผลการศึกษาผู้วิจัยได้นาประเด็นที่สาคัญมาใช้การอภิปรายผลดังนี้
ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารขาออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มี
อายุ 21-30 ปี มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 - 50,000 บาท มีจุดประสงค์ของการ
เดินทางเพื่อท่องเที่ยว มีความถี่ในการใช้บริการโดยส่วนใหญ่ 1-3 ครั้ง/ปี ให้ความสาคัญเรื่องคุณภาพการบริการใน
ด้านสถานที่มากกว่า เนื่องจากผู้โดยสารขาออกส่วนใหญ่ประทับใจชื่นชอบห้องรับรองมีกลิ่นที่ดี หอม สะอาด ที่รู้สึก
ผ่อนคลาย ห้องรับรองตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม หาง่าย และห้องรับรองของผู้โดยสารขาออกมีการจัดสรรพื้นที่ใช้
สอยเป็นสัดส่วนเหมาะสมดี ส่งผลให้ผู้โดยสารขาออกให้ความมั่นใจเกี่ยวกับการใช้ภาชนะอาหาร และเครื่องดื่ม
ที่สะอาด ปลอดภัย และให้ความสาคัญ กับความสะอาดของพื้นที่บริการโดยรวมภายในห้องรับรอง พร้อมด้วยมี
ห้องรับรองให้บริการอาหาร และเครื่องดื่มที่มีคุณภาพอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิเชษฐ วงษ์พันธุ์ทา
(2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่า ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ เ ป็ น เพศชาย มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 31-40 ปี จบการศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ประกอบอาชี พ เป็ น พนั ก งาน
บริ ษั ท เอกชน และมี ร ายได้ ต่ อ เดื อ นโดยเฉลี่ ย ระหว่ า ง 15,001-30,000 บาท และสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
บงกชกรณ์ บุญสาราญ (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพบริการตามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการห้องรับรอง
ผู้โดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ณ สนามบินเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ผู้โดยสารหรือผู้ ที่มาใช้บริการห้อง
รั บ รองส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 31-40 ปี มี ร ะดั บ การศึ ก ษาสู งสุ ด ปริ ญ ญาตรี ห รื อ สู งกว่ า อาชี พ เป็ น พนั ก งาน
บริษัทเอกชน มีรายได้มากกว่า 40,000 บาท/เดือน มีสถานภาพสมรส โสด หากพิจารณาความเป็นรูปลักษณ์ของ
การบริการ พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความสาคัญด้านสถานที่สะอาด เป็นระเบียบ สวยงาม น่าใช้บริการ โดยรองลงมาคือ
มีเอกสาร/สื่อต่างๆ/อินเทอร์เน็ตให้กับผู้โดยสารที่ใช้บริการห้องรับรอง อย่างเพียงพอ ภายในห้องรับรองมีอากาศ
ถ่ า ยเทดี แสงสว่ า งเพี ยงพอ จ านวนที่ นั่ งเพี ยงพอกับ การให้ บริก าร และสุ ดท้ ายของว่ าง และเครื่อ งดื่มมีความ
หลากหลาย สะอาด รสชาติดี แต่อย่างไรก็ตาม ควรมีการแนะนารายละเอียดเรื่องของว่าง บางครั้งผู้โดยสารไม่
รับประทานเนื้อวัว หรือรับประทานหมูไม่ได้ ควรมีมุมเด็กเล็กสาหรับผู้โดยสารเป็นครอบครัว โดยมีคาชมในด้านนี้คือ
บริการน่าพอใจควรรักษาระดับมาตรฐานไว้
ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการห้องรับรองพิเศษชั้นหนึ่ง และชั้นธุรกิจสายการบินโอมานแอร์
พบว่า ผู้โดยสารขาออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการห้องรับรองพิเศษชั้นหนึ่ง
และชั้นธุรกิจของสายการบินโอมานแอร์ ภาพรวมระดับมากที่สุด และจากการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความ
พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการห้องรับรองพิเศษชั้นหนึ่ง และชั้นธุรกิจสายการบินโอมานแอร์ จาแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า เพศต่างกัน อายุต่างกัน สัญชาติต่างกัน ระดับการศึกษาต่างกัน
จุดประสงค์ของการเดินทางต่างกัน โดยรวมมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการห้องรับรองพิเศษชั้นหนึ่ง และ
ชั้นธุรกิจของสายการบินโอมานแอร์ เนื่อ งจาก ผู้โดยสารขาออกส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านบุคลากร มากกว่า
เพราะ พนักงานสวมใส่แบบฟอร์มที่มีความเป็นเอกลักษณ์ โดยที่พนักงานให้บริการอย่างยิ้มแย้ม แจ่มใส เป็นมิตร
และใส่ใจทุกขั้นตอน มีกริยามารยาทเหมาะสมในการให้บริการ ประกอบด้วยพนักงานมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ รองลงมา มีความพึงพอใจด้านอาหารและเครื่องดื่มเนื่องจากผู้โดยสารขาออกส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจรูปแบบการจัดวางอาหาร และเครื่องดื่ม ที่มีความหลากหลายของอาหารที่ให้บริการ อาหาร และเครื่องดื่มมี
ปริมาณเพียงพอที่มีความเป็นเอกลักษณ์เหมาะสมดี ด้านสถานที่มีความพึงพอใจเพราะประทับใจชื่นชอบห้องรับรอง
มีกลิ่นที่ดี หอม สะอาด ที่รู้สึกผ่อนคลาย ห้องรับรองตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม หาง่าย และห้องรับรองของผู้โดยสาร
ขาออกมีการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนเหมาะสมดี และด้านอุปกรณ์อานวยความสะดวกพึงพอใจเพราะภายใน
ห้องรับรองมีหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสารที่หลากหลายไว้คอยให้ บริการแก่ผู้โดยสารขาออก ตลอดจนมีบริการ
Wi-Fi ความเร็ ว สู ง มี ห้ อ งน้ า และห้ อ งอาบน้ าที่ เ พี ย งพอต่ อ การให้ บ ริ ก ารแก่ ผู้ โ ดยสารขาออก ท่ า อากาศยาน
สุวรรณภูมิ สอดคล้องกับงานวิจัยของ คณานุช วิชิตนาค (2550) ได้ศึ กษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้โดยสาร

552

ภายในประเทศที่ใช้บริการของท่าอากาศยานดอนเมือง ผลการวิจัยพบว่า การให้บริการของพนักงานมีอัธยาศัยและ
ความสุภาพอ่อนน้อมไมตรี พนักงานมีความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการ มีทักษะ ความรู้สามารถตอบสิ่งที่
ซักถามได้เป็นอย่างดี มีความเข้าใจความต้องการของผู้โดยสาร สามารถแก้ไขปัญญาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดปัญหา
ในขณะที่ ในบริเวณตัวอาคารและบริเวณภายนอกอาคาร ห้องสุขาของผู้โดยสารมีความสะอาดเหมาะสม สาหรับ
ด้านร้านอาหาร และเครื่องดื่มควรมีความสะอาด มีร้านอาหาร และเครื่องดื่มให้เลือกหลากหลายรายการ โดย
กาหนดราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ บงกชกรณ์ บุญสาราญ (2555) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง คุณภาพบริการตามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ณ สนามบิน
เชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า การตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารที่ใช้บริการห้องรับรองสามารถใช้บริการได้งา่ ย
สะดวกในการใช้บริการ ที่สาคัญพนักงานมีความสามารถให้ข้อมูลและให้คาแนะนา ในการใช้บริการได้ถูกต้องและ
ครบถ้วน พนักงานมีความเต็มใจให้บริการ พนักงานมีความพร้อมในการให้บริการ พนักงานมีความสุภาพ และมี
มารยาทดี มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่มีความจริงใจ มีทักษะในการให้บริการ พนักงานมีซื่อสัตย์ จริงใจ
เอาใจใส่ต่อผู้โดยสารที่ใช้บริการห้องรับรองอย่างจริงจัง มีความเอื้ออาทร มีความเป็นกันเองสม่าเสมอทุกครั้งต่อ
ผู้โดยสารที่ใช้บริการห้องรับรอง ที่สาคัญพนักงานมีแนะนาบริการต่างๆ ในห้องรับรองได้ตรงกับความต้องการของ
ผู้โดยสารที่ใช้บริการห้องรับรองตามที่ผู้โดยสารคาดหวังเอาไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนพร เรืองพณิชยกุล
(2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของผู้โดยสารชาวไทยเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของบริษัท การบินไทย
จากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบว่า พนักงานควรมีทักษะ และความชานาญในการให้บริการ ที่สาคัญพนักงานควรมี
ลักษณะท่าทางที่สุภาพตลอดระยะเวลาในระหว่างการให้บริการ มีความประทับใจในการให้บริการ มีความสามารถ
แก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้ แต่สิ่งที่สัมผัสได้ คือ พนักงานในแผนกมีบุคลิกดี แต่งกายเหมาะสมดีมาก สถานที่มีอุปกรณ์
มีสภาพสมบูรณ์เหมาะสมพร้อมใช้ต่อการให้บริการ พนักงานทุกคนมีความเต็มใจที่จะให้บริการ ได้รับความสะดวก
รวดเร็วจากการแก้ปัญหาในทันทีที่มีปัญหาเกิดขึ้น เนื่องจากพนักงานมีการเรียนรู้ความผิดพลาดจากลูกค้า จึง
สามารถตอบคาถามที่ต้ อ งการได้ ให้ ข้ อมูลไปในทิศ ทางเดี ยวกันส่ งผลให้มีค วามน่าเชื่ อถื อ อย่า งเหมาะสม และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภรณ์พักตรา ศักดา (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้โดยสารชาวไทยที่มีต่อ
การบริการภายในห้องรับรองชั้นธุรกิจ บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภู มิ ผลการวิจัย
พบว่า ด้านอุปกรณ์อานวยความสะดวกผู้โดยสารให้ความพึงพอใจต่อจานวนของ แก้ว จาน ชาม ช้อน ส้อม และจัด
วางเป็ น ระเบี ย บมี ค วามเหมาะสมต่ อ จ านวนผู้ โ ดยสารที่ เ ข้ า มาใช้ บ ริ ก าร มี ค วามพึ งพอใจต่ อ โทรทั ศ น์ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ ระบบติดต่อสื่อสาร และอินเตอร์เน็ต ที่มีประสิทธิภาพต่อความต้องการของผู้โดยสารภายในห้อง
รับรองชั้นธุรกิจของสายการบินไทย มีความพึงพอใจต่อจานวนสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือ นิตยาสาร โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา มี
ความพึงพอใจต่อสุขภัณฑ์ต่างๆ ภายในห้องน้าที่มีความสะอาดและทันสมัย แต่อย่างไรก็ตาม ด้านอาหารและ
เครื่องดื่มเป็นปัจจัยสาคัญเนื่องจากผู้โดยสารเห็นว่าจานวนอาหารและเครื่องดื่มควรมีความเหมาะสมต่อจานวน
ผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการ ควรมีคุณภาพ รสชาติ ชนิด/ประเภทของอาหารเครื่องดื่มมีที่เหมาะสมที่หลากหลายให้
เลือกรับประทาน หากพิจารณาด้านสถานที่ พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความสาคัญจานวนห้ องน้ามีความเหมาะสมต่อ
จานวนผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการ ควรจัดแบ่งพื้นที่ภายในห้องรับรองชั้นธุรกิจให้มีค วามเหมาะสม แสงสว่าง
เพียงพอ ระบบถ่ายเทอากาศดี มีระบบจัดป้ายบอกทางที่เหมาะสมสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ในด้านบุคลากร
พนักงาน พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกริยามารยาท ท่าทางของพนักงานที่เหมาะสม พนักงานมีเครื่องแต่งกายที่
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน มีการประสานงานกันเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารอย่างรวดเร็ว
ปัจจัยกาหนดคุณภาพการให้บริการห้องรับรองพิเศษชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจของสายการบินโอมานแอร์
พบว่า คุณภาพการให้บริการห้องรับรองพิเศษชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจของสายการบินโอมานแอร์ ในภาพรวมระดับมาก
ที่สุด จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกาหนดคุณภาพการบริการกับความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการห้องรับรองพิเศษชั้นหนึ่ง และชั้นธุรกิจสายการบินโอมานแอร์ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
พบว่า ปัจจัยกาหนดคุณภาพการบริการในด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ความน่าเชื่อถือ การตอบสนอง ความมั่นใจ ความเอาใจ
ใส่ และโดยภาพรวม ต่างมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการห้องรับรองพิเศษชั้นหนึ่ง และชั้น
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ธุรกิจของสายการบินโอมานแอร์ในด้ านบุคลากร สถานที่ อาหาร และเครื่องดื่ม อุปกรณ์อานวยความสะดวก และ
โดยภาพรวม จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เป็นเช่นนี้เนื่องจากผู้โดยสารขาออกส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้านสิ่งที่
สัมผัสได้เกี่ยวกับห้องรับรองมีการออกแบบเหมาะสม สวยงาม รสชาติอาหารไทย และรสชาติอาหารอา หรับที่
ให้บริการมีรสชาติที่ดี มากกว่า รองลงมา ด้านความน่าเชื่อถือให้ความสาคัญเกี่ยวกับห้องรับรองมีสิ่งอานวยความ
สะดวกทันสมัยตามที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ไว้ โดยที่ก่อนใช้บริการห้องรับรองมีการลงทะเบียนเข้าใช้บริการอย่าง
เป็นระบบมีระบบรักษาความปลอดภัย (กล้องวงจรปิด) ในขณะที่ ด้านการตอบสนองให้ความสาคัญเกี่ยวกับห้อง
รับรองมีความสะดวกต่อการเข้าใช้บริการ ห้องรับรองมีขนาดเพียงพอ มีระบบการบริหารจานวนผู้ใช้บริการที่
เหมาะสมตลอดเวลา ด้านความมั่นใจให้ความสาคัญเกี่ยวกับห้องรับรองใช้ภาชนะอาหาร และเครื่องดื่มที่สะอาด
ปลอดภัย ความสะอาดของพื้นที่ให้บริการ มีอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพไว้รับรองแก่ผู้โดยสารขาออกได้อย่าง
เหมาะสม และสาหรับด้านความเอาใจใส่ ผู้โดยสารขาออกให้ความสาคัญเกี่ยวกับห้องรับรองมีการเช็คปริมาณ
อาหาร เครื่องดื่ม และเติมเต็มตลอดเวลา มีจุดบริการให้ความช่วยเหลืออย่ างเท่าเทียมเสมอภาคกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ภรณ์พักตรา ศักดา (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้โดยสารชาวไทยที่มีต่อการบริการ
ภายในห้องรับรองชั้นธุรกิจ บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผลการวิจัยพบว่า มี
ความพึงพอใจต่อด้านอาหารและเครื่องดื่ม เนื่องจากผู้โดยสารเห็นว่าจานวนอาหารและเครื่องดื่มควรมี ค วาม
เหมาะสมต่อจานวนผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการ ควรมีคุณภาพ รสชาติ ชนิด/ประเภทของอาหารเครื่องดื่มมีที่
เหมาะสมที่หลากหลายให้เลือกรับประทาน ด้านอุปกรณ์อานวยความสะดวกผู้โดยสารให้ความพึงพอใจต่ อจานวน
ของ แก้ว จาน ชาม ช้อน ส้อม และจัดวางเป็นระเบียบมีความเหมาะสมต่อจานวนผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการ มี
ความพึงพอใจต่อโทรทัศน์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบติดต่อสื่อสาร และอินเตอร์เน็ต ที่มีประสิทธิภาพต่อความ
ต้องการของผู้โดยสารภายในห้องรับรองชั้นธุรกิจของสายการบินไทย มีความพึงพอใจต่อจานวนสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือ
นิตยาสาร โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา มีความพึงพอใจต่อสุขภัณฑ์ต่างๆ ภายในห้องน้าที่มีความสะอาดและทันสมัย เมื่อหาก
พิจารณาด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความสาคัญจานวนห้องน้ามีความเหมาะสมต่อจานวน
ผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการ ควรจัดแบ่งพื้นที่ภายในห้องรับรองชั้นธุรกิจให้มีความเหมาะสม แสงสว่างเพียงพอ ระบบ
ถ่ายเทอากาศดี มีระบบจัดป้ายบอกทางที่เหมาะสมสามารถมองเห็นได้ชัดเจน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
บงกชกรณ์ บุญสาราญ (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพบริการตามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการห้องรับรอง
ผู้โดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ณ สนามบินเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่ให้ความสาคัญสถานที่
สะอาด เป็นระเบียบ สวยงาม น่าใช้บริการ มากกว่า รองลงมา มีเอกสาร/สื่อต่างๆ/อินเทอร์เน็ตให้กับผู้โดยสารที่ใช้
บริการห้องรับรอง อย่างเพียงพอภายในห้องรับรองมีอากาศถ่ายเทดี แสงสว่างเพียงพอ จานวนที่นั่งเพียงพอกับการ
ให้บริการ และควรมีของว่างและเครื่องดื่มมีความหลากหลาย สะอาด รสชาติดี และควรมีการแนะนารายละเอียด
เรื่องของว่าง บางครั้งผู้โดยสารไม่รับประทานเนื้อวัว หรือรับประทานหมูไม่ได้ และสอดคล้องกั บงานวิจัยของ คณา
นุช วิชิตนาค (2550) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้โดยสารภายในประเทศที่ใช้บริการของท่าอากาศยาน
ดอนเมือง ผลการวิจัยพบว่า ด้านร้านอาหารและเครื่องดื่มส่วนใหญ่ให้ความสาคัญความสะอาดของร้านอาหารและ
เครื่องดื่ม เนื่องจากความต้องการของร้านอาหารและเครื่องดื่มที่มีเพียงพอความหลายหลายหลายของรายการ
อาหาร ที่สาคัญคุณภาพของอาหารต้องเหมาะสมกับราคา
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Accessibility of Air Transportation Services to Provide a Better Quality
of Life for Persons with Disabilities, case study: Suwannabhumi
airport and Thai Airways International Public Co.,Ltd.
ปารย์กัญจน์ วิจิตรสงวน1 วิลาศ ดวงกาเนิด2 และ เนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ์3
Parnkan Vijitsanguan,1 Vilas Duangkumnerd,2 and Natesiri Ruangariyapuk3
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนีเ้ ป็นงานวิจัยแบบผสมเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษา 1) ระดับ
ปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้านการเดินทางทางอากาศเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้พิการ 2) เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้านการเดินทางทางอากาศเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้พิการ
จ าแนกตามปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลและข้ อ มู ล การเดิ น ทางทางอากาศ เครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย คื อ แบบสอบถาม
(Questionnaire) โดยการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จานวน 200 คน และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการศึกษาพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงบริการและสิ่งอานวยความสะดวกในท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ และการบริการของสายการบิน ในระดับปานกลาง (=2.03) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า1) ท่าอากาศ
ยาน มีความคิดเห็นระดับปานกลางต่อปัญหาอุปสรรค ทั้งในด้านการจัดอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก และใน
ด้านการบริหารจัดการและการบริการของท่าอากาศยาน และ2) สายการบิน มีความคิดเห็นระดับปานกลางต่อ
ปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงบริการเกี่ยวกับสายการบิน ในด้านการบริการของสายการบินภาคพื้น แต่จะมีปัญหา
อุปสรรคในระดับน้อย ในด้านการบริการของสายการบินบนเครื่องบิน ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ 0.05 พบว่า 1) เพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้านการเดินทาง
ทางอากาศเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้พิการในด้านการบริหารจัดการและการบริการของท่าอากาศยาน และเกี่ยวกับ
สายการบิน ด้านการบริการของสายการบินภาคพื้น ด้านการบริการของสายการบินบนเครื่องบิน โดยภาพรวม
แตกต่างกัน 2)

1

นักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการการบิน สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต,
Graduated student in Aviation Personal Development Institute Kasem Bundit University kate.parnkan@gmail.com
2 อาจารย์ บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน), Thai Airway International Public Co.,Ltd.
3 อาจารย์ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต,
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การบกพร่อง ทางร่างกาย อุปกรณ์เสริมที่ใช้ จานวนผู้ร่วมเดินทางแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้านการเดินทางทางอากาศเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้พิการเกี่ยวกับท่าอากาศ
ยาน ด้านการจัดอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกของท่าอากาศยาน ด้านการบริหารจัดการและการบริการของ
ท่าอากาศยาน และเกี่ยวกับสายการบิน ด้านการบริการของสายการบินภาคพื้น ด้านการบริการของสายการบินบน
เครื่องบิน โดยภาพรวมแตกต่างกัน และ 3) ผู้ร่วมเดินทางแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการ
เข้าถึงบริการด้านการเดินทางทางอากาศเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของ ผู้พิการในด้านการบริหารจัดการและการบริการ
ของท่าอากาศยานแตกต่างกัน
คาสาคัญ: ปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงบริการ การเดินทางทางอากาศ ผู้พิการ
ABSTRACT
The research is mixed methods research by uses both quantitative and qualitative
approaches which aimed aimed 1) to study the obstacle level in access to air travel service in order
to increase quality of life of the person with disabilities 2) to compare the differences of obstacles
in access to air travel service in order to increase quality of life of the person with disabilities,
categorized by personal factors and air travel data. The instrument was questionnaires, which were
distributed to 200 samples and in-depth interview. The results of the study found that the samples
have an opinion of the obstacles in access to service and facility in the airport and the service of
the airline at a moderate level (=2.03), As for part consideration, 1) Airport, have an opinion of
obstacles of equipment and facility provision and management and service in the airport at a
moderate level, and 2) Airline, have an opinion of obstacles of airline, particularly ground service of
the airline at a moderate level. However, the obstacles of in-flight service were at a low level. The
results of hypothesis testing at a significance level of 0.05 found that 1) different genders have
different opinions of obstacles to access to air travel in order to increase quality of life of the person
with disabilities in management and service of the airport, and ground service and inflight service of
airlines and overall 2) different physical impairment, appliances, and numbers of travelers have
different opinion of obstacles in access to air travel service to order to increase quality of life of the
person with disabilities about the airport, equipment and facility of the airport, management and
service of the airport and about ground service, in-flight service and overall of the airline and 3)
different traveling companions have different opinion of obstacles in access to air travel service in
order to increase quality of the life of the person with disabilities in management and service of the
airport.
Keywords : Obstacles to access to service, air travel, the person with disabilities
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บทนา
มนุษย์เป็นทรัพยากรบุคคลที่สาคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ เป็นประชากรที่มีคุณภาพสามารถสร้างสรรค์
ผลงานที่ดีให้กับประเทศนาไปสู่ความเจริญในหลายด้าน คนพิการ ถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพทัดเทียมกับ
ประชากรทั่วไป หลายคนมีความรู้ความสามารถไม่น้อยไปกว่าคนที่มีความสมบูรณ์ทั้ง ทางร่างกายและจิตใจ บางคน
มีประสบการณ์ในการทางานสูงเป็นผู้ที่สามารถให้คาแนะนาคนแก่รุ่นใหม่ได้ในหลากหลายด้าน แต่ถึงแม้บางคนอาจ
ไม่มีในสิ่งที่กล่าวมา อย่างไรก็ตามคนทุกคนล้วนมีคุณค่าในตนเอง ทุกคนล้วน มีสิทธิ มีเสรีภาพ และโอกาสในการ
ดาเนินชีวิตเท่าเทียมกัน หากคนพิการสามารถเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เข้าถึงการเดินทางได้ทุกประเภท
ของระบบขนส่งสาธารณะจะยิ่งเป็นการส่งเสริมและสร้างโอกาสให้พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการดูแล
ตัวเองได้และสามารถดารงชีวิตอิสระโดยไม่เป็นภาระของสังคม ซึ่ง นับวันจานวนประชากรพิการเพิ่มขึ้นทุกปี จาก
บทความในนิตยสารทางการแพทย์ของอังกฤษ แลนเซตโกลบอลเฮลท์ (Lancet Global Health) คาดการณ์ไว้ว่า
ในอนาคตจะมีผู้พิการทางสายตาเพิ่มจาก 36 ล้านคนเป็น 115 ล้านคนในปี 2050 หากยังไม่มีเงินทุนในการรักษาที่
เพียงพอ โดยปัจจุบันมีประชากรทั่วโลกมากกว่า 200 ล้านคนที่มีความบกพร่องทางสายตาตั้งแต่ระดับปานกลาง
จนถึงขั้นรุนแรง การเพิ่มขึ้นของประชากรและผู้สูงอายุ ทาให้ตัวเลขผู้มีปัญหาทางสายตาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
พื้นที่ที่มีผู้บกพร่องทางสายตามากที่สุดคือ เอเชียใต้ เอเชียตะวันออก รวมถึงหลายส่วนในแอฟริกาใต้สะฮารา
(VOICE TV, 2560) และจากรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย (พ.ศ. 2562) โดยกรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสรุป 3 ปีย้อนหลัง ดังนี้
ในปี พ.ศ. 2559 พบว่าประเทศไทยมีจานวนผู้พิการทั้งสิ้น 1,725,601 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.62 ของ
ประชากรทั้งประเทศ ในปี พ.ศ. 2560 มีจานวนผู้พิการทั้งสิ้น 1,867,219 คน คิดเป็นร้อยละ 2.82 ของประชากร
ทั้งประเทศ และในปี พ.ศ. 2561 มีจานวนผู้พิการทั้งสิ้น 1,947,218 คน คิดเป็นร้อยละ 2.93 ของประชากรทั้ง
ประเทศ
และจากผลการศึกษาความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนพิการในช่วงครึ่งหลังของแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พบว่า โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยความต้องการอยู่ที่ 4.06 ซึ่งอยู่ในระดับมาก
เมื่ อ พิ จ ารณาพบว่ า มี ค วามต้ อ งการในระดั บ มากที่ สุ ด 6 เรื่ อ ง คื อ 1) การได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ จ ากกองทุ น
ประกันสังคม 2) การได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน 3). การส่งเสริมเพื่อเข้าถึงสิทธิเสรีภาพในการ
เดินทางท่องเที่ยวและนันทนาการเท่าเทียมกับบุคลทั่วไป 4). การได้รับสิทธิประโยชน์จากบริการหลักประกันสุขภาพ
5). การพั ฒ นาทั ก ษะการเรี ย นรู้ ร วมถึ งการจั ด การศึ ก ษาที่ เ หมาะสมและมี คุ ณ ภาพ 6). การเข้ า ถึ งบริ ก ารทาง
การแพทย์และสาธารณสุขอย่างเพียงพอตามความต้องการจาเป็น จากผลการศึกษาความต้องการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นจะเห็นได้ว่าคนพิการต้องการพัฒนาในการเข้าถึงการเดินทาง โดยเฉพาะการเดินทางท่องเที่ยวและ
นันทนาการให้เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป ดังนั้นการพัฒนาปรับปรุงการเข้าถึงการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเดินทางทางอากาศจึงมีความสาคัญและควรบูรณาการอย่างเป็นระบบ (กระทรวงคมนาคม, 2558)
ถ้าท่าอากาศยานใดมีสิ่งอานวยความสะดวกที่เหมาะสมสาหรับผู้พิการโดยอาศัยหลัก “การออกแบบเพื่อ
ทุกคน” (Universal Design) หมายถึง การออกแบบผลิตภัณฑ์ และสภาพแวดล้อม ที่ปราศจากการออกแบบหรือ
ดัดแปลงเป็นพิเศษ เป็นการออกแบบที่ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางเท่าที่เป็นไปได้มากที่สุด โดยไม่
มีข้อจากัดด้านอายุและสภาพร่างกาย (ไตรรัตน์ จารุทัศน์ , 2558) นับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สามารถทาให้ผู้พิการเข้าถึง
การเดินทางทางอากาศได้สะดวกมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้พิการออกสู่สังคมซึ่งสอดคล้องกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยรูปแบบการจัดสิ่งอานวย
ความสะดวกเป็นข้อเสนอริเริ่มจากองค์การสหประชาชาติว่าด้วยความเสมอภาค ทางโอกาสให้แก่คนพิการ โดยให้
ความสาคัญกับด้านสถาปัตยกรรม อาคาร สถานที่และบริการสาธารณะ ซึ่งประเทศต่าง ๆ ที่เป็นประเทศต้นแบบ
ของไทยในการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาหรือ อังกฤษ มีการดาเนิ นการโดยใช้หลักกฎหมายว่า
ด้วยอาคารสถานที่ที่ต้องจัดสภาพแวดล้อมที่อานวยความสะดวก สาหรับคนพิการทั้งภายในและภายนอก ประเทศ
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ในภูมิภาคเอเชียนั้น ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็ง มากที่สุดในเรื่องการให้ความสาคัญในการจัด
สภาพแวดล้อม และสิ่งอานวยความสะดวกในชีวิตประจาวัน ที่เอื้อต่อผู้พิการโดยเน้นการยึดคนพิการเป็นศูนย์กลาง
ในการออกแบบ (อาริยา สุขโต, 2558)
ในการวิจัย ผู้วิจัยทาการศึกษาปัญหาและอุปสรรคการเข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวกของคนพิการในการ
เข้าใช้ บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และการบริการจากสายการบินไทย ความคิดเห็นและความต้องการของคน
พิการต่อการบริการในการเดินทางทางอากาศ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการของท่าอากาศยาน และการบริการที่
เหมาะสมกับผู้โดยสารพิการ อีกทั้งผู้พิการจะได้รับความสะดวก เสมอภาคและเท่าเทียมกับคนปกติในการเดินทาง
ได้รับสิทธิ สวัสดิการทางสังคมด้านการคมนาคมทางอากาศเพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตต่อไป เพื่อให้ผู้พิการ
สามารถดารงชีวิตอิสระได้ตามความหมายที่ว่าคนพิการสามารถกาหนดแนวทางการดารงชีวิตของตนเองได้อย่าง
สมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ โดยอาศัยบริการและความช่วยเหลือเท่าที่จาเป็น มีอิสระทางความคิด สามารถเลือก
ตัดสินใจในการดาเนินชีวิตได้ตามศักยภาพของตนเอง (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี, 2555)
นอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อผู้พิการแล้ว ยังเป็นการเอื้ออานวยในการเติบโตของภาคธุรกิจท่องเที่ยวให้
สามารถรองรับนักท่องเที่ยวคนพิการรวมทั้งผู้สูงอายุซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในสั งคมโลก ประกอบกับประเทศไทย
มีภูมิประเทศที่มีโอกาสเป็นศูนย์กลางการบินในแถบอาเซียน การมีท่าอากาศยานที่มีการจัดสิ่งอานวยความสะดวกที่
ดีและเหมาะสมเพื่อช่วยลดอุปสรรคในการเข้าไปใช้งานทั้งต่อคนพิการและคนทั่วไป รวมถึงการมีการบริการที่ทาให้
คนพิการสามารถเข้าถึงและเข้าใจทุกการสื่อสารก็จะทาให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย และยังเป็นการพัฒนาประเทศใน
ด้านอุตสาหกรรมการบินอีกด้วย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้านการเดินทางทางอากาศเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของ
ผู้พิการ
2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้านการเดินทางทางอากาศเพื่อ
เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้พิการจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและข้อมูลการเดินทางทางอากาศ
กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการกาหนดนโยบายสาธารณะด้านคนพิการของประทศไทยอันเป็นผลเนื่องมาจากพันธกรณีระหว่าง
ประเทศต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทั้งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ยุทธศาสตร์อิน
ชอนเพื่อทาสิทธิให้เป็นจริง เป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืน กรอบการดาเนินงานเซนได เพื่อการลดความเสีย่ งจากภัย
พิบัติ ทศวรรษคนพิการแห่งอาเซียน รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560 - พ.ศ. 2564 โดย
มีวิสัยทัศน์ว่า “คนพิการเข้าถึงสิทธิ์ได้จริง ดารงชีวิตอิสระ ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน” ทาให้เกิด
การบูรณาการดาเนินงานปฏิรูประบบบริหารจัดการให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ การเดินทาง บริการสาธารณะ การเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก และการช่วยเหลือทีส่ มเหตุสมผล ดังนั้นท่าอากาศยานและสายการบินจาเป็นต้อง
มีสิ่งอานวยความสะดวก การบริการภาคพื้นดิน การบริการบนเครื่องบิน และการบริหารจัดการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้นในการเดินทางทางอากาศของผู้พิการ จึงทาให้เกิดกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ประเภทความพิการ
5. อุปกรณ์เสริมที่ใช้
(ธีร์ ตรงจิตพิทักษ์, 2556)

การเข้าถึงบริการด้านการเดินทางทาง
อากาศเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้
พิการ
ท่าอากาศยาน
1. สิ่งอานวยความสะดวก
2. การบริหารจัดการและการบริการ
สายการบิน
1. การบริการภาคพื้นดิน
2. การบริการบนเครื่องบิน
3. การบริหารจัดการ

ข้อมูลการเดินทางทางอากาศ
1. วัตถุประสงค์ของการเดินทาง
2. เดินทางกับใคร
3. จานวนสมาชิกร่วมเดินทาง
4. ความถี่ในการใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
5. จานวนกิจกรรมที่ทาขณะรอเที่ยวบิน
(สุกัญญา บุญคง, 2551)

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นคนพิการที่เดินทางโดยใช้บริการสายการบิน และท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน จึงได้คานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีของ Cooper, D.R. and
Emory, C.W. (1995) ด้วยเหตุที่ว่าเป็นสูตรที่ใช้ในกรณีทไี่ ม่ทราบขนาดประชากรที่แน่นอน
สูตร
Z2pq
n=
E2

n คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
p คือ ค่าประมาณความน่าจะเป็นของประชากร (0.85)
q คือ ค่าประมาณสิ่งที่ไม่อยู่ในความสนใจ (1-p)
E คือ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ (0.05 หรือ 5%)
Z คือ ค่ามาตรฐานของระดับความเชื่อมั่น (95% เท่ากับ 1.96)
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แทนค่าแต่ละตัวแปรในสมการ
2
n = (1.96) (0.85)(0.15)
(0.05)2
n = 195.92 หรือ 196

เพราะฉะนั้นขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ 196 ตัวอย่าง ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลมีสัดส่วนในการคานวณคงตัว จึง
ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยทั้งสิ้น 200 ตัวอย่าง โดยแบ่งกลุ่มคนพิการเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. กลุ่มคนพิการทางกายหรือทางการเคลื่อนไหว
2. กลุ่มคนพิการทางการมองเห็น
3. กลุ่มคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการทาเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ ใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยสร้างแบบสอบถามมี
ลักษณะเป็นคาถามแบบปลายปิด (Close-ended Question) ประกอบด้วยแบบสอบถาม 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ คาถามมีลักษณะแบบปลายปิดชนิดตรวจ
รายการ (Checklist) ซึ่งมีคาตอบให้เลือกตอบ และ/หรือเติมคาอธิบาย
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการเข้าใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเข้าถึงบริการด้านการเดินทางทางอากาศ โดยสอบถาม ปัญหาและ
อุปสรรคในการเข้าใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ การบริการจากเจ้าหน้าที่ประจาท่าอากาศยานและการบริการ
จากพนักงานภาคพื้นดินของสายการบินไทย
การสังเกตและสัมภาษณ์เชิงลึกจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แนวคาถามสัมภาษณ์เชิงลึก จานวน 5 ข้อ
เพื่อนาข้อมูลมาประกอบในการอภิปรายผล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถาม และสัมภาษณ์ด้วยตนเอง จานวน 200 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 100
การสังเกตและสัมภาษณ์เชิงลึกจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่อาวุโสสายการบิน ผู้จัดการบน
เครื่องบิน ผู้จัดการภาคพื้นของสายการบิน และเจ้าหน้าที่อาวุโสการท่าอากาศยาน
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้ค่าสถิติการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ค่ า สถิ ติ t-test (Independent Sample t-test) และค่ า สถิ ติ F-test (One-way
ANOVA) โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแตกต่างรายคู่วิธี LSD
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ผลการศึกษา
ผลการศึกษา พบว่า
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป กลุ่มตัวอย่างผู้พิการในการเดินทางทางอากาศจานวนทั้งสิ้น 200 คน ส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 54.5 มีอายุ 20 – 30 ปี เป็นจานวนมากที่สดุ ร้อยละ 39.5 จบการศึกษาในระดับปริญญา
ตรีโดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.5 โดยส่วนใหญ่จะมีการบกพร่องทางร่ายกายหรือพิการทางการเคลื่อนไหว ร้อยละ
72.5
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเดินทางทางอากาศพบว่า กลุ่มตัวอย่างมักจะใช้เ ก้าอี้ร ถเข็น ร้อยละ 43.0 มี
วัตถุประสงค์ในการเดินทางทางอากาศเพื่อการกีฬาและบันเทิงเป็นจานวนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 32.0 มักจะ
เดินทางทางอากาศมากับองค์กร, สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเป็นจานวนมากที่สุดคิดเป็น 31.0 กลุ่ม
ตัวอย่างมักจะเดินทางทางอากาศมาเป็นหมู่คณะ ร้อยละ 43.0 และเดินทางทางอากาศด้วยเครื่องบินนาน ๆ ครั้ง ถึง
ร้อยละ 37.0 กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ชอบทาหาที่นั่ ง/นอนรอ คิดเป็นร้อยละ 54.0 ซึ่งส่วนใหญ่จะท า
กิจกรรมที่ชอบทาขณะรอเที่ยวบินเพียงกิจกรรมเดียว คิดเป็นร้อยละ 66.5
ส่วนที่ 3 การเข้าถึงบริการด้านการเดินทางทางอากาศ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค
ในการเข้าถึงบริการและสิ่งอานวยความสะดวกในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 1) ท่าอากาศยาน ใน
ด้านการจัดอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกและด้านการบริหารจัดการและการบริการของสนามบิน มีปัญหา
อุปสรรคในระดับปานกลาง และ 2) สายการบิน มีปัญหาอุปสรรคในระดับปานกลางในด้านการบริการของสายการ
บินภาคพื้นดิน(เช็คอิน - ขึ้นเครื่องบิน) และมีปัญหาอุ ปสรรคในระดับน้อยในด้านการบริการของสายการบิ นบน
เครื่องบิน
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงบริการและสิ่งอานวยความ
สะดวกในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและการบริการของสายการบิน
จานวนของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามแนวทางแก้ไขด้านการจัดอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก
แนวทางการแก้ไขด้านการจัดอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก
1. การมีจุดการมีจดุ บริการแนะนาการใช้อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกตลอดทุกพื้นที่
2. การมีส่วนร่วมในการออกแบบและทดลองใช้อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกที่สามารถใช้
งานได้จริงและมีเพียงพอต่อความต้องการ
3. ที่จอดรถสาหรับคนพิการควรมีมากขึ้น
4. การเพิม่ ลิฟต์ให้บริการเฉพาะคนพิการ
5. การสร้างห้องน้าคนพิการมากกว่า 1 ห้อง
6. การปรับทัศนคติคนปกติเลิกใช้ห้องน้าคนพิการ
7. ไม่มีฟังก์ชั่นใช้งานตู้เอทีเอ็มสาหรับคนดาบอดเลย
8. ต้องการให้มีเสียงสัญญาณบอกว่าประตูที่จะขึ้นเครื่องบิน (GATE) หมายเลขใด
9. แผนที่หรือป้ายตาแหน่งร้านอาหาร/ห้องน้า/จุดบริการต่าง ๆ ด้วยอักษรเบรลล์
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จานวน (คน)
17
15
14
13
10
9
6
4
3

จานวนของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามแนวทางแก้ไขด้านการบริการของพนักงานสายการบินไทย (เคาเตอร์เช็คอิน)
แนวทางแก้ไขด้านการบริการของพนักงานสายการบินไทย (เคาเตอร์เช็คอิน)
จานวน (คน)
1. การจัดอบรมให้ลองบริการผู้พกิ ารจริง ๆ เพื่อให้ทักษะและประสบการณ์จริง
13
2. ต้องการให้มีการบริการเสริมพิเศษสาหรับคนพิการมากขึ้น
8
3. การประกาศข้อมูลข่าวสารพูดเร็วเกินไป ควรช้าได้จังหวะ
4
จานวนของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามแนวทางแก้ไขด้านการบริการของพนักงานสายการบินไทย (บนเครือ่ งบิน)
แนวทางแก้ไขด้านการบริการของพนักงานสายการบินไทย (บนเครือ่ งบิน)
จานวน (คน)
1. ต้องการให้พนักงานต้อนรับบริการบนเครื่องบิน ให้ความสาคัญและอานวยความสะดวกต่อผู้
9
พิการมากกว่าคนปกติทั่วไป
2. หนังสือจาหน่ายสินค้าบนเครื่องควรมีอักษรเบรลล์สาหรับให้คนตาบอดอ่านได้
7
3. อยากให้เข้าใจข้อจากัดในการปฏิบัติตัวของผู้พิการบนเครื่อง การเข้าห้องน้า
การรับประทานอาหารหกหล่นบนเครื่องบิน
3
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
จากการศึกษา ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นมีรายละเอียดดังนี้
แนวทางการแก้ไขด้านการจัดอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก
จานวน (คน)
1. การให้สว่ นลดค่าโดยสารเครื่องบิน ลดค่าบริการที่จอดรถกับผู้พิการ
27
2. การให้พนักงานบริการทุกภาคส่วนมีใจรักงานบริการต่อคนพิการ
15
3. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควรให้ความช่วยเหลือคนพิการเบือ้ งต้น
20
4. ต้องการให้ทาที่จอดรถสาหรับคนพิการเพิ่มขึ้น
19
5. การมีพนักงานให้บริการมาคอยดูแลรับคนพิการขึ้นลงเครื่องบิน
16
6. การจองออนไลน์ ตั๋วโดยสารเครื่องบิน ควรมีช่องให้ระบุผู้พิการ เพื่อเตรียมพร้อมรับการ
15
ช่วยเหลือจากพนักงานให้บริการโดยตรง
7. เพิ่มสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการให้มากกว่านีโ้ ดยเฉพาะ Wheel Chair
13
8. การให้คนพิการได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดสร้างส่วนต่อขยายของโครงการต่าง ๆ
8
9. มาตรฐานของสายการบินทุกสายมีความใกล้เคียงกัน ทาให้ไม่กงั วลในการเลือกสายการบิน
5
เพื่อเดินทาง

ส่วนที่ 6 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า
1) เพศแตกต่างกัน มีปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้านการเดินทางทางอากาศเพื่อเพิ่มคุณ ภาพ
ชีวิต ของผู้พิการเกี่ยวกับท่าอากาศยานด้านการบริหารจัดการและการบริการของสนามบิน และเกี่ยวกับสายการบิน
ด้านการบริการภาคพื้นและการบริการบนเครื่องบิน โดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนด้าน
อืน่ ๆ จะพบว่าไม่มีความแตกต่างกันซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้
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2) อายุ ระดับการศึกษา วัตถุประสงค์ในการเดนิ ทาง ความถี่ในการเดินทางด้วยเครื่องบินและจานวน
กิจกรรมที่ชอบทาขณะรอเที่ยวบินแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้านการ
เดินทางทางอากาศเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้พิการเกี่ยวกับท่าอากาศยาน ด้านการจัดอุปกรณ์และสิ่งอานวยความ
สะดวกของท่าอากาศยาน ด้านการบริหารจัดการและการบริการสนามบินของท่าอากาศยาน และเกี่ยวกับสายการ
บิน ด้านการบริการของสายการบินภาคพื้นดิน ด้านการบริการของสายการบินบนเครื่องบิน และโดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้
3) การบกพร่อง ทางร่างกาย อุปกรณ์เสริมทีใ่ ช้ จานวนผู้ร่วมเดินทางแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้านการเดินทางทางอากาศเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้พิการเกี่ยวกับท่าอากาศ
ยาน ด้านการจัดอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกของท่าอากาศยาน ด้านการบริหารจัดการและการบริ การ
สนามบินของท่าอากาศยาน และเกี่ยวกับสายการบนิ ์ ดานการบริ การของสายการบินภาคพื้นดิน ด้านการบริการ
ของ สายการบินบนเครื่องบิน และโดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้
4) ผู้ร่วมเดินทางแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้านการเดินทาง
ทางอากาศเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้พิการในด้านการบริหารจัดการและการบริการสนามบินของท่าอากาศยาน
แตกต่างกัน จึงยอมรับสมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนด้านอื่นๆ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมติฐานที่ตั้งไว้
สรุปผลการศึกษา
วัตถุประสงค์การวิจัยที่ 1 เพื่อศึกษาระดับปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้านการเดินทางทาง
อากาศเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้พิการ
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงบริการและสิ่งอานวยความสะดวกในท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ และการบริการของสายการบิน ในระดับปานกลาง (  =2.03) โดยมีความคิดเห็นระดับปาน
กลางต่อปัญหาอุปสรรคทางท่าอากาศยาน (  =2.05) สายการบิน (  =2.01) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
1) ท่าอากาศยาน มีปัญหาอุปสรรคในระดับปานกลางในด้านการจัดอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก (  =2.05)
และด้านการบริหารจัดการและการบริการของสนามบิน (  =2.04) และ 2) สายการบิน มีปัญหาอุปสรรคในระดับ
ปานกลางในด้า นการบริการของสายการบิน ภาคพื้ น ดิน(เช็ คอิ น - ก่ อ นขึ้ น เครื่อ งบิน ) (  =2.04) และมีปัญหา
อุปสรรคในระดับน้อยในด้านการบริการของสายการบินบนเครื่องบิน (  =1.98)
วัตถุประสงค์การวิจัยที่ 2 เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงบริการ
ด้านการเดินทางทางอากาศเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้พิการจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและข้อมูลการเดินทาง
ทางอากาศ
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้านการเดินทางทางอากาศเพื่อ
เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้พิการจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและข้อมูลการเดินทาง ทางอากาศที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ 0.05 พบว่า
1) เพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้านการเดินทางทางอากาศ
เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้พิการในด้านการบริหารจัดการและการบริการสนามบิน ของท่าอากาศยาน และเกี่ยวกับ
สายการบิน ด้านการบริการของสายการบินภาคพื้นดิน ด้านการบริการของสายการบินบนเครื่องบิน และโดย
ภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนด้านอื่นๆ จะพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้

564

2) อายุ ระดับการศึกษา วัตถุประสงค์ในการเดินทาง ความถี่ในการเดินทางด้วยเครื่องบินและจานวน
กิจกรรมที่ชอบทาขณะรอเที่ยวบินแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้านการ
เดินทางทางอากาศเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้พิการเกี่ยวกับ ท่าอากาศยาน ด้านการจัดอุปกรณ์และสิ่งอานวยความ
สะดวกของท่าอากาศยาน ด้านการบริหารจัดการและการบริการสนามบิน ของท่าอากาศยาน และเกี่ยวกับสายการ
บิน ด้านการบริการของสายการบินภาคพื้นดิน ด้านการบริการของสายการบินบนเครื่องบิน และโดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้
3) การบกพร่อง ทางร่างกาย อุปกรณ์เสริมที่ใช้ จานวนผู้ร่วมเดินทางแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้านการเดินทางทางอากาศเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้พิการเกี่ยวกับ ท่าอากาศ
ยาน ด้านการจัดอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกของท่าอากาศยาน ด้านการบริหารจัดการและการบริการ
สนามบินของท่าอากาศยาน และเกี่ยวกับสายการบิน ด้านการบริการของสายการบินภาคพื้นดิน ด้านการบริการของ
สายการบินบนเครื่องบิน และโดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้
4) ผู้ร่วมเดินทางแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้านการเดินทาง
ทางอากาศเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้พิการในด้านการบริหารจัดการและการบริการสนามบินของท่าอากาศยาน
แตกต่างกัน จึงยอมรับสมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนด้านอื่นๆ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมติฐานที่ตั้งไว้
อภิปรายผลการวิจัย
การเข้ า ถึ ง บริ ก ารของผู้ พิ ก ารในท่ า อากาศยานและการเดิ น ทางทางอากาศเพื่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น
กรณีศึกษา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและบริษัทการบินไทยจากัด (มหาชน) ทาให้ทราบถึงระดับปัญหาและอุปสรรค
ต่อการเข้าถึงการจัดสิ่งอานวยความสะดวกของคนพิการในการเดินทางทางอากาศในส่วนของท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิและสายการบินไทย จากัด มหาชน และเปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาอุปสรรคในการเข้ าถึงบริการด้าน
การเดินทางทางอากาศเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้พิการจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและข้อมูลการเดินทาง ซึ่งผล
การศึกษามีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปส่วนบุค คล กลุ่มตั วอย่า งผู้พิก ารในการเดินทางทางอากาศ ส่ ว นใหญ่เ ป็น เพศชาย มี อายุ
20 – 30 ปี เป็นจานวนมากที่สุด โดยส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีการบกพร่องทางร่ายกายหรือ
พิการทางการเคลื่อนไหวเป็นส่วนใหญ่
พฤติกรรมการเดินทางทางอากาศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมักจะใช้เก้าอี้รถเข็น มีวัตถุประสงค์ในการเดินทาง
ทางอากาศเพื่อการกีฬาและบันเทิงเป็นจานวนมากที่สุ ด มักจะเดินทางทางอากาศมากับองค์กร, สมาคมกีฬาคน
พิการแห่งประเทศไทยเป็นจานวนมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างมักจะเดินทางทางอากาศมาเป็นหมู่คณะ และเดินทางทาง
อากาศด้วยเครื่องบินนานๆ ครั้ง กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ชอบทาหาที่นั่ง/นอนรอ ซึ่งส่วนใหญ่จะทากิจกรรม
ที่ชอบทาขณะรอเที่ยวบินเพียงกิจกรรมเดียว เนื่องจากกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ที่เดินทางกับสายการบินไทยที่ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิเป็นนักกีฬาคนพิการ
ส่วนการเข้าถึงบริการด้านการเดินทางทางอากาศ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคใน
การเข้าถึงบริการและสิ่งอานวยความสะดวกในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และการบริการของสายการบิน ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 1) ท่าอากาศยาน ในด้านการจัดอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกและด้าน
การบริหารจัดการและการบริการของสนามบิน มีปัญหาอุปสรรคในระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
สุพิชญา วงศ์วาสนา (2553) พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยความสะดวกและการให้บริการในท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิที่มีอยู่ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสถานที่ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ด้านความปลอดภัย ด้านคมนาคม อยู่
ในระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจด้านคมนาคมเป็นอันดับ แรก และสอดคล้องกับผลการศึกษาของธิติพร
มิลินทร์ คริสเตนเซนต์ (2561) พบว่า เนื่องจากข้อจากัดของสนามบินบางแห่ง อุปกรณ์อานวยความสะดวกหรือ
เจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอทาให้ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถเข็นประสบปัญหาในการเดินทาง และสอดคล้องกับผลการศึกษา
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ของ Talita Nalara Rossi da Silva (2558) โดยทาการศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์การเดินทางทางอากาศของผู้
พิการ ในประเทศบราซิล พบว่าผู้พิการประสบปัญหาในการเข้าถึงการจัดสิ่งอานวยความสะดวกและบริการของท่า
อากาศยานในเรื่องการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ในสนามบินโดยเฉพาะเคาเตอร์เช็คอิน ป้ายสัญลักษณ์มีไม่เพียงพอ เสียง
ประกาศในสนามบินไม่มีคุณภาพในเรื่องของคุณภาพเสียง เนื้อหาข้อมูลและความเข้าใจง่าย และ 2) สายการบิน มี
ปัญหาอุปสรรคในระดับปานกลางในด้านการบริการของสายการบินภาคพื้นดิน(เช็คอิน- ขึ้นเครื่องบิน) และมีปัญหา
อุปสรรคในระดับน้อยในด้านการบริการของสายการบินบนเครื่องบิน สอดคล้องกับ บทสัมภาษณ์ของคุณณัฏฐยา ศรี
สุภา ตาแหน่ง In-flight Manager, Instructor และเป็นคณะกรรมการออกแบบหลักสูตรการดูแลผู้โดยสารพิเศษ
บริษัท การบินไทยจากัด มหาชน ให้ข้อมูลว่า พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทุกคนจะได้รับการอบรมเรียนรู้กฎหมาย
ชื่อ 14 CFR part 382 ตั้งแต่หลังเข้าทางาน 60 วัน และมีการอบรมทบทวนทุก 3 ปีแบบ e-learning กฎหมาย
ฉบับนี้ได้บังคับใช้กับสายการบินที่บินเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา หรือแม้แต่เป็น code share flight หรือ transit ก็
ตาม พนักงานทุกคนต้องได้เรียนรู้กฎหมายฉบับนี้ซึ่งเป็นกฎหมายที่ต้อ งผ่านข้อตกลงไตรภาคี สามภาคส่วนได้แก่
สายการบิน คนพิการ และรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา จึงเป็นกฎหมายที่เป็นประโยชน์และเป็นสากลต่อคน
พิการ รวมทั้งเป็นมาตรฐานในการให้บริการและดูแลคนพิการแบบเท่าเทียม ให้เกียรติและไม่มีการเลือกปฏิบัติ
ส่งผลให้การบริการบนเครื่องบินของการบินไทยอยู่ในมาตรฐานการบริการที่ดีเยี่ยม
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้านการเดินทางทางอากาศเพื่อ
เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้พิการจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและข้อมูลการเดินทาง ทางอากาศที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ 0.05 พบว่า
1) เพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้านการเดินทางทางอากาศ
เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้พิการในด้านการบริหารจัดการและการบริการสนามบินของท่าอากาศยาน และเกี่ยวกับ
สายการบิน ด้านการบริการของสายการบินภาคพื้นดิน ด้านการบริการของสายการบิน บนเครื่องบิน และโดย
ภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนด้านอื่นๆ จะพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้
2) อายุ ระดับการศึกษา วัตถุประสงค์ในการเดินทาง ความถี่ในการเดินทางด้วยเครื่องบินและจานวน
กิจกรรมที่ชอบทาขณะรอเที่ยวบินแตกต่ างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้านการ
เดินทางทางอากาศเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้พิการเกี่ยวกับท่าอากาศยาน ด้านการจัดอุปกรณ์และสิ่งอานวยความ
สะดวกของท่าอากาศยาน ด้านการบริหารจัดการและการบริการสนามบินของท่าอากาศยาน และเกี่ยวกับสายการ
บิน ด้านการบริการของสายการบินภาคพื้นดิน ด้านการบริการของสายการบินบนเครื่องบินโดยภาพรวมไม่แตกต่าง
กัน แต่ผลการศึกษาของสุกัญญา บุญคง (2551) กล่าวไว้ว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีปัญหาและอุปสรรคต่อ
การเข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวกของคนพิการของผู้พิการด้านข้อมูลข่าวสารและด้านสถาปัตยกรรมแตกต่างกัน
3) การบกพร่องทางร่างกาย อุปกรณ์เสริมที่ใช้ จานวนผู้ร่วมเดินทางแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้านการเดินทางทางอากาศเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้พิการเกี่ยวกับท่าอากาศ
ยาน ด้านการจัดอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกของท่าอากาศยาน ด้านการบริหารจัดการและการบริการ
สนามบินของท่าอากาศยาน และเกี่ยวกับสายการบิน ด้านการบริการของสายการบินภาคพื้นดิน ด้านการบริการของ
สายการบินบนเครื่องบิน และโดยภาพรวมแตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุกัญญา บุญคง (2551) ที่
กล่าวไว้ว่า ประเภทความพิการที่แตกต่างกันมีผลทาให้มีปัญหาในการเข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวกทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
ด้านยานพาหนะ ด้านสัญลักษณ์/ด้านบริการสาธารณะ ด้านสถานที่ ด้านอาคาร แตกต่างกัน
4) ผู้ร่วมเดินทางแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้านการเดินทาง
ทางอากาศเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้พิการในด้านการบริหารจัดการและการบริการสนามบินของท่าอากาศยาน
แตกต่างกัน จึงยอมรับสมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนด้านอื่นๆ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมติฐานที่ตั้งไว้

566

เอกสารอ้างอิง
กระทรวงคมนาคม. (2558). โครงการจ้างที่ปรึกษา ศึกษา สารวจเพือ่ การประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการ เด็ก และ ผู้สูงอายุของกระทรวงคมนาคม
ระยะที่ 1 : รายงานฉบับสมบูรณ์.
ณัฏฐยา ศรีสภุ า. สัมภาษณ์. (2562, 5 มีนาคม). In-flight Manager, Instructor และคณะกรรมการออกแบบ
หลักสูตรการดูแลผู้โดยสารพิเศษ.
ไตรรัตน์ จารุทัศน์. (2558). UNIVERSAL DESIGN Guide book คู่มือการออกแบบเพื่อทุกคน. พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์.
ธิติพร มิลินทร์ คริสเตนเซนต์. (2561). การเข้าถึงบริการของผู้โดยสารที่ใช้บริการรถเข็น : กรณีศึกษาสายการบินไทย
แอร์ เ อเชี ย . ค้ น คว้ า อิ ส ระ ปริ ญ ญาศิ ล ปศาสตร์ ม หาบั ณ ฑิ ต สาขาการจั ด การการบิ น . มหาวิ ท ยาลั ย
เกษมบัณฑิต.
ธี ร์ ตรงจิ ต พิ ทั ก ษ์ (2556). พฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วของคนพิ ก ารทางการเคลื่ อ นไหวในกรุ งเทพมหานครและ
ปริมณฑล. วิทยานิพนธ์ ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต. สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี. (2555). สืบค้น 15 มกราคม 2561, จาก
https://bcnrec.wordpress.com/category/การดารงชีวิตอิสระของคน/
สุกัญญา บุญคง. (2551). แนวทางการพัฒนาการเข้าถึงบริการด้านสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการในการใช้
บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน วิทยานิพนธ์ ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารและนโยบาย
สวัสดิการสังคม). คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สุ พิ ชญา วงศ์ ว าสนา. (2553). ความต้ อ งการและความพึ งพอใจของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารต่ อ การบริ ก ารท่ า อากาศยาน
สุวรรณภูมิ วิทยานิพนธ์ ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต . สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อาริยา สุขโต. (2558). การเข้าถึงบริการด้านคมนาคมของผู้พิการ. สืบค้น 16 มิถุนายน 2561, จาก
http://library2.parliament.go.th/ebook/content-issue/2558/hi2558-085.pdf.
Cooper, D. R., & Emory, C. W. (1995). Business Research Methods. 5th ed. Chicago: Irwin. Chicago
Talita Nalara Rossi da Silva (2558). Passengers with disabilities in the Brazilian air transport:
different actors and similar perspectives. Sao Paulo. Federal University of Sao Carlos.
VOICE TV. (2560). อีก 30 ปี ผู้พิการทางสายตาทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น 3 เท่า. สืบค้น 27 เมษายน 2561, จาก
https://www.voicetv.co.th/read/512764

567

ลูกพระธาตุพนม : ความเป็นมา พิธีกรรม ความเชื่อ
Phra That Phanom’s offspring: History, Worships, Beliefs.
ณัฏฐกรณ์ คาลุน1
Nattakhon Khomlun1
บทคัดย่อ
บทความนี้มุ่งศึกษาประวัติความเป็นมา ความเชื่อ พิธีกรรม ของเหล่าบรรดาลูกพระธาตุพนม หลักฐานที่
ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์คือ เอกสารร่วมสมัยต่าง ๆ จารึก บันทึก ประวัติศาสตร์บอกเล่า ตลอดจนบทสัมภาษณ์
บุคคลที่อยู่ในกระบวนการทาให้เกิดลูกพระธาตุพนม ผลการศึกษาพบว่า ลูกพระธาตุพนมมีอยู่ 2 ลักษณะคือ 1.
บุคคลผู้เป็นข้าโอกาสพระธาตุพนมโดยการสืบสายจากบรรพบุรุษ 2. บุคคลที่เกิดจากการขอจากพระธาตุพนม คือ
ครอบครัวที่ไม่มีบุตรธิดา แล้วมาขอกับองค์พระธาตุพนม บุตรธิดาที่เกิดมานั้นคือลูกพระธาตุ พนม และ/หรือ
ครอบครัวใดมีบุตรธิดาเลี้ยงยาก เจ็บป่วย ไม่สบาย บิดามารดานามาถวายให้เป็นลูกพระธาตุพนม กรณีนี้บุคคลคน
นั้นก็เป็นลูกพระธาตุพนมเช่นเดียวกัน พิธีกรรมความเชื่อนั้น ผู้ที่เป็นลูกพระธาตุพนมต้องมากราบสักการะพระธาตุ
พนมเป็นประจาทุกปีมิได้ขาด ทั้งนี้ยังพบว่าบุคคลที่เป็นลูกพระธาตุพนมมีความเชื่อว่า อดีตชาติตนมีความเกี่ยวข้อง
กับองค์พระธาตุพนมในมิติการกลับชาติมาเกิดอีกด้วย
คาสาคัญ: ลูกพระธาตุพนม พิธีกรรม ความเชื่อ
ABSTRACT
The purpose of this article was to study history, beliefs, and faiths of Phra That Phanom’s
offspring (those who had faith in Phra That Phanom). The evidence used in the study were
inscriptions, reports, untold history, including the interviews of the people who were in the process
of establishing Phra That Phanom’s offspring. The findings indicated that there were 2 types of Phra
That Phanom’s offspring. 1. The person who had faith in Phra That Phonom by descending from
ancestors. 2. The person who was born from the request of Phra That Phanom. That was the family
did not have any children then they begged from Phra That Phanom. The son or daughter who
was born after requesting from Phra That Phanom was called ‘Phra That Phanom’s offspring’ and
/ or any family which had a child who was difficult to feed and frequent illness, his parents had
brought him to be the son of Phra That Phanom. He was also called ‘Phra That Phanom’s offspring.
the part of ritual, Phra That Phanom’s offspring had come to pay homage to Phra That Phanom
annually. It was also believed that Phra That Phanom’s offspring’s previous life was related to Phra
That Phanom in reincarnation dimension.
Key words: Phra That Phanom’s offspring, Worships, Faiths
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บทนา
พระธาตุพนมเป็นศูนย์รวมความเชื่อของผู้คนทั้งสองฝั่งโขงมายาวนานหลายทศวรรษ มีความเชื่อผูกโยง
เรื่องราวกับวิถีชีวิต อุดมคติและจิตวิญาณ ยังมีคติความเชื่อเรื่องข้าโอกาสพระธาตุพนม ซึ่งมีหน้าที่คอยดูแลพระธาตุ
พนมจากรุ่นสู่รุ่นสืบทอดกันมา บทความนี้คือตัวอย่างการศึกษาวิเคราะห์การดารงอยู่ของกลุ่มความเชื่อลูกพระธาตุ
พนม ตลอดทั้งการเกิดขึ้นของลูกพระธาตุพนมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ความทันสมัยของวิทยาศาสตร์ด้านต่าง ๆ
วิวัฒนาการของสังคม การเมือง เศรษฐกิจโลก ไม่สามารถหยุดความเชื่อดั้งเดิมของกลุ่มคนเหล่านี้ได้ ทั้งนี้กลุ่มคน
เหล่านี้ยังคงสืบต่อความเชื่อคติดั้งเดิมไว้ได้อย่างเข้มข้นหนาแน่นในพื้นทีอิทธิพลพระธาตุพนม เพื่อความเข้าใจต่อ
ประเด็นหลักที่ศึกษาอย่างรอบด้าน ผู้เขียนขอนาเสนอข้อมูลพื้นฐานเรื่องข้าโอกาสพระธาตุพนมก่อน ในประเด็น
ถัดไปผู้เขียนจะอภิปรายการเกิดขึ้นของความเชื่อลูกพระธาตุพนม พิธีกรรม ความเชื่อ ของลูกพระธาตุพนม ซึ่งเป็น
ประเด็นความเชื่อทางด้านวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่ง สามารถนามาผูกโยงกับการก่อตัวของประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นได้
ผู้เขียนได้นาเสนอให้เห็นถึงวิวัฒนาการความสัมพันธ์เชิงเครือญาติระหว่างข้าโอกาสพระธาตุพนม วัดพระ
ธาตุพนม และคนที่ศรัทธาต่อองค์พระธาตุพนม (ที่ไม่ใช่ข้าโอกาส) รวมทั้งกลุ่มคนที่เรียกตนเองว่า “ลูกพระธาตุ
พนม” ใน 3 ประเด็นหลัก (1) การเกิดขึ้นของลูกพระธาตุพนม มูลเหตุ ประวัติความเป็นมาตอลดทั้งพิธีกรรมการเกิด
เป็นลูกพระธาตุพนม( 2) ความเชื่อที่กลุ่มคนที่เรียกตนเองว่า ลูกพระธาตุพนม ว่าเหตุใดตนถึงเป็นลูกพระธาตุพนม
(3) พิธีกรรมที่ลูกพระธาตุพนมตั้ง ประกอบพิธีต่อองค์พระธาตุพนม นอกจากนี้แล้วผู้เขียนยัง ได้แสดงให้เห็นถึง
ปฏิสัมพันธ์เชิงเครือญาติระหว่าง ข้าโอกาส กับ ลูกพระธาตุพนม ตลอดทั้งการเปิดพื้นที่ให้กับบุคคลที่ไม่ใช่ข้า โอกาส
พระธาตุพนมมาแต่เดิมได้ใกล้ชิดพระธาตุพนมในรูปแบบการกลับชาติมาเกิดของบริวารพระธาตุพนม
เนื้อหาของบทความนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ (1) การเกิดขึ้นของข้าโอกาสพระธาตุพนม (2) การเกิดขึ้น
ของลูกพระธาตุพนม (3) พิธีกรรมความเชื่อของลูกพระธาตุพนม
การเกิดขึ้นของข้าโอกาสพระธาตุพนม
พระยาสุมิตธรรมวงศา หลังจากที่บูรณะพระธาตุพนมเสร็จแล้วได้อุทิศราษฎร จานวน 3,000 คน ให้เป็นข้า
โอกาสไว้คอยดูแลทานุบารุงพระธาตุพนม และให้ตั้งบ้านเรือในบริเวณรอบองค์พระธาตุพนม การอุทิศราษฎรไว้กับ
พระธาตุพนมนี้ ถือว่าเป็นการตั้งชุมชนบ้านธาตุพนมในยุคเริ่มแรก (พระธรรมราชานุวัตร, 2551 : 95 – 96) ต่อมาใน
รัช สมัยพระเจ้าโพธิส าลราช พระมหากษัตริย์หลวงพระบาง ราวพ.ศ. 2082 ได้เสด็จ ลงมาบูร ณะพระธาตุพนม
พระองค์ทรงให้สืบหาข้าโอกาสเดิม และสละราษฎรเป็นข้าโอกาสพระธาตุพนมให้ครบตามจานวนเดิม (ทศพล อาจ
หาญ, 2542 : 23) ทั้งนี้ ได้มอบสิทธิพิเศษให้กับข้าโอกาส คือ ไม่ต้องเสียอากร เว้นจากการเกณฑ์ทหาร แต่จะต้อง
ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาอยู่เวรยามในวัดพระธาตุพนมเป็นประจา
ข้าโอกาส อยู่ในฐานะข้าพระเลขวัดมาแต่ครั้งสมัยพระเจ้าโพธิสาลราช และหน้าที่ก็ชัดเจนขึ้น คือดูแล
รักษาพระธาตุพนม และคอยรับใช้พระสงฆ์ เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวต้องนาข้าว พืชพันธ์ธัญญาหาร มาถวายวัดพระธาตุ
พนมมิได้ขาด ในสมัยโบราณ ทาส จะมีด้วยกัน 2 ประเภท คือ ทาสทั่วไป กับทาส หลวง ซึ่งทาสหลวงจะแบ่งเป็น
ทาสฝ่ายในพระราชสานักกับทาสวัด (อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และคณะ. 2529 : 80) ทาสวั ดมีความหมายในบริบท
เดียวกันกับข้าโอกาส บุคคลกลุ่มนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดตลอดชีวิต สืบทอดชั่วลูกหลาน มีสถานะนอกอานาจรัฐ คือ
ไม่ต้องเกณฑ์ทหาร ไม่ต้องเสียอากร นอกจากนี้แล้ว ข้าโอกาสยังมีความหมายคล้ายกันกับ ข้าพระ ซึ่งมีความหมาย
ว่า คนที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานแก่สงฆ์เพื่อรักษา ปฏิบัติรับใช้สงฆ์ (ทวีศักดิ์ ญาณประทีป. 2534 : 82) ธวัช
ปุณโณทก กล่าวว่า ความสัมพันธ์ทางสังคมของชุมชนสองฝั่งโขงภายใต้อิทธิพลของตานานพระธาตุพนมในช่วง
ทศวรรษที่ 1893 – 2460 จารึกบางแห่งได้กล่าวถึงนาจังหัน ที่หมายถึงที่ดิน ข้าโอกาส เลขวัด ทาสวัด ในล้านช้าง
พบว่า สมัยพระเจ้าวิชุลราช ได้ทรงเริ่มกาหนดเขตแดนปลอดอาญาแผ่นดิน กัลปนานาจังหัน อุทิศข้าโอกาสให้กับวัด
(ธวัช ปุณโณทก : 2530) และยังกล่าวถึงข้าโอกาสว่า มีผู้ศรัทธาอุทิศไว้ในศาสนาให้คอยรับใช้พระสงฆ์ คนกลุ่มนี้จะ
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เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดไปโดยตลอด สืบ ทอดถึงลูกหลาน มีฐานะขาดจากอานาจรัฐ กล่าวคือไม่ต้องเสียภาษี ไม่ต้อง
เกณฑ์แรงงาน (ธวัช ปุณโณทก 2530 : 153 – 157)
ชุมชนข้าโอกาสได้รับการอุปถัมภ์จ ากพระมหากษัตริย์ล้านช้างมาทุกยุคสมัย ทาให้มีความต่อเนื่องทาง
ประวัติศาสตร์ สามารถระบุชุมชนเขตแดนได้จนถึงปัจจุบัน ชุมชนข้าโอกาสนั้นได้แก่ ทิศตะวันออก บ้านสะดือ บ้าน
นาวาง บ้านตาลเทิง บ้านฝักเพื้อ บ้านดงนอก บ้านดงใน ซึ่งอยู่ทางฝั่งซ้ายแม่น้าโขง ในด้านของฝั่งขวานั้น เขตแดน
ทางทิศตะวันตกถึงเขตอาเภอนาแก ทิศเหนือถึงห้วยบังฮวก ตาบลดอนนางหงส์ อาเภอธาตุพนม ทิศใต้ ถึงเขตอาเภอ
หว่านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร คนเหล่านี้มีหน้าที่ส่ง “ข้าวพีชภาค” มาบูชาพระธาตุพนมทุกปี (พระธรรมราชานุวัตร,
2551 : 109) ภายใต้การปกครองในราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2322 เป็นต้นมา กลุ่มคนที่ยังเป็นข้าโอกาสพระธาตุ
พนมยังอยู่ฐานะเดิม คือ ข้าพระ เลขวัด ทาหน้าที่ดูแลพระธาตุพนมสืบเรื่อยมา จนพระทั่งในแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัว
รัช กาลที่ 5 ได้มีการปฏิรูปการปกครอง ทรงประกาศยกเลิกระบบไพร่ โดยให้ไพร่เสียเงิ น แทนการถู ก เกณฑ์
นอกจากนี้ พระองค์ยัง ทรงเลิกทาส เริ่มจากออกกฎหมายให้ลูกทาสอายุค รบ 20 ปีเป็นอิส ระ จนกระทั่ง ออก
พระราชบัญญัติเลิกทาส ร.ศ. 124 (พ.ศ. 2448) ซึ่งปล่อยทาสทุกคนให้เป็นอิสระและห้ามมีการซื้อขายทาส (โกวิท
วงศ์สุรวัฒน์, 2553 : 43 – 44) ซึ่งมีผลทาให้ข้าโอกาสสิ้นสภาพในฐานะ ข้าพระ เลขวัดไปด้วย ทว่าความเป็นข้า
โอกาสนั้นยังคงฝังรากลึกภายใต้ความเชื่อ ประเพณี ที่สืบทอดกันมา ถึงแม้ว่าจะสิ้นสภาพทางกฎหมายไปแล้ว แต่
ในสัญญะ (sign) คนกลุ่มนี้ยังมีความเชื่ออย่างเข้มข้นว่าตนคือข้าโอกาสพระธาตุพนม และสืบเนื่องประเพณี การ
ปฏิบัติเสียค่าหัว ถวายข้าวพีชภาคมาจนถึงปัจจุบัน
การเกิดขึ้นของลูกพระธาตุพนม
ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นถึงการเกิดขึ้นของชุมชนข้าโอกาสพระธาตุพนม กลุ่มคนที่เป็นข้าโอกาสพระธาตุ
พนมนั้นมีความเชื่อควบคู่กันว่าตน คือลูกพระธาตุพนมมาแต่เดิม การเป็นลูกพระธาตุพนมมีโดยสายเลือดและโดย
สมยอมขอเข้าเป็นลูกพระธาตุ ดังจะกล่าวต่อไปในรายละเอียดดังนี้
การเกิดขึ้นของลูกพระธาตุพนม พระครูโกศลพนมกิจ (2561 : สัมภาษณ์) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม
กล่าวว่า คาว่าลูกพระธาตุพนมนั้นมีการก่อรูปขึ้นอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ในสมัยท่านพ่อพระธรรมราชานุวัตร (แก้ว
กนฺโตภาโส) ก่อนหน้านั้นไม่มีหลักฐานจารึกใดระบุถึงเรื่องลูกพระธาตุพนมเลย เริ่มแรกกลุ่มที่เป็นข้าโอกาสเดิมมี
ความเชื่อว่า ถ้าใครเป็นลูกพระธาตุพนมแล้วจะร่มเย็นเป็นสุข ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ แล้วความเชื่ออย่างนี้ ก็เริ่ม
แพร่กระจายไปพร้อมกับลูกหลานชาวธาตุพนมที่ไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นอื่น เมื่อคนเหล่านั้นได้ยินคาว่าลูกพระ
ธาตุพนม ได้เกิดความศรัทธาอยากเป็นบ้าง จึงพากันเดินทางมาทาพิธีมอบตัวเป็นลูกพระธาตุพนม ทั้งนี้พระครูโกศล
พนมกิจ ได้กล่าวต่ออีกว่า อันที่จริงการเป็นลูกพระธาตุพนมนั้น อีกประการหนึ่งที่สาคัญ คือ เมื่อสามีภรรยาแต่งงาน
อยู่กินกันปรากฏว่า ไม่มีบุตรธิดาเกิดร่วมอุทร เขาเหล่านั้นจึงพากันมาขอบนบานศาลกล่าวกับองค์พระธาตุพนม ลูก
ที่เกิดมานั้น ก็คือลูกพระธาตุพนม อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลทางวัดพระธาตุพนมก็มิได้เคยห้ามอะไร
พระครูพนมปรีชากร (2561 : สัมภาษณ์) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม เลขานุการเจ้าอาวาสวัดพระ
ธาตุพนม กล่าวว่า คนที่เป็นลูกพระธาตุพนมนั้น ต้องเกิดจากการขอจากพระธาตุพนมเท่านั้น ส่วนคนที่มาขอเป็นลูก
พระธาตุพนมหรือมาถวายตัวเป็นลูกพระธาตุพนมจะอยู่ในฐานะข้าโอกาสพระธาตุพนม ในส่วนของจานวนลูกพระ
ธาตุเท่าที่มีการรวบรวมไว้มีประมาณ 2,000 คน และมีเพิ่มขึ้นทุกปี
พระครูสุธรรมเจติยาภร (2561 : สัมภาษณ์) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม และพระเจ้าหน้าลานพระ
ธาตุพนม ซึ่งมีหน้าที่คอยรับคณะพุทธศาสนิกชนที่มากราบพระธาตุพนม และเป็นหนึ่งในผู้ที่ประกอบพิธีขอลูกพระ
ธาตุพนมให้กับบุคคลที่เดินทางมาขอลูกกับพระธาตุพนม กล่าวว่า คาว่าลูกพระธาตุพนมนั้นตั้งแต่อาตมามาอยู่ที่วัด
พระธาตุพนมก็ได้ยินแล้ว ไม่ปรากฏชัดว่าเกิ ดขึ้นในสมัยใด และยังกล่าวเพิ่มอีกว่า คนที่เป็นลูกพระธาตุพ นมนั้ น
นอกจากจะเกิดจากการขอแล้ว ยังเกิดจากการถวายตัวด้วย คือ ครอบครัวใดมีบุตรธิดาเลี้ยงยาก มักเจ็บไข้ไม่สบาย
เขาจะนามาถวายให้กับพระธาตุพนม เพื่อให้พระธาตุพนมดูแลรักษา จนเติบใหญ่

573

พระครูสุทรเขตธรรมาภิรักษ์ (2561 : สัมภาษณ์) พระเจ้าหน้าที่ลานพระธาตุพนมหนึ่งในผู้ประกอบพิธีขอ
ลูกพระธาตุพนม กล่าวว่า ลูกพระธาตุพนมนั้นเกิดจากการที่คนเขามาขอกับพระธาตุพนม เนื่องจากแต่งงานกันแล้ว
ไม่ได้บุตรธิดาสืบสกุล เมื่อคนเหล่านั้นไปปรึกษาแพทย์แล้วสิ้นหนทางจึงพากันมาขอลูกกับพระธาตุพนม โดยวิธีบน
บานศาลกล่าว เมื่อได้บุตรแล้วบุตรนั้นคือลูกพระธาตุพนม และกล่าวต่อไปอีกว่า บางคนเขาก็มาขอเป็นลูกพระธาตุ
เพราะความศรัทธาก็มีเช่นเดียว
พระเสนาะ จตฺตมโร พระเจ้าหน้าที่ลานวัดพระธาตุพนม (2561 : สัมภาษณ์) กล่าวว่าลูกพระธาตุพนมเดิม
คือข้าโอกาสพระธาตุ พนมที่อยู่ในเขตธาตุพนม และพื้นที่จังหวัดนครพนม ทุกคนคือลูกพระธาตุพนมด้วยกันทั้งสิ้น
ในส่วนของการขอบุตรธิดาจากพระธาตุพนมนั้นตนก็ได้นาประกอบพิธีอยู่บ่อยครั้ง วันละหลายคนส่วนมากจะเป็นผู้
ไม่มีบุตรธิดา แล้วมาขอกับพระธาตุพนม เมื่อได้สมใจแล้วจะมาขอแก้บนและคอบพระธาตุพนมว่าลูกคนนี้คือลูกพระ
ธาตุพนม
กล่าวโดยสรุปแล้ว ลูกพระธาตุพนมคือบุคคลที่เป็นข้าโอกาสพระธาตุพนมโดยกาเนิด และบุคคลที่เกิดความ
ศรัทธาต่อองค์พระธาตุพนมอย่างเข้มข้น ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1. ลูกพระธาตุพนมโดยสายเลือด หรือโดยกาเนิด คือ กลุ่มคนที่เป็นข้าโอกาสมาแต่เดิมที่อาศัยอยู่ในชุมชน
ธาตุพนม และเขตแดนที่พระมหากษัตริย์สมัยล้านช้างสละเป็นพุทธบูชาไว้
2. ลูกพระธาตุที่ไม่ใช่ข้าโอกาส คือ กลุ่มลูกพระธาตุพนมที่เกิดจากการมาขอกับพระธาตุพนม และการมาขอ
เป็นลูกพระธาตุพนม
พิธีกรรมความเชื่อลูกพระธาตุพนม
ลูกพระธาตุพนมจะมีความเชื่อว่า ตนคือข้าโอกาสดั้งเดิมขององค์พระธาตุพนมมาแต่ครั้งบรรพบุรุษ ตลอด
ทั้งการกลับชาติมาเกิดของข้าโอกาส การเป็นลูกพระธาตุพนมโดยสายเลือดนั้น จะต้องมากราบพระธาตุพนมเป็น
ประจาทุกปี และต้องทาการเสียค่าหัว ถวายข้าวพีชภาคในงานนมัสการพระธาตุพนมเป็น ประจาทุกปีมิได้ขาด ใน
ส่วนของลูกพระธาตุพนมที่ไม่ใช่ข้าโอกาสมาแต่เดิม แต่เกิดจากการขอบนบานศาลกล่าวและการถวายตัวนั้นจะมี
พิธีกรรมที่ผนวกไปพร้อมกับความเชื่อความศรัทธา ดังจะอภิปรายในรายละเอียดดังนี้
พิธีกรรมขอลูกพระธาตุพนม บุคคลไดมีความต้องการจะขอลูกพระธาตุพนมหรือขอเป็นลูกพระธาตุพนม
นั้นจะต้องมีพิธีกรรมโดยมีพระสงฆ์เจ้าหน้าที่จากวัดพระธาตุพนมเป็นผู้นาพาประกอบพิธี หรือให้นายนิยม กิตติธรรม
ผู้เป็นเฒ่าจ้าประจาวัดพระธาตุพนมเป็นผู้นาประกอบพิธี
เครื่องประกอบพิธีการมาขอลูกพระธาตุพนม
1. ขันธ์ 5
2. ดอกไม้ธูปเทียน
ลาดับขั้นตอน
1. ไหว้พระธาตุพนม
2. พระสงฆ์เจ้าหน้าที่/เฒ่าจ้าจะนากล่าวขอลูกพระธาตุพนม ดังนี้
“ สาธุ สาธุ สาธุ ข้าแต่องค์พระธาตุพนม เจ้าเฮือนทั้งสามเจ้าด้านทั้งสี่ เจ้าพระยาทั้งห้า เจ้าเทวาทั้งหก
เทวดารักษาองค์พระธาตุพนมทุกตนเจ้าข้าสามร้อย เจ้าข่อยสามพัน ข้าพเจ้านาย/นาง...........................ได้มาขอเพิ่ง
บุญบารมี ของท่านทั้งหลาย เนื่องจากข้าพเจ้าไม่มีบุตรธิดามาเกิดร่วมอุทร เพื่อสืบสายสกุล ขอองค์พระธาตุพนมจง
ประทานบุตรธิดาแก่ข้าพเจ้าหากว่า เทวดา นาค คนธรรพ์ ยักษ์ บริวาร ขององค์พระธาตุพนมตนใดหมดบุญที่จะมา
จุติยังโลกมนุษย์ ขอให้ท่านจงมาจุติยังครรภ์ของข้าพเจ้าด้วยเทอญข้าพเจ้าจะขอแก้บนด้วย การถวายจตุปัจ จัย
จานวน........ พวงมาลัย ผ้าไตรจีวรตลอดทั้งผ้าห่มพระธาตุพนม ขอให้จงสาเร็จในเร็ววันด้วยเทอญฯสาธุ สาธุ สาธุ”
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การแก้บนกับพระธาตุพนมนั้น ไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่ชัดขึ้นอยู่ กับความศรัทธาของแต่ละบุคคล หากว่ามี
ความต้องการอย่างรวดเร็วมักจะบนด้วย ทองคาบ้าง พระพุทธรูปบ้าง ปัจจัยถวายจานวนมากบ้าง หรือถวายผ้าห่ม
พระธาตุพนมจ านวน 9 ผืนบ้าง ทั้ง นี้เป็นความเชื่อส่วนบุค คลนั้น ๆ ด้วย (พระครูสุธรรมเจติยาภรณ์ 2561 :
สัมภาษณ์)
หลังจากนั้นจะนาดอกไม้ ธูปเทียน ไปกราบองค์พระธาตุพนม เมื่อเดินทางกลับถึงบ้านแล้วให้ตั้งพิธีรับบุตร
นามธรรม โดยจะมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้นี้
1. จัดสารับหวาน 1 สารับ
2. น้าโรยด้วยดอกมะลิ 1 แก้ว
3. ขันธ์ 5 ดอกไม้ขาว เทียนขาว
4. ผ้าขาว 1 วา
นาของทั้งหมดไปตั้งไว้ที่ห้องนอน ระลึกถึงองค์พระธาตุพนมด้วยคาอธิฐานอีกครั้ง พระครูพนมปรีชากร ได้
กล่าวถึงพิธีในการขอลูกพระธาตุเพิ่มเติมอีกว่า ให้นาดอกบัวมา 1 กามือ พร้อมด้วยขัน 5 ขัน 8 ห่อใส่ผ้าขาววางบน
พาน เสร็จแล้วท่านจะพากล่าว ไหว้พระรัตนตรัย ไหว้พระธาตุพนม และกล่าวถึงพระธาตุพนม เทพเทวดา เสร็จและ
จะนาขัน 5 ขัน 8 ไปวางไว้หน้าพระธาตุพนม ส่วนดอกบัวให้ห่อใส่ผ้าขาวกลับบ้านไปด้วย นายหมง อภัยโส (2562 :
สัมภาษณ์) กล่าวอีกว่า ในการขอลูกกับพระธาตุพนมนั้น มีอีกกรณีหนึ่ง คือ เมื่อภรรยาตั้งครรภ์ได้จวนจะคลอด สามี
จะพามาขอลูกกับพระธาตุพนมก็ได้ โดยกล่าวว่า “ข้าแต่องค์พระธาตุพนม หากว่า เทพบุตร เทพธิดาตนใดที่ เฝ้า
พิทักษ์รักษาพระธาตุพนม หมดบุญที่จะมาจุติยังโลกมนุษย์ ขอให้ท่านเหล่านั้น จงมาจุติยังครรภ์ของข้าพเจ้าด้วย
เทอญ”โดยนายหมง อภัยโส ได้กล่าวต่ออีกว่า บุตรที่เกิดขึ้นมานี้ก็มีฐานะเป็นลูกพระธาตุพนม เช่นกัน
ขั้นตอนการถวายตัวเป็นลูกพระธาตุพนมสาหรับบุคคลที่เลี้ยงยาก
เครื่องประกอบพิธี
1. ขันธ์ 5
2. ดอกไม้ ธูป เทียน
ลาดับขั้นตอน
1. พระสงฆ์เจ้าหน้าที่นาไหว้พระธาตุพนม
2. สมาทานศีล 5
3. กล่าวคามอบตัวเป็นลูกพระธาตุพนมดังนี้
“สาธุ สาธุ สาธุ ข้าแต่องค์พระธาตุพนม เจ้าเฮือนทั้งสามเจ้าด้านทั้งสี่ เจ้าพระยาทั้งห้า เจ้าเทวาทั้ง หก
เทวดารักษาองค์พระธาตุพนมทุกตนเจ้าข้าสามร้อย เจ้าข่อยสามพัน ข้าพเจ้านาย/นาง........................... ขอมอบ
เด็กชาย/เด็กหญิง............... ให้เป็นลูกพระธาตุพนม ขอองค์พระธาตุพนมจงโปรดคุ้มครอง ให้มีสุขภาพที่แข็งแรง
(ถ้าเป็นชายจะให้มาบวชที่วัดพระธาตุพนม) เลี้ยงง่าย อายุมั่นขวัญยืน อยู่ดีมีสุขด้วยเทอญสาธุ สาธุ สาธุ ”เสร็จแล้ว
นาเด็กมาถวายแก่พระสงฆ์ เมื่อพระสงฆ์รับประเคนแล้ว พระสงฆ์จะอนุโมทนา ผูกข้อมือให้กับเด็ก ถ้าเป็นชายจะ
นามาอุ้มไว้ แล้วจะกล่าวกับครอบครัวของเด็กเล็กน้อย จากนั้นพระสงฆ์จะกล่าวกับครอบครัวนั้นในทานองว่า ให้
ช่วยเลี้ยงเด็กคนนี้ให้พระธาตุพนมด้วย เสร็จแล้วท่านจะคืนเด็กกับครอบครัว เป็นอันเสร็จพิธี
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ความเชื่อของลูกพระธาตุพนม
ผู้ที่เป็นลูกพระธาตุพนมรวมทั้ง ผู้เป็นบิดามารของลูกพระธาตุต่างก็มีความเชื่อว่า ตนคือผู้มีบุญเกี่ยวข้อง
กับพระธาตุพนมมาแต่ครั้งอดีต รวมทั้งมีปรากฏการณ์แปลกประหลากเกิดขึ้นกับตนเสมอ
วงษ์ชัย เพชรสังหาร (2561 : สัมภาษณ์) กล่าวว่า ตนได้ประสบกับเหตุการณ์ด้วยตนเอง เมื่อตนมาขอลูก
พระธาตุพนม หลังจากกลับไปในคืนที่ จะคลอดบุตร ได้ฝันว่า มีพระสงฆ์จูงเด็กมาให้ตนเป็นผู้ชาย ตนก็รับไว้ เมื่อ
คลอดปรากฏว่า เป็นบุตรชายตามที่ฝัน
เลนนา โคตรวงษ์ (2561 : สัมภาษณ์) กล่าวว่า ตนคือลูกพระธาตุโดยสายเลือด คือเป็นข้าโอกาสมาแต่
บรรพบุรุษ จะไปประกอบอาชีพที่ใดก็ตาม เมื่อถึงงานนมัสการพระธาตุพนมต้องกลับมาให้ได้ ถ้าไม่กลับมาเสียค่าหัว
แก่องค์พระธาตุพนม เทวดาจะไปตาม โดยท่านจะเข้าฝันเป็นชายสูงใหญ่ นุ่งผ้าสีแดง ยืนชี้หน้าให้กลับไปเสียค่าหัว
นันทนงศักดิ์ ภูชุม (2561 : สัมภาษณ์) กล่าวว่าตนได้เห็นลูกพระธาตุที่บิดามารดาพามาไหว้พระธาตุพนม
ซึ่งส่วนมากจะดื้อมาก ตนอดไม่ได้ที่จะหยอกเล่นจึงได้ถามไปว่า ทาไมถึงดื้อจัง เด็กตอบว่า ก็แต่ก่อนเป็นลิงอยู่เฝ้า
พระธาตุพนม อีกเหตุการณ์คือ ตนได้เห็นลูกพระธาตุพนมอีกคนที่แปลกมาก บิดามารดามีผิวสีดาคล้าแต่ลูกมีผิวขาว
รูปงามมากตนก็อดไม่ได้ที่จะถาม “เป็นหยังบ่คือพ่อกับแม่ละลูก เจ้าเป็นไผ เด็กตอบว่า กะเป็นคนธรรพ์เนาะ” แล้ว
ยังกล่าวอีกว่ามีเหตุการณ์คล้าย ๆ กันแบบนี้อยู่บ่อยครั้งจนเป็นเรื่องปกติ
นายสังข์ทอง (2561 : สัมภาษณ์) ชาวจังหวัดอุบลราชธานี เล่าว่า ตนได้แต่งงานกันกับภรรยามาเป็นสิบปี
แล้ว ยังไม่มีบุตรเลย ได้ยินคนเฒ่าคนแก่ว่า ให้ มาขอลูกกับพระธาตุพนม ตนจึงได้พาภรรยามาแล้วมาขอกับพรธาตุ
พนมอพอกลับไปภรรยาได้ฝันว่า มีพระเอาเด็กมาให้ตนก็ดีใจมากจึงรับไว้ ต่อมาผลปรากฏว่าตั้งท้อง พอประมาณ 5
เดือน ตนได้ฝันประหลาดว่า พระมาเอาเด็กคืน เพราะตนไม่มีวาสนา ต่อมาไม่นานปรากฏว่า ท้องลม ซึ่งตนรู้สึก
เสียใจมาก แต่ตนก็ได้มาขอกับพระธาตุพนมใหม่ และตั้งใจถือศีล ทาบุญ เพื่อให้มีวาสนาเพิ่มขึ้น
ข้อห้ามสาหรับบิดามารดาทีไ่ ด้ลูกพระธาตุพนมไปเลี้ยง
สาหรับบุคคลที่มาขอลูกพระธาตุพนม เมื่อมาแก้บนตามที่ให้สัญญากับพระธาตุพนมไว้แล้วก็จะเลี้ยงบุตร
ของตนไปตามปกติ ทว่าจะต้องปฏิบัติตามข้อห้ามดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด (พระครูพนมปรีชากร (2561 : สัมภาษณ์)
1. ห้ามตีลูกพระธาตุเด็ดขาด
2. ห้ามดุด่าด้วยคาหยาบคาย
3. ต้องพาลูกพระธาตุพนมไปทาบุญเมื่อเขาอยากจะทา
4. ในวันพระให้พาลูกพระธาตุพนมไปตักบาตรทุกครั้ง
5. เมื่อถึงงานนมัสการพระธาตุพนมต้องพาลูกพระธาตุมาเสียค่าหัว ถวายข้าวพีชภาคทุกปี
ถ้าไม่ทาตามข้อปฏิบัติข้างต้นนี้ เชื่อว่าพระธาตุพนมจะเอาคืน ทาให้ลูกพระธาตุพนมเจ็บป่วยรักษาไม่หาย
จนที่สุดถึงเสียชีวิตในที่สุด
ลูกพระธาตุพนมกับเครือข่ายทางความเชื่อนิยม
ลูกพระธาตุพนมนั้นคือบุคคลที่เป็นของพระธาตุพนม ในทางความเชื่อ คือบุคคลที่เกิดจากการขอจากองค์
พระธาตุพนม รวมทั้ง บุค คลที่อุทิศ ตนเป็นข้าโอกาสพระธาตุพนมด้วย ซึ่ง เรียกว่าข้าโอกาสใหม่ ทั้ง นี้ร วมไปถึง
ลูกหลานของบรรดาเหล่าข้าโอกาสเดิมด้วย
เมื่อลูกพระธาตุพนมมีจานวนมากขึ้น ทั้งที่เป็นข้าโอกาสเดิมและข้าโอกาสใหม่ คนเหล่านี้จะมีความเชื่อที่
เหมือนกัน คือ ในหนึ่งปีจะต้องมากราบมาทาบุญกับพระธาตุพนม ส่วนมากจะอยู่ในช่วงงานนมัสการพระธาตุพนม
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เพื่อมาเสียค่าหัว และร่วมพิธีแห่พระอุปคุตมิได้ขาดเป็นประจาทุกปี โดยทางวัดพระธาตุพนมจะจัดเป็น ส.ค.ส. ในวัน
ขึ้นปีใหม่ ส่งไปตามที่อยู่ ที่บรรดาลูกพระธาตุมาลงทะเบียนไว้ ในเนื้อหาทางวัดพระธาตุพนมจะใส่กาหนดการงาน
นมัสการพระธาตุพนมเข้าไปด้วย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ลูกพระธาตุได้รับทราบวันเวลาที่จะมาเสียค่าหัว อีก
นัยยะหนึ่งเพื่อให้เหล่าบรรดาลูกพระธาตุนั้นเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์อีกทอดหนึ่งด้วย
สรุป
ลูกพระธาตุพนมเกิดขึ้นภายใต้ความเชื่ออิทธิพลทางประวัติศาสตร์เรื่องข้าโอกาสพระธาตุพนม เชื่อมโยง
กับอิทธิปาฏิหาริย์ที่แสดงออกเชิงประจักษ์ ซึ่งเกิดขึ้นเฉพาะตัวบุคคล ผ่านพิธีกรรมท้องถิ่นอันมีพระธาตุพนมเป็น
ศูนย์กลางจักวาลวิทยา หรือหลักโลก ก่อเกิดเป็นประเพณีความเชื่อรูปแบบหนึ่งที่เชื่อประสานสังคม หน้าที่หลักของ
ลูกพระธาตุพนมคือ เสียค่าหัว ถวายข้าวพีชภาคเป็นประจาทุกปีมิได้ขาด ด้วยหน้าที่นี้จึงสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ลูก
พระธาตุคือ กลุ่มข้าโอกาสพระธาตุพนมแบบสมยอม ไม่ได้เกิดจากบรรพบุรุษแต่อย่างได หน้าที่ของลูกพระธาตุพนม
นี้เกิดจากความเชื่อ และศรัทธาของบุคคลที่มาทาพิธีกรรมกับองค์พระธาตุพนมโดยตรง โดยบุคคลเหล่านี้เชื่อโดย
สมยอมว่าตนคือลูกของพระธาตุพนมจะโดยกาเนิดหรือโดยการขอหรือโดยการมอบตัวก็ตาม ความเชื่อนี้นามาซึ่ง
ปฏิสัมพันธ์เชิงเครือญาติ คือมีการประกอบกิจกรรมทางความเชื่อร่วมกันระหว่างบุคคลและพระธาตุพนมตลอดชีวิต
ปฏิสัมพันธ์นี้ทางวัดพระธาตุพนมเป็นผู้เปิดพื้นทีความเชื่อดังกล่าวนี้ขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลที่มี
ความศรัทธาต่อองค์พระธาตุพนมและทั้งนี้วัดพระธาตุพนมเองก็ได้เครือข่ายทางวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้ น
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การจัดการแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมวัดคูหาภิมุข อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
Cultural Heritage Management of Wat Kuhapimook,
Mueang Yala District, Yala Province
ธนกร สุธีรศักดิ์1, รศ.ดร.สืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ2, รศ.ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์3
Thanakorn Suteerasak Assoc. Prof. Suebsak Saenyakiatikhun, Ph.D.
Assoc. Prof. Woralun Boonyasurat, Ph.D.
บทคัดย่อ
การจั ด การแหล่ง มรดกทางวั ฒ นธรรมวั ด คู ห าภิ มุ ข อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ยะลา เป็ น การศึ ก ษาวิ จัยที่มี
จุดประสงค์ของการศึกษาเพื่อ 1) ศึกษาถึงบริบททางประวัติศาสตร์ของดินแดนคาบสมุทรภาคใต้และประวัติความ
เป็ น มา ตลอดจนลั ก ษณะสั ง คมและวั ฒ นธรรมของจั ง หวั ด ยะลา เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ภู มิ ห ลัง และบริบ ททางการ
เปลี่ยนแปลงของตัวพื้นที่ และลักษณะทางกายภาพของสังคมและวั ฒนธรรมของพื้นที่ในการศึกษา 2) ศึกษาชุมชน
สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนบ้านหน้าถ้า เพื่อทาให้ทราบถึงลักษณะทางภาย
ภาพและสภาพของชุมชน ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของผู้คนในพื้นที่ชุมชน ตลอดจนศักยภาพและความ
เข้มแข็งของชุมชนบ้านหน้าถ้า ในการมีส่วนร่วมกับการจัดการแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่ และ 3) เพื่อเสนอ
รูปแบบแนวทาง และวิธีการจัดการแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมวัดคูหาภิมุข อาเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อให้เกิดเป็น
แหล่ง เรียนรู้ของผู้ค นในพื้นที่และตลอดคนในพื้นที่ใกล้เคียง ให้ส ามารถเข้ามาศึกษาและค้นคว้า เกิดเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม ซึ่ง แนวทางในการจัดการภายใต้แนวคิดและทฤษฎี ดัง นี้ 1) แนวคิดการจัดการมรดก
วัฒนธรรม คือการดูแลอย่างเป็นระบบที่นามาใช้เพื่อรักษาและธารงคุณค่าทางวัฒนธรรมของทรัพย์สินหรือแหล่ง
มรดกนั้น ๆ เพื่อให้ยังคงอยู่สืบไปในภายภาคหน้า 2) แนวคิดการจัดการแหล่งเรียนรู้ แหล่ง ที่รวม หรือศูนย์รวมที่
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และ 3) แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้นาแนวคิด
และทฤษฎีทั้ง สามมาเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้เพื่อหารูปแบบและแนวทางในการจัดการแหล่ง มรดกทาง
วัฒนธรรมวัดคูหาภิมุข เพื่อให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้คนในพื้นที่และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ผลการศึกษาพบว่า จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่ชุมชนบ้านหน้าถ้า อาเภอเมืองยะลา จังหวัด
ยะลา สามารถเป็นตัวบ่งชี้ และแสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของตัวพื้นที่ได้อย่างชัดเจนผนวกกับร่องรอย
ของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม โบราณสถาน และโบราณวัตถุ ที่มีการขุดค้นพบภายในบริเวณตัวชุมชนบ้านหน้าถ้า
และภายในวัดคูหาภิมุข ซึ่งแสดงถึงร่อยรอยอารยธรรมของวัฒนธรรมที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์เรื่อยมาจนปัจจุบัน โดยแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมทั้งหลายนี้ถือเป็นเครื่องยืนยันและแสดงให้เห็นถึง
ความเจริญรุ่ง เรืองของเมืองในคาบสมุทรทางตอนใต้ของประเทศ และบ่ง บอกถึง ลักษณะวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ตลอดจนคติค วามเชื่ อ ของผู้ค นในพื้ น ที่ ซึ่ง ผลกระทบจากปัจ จั ยในปัจ จุ บัน ที่ห ลากหลายส่ง ผลให้ แหล่ง มรดก
วัฒนธรรม โบราณสถานและโบราณวัตถุที่สาคัญในเขตพื้นที่วัดคูหาภิมุขเกิดความเสื่อมโทรมตามกาลเวลา ถูกปล่อย
ปละละเลย และยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และความภาคภูมิใจจากคนในพื้นที่ จึงส่งผลให้คุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ยิ่งลดน้อยลงตามกาลเวลา โดยหากแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมแห่งนี้ขาดการดูแลรักษา และการเอาใจ
ใส่อาจส่งผลกระทบต่อไปได้ในระยะยาว ถือเป็นการสูญเสียแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สาคัญแห่งหนึ่งของชาติ จาก
1

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
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การศึกษาข้อมูลสามารถชี้ให้เห็นได้ถึงจุดเด่นของรูปแบบแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สาคัญในจังหวัดยะลา เป็นเขต
พื้นที่ที่มีหลากหลายทางด้านกลุ่มวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์เด่น และส่งเสริมเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้าน
การศึกษา การท่องเที่ยว ตลอดทั้งด้านเศรษฐกิจของจังหวัดยะลา ให้กลายเป็นที่รู้จักและเป็นพื้นที่สาหรับการสร้าง
แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบทางประวัติศาสตร์ และการท่องเที่ยวให้แก่เขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ต่อไป
คาสาคัญ : แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม, แหล่งเรียนรู้, การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, คาบสมุทรภาคใต้
ABSTRACT
The research Cultural Heritage Management of Wat Kuhapimook, Mueang District, Yala
Province aims at study the background knowledge of southern peninsula of Thailand including
social and cultural context of Yala province. Moreover, it also studies social and cultural context
of Ban Na Tham community, as well as the residents’ potential of participating the cultural heritage
management of the area, in order to provide the plan for cultural heritage management of Wat
Kuhapimook, Mueang District, Yala province, to be a learning center and cultural tourist attraction.
The management process will go along with 3 major concepts, 1) cultural heritage management
concept, a sustainable conservation and development for the cultural heritage site and precious
objects, 2) learning resource management concept, meaning of the learning center is a place that
gathering information, and 3) cultural tourism concept.
Regarding to the history of Ban Na Tham community, Mueang District, Yala province, shows
clearly historical values itself, while the ancient remains and priceless antiques were also found in
the area of Ban Na Tham community and in Wat Kuhapimook. These cultural heritages indicate the
civilization that inherited since prehistorical period until present day. Moreover, they obviously
show the prosperity of the southern peninsula of Thailand involving people’s way of life and their
beliefs. Now, because of many factors including lacking of knowledge and understanding the
historical values, these cultural heritages have been deteriorated. If people still ignore this problem
and not realize about the conservation, they may lose their important heritages. According to the
information found in this research, cultural diversity is one of the outstanding points of Yala
province, which should be supported to make more benefit for many issues, like education, tourism
and economic. This area should be known as a cultural learning center and one of tourist attraction
of southern Thailand.
Key word: Cultural heritage site, Learning Resource, Cultural tourism, Southern peninsula
บทนา
จังหวัดยะลามีการตั้งถิ่นฐานอยู่ในคาบสมุทรภาคใต้ของประเทศไทยเป็นระยะเวลายาวนานนับหลายร้อยปี
นับได้ว่าเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยอดีตจนปัจจุบันในเขต
พื้นที่แห่งนี้มีการเข้ามาของวัฒนธรรมที่หลากหลายอยู่เสมอ ส่งผลให้ตัวพื้นที่จังหวัดยะลาเปรียบเป็นแหล่งที่มีความ
หลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ศาสนา ประเพณีและวิถีการดาเนินชีวิตที่มีมาแต่อดีต โดยจุดเด่นและสิ่งที่น่าสนใจ
ต่อการศึกษาภายในเขตพื้นที่จัง หวัดยะลานี้ คือความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรม สืบเนื่องจากการที่บริเวณทาง
ภาคใต้ของประเทศไทย หรือคาบสมุทรไทย เป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานของชุมชนได้อย่างถาวร อาศัย

580

การเกษตรกรรมเป็นหลักในการดารงชีวิต กระทั่งมีการค้าขายติดต่อกับต่างชาติ ทั้ง ทางด้านตะวันตก (อินเดีย)
ตะวันออกกลาง และตะวันออก (จีน) จนพัฒนาการก่อเกิดเป็นรัฐขึ้น มีการรับเอาวัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามาสู่ตัว
พื้นที่ เห็นได้จากรูปแบบทางศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมของแหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุที่มีการค้นพบใน
พื้นที่ สิ่งที่ทาให้เห็นถึงความแตกต่างของกลุ่มชนในคาบสมุทรไทยกับกลุ่มชนที่อยู่ในคาบสมุทรมลายู คือการเผยแผ่
ของศาสนาอิสลามที่เข้ามายังเขตสี่จังหวัดภาคใต้ (สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ดังนั้นถือได้ว่าเขตสี่จังหวัดภาคใต้
เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ค วามหลากหลายของการผสมผสานทางวั ฒ นธรรมที่ มี ม าตั้ ง แต่ อ ดี ต จนปั จ จุ บั น อย่ า งชั ด เจน
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2544 : 9 )
จากการสารวจค้นคว้าของนักโบราณคดีที่เกี่ ยวข้องกับชุมชนโบราณที่ตั้งอยู่บริเวณคาบสมุทรภาคใต้หลาย
ท่านต่างให้สันนิษฐานว่า โบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่บ่งบอกถึงร่องรอยการอยู่อาศัยของมนุษย์ในคาบสมุทรภาคใต้
มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ กระจายตัวอยู่โดยทั่วไปทางชายฝั่งทะเลตะวันออก ตั้งแต่จังหวัดชุมพรเรื่อ ยลงมา
จนถึงจังหวัดยะลา (ฮอลล์, ดี. จี. อี. ,2522) และการพบหลักฐานในถ้าหลายแห่ง ในจังหวัดยะลา ถือเป็นการยืนยัน
ถึงร่องรอยทางประวัติศาสตร์อันยาวนานของจังหวัดยะลา จึงนับว่าจังหวัดยะลาเป็นดินแดนที่มีความสาคัญทางด้าน
โบราณคดีแห่งหนึ่ง นอกจากนี้พบว่าจังหวัดยะลาเป็น ชุมชนที่สาคัญแห่งหนึ่งทางตอนใต้ เพราะมีการพบร่องรอย
ชุมชนโบราณตั้งเรียงรายกันอยู่หลายแห่งชายฝั่งแม่น้าปัตตานี แสดงให้เห็นว่าเคยเป็นเมืองมาก่อน เฉพาะที่เป็น
แหล่งใหญ่และค้นพบซากโบราณสถาน และเศษซากโบราณวัตถุ มีอยู่ 2 แห่งคือ บริเวณบ้านเนียง -สนามบิน -วั ด
คูหาภิมุข และเขากาปั่น ในจังหวัดยะลา กับบริเวณอาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีโดยบริเวณบ้านเนียง-วัดคูหาภิมุขใน
จังหวัดยะลา ได้พบภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์ภายในถ้าในเขตวัดคูหาภิมุข แสดงว่าเคยเป็นที่อยู่ของคนยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ การพบพระพุทธรูปและพระพิมพ์สมัยศรีวิชัยในถ้าเขากาปั่นบริเวณใกล้เคียงกับวัดคูหาภิมุข และพบ
เศษชิ้นส่วนโบราณวัตถุในบริเวณบ้านสนามบิน จึงกล่าวได้ว่า บริเวณนั้นเคยเป็นเมืองขนาดใหญ่มาตั้งแต่สมัยศรีวิชัย
(พุทธศตวรรษที่ 13-18)
แหล่งมรดกวัฒนธรรมวัดคูหาภิมุข หรือวัดหน้าถ้า ตั้งอยู่ตาบลหน้าถ้า อาเภอเมืองยะลา จั งหวัดยะลา ห่าง
จากตัวเมืองยะลาไปทางทิศตะวันตก อดีตจนถึงปัจจุบันชุมชนนี้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของทั้งชาวไทย-พุทธ และไทยมุสลิม โดยมีการอาศัยร่วมกันอย่างสันติ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน เดิมวัดแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า วัดถ้า อันได้ชื่อมา
จากลักษณะการสร้างสิ่ งก่อสร้างที่พบภายในถ้า นอกจากองค์พระนอนที่มีค วามสวยงามและเป็นโบราณวั ตถุชิ้ น
ส าคัญ ยัง พบภาพจิตรกรรมฝาผนัง บริเวณถ้าศิล ป์ซึ่งอยู่ในภูเขาเดียวกับถ้าพระนอน โดยภาพที่เขียนเป็นภาพ
พระพุทธเจ้าปางมารวิชัย ภาพพระพุทธเจ้าประทับนั่งเป็นแถวโดยมีพระอัครสาวกอยู่เบื้องซ้ายและขวา พระพุทธเจ้า
ปางลีลาและมีรูปผู้หญิงยืนเป็นหมู่สามคน นักโบราณคดีได้สันนิษฐานว่าภาพเขียนสีเหล่านี้เป็นฝีมือของสลักช่าง
ท้องถิ่น ที่รับอิทธิพลจากรูปแบบภาพวาดมาจากอินเดีย พิจารณารูปแบบของการเขียนภาพคาดว่าอยู่ในสมัยศรีวิชัย
ตอนปลาย (ราวพุทธศตวรรษที่19-20) นับเป็นสมบัติเก่าแก่ชิ้นสาคัญชิ้นหนึ่งที่ควรแก่การรักษา และนอกจากนั้นยัง
มีการขุดค้นพบโบราณวัตถุสาคัญ ๆ ตามถ้าต่าง ๆ บริเวณภูเขาวัดถ้าอีกมากมาย
ปัจจุบันผลกระทบจากหลากหลายปัจจัยที่ส่งผลให้แหล่งมรดกวัฒนธรรม โบราณสถานและโบราณวัตถุที่
สาคัญในเขตพื้นที่วัดคูหาภิมุ ขเกิดการเสื่อมโทรมตามกาลเวลา จากการถูกปล่อยปละละเลยจากทั้งทางหน่วยงาน
ภาครัฐ และชุมชนในพื้นที่ ที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และความภาคภูมิใจ ในแหล่ง มรดกทาง
วัฒนธรรมสาคัญทางประวัติศาสตร์ภายในชุมชน ส่งผลให้คุณค่าทางประวัติศาสตร์ลดน้อยลงตามกาลเวลา และหาก
แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมแห่งนี้ขาดการดูแลรักษา การเอาใจใส่อาจส่งผลกระทบต่อไปได้ในระยะยาว ซึ่งถือเป็นการ
สูญเสียแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สาคัญแห่งหนึ่งของชาติ จากการศึกษาข้อมูลสามารถชี้ให้เห็นได้ถึงจุดเด่นของ
รูปแบบแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สาคัญในจังหวัดยะลา เป็นเขตพื้นที่ที่มีหลากหลายทางด้านกลุ่มวัฒนธรรม ซึ่งถือ
เป็นเอกลักษณ์เด่น และส่งเสริมเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว ตลอดทั้งด้านเศรษฐกิจของ
จังหวัดยะลา ให้เป็นที่รู้จักและเป็นพื้นที่สาหรับสร้างการเรียนรู้ในรูปแบบทางประวัติศาสตร์ และเกิดการท่ องเที่ยว
ในรูปแบบเชิงวัฒนธรรมให้แก่พื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ผู้วิจัยจึงเสนอหัวข้อการศึกษา “การจัดการแหล่งมรดก
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ทางวัฒนธรรมวัดคูหาภิมุข อาเภอเมือง จังหวัดยะลา” โดยเล็งเห็นการศึกษาโดยใช้รูปแบบของจัดการทางด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม เพื่อกระตุ้นและแสดงให้ผู้คนในพื้นที่ เกิดการตระหนักและเล็งเห็นถึงความสาคัญ รู้คุณค่า และเกิด
การร่วมมือในการอนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ในเขตพื้นที่ของชุมชนบ้านหน้าถ้า และนามรดกทางวัฒนธรรม
ที่มีอยู่ในพื้นที่มาพัฒนาและใช้ให้เกิดประโยชน์ สู่การพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่มุ่งเน้นการส่ งเสริม
คุณค่าของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมต่อนักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนกลับมาเป็นที่รู้จัก
และได้รับความสนใจทางด้านการท่องเที่ยวจากภายในจังหวัดยะลาและจากภายนอกพื้นที่ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ศึกษาและเสนอแนวทางผ่านรูปแบบการจัดการทางศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเป็นการสร้างประโยชน์แก่ตัวพื้นที่ให้
เกิดประโยชน์และสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้มาพัฒนาและนาไปใช้ในการส่งเสริมให้แก่ตัวชุมชน
ได้จริง
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาบริบททางประวัติศาสตร์ ตลอดจนลักษณะสังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดยะลา
2. เพื่อศึกษาแหล่งมรดกวัฒนธรรมวัดคูหาภิมุข ชุมชนบ้านหน้าถ้า ตลอดจนศักยภาพและความเข้มแข็ง ของ
ชุมชนบ้านหน้าถ้า เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การจัดการสู่ชุมชน
3. เพื่อเสนอรูปแบบแนวทาง และวิธีการจัดการแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมวัดคูหาภิมุข ชุมชนบ้านหน้าถ้า ให้
เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแก่ชุมชน และเกิดการส่งเสริมทางด้านการท่องเที่ยว
กรอบแนวคิดการวิจัย
บริบททางประวัติศาสตร์ของดินแดนคาบสมุทรภาคใต้
และประวัติความเป็นมา ตลอดจนลักษณะสังคมและ
วัฒนธรรมของจังหวัดยะลา

ประวัติความเป็นมาของชุมชน สังคม และวัฒนธรรม
และแหล่งมรดกวัฒนธรรมวัดคูหาภิมุข อาเภอเมือง
จังหวัดยะลา

ฃ
แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
- แนวคิดการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
- แนวคิดการจัดการแหล่งเรียนรู้
- แนวคิดจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การจัดการแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมวัดคูหาภิมุข อาเภอเมือง จังหวัดยะลา

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ขอบเขตการศึกษา การศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมวัดคูหาภิมุข อาเภอเมือง
จังหวัดยะลา มีขอบเขตในการศึกษา ดังนี้
1.1 ขอบเขตเนื้อหา
เป็นการศึกษาบริบททางประวัติศ าสตร์ ของดิ นแดนคาบสมุ ทรภาคใต้ และประวั ติค วามเป็ น มา
ตลอดจนลักษณะสังคมวัฒนธรรม และศึกษากายภาพของชุมชน สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนศักยภาพและ
ความเข้มแข็งของชุมชนบ้านหน้าถ้า รวมทั้งศึกษาแหล่งมรดกวัฒนธรรมวัด คูหาภิมุข อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
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เพื่อเสนอรูปแบบและวิธีการจัดการแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมวัดคูหาภิมุข อาเภอเมือง จังหวัดยะลา ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
1.2 ขอบเขตพื้นที่
ทาการศึกษาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมภายในวัดคูหาภิมุข และชุมชนบ้านหน้าถ้า ตาบลหน้าถ้า
อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
2. รูปแบบงานวิจัย
เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้รูปแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary
Research) และนาเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา (Descriptive Research)
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 ประชากร (Population)
ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ แหล่งมรดกวัฒนธรรม วัดคูหาภิมุข ประกอบด้วย ศาสนสถาน โบราณวัตุ
และโบราณสถาน ภายในวัดคูหาภิมุข ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นที่ ชุมชน และวัดคูหาภิมุข
3.3 กลุ่มตัวอย่างและวิธีการคัดเลือกตัวอย่าง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง (Sample) ในการศึ ก ษาครั้ง นี้ ประกอบด้ ว ย เจ้ า อาสาววั ด คู ห าภิมุ ข ผู้ น าชุ มชน
เจ้าหน้าที่ภ าครัฐ องค์การบริหารส่วนตาบลหน้าถ้า สถาบันการศึกษา ประชาชน นักวิช าการ ตลอดจนผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ตาบลหน้าถ้า โดยใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบจงใจ (Purposive Sampling) แบบไม่
จากัดจานวน
4. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บและรวบรวมข้อมูล คือ
4.1 แบบสัมภาษณ์ (Interview) เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เพื่อใช้ใน
การศึกษาวิจัย โดยการใช้วิธีการสัมภาษณ์ ซึ่ง เป็นการดาเนินการสัมภาษณ์แ บบเจาะจงรายบุคคล (Individual
Depth Interview) จากเจ้าอาสาววัดคูหาภิมุข ผู้นาชุมชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตาบลหน้าถ้า
สถาบันการศึกษา ประชาชน นักวิชาการ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ตาบลหน้าถ้า เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล
ในเชิงประวัติศาสตร์ สภาพความเป็นอยู่ การเปลี่ยนแปลงของตัวชุมชน วัดคูหาภิมุขและแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม
4.2 แบบสารวจทางกายภาพ (Observation Physical Measurement) เป็นการศึกษาและสารวจ
พื้นที่และบริเวณโดยรอบพื้นที่วัดคูหาภิมุข โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงการสารวจ และจดบันทึกข้อมูลลงในแบบสารวจ
ทางกายภา
4.3 การสังเกตการณ์ภาคสนาม (Field Observation) โดยผู้ศึกษาวิจัยสังเกตลักษณะทางกายภาพ
สภาพแวดล้อม และชุมชนโดยรอบของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมวัดคูหาภิมุข เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลในสภาพความ
เป็นอยู่ การดาเนินวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่และการบริหารจัดการแหล่ งมรดกทางวัฒนธรรมวัดคูหาภิมุข เพื่อศึกษา
ถึงสภาพปัญหาและแนวทางในการเสนอแนวคิดสู่การจัดการเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
5. การเก็บข้อมูล
5.1 การเก็บข้อมูลภาคเอกสาร (Document Study) เพื่อศึกษาข้อมูลเบื้องต้นโดยศึกษาจาก หนังสือ/
ตารา ตานาน จารึก พงศวดาร และงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ตลอดจนเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่ เพื่อศึกษา
ประวัติความเป็นมา บริบทของตัวพื้นที่ ลักษณะทางกายภาพ และคุณค่าของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ตลอดจน
สภาพปัญหา จากแหล่งข้อมูลต่างๆ อาทิ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้องสมุดคณะวิ จิตรศิลป์ ห้องสมุด
คณะสังคมศาสตร์ ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ สานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และสานักหอ
จดหมายเหตุจังหวัดยะลา เป็นต้น เพื่อศึกษาค้นคว้าเพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปดาเนินการจัดทาวิทยานิพนธ์ต่อไป
5.2 การเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study) เพื่อศึกษาลักษณะกายภาพของชุมชน สังคม และวัฒนธรรม
ศักยภาพและความเข้มแข็ง ของชุมชนบ้านหน้าถ้าจากสภาพความเป็นอยู่ในปัจ จุบัน รวมทั้ง ศึกษาแหล่ง มรดก
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วัฒนธรรมวัดคูหาภิมุข แหล่ง ศาสนสถาน โบราณวัตุ และโบราณสถาน ตลอดจนสภาพปัญหาของแหล่ง มรดก
วัฒนธรรมวัดคูหาภิมุขในเชิงการเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยใช้การสังเกตการณ์แบบไม่เนทางการ และการสัมภาษณ์
จากเจ้าอาวาส ผู้นาชุมชน และประชาชนในท้องถิ่น เพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
6. การวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis) และแปลความ (Interpretation)
ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาความ (Descriptive Analysis) โดยนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารและ
ข้อมูลภาคสนามที่ได้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพของชุมชน สังคม และวัฒนธรรม
ศักยภาพและความเข้มแข็ ง ของชุมชนบ้านหน้าถ้าจากสภาพความเป็นอยู่ในปัจ จุบัน รวมทั้ง ศึกษาแหล่ง มรดก
วัฒนธรรมวัดคูหาภิมุข แหล่งศาสนสถาน โบราณวัตถุ และโบราณสถาน ตลอดจนสภาพปัญหาของแหล่ง มรดก
วัฒนธรรมวัดคูหาภิมุขในเชิงการเป็นแหล่งท่องเที่ยว ทาการวิเคราะห์ดังนี้
1. ศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน
2. คุณค่าความสาคัญของแหล่งศาสนสถาน โบราณวัตุ โบราณสถานวัดคูหาภิมุข ในฐานะเป็น แหล่ง
มรดกวัฒนธรรม
3. สภาพปัญหาของวัดคูหาภิมุขในฐานะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
จากนั้นทาการศึกษาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการเสนอการจัดการที่เหมาะสมและเสนอรูปแบบและ
วิธีการจัดการแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมวัดคูหาภิมุข อาเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
สรุปผลการวิจัย
1. บริบททางประวัติศาสตร์ ตลอดจนลักษณะสังคม และวัฒนธรรมของจังหวัดยะลา
1.1 บริบททางประวัติศาสตร์จังหวัดยะลา ยะลาเป็นจังหวัดที่มีการตั้งถิ่นฐานอยู่ในคาบสมุทรภาคใต้ของ
ประเทศไทยที่มีระยะเวลามาอย่างยาวนานนับหลายร้อยปี นับได้ว่าถือเป็นแหล่งทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน ในเขตพื้นที่แห่งนี้จึงมีการเข้ามาของหลากหลายทางวัฒนธรรม
ส่ง ผลให้จั งหวัดยะลาเป็นหนึ่ง ในจัง หวัดทางภาคใต้ที่มีลักษณะสัง คมแบบพหุวัฒนธรรม ทั้ง ทางด้านวัฒนธรรม
ประเพณี และวิถีชีวิต
คาว่า “ยะลอ” หรือ “ยาลอ” ซึ่งแปลว่า “แห” เป็นชื่อที่ได้มาจากสภาพทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ตั้งตัว
เมืองเดิมที่บ้านยะลา (คือตาบลยะลา หรืออาเภอเมืองยะลาในปัจจุบัน) โดยบ้านยะลอมีสภาพทางภูมิศาสตร์มีภูเขา
รูปร่างคล้ายแหตั้งอยู่ ภายหลังการย้ายที่ว่าราชการของเจ้าเมืองยะลาหลายครั้ง ได้มีการย้ายมาตั้งเมืองใหม่ที่บ้านนิ
บงในปัจจุบัน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544 : 8) เดิมนั้นยะลาเป็นส่วนหนึ่งภายใต้การปกครองของเมืองปัตตานี หรือ
ลังกาสุกะ เรื่อยมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ภายหลังปี พ.ศ. 2310 เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่ข้าศึกเป็นครั้งสุดท้ายนั้น
บรรดาหัวเมืองมลายูซึ่งเคยขึ้นต่อกรุงศรีอยุธยาก็ต่างพากันตั้งขึ้นเป็นเมืองอิสระเรื่อยมา ครั้นถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ทรงมีรับสั่ง ให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิง
หนาทเสด็จยกทัพหลวงลงไปปราบปรามทางหัวเมืองปักษ์ใต้ ในปี พ.ศ. 2332 กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทจึง
มีรับสั่งให้ยกกองทัพลงไปตีได้เมืองปัตตานี แล้วได้ทรงแต่งตั้งให้ตวนกูระมีติน ซึ่งมีเชื้อสายรายาอยู่ที่บ้านบันนังมาดัง
ขึ้นเป็นเจ้าเมืองปัตตานี ซึ่งในช่วงเวลาระหว่างนั้น เมืองยะลายังคงเป็นท้องที่บริเวณหนึ่งในเมืองปัตตานี และยังไม่ได้
แยกออกมาเป็นเมืองหนึ่งต่างหาก
ต่อมาในปี ร.ศ. 120 (พ.ศ. 2445) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงประกาศ
กฎข้อบังคับสาหรับปกครองบริเวณ 7 หัวเมือง ประกาศใช้เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2445 โดยมีพระราชดารัสสั่ง
ว่าด้วยการแบ่งเขตจัดการปกครองและตาแหน่งหน้าที่ข้าราชการในหัวเมืองทั้ง 7 ได้แก่ เมืองตานี เมืองหนองจิก
เมืองยะหริ่ง เมืองสาย เมืองยะลา เมืองรามันห์ เมืองระแงะ ทรงดาริเห็นสมควรว่าควรจัดการวางรูปแบบวิธีการ
ปกครองและวางตาแหน่งหน้าที่ร าชการให้เป็นระเบียบตามสมควรแก่สมัย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง
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ข้อบังคับสาหรับปกครองเมืองทั้ง 7 ไว้ และให้พระยาเมืองเป็นผู้รักษาราชการบ้านเมืองต่างพระเนตรพระกรรณ ให้
มีกองบัญชาการเมือง คือ พระยาเมืองเป็นหัวหน้า ปลัดเมือง ยกกระบัตรเมือง และผู้ช่วยราชการเมือง รวม 4 คน
ให้มีกรมการชั้นรอง เสมียนพนักงานตามความสมควร ฯลฯ
และได้มีประกาศตั้งมณฑลปัตาตานีขึ้นเมื่อ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2449 เพื่อให้สะดวกแก่การบริหารงาน
ราชการ และการสะดวกต่อการดูแลบ้านเมืองให้เจริญให้ยิ่งขึ้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แยกบริเวณ 7 หัว
เมืองออกจากมณฑลนครศรีธรรมราช และให้จัดตั้งมณฑลเทศาภิบาลขึ้นอีกมณฑลหนึ่ง ให้เรียกว่า มณฑลปัตตานี
โดยภายในมณฑลปัตตานีมีเมืองที่เข้าร่วมอยู่ในมณฑลนี้ 4 เมือง คือ
1. เมืองปัตตานี ซึ่งมีเมืองหนองจิก เมืองยะหริ่ง รวมกับเมืองปัตตานีเป็นเมืองปัตตานี
2. เมืองยะลา ซึ่งมีเมืองรามันห์รวมกับเมืองยะลา เป็นเมืองยะลา
3. เมืองระแงะ
4. เมืองสายบุรี
ต่อมาในปี พ.ศ. 2474 ได้มีประกาศยุบรวมท้องที่บางมณฑลและบางจังหวัด เนื่องด้วยมณฑลและจังห วัด
ตามที่แบ่งไว้แต่เดิม ในเวลาต่อมาการคมนาคมมีค วามเจริญ และพอที่จะรวมการปกครองเพื่อง่ายต่อการบัง คับ
บัญชาได้กว้างขวางยิ่งขึ้น พระบาทสมมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นสมควรที่จะยุบรวมมณฑลและจังหวัด
เพื่อเป็นการประหยัดรายจ่ายเงินแผ่นดินลง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยุบเลิกมณฑล 4 มณฑล จังหวัด 9
จังหวัด เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2474 มณฑลที่ประกาศยุบเลิกมีมณฑลปัตตานีเป็นหนึ่งในนั้นด้วย โดยให้รวม
จังหวัดต่างๆ ของมณฑลปัตตานีเข้าไว้ในปกครองของมณฑลนครศรีธรรมราช ส่วนจังหวัดที่ประกาศยุบเลิก มีจังหวัด
สายบุรี โดยให้รวมเข้าไว้ในปกครองของจังหวัดปัตตานี เว้นแต่ท้องที่อาเภอบาเจาะให้ยกไปขึ้นอยู่ในปกครองของ
จังหวัดนราธิวาส และเมื่อประกาศยุบเลิกมณฑลปัตตานีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการบริหารแห่ง
ราชอาณาจักรสยาม ในปี พ.ศ. 2476 (ธวัช รัตนาภิชาติ, 2505 : 49-58) จังหวัดยะลาจึงได้แยกออกมาตั้งเป็นจังหวัด
หนึ่งของไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีอาณาเขตพื้นที่แบ่งออกเป็น 8 อาเภอ คือ อาเภอเมืองยะลา อาเภอเบตง
อาเภอบันนังสตา อาเภอธารโต อาเภอยะหา อาเภอรามัน อาเภอกาบัง และอาเภอกรงปินัง
1.2 ลักษณะสังคม และวัฒนธรรมของจังหวัดยะลา
จากลักษณะรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน และการเมืองการปกครองของเมืองยะลาที่อยู่ภายใต้การปกครองของ
เมืองปัตตานี หรือลังกาสุกะในช่วงเวลาหลายร้อยปี ส่งผลให้สภาพสังคมของเมืองยะลาและเมืองในแถบคาบสมุทร
ตอนใต้ของแหลมมลายูมีลักษณะสภาพทางสังคมที่คล้ายคลึงกัน ผนวกกับการที่ดินแดนบริ เวณที่ตั้งเมืองยะลาใน
ประวัติศาสตร์บริเวณลุ่มแม่น้าปัตตานีตอนกลางที่อยู่ในเขตจังหวัดยะลานั้น เป็นบ้านเมืองภายในของเส้นทางการค้า
ข้ามคาบสมุทรที่เกิดขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 14-15 ลงมา เป็นชุมชนเมืองท่าโบราณ มีการค้าขายติดต่อกับต่างชาติ
ทั้งทางด้านตะวันตก (อินเดีย ) ตะวันออกกลาง และตะวันออก (จีน) ที่เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนและเกิดการถ่ายโอน
ในทางวัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี โดยมีการรับเอาวัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามาสู่ตัวพื้นที่ อันเห็นได้จากรูปแบบ
ทางศิลปกรรม และสถาปัตยกรรม ของแหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุที่มีการค้นพบจากภายในพื้นที่ จึงทาให้
เมืองยะลาตั้งแต่ในอดีตจนปัจจุบันถือเป็นเมืองแห่งความหลากหลายหรือเมืองพหุทางวัฒนธรรม ที่ผู้คนในพื้นที่มี
หลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา อาทิ ไทย-พุทธ มุสลิม คริสต์ ซิกส์ เข้ามาอาศัยอยู่ โดยในอดีตกลุ่มคนเหล่านี้ได้มีการ
เข้ามายังพื้นที่ใช้เป็นเส้นทางในการเดิน ทาง และต่อมาได้มีการตั้งถิ่นฐาน และมีการผสมรวมกันของหลายเชื้อชาติ
ต่างมีหน้าตา รูปลักษณะ ผิวพรรณ ภาษาพูด และประเพณีกับคนพื้นถิ่น จึงทาให้เกิดความหลากหลายทางด้านเชื้อ
ชาติในพื้นที่ดินแดนแห่งนี้ ซึ่งจากความหลากหลายทางด้านเชิ้อชาติและการนับถือศาสนา ส่งผลให้เกิ ดวัฒนธรรม
ประเพณีที่เฉพาะตัวของแต่ละกลุ่มชนขึ้น จึงทาให้เมืองยะลาและดินแดนโดยรอบมีการกระจายและรับกันเรื่อยมา
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แหล่งมรดกวัฒนธรรมวัดคูหาภิมุข ชุมชนบ้านหน้าถ้า ตลอดจนศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน
บ้านหน้าถ้า เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การจัดการสู่ชุมชน
แหล่งมรดกวัฒนธรรมวัดคูหาภิมุข ชุมชนบ้านหน้าถ้า
เมืองยะลาเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นที่ราบแคบ ๆ ริมลาน้าปัตตานีที่ไหลมาจากเทือกเขาสันกาลาคีรีเลี้ยวคดไปตาม
ไหล่เขา ผ่านพื้นที่อาเภอเบตง ธารโต บันนังสตา อาเภอเมืองยะลา และไหลลงสู่อ่าวไทยที่จังหวัดปัตตานี ที่ราบริม
ฝั่งแม่น้าปัตตานีเป็นพื้นที่หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนในพื้นที่มาอย่างยาวนาน จากการพบร่องรอยทางอารยธรรรมและ
การขุดค้นพบวัตถุโบราณต่าง ๆ ในแถบนี้ เป็นสิ่งที่สามารถยืนยันว่าเมืองยะลาแห่งนี้เคยเป็นเมืองที่เก่าแก่โบราณ
และอาจเป็นหนึ่งในที่ตั้งของเมืองภายใต้อาณาจักรลังกาสะในอดีต กลุ่มเมืองเหล่านี้เป็นที่ตั้งของเมืองท่าภายในมา
เป็นระยะเวลาหลายร้อยปี ก่อนจะเคลื่อนย้ายตัวเมืองไปอยู่ริมทะเล และกลายเป็นเมืองท่าชายฝั่งริมอ่าวขนาดใหญ่
ของคาบสมุทรทางฝั่งทะเลตะวันออกคือ “รัฐปัตตานี” ชุมชนท้องถิ่นแถบเมืองยะลาเดิมจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งภายใต้
รัฐปัตตานีสืบไป จนกระทั่งถึงสมัยที่ต้องเสียอานาจการปกครองให้แก่สยาม และกลายเป็นเมืองหนึ่งของบริเวณเจ็ด
หัวเมืองที่ถูกแบ่ง แยกเพื่อปกครอง ในระยะเวลานั้น จึง ส่ง ผลให้บริเวณนี้ถือว่าอยู่ในตาแหน่ง ที่เป็นจุดกึ่ง กลาง
ระหว่างการเดินทางข้ามภูมิภาคที่ชัดเจนที่สุด (วนัยลักษณ์ ทรงศิริ, 2553 : 158-169)

ภาพแสดง ภูมิประเทศภูเขาหน้าถ้า และชุมชนหน้าถ้า
ห่างออกไปนอกตัวเมืองยะลาทางทิศตะวันตก ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 409 บริเวณกิโลเมตรที่ 4
ถึงกิโลเมตรที่ 8 เป็นที่ตั้งของตาบลท่าสาป และตาบลหน้าถ้า ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอาเภอเมืองยะลา
อยู่ห่างจากที่ว่าการอาเภอเมืองยะลา ประมาณ 8 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษม มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 9.18
ตารากิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหน้าถ้า (หมู่ที่ 1) บ้านบันนังลาวู (หมู่ที่ 2) บ้านกู
แบอีเต๊ะ (บาเต๊ะ) (หมู่ที่ 3) และบ้านหน้าถ้าเหนือ (หมู่ที่ 4) (กรมพัฒนาชุมชน, 2552 : 7) ประชากรภายในชุมชน
แบ่ง ออกเป็นชาวไทย-พุทธ ร้อยละ 40 ของประชากรทั้ง หมด โดยอาศัยอยู่ร วมกันในหมู่ที่ 1 และ 4 โดยกลุ่ม
ประชากรส่วนใหญ่ของพื้นที่ในปัจจุบันเป็นชาวไทยมุสลิม คิดเป็นร้อยละ 60 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งอาศัยอยู่ใน
หมู่ที่ 2 และ 3 และกระจายตัวกันในพื้นที่โดยรอบของพื้นที่ จึงส่งผลให้บริเวณชุมชนบ้านหน้าถ้าเป็นชุมชนที่มีความ
หลากหลายทางเชื้อชาติ และศาสนา ตลอดทั้งวัฒนธรรม ประเพณีอันเกิดจากการอยู่รวมกันทางสังคมแบบพหุ
วัฒนธรรมมาตั้งแต่อดีตจบปัจจุบัน
ชุมชนหน้าถ้ามีลักษณะทางภูมิประเทศเป็นบริเวณที่ราบลุ่มในหุบเขา เป็นแหล่งที่มีร่องรอยของการตั้งถิ่น
ฐานอยู่อาศัยมาตั้ง แต่อดีต อีกทั้งมีบรรดาถ้าและเขาลูกโดดที่มีร่องรอยการใช้งานเป็นสถานที่ประกอบพิธี กรรม
กระจายตัวอยู่ตามเผิงผาและภายในถ้า ซึ่งบรรดาศาสนสถานที่ สัมพันธ์กับเมืองนี้ยังคงอยู่ตามถ้าและเขาลูกโดดสืบ
ต่อมาในปัจจุบัน โดยการพัฒนาเปลี่ยนรูปแบบเพื่อใช้ประกอบศาสนกิจทางศาสนาเรื่อยมาตั้งแต่อดีต และมีการพบ
เมืองโบราณทางฝั่งตะวันออกของแม่น้าปัตตานีบริเวณสนามบิน บ้านท่าสาป พบเครื่องมือหินและเศษภาชนะดินเผา
ของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ โบราณสถานทางพุทธศาสนา ภาพเขียนสีและพระพุทธรูปในถ้าเขาคูหาและถ้า
ศิลป (สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2548) แสดงให้เห็นถึงร่องรอยการเป็นแหล่งอารยธรรมของกลุ่มคนในประวัติศาสตร์ก่อนการ
เปลี่ยนแปลงทิศทางของสายน้าปัตตานี บริเวณชุมชนบ้านหน้าถ้าล้วนเป็นแหล่ง ที่มีการตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยในที่
ราบระหว่างเขาและแม่น้า มีแม่น้าปัตตานีไหลผ่านเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างพื้นที่กับตัวเมืองยะลาด้านทิศตะวันตก มี
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ภูเขาวัดถ้าและภูเขากาปั่นกั้นเป็นฉากหลัง โดยใช้ลาน้าปัตตานีในการดารงชีวิต การเกษตรเลี้ยงชีพ และใช้เป็น
เส้นทางในการคมนาคมติดต่อกับภายนอก ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนและถ่ายโอนทางวัฒนธรรมกับต่างชาติที่ใช้
เส้นทางนี้เพื่อเดินทางเข้ามาค้าขายและเผยแผ่ศาสนา โดยกลุ่มคนในสมัยอดีตใช้ที่ราบริมเชิงเขาเป็นที่อยู่อาศัย และ
ใช้ภูเขาที่มีช่องถ้าถ้าเพิงผาเป็นศาสนสถานประกอบพิธีกรรมทั้งในยุค ก่อนประวัติศาสตร์และถัดเรื่อยมาจนปัจจุบัน
โดยพบหลักฐานทางโบราณคดีเครื่องมือประเภทขวานหิน และกาไลเปลือกหอย ชิ้นส่วนภาชนะดินเผาแบบผิวเรียบ
มีการเคลือบผิวด้วยน้าดินและขัดมันผิวนอกในบางชิ้นชิ้นส่วนภาชนะดินเผาที่พบเป็นรูปแบบของภาชนะดินเผาที่พบ
อยู่โดยทั่วไปในแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์สมัยหินใหม่ อายุประมาณ 2,000-3,000 ปีมาแล้ว เป็นต้น
(ศิริพร ลิ่มวิจิตรวงศ, 254 : 22-24) และนอกจากนั้นยังพบร่องรอยภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์ในถ้าวัดคูหาภิมุข
แสดงให้เห็นว่าเคยเป็นที่อยู่ของคนก่อนประวัติศาสตร์ และการพบพระพุทธรูปและพระพิมพ์สมัยศรีวิชัยในถ้าเขา
กาปั่นใกล้ ๆ วัดคูหาภิมุข และได้พบเศษชิ้นของโบราณวัตถุในบริเวณสนามบินเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า บริเวณนั้นเคย
เป็นเมืองขนาดใหญ่มาตั้งแต่สมัยศรีวิชัย (พุทธศตวรรษที่ 13-18) ซึ่งมีการพบร่องรอยว่าเคยมีชุมชนโบราณตั้งราย
กันอยู่หลายแห่ง เฉพาะที่เป็นแหล่งใหญ่และค้นพบเศษโบราณวัตถุและซากโบราณสถานมากๆ แสดงให้เห็นว่าเคย
เป็นเมืองมาก่อนมี 2 แห่ง คือ บริเวณบ้านเนียง-สนามบิน-วัดคูหาภิมุข (วัดหน้าถ้า)-เขากาปั่น ในจังหวัดยะลา และ
บริเวณอาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีอีกแห่งหนึ่ง (วิจิตร ศรีสุวิทธานนท์, 2538) อนันต์ วัฒนานิกร นักประวัติศาสตร์โบราณคดีในจังหวัดปัตตานี ได้กล่าวว่า บริเวณชุมชนท่าสาป-ชุมชนหน้าถ้านี้เป็นที่ตั้งเมืองปัตตานีทีแรกก่อนที่จะ
ย้ายไปที่อื่นอีกหลายแห่ง เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิศาสตร์ขึ้นกับสายน้าปัตตานีอย่างรวดเร็ว ด้วย
แผ่นดินได้เปลี่ยนกระแสน้าที่เคยใช้ทาไร่นา บริโภคและเป็นเส้นทางคมนาคมได้เกิดการวกหลีกห่างออกไป ทาให้ใช้
สอยไม่เพียงพอ ผู้คนที่อาศัยจาเป็นต้องย้ายบ้านเรือนหาที่อยู่ใกล้ ๆ แหล่งน้าแห่งใหม่กันในบริเวณปากอ่าวปลายลา
น้าปัตตานีเพื่อสะดวกต่อการตั้งบ้านเรือนและการคมนาคม จึงทาให้บริเวณชุมชนหน้าถ้ามีร่องรอยของอารยธรรม
และถือเป็นจุดที่เกิดเการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่ยังคงตกทอดมาจนปัจจุบัน จากหลักฐานดังกล่าวนี้แสดงให้เห็น
ว่า บริเวณลุ่มแม่น้าปัตตานีตอนกลางที่อยู่ในเขตจังหวัดยะลานั้น เป็นบ้านเมืองภายในของเส้นทางการค้าข้าม
คาบสมุทรที่เกิดขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 14-15 ลงมา (สุจิตต์ วงษ์เทศ,2548 : 134-138) เนื่องด้วยจากสภาพทางภูมิ
ประเทศที่เป็นพื้นที่ราบติดกับแม่น้าปัตตานีที่ไหลผ่านมาจากเทือกเขาสันการาคีรี และมีภูเขาสองลูกเป็นแนวแยกกัน
ส่งผลให้พื้นที่บริเวณนี้ถือเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบู รณ์ และถือเป็นแหล่งที่มีปัจจัยครบถ้วนต่อการใช้ตั้งถิ่นฐาน
แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมภายในชุมชนบ้านหน้าถ้าและวัดคูหาภิมุขที่มีการขุดค้นทางโบราณคดีสามารถแบ่งออกได้
ดังนี้
ถ้าคูหาภิมุข (วัดถ้า) ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตาบลหน้าถ้า อาเภอเมืองยะลา ลักษณะของถ้าแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่
หนึ่งคือ ส่วนที่อยู่สูงประมาณกลางภูเขาจะเป็นถ้าขนาดใหญ่ เมื่อถึงทางเข้าถ้าจะพบรูปปั้นยักษ์ (เจ้าเขา) สร้างโดย
ช่างพื้นบ้าน เมื่อปี พ.ศ. 2484

ภาพ วัดคูหาภิมุข (วัดหน้าถ้า) เมื่อแรกสร้าง
แหล่งทที่มา : สานักหอจดหมายเหตุจังหวัดยะลา
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เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ และส่วนที่สองคือ ภายในถ้าเป็นห้องโถงใหญ่ ถ้าแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานปูช นีย
วัตถุที่ส าคัญ คือ พระพุทธไสยาสน์ หนึ่ง ในสามปูชนียสถานที่สาคัญของภาคใต้ เช่นเดียวกับพระบรมธาตุเมือง
นครศรีธรรมราช และพระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฏธานี เป็นการแสดงถึงความรุ่งเรืองของศาสนาพุทธ ในบริเวณ
นี้มาตั้งแต่สมัยอาณาจักรศรีวิชัย สันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 1300 สมัยศรีวิชัย มีขนาดความยาวประมาณ
81 ฟุต 1 นิ้ว เชื่อกันว่าเดิมเป็นปางนารายณ์บรรทมสินธุ์ เพราะมีนาคแผ่พังพานปรกพระเศียร องค์เดิมปั้นขึ้นด้วย
ดินดิบ โครงไม้ไผ่ขัดสานเป็นตะแกรง ภายในองค์พระจึงกลวงเดินได้ตลอด ในราวปี พ.ศ. 2465 พระพุทธไสยาสน์
องค์นี้ได้ถูกน้าจากเพดานถ้าหยดลงถูกพระอุระเบื้องหน้าจนทะลุเป็นรูลึก จึงเอาเหล็กผูกประสานไว้แล้วเอาปูนโบก
ทับจากภายนอก ส่วนข้างในที่เป็นดินเหนียวปั้นเป็นรูปลวดลายสังวาลต่างๆ นั้น ให้เก็บบรรจุไว้ภายในพระองค์ พระ
พุทธไสยาสน์องค์ที่เห็นอยู่ในปัจ จุบันเป็นองค์ที่มีการบูร ณะทับองค์เดิมไว้ ปูนโบกทับภายนอก ปิดบังส่วนที่เป็ น
ลวดลายต่าง ๆ (วิจิตร ศรีสุวิทธานนท์, 2531 : 35) ต่อมาจึงได้ดัดแปลงเป็นพระพุทธไสยาสน์แบบหินยานตามการ
เปลี่ยนแปลงของอิ ทธิพลการนับถือศาสนาจากการเผยแผ่พุทธศาสนาแบบลังกาเข้ามาในภายหลัง ในราวพุทธ
ศตวรรษที่ 14-16
ถ้าศิลป ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตาบลหน้าถ้าในภูเขาวัดถ้า ห่างจากถ้าพระนอนไปทางหัวเขาทิศใต้ประมาณ 1.5
กิโลเมตร ปากถ้าอยู่สูงจากพื้นดินเชิงเขาประมาณ 28.20 เมตร ทางเข้ากว้าง 2 เมตร สูงประมาณ 1.65 เมตร ระยะ
จากปากถ้าลงไปยังพื้นถ้าสูง 4.95 เมตร ตัวถ้ายาว 32.70 เมตร ผู้ที่พบถ้าศิลปคือ หะยีวะงกะจิ ประมาณปี พ.ศ.
2467 โดยภาพจิตรกรรมที่ถ้าศิลปศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีได้ให้ข้อคิดเห็นว่า แม้ว่าภาพเขียนที่ถ้าศิลปจะตกอยู่ใน
สภาพชารุดเสียหายมากก็จริง แต่ก็เป็นศิลปะที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะแสดงให้เห็นถึงสกุลช่างท้องถิ่น ซึ่งมี
ศิลปะของศรีวิชัยแฝงอยู่ แม้จะไม่ถึงขั้นชั้นครูของสมัยพุทธศตวรรษที่ 15 ก็ตาม (ศิลป พีระศรี, 2531 :230) วิธีการ
เขียนภาพก็มีลักษณะเป็นพิเศษโดยเฉพาะเห็นได้จากความกลมของภาพ อันเป็นอิทธิพลจากงานประติมากรรม ซึ่ง
เป็นลักษณะตรงกันข้ามกับจิตกรรมไทยที่มีระยะเพียงสองมิติ โดยภาพจิตรกรรมภายในถ้าศิลป์สามารถอธิบายได้
ดังนี้
ภาพเขียนสมัยก่อนประวัติศาสตร์บนผนังถ้าด้านตรงข้ามกับผนังถ้าที่มีภาพเขียนพุทธประวัติ เป็นภาพ
ที่อยู่ตอนล่างของผนังถ้า เขียนด้วยสีถ่านผสมยางไม้ ประกอบด้วยรูปคนในท่ายืนกาลังเป่าไม้ซางอยู่ตรงกลาง และมี
รูปคนกาลังยิงธนูและรูปสัตว์อยู่รอบ ๆ เป็นลักษณะวงกลม ถัดไปมีภาพของคนและสัตว์เป็นแนวตรง มีอยู่ทั้งสองข้าง
ของภาพที่เป็นรูปวงกลม ภาพเหล่านี้อยู่ในลักษณะเลือนรางอันเนื่องจากมีผู้ ขูดขีดทาลายและขีดเขียนชื่อของตนทับ
ลงไป

ภาพ ภาพจิตรกรรมรูปกลุ่มคน
ภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์นี้ เป็นหลักฐานอย่างดีที่ชี้ให้เห็นว่าในเขตเขาในตาบลหน้าถ้า จังหวัดยะลานี้
เคยมีคนอยู่มาแล้วในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ประเพณีการล่าสัตว์ที่ใช้ลูกดอก ไม้ซาง และธนู ยังคงสืบทอดกันมา
จนถึงพวกเซมังหรือพวกเงาะที่อยู่ในเขตจังหวัดยะลาและเขตประเทศมาเลเซียในปัจจุบัน
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ผนังด้านซ้าย-ขวา ผนังด้านซ้ายมือเขียนภาพพระพุทธเจ้าประทับนั่งเป็นแถวและมีสาวกหรืออุบาสกนั่ง
คารวะคั่น แบบอย่างพระพุทธรูปจาหลักแบบศรีวิชัย ใต้ลงมามีพระพุทธรูปปางลีลา คล้ายพระพุทธรูปลีล าแบบ
สุโขทัย ซึ่งศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี (2531 : 227) ได้ให้แนวคิดว่าพระพุทธรูปลีลาของจังหวัดยะลาและสุโขทัยนั้น
มีที่มาจากแหล่งเดียวกัน คือ ศิล ปะของอินเดีย แต่พระพุทธรูปลีลาของจังหวัดยะลาอยู่ในท่วงท่าดูเป็นจริงตาม
ธรรมชาติมากกว่าของสุโขทัย ท่าของการวางพระบาทก็เป็นอย่างท่าของคนจริง ๆ และภาพผู้หญิงยืนเป็นหมู่สามคน
เข้าใจว่าเป็นธิดามาร โดยเป็นที่น่าสนใจด้วยเหตุ 2 ประการ คือ ประการแรก งานจิตรกรรมไทยสมัยแรก หารูป
ผู้หญิงปรากฏให้เห็นได้ยาก ส่วนภาพจาหลักของศรีวิชัยที่บรมพุทโธมีรูปผู้หญิงปรากฏอยู่ ทั่วไป ประการที่สอง รูป
ผู้หญิงยืนเป็นหมู่นี้วงรัศมีรอบศีรษะเป็นดอกบัวตูม อันเป็นแบบของไทยชัด ๆ ความจริงจึงอาจเป็นไปได้ว่าได้มีการ
ซ่อมภาพเขียนนี้ในสมัยอยุธยา และผนังด้านขวาก็มีภาพหลายภาพแต่ลบเลือนเสียมาก สีที่ใช้เขียนมีสีแดง สีดาหรือ
สีน้าเงิน และสีเหลือง

ภาพ ภาพจิตรกรรมรูปพระพุทธเจ้า และพระอัครสาวก
เมื่อพิจารณารวมกันกับภาพเขียนพุทธประวัติแล้ว ก็อาจจะกล่าวได้ว่าถ้าศิลปะนี้เป็นโบราณสถานที่มีการ
ต่อเนื่อง เป็นแหล่งที่คนตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์จนถึงยุคแรก ๆ ของประวัติศาสตร์เข้ามาใช้ และทาเป็นศาสนสถาน
สาหรับระยะของภาพอาจอยู่ในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 19-20 อันเป็นระยะเวลาที่พุทธศาสนาได้รับการ
ฟื้นฟูขึ้นอีกวาระหนึ่ง เมื่อพระภิกษุสงฆ์ลังกาเข้ามาเผยแผ่ในนครศรีธรรมราช ทาให้กิจกรรมเกี่ยวกับศาสนาไหวตัว
ขึ้นในภาคใต้ของประเทศไทย อาจกล่าวได้ว่าภาพเขียนสีในถ้าศิลปที่จังหวั ดยะลานี้เป็นการแสดงออกในระยะบั้น
ปลายของของศิลปะสกุลช่างท้องถิ่น ซึ่งยังธารงไว้ซึ่งลักษณะโดยเฉพาะของศิลปะศรีวิชัยให้ปรากฏอยู่
นอกจากนี้ยังมีการขุดค้นพบตามถ้าต่าง ๆ ในภูเขาวัดถ้า และภูเขากาปั่น โดยมีการขุดค้นพบพระพิมพ์ดิน
ดิบ สถูปดินดิบขนาดเล็ก สถูปสาริด เม็ดพระศก อิฐฐานพระพุทธรูป พระพุทธรูปสลักในหิน พระพุทธรูปสาริดสมัย
ต่าง ๆ และเครื่องถ้วยจีนอีกจานวนหนึ่ง ซึ่งพระพิมพ์ดินดิบที่ขุดค้นพบ มีลักษณะเดียวกับที่ขุดค้นพบตามถ้าต่าง ๆ
ในชุมชนโบราณตั้งแต่เมืองไชยาลงไปจนถึงสุมาตราและชวา อันเป็นดินแดนที่เชื่อว่าเป็นอาณาจั กรศรีวิชัย เมื่อราว
พุทธศตวรรษที่ 12-18 พระพิมพ์ที่พบที่ภูเขาทั้งสองแห่งนี้มีอยู่สองแบบด้วยกัน คือ แบบแรกทาเป็นรูปพระโพธิสัตว์
อวโลกิเตศวร สองกร สี่กร และหกกร ทั้งที่เป็นองค์เดียวกัน และมีเทวสตรีขนาบข้างอยู่ซ้ายขวา ทั้งที่ประทับนั่งและ
ประทับยืน แบบนี้ดูลักษณะเนื้อดินเก่ากว่าแบบที่สอง ส่วนแบบที่สองมักทาเป็นรูปพระพุทธเจ้า มีทั้งประทับนั่งและ
ประทับยืน ที่ประทับยืนมักแสดงปางปฐมเทศนา มีพระโพธิสัตว์องค์ต่าง ๆ ยืนขนาบข้างซ้ายขวา เบื้องบนมีเทพ
ชุมนุม เบื้องล่างมีพญานาคชูดอกบัวรอง พระบาทเป็นปัทมาสน์ ถ้าเป็นรูปพระพุทธเจ้าประทับนั่งมักทาเป็นรูปปาง
ประทานพรอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ มีพญานาคชูดอกบัว เป็นปัทมาสน์และมีสถูปขนาบซ้ายและขวา
ศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนบ้านหน้าถ้า เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การจัดการสู่ชุมชน
จากการศึกษาผ่านบริบทต่าง ๆ ของชุมชนหน้าถ้า ผ่านข้อมูลทางประวัติ ศาสตร์ สภาพทางสังคม และ
มุมมองผ่านวิถีทางวัฒนธรรม เพื่อมุ่งหาศักยภาพและความเข้มแข็ง ของชุมชน ตลอดจนรูปแบบ คุณค่าทางด้าน
ทรัพยากรต่างๆ ภายในพื้น ถือเป็นชุมชนที่มีการตั้งมาอย่างยาวนาน และมีความหลากหลายทางด้านศาสนาของ
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ผู้คนในพื้นที่ ที่อาศัยอยู่ร่วมกันประกอบด้วยชาวไทย-พุทธ ร้อยละ 70 ของพื้นที่ ในหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 และชาว
ไทย-มุสลิม ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ในหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ความเป็นอยู่ในวิถีชีวิตแบบชนบทกึ่งชุมชนเมือง ถือเป็นเขต
อาเภอเมืองรอบนอกที่มีประชากรกลุ่มคนชาวไทยพุทธอาศัยร่ววมกับชาวไทยมุสลิมในประมาณที่ มาก โดยผู้คนทั้ง
สองกลุ่มมีการนับถือต่างศาสนาแต่กลับอาศัยอยู่ร่วมกันด้วยความสัมพันธ์ในแบบพึ่งพาซึ่งกันและกันเช่นเดิมแบบใน
อดีต แม้ปัจจุบันจะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ ส่งผลทางลบในภาพลักษณ์ระหว่างไทยพุทธ-มุสลิม แต่คนในพื้นที่
กลับอาศัยอยู่ร่วมกันได้แบบสันติ เมื่ อชายไทยพุทธมีกิจกรรมงานอันใดชาวไทยมุสลิมก็มาร่วมงานหรือร่วมเป็นแรง
กาลังให้แก่กัน และในทางกลับกันชาวไทยพุทธก็ค่อยเป็นแรงกาลังให้แก่มุสลิมในการทากิจกรรมหรือเทศการใดก็
ตาม และยังมีการประกอบกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมประเพณีร่วมกัน ซึ่งถือเป็นสิ่งสาคัญที่เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิด
ความเข้มแข็งภายในชุมชน ที่ยังคงดาเนินอยู่ต่อมาจนปัจจุบัน โดยความร่วมมือของชาวบ้านทั้งสอง สิ่งที่แสดงให้เห็น
ชัดเจนถึงความเข้มและการมีส่วนร่วมที่เด่นชัดของตัวชุมชนก็คือการร่วมกันอนุรักษ์และรักษาแหล่งโบราณสถาน
ภายในเขาหน้าถ้า ที่แม้โบราณสถานแห่ง นี้ จะเป็นของศาสนาพุทธแต่ชาวมุส ลิมก็ยังคอยเข้ามามีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และดูแลแหล่งโบราณสถานที่อยู่ภายในหมู่บ้านของตนให้อยู่สืบไป และนอกจากนี้ผู้คนภายในชุมชนยังคอยที่
จะผลักดันและส่งเสริมให้ตัวชุมชนกลับมามีความได้รับความนิยมเหมือนเมื่อครั้งในอดีตโดยมีการรวมกลุ่ มกันจัดตั้ง
กลุ่มเพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนของตน เป็นการขับเคลื่อนและดาเนินการภายชุมชน จากความร่วมมือของผู้คนภายใน
ชุมชนที่มีความเข้มแข็งและพร้อมที่จะขับเคลื่อนชุมชน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่สามารถนาไปสู่แนวทางในการ
ร่วมมือจัดหาแนวทางสู่การจัดการแหล่งมรดกวัฒนธรรมวัดคูหาภิมุขสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมที่จะนาประโยชน์กลับคืนมาสู่ผู้คนในชุมชน
รูปแบบแนวทางและวิธีการจัดการแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมวัดคูหาภิมุข ชุมชนบ้านหน้าถ้า ให้
เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแก่ชุมชน และเกิดการส่งเสริมทางด้านการท่องเที่ยว
การจัดการแหล่งเรียนรู้ทางมรดกวัฒนธรรม โดยการจัดการสร้างพื้นฐานทางองค์ความรู้เกี่ยวกับแหล่ง
มรดกทางวัฒนธรรมวัดคูหาภิมุขขึ้น เพื่อจัดเป็นข้อมูลที่สารมาถเผยแพร่ออกสู่ภายนอก เกิดประโยชน์แก่ผู้คนใน
พื้นที่และผู้คนภายนอก ตลอดจนสู่การจัดการเป็นแหล่งเรียนรู้ ในทางด้านมรดกวัฒนธรรมที่สามารถจับต้องได้ อาทิ
แหล่ง โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิล ปวัตถุ และรวมไปถึง มรดกทางวัฒนธรรมที่มีชีวิตที่จับต้องไม่ได้นั่นก็คือ ภูมิ
ปัญญา พิธีกรรม และประเพณี โดยจัดทาข้อมูล ในทางด้านเอกสาร ที่จ ะใช้เป็นสื่อในการเผยแพร่องค์ ความรู้นี้
เสริมสร้างความเข้าใจ และเกิดการเรียนรู้ของผู้คนในท้องถิ่น โดยสามารถใช้ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ และสามารถ
เป็นแหล่งเรียนรู้จากทั้งสื่อที่เป็นสิ่งพิมพ์ให้ความรู้ หรือพื้นที่โบราณสถาน เพื่อให้ผู้คนในพื้นที่ชุมชน เกิดความรับรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้อง และความตระหนักถึงมรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่ชุมชนสู่การอนุรักษ์อย่างถูกวิธี ตลอดทั้ง
สามารถผลักดันให้แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้เป็นสิ่งขับเคลื่อนและผลักดันให้แหล่งพื้นที่ชุมชนเกิดเป็นการ
ท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมได้
การจัดการเพื่อให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวเชิงมรดกทางวัฒนธรรม การจัดการให้แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม
วัดคูหาภิมุข สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยใช้คุณค่าของแหล่งมรดกวัฒนธรรมที่ประกอบไปด้วย ศาสน
สถานอันเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ แหล่งโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ และเป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุที่มีคุณค่าจาก
การขุดค้นทางโบราณคดี เป็นตัวส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขึ้นภายในพื้นที่ให้เกิดการท่องเที่ยวที่มุ่ง
ศึ ก ษาเรี ย นรู้ สั ง คมและสภาพความเป็ น อยู่ ข องคนท้ อ งถิ่ น ต่ า ง โดยผ่ า นสิ่ ง ที่ แ สดงความเป็ น วั ฒ นธรรม เช่ น
ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเพณี พิธีกรรม วิถีการดาเนินชีวิต และสิ่งต่าง ๆ ที่แสดงถึงความเจริญ
รุ่งเรื่องในการดาเนินชีวิตของบุคคลในแต่ละยุคแต่ละสมัย ซึ่งผู้ที่มาท่องเที่ยวจะได้รับทราบถึงประวัติความเป็นมา
ความเชื่อ ความศรัทธา ความนิยมของบุคคลในอดีตที่มีมรดกวัฒนธรรมเป็นสื่อในการสืบทอดและส่งผ่านมาถึงคนรุ่ น
ปัจจุบัน โดยการนาวัฒนธรรมมาเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์การตลาดและการส่งเสริมการตลาด ผ่านการดาเนินกิจกรรม
ในการผลิตสินค้าและบริการจากผู้คนในท้องที่ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดี (Product) ราคาที่เหมาะสม (Price) ช่องทาง ใน
การจัดจ าหน่าย (Place) และ การส่ง เสริมการตลาด (Promotion) มาเป็นเครื่องมือในการขยายกลุ่มเป้าหมาย
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นักท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลทางด้านรายได้และเศรษฐกิจของคนในพื้นที่ได้ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
จาเป็นที่ต้องมีการส่งเสริมการตลาดมาช่วยดาเนินงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการจัด
กิจกรรม เพื่อเป็นเครื่องมือสาคัญของการส่งเสริมการตลาดการเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยการได้รับความ
สนับสนุนจากทางภาครัฐ หน่วยงานราชการในพื้นที่ ตลอดทั้งความร่วมมือของผู้คนในพื้นที่สู่การจัดการให้แหล่ง
มรดกทางวัฒนธรรมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชึ้น
อภิปรายผลการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย การจั ด การแหล่ ง มรดกทางวั ฒ นธรรมวั ด คู ห าภิ มุ ข อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ยะลา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อที่จะ 1) เพื่อศึกษาบริบททางประวัติศาสตร์ ตลอดจนลักษณะสังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดยะลา
2) เพื่อศึกษาแหล่งมรดกวัฒนธรรมวัดคูหาภิมุข ชุมชนบ้านหน้าถ้า ตลอดจนศั กยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน
บ้านหน้าถ้า เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การจัดการสู่ชุมชน 3) เพื่อเสนอรูปแบบแนวทาง และวิธีการจัดการแหล่งมรดก
ทางวัฒนธรรมวัดคูหาภิมุข ชุมชนบ้านหน้าถ้า ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแก่ชุมชน และ
เกิดการส่งเสริมทางด้านการท่องเที่ยว และจากการศึกษาจะสามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์ได้ดังต่อไปนี้
บริบททางประวัติศาสตร์ จากการพบร่องรอยทางอารยธรรรมและการขุดค้นพบวัตถุโบราณต่างๆ ทาให้
ทราบโดยแน่ว่าบริเวณพื้นที่ในแถบนี้ เป็นสิ่งที่สามารถยืนยันว่าเมืองยะลาแห่งนี้เคยเป็นเมืองที่เก่าแก่โบราณ กลุ่ม
เมืองเหล่านี้เป็นที่ตั้งของเมืองท่าภายในมาเป็นระยะเวลาหลายร้อยปี ก่อนจะเคลื่อนย้ายตัวเมืองไปอยู่ริมทะเล และ
กลายเป็นเมืองท่าชายฝั่งริมอ่าวขนาดใหญ่ของคาบสมุทรทางฝั่งทะเลตะวันออกคือ “รัฐปัตตานี” ทาให้ชุมชนท้องถิ่น
แถบเมืองยะลาเดิมจึง กลายเป็นส่วนหนึ่ง ภายใต้รัฐปัตตานีสืบไป ส่งผลให้บริเวณนี้ถือว่าอยู่ในตาแหน่งที่เป็ นจุ ด
กึ่งกลางระหว่างการเดินทางข้ามภูมิภาคที่ชัดเจนที่สุด จนกระทั่งถึงสมัยที่ต้องเสียอานาจการปกครองให้แก่สยาม
และกลายเป็นเมืองหนึ่งของบริเวณเจ็ดหัวเมืองที่ถูกแบ่งแยกเพื่อปกครอง และได้รับการแยกออกจากเมืองปัตตานี
จนกลายเป็นเมืองยะลาในที่สุด ในทางสภาพสังคมและวัฒนธรรมของเมืองยะลาซึ่งมีความหลากหลายในพื้นที่เกิด
จากการเคยเป็นชุมชนเมืองท่าโบราณ มีการค้าขายติดต่อกับต่างชาติ ทั้งทางด้านตะวันตก (อินเดีย) ตะวันออกกลาง
และตะวันออก (จีน) ที่เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนและเกิดการถ่ายโอนในทางวัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี
โดยมี ก ารรั บ เอาวั ฒ นธรรมจากภายนอกเข้ า มาสู่ ตั ว พื้ น ที่ อั น เห็ น ได้ จ ากรู ป แบบทางศิ ล ปกรรม และ
สถาปัตยกรรม ของแหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุที่มีการค้นพบจากภายในพื้นที่ จึงทาให้เมืองยะลาตั้งแต่ใน
อดีตจนปัจจุบันถือเป็นเมืองแห่งความหลากหลายหรือเมืองพหุทางวัฒนธรรม ที่ผู้คนในพื้นที่มีหลากหลายเชื้อชาติ
ศาสนา อาทิ ไทย-พุทธ มุสลิม คริสต์ ซิกส์ เข้ามาอาศัยอยู่ และต่อมาได้มีการตั้งถิ่นฐาน และมีการผสมรวมกันของ
หลายเชื้ อ ชาติ ต่ า งมี ห น้ า ตา รู ป ลั ก ษณะ ผิ ว พรรณ ภาษาพู ด และประเพณี กั บ คนพื้ น ถิ่ น จึ ง ท าให้ เ กิ ด ความ
หลากหลายทางด้านเชื้อชาติในพื้นที่ดินแดนแห่งนี้ และส่งผลให้ภายในพื้นที่ชุมชนหน้าถ้าซึ่งเป็นพื้นที่มีการพบแหล่ง
มรดกทางวัฒนธรรมที่ยังตกทอดมาถึงปัจจุบันคือศาสนาสถานประดิษฐาน พระพุทธไสยาสน์สมัยศรีวิชัย ที่วัดคูหาภิ
มุข และจากการขุดค้นทาให้พบถึงแหล่ง มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นโบราณคดีที่สาคัญผ่านการบันทึกเรื่องราวของ
ผู้คนในประวัติศาสตร์ และบันทึกศิลปกรรมทางพุทธศาสนาในรูปแบบจิตรกรรมฝาผนังที่ถ้าศิลป์ตลอดทั้งการขุด
ค้นพบพระพิมพ์ดินดิบ สถูปดินดิบขนาดเล็ก สถูปสาริด เม็ดพระศก อิฐฐานพระพุทธรูป พระพุทธรูปสลักในหิน
พระพุทธรูปสาริดสมัยต่างๆ และเครื่องถ้วยจีนอีกจานวนหนึ่ง ซึ่งเป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของ
การเป็นเมืองท่าที่สาคัญเมืองหนึ่ง และการเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การสร้างเป็นศาสนสถานในทางความเชื่อของผู้คนใน
สมัยก่อนด้วย
ผู้ศึกษาจึงเสนอการเสนอรูปแบบและวิธีการจัดการที่เหมาะสมในการจัดการแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมวัด
คูหาภิมุข ชุมชนบ้านหน้าถ้า อาเภอเมืองจังหวัดยะลา เพื่อให้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แก่ชุมชน และเกิดการส่งเสริมทางด้านการท่องเที่ยว โดยการเสนอแนวทางรูปแบบในการจัดการดังนี้ โดยการจัดการ
สร้างพื้นฐานทางองค์ความรู้เกี่ยวกับแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมวัดคูหาภิมุขขึ้น เพื่อจัดเป็นข้อมูลที่สารมาถเผยแพร่
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ออกสู่ภายนอก เกิดประโยชน์แก่ผู้คนในพื้นที่และผู้คนภายนอก ตลอดจนสู่การจัดการเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยจัดทา
ข้อมูลในทางด้านเอกสารใช้เป็นสื่อในการเผยแพร่องค์ความ เสริมสร้างความเข้าใจ และเกิดการเรียนรู้ของผู้คนใน
ท้องถิ่น และแนวทางการจัดการสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยใช้คุณค่าของแหล่งมรดกวัฒนธรรมที่
ประกอบไปด้วย ศาสนสถานอันเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ แหล่งโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ และเป็นแหล่งรวบร วม
โบราณวัตถุที่มีคุณค่าจากการขุดค้นทางโบราณคดี เป็นตัวส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขึ้นภายในพื้นที่
ผ่านการดาเนินกิจกรรมในการผลิตสินค้าและบริการจากผู้ค นในท้องที่ และโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการจัด
กิจกรรม เพื่อเป็นเครื่องมือสาคัญของการส่งเสริมการตลาดการเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยการได้รับความ
สนับสนุนจากทางภาครัฐ หน่วยงานราชการในพื้นที่ ตลอดทั้งความร่วมมือของผู้คนในพื้นที่สู่การจัดการให้แหล่ง
มรดกทางวัฒนธรรมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยการจัดการแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม วัดคูหาภิมุข อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พบว่า
ชุ ม ชนแห่ ง นี้ มี ค วามพร้อ มทางด้ า นศิล ปวั ฒ นธรรมประเพณีแ ละแหล่ง โบราณสถาน ถื อ เป็ น ต้ น ทุ น ที่ ส ามารถ
ดาเนินการสู่การจัดการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีและมีประโยชน์ต่อผู้คนในพื้นที่ได้ และยังสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
ให้ ทั้ ง ความเพลิ ด เพลิ น และความรู้ ไ ด้ อี ก ด้ ว ยถ้ า หากเกิ ด การจั ด การในรู ป แบบของการจั ด กรรมที่ ดี ขึ้ น ได้ แต่
สถานการณ์ภายในชุมชนที่มีข้อจากัดในทางด้านของความมั่นคง และภาพลักษณ์ของตัวพื้นที่ที่ถูกสื่อสะท้อนออกไป
นั้น ยังคงเป็นภาพที่อยู่ในด้านลบอยู่ ดังนั้นหากต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาจัดการให้แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม
แห่งนี้เป็นที่ยอมรับและกลับมาได้รับความนิยมเหมือนดังเดิม อันดับแรกที่พึงกระทาก็คือการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์
และทัศนคติของผู้คนทั้งภายในชุมชนและที่ประชาสัมพันธ์ออกสู่ภายนอกให้มีความปลอดภัย และน่าไว้วางใจในการ
มายัง พื้นที่แห่ง นี้ เพื่อเป็นการปรับทัศ นคติและภาพลักษณ์ที่มีต่อพื้นที่ในเขตสามจัง หวัดชายแดนภาคใต้ และ
นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้เกิดผลดีกับพื้นที่ได้อีกด้วย
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แนวทางการจัดการและสื่อความหมายโบราณวัตถุสถานใน
วัดเทพปราสาทสระกาแพงน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
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In Wat Thep Prasat Sa Kamphaeng Noi, Sisaket
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Thanyapong Sararat1, Khanungchai Viriyasoonthon,Ph.D.2
and Chonthicha Rojanasang3
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์และสื่อความหมายโบราณวัตถุสถานในวัดเทพปราสาท
สระกาแพงน้อย จังหวัดศรีสะเกษ เนื่องจากในปัจจุบันโบราณวัตถุสถานในวัดเทพปราสาทสระกาแพงน้อยขาดการ
ดูแลรักษา จึงทาให้มีสภาพที่ทรุดโทรม คณะผู้วิจัยจึงต้องการเสนอแนวทางในการอนุรักษ์และสื่อความหมายแก่
โบราณวั ต ถุ ส ถานในวั ด เทพปราสาทสระก าแพงน้ อ ยในฐานะที่ เ ป็ น ทรั พ ยากรทางวั ฒ นธรรมประเภทแหล่ง
ประวัติศาสตร์ของชุมชนให้ดารงอยู่ต่อไปและเป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไปในสังคม โดยมีวิธีการศึกษาจากการค้นคว้า
โดยการเก็บข้อมูลจากบุคคลในพื้นที่ และศึกษาจากเอกสารทางประวัติศาสตร์ชั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิ
ผลการวิจัยพบว่า โบราณวัตถุสถานภายในวัดเทพปราสาทสระกาแพงน้อยที่สาคัญ คือปราสาทสระกาแพง
น้อย และสระน้ารัชดาภิเษก มีการจัดการในการทาความสะอาดสถานที่ แต่สภาพของโบราณสถานนั้นบางส่วนมี
ความทรุดโทรมจากธรรมชาติและการกระทาของมนุษย์ อีกทั้งขาดการทาการอนุรักษ์อย่างจริงจัง เนื่องจากขาดแผน
และงบประมาณด้านทางการอนุรักษ์ และขาดความสนใจจากบุคคลในพื้นที่ จึงทาให้คณะผู้วิจัยสนใจเสนอแนว
ทางการอนุรักษ์และสื่อความหมายเพื่อให้โบราณวัตถุสถานภายในวัดเทพปราสาทสระกาแพงใหญ่เป็นที่รู้จักและ
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ABSTRACT
The objective of this research is to determine ways to conserve and interpret ancient
artifacts in Wat Thep Prasat Sa Kamphaeng Noi, Si Sa Ket Province due to currently, antiques or
ancient places in Wat Thep Prasat Sa Kamphaeng Noi lack maintenance, causing a deteriorating
condition, so the research team would like to propose ways to conserve and convey meaning to
antiques in Wat Thep Prasat Sa Kamphaeng Noi as a cultural and historical resource in the area of
the community, and to be known to the general public in society by studying methods from
research by collecting information from local people and studying from primary and secondary
historical documents.
The results of the research found that the important antiques and ancient places in Wat
Thep Prasat Sa Kamphaeng Noi such as Prasat Sa Kamphaeng Noi and Ratchadaphisek pool had
cleanliness management but the condition was partially decayed by nature and human actions as
well as lack of serious conservation due to the lack of plans and budget for conservation and lack
of interest from people in the area Therefore, the research team was interested in proposing
guidelines for conservation and interpretation in order to make antiques and ancient places inside
Wat Thep Prasat Sa Kamphaeng Noi to be well known and recovered to be a local cultural heritage
and a historical learning resource of the community
Key word: Prasat Sa Kamphaeng Noi, Antiques and ancient places management, Wat Thep
Prasat Sa Kamphaeng Noi, Conservation, Conveyin
บทนา
วัดเทพปราสาทสระกาแพงน้อย หรือ วัดสระกาแพงน้อย เป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่บ้าน
กลาง ตาบลขะยูง อาเภออุทุมพรพิสัย จัง หวัดศรีส ะเกษ ริมถนนหลวงหมายเลข 226 หรือสายนครราชสีมา อุบลราชธานี (แต่เดิมขึ้นกับบ้านหนองหญ้าปล้อง ตาบลหนองหญ้าปล้อง) (ประวั ติมหาดไทยส่วนภูมิภาค, 2529
:109) มีศาสนสถานที่สาคัญ คือ ปราสาทสระกาแพงน้อย มีลักษณะเป็นปรางค์ที่ก่อด้วยศิลาแลงทั้งหลัง ผังเป็นรูป
สี่เหลี่ยมย่อมุม มีมุขต่อออกไปทางตะวันออกเชื่อมต่อกับฐาน มีวิหารผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งยังมีทับหลังศิลาทราย
จาหลักเป็นรูปพระศิวะและพระอุมาประทับบนหลังโคนนทิ พร้อมฐานศิวลึงค์หินทรายตั้งอยู่ มีบรรณาลัยก่อด้วย
ศิลาแลงอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ โคปุระก่อด้วยศิลาแลงอยู่ทางตะวันออก เชื่อมต่อด้วยกาแพงศิลาแลงล้อมรอบ
องค์ ป รางค์ ทั้ ง สี่ ด้ า น เหนื อ ประตู ยั ง มี ทั บ หลั ง หิ น ทรายสลั ก รู ป พระกฤษณะปราบนาคกา ลิ ย ะ มี ส ระน้ าทรง
สี่เหลี่ยมผืนผ้า กรุด้วยศิลาแลงเป็นขั้นบันไดลงไปทั้ง สี่ด้านอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และในส่วนอายุของ
ปราสาท สันนิษฐานว่าคงจะมีการก่อสร้าง 2 สมัย เนื่องจากเคยมีทับหลังซึ่งกาหนดอายุจากภาพสลักได้ราวพุทธ
ศตวรรษที่ 16 แต่รูปแบบของสิ่งก่อสร้างในปัจจุบันเป็นศิลปะขอมแบบบายน ร่วมสมัยกับรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่
7 มีอายุราวพุทธศตวรรรษที่ 18 และโบราณแห่งนี้มีการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 52 ตอนที่ 75 วันที่ 8 มีนาคม 2478 และมีการประกาศกาหนดขอบเขตโบราณสถานโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 99 ตอนที่ 255 วันที่ 8 มีนาคม 2478 (ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดศรีสะเกษ, 2535: 17)
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ความเป็นมาของวัดเทพปราสาทสระกาแพงน้อย มีหลักฐานปรากฏอยู่ในหนังสือโบราณสถาน โบราณวัตถุ
จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวคือ พระภิก ษุทองสด อตฺถภาโม เป็นชาวบ้านข่า อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ธุดงด์มาถึงและจาพรรษาอยู่ก่อนเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2513ต่อมาภายหลังพระภิกษุรุ่นหลังได้เข้ามาพัฒนาพื้นที่
แถบนี้ จนถูกตั้งเป็นวัดเทพปราสาทสระกาแพงน้อยในวันที่ 21 สิงหาคม 2527 และได้มีการสร้า งศาลาการเปรียญ
อุโ บสถ หอสวดมนต์ ศาลาอเนกประสงค์กลางน้ า กุฏิจ านวน 6 หลัง มีการสร้างกาแพงล้อมรอบวั ด และเขต
โบราณสถาน สร้างซุ้มประตูทางเข้าและสิ่งอานวยประโยชน์อื่นๆ ที่จาเป็น อาทิ ห้องน้า ห้องสุขา ไว้ให้บริการแก่
สาธุชน เป็นต้น และวัดเทพปราสาทสระกาแพงน้อยได้พัฒนาก้าวหน้าภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้จากแรงบุญ และ
แรงศรัทธาของชุมชน และพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป จึงได้เห็นภาพดังที่ปรากฏในปัจจุบัน (ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดศรี
สะเกษ, 2526 : 2-3 )
เนื่องจากแหล่ง โบราณสถานแห่ง นี้มีความสาคัญในฐานะศาสนสถานโบราณของจังหวัดศรีส ะเกษ ใน
ขณะเดียวกันการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษได้ประกาศให้ปราสาทสระกาแพงน้อยให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของ
จังหวัดศรีสะเกษ แต่ยังไม่ได้รับความนิยมเทียบเท่าปราสาทสระกาแพงใหญ่ (ในส่วนของวัดเทพปราสาทสระกาแพง
น้อยไม่ได้ประกาศ) และเอกสารการท่องเที่ยวของจังหวัด บางส่วนไม่ได้กล่าวถึงวัดแห่งนี้ (จังหวัดศรีสะเกษ, 2556 :
127) จากการสารวจภาคสนาม สภาพของวัดนั้นขาดการดูแลอย่างจริงจัง มีน้าเสียกักขังในบริเวณสระน้าอยู่ตลอดปี
เนื่องจากมีชุมชนอยู่บริเวณหลังวัด ทาให้บริเวณของโบราณสถานนี้มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ ส่งผลให้ผู้คนไม่เข้าไปยัง
สถานที่แห่งนั้น อีกทั้งป้ายจัดแสดงความเป็นมาของวัด ศาสนสถานภายในวัดและป้ายแนะนาการเดินทางไปยัง
สถานที่นั้นชารุดทรุดโทรม ทาให้ไม่สามารถอ่านข้อความต่างๆ จากป้ายที่แสดงนั้นได้ ส่งผลให้สถานที่แห่งนั้นไม่เป็น
ที่รู้จักสาหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมา บริเวณถนนสายนครราชสีมา-ศรีสะเกษ ต้องสอบถามจาก
ชาวบ้านที่อยู่บริเวณแถบนั้น และจากการสอบถามเบื้องต้น ผู้คนที่อยู่ภายในบ้าตาบลขะยูงในช่วงกลุ่มอายุ 15-65 ปี
บางส่วนรู้จักชื่อของศาสนสถาน แต่ไม่ทราบว่ามีความสาคัญอย่างไร และมีศาสนสถานอะไรที่สาคัญอื่นๆ อีกภายใน
วัดเทพปราสาทสระกาแพงน้อย
จากข้อมูลข้างต้น พบว่าในปัจจุบันคงเหลือศาสนสถานที่สาคัญคือ ปราสาทสระกาแพงน้อย และพื้นที่
โดยรอบ ได้แก่ บาราย และสระน้า “รัชดาภิเษกศรีสะเกษ” และบาราย หรือสระน้า (ใหญ่) ที่มีการสร้างโบสถ์น้า
หรือสิมไว้กลางสระ และมีสะพานพญานาค รวมถึงกองศิลาแลงและหินทรายที่เหลือจากการขุดแต่งปราสาทสระ
กาแพงน้อย สิ่งเหล่านี้มีสภาพที่บ่งชี้ว่าขาดการดูแลรักษามาเป็นเวลานานจากชุมชนและกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่วัด
เทพปราสาทสระกาแพงน้อยและปราสาทสระกาแพงน้อย เป็นโบราณสถานสาคัญที่บอกเล่าความเป็นมาของพื้นที่
และกลุ่มคนท้องถิ่น โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์เขมรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็นเมือง
ร้อยปราสาท และเมืองศรีสะเกษจะเป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไปจากงาน “เทศกาลดอกลาดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่า
ไทศรีสะเกษ” หรืองาน “ศรีพฤทเธศวร” เป็นต้น ผู้ศึกษาเห็นว่าสามารถอนุรักษ์หรือจัดการศาสนสถาน เพื่อให้เป็น
สถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้หรือท่องเที่ยวประจาชุมชนตาบลขะยูงต่อไป โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาของการก่อสร้างศาสนสถานและความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่
ใกล้เคียงกับบริเวณวัดในปัจจุบัน ให้ผู้ที่สนใจได้ประจักษ์ถึงความสาคัญของวัดในฐานะทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่
สามารถสื่อการแสดงเรื่องราวในอดีตได้เป็นอย่างดี คณะผู้วิจัยจึงได้เสนอแนวคิดหรือการอนุรักษ์และสื่อความหมาย
ของโบราณวัตถุสถานในวัดเทพปราสาทสระกาแพงน้อย จังหวัดศรี สะเกษ โดยเฉพาะชาวเขมรที่อาศัยอยู่ในชุมชน
แถบวัดเทพปราสาทสระกาแพงน้อย ซึ่งบรรพชนของกลุ่มคนเหล่านี้เป็นผู้สร้างสรรค์ปราสาทสระกาแพงน้อยขึ้น จึง
อาจกล่าวได้ว่า ปราสาทสระกาแพงน้อย เป็นโบราณสถานที่ส าคัญที่บอกเล่าความเป็นมาของพื้นที่และกลุ่มคน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะกลุ่ม คนไทยเชื้อสายเขมรที่มีชื่อเสียงที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปจากงาน “ศรีพฤทเธศวร” ซึ่งเป็น
งานประจาปีของจังหวัดศรีสะเกษซึ่งจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนมีนาคมของทุกปี (รายงานการสัมมนาประวัติศาสตร์ศรีสะ
เกษ, 2548 : 9)

595

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ยัง ไม่พบงานวิจัยที่ศึกษาในเรื่องดัง กล่าวโดยตรง แต่
คณะผู้วิจัยได้อาศัย 1) แนวคิดการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่กล่าวว่า การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม เป็น
การศึกษาวิจัย การอนุรักษ์ การสงวนรักษา และการฟื้นฟู การดูแล ทานุบารุง และการพัฒนาทรัพยากรวัฒนธรรม
และข้อมูล ที่เกี่ยวข้ องที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบที่เกิดจากการดาเนินกิจ กรรม หรือ
โครงการพัฒนาด้านกายภาพต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางลบหรือเกิดความเสียหายต่อแหล่งโบราณคดี
โบราณสถาน และทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทอื่นๆ (ธนิก เลิศชาญฤทธิ์, 2551 : 12 – 13) 2) แนวคิดการอนุรักษ์
เพื่อสงวนรักษา ปฏิสังขรณ์และบูรณะ เป็นการทาความเข้าใจพื้นที่อนุรักษ์โ ดยการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งที่เป็น
เอกสารและข้อมูลทางกายภาพ เพื่อที่จะได้เข้าใจในภาพรวมของการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่นั้น (ปิ่น
รัชฏ์ กาญจนัษฐิติ, 2552 : 64) 3) แนวคิดการสื่อความหมาย เป็นการใช้เพื่อบอกเล่าเรื่องราวเพื่อให้คนเข้าใจสิ่ง
ต่างๆ เช่น ปราสาทสระกาแพงน้อย สื่อถึงอิทธิพลของอารยธรรมขอมในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ สระน้าโบราณ สื่อถึง
ความเชื่อเรื่องน้าศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมต่างๆ ซึ่งแนวคิดการสื่อความหมายนับเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทาให้ผู้ช มเกิ ด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโบราณวัตถุสถานในเขตวัดเทพปราสาทสระกาแพงน้อยที่จะทาให้โบราณวัตถุส ถาน
สามารถได้ รั บ การจั ด การได้ อ ย่ า งเหมาะสมต่ อ ไป และ 4) แนวคิ ด การจั ด การภู มิทั ศ น์ วั ฒ นธรรม ที่ จ ะท าให้
โบราณสถานแห่งนี้ได้รับการฟื้นฟูจากสภาพที่ขาดการดูแลรักษา และมีความทรุดโทรมจากการทาลายของมนุษย์
และธรรมชาติ (เกรียงไกร เกิดศิริ, 2551 : 11)
จากแนวคิดทั้ง 4 แนวคิด คณะผู้วิจัยมีค วามเห็นว่าแนวคิดเหล่านี้มีค วามเหมาะสมที่จ ะนามาทาการ
อนุรักษ์และสื่อความหมายโบราณวัตถุสถานภายในวัดเทพปราสาทสระกาแพงน้อย โดยการศึก ษาถึงสภาพปัญหา
และสภาพปัจจุบันของโบราณวัตถุสถานจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโบราณวัตถุส ถาน การสัมภาษณ์จากผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง และการสารวจพื้นที่จริง เพื่อที่จะทาให้ทราบถึงปัญหาที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน สาหรับการอนุรักษ์และสื่อความหมายนี้ คณะผู้วิจัยเห็นว่าแนวคิดในการอนุรักษ์ แนวคิด
ในการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม ควรนามาประยุกต์กัน เพื่อให้สอดคล้องกันระหว่างการอนุรักษ์และการจัดภูมิทัศน์
เพื่อนาไปสู่การวางแผนในการอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานในวัดเทพปราสาทสระกาแพงน้อย เมื่อทาการอนุรักษ์แล้ว
การวางแผนในการสื่อความหมายเป็นสิ่งที่จะทาในกระบวนการต่อไป เนื่องจากสภาพปัจจุบันของโบราณวัตถุส ถาน
ภายในวัดเทพปราสาทสระกาแพงน้อยนั้นอยู่ในภาวะเสื่อมโทรม ดังนั้นการวางแผนในการอนุรักษ์จึงต้องดาเนินการ
ก่อแผนของการสื่อความหมาย เพื่อที่จะให้โบราณวัตถุส ถานในวัดเทพปราสาทสระกาแพงน้อยมีสภาพที่ดี และ
สามารถเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองศรีสะเกษต่อไป จากแนวทางทั้งหมดนี้จะเป็นข้อมูลที่เป็นพื้นฐานในการ
วิเคราะห์ถึงความสาคัญของโบราณวัตถุส ถานภายในวัดเทพปราสาทสระกาแพงน้อย และปัญหาในการจัดการ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมภายในวัด ทั้งนี้การกาหนดกรอบแนวคิด รวมไปถึงการประเมินสถานภาพความรู้ พิจารณา
จากเอกสารต่างๆคือ งานวิจัย หนังสือ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และวารสารในสาขาที่เกี่ยวข้อง
จากข้อมูลข้างต้น คณะผู้วิจัยได้นามาเป็นแนวทางในการศึกษาและอภิปรายผลในเรื่อง “แนวทางการ
จัดการและสื่อความหมายโบราณวัตถุสถานในวัดเทพปราสาทสระกาแพงน้อย จัง หวัดศรีสะเกษ” ต่อไป โดยทั้งนี้
คณะผู้วิจัยเห็นว่าสามารถอนุรักษ์หรือจัดการโบราณวัตถุส ถานภายในวัด เพื่อให้เป็นแหล่ง เรียนรู้หรือท่องเที่ย ว
ประจาท้องถิ่นต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาการสร้างปราสาทหินและความเป็นมา
ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับวัดในปัจจุบัน ให้ผู้ที่สนใจได้ประจักษ์ถึงความสาคัญของโบราณวัตถุสถาน
ของวัดเทพปราสาทสระกาแพงน้อยในฐานะทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่สามารถสื่อแสดงความในสมัยอดีตได้เป็ น
อย่างดี และการศึกษาส่วนใหญ่จะให้ความสาคัญกับปราสาทสระกาแพงใหญ่ ดังนั้น คณะผู้ วิจัยจึงได้เสนอแนวคิด
เพื่อการอนุรักษ์และสื่อความหมายของโบราณวัตถุสถานภายในวัดเทพปราสาทสระกาแพงน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อประเมินศักยภาพของโบราณวัตถุสถานภายในวัดเทพปราสาทสระกาแพงน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
2. เพื่อศึกษากระบวนการจัดการโบราณวัตถุสถานภายในวัดเทพปราสาทสระกาแพงน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น
3. เพื่อเสนอแนวทางในการอนุรักษ์และสื่อความหมายของโบราณวัตถุสถานภายในวัดเทพปราสาทสระกาแพงน้อย
จังหวัดศรีสะเกษ
ขอบเขตของการวิจัย
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ การศึกษาด้านของพื้นที่ และการศึกษาของเนื้อหา มีรายละเอียดดังนี้
1. การศึกษาในด้านของพื้นที่ คือ อาณาบริเวณของพื้นที่วัดเทพปราสาทสระกาแพงน้อย ที่ตั้งอยู่ในเขต
พื้นที่ตาบลขะยูง อาเภออุทุมพรพิสัย จัง หวัดศรีส ะเกษ ริมถนนหลวงหมายเลข 226 หรื อสาย
นครราชสีมา-อุบลราชธานี อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ 10 กิโลเมตร
2. การศึกษาในด้านของเนื้อหา คือ การศึกษาค้นคว้าข้อมูล จากเอกสาร และการสอบถาม มีเนื้อหา
สาคัญเกี่ยวกับเรื่องดังนี้
2.1 คุณค่าและความสาคัญของโบราณวัตถุสถาน ในวัดเทพปราสาทสระกาแพงน้อย

ทางด้านประวัติศาสตร์ และโบราณคดี
2.2 ศึกษาเกี่ยวกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโบราณวัตถุสถานภายในวัดเทพปราสาทสระ
กาแพงน้อย
2.3 อนุรักษ์ และสื่อความหมาย โบราณวัตถุสถานภายในวัดเทพปราสาทสระกาแพง
น้อย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
1. โบราณวัตถุสถานภายในวัดเทพปราสาทสระกาแพงน้อย ได้รับการบูรณะจัดการอย่างถูกวิธี
2. โบราณวัตถุสถานภายในวัดเทพปราสาทสระกาแพงน้อย ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของ
ท้องถิ่นศรีสะเกษ
3. การอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานภายในวัดเทพปราสาทสระกาแพงน้อย เป็นตัวอย่างอีกแห่งหนึ่งในการจัดการ
อนุรักษ์โบราณวัตถุสถานแห่งอื่นๆ อีกต่อไป
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาแนวทางการจัดการและสื่อความหมายโบราณวัตถุสถานภายในวัดเทพปราสาทสระกาแพงน้อย
จังหวัดศรีสะเกษ เป็นการศึกษาที่เน้นระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ และพัฒนา
โบราณวั ต ถุ ส ถานภายในวั ด เทพปราสาทสระก าแพงน้ อ ย ในประเด็ น การประเมิ น ศั กยภาพ และคุ ณ ค่ า ของ
โบราณวัตถุสถานภายในวัดเทพปราสาทสระกาแพงน้อย ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาในการจัดการทรัพยากรทาง
วัฒนธรรม เพื่อเสนอแนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณวัตถุสถานภายในวัดเทพปราสาทสระกาแพงน้อย ให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตรงความต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ โบราณวัตถุสถานภายในวัด
เทพปราสาทสระกาแพงน้อย โดยการทาแนวทางครั้งนี้มุ่งหวังให้ วัดเทพปราสาทสระกาแพงน้อย เป็นแหล่งเรียนรู้
ศึกษาค้นคว้า และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเสนอเป็นแนวทาง
ในการอนุรักษ์แบบอย่างที่ดี ต่อแหล่งโบราณสถานอื่นๆ ต่อไป
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1.วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) และการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากภาคสนาม (Field Study) และมีการทาการสัมภาษณ์ แบบไม่เป็นทางการแบบรายบุคคล เพื่อให้ทราบถึง
ข้อมูลต่างๆ ของโบราณวัตถุสถานที่บุคคลต่างๆ ได้มีส่วนเกี่ ยวข้อง สภาพปัจจุบัน ปัญหาในการจัดการทรัพยากร
ทางวัฒนธรรมของโบราณวัตถุสถานภายในวัดเทพปราสาทสระกาแพงน้อย ทัศนคติและความต้องการในการจัดการ
โบราณวัตถุสถานเหล่านี้ว่าต้องการให้เป็นไปในแนวทางใดเพื่อให้ตรงกับความต้องการของบุคคลและ องค์กรต่างๆ ที่
มีส่วนเกี่ยวข้อง
2. กลุ่มประชากรที่ทาการศึกษา การศึกษากลุ่มประชากรที่ทาการศึกษาในครัง้ นี้มี 2 กลุ่ม จานวน 40 คน
ได้แก่ ประชากรกลุ่มที่ 1 คือบุคคลในวัดที่สัมพันธ์กับทรัพยากรทางวัฒนธรรม ได้แก่ โบราณวัตถุสถานภายในวัดเทพ
ปราสาทสระกาแพงน้อย ประชากรกลุ่มที่ 2 คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการจัดการโบราณวัตถุสถานภายในวัดเทพ
ปราสาทสระกาแพงน้อย เช่น เทศบาลเมืองศรีสะเกษ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ นักวิชาการ
ท้องถิ่น และประชาชนในตาบลขะยูงซึ่งในการคัดเลือกผู้ให้สัมภาษณ์ จะคัดเลือกจากตัวแทนของแต่ละกลุ่มจาก
องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและประชาชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการโบราณวัตถุสถานภายในวัดเทพปราสาทสระ
กาแพงน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งในการสัมภาษณ์นี้จะสอบถาม 3 ประเด็นหลักๆ คือ สภาพปัจจุบันของโบราณวัตถุ
สถานภายในวัดเทพปราสาทสระกาแพงน้อย จังหวัดศรีสะเกษปัญหาในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม และ
ความต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการโบราณวัตถุสถานภายในวัดเทพปราสาทสระกาแพงน้อย จังหวัด
ศรีสะเกษ
3. ชุดเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดคาถามในการสัมภาษณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการสารวจ เช่น
แผนที่ กล้องถ่ายรูป สมุดจดบันทึก เครื่องบันทึกเสียง เป็นต้น
การวิเคราะห์และการนาเสนอข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์เชิงพรรณนาความ (Descriptive Analysis) ทั้งนี้ผู้ศึกษาใช้ข้อมูล
ต่างๆ ในการตีความ แล้วสรุปให้เห็นในรูปธรรมจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หรือวิธีการตีความและสร้างข้อสรุป
แบบอุปนัยและนาผลมาเสนอเป็นแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดย
ประเมินคุณภาพของโบราณวัตถุส ถานภายในวัดเทพปราสาทสระกาแพงน้อย สารวจลักษณะทางกายภาพ และ
ปัญหาในการจัดการ โดยอาศัยข้อมูลจากแหล่งเอกสารต่างๆ ทั้งนี้ในการอนุรักษ์และพัฒนาจะต้องคานึงถึงศักยภาพ
คุณค่า และความส าคัญของโบราณวัตถุสถานภายในวัดเทพปราสาทสระกาแพงน้อย คือ คุณค่าทางโบราณคดี
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ คุณค่าทางวิชาการ และคุณค่าทางเศรษฐกิจในทางการจัดการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
การประเมินคุณค่า ศักยภาพ และความสาคัญของโบราณวัตถุ สถานนั้น สามารถประเมินไปในเชิง ด้าน
คุณภาพและเชิงสถิติตัวเลข การประเมินคุณค่าและความเสื่อมโทรมจะทาให้สามารถจัดลาดับความสาคัญ ก่อนและ
หลังในการจัดการทรัพยากรโบราณวัตถุสถานภายในวัด ในเรื่องของความเร่งด่วนในการจัดการ ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญ
ในการอนุรักษ์ และพัฒนาโบราณวัตถุสถานภายในวัด และผลจากการประเมินก็จะนาไปกาหนดในทิศทางของการ
อนุรักษ์และพัฒนาโบราณวัตถุสถานภายในวัดเทพปราสาทสระกาแพงน้อยในรูปของการพรรณนาเชิงบรรยาย
นิยามศัพท์เฉพาะ
โบราณวัตถุส ถาน หมายถึง โบราณสถาน และโบราณวัตถุ โดยคณะผู้วิจัย เรียกรวมเป็นคาเดียวกันคือ
โบราณวัตถุสถาน
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ผลการวิจัย
ประวัติศาสตร์โบราณวัตถุสถานภายในวัดเทพปราสาทสระกาแพงน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดชายแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชา เคยเป็นแหล่งชุมชนที่เจริญรุ่งเรืองมาแล้ว
ในอดีต มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน มีความสาคัญและมีชื่อเสียงมาแล้วในฐานะที่ศรีสะเกษเป็นนครแห่งปราสาท
หากจะไม่นับปราสาทหินเขาพระวิหารซึ่งเคยเป็นสิ่งเชิดหน้าชูตาของภาคอีสานหนึ่งในสี่แห่งแล้ว ทุกวันนี้ศรีสะเกษ
ก็ยังมีร่องรอยของโบราณสถาน โบราณวัตถุตลอดจนศิลปวัตถุเหลือไว้ให้ศึกษาค้นคว้ากันอีกมาก ตามบัญชีทะเบียน
โบราณสถาน โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ นับรวมกันได้ 13 แห่ง ซึ่งก็นับว่ามีมากพอที่จะกล่าวว่า “ศรีสะเกษ คือ นคร
แห่งปราสาท” ได้ทีเดียว
ปราสาทหินสระกาแพงน้อย
ปราสาทหินสระกาแพงน้อย ตั้ง อยู่ที่ริมถนนสายศรีสะเกษ-อุทุมพรพิสัย ในเขตบ้านหนองหญ้าปล้อง
ตาบลหนองหญ้าปล้อง อาเภอเมือ งศรีสะเกษ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดศรีสะเกษไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 10
กิโลเมตร
บริเวณปราสาท แต่เดิมเป็นปราสาทรกทึบมีเถาวัลย์และต้นไม้ปกคลุมอยู่ทั่วไป เป็นที่อาศัยของลิงและ
ชะนีเป็นจานวนมาก ปัจจุบันค่อนข้างจะโล่งเตียน แต่มีต้นไม้ใหญ่หลงเหลืออยู่บ้าง มีวัดและพระภิ กษุจาพรรษาอยู่
โดยมีพระคุณเจ้าทองสด อตฺถภาโม บ้านเดิมอยู่บ้านข่า อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี ธุดงด์มาจาพรรษา
อยู่ก่อนเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2513 ในมาการจาพรรษาอยู่ที่วัดสระกาแพงน้อยแห่งนี้ พระคุณเจ้าได้เล่าให้ ฟังว่า
ท่านได้นิมิตเห็นพระภูมิเจ้าที่รักษาปราสาทเป็นชายรูปร่างสูงดาใหญ่มากกล่าวว่า หากจะอยู่บูรณะปราสาทนี้จริง ก็
ขอให้อธิษฐานจิตให้แน่วแน่และให้รับปากว่าจะมาอยู่บูรณะด้วยความจริงใจ และยังขอให้ท่านบอกผู้ที่จะเข้าชม
ปราสาทให้แสดงความคารวะโดยขอให้บอกกล่าวให้ทราบเสียก่อนที่จ ะเข้าไปในบริเวณปราสาท ความจ ริงทาง
จัง หวัดศรีสะเกษเคยคิดและพยายามจะบูรณะปราสาทแห่งนี้ มาครั้ง หนึ่ง แล้วในปี 2511 แต่ยัง ไม่ส ามารถที่จะ
ดาเนินการได้ บริเวณปราสาทแห่งนี้จึงยังคงเป็นที่รกทึบ เต็มไปด้วยเถาวัลย์พันธุ์ไม้ต่าง ๆ จนกระทั่ง พ.ศ. 2513
หลังจากที่พระภิกษุทองสด อตฺถภาโม มาจาพรรษาอยู่ไม่นาน บริเวณปราสาทก็สะอาดสะอ้าน โล่งเตียนขึ้นมาก ดัง
ปรากฏแก่สายตาในปัจจุบันลักษณะของปราสาทหินสระกาแพงน้อย ประกอบด้วยกาแพงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อด้วย
ศิลาแลงขนาด 21.50 x 34.50 เมตร สูงประมาณ 1.80 เมตร ทางด้านทิศตะวันออกมีซุ้มประตูทางเข้า กรอบประตู
ทาด้วยหินทราย ตัวซุ้มประตูทาด้วยแลง ว่างซ้อนกันเป็นชั้นๆ ขึ้นไปเป็นรูปหน้าจั่ว ด้านข้างมีหน้าต่างเตี้ยๆ กรอบ
หน้าต่างและลูกกรงต่างทาด้วยหินทราย ลูกกรงมีลวดลายราวกับว่าได้รับการกลึงเกลามาอย่างดี ซุ้มประตูทางเข้ามี
ขนาด 10.00 x 12.00 เมตร ทางด้านทิศตะวันออกเฉี ยงใต้นอกบริเวณประตูทางเข้าปรากฏว่ามีศิลาทับหลังแผ่น
หนึ่งตกลงมากองอยู่กับพื้น หรืออาจจะถูกคนร้ายเคลื่อนย้ายมาวางไว้ที่ พื้นนอกบริเวณปราสาทก็เป็นได้ ศิลาทับ
หลังนี้สลักเป็นลวดลายพญานาคกาลังแผ่พังพาน พญานาคตรงกลางเป็นรูปสลักใหญ่กว่าด้านข้างทั้งสองด้วย กาแพง
ที่ล้อมรอบตัวปราสาทปัจจุบันหักพังเป็นตอนๆ แต่ก็ยังคงเหลือร่อยรอย ให้เห็นอย่างชัดเจน ส่วนซุ้มประตูทางเข้าทิศ
ตะวันออกก็หักพังเกือบหมดเช่นกันถัดจากซุ้มประตูเข้าไปทางทิศตะวันตกมีปรางค์ประธาน รูปสี่เหลี่ยมย่อมุมกว้าง
4.90 เมตร สูงประมาณ 11 เมตร มีประตูเข้า หันหน้าไปทิศตะวันออก กรอบประตูและเสาทาด้วยหินทราย เสา
ประตูสลักเป็นลวดลายและมีลักษณะ เป็นเสารูปแปดเหลี่ยม ข้างในเป็นห้องแคบๆ มืดทึบ เดิมที่หน้าประตูเป็นมุข
ยื่นออกมายาว 2.70 เมตร ปัจจุบันมุขที่ยื่นออกมานั้นได้ถูกคนร้าย ทาลายจนหมดสิ้น ยังคงเหลือแต่แนวแลงที่ปูพื้น
ยื่นยาวออกมาเท่านั้น ส่วนทางด้านทิศตะวันตกของปรางค์ประธานมีร่องรอยว่าเป็นประตูหลอก ซึ่งแนวของประตู
นั้นได้เอียงไปเนื่องจากปรางค์ ทรุดตัวและเอียงเอนมาทางทิศเหนือ
ด้านทิศใต้เป็นวิหารหน้าก่อด้วยศิลาแลงขนาด 3.65 x 5.80 เมตรมีประตูเข้า ออก ทางทิศตะวันตก ศิลา
จาหลักเป็นรูปพระวรุณเทพนั่งแท่นมีหงส์แบก 3 ตัว แต่ปัจจุบันนี้วิหารได้ถูกทาลายลงอย่างสิ้นเชิงรวมทั้งศิลาทับ
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หลังดังกล่าวด้วย เดิมที่ซากวิหารหน้านี้มีแท่นฐานศิวลึงค์ จึงถูกนาไปทิ้งไว้ใกล้ๆ กาแพงนอกปราสาทแต่ปัจจุบันนี้ไม่
เหลือแม้แต่ร่องรอยของแท่นศิวลึงค์ดังกล่าว
ตรงปลายสุดของแท่นศิลาแลงที่ปูพื้นยื่นยาวออกจากปรางค์ประธานด้านทิศตะวันออก ปรากฏว่ามีแผ่น
แลงวางกองกันขึ้นเป็นแนว (เข้าใจว่าเป็นแนวของใหม่) เดิมเคยมีแท่นยกสูงขึ้นเป็นชั้นๆ กว้างยาวประมาณด้านละ 3
เมตร ตรงกลางแท่นมีเสาหินทรายตั้งอยู่ 1 ต้น สูงประมาณ 50 เซนติเมตร แท่นนี้มีพระพุทธรูปหินองค์ใหม่มาตั้งไว้
แทน และสร้างศาลเพียงตาครอบไว้ มีผู้นาดอกไม้ธูปเทียน ไปสักการะเป็นประจา ปัจจุบันนี้ไม่มีศาลเพียงตา หากมี
การก่อเสาปูนขึ้น 4 ด้าน และ มีหลังคาตรงตัดตรงทาด้วยปูนซีเมนต์ คงจะเพื่อประโยชน์ในการคุ้มแดดคุ้มฝนแก่
พระพุทธรูปที่เอามาตั้งไว้ใหม่เหล่านั้น
เยื้องบริเวณปราสาทไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีสระโบราณขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 11 เมตรอยู่ 1
สระ ขอบสระทาด้วยแลงวางเป็นชั้นๆ ลึกลงไป นอกจากสระเล็กแห่งนี้แล้ว ห่างจะปราสาทไปทางทิศตะวันออก
ประมาณ 70 เมตรมี ส ระขนาดใหญ่ อี ก สระหนึ่ ง ซึ่ ง คงจะสร้ า งพร้ อ มๆ กั บ การสร้ า งปราสาท สระเป็ น รู ป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้างประมาณ 80 เมตร ยาว 150 เมตร มีน้าขังตลอดปีทั้งสองสระ รอบๆ สระใหญ่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้น
ปกคลุมอยู่ทั่วไป ทาให้ร อบๆ บริเวณมีอากาศที่ร่มรื่น เป็นที่สัง เกตว่าลักษณะของสระใหญ่นี้มีความโค้งจากทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ไปยังทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีสภาพคล้ายๆ กับ เป็นคูเมืองโบราณทาให้น่าที่จะสั นนิษฐานได้ว่า
บริเวณปราสาทสระกาแพงน้อยแห่งนี้ คงจะเป็นชุมชนชายแดนโบราณแห่งหนึ่งที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของขอม และ
เป็นชุมชนที่มีอายุยืนยาวมานานพอสมควรทีเดียว
สันนิษฐานว่าปราสาทหินสระกาแพงน้อยคงจะสร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 18 ในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวร
มันที่ 7 แห่งอาณาจักรนครหลวง (นครธม) และเป็นศิลปแบบโบราณตามพงศาวดารเขมรกล่าวว่า พระเจ้าชัยวรมันที่
7 ทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าธรณินวรมันที่ 2 ครองราชย์อยู่ระหว่าง พ.ศ. 1724 –1763 ทรงได้รับการยกย่อง
ว่าเป็นกษัตริย์นักธรรม และนักสร้าง
ในสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ผู้ทรงสร้างปราสาทนครวัด พระองค์ได้เคยแผ่พระราชอานาจและอาณา
เขตไปยังอาณาจักรจาปา จนในที่สุด อาณาจักรจามปาได้ถูกผนวกเข้าเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของขอมเมื่อ พ.ศ. 1688
นอกจากนี้ยังมีหลักฐานแสดงว่ารพระองค์ได้แผ่อาณาเขตและบุญญาบารมีมาทางตะวันตก ถึงลาน้ามูลและละโว้
แล้วข้ามไปจรดอาณาเขตของอาณาจักรพุกามในพม่า ส่วนทางทิศใต้จดไชยา แต่ครั้นเมื่อกษัตริย์องค์นี้สวรรคตไป
แล้ว อานาจของขอมก็เริ่มเสื่อมลงจนกระทั่งล่วงมาอีกหนึ่งรัชกาล พวกจามก็ยึดเขมรได้ พวกจามเข้าครอบครอง
อาณาจักรขอมอยู่นาน จนถึง พ.ศ. 1724 พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จึงทรงรบชนะพวกจามแล้วปราบดาภิเษกขึ้นเป็น
กษัตริย์ แต่ก็มิทรงมีพระราชประสงค์ที่จะขยายอาณาเขตออกไปอีก หากแต่ทรงหันมาเอาพระทัยใส่ในการสร้าง
บ้านเมืองแทน ดัง จะเห็นได้จ ากการที่พระองค์ได้ทรงสร้าง นครธมหระพระนครหลวง ขึ้นเป็นราชธานี และใน
ระหว่างที่ทาการก่อสร้างก็ได้เสด็จไปประทับที่ปราสาทพระขรรค์ชัยศรีในราชธานีเล็กๆ แห่งหนึ่ง แล้วโปรดให้อุทิศ
ปราสาทแห่งนี้เป็นวัดพระขรรค์ เมื่อทรงย้ายไปประทับที่ราชธานีแห่งใหม่แล้ว ด้วยเป็นกษัตริย์ที่ทีความเลื่อมใสและ
นับถือพระพุทธศาสนาลัทธิมหายาน อีกทั้งยังได้โปรดการก่อสร้างถาวรวัตถุทางพระพุทธศาสนาเป็นการใหญ่ จารึก
ของพระองค์เล่าว่า พระองค์ทรงสร้างวัดในพุทธศาสนา ที่พักคนเดินทางและโรงพยาบาล พระองค์ทรงเป็นผู้สร้าง
ปราสาทบายนและแทนที่จะอุทิศถวายแก่พระศิวะ หรือพระวิษณุดังเช่นกษัตริย์ขอมองค์ก่อน ๆ กลับทรงอุทิ ศแด่
“พระพุทธเจ้ากษัตริย์อันยิ่งใหญ่ ” พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ได้ทรงสร้างปราสาทและถาวรวัตถุอื่นๆ ซึ่งล้วนแต่ทาศิลา
และดูเหมือนว่าจะทรงสร้างปราสาทมาก ยิ่งกว่าสมัยก่อนทั้งหมดเสียอีก กล่าวกันว่าเพราะเหตุที่สมัยนี้มีการสร้าง
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ถาวรวัตถุจานวนมากมายมหาศาล จนทาให้ขอมอ่อนกาลังลง และในเวลาอีก 5 รัชกาลต่อมา ก็ต้องเสียอาณาจักร
ให้กับอาณาจักรอยุธยา และหลังจากนั้น ขอมก็ไม่สามารถฟื้นฟูอานาจขึ้นมาได้อีกเลย (ภราดร ศรปัญญา; และคณะ,
2558ก : 67)
อย่างไรก็ตาม จากการที่มีการขุดพบเทวรูปใต้แท่นศิวลึงค์ การพบแท่นศิวลึงค์ตลอดจนพบว่า ศิลาทับหลัง
ของปราสาทแห่งนี้ สลักเป็นลวดลายที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ ทาให้น่าเชื่อว่าปราสาทสระกาแพง
น้อยแห่งนี้คงจะใช้เป็นที่ปฏิบัติกิจทางศาสนา หรือที่เรียกว่า เทวสถาน สาหรับชนผู้ นับถือศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศว
นิกาย หรือ ศิวนิกาย (Saivism) ซึ่ง นิยมบูช ารูปศิวลึง ค์แทนองค์พระศิวะมาก่ อน นอกจากนี้จ ากการที่ได้สัง เกต
ลักษณะสระโบราณขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตัวปราสาท และบริเวณคูน้าตลอดจนเนินดินที่อยู่
ใกล้เคียงกันนั้น ทาให้สั นนิษฐานเพิ่มเติมได้อีกว่า ในบริเวณปราสาทหินสระกาแพงน้อยแห่งนี้ คงจะเคยเป็นชุมชน
โบราณขนาดใหญ่ชุมชนหนึ่ง ซึ่ง อาจจะเป็นชุมชนของขอมเอง หรือของชนชาติอื่นที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของขอมก็
เป็นได้ เพราะมีการสร้างที่เก็บกักน้าใช้ หรือเปลี่ยนแปลงแหล่งน้าให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน ไม่เหมือนกับชาวไทยซึ่ง
นิยมอยู่กับแหล่ง น้าธรรมชาติ ชุมชนโบราณแห่งนี้คงจะมีเทวาลัย คือปราสาทหินสระกาแพงน้อยเป็นศูนย์กลาง
นั่นเอง (ภราดร ศรปัญญา; และคณะ, 2558ก : 44 - 45)
วัดเทพปราสาทสระกาแพงน้อย เป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย และมีฐานะเป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่ใน
เขตพื้นที่ตาบลขะยูง อาเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ริมถนนทางหลวงหมายเลข 226 หรือสายนครราชสีมา –
อุบลราชธานี อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษประมาณ 10 กิโลเมตร และในบริเวณวัดดังกล่าวมีปราสาทสระ
กาแพงน้อยตั้งอยู่และเป็นศาสนสถานโบราณที่สาคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ (ภราดร ศรปัญญา; และคณะ,
2558ข, 19)
วัดเทพปราสาทสระกาแพงน้อยแม้จะเป็นวันใหม่ที่จดทะเบียนตั้งเป็นวัดมาได้เพียง 38 ปี แต่ก็เป็นวัดที่มี
สิ่งก่อสร้างซึ่งเป็นอารยธรรมเขมรโบราณเช่นเดียวกับที่วัดสระกาแพงใหญ่ ซึ่งมีพัฒนาการมานับพันปี จึงอยากให้วัด
แห่งนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ของเด็กเยาวชน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดศรีสะเกษ เป็นอุทยานทาง
ประวัติศาสตร์ มีพิพิธภัณฑ์สาหรับเก็บรักษา และตั้งแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุให้สาธุชนได้ชม และศึกษา แต่คง
เป็นไปได้ยาก เพราะงบประมาณที่ทางวัดได้รับในแต่ละปีนั้นมาจากแรงบุญทั้งสิ้น เช่น เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2558 ญาติโ ยมเหล่าสาธุชนโดยการนาของโยมคุณสุวรรณา (เสาเวียง) สาคร ได้ส ร้างพระพุทธไภษัชยศรี
(จาลอง) ปางนาคปรก สร้างด้วยศิลาทรายหนัก 3 ตัน ขนาดหน้าตักกว้าง 2 เมตร นามาประดิษฐานเป็นพุทธบูชา
และพุทธรูปในลักษณะนี้พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (พ.ศ. 1668-1762) ได้เคยสร้างแล้วเมื่อเกือบพันปีที่ผ่านมา นับว่า
สอดคล้องและเกี่ยวโยงกับศาสนสถานโบราณแห่งนี้ซึ่งสร้างในรัชสมัยของพระองค์
พระอธิการบัญบันดาล สุปญฺโณ เจ้าอาวาสวัดเทพปราสาทรูปปัจจุบันมีสิริอายุรวม 59 ปี พรรษา 34 มีวุฒิ
การศึกษาปริญญาโท (รัฐศาสตร์) คงจะเป็นกาลังหลักรูปหนึ่งของคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ
ทุกวันนี้ภายในวัดมีศาสนสถาน สาคัญ คือปราสาทสระกาแพงน้อย แนวกาแพงศิลาแลง พระพุทธรูปปูน
ปั้น พระพุทธรูปนาคปรกศิลา (พระไภษัชยศรี) สระน้า “รัชดาภิเษก ศรีสะเกษ” ที่เป็นแหล่งน้าศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในพระ
ราชพิธีพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีสถานที่ประกอบพิธีเสกน้าคือ พระวิหารวัดมหาพุทธาราม อาเภอเมืองศรีสะเกษ
(กระทรวงวัฒนธรรม, 2562, น.97) ศาลาการเปรียญ ศาลากลางน้า และศาลผู้ปกปักษ์รักษาสระน้า เป็นต้น
แนวทางอนุรักษ์และสือ่ ความหมาย โบราณวัตถุสถานในวัดเทพปราสาทสระกาแพงน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
โบราณวัตถุสถานภายในวัดเทพปราสาทสระกาแพงน้อย จังหวัดศรีสะเกษ เป็นสถานที่ท างประวัติศาสตร์
แห่ ง หนึ่ ง ในเมื อ งศรี ส ะเกษ เนื่ อ งจากผ่ า นกาลเวลาการใช้ ง านอย่ า งยาวนาน อี ก ทั้ ง ในช่ ว งหลั ง มี ก ารสร้ า ง
สาธารณูปโภคขึ้นภายในวัด ทาให้สิ่งเหล่านี้ถูกทาลายไปเป็นจานวนมากในส่วนที่เหลืออยูไ่ ด้รับการบูรณะขึ้น แต่ขาด
ความสนใจจากหน่วยงานของรัฐบาลในท้องถิ่น โดยประเด็นนี้จะกล่าวถึงแนวทางการอนุรักษ์และสื่อความหมาย
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โบราณวัตถุสถานภายในวัดเทพปราสาทสระกาแพงน้อย จังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้แนวทางการอนุรักษ์โบราณสถาน
ของกรมศิลปากร ซึ่งเป็นหน่วยงานอนุรักษ์โบราณสถานในประเทศไทย โดยการประการขึ้นทะเบียน การตรวจและ
คุ้มครองโบราณสถานและสภาพแวดล้อม การซ่อมแซมปฏิสังขรณ์ ตามเดิม การซ่อมบารุง และการบริการทาง
การศึกษา ซึ่งเป็นหน้าที่สุดท้ายในการจัดการสงวนรักษาโบราณสถานและบทบาทประการหลังสุดนี้เป็นปัจจัยและ
หน้าที่สาคัญที่สุดในสังคมปัจจุบัน (ประดิษฐ ศิลาบุตร, สัมภาษณ์, 9 ม.ค. 62)
นอกจากนี้คณะผู้วิจัยยังมีแนวทางในการบารุงรักษาโบราณสถานขั้นพื้นฐาน กล่าวคือการรักษาความ
สะอาด การถากถางวัชพืช และกาจัดสิ่งกีดขวางในเขตโบราณสถาน เป็นการรักษาสภาพโดยทั่วไป ของโบราณสถาน
และบริเวณโดยรอบให้มีความสะอาดเรียบร้อยและป้องกันความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพ มีการปกป้องคุ้มครอง
/ รักษาความปลอดภัย เป็นการเฝ้าระวังดูแลโบราณสถานมิให้มีการบุกรุก ทาลายหรือเสื่อมสภาพ เช่น จัดเวรยาม
หรือแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อมีเหตุอันตรายต่อโบราณสถาน มีการให้บริการด้านข้อมูลทางวิชาการ นาเสนอข้อมูล
ทางวิช าการแก่ส าธารณชน เพื่อความรู้ค วามเข้าใจที่ถูกต้อง รวมถึง การนาชมโบราณสถาน และจัดทาป้ายสื่อ
ความหมายต่างๆ มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโบราณสถาน เพื่อให้ประชาชน
เห็นคุณค่า เกิดความรู้สึกหวงแหนและร่วมกันอนุรักษ์ ตลอดจนให้รับทราบและเข้าใจการทางานอนุรักษ์ มีการจัดสิ่ง
อานวยความสะดวก ได้แก่ การก่อสร้ าง และบริหารจัดการดูแลสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ที่จะให้มีขึ้นตามแผน
แม่บทหรือแผนปฏิบัติการที่มีความเหมาะสม เช่น สุขา ร้านค้าของที่ระลึก รวมถึงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ การจัดแต่ง
บริเวณสวนไม้ประดับ สระน้า เพื่อให้ความสะดวกในการเยี่ยมชม มีการจัดกิจกรรมในการศึกษาอื่นๆ ได้แก่ การจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรม การปลุ กจิตสานึกด้านการอนุรักษ์ และเห็นคุณค่าของ
ภูมิปัญญาไทย หมายรวมถึง กิจกรรมเสริ มหลักสูตรการศึกษา ,การสนับสนุนงานด้านพิพิธภั ณฑ์ และหอจดหมาย
เหตุ กิจกรรมการแสดงวงโปงลางในงานลอยกระทง
ซึ่ง แนวทางในการอนุรักษ์และสื่อความหมายโบราณวัตถุสถานภายในวัดเทพปราสาทสระกาแพงน้อย
จัง หวัดศรีส ะเกษ ซึ่ง กรมศิล ปากรปรับใช้เป็นแนวทางในการอนุรักษ์และสื่อความหมาย โดยมีแผนการพัฒนา
ปรับปรุง จัดการเชิงกายภาพ เป็นแผนที่เน้นการจัดการเชิงกายภาพภายในอาณาบริเวณวัด ป้ายแนะนาสถานที่และ
ป้ายบอกทางเป็นหลักด้วย เป็นเป้าหมายของการเสนอแผนการพัฒนาจัดการครั้งนี้ที่ปัจจุบันอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรม
อันเนื่องมาจากการพัฒนาที่ผ่านมา มีแผนการพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ เป็นแผนที่เน้น
การจัดสร้างห้องน้า-ห้องสุขา ให้มีอย่างเพียงพอต่อความต้องการ และจัดระเบียบที่จอดรถให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย
มีแผนบริหารจัดการเป็นการจัดการให้มีหน่ว ยงานที่รับผิดชอบโดยตรงกับโบราณวัตถุสถานภายในวัดเทพปราสาท
สระกาแพงน้อย ที่เหลืออยู่ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวัด ที่เกี่ยวข้องอยู่ในปัจจุบันนั้น ไม่สามารถจัดการได้อย่าง
เต็มที่ เนื่องจากขาดบุค ลากรที่มีค วามรู้ความเข้าใจในด้านการจัดการแหล่ง เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ภายในวัด มีแผนการประชาสัมพันธ์ เป็นแผนหนึ่งในการสื่อความหมาย เพื่อให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปในสังคมวง
กว้าง ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเป็นแหล่งโบราณสถานที่มีคุณค่าของจังหวัดศรีสะเกษ เป็นสถานที่ใช้
พักผ่อนหย่อนใจ หรือเป็นที่แวะพัก ระหว่างการเดินทางผ่านเมืองนี้มีแผนการพัฒนาการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์โบราณคดี โบราณวัตถุสถานภายในวัดเทพปราสาทสระกาแพงน้อย เป็นแผนที่เสนอให้มีการพัฒนา ดาเนินการและ
จัดการให้มีอาคารศึกษาและจัดแสดงเรื่องราวของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในพื้นที่แถบนี้ มีแผนการพัฒนาการเรียนรู้
ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี โบราณวัตถุสถานภายในวั ดเทพปราสาทสระกาแพงน้อย เป็นแผนที่เสนอให้มีการ
พัฒนาดาเนินการและจัดการให้มีการดาเนินการและจัดการให้มี อาคารศึกษาและจัดแสดงทางประวัติศาสตร์ของ
ท้องถิ่น
ซึ่งรายละเอียดแต่ละแผนนี้ คณะผู้วิจัยได้ลงรายละเอียดแต่ละแผนเพื่อให้สามารถจัดการได้สะดวกขึ้น โดย
จะกล่าวถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นในโบราณวัตถุสถานภายในวัดเทพปราสาทสระกาแพงน้อย กาหนดผู้รับผิดชอบพร้อมทั้ง
ระบุบทบาทของผู้รับผิดชอบที่พึงปฏิบัติ เป็นแผนของการอนุรักษ์และสื่อความหมายโบราณวัตถุสถานภายในวัดเทพ
ปราสาทสระกาแพงน้อย ดังต่อไปนี
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ตารางที่ 1แผนการพัฒนาปรับปรุงจัดการเชิงกายภาพ
ปัญหาทีเ่ กิดขึ้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เส้นทางเดินไปยังปราสาทสระกาแพงน้อยนั้น เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ขาดป้ายบอกทางไปยังโบราณสถาน
ป้ า ยให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บปราสาทสระก าแพง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
น้อย นั้นมีความชารุดทรุดโทรม
ไม่มีป้ายให้ค วามรู้ เกี่ยวกั บสระน้ารัช มัง คลา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ภิเษก ศรีสะเกษ บาราย และพระพุทธรูปปาง
นาคปรกที่ถูกพุทธศาสนิกชนนามาถวายใหม่
มีวัชพืชขึ้นในโบราณสถานวัดเทพปราสาทสระ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
กาแพงน้อย
ปราสาทสระกาแพงน้อยมีการเสื่อมสภาพของ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
อิฐในบางส่วนโดยเฉพาะบริเวณกองหินที่เป็น
ศิลาแลงและกาแพง
สะพานนาคบริเวณศาลากลางน้ามีการช ารุ ด เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
และหักพังตามกาลเวลาและสะพานที่เชื่อมไป
ยังเกาะกลางน้าชารุด
ตารางที่ 2. แผนการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค –สาธารณูปการ
ปัญหาทีเ่ กิดขึ้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดสร้างห้องน้า ห้องสุขา ให้เพียงพอ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
จัดสร้างที่จอดรถให้เพียงพอและปรับปรุง จุ ด เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
จาหน่ายอาหารปลาให้อยู่ใกล้สระน้ามากขึ้น อาเภออุทุมพรพิสัย
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บทบาท
จัดทาป้ายบอกทางเพื่อให้ผู้ที่มาเยี่ยมชม
สามารถเดินทางไปชมได้อย่างสะดวก
สนับสนุนให้มีงบประมาณในการจัดทาป้าย
หรือปรับปรุงป้ายเดิมให้อยู่ในสภาพที่ใช้การ
ได้
สนับสนุนให้มีงบประมาณในการจัดทาป้าย
ใหม่
จัดหาพนักงานทาความสะอาดบริเวณ
ปราสาทสระกาแพงน้อยให้มีความสะอาด
เพื่อป้องกันไม่ให้โบราณสถานเกิดความ
เสื่อมสภาพ
สนับสนุนงบประมาณให้มีการซ่อมแซม
โบราณสถานและสร้างสิ่งที่ค้ายันไม่ให้
โบราณสถานถล่ม
สนับสนุนงบประมาณให้มีการซ่อมแซม
โบราณสถานและสร้างสิ่งที่ค้ายันไม่ให้
โบราณสถานถล่ม

บทบาท
ส ร้ า ง ห้ อ ง น้ า ใ ห้ เ ห ม าะ ส ม ไ ม่ ขั ด ต่ อ
สภาพแวดล้อมของโบราณวัตถุสถานภายใน
วัด
จัดสร้างเพื่อมิให้รบกวนโบราณสถานและ
รักษาสภาพแวดล้อมของโบราณสถาน
เนื่องจากปราสาทสระกาแพงน้อยและสระ
น้าเป็นสิ่งที่ควรเคารพของผู้คนในท้องถิ่น
ควรหาที่จอดรถให้เหมาะสม ไม่บดบัง
ทัศนียภาพและมีการปรับปรุงจุดจาหน่าย
อาหารปลา

ตารางที่ 3. แผนการจัดการ
ปัญหาทีเ่ กิดขึ้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากอาณาบริเวณวัดเทพปราสาทสระ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
กาแพงน้อยนั้นอยู่ในเขตการควบคุมดูแล และ อาเภออุทุมพรพิสัย
ปกครองจากองค์กรท้องถิ่นหลายองค์กร ทาให้
ขาดการจัดการอย่างเป็นรูปธรรม จึงควรจัดตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงานจัดการแหล่งเรียนรู้
โบราณวัตถุสถานภายในวัดเทพปราสาทสระ
กาแพงน้อย
ตารางที่ 4 แผนการประชาสัมพันธ์
ปัญหาทีเ่ กิดขึ้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โบราณวัตถุสถาน ภายในวัดเทพปราสาทสระ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
กาแพงน้อยเป็นที่รู้จักเฉพาะบุคคลที่สนใจ
อาเภออุทุมพรพิสัย
ประวัติศาสตร์เมืองศรีสะเกษ จึงทาให้ไม่ได้รับ
ความสนใจอีกทั้งขาดการประชาสัมพันธ์
เฉพาะเวลาที่มีงานเทศกาลที่สาคัญของ
จังหวัดๆ คือ งานเทศกาลดอกลาดวนบาน
“สืบสานประเพณีสี่เผ่า ไทศรีสะเกษ และงาน
ลอยกระทง ซึ่งนักท่องเที่ยวนั้นไม่สามารถ
ทราบได้ว่ามีโบราณวัตถุสถานอื่นๆ นอกจาก
ปราสาทสระกาแพงน้อยอยู่ภายในวัดเทพ
ปราสาทสระกาแพงน้อย

บทบาท
ให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่บริหารให้
โบราณวัตถุสถานเป็นแหล่งเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ของเมือง
ศรีสะเกษ วางกรอบในการพัฒนาสิ่งต่างๆ
และจัดการให้ โบราณวัตถุสถานนั้นอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่ดี

บทบาท
ส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวในเมืองศรีสะเกษ
โดยมีการจัดมัคคุเทศก์ท้องถิ่น การจัดทา
แผนที่การท่องเที่ยวในเมืองศรีสะเกษโดยให้
นักท่องเที่ยวนั้นทราบว่ามีสถานที่ท่องเที่ยว
ใดบ้างในจังหวัดศรีสะเกษ อีกทั้งส่งเสริมให้
มีการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองศรีสะ
เกษให้แก่เยาวชนในท้องถิ่น เพื่อเป็นการ
กระตุ้นให้รู้สึกถึงรากเหง้าของชุมชน เช่น
การพัฒนาจุดให้อาหารปลา และร้าน
จาหน่ายอาหารปลาและ จุดบริจาคเพื่อการ
ทาบุญ ฯลฯ

ตารางที่ 5 แผนการพัฒนาการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ - โบราณคดี วัดเทพปราสาทสระกาแพงน้อย
ปัญหาทีเ่ กิดขึ้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บทบาท
เนื่องจากโบราณวัตถุสถานภายในวัดเทพ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
จัดตั้งบุคลากรที่มคี วามรู้ความเข้าใจใน
ปราสาทสระกาแพงน้อย มีความทรุดโทรม ลง อาเภออุทุมพรพิสัย
ประวัติศาสตร์โบราณคดีเมืองศรีสะเกษ และ
ไปเนื่องจาก ขาดหน่วยงานที่มีความ
สนับสนุนงบประมาณ เพื่อใช้ในการฟื้นฟู
รับผิดชอบโดยตรง
อนุรักษ์โบราณวัตถุสถานภายในวัดเทพ
ปราสาทสระกาแพงน้อย อีกทั้งคอยให้ความ
เคารพแก่ปราสาทสระกาแพงน้อยและสระ
น้าศักดิ์สิทธิ์สระน้ารัชดาภิเษก เนื่องจากเป็น
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของผู้คนนั้น มีความสัมพันธ์ต่อ
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเมืองศรีสะ
เกษ
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
แนวทางการอนุรักษ์และสื่อความหมายโบราณวัตถุสถานภายในวัดเทพปราสาทสระกาแพงน้อย จังหวัดศรี
สะเกษ เป็นแนวทางในการอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานในเบื้องต้น เพื่อให้โบราณวัตถุสถานภายในวัดเทพปราสาทสระ
กาแพงน้อย คือ ปราสาทสระกาแพงน้อย สระน้ารัชมังคลาภิเษก ศรีสะเกษ และพระพุทธรูปปางนาคปรกที่ถวาย
ใหม่ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของชุมชนบ้านขะยูง เป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยกรอบแนวคิดในการอนุรักษ์
และสื่อความหมายโบราณวัตถุสถานภายในวัดเทพปราสาทสระกาแพงน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ยึดแนวทางในการ
อนุรักษ์โบราณสถานของกรมศิลปากร ซึ่งเป็นแนวทางที่นิยมใช้ทากันในโบราณสถานสาหรับประเทศไทย ส่วนการ
สื่อความหมายของโบราณวัตถุสถานภายในวัดเทพปราสาทสระกาแพงน้อย จังหวัดศรีสะเกษนั้น ใช้แนวทางของการ
สื่อความหมาย เพื่อให้เป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วไปในสังคม และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในเขตอาเภออุทุมพรพิสัย และ
อาเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งในแนวทางนี้ คณะผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น การสัมภาษณ์ผู้คน
ในชุมชนที่อาศัยใกล้เคียงกับวัดเทพปราสาทสระกาแพงน้อย สัมภาษณ์ผู้ทรงความรู้ในเมืองศรีสะเกษ คือ ผศ.ดร.
ประดิษฐ ศิลาบุตร ผู้เชี่ยวชาญเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นศรีสะเกษ และจากเอกสารลายลักษณ์เกี่ยวกับปราสาทสระ
กาแพงน้อย
ในแผนของการอนุรักษ์และสื่อความหมาย ผู้ศึกษาได้หาแนวทางการอนุรักษ์ของกรมศิลปากรมาปรับใช้
เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพของโบราณวัตถุส ถานภายในวั ดเทพปราสาทสระกาแพงน้ อย ซึ่ง แนวทางในการสื่ อ
ความหมาย จากการศึกษาถึงสาเหตุที่ต้องทาควบคู่ไปด้วยเนื่องจากหากอนุรักษ์โบราณสถานวัตถุ ภ ายในวั ดเทพ
ปราสาทสระกาแพงน้อยแล้ว แต่พื้นที่นี้กลับไม่เป็นที่รู้จักของผู้คนในสังคมก็จะทาให้โบราณวัตถุสถานภายในวัดเทพ
ปราสาทสระกาแพงน้อยก็จะไม่เป็นที่รู้จักและเป็นสาเหตุของการละเลยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนทาให้ศาสน
สถานที่มีอยู่นั้นกลายเป็นสถานที่ที่ร้างไปอีก
โดยแผนการของการอนุรักษ์และสื่อความหมายครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้เสนอให้ทาการบูรณะเป็นอันดับแรก
เพื่อให้ปราสาทสระกาแพงน้อยและสระน้าสาคัญภายในวัดมีสภาพที่อยู่ในสภาวะที่สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ และใน
การสื่อความหมาย คือ การทาให้สถานที่แห่งนั้นเป็นที่รู้จักแก่นั กท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม โดยการจัดทาแผนที่
สถานท่องเที่ยว การทาแผ่นป้ายบอกเส้นทางการเดินทาง เพื่อให้โบราณวัตถุสถานภายในวัดเทพปราสาทสระกาแพง
น้อยที่เหลืออยู่นั้นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ภาคภูมิใจของคนในจังหวัดศรีสะเกษ
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
จากการศึกษาทาให้มองเห็นแนวโน้มของแนวทางการจัดการและสื่อความหมายโบราณวัตถุสถานภายใน
วัดเทพปราสาทสระกาแพงน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรศึกษาวิเคราะห์ถึงแนวโน้มในการ
ปรับปรุงอาณาบริเวณวัดเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้เข้ามาใช้บริการ และทาให้วัดเทพปราสาทสระกาแพงน้อยเป็น
ประโยชน์ต่อคนในชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จ ริง นอกจากนี้ เนื่องจากสัง คมไทยได้เข้าสู่สังคมการสื่อสารผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต จานวนผู้คนที่ใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารมีมากขึ้น ภายในอาณาบริเวณวัดควรจัดให้มีบริการ
สัญญาณอินเทอร์เน็ตหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในส่วนของอาณาบริเวณวัดที่เน้นให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็ควรพัฒนาจุด
สาหรับท่องเที่ยวแวะชมและศึกษาดูงานให้มากยิ่งขึ้น และควรจัดให้มีสินค้าหรือจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
เพื่อสร้างรายได้ให้กับจังหวัดรวมถึงคนในท้องถิ่นโดยให้เกิดผลกระทบหรือเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างหน่วยงาน
รัฐและคนในชุมชนน้อยที่สุดควรให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ภายในวัดให้สอดคล้องกับความต้องการเข้ามาใช้บริการและการดาเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันและใน
อนาคตด้วย
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
จากการวิ จั ย พบว่ า ยั ง มี ประเด็ น อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การท าวิ จั ย ด้ านการพั ฒ นาแหล่ง ท่อ งเที่ ย วทาง
วัฒนธรรม รวมทั้งเชิงสังคมศาสตร์อีกมากมายหลายด้าน แม้กระทั่งการศึกษาวิจัยในเชิงภาษาศาสตร์และวัฒนธรรม
ศาสตร์ที่หาข้อมูลจากงานศึกษาวิจัยก่อนหน้านี้ได้น้อยและยังไม่มีการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมในจังหวัดศรีสะเกษ และการศึกษาอาจจะขยายพื้นที่ออกไปเป็นระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับประเทศ
หรือศึกษาในบริเวณพื้นที่แคบลง แต่ศึกษาหลายด้านให้ลึกซึ้งและเจาะจงกว่าเดิมก็ได้
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การอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะงานคัวตองของวัดกู่ม่านมงคลชัย
ตาบลสันปูเลย อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
Conservation and Development of Kua Tong in
Kumanmongkolchai Temple, San Pu Loei Sub-district,
Doi Saket District, Chiangmai Province
ทินภัทร ถาวร1 และ รศ.ดร.สุกรี เกษรเกศร2
Tinnapat Thaworn1 and Assoc. Prof.Sugree Gasorngatsara, Ph.D.2
บทคัดย่อ
วัดกู่ม่านมงคลชัย ตาบลสันปูเลย อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้สืบทอดงานศิลปะคัวตองและ
ปัจจุบันยังคงมีการดาเนินงานด้านนี้อยู่ แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ทาให้มีปัญหาขาดผู้
สืบทอดและขาดการต่อยอดของการพัฒนารูปแบบที่ให้สามารถปรับ หรือประยุกต์ใช้งานได้ตามยุคสมัย การศึกษา
ครั้ง นี้จึง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทของศิล ปะงานคัวตอง ทั้ง ด้ านความเป็นมา เทคนิค วิธีการทา ลักษณะ
รูปแบบและประเภทต่าง ๆ ของศิลปะคัวตองในล้านนาหรือภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย รวมทั้งศึกษาประวัติ
ความเป็นมาของวัดกู่ม่านมงคลชั ย ตาบลสันปูเลย อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และการทาศิลปะคัวตอง
ตลอดจนสภาพปัญหา เพื่อเสนอแนวทางอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะงานคัวตอง ของวัดกู่ม่านมงคลชัย ตาบลสันปูเลย
อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ให้ดารงคงอยู่และเพิ่มพูนมูลค่าให้เกิดประโยชน์ต่อไป
ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ศิลปะงานคัวตองของพื้นที่การศึกษายังคงเป็นประเภทงานพุทธศิลป์เสียส่วนใหญ่
จึงเป็นข้อจากัดในการนาไปใช้มีเพียงเฉพาะวัดเท่านั้น การทางานด้านประยุกต์ศิลป์ยังค่อนข้างน้อย จึงทาให้มีการ
สั่งซื้อชิ้นงานไม่มากนัก จึงทาให้เป็นปัญหาขาดการสืบสานและต่อยอด ในการจัดการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาจึง
เสนอให้สร้างจิตสานึกรักของเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีต่องานหัตถศิลป์คัวตอง ควรจัดสร้างให้เป็นศูนย์แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
และส่งเสริมในการปลูกจิตสานึกรักในงานศิลปะแขนงนี้ให้กับเยาวชน หรือประชาชนในชุมชนที่มีความสนใจ รวมถึง
การสร้างแรงจูงใจโดยการจัดการประกวดแข่งขันและให้รางวัลสาหรับผู้ที่ทางานศิลปะคัวตองที่มีความประณีตและมี
ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐควรยกให้งานศิลปะคัวตองเป็นหนึ่งในภูมิปัญญาในด้านภูมิศิลป์ของ
กลุ่มชาติพันธุ์ที่ค วรหวงแหนและรักษาไว้ เพราะเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความมีอัตลักษณ์ ของกลุ่มชนล้านนา
นอกจากนี้ค วรดาเนินการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีค วามหลากหลาย และสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลาย
ประเภท ควรจะทาการริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานร่วมสมัยให้เกิดขึ้น โดยใช้งานพุทธศิลป์เป็นแรงบันดาลใจ เช่น โคมไฟ
ดอกไม้ ที่ใช้กับโรงแรมรีส อร์ท หรืออาคารบ้านเรือน มีการออกแบบให้มีความร่วมสมัยมากขึ้น อาจจะขอความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กร สถาบันการศึกษาเพื่อขอกาลังการสนับสนุนนักวิชาการด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อต่อยอดศิลปะงานคัวตองนี้ให้ยั่งยืนสามารถเพิ่มพูนมูลค่าให้กับชุมชน และเศรษฐกิจของประเทศได้.
คาสาคัญ : คัวตอง อนุรักษ์ พุทธศิลป์ ประยุกต์
1
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ABSTACT
The Ku Man Mongkolchai Temple, San Pu Loei Subdistrict, Doi Saket District, Chiangmai
province has inherited the Kua Tong art work and currently, there are still operations in this work.
But due to social and cultural changes causing problems, lacking of successors and further
development of the style that can be adapted or applied according to the period. Therefore, the
propose of this study is to study the context of the Kua tong art work , history techniques for
making the work, styles and types of kua tong art work in Lanna or the upper northern part of
Thailand, including study of history of the Ku Man Mongkolchai temple, San Pu Loei Subdistrict,
Doi Saket District, Chiangmai province and making the Kua Tong art work, including the problems
to propose guidelines for conservation and development of the Kua tong art work of the Ku Man
Mongkolchai Temple, San Pu Loei Subdistrict, Doi Saket District, Chiangmai province for staying and
increasing value benefit, continually.
The results of the study concluded that the Kua tong art work of the study area is still the
Buddhist art work, mostly. Therefore, a limitation in the using of the Kua tong art work is using in
the temple only. Applied art Working is quite a few so that there is not much purchase order
according to problems of lacking of continuation and extension for management to conservation
and development. Therefore, creating a love of new generation youth towards the Kua tong
craftsmanship is proposed. It should be created to be a center for learning resources in the
community and to promote the awareness of art in this field for youth or people in the community
who are interested, including creating incentives by organizing competitions and giving prizes for
them who do the neat and creative Kua tong art work as well as government agencies should raise
let the Kua tong art work be a part in the landscape art wisdom of ethnic groups. It should be
cherished and preserved because it is signifies of the Lanna group identities. In addition, the
development of products should be developed variously and can be used in many types of
applications. It should be done creating contemporary works by using Buddhist art as inspiration,
such as flower lamps used in hotels, resorts or houses with designing more contemporary.
Requesting cooperate with government agencies or educational institution organizations to request
support for product design academics in order to extend the Kua tong art work to be able to sustain
the value of the community and the economy of the country.
Keyword: Kua Tong, Conservation, Buddhist Art, Applied
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บทนา
งานคัวตอง คือ งานทองเหลืองหรืองานโลหะฉลุและดุนขึ้นลายพุทธศิลป์ล้านนานั้น จัดทาขึ้นจากคติความ
เชื่อและด้วยแรงศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา ซึ่งได้แสดงออกมาทางด้านสถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยมีการ
สืบต่อกันมาแต่บรรพบุรุษในอดีต และบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของอารยะธรรมล้านนา ดังเราจะเห็นได้จากวัด
แทบทุกวัดจะใช้งานศิลปะคัวตองตกแต่งศาสนสถาน เช่น ฉัตรพระธาตุ ฉัตรพระวิหาร สัปทน ยอดสัตตบริภัณฑ์ของ
หลังคาพระวิหารหอไตร หม้อบูรณฆฎะในพระธาตุ ลวดลายจังโกที่หุ้มพระธาตุ ดอกไม้ทอง ดอกไม้เงิน ตุงกระด้าง
เป็นต้น งานคัวตองประเภทนี้ถ่ายทอดจากอดีตที่มีมาแต่สมัยพุทธกาลก่อนการตั้งรัฐล้านนา
การน าฉั ต รมาใช้ ใ นพุ ท ธพระศาสนาในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ และระบบสถาบั น ของ
พระมหากษัตริย์นั้นเพื่อแสดงถึงยศศักดิ์ ความสูงเกียรติ เพื่อบ่งบอกเชิงสัญลักษณ์ โดยได้ข้อมูลจากที่พบว่ามีการใช้
ฉัตร จากหลักฐานจิตรกรรมฝาผนัง วรรณกรรม คัมภีร์ใบลาน เป็นต้น ซึ่งวัฒนธรรมการใช้ฉัตร เริ่มแรกนั้นได้รับ
อิทธิพลมาจากประเทศอินเดีย ก่อนการกาเนิดศาสนา ซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นฉัตรผ้า มีชั้นเดียว ซึ่งใช้กั้นให้บุคคลสูงศักดิ์
เช่น เจ้านาย เชื้อพระวงศ์ หรือพระมหากษัตริย์ ประวัติศาสตร์ของการใช้ฉัตรในวัฒนธรรมโบราณของอินเดียนั้น
นอกเหนือจากที่เผ่าของตนเองมีอยู่ เมื่อมีการรบชนะก็จะมีการยึดเอาฉัตรที่แพ้มาเป็นของตนเพื่อประดับควบคู่กับ
ของตน เผ่าใดมีฉัตรร่มมากก็แสดงถึงการมีอานุภาพและบารมี เมื่อหัวหน้าหรือผู้นาเสียชีวิตลง จะมีการใช้ร่มฉัตรที่
เคยออกรบแล้วยึดมาจากเผ่าอื่น ๆ ปักรอบ ๆ หลุมฝังศพเพื่อเป็นเกียรติ ซึ่งยุคต่อมามีการสร้างเป็นสถูป โดยพัฒนา
มาจากการก่อมูลดินเป็นหลุมฝังศพ และมีการปรับเปลี่ยนสถูปให้งดงามยิ่งขึ้น และมีการตกแต่งปลายยอดด้วยฉัตร
นอกจากข้อสันนิฐานเกี่ยวกับการใช้ฉัตรแล้ว ยังพบหลักฐานที่มีอายุเก่าแก่ที่สถูปสาญจี และภารหุต โดย
อายุในการสร้างนั้นประมาณ 250 ปี ก่อนคริสตกาล ปรากฏเป็นภาพปฏิมากรรมนูนต่าตามรั้ว และสถูปรูปสี่เหลี่ยม
โดยเหนือฐานสี่เหลี่ยมนั้น เป็นสถูปทรงโค้งครึ่งวงกลม และมีฉัตรบนปลายยอด อีกทั้งส่วนที่เป็นสาญจีเป็นโดมครึ่ง
วงกลมเช่นกัน โดยมีฉัตร 3 ชั้น ซึ่ง การพบสถาปัตยกรรมและฉั ตรบนสถูปสาญจี เป็นงานสถาปัตยกรรมทาง
พระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมในการใช้ฉัตรในบุคคลชั้นสูง ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงกาเนิดในเชื้อกษัตริย์
จึง มีฉัตรเป็นเครื่องประดับยศประกอบเป็นสัญลั กษณ์ ไม่ว่าจะเป็นปราสาท ซุ้มธาตุ เจดีย์ซึ่ง เป็นตัวแทนของ
พระพุทธเจ้า และจุดยอดสุดจะมียอดฉัตรประดับเป็นส่วนใหญ่
โดยความเป็นมาและหลักการทาฉัตรจากอดีตจนถึงปัจจุบันว่า ฉัตรได้มีการพัฒนาจากร่มที่ใช้บังป้องกัน
แดดฝนกันอย่างธรรมดาทั่วไป เมื่อสังคมมีการแบ่งแยกชนชั้นวรรณะขึ้นตามฐานันดร ลักษณะการใช้ฉัตร งานคัว
ตองจึงมีการพัฒนารูปแบบที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ลักษณะการใช้งานกลายเป็นของสูง หรือกลายเป็นเครื่องราช
กกุธภัณฑ์สาหรับพระมหากษัตริย์ต่าง ๆ กันเพื่อเพิ่มความสง่างาม ตลอดจนศาสนสถานและพระสงค์ที่ถือว่าเป็นสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ การแบ่งชั้นโดยการใช้ฉัตรมีหลายอย่างตามความเชื่อตามคติธรรมของชาวล้านนา มีเริ่มตั้งแต่ 1 ชั้น, 3
ชั้น, 5 ชั้น, 7 ชั้น และ 9 ชั้นตามลาดับ โดยความกว้างของฉัตรและละชั้นจะมีค วามกว้างลดหลั่นกันไปจนถึง ชั้น
บนสุด โดยลวดลายที่นิยมทากันมากคือฉัตรทองทรงมงกุฎ โดยอาจทาจากโครงเหล็กแล้วและหุ้มด้วยแผ่นทองเหลือง
ที่มีลวดลายสวยงาม พร้อมทั้งลงรักปิดทองคาเปลว หรือทองคาแผ่น ตามชื่อที่ปรากฏในปัจจุบัน
วัดกู่ม่านมงคลชัย ตาบลสันปูเลย อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้สืบทอดงานคัวตองมาจากวัด
พระธาตุดอยน้อย อาเภอจอมทอง นับว่าเป็นช่วงก้าวผ่า นจากการสืบสานจากรุ่นสู่รุ่น ศิล ปะคัวตองที่ได้รับการ
ถ่ายทอดมาจากพระอาจารย์แก้ว หรือ พระครูสุนทร รัตนวัณโณ ศิลปะคัวตองของวัดกู่ม่านมงคลชัย จะมีลักษณะ
การดุนลายแบบสองครั้ง คือ การฉลุลายโลหะก่อนเป็นอันดับแรกแล้วทาการขึ้นเส้นทั้งสองข้าง เพื่อให้ลายยกตัวขึ้น
จึงเป็นลักษณะที่โดดเด่นของชิ้นงาน รวมถึงมีการออกแบบลวดลายใหม่ที่มีความงดงามวิจิตรบรรจง ทาให้เป็น อัต
ลักษณ์ที่โดดเด่นประจาชิ้นงานของวัดกู่ม่านมงคลชัยเอง
โลหะแผ่นเรียบที่นิยมนามาใช้ได้แก่ ทองเหลือง เงิน ทองแดง สแตนเลส สังกะสี และอะลูมิเนียม ตาม
ความต้องการและลักษณะการใช้งานของผู้สั่งทา การฉลุโลหะนั้นจะทาการซ้อนแผ่นโลหะจ านวน 2-3 แผ่นก่อน
นาไปฉลุเพื่อให้ประหยัดเวลา และเกิดความรวดเร็วในการทางาน
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เครื่องมือที่ได้ใช้ในการฉลุแผ่นโลหะนี้จะใช้สิ่วอยู่ 2 ประเภท สิ่วต้องทะลุ คือ สิ่วที่มีความคม และแข็งแรง ทาจาก
เหล็กที่มีความแข็งเป็นพิเศษ เช่น แหนบรถยนต์ หรือ โช๊ครถจักยานยนต์ ขึ้นรูปโดยการเผาไฟและตีจนได้ขนาดที่
ต้องการ ส่วนสิ่วดุนลายนั้น ใช้โลหะประเภทเดียวกัน แต่ไม่มีความคม กล่าวคือ ส่วนปลายของสิ่วดุนลายจะถูกลบคม
ให้ทู่ เพื่อไม่ให้โลหะทะลุ เวลาตอกลงไปบนโลหะจึงเกิดเพียงรอยเท่านั้ น ซึ่งการดุน หรือ “ต่อง” ลายตามภาษา
พื้นเมืองล้านนา เมื่อตอกฉลุลายโลหะได้ลายตามแบบแล้วจึงทาการพลิกอีกด้านเพื่อขึ้นเส้นกลาง หรือเส้นกระดูก
ลาย ซึ่งการดุนลายนั้น สามารถทาต้องทาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ขึ้นอยู่กับรูปแบบของลายว่ามีรูปแบบอย่างไร
ขั้นตอนนี้จึงต้องอาศัยความชานาญของช่างในการเข้าใจลวดลายที่ได้ออกแบบไว้ และการขึ้นเส้นกระดูกลายนี้ต้อง
อาศัยความแม่นยาคงและที่ของมือ เพราะเส้นที่ขึ้นลายจะต้องมีความต่อเนื่อง ไม่ขาดตอนจึงถือได้ว่าประณีต และใน
ขั้นตอนนี้เองที่มีความอันตรายจากการใช้มือสัมผัสกับเสี้ยนโลหะที่เราฉลุ ไว้ตอนแรก ช่างรุ่นใหม่จึงมักเกิดการท้อใจ
จากขั้นตอนนี้เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความอดทนมาก หลังจากได้เส้นกระดูกลายแล้ว ทาการพลิกไปอีกด้าน
เพื่อขึ้นเส้นข้าง 2 เส้นและทาการจุดไข่ปลาในบริเวณที่เป็นท้องลายผักกูด การขึ้นเส้นข้างจะไม่ยกมือขึ้นเวลาตอก
เนื่องจากจะทาให้เส้นที่ขึ้นไม่มี ความต่อเนื่อง และไม่สวยงาม
ทาการขึ้นโครงตัวชิ้นงาน ลักษณะการขึ้นโครงฉัตร หรือ สัปทน นั้นจะเลือกขนาดของเหล็กตามขนาด
ชิ้นงาน โดยทั่วไปจะใช้เหล็กอยู่สองประเภท คือ เหล็กแบนรีด และท่อเหล็กกลม เหล็กแบนรีดใช้ขดกลมเพื่อยึดติด
กับเสื้อฉัตร ส่วนท่อเหล็กกลมนั้น ใช้ทาแกนฉัตร หรือสัปทน เมื่อทาโครงชิ้นงานเสร็จจะทาการพ่นสีกันสนิมก่อนเพื่อ
ยืดอายุการใช้งานที่คงทน
การพ่นสีกันสนิมนั้น นิยมใช้สีน้ามันทั่วไป แล้วปล่อยให้แห้ง เสื้อโลหะดุนลายและโครงชิ้นงาน ต้องพ่นสี
กันสนิมก่อนนามาประกอบขึ้นเป็นชิ้นงานโดยทั่วไปนิยมใช้สีแดง หรือสีขาวเพื่อให้เกิดพื้นผิวที่เรียบและเวลานาไปติด
ทองคาเปลวจะทาให้เกิดความเงางาม การประกอบเสื้อฉัตรเข้ากับโครงใช้ตะกั่วและลูกรีเวท วัดกู่ม่านมงคลชัยนิยม
ใช้ตะกั่วมากกว่าเพราะมีความรวดเร็วและชิ้นงานประณีตอีกทั้งการเชื่อมประสานโลหะดีกว่า หากแต่การใช้ตะกั่วใน
การเชื่อมนั้นมีข้อจากัดอยู่อย่างหนึ่ง คือหากลูกค้าต้องการทาฉัตรหรือสัปทนที่ทาจากอะลูมิเนียมข้อจากัดคือจะไม่
สามารถเชื่อมรอยต่อลายโดยตะกั่วได้ เพราะตะกั่วไม่ประสานกับอะลูมิเนียมช่างจึงต้องใช้ลูกรีเวท และทางวัดกู่ม่าน
มงคลชัยได้นาเทคโนโลยีเข้ามาใช้โดยการใช้เครื่องอาร์คไฟฟ้า ซึ่งทาให้ลดการใช้ตะกั่วได้มาก เพื่อลดปัญหาสุขภาพที่
เกิดจากการใช้ตะกั่ว
เมื่อทาประกอบได้รูปตามที่ต้องการแล้วจึงทาการพ่นสีรองพื้นก่อนทาการพ่นสีจริงหรือนาไปติดทองต่อไป
เพื่อนาส่งลูกค้าหรือนาไปติดตั้งให้ลูกค้าตามวัด หรือสถานที่ต่าง ๆ โดยงานฉัตรของ วัดกู่ม่านมงคลชัยนั้นมีอยู่ 4
ประเภท คือ
1. ฉัตรพื้นเมืองล้านนา มีลักษณะเป็นงานฉลุโลหะ เอกลักษณ์ของฉัตรแบบล้านนาอยู่ที่ลวดลายที่ประดับ
ระหว่างชั้น ลวดลายจะมีลักษณะที่หยาบและใหญ่กว่าของภาคกลาง มีชื่อของลายต่าง ๆ กัน เช่น ลายดอกจันทน์
ลายกาบสา ลายเครือเถา ลายก้ามปู ลายผักกูด ลายสร้อย ลายสับปะรด เป็นต้น และขึ้นรูปตามโครงเหล็กทรงกลม
มีขนาดลดหลั่นกันไปตามจานวนชั้นที่ต้องการใช้งาน มียอดปลีเป็นบัวตูม แต่ละชั้นของฉัตรจะมีลักษณะเหมือนกัน
ทุกชั้น ระยะห่างแต่ละชั้นของฉัตร และความกว้างของเสื้อฉัตร มักทาตามความต้องการของผู้ใช้งาน
2. ฉัตรราชครู มีลักษณะเป็นงานฉลุโลหะ แล้วขึ้นรูปตามโครงเหล็กทรงกลม เหมือนฉัตรพื้นเมืองล้านนา
แต่ชั้นล่างสุดตรงขอบชายด้านล่างของฉัตรเรียกกว่ากระโปรง จะมีลักษณะคล้ายกับหมวกราชครูแบบจีน
3. ฉัตรแบบพม่า มีลักษณะเป็นงานฉลุโลหะแล้วขึ้นรูปตามโครงเหล็กทรงกลม ที่ซ้อนกันอยู่สองชั้น โดย
ลักษณะการใส่เสื้อฉัตรกับโครงเหล็กที่ซ้อนกันสองชั้นนี้ จะใส่เสื้อฉัตรตัวนอกเพียง 1 ใน 3 ของเสื้อฉัตรตัวใน และมี
กระจังประจาทั้งสี่ทิศในแต่ละชั้นของวงฉัตร ในส่วนของชั้นล่างสุด เสื้อด้านในฉัตรเป็นรูปกระบาน 4 หรือ 5 แฉก ที่
เรียกว่ากระโปรงฉัตร ส่วนยอดฉัตรประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ถัดจากชั้นบนสุดขึ้นไป เรียกว่า ช่อ 4 แฉก
ส่วนถัดขึ้นไปจากนี้เรียกว่า หางลม ซึ่งสามารถบอกทิศทางลมได้ และส่วนบนสุดเรียกว่า ปลียอด มักทาด้วยโลหะ
เป็นรูปดอกบัว หรือ แก้วทาเป็นรูปดอกบัว หรือวงกลมตามตามต้องการ
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4. ฉัตรประยุกต์ มีลักษณะเหมือนฉัตรพม่า แต่มีลวดลายและใช้ศิลปะแบบประยุกต์ระหว่างพม่าเงี้ยวกับ
ล้านนา ซึ่งกระจังที่ยื่นออกมา ของฉัตรแบบพม่า เรียกว่า ลายฟ้อน ซึ่งลักษณะเหมือนกับการฟ้อนหงายนิ้วให้งอโค้ง
ออกมา หากแต่มีเสื้อฉัตรขึ้นรูปตามโครงเหล็กชั้นเดียว แต่ยังคงมีกระจังประจาสี่ทิศ มักมีการประดิษฐ์ลูกมะเฟืองไว้
ตามชายขอบชั้นด้านล่าง หรือช่อดอกบัวตูมต่อจากกระจังทั้งสี่ทิศขึ้นลดหลั่นกันไป นอกจากนี้ยังได้รับการถ่ายทอด
การทาสัปทน และหม้อบูรณฆฎะ หรือ ดอกไม้ทอง ดอกไม้เงิน ซึ่ง ศิล ปะดังกล่าวสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในมุม
ประจาทั้งสี่ทิศขององค์พระธาตุในจังหวัดภาคเหนือของไทย
ศิลปะคัวตองนับวันจะหาผู้สืบสานไว้ยากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุและปัจจัยหลายประการด้วยกัน ประการแรก งาน
ศิล ปะคัวตองนี้ ต้องใช้ค วามเพียรพยามในการขึ้นรูปโลหะเพื่อให้ได้ลวดลายที่ส วยงาม เพราะกว่าที่จะได้แต่ละ
ลวดลายที่สวยงามออกมานั้น ในขั้นตอนการฉลุนี้จะใช้ความอดทนมากสาหรับผู้ที่ทาการฝึกหัดใหม่ เพราะระหว่างที่
ฉลุโลหะหากไม่ชานาญแล้วมักจะเกิดเสี้ยนแหลมคมทาให้บาดมือเป็นแผลได้ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านนี้ต้องมีความอดทนและใจรักงานนี้โดยเฉพาะ เมื่อได้ลวดลายบนแผ่นโลหะตามต้องการแล้ว จะต้องมาขึ้นโครง
เหล็กโดยการเชื่อม ซึ่ง ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากและซับซ้อนพอสมควร แต่เหตุที่ไม่ค่อยมีผู้สืบสานงานศิลปะ
ประเภทนี้มาก ไม่ได้เป็นเพราะเหตุผล 2 ประการแรก หากแต่เป็นขั้นตอนของการประกอบขึ้นรูปให้เป็นฉัตร หรือ
สัปทน ซึ่งต้องใช้ตะกั่วและน้ากรดเป็นตัวประสานโลหะเข้าด้วยกัน ซึ่งขั้นตอนการประสานตะกั่วนี้จะเกิดการสันดาบ
ของน้ากรดและตะกั่ว ทาให้เกิดสารระเหยที่เป็นพิษต่อระบบทางเดินหายใจและเลือด ซึ่งหากผู้ที่ทางานด้านนี้ไม่ได้
ป้องกันอย่างถูกวิธีแล้วมักจะมีปัญหาสุขภาพร่างกาย โดยส่วนมากที่พบคือ โรคมินามาตะ หรือโรคสารตะกั่วตกค้าง
ในเลือดสูง สุขภาพร่างกายจะเหลืองและอ่อนแรง หากรับสารตะกั่วในปริมาณมาก ๆ อาจถึงตายได้ ลักษณะการใช้
ตะกั่วเป็นตัวประสานนี้ ยัง มีให้เ ห็นในงานศิล ปะอี กชนิ ดหนึ่ง นั่ นคือ แก้วอัง วะ หรือกระจกจืน ซึ่ง ในอดีตได้ ใ ช้
กระจกจืนนี้ในการประดับหน้าบันพระวิหาร บุษบก หรือองค์พระฯ แต่ในปัจจุบันนี้ไม่มีโรงงานใดผลิตแล้ว และไม่มี
ผู้ผลิตได้เหมือนในอดีต ทาให้คงเหลือแต่ของเก่าตามหน้าบรรณวัดที่ยังไม่ได้ทาการบูรณะ หรือบูรณะและยังคงไว้
เช่น วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เหตุผลที่ไม่มีผู้สืบสานต่อนั้น คือ การสันดาบของตะกั่วที่ก่อให้เกิดไอหรือก๊าซ
พิษ และทาให้ช่างผู้ผลิตชิ้นงานนั้นล้มป่วยในที่สุด จึงไม่มีผู้อยากสืบทอดงานศิลปะแขนงนี้ อีกทั้งงานแขนงนี้ยัง ขาด
การต่อยอดของการพัฒนารูปแบบที่ให้สามารถปรับ หรือ ประยุกต์ใช้งานได้ตามยุคสมัย
ด้วยเหตุนี้เมื่อต้องการอนุรักษ์งานศิลปะแขนงนี้ไว้ไม่ให้สูญหายไป ผู้เขียนจึงทาการศึกษาวิทยานิพนธ์ใน
หัวข้อเรื่อง “การอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะงานคัวตอง ของวัดกู่ม่านมงคลชัย ตาบลสันปูเลย อาเภอดอยสะเก็ ด
จังหวัดเชียงใหม่” เพื่อศึกษาคุณค่าความสาคัญ ขั้นตอนการทางานศิลปกรรมและผลกระทบต่อสุขภาพช่างคัวตอง
จากการทางาน ในวัดกู่ม่านมงคลชัย ตาบลต้นเปา อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ จึงต้องทาการศึกษาวิจัยวิธีการ
ทางาน วิธีปฏิบัติการที่ปลอดภัย เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ และพัฒนารูปแบบที่สามารถนามาใช้ให้เกิดประโยชน์
หรือประยุกต์ใช้กับสังคมปัจจุบันซึ่งไม่ต้องจากัดเพียงแค่เป็นเครื่องประดับเพียงศาสนสถานเท่านั้น อันจะนามาซึ่ง
การสืบสานงานศิลปะคัวตองไว้อย่างยั่งยืนและพัฒนารูปแบบให้สามารถประยุกต์ใช้ร่วมสมัยได้
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัยครั้งนี้จะทาให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของศิลปะคัวตองล้านนา
คุณค่าและความสาคัญ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย และวิธีการพัฒนางานคัวตองให้ใช้ได้กับการประยุกต์ใช้ให้
หลากหลายมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบริบทของศิลปะงานคัวตอง ทั้งด้านความเป็นมา เทคนิควิธีการทา ลักษณะ รูปแบบและ
ประเภทต่าง ๆ ของศิลปะคัวตองในล้านนาหรือภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของวัดกู่ม่านมงคลชัย ตาบลสันปูเลย อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
และการทาศิลปะคัวตอง ตลอดจนสภาพปัญหา
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3. เพื่อเสนอแนวทางอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะงานคัวตอง ของวัดกู่ม่านมงคลชัย ตาบล สันปูเลย อาเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ให้ดารงคงอยู่และเพิ่มพูนมูลค่าให้เกิดประโยชน์ต่อไป
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การอนุรักษ์ศิลปะคัวตองล้านนา สู่การพัฒนาศิลปะคัวตองร่วมสมัย” มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ประวัติความเป็นมาตลอดจนเทคนิคและกรรมวิธีการผลิต
ผลกระทบต่อสุขภาพของช่างทาคัวตองในการใช้ตะกั่วเป็นตัวประสานชิ้นงาน รูปแบบการทางานที่ปลอดภัย และ
วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้การทาศิลปะคัวตองอย่างปลอดภัยให้กับผู้สนใจ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนในแต่ละ
แห่ง มีลักษณะเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่ใช้เทคนิคการนาเสนอผลการวิจัยในรูปแบบการ
พรรณนา กระบวนการศึกษาประกอบด้วย 1.ศึกษาบริบทของศิลปะงานคัวตอง ทั้งด้านความเป็นมา เทคนิควิธีการ
ทา ลักษณะ รูปแบบและประเภทต่าง ๆ ของศิลปะคัวตองในล้านนาหรือภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 2.ศึกษา
ประวัติความเป็นมาของวัดกู่ม่านมงคลชัย ตาบลสันปูเลย อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และการทาศิลปะคัว
ตอง ตลอดจนสภาพปัญหา 3.เสนอแนวทางอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะงานคัวตอง ของวัดกู่ม่านมงคลชัย ตาบลสันปู
เลย อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ให้ดารงคงอยู่และเพิ่มพูนมูลค่าให้เกิดประโยชน์ต่อไป
ผลการศึกษา
ประวัติความเป็นมาของการทาคัวตอง
วัดกู่ม่านมงคลชัย ช่างต้องลาย และชาวบ้านสันทุ่งใหม่ ซึ่งเป็นศรัทธาอุปถัมภ์วัดกู่ม่านมงคลชัย มีถิ่นฐาน
ดั้งเดิมอยู่ บ้านเม็ง แขวงเมืองปั่น แถบลุ่มแม่น้าสาละวินฝั่งตะวันตกในสมัยพระเจ้ากาวิละยกพลจากเมืองเวียงป่า
ซางเข้ามาตั้งเมืองเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ขึ้น 8 ค่า เดือน 6 จุลศักราช 1158 นั้น พลเมืองของเชียงใหม่มีจานวน
น้อยมาก เพราะถูกพม่ากวาดต้อนไปเป็นเฉลยศึกและหนีภัยสงคราม พระเจ้ากาวิละจึงทรงเริ่มปรับปรุงเมืองและวัด
วาอารามที่รกร้างเสียหายเป็นจานวนมากจึงใช้นโยบายที่ว่า “ เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง” พระองค์พร้อมด้วย
เจ้านายราชสกุลพี่น้อง จึงเป็นเกณฑ์เสนาไพร่เมือง ออกรบกวาดต้อนเอาพลเมืองจากแคว้นสิบสองปันนา เมืองลื้อ
เมืองเขิน เชียงตุง เมืองยอง นามาไว้ในเมืองเชียงใหม่ ลาพูน ซึ่งปรากฏในปัจจุบันคือ เมืองเลน เมืองวะ เมืองพยาก
เมืองโก อยู่ในอาเภอสันทราย เมืองลอง อยู่ในอาเภอดอยสะเก็ด เมืองออน เมืองหลวย อยู่ในอาเภอสันกาแพง เชียง
แสน เชียงขาง อยู่ในอาเภอสารภี เมืองสาด เมืองกาย เมืองมาง เมืองลัง เมืองเขิน เมืองเงี้ยว เมืองวัวลาย เมือง
สะต๋อย อยู่ในอาเภอเมือง ชาวทุ่งอ้อ ชาวตองกาย อยู่ในอาเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนชาวยองอยู่ใจเขตจังหวัด
ลาพูน สืบมาจนถึงทุกวันนี้
ชื่อบ้านชื่อเมืองเหล่านี้ ส่วนมากชาวบ้านมีวิชาความรู้ด้านศิลปะ ในการทาหัตถกรรมพื้นบ้าน เช่น ช่าง
กระดาษ ช่างเคี่ยน (กลึงไม้) ช่างแต้ม (ช่างจิตรกรรม) ช่างระฆัง ช่างคา (ช่างทาทอง) ช่างทาร่ม ช่างทาเครื่องเขิน
ช่างเครื่องเงิน เป็นต้น ช่างเหล่านี้ได้ถูกนามาไว้ในมุมเมืองและเขตรอบ ๆ ตัวเมืองเพื่อสร้างความเจริญให้แก่
บ้านเมือง จนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีช่างเหล่านี้หลงเหลืออยู่บ้าง แต่เมื่อเวลาผ่านไปยิ่งหาผู้สืบทอดยากขึ้น
ในปัจจุบันนี้ เราจะเห็นว่า ชื่อหมู่บ้านหรือชื่อของวัดในเมืองเชียงใหม่ ส่วนใหญ่จะตั้งตามชื่อของช่างที่ตั้ง
บ้านเรือนอยู่ในชุมชนนั้น ๆ เช่น ช่างลาน ช่างแต้ม อยู่ในชุมชนพวกแต้มในเขตกาแพงเมือง ช่างเงิน อยู่ในชุมชนวัว
ลาย (งัวลาย) พวกเปี๊ยะ (ช่างดีดพิณน้าเต้าในปัจจุบัน) อยู่ในชุมชนวัดพวกเปีย ช่างหล่อ อยู่ติดกับถนนช่างหล่อติด
คูเมืองเชียงแสนอยู่แถววัดช่างฆ้อง ถนนกาแพงดิน พันตอง ช่างเคี่ยน อยู่แถวบ้านตอบกาย อาเภอหางดง ช่างปั้น
อยู่บ้านหนองหาร แก้ววัวลาย อาเภอหางดง ซึ่งเป็นสาขาของบ้านวัวลาย วัดหมื่นสารช่างคาอยู่บ้านช่างคา อาเภอ
หางดง ช่างกระดาษ อยู่อาเภอสันป่าตอง ช่างทาร่ม แกะสลัก อยู่อาเภอสันกาแพง เป็นต้น
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สภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม และมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
วัดกู่ม่านมงคลชัยมีการค้นพบ โบราณวัตถุที่มีคุณค่ า ควรแก่การอนุรักษ์ คือ วัดกู่ม่านมงคลชัย ซากฐาน
เจดีย์และพระพุทธรูป ภายในวัดที่ยังมีหลงเหลืออยู่ แต่อาคารสิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่ เป็นอาคารที่ได้รับการก่อสร้าง
ขึ้นมาทดแทนอาคารดั้งเดิมที่เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา จึงมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่เปลี่ยนไป
วัดกู่ม่านมงคลชัย ซึ่งนอกจากทาหน้าที่เป็นสถานที่สาหรับประกอบกิจกรรมทางศาสนาแล้ว วัดยังมีศาลา
วัดที่ใช้ประกอบกิจกรรมร่วมกับชุมชน มีพื้นทีโล่ง (ลานวัด) สาหรับใช้จัด งานกิจกรรมชุมชน วัดถือว่าเป็นแหล่ง
สาธารณะในการอานวยความสะดวกให้กับชาวบ้านตลอดมา
งานคัวตองของวัดกู่ม่านมงคลชัย
งานคัวตองล้านนา หากจะจาแนกตามประเภทและลักษณะการใช้งานแล้วจะจาแนกได้เป็น 2 ประเภท
ใหญ่ ๆ นั่นคือ งานที่ใช้เกี่ยวกับวัด หรืองานพุทธศิลป์ และอีกประเภทหนึ่งคือ งานด้านการประยุกต์ใช้ทั่วไป ซึ่งจะ
พบเห็นได้ตามอาคารบ้านเรือน หรือโรงแรม
งานคัวตอง ด้านพุทธศิลป์
จากการศึกษาวิจัยพบว่า งานคัวตองพุทธศิลป์ ได้แก่ งานฉัตร สัปทน ต้นบูรณฆฎะ งานคัวตองของวัดกู่
ม่านมงคลชัยจะมีลักษณะเด่น คือการดุนโลหะแบบสองรอบเพื่อให้ลายเส้นคมชัด ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ
งานคัวตองที่นี่ ลวดลายที่นิยมใช้จะนิยมใช้ลายผักกูด และจุดไข่ปลาเป็นหลัก ลักษณะการต้องลายหรือการขึ้น
ลวดลายจะมีลักษณะดังต่อไปนี้
สิ่วที่ใช้ฉลุลายนั้น ส่วนใหญ่ช่างคัวตองจะผลิตกันขึ้นเอง ส่วนมากใช้โลหะ เช่น แหนบรถยนต์ โช๊ครถจัก
ยานยนต์ สแตนเลสแบบเส้น โดยใช้เครื่องไฟเบอร์ในการเจียรสิ่วแต่ละตัว โดยทั่วไปแล้วสิ่วฉลุลายมักจะมีประมาณ
5-7 ตัว ซึ่งมีความโค้งในลักษณะต่างๆ กัน ในขั้นตอนการฉลุลายนี้เป็นขั้นตอนขั้นพื้นฐาน ไม่มีความยากแต่อย่างใด
อาศัยการเลือกใช้สิ่วฉลุลายได้ตรงกับเส้นลายที่ได้ออกแบบไว้แล้วเท่านั้น เมื่อทาการฉลุลายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ช่าง
คัวตองจะทาการดุนลายเส้นและจุดไข่ป ลาเพื่อเน้นรายละเอียดของชิ้นงาน ในขั้นตอนนี้ต้องใช้ทักษะและความ
ชานาญในเชิงช่างสูง เพราะการดุนลายเพื่อขึ้นเส้นให้ดูพลิ้วไหว หากไม่มีความชานาญแล้วเส้นที่ขึ้นจะไม่มีค วาม
ต่อเนื่องกัน ทาให้ลายที่ออกมาไม่สวย หรือดูไม่ออกว่าเป็นลายอะไร
สาหรับชิ้นงานของวัดกู่ม่านมงคลชัยนี้ จะมีการขึ้นลายถึงสองครั้ง กล่าวคือ หลังจากทาการฉลุลวดลาย
เสร็จ ก็จะทาการพลิกแผ่นโลหะเพื่อทาการขึ้นเส้น อีกหนึ่งครั้ง แล้วนาไปประกอบเป็น ฉัตร สัปทน เลย
การขึ้นโครงจะทาการดัดโค้งของเหล็ก และการคานวณเพื่อให้ชิ้นงานแต่ละชั้นมีความลดหลั่นกัน อย่าง
เหมาะสม ในขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนการขึ้นโครงเหล็กทั่วไป หลัง จากนั้นนาเสื้อฉัตร สัปทน ที่เสร็จ แล้วมา
ประกอบกับโครงเหล็กตามแบบของฉัตรแต่ละชนิด โดยขั้นตอนนี้จะมีการใช้ตะกั่วและน้ากรดและหัวแร้ง เป็นตัว
ประสานหรือเชื่อมต่อชิ้นงาน ดังนั้น จึงมีละอองก๊าซพิษที่เกิ ดจากการสันดาปของตะกั่วกับน้ากรดและความร้อน
คลุ้ง กระจายทั่วไป เมื่อได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์แล้ว จะทาการล้างด้วยน้าส้มสายชูเจือจางในน้าเปล่าเพื่อล้างคราบ
สกปรกน้ามันออกจากชิ้นงาน และทิ้งไว้ให้แห้งก่อนจะนาไปพ่นสีกันสนิมและพ่นสีจริง เมื่อได้ชิ้นงานที่พ่นสีเสร็จแล้ว
หลังจากนั้นจะนาไปพ่นสีทองคา หรือ เงิน หรือทาการปิดทองคาเปลวต่อไป และนาส่งให้ลูกค้า
งานคัวตอง ด้านการประยุกต์ใช้ทั่วไป
ในบริบทนี้กล่าวถึงการประยุกต์หัตถกรรมคัวตอง ให้เกิดการใช้งานหลากหลาย ประเภทยิ่งขึ้น โดยไม่นา
งานพุทธศิลป์ไปใช้ผิดประเภท เช่น ต้นดอกไม้เงิน ทอง การฉลุลายเพื่อประดับชายคาโรงแรมหรืออาคารสาธารณะ
ปันซอย โคมไฟโลหะงานดุน ฯลฯ
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งานคัวตองด้านการประยุกต์ใช้ทั่วไป ได้แก่ ต้นดอกไม้ทองคา ดอกไม้เงิน ลายฉลุทั่วไป วัดกู่ม่านมงคลชัย
ไม่ค่อยผลิตชิ้นงานประยุกต์มากนัก เนื่องจากช่างผู้ทาการผลิตชิ้นงานเป็นคนรุ่นเก่า และขาดการสนับสนุนจากผู้ที่มี
ความรู้เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ งานส่วนใหญ่ในชุมชนจึงเป็นเพียงงานพุทธศิลป์ นั่นคือ ฉัตร สัปทน เพียงเท่านั้น
ประกอบกับฝีมือการดุนลายเป็นการดุนลายแบบเดิม ๆ และนิยมทาการจุดไข่ปลาเพียงอย่างเดียว
งานคัวตองด้านการประยุกต์ใช้ทั่วไป ได้แก่ โคมไฟทองคา โคมไฟคริสตัล ดอกไม้ทองคาหลายประเภท ที่
ใช้เทคนิคการออกแม่พิมพ์และเครื่องปั้มเพื่อความรวดเร็วในการผลิต ดอกไม้ไหวสาหรับประดับนักแสดง ดาวเพดาน
ที่ประดับโคมไฟ เครื่องประดับนักแสดง ลวดลายประดับหลังคา อาคาร โรงแรม การนาทองเหลืองมาประดับเฟอนิ
เจอร์ เนื่องจากผู้ก่อตั้งกิจการเป็นคนรุ่นใหม่ มีวิสัยทัศน์ในการประยุกต์ชิ้นงาน จึงทาให้มีชิ้นงานที่หลากหลาย
คุณค่าของงานคัวตอง
คุณของงานคัวตอง มีทั้งคุณค่าทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้คือตัวชิ้นงาน (Tangible) และวัฒนธรรมที่จับ
ต้องไม่ได้ ( Intangible ) คือในด้ านเทคนิค ฝีมือ งานคัวตองมีคุณค่าทางทัศ นศิล ป์ของความเป็นล้านนา การ
มองเห็น (Seeing) มีเอกลักษณ์และมีอัตลักษณ์ของตนเอง (Self-Identification) อัตลักษณ์ความเป็นล้านนา ศิลปะ
จะแสดงความอ่อนหวาน นุ่มนวล ละเอียด วิจิตรบรรจง มีเหตุผลในการแสดงออก มีความยั่งยืนในการถ่า ยทอด มี
ระเบียบแบบแผนเฉพาะตน เช่น บอกได้ว่าผลงานแต่ละชิ้นสร้างมาจากแรงบันดาลใจใด
คุณค่าของงานคัวตอง ความมีคุณค่า (value) คือ เป็นสิ่งของที่มีค่า เป็นประโยชน์ มีราคาแพง หากมอง
ด้านมิติเศรษฐศาสตร์ หรือแม้กระทั่งการตีค่าเป็นสิ่งของมีค่าเป็นผลกาไร เป็นผลประโยชน์ หากแต่มิติคุณค่าทาง
ศิลปะนั้น หมายถึงความงดงามทางด้านสุนทรียะ ความดีงามที่ไม่สามารถตีออกมาเป็นตัวมูลค่าเงินได้ ดังนั้นคุณค่า
งานคัวตองจึงแยกออกเป็นมิติ ต่างๆ ดังนี้
(1) มิติคุณค่าทางความเชื่อ (Believe able) งานคัวตองที่สร้างขึ้นในแต่และแห่งที่ทาการศึกษาวิจัยล้วน
แล้วแต่สร้างขึ้นด้วยมิติแห่งความเชื่อเป็นหลัก คนล้านนาในอดีตในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ได้รับเอาพระพุทธศาสนามา
เมื่อครั้ง อดีตแล้วยังความเหนียวแน่นในศรัทธาความเชื่ออย่างแน่นแฟ้น วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านั้นล้วน
เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง ตั้งแต่เกิด จนกระทั่งพิธีกรรมหลังความตาย แม้กระทั่งการดารงชีวิต การ
เพาะปลูกเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร ล้วนแล้วเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาแทบทั้งสิ้น เหตุผลดังกล่าวนี้ทาให้
กลุ่มชาติพันธุ์สร้างผลงานอันวิจิตร มีคุณค่าเพื่อบูชาพระพุทธศาสนา เช่น ฉัตรปิดทองคา สัปทน กั้นฝนและแสงแดด
แก่พระพุทธรูป เครื่องสูงสาหรับใช้บูชาพระพุทธรูป เป็นต้น งานคัวตองที่ได้ผลิตออกมาก จึงแสดงถึงสุนทรียะและ
ความดีงามในตัวตนของคนล้านนา ตอบสนองคุณค่าทางจิตใจมากกว่าผลกาไรหรือผลตอบแทน
(2) คุณค่าทางความงดงามหรือสุนทรียะ (Aesthetics) งานพุทธศิลป์ ล้านนา เป็นพื้นฐานที่สาคัญของ
การสร้างสรรผลงานของศิลปินล้านนา รวมทั้งงานคัวตองในแต่และพื้นที่ศึกษา ศิลปินช่างคัวตองในแต่ละแห่งนั้น
สร้างชิ้นงานคัวตองจากแรงบันดาลใจด้านพุทธศาสนา ความเชื่อ ความศรัทธา ศิลปินช่างคัวตองจะมองเห็นความ
งดงามจากการเลื่อนไหลของเส้น รูปร่าง รูปทรงหรือสีสันที่ตนมองเห็น และสร้างให้เกิดผลงานที่วิจิตรบรรจงและ
ความสมบูรณ์ขึ้นของชิ้นงาน คัวตอง ความสมดุลของการวางตาแหน่ง ขององค์ประกอบงานศิลป์ เพื่อให้ชิ้นงาน
ออกมาอย่างวิจิตรบรรจง นั่นคือการมองความงดงามที่มีอยู่รอบ ๆ ตัวศิลปินแล้วนามาบรรจงสร้างผลงาน งานคัว
ตองจึงถือได้ว่าเป็นการถ่ายทอดความงดงามและสุนทรียะภาพของช่างคัวตองอย่างแท้จริง
(3) ด้านความรู้สึก (Feeling) งานศิลปะทุกประเภทส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับความงามที่ให้ความรู้สึกต่างๆ
แทบทั้งสิ้น ศิลปินผู้สร้างสามารถกาหนดให้ภาพลักษณ์ที่แสดงออกมานั้นมีความรู้สึกอย่างไร เช่น เมื่อเรามองภาพ
เรารู้สึกเกลียดชังตัวตนที่ถูกถ่ายทอดออกมา อย่างเรามองภาพชูชกเฒ่าเฆี่ยนตีพระกัณหาและพระชาลี ในชาดกเรื่อง
พระเวสสันดร เป็นต้น งานคัวตองก็่เช่นกัน การออกแบบลวดลายก่อให้เกิดความรู้สึกได้ต่างกัน เช่น การออกลาย
เครื่องทรงพระพุทธรูป ศิลปินย่อมออกแบบให้มีความน่าเกรงขาม บนความงดงาม เป็นต้น คุณค่าทางด้านความรู้สึก
จึงเป็นคุณค่าของจิตที่ถูกกระทบด้วยการมองเห็นโดยตรงแล้วถูกวินิจฉัยด้วยสมองตามประสบการณ์ ความรู้ และ
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สิ่งแวดล้อมของผู้ชมนั่นเอง คุณค่าทางด้านความรู้สึกนี้รวมไปถึงคุณค่าในการยกระดับจิตใจ เมื่อมองเห็นชิ้นงานคัว
ตองที่ประดับประดาบนองค์พระปฏิมากร ย่อมเป็นเครื่องหมายแห่งการเคารพและนอบน้อมและแสดงความอ่อน
น้อมต่อชิ้นงานนี้ด้วยเช่นกัน
(4) คุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรม (Social Cultural) งานคัวตองล้านนา แสดงถึงความเป็นอัตลั กษณ์
ของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของกลุ่มชนล้านนาอย่างแท้จริง ความมีคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรมของล้านนาบ่งบอก
ได้ด้วยศิลปะหลายอย่างด้วยกัน อาทิ การแต่งกาย อาหาร สถาปัตยกรรม และรวมไปถึงชิ้นงานคัวตอง เป็นสิ่งที่
ทรงคุณค่าในวัฒนธรรมล้านนาอันควรส่งต่อให้ลูกหลาน ควรส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้และอนุรักษ์เพื่อให้คงอยู่
อย่างวัฒนาถาวรสืบไป
การทางาน
(1) วัดกู่ม่านมงคลชัย จากการศึกษาวิจัยพบว่า วัดกู่ม่านมงคลชัยมีพื้นที่ทางานภายในวัดเอง ทางด้านทิศ
ใต้หอระฆังและพระวิหาร โดยการสร้างเป็นโรงเรือน แห่งนี้ใช้เป็นพื้นที่ต้องลาย ดุนลาย และการ ประกอบชิ้นงาน
รวมทั้งการใช้หัวแร้งในการบัดกรีในพื้นที่นี้ด้วยเช่นกัน และพื้นที่ทางานอีกแห่งคือ ด้านหน้าอาคาร พื้นที่ส่วนนี้ใช้
เป็นพื้นที่ในการขึ้นโครงเหล็กชิ้นงาน มีการใช้เครื่องตัดเหล็ก เครื่องเชื่อมเหล็ก สว่านเจาะในบริเวณนี้ มีลักษณะเป็น
อาคาร 2 ชั้น
พื้นที่ส่วนที่ใช้ในการพ่นสี เป็นพื้นที่ทางด้านทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ มีลักษณะเป็นอาคาร หลัง คามุงด้วย
สังกะสี และเป็นพื้นที่โล่งพอประมาณ ติดกับอาคารห้องสุขาทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตก และพื้นที่เก็บชิ้นงานคือ
ใกล้กุฏิของรองเจ้าอาวาส อยู่ระหว่าง โรงเรือนและจุดพ่นสีทางด้านทิศใต้พระวิหาร โดยรวมพื้นที่ ที่ใช้ในการทางาน
คัวตองของชุมชนกู่ม่านมงคลชัย สภาพแวดล้อมพื้นที่ทางานคัวตองของวัดกู่ม่านมงคลชัย รอบ ๆ เป็นอาคาร
บ้านเรือนชุมชน ซึ่งอยู่ติดกับกาแพงวัด
ส าหรับการพ่นสีได้ใช้พื้นที่ตรงทางด้านหลังอาคารในการพ่นสี ซึ่ง เป็นพื้นที่ ที่ถูกปิดกั้นไม่ให้มีการคลุ้ง
กระจายของสีไปในพื้นที่ส่วนอื่นของพื้นที่การทางาน นอกจากนี้ภายในอาคารส่วนหนึ่งยังได้กั้นผนังทาเป็นห้องพัก
สาหรับพนักงาน สภาพพื้นที่การทางานติดกับอาคารที่พักอาศัย ทางด้านทิศตะวันออก ส่วนที่เหลือด้านทิศใต้ ทิศ
ตะวันตก ทิศเหนือ ติดกับทุ่งนาและป่าไม้
จากการศึกษาวิจัยของพื้นที่การศึกษา พบว่าช่างคัวตองทั้งหมดไม่ได้ตระหนักถึงภัย อันตรายจากการ
ทางาน กล่าวคือไม่ได้คานึงถึงความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือในการทางาน และไม่ได้ตระหนักถึงอันตรายของพิษ
ตะกั่ว โดยส่วนใหญ่ช่างคัวตองเป็นไทใหญ่ ไม่ได้ตระหนักถึงพิษภัยและอันตรายจากการทางานจากเครื่องมือและ
ตะกั่ว สาหรับกลุ่มที่เป็นช่างพื้นเมือง ทราบถึงอันตรายที่เกิดขึ้นแต่ขาดการป้องกัน สาหรับชุมชนวัดศรีสุพรรณไม่ได้
ใช้เครื่องมือเหมือนชุมชนอื่น ๆ แต่อาจจะมีอันตรายจากการต้มชันหรือขี้ย้าแต่ไม่มาก

แนวทางในการทางานที่ปลอดภัย
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทางาน เพื่อสภาพการทางานที่เหมาะสม อันจะนาไปสู่
ความปลอดภัยและสุขภาพอานามัยของผู้ปฏิบัติงาน ควรจะประกอบด้วยการวางแผนที่ดี จะเป็นปัจจัยพื้นฐานของ
ความปลอดภัยในสถานประกอบการ ซึ่งควรจะมีหลักในการดาเนินงาน คือ มีการวางผังสถานที่ทางานเป็นอย่างดี
โดยให้มีพื้นที่เพียงพอในการวางเครื่องมือ อุปกรณ์ วัตถุดิบและ งานที่ประกอบเสร็จแล้ว จัดให้มีทางเข้า - ออก พื้นที่
ปฏิบัติงานที่ปลอดภัย มีการกาหนดเส้นทางเดินอย่างเหมาะสม มีความกว้างพอเหมาะและสะดวก โดยจัดให้มีตู้หรือ
กล่องเก็บเครื่องมืออย่างเหมาะสมและเก็บไว้ในสถานที่ที่กาหนด ในกระบวนการผลิตที่มีโอกาสเกิดเพลิงไหม้หรือ
การระเบิดได้ง่าย เช่น การตัดเหล็กด้วยเครื่องตัดเหล็กทาให้เกิดประกายไฟ ไม่ควรมีพื้นที่ติดกับการทาสี เพราะมี
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วัสดุที่ติดไฟง่าย เช่น ทินเนอร์ และสี ควรแยกพื้นที่ทั้ง 2 นี้ออกจากกัน มีทางหนีไฟในกรณีฉุกเฉินเกิดเพลิงไหม้ มี
การจัดระบบแสงสว่างและการระบายอากาศอย่างเหมาะสมและเพียงพอ อีกทั้ง มีการจัดสิ่งอานวยความสะดวก เช่น
ห้องสุขาและห้องปฐมพยาบาล
สรุปผล
จากการศึกษาทั้งทางภาคเอกสารและภาคสนามซึ่งในการศึกษา ในภาคเอกสารผู้วิจัยได้ศึกษาประวัติความ
เป็นมาของศิลปะคัวตองในล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งลักษณะของศิลปะคัวตองในแต่ละแห่ง ประเภทของงาน
ศิลปะคัวตองของกรณีศึกษา ตลอดจนความมีคุณค่าและความสาคัญของมรดกทางศิลปะคัวตอง
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้พบว่าลักษณะการทางานที่มีผลกระทบต่ อช่างทาคัวตอง ในด้านสุขภาพที่เกิดจาก
การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ การนาเสนอแนวทางที่ปลอดภัยในการท างาน และการจัดการเรียนรู้มรดกทาง
ศิลปะวัฒนธรรมสาหรับเยาวชนรุ่นต่อไป
5.1 การศึกษาเพื่อหาทิศทางที่เหมาะสมในการอนุรักษ์และสืบสานองค์ความรู้งานคัวตองและการพัฒนางานคัว
ตองให้มีความร่วมสมัย
5.1.1 การศึกษาและเก็บข้อมูลความคิดเห็นของภาคประชาชน นักวิชาการเพื่อ การอนุรักษ์และสืบสาน
องค์ความรู้งานพุทธศิลปะสถาปัตยกรรมของสล่าคัวตองในกู่ม่านมงคลชัย
เดิมทีแรกพื้นที่วัดกู่ม่านมงคลชัยได้เป็นพื้นที่วัดร้าง ต่อมาท่านรองเจ้าอาวาสพระครูสุนทร รัตนวัณโณ ที่
ความรู้ภูมิปัญญาในการทางานศิลปะด้านการดุนลายฉลุลายโลหะ และการทาคัวตอง ซึ่งได้รับการสืบทอดศิลปะการ
ทาคัวตองจากครูอาจารย์จากรุ่นสูุนมาตั
่ร่
้งแต่สมัยพระเจ้ากาวิละในยุค “เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง”จนถึงปัจจุบัน
สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมของการพัฒนาด้านงานคัวตองวัดกู่ม่านมงคลชัย จะมีลักษณะการทางานเป็น
ประเภทแบ่งชิ้นส่วนงานไปทาตามความถนัด ซึ่งส่วนใหญ่แล้วแรงงานจะเป็นชาวไทยใหญ่ เมื่อชิ้นส่วนในแต่ละส่วน
แล้วเสร็จจะนามารวมกัน เพื่อทาการประกอบขึ้นรูปต่อไป ด้วยศักยภาพของวัดเป็นศูนย์รวมของช่างฝีมือที่มีความรัก
ในงานคัวตองอย่างเข้มแข็ง ซึ่งมีการรวมกลุ่มและจัดตั้งเป็นกลุ่มผู้อนุรักษ์และสืบสานงานคัวตองได้อย่างมั่นคง และ
พร้อมที่จะส่งต่อความรู้ด้านงานศิลปะคัวตองสาหรับเยาวชนหรือบุคคลทั่วไปผู้ที่สนใจงานคัวตองของ วัดกู่ม่าน
มงคลชัย แบ่งตามประเภทได้ 2 ประเภท คือ
- งานคัวตองด้านพุทธศิลป์ ได้แก่ ฉัตร และ สัปทน หรือร่มขนาดใหญ่สาหรับมุมพระธาตุเจดีย์
หรือใช้กันแดดกันฝน ซึ่งมีทั้งสัปทนชั้นเดียว และสัปทนฉัตร กล่าวคือมียอดมากกว่า 1 ชั้นและเป็นชั้นที่เป็นจานวนคี่
- งานคัวตองด้านการประยุกต์ใช้ทั่วไป ได้แก่ ต้นดอกไม้เงิน ทอง ดาวเพดาน หรือลายฉลุประดับ
อาคารทั่วไป
5.1.2 เพื่อศึกษาคุณค่าและความสาคัญของมรดกทางศิลปะคัวตองล้านนาในวัดกู่ม่านมงคลชัย จังหวัด
เชียงใหม่
คุณค่าของงานคัวตองของแต่ละแห่ง คุณค่าของงานคัวตองมีทั้งคุณค่าทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้คือตั ว
ชิ้นงาน (Tangible) และวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ( Intangible ) คือในด้านเทคนิค ฝีมือ งานคัวตองมีคุณค่าทาง
ทัศนศิลป์ของความเป็นล้านนา การมองเห็น (Seeing) มีเอกลักษณ์และมีอัตลักษณ์ของตนเอง (Self-Identification)
อัตลักษณ์ความเป็นล้านนา ศิลปะจะแสดงความอ่อนหวาน นุ่มนวล ละเอียด วิจิตรบรรจง มีเหตุผลในการแสดงออก
มีความยั่งยืนในการถ่ายทอด มีระเบียบแบบแผนเฉพาะตน เช่น บอกได้ว่าผลงานแต่ละชิ้นสร้างมาจากแรงบันดาลใจ
ใด
คุ ณ ค่ า (value) ของงานคัว ตอง คื อ เป็ น สิ่ ง ของที่มี ค่า เป็ น ประโยชน์ มี ร าคาแพง หากมองด้ า นมิติ
เศรษฐศาสตร์ หรือแม้กระทั่งการตีค่าเป็นสิ่งของมีค่าเป็นผลกาไร เป็นผลประโยชน์ หากแต่มิติคุณค่าทางศิลปะนั้น
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หมายถึงความงดงามทางด้านสุนทรียะ ความดีงามที่ไม่สามารถตีออกมาเป็นตัวมูลค่าเงินได้ ดังนั้นคุณค่างานคัวตอง
จึงแยกออกเป็นมิติ ต่างๆ ดังนี้
(1) มิติคุณค่าทางความเชื่อ (Believe able) งานคัวตองที่สร้างขึ้นในแต่และแห่งที่ทาการศึกษา
วิ จั ย ล้ ว นแล้ ว แต่ ส ร้ า งขึ้ น ด้ ว ยมิ ติ แ ห่ ง ความเชื่ อ เป็ น หลั ก คนล้ า นนาในอดี ต ในแต่ ล ะกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ได้ รั บ เอา
พระพุทธศาสนามาเมื่อครั้งอดีต วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านั้นล้วนแล้วเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาอย่าง ลึกซึ้ง
ตั้งแต่เกิด จนกระทั่งพิธีกรรมหลังความตาย เหตุผลดังกล่าวนี้ทาให้กลุ่มชาติพันธุ์สร้างผลงานอันวิจิตร มีคุณค่าเพื่อ
บูชาพระพุทธศาสนา เช่น ฉัตรทองคา สัปทน กั้นฝนและแสงแดดแก่พระพุทธรูป เป็นต้น งานคัวตองที่ได้ผลิตออก
มาก จึงแสดงถึงสุนทรียะและความดีงามในตัวตนของคนล้านนา ตอบสนองคุณค่าทางจิตใจมากกว่าผลกาไรหรือ
ผลตอบแทน
(2) คุณค่าทางความงดงามหรือสุนทรียะ (Aesthetics) งานพุทธศิล ป์ล้านนา เป็นพื้นฐานที่
สาคัญของการสร้างสรรผลงานของศิลปินล้านนา รวมทั้งงานคัวตองในแต่และพื้นที่ศึกษา ศิลปินช่างคัวตองในแต่ละ
แห่งนั้นสร้างชิ้นงานคัวตองจากแรงบันดาลใจด้านพุทธศาสนา ความเชื่อ ความศรัทธา ศิลปินช่างคัวตองจะมองเห็น
ความงดงามจากการเลื่อนไหลของเส้น รูปร่าง รูปทรง สีสันที่ตนมองเห็น และสร้างให้เกิดผลงานที่วิจิตรบรรจงและ
ความสมบูรณ์ขึ้นของชิ้นงานคัวตอง เพื่อให้ชิ้นงานออกมาอย่างวิจิตร นั่นคือการมองความงดงามที่มีอยู่รอบ ๆ ตัว
ศิลปิน แล้วนามาบรรจงสร้างผลงานงานคัวตองจึงถือได้ว่าเป็น การถ่ายทอดความงดงามและสุนทรียะภาพของช่าง
คัวตองอย่างแท้จริง
(3) ด้านความรู้สึก (Feeling) งานคัวตองมีการออกแบบลวดลายก่อให้เกิดความรู้สึกได้ต่างกัน
เช่น การออกลายเครื่องทรงพระพุทธรูป ศิลปินย่อมออกแบบให้มีความน่าเกรงขาม บนความงดงาม เป็นต้น คุณค่า
ทางด้ า นความรู้ สึ ก จึ ง เป็ น คุ ณ ค่ า ของจิ ต ที่ ถู ก กระทบด้ ว ยการมองเห็ น โดยตรงแล้ ว ถู ก วิ นิ จ ฉั ย ด้ ว ยสมองตาม
ประสบการณ์ ความรู้ และสิ่งแวดล้อมของผู้ชมนั่นเอง คุณค่าทางด้านความรู้สึกนี้รวมไปถึง คุณค่าในการยกระดับ
จิตใจ เมื่อมองเห็นชิ้นงานคัวตองที่ประดับประดาบนองค์พระปฏิมากร ย่อมเป็นเครื่องหมายแห่งการเคารพนอบน้อม
และแสดงความอ่อนน้อมต่อชิ้นงานนี้ด้วยเช่นกัน
(4) คุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรม (Social Cultural) งานคัวตองล้านนาแสดงถึงความเป็นอัต
ลักษณ์ของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของกลุ่มชนล้านนาอย่างแท้จริง ความมีคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรมของล้านนา
บ่งบอกได้ด้วยศิลปะหลายอย่างด้วยกัน อาทิ การแต่งกาย อาหาร สถาปัตยกรรม และรวมไปถึงชิ้นงานคัวตอง เป็น
สิ่งที่ทรงคุณค่าในวัฒนธรรมล้านนาอันควรส่งต่อให้ลูกหลาน ส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้และอนุรักษ์เพื่อให้คงอยู่
อย่างวัฒนาถาวรสืบไป
5.1.3 เพื่อศึกษาวิธีการทางานและผลกระทบของการทาคัวตอง ที่มีผลต่อสุขภาพของช่างคัวตองในวัดกู่
ม่านมงคลชัย จังหวัดเชียงใหม่
ผลกระทบจากการทางานที่มีต่อสุขภาพช่างคัวตอง ทางวัดกู่ม่านมงคลชัยเองไม่ได้ทาการป้องกันอย่างถูก
วิธี จึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย เมื่อสอบถามช่างคัวตองในแต่ละขั้นตอนของการทางาน เกี่ยวกับความรู้เรื่อง
ความปลอดภัยในการทางานและผลกระทบต่อสุขภาพในการทางาน ช่างเหล่านั้นตระหนักดีเกี่ยวกับพิษภัยของตะกั่ว
หากแต่ไม่สามารถหาวิธีการป้องกันที่ถูกต้องหรือดีกว่าที่เป็นอยู่ได้ รวมถึงเครื่องไม้เครื่องมืออื่นๆ ช่างคัวตองมิได้ทา
การป้องกันร่างกายในขณะใช้เครื่องมือ ไม่สวมถุงมือ และไม่สวมแว่นตา ป้องกันสะเก็ดไฟ จึงทาให้ได้รับอันตราย
จากการใช้เครื่องมือประเภทนี้บ้างเป็นครั้งคราว
5.1.4 การวิเคราะห์เพื่อหารูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมในการทางาน และการ อนุรักษ์และสืบสานองค์
ความรู้งานคัวตองของชุมชนกู่ม่านมงคลชัยแบบยั่งยืน
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทางาน เพื่อสภาพการทางานที่เหมาะสม อันจะนาไปสู่
ความปลอดภัยและสุขภาพอานามัยของผู้ปฏิบัติงาน ควรจะประกอบด้วยการวางแผนที่ดี จะเป็นปัจจัยพื้นฐานของ
ความปลอดภัยในสถานประกอบการ ซึ่งควรจะมีหลักในการดาเนินงาน มีการวางผังสถานที่ทางานเป็นอย่างดี โดย
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ให้มีพื้นที่เพียงพอในการวางเครื่องมือ อุปกรณ์ วัตถุดิบและ งานที่ประกอบเสร็จแล้ว จัดให้มีทาง เข้า - ออก พื้นที่
ปฏิบัติงานที่ปลอดภัย มีการกาหนดเส้นทางเดินอย่างเหมาะสม มีความกว้างพอเหมาะและสะดวกจัดให้มี ตู้หรือ
กล่องเก็บเครื่องมืออย่างเหมาะสม และเก็บไว้ในสถานที่ที่กาหนด มีทางหนีไฟอย่างเพียงพอในกรณีฉุกเฉินเกิดเพลิง
ไหม้ มีการจัดระบบแสงสว่าง และการระบายอากาศอย่างเหมาะสมและเพียงพอ มีการจัดสิ่งอานวยความสะดวก
เช่น ห้องสุขาและห้องปฐมพยาบาล
5.2 การเสนอรูปแบบและวิธีการอนุรักษ์และสืบสานองค์ความรู้งานคัวตองในวัดกู่ม่านมงคลชัย เพื่อรักษามรดก
ทางวัฒนธรรมให้ยั่งยืนต่อไป
(1) การจัดการอนุรักษ์ และพัฒนางานคัวตอง เพื่อการรักษาคุณค่าและพัฒนาให้เกิดประโยชน์ นั้น ภาค
ประชาชนในชุมชนต้องมีส่วนร่วมอย่างสาคัญ ด้วยเหตุผลที่ว่าชุมชนต้องการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมนี้ไว้ให้ลูกหลาน
และงานคัวตองเป็นงานที่ช่วยสืบสานเสริมสร้างงานพุทธศิลป์ ในด้านการทะนุบารุงถาวรวัตถุภายในวัด ซึ่งเป็นศูนย์
รวมจิตใจของคนในชุมชน และการที่จะดาเนินงานใด ๆ ที่เกี่ยวกับงานคัวตองเป็นสมบัติวัฒนธรรมของคนในชุมชน
และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อส่งเสริมการรักษาคุณค่าและพัฒนาศิลปะคัวตองให้ถูกวิธี อันจะ
นามาซึ่งความปลอดภัยในการทางาน และป้องกันการเกิดมลพิษต่อชุมชนนั้น ๆ
(2) รูปแบบและวิธีการของการอนุรักษ์และพัฒนางานคัวตอง
(2.1) การอนุรักษ์งานคัวตอง
เพื่อเป็นการอนุรักษ์รักษาคุณค่าของงานคัวตอง จากผลการสนทนากลุ่มจากภาคประชาชนกับผู้
ศึกษาแล้ว ได้เสนอแนะให้มีการปรับการทางานให้มีความปลอดภัยมากขึ้น ในด้านของการนาตะกั่วมาบัดกรี การ
ติดตั้งเครื่องดูดอากาศและดักกรองสารตะกั่วก่อนปล่อยสู่อากาศ การแต่งกายอย่างรัดกุมเวลาทางาน รวมถึงการใช้
อุปกรณ์ที่มีผลกระทบต่อร่างกายอื่น ๆ เมื่อได้เข้าใจการทางานอย่างถูกวิธีแล้ว ได้เสนอให้แต่ละชุมชนทาแฟ้มภาพ
ผลงานที่ผ่านมา ตลอดจนเสนอแนะวิธีการนาเสนอต่อสาธารณะชน เพื่อเพิ่มยอดขาย อันจะนามาซึ่งการสร้างงาน
สร้างรายได้ ให้แก่คนในชุมชนต่อไป
(2.2) การพัฒนางานคัวตอง
เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในงานศิลปะแขนงนี้ ผู้วิจัยได้เสนอ ให้เพิ่มมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ และเพิ่มอรรถประโยชน์ใช้สอยให้มากขึ้นโดยการปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความร่วมสมัย รวมถึงการ
พัฒนาลวดลายที่หลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ต้องการใช้งาน เช่น การทาเป็นโคมไฟ เพื่อใช้ประดับในอาคารทั้ง
วัด และโรงแรมหรือรีสอร์ท ตลอดจนถึงบ้านเรือนได้ เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่โดยการปรับจากดอกไม้ไหวที่เสียบหัวช่าง
ฟ้อน มาเป็นต้นดอกไม้ในแจกันขนาดเล็ก เพื่อใช้บูชาพระพุทธรูปที่บ้าน หรือบุคคลทั่วไปนามาใช้เป็นเครื่องประดับ
ได้ เป็นต้น

อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัยการอนุรักษ์และพัฒนาศิล ปะงานคัวตองของวัดกู่ม่านมงคลชัย ตาบลสันปูเลย อาเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อมองทางด้านความร่วมมือของชุมชนพบว่า วัดกู่ม่านมงคลชัยและสล่าเองต้องการ
พัฒนาตนเองให้มีความมั่นคงและยั่งยืน ตลอดถึงต้องการที่จะสืบสานอนุรักษ์งานศิลปะคัวตองนี้ไว้ และต้องการให้
คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจกับมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมแขนงนี้ หากแต่เยาวชนรุ่นใหม่ยังมองงานชิ้นนี้ว่าเป็นงานที่ทา
ได้ยาก และเสียเวลาในการทายาวนานประกอบกับต้องเสี่ยงกับอันตรายในการใช้เครื่องมือหลายประเภท และการ
ฝึกฝนเรียนรู้ยังคงต้องใช้เวลานานกว่าจะทาให้เกิดความเชี่ยวชาญและชานาญในศิลปะแขนงนี้ จึงเป็นเหตุให้มีผู้ที่
ปฏิบัติงานในแต่ละวัดหรือชุมชนคงเหลือไม่มากนัก ส่วนใหญ่ผู้ที่เป็นช่างคัวตอง มักมีอายุมากแล้ว

618

งานคัวตองของวัดกู่ม่านมงคลชัยที่ทาการศึกษานั้น จาแนกออกเป็นงานด้านพุทธศิลป์และงานด้านการ
ประยุกต์ใช้งาน โดยส่วนใหญ่จะเน้นการผลิตงานพุทธศิลป์เนื่องจากค่า นิยมในการสร้างสรรค์ผลงานคัวตองเพื่อเป็น
พุทธบูชายังคงแนบแน่นกับวัฒนธรรมของคนในจังหวัดเชียงใหม่หรือชาวล้านนา จึงพบเห็นงานที่เป็นส่วนประยุกต์ใช้
ไม่มากนัก
ความสาคัญและคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม งานคัวตองถือได้ว่าเป็นงานที่มีคุณค่าทางด้านจับ ต้อง
(Tangible) โดยชิ้นงานแล้ว ยังมีคุณค่าทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible) คือในด้านเทคนิคและภู มิปัญญา
ในการคิดสร้างสรรค์ผลงานตลอดถึงการต่อยอดผลิตภัณฑ์ งานคัวตองถือได้ว่าเป็นงานที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์
(Identification) ด้วยศิล ปะที่มีค วามอ่อนโยน ละเอียด วิจิตรบรรจง และสื่อความหมายได้ในตัวของชิ้นงานเอง
คุณค่าของงาน คัวตอง (Value) มีคุณค่าหลายประการด้ วยกัน คือ คุณค่าทางด้านความเชื่อ (Believable) คุณค่า
ทางด้านสุนทรียะ (Aesthetic) คุณค่าทางความรู้สึกจิตใจ (Feeling) และคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรม (Social
and Cultural)
ผลกระทบของการใช้เครื่องมือในการทางานของช่างคัวตองนั้น จากการสรุปทุกพื้นที่ของกรณีศึกษามี
ลักษณะคล้าย ๆ กัน คือ การยังไม่ตระหนังถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทางานด้วยเครืุองมื
่ ออุปกรณ์ไฟฟ้า และ
สารเคมีที่ใช้ในการผลิตชิ้นงานคัวตองนี้ อาจเป็นเนื่องจากข้อจากัดของพื้นที่ ความรู้ความเข้าใจของช่างคัวตองที่ไม่
ทราบถึงพิษภัยและอันตรายจากสารเคมี หรือตะกั่วที่ใช้ในกระบวนการผลิต การจัดการพื้นที่ในการทางานเป็นอีก
สาเหตุหนึ่งที่ทาให้สภาพการทางานของช่างคัวตองไม่ปลอดภัย และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้งานไม่ได้มาตราฐาน หรือ
ชารุด
แนวทางในการทางานที่ปลอดภัย เพื่อสภาพการทางานที่เหมาะสม อันจะนาไปสู่การทา งานที่ปลอดภัย
ของช่างคัวตอง และสุขภาพของช่างคัวตอง ควรจะประกอบไปด้วยการจัดการที่ดี การวางแผนที่ดี การวางผังโรงงาน
อย่างมีระเบียบ การจัดให้มีทางเข้าออกอย่างถูกต้อง การกาหนดพื้นที่ทางเดินอย่างเหมาะสม การจัดเก็บเครื่องมือ
ช่างอย่างเป็นระเบียบและปลอดภัยต่อผู้อื่น การจัดระบบระบายอากาศและแสงสว่างให้เหมาะสมกับสภาพการ
ทางาน การจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ รวมไปถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อประสบอุบัติเหตุ ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยย่อมก่อให้เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพและสามารถลดการสูญเสียของทรัพยากรและบุคลากร
ได้
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การศึกษาบริบทพื้นที่การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมปราสาทขอม กรณีศึกษาการ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว
ปราสาทบ้านไพล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
THE CONTEXT STUDY IN CULTURE TOURISM AREAS, KHMER TEMPLE: A
CASE STUDY OF APPLICATION GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS
FOR KHMAR PRASAT TEMPLE DISTRICT SURIN PROVINCE
ดร.สุพัตรา วะยะลุน1 , ดร.ยโสธารา ศิริภาประภากร2
Suphatra Wayalun, Ph.D.1, Yasothara Siriphaprapakorn, Ph.D.2
บทคัดย่อ
ความเชื่อและพิธีกรรมที่ได้รับปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน เป็นตัวก่ อให้เกิดวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีขึ้นมาจากฐานคติความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติ อาทิ อานาจวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ของเทพ
เจ้า และอานาจของบรรพบุรุษผู้กล้า การปฏิบัติด้านพิธีกรรมเช่นนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณของชาวไทยเขมรจังหวัด
สุรินทร์ ที่มีต่อปราสาทบ้านไพล ชาวไทยเขมรในพื้นที่นี้มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ประกอบอาชีพการเกษตร
ที่ต้องพึ่งพิงอาศัยธรรมชาติ เช่น น้าฝน เหตุนี้เองชาวไทยเขมรแถบนี้ จึงได้จัดประกอบพิธีกรรมสาคัญต่อปราสาทหิน
ที่เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือเป็นประเพณีที่สาคัญของชาวไทยเขมร จังหวัดสุรินทร์และกลายเป็นเทศกาล
สาคัญประจาปี นอกจากนี้แล้วในพื้นที่ดังกล่าวยังจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ชุมชนที่สามารถมาเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของชุมชนอีกมากมาย ที่ดึงดูดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างหลั่งไหลเข้ามาเยี่ยมชมอย่างไม่ขาดสาย
จากนโยบายด้านการท่องเที่ยวที่ส นับสนุนการชูอัตลักษณ์เมืองรอง โดยสร้างสรรค์เส้นทางท่องเที่ ยวที่
กระจายการเดินทางจากเมืองหลักสู่เมืองรองตามแนวคิด A B C (A-Additional B-Brand New และ C-combined)
ส่ง ผลให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ดัง นั้นเพื่อค วามพร้อมด้านการ
ท่องเที่ยวของชุมชน การศึกษาบริบทพื้นที่การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมปราสาทขอม โดยการประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวปราสาทบ้านไพล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งข้อมูล
ดังกล่าวนี้จะอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการสืบค้นข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ
สามารถนาความรู้ไปต่อยอดเพิ่มการกระจายฐานข้อมูลลูกค้า และชุมชนสามารถนาสารสนเทศจากระบบฐานข้อมูล
ไปวางแผนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวต่อไป
คาสาคัญ : การศึกษาบริบทการท่องเที่ยว ปราสาทขอม สารสนเทศภูมศิ าสตร์ ปราสาทบ้านไพล
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ABSTRACT
Beliefs and rituals that have been traditionally performed until now. Causing cultural
traditions and comes from a belief based on the supernatural such as divine spirit power and power
of ancient brave ancestors. The ritual practice has existed since ancient times of the Thai-Khmer
people, Surin province with Ban Plai temple. The Thai-Khmer people in this area have a simple
way of life. There is an agricultural occupation that relies on nature such as rain. The stone castle.
They believe to a holy place. This is important for Thai-Khmer people in Surin province and became
an important annual festival. In addition, the area also provides a community learning resource
that can learn many ways of living in the community. That attracts people and tourists to come
and visit uninterruptedly.
The tourism policies that support the secondary city identity and creating a tourist route
that spreads travel from the main city to the secondary city according to the A B C conceptual (AAdditional B-Brand New and C-combined). This is resulting in community learning and increasing
community potential to support tourism. Therefore, the availability of community tourism. A study
in the context of cultural tourism areas, Khmer Temple with application Geo-information system
for tourist attractions in Ban Phi Temple, Prasat District, Surin Province. This information will
facilitate tourists to search for tourist information. The entrepreneurs can apply knowledge to
increase the distribution of customer databases. And the community can use information from the
database system to plan the activities of tourism.
Keywords: Context Study, Tourism, Culture Kramer Castle, Geographic Information Systems,
Khmar Prasat Temple
บทนา
ความเชื่อและพิธีกรรมที่ได้รับปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน เป็นตัวก่อให้เกิดวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีขึ้นมาจากฐานคติความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติ อาทิ อานาจวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ของเทพ
เจ้า และอานาจของบรรพบุรุษผู้กล้า การปฏิบัติด้านพิธีกรรมเช่ นนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณของชาวไทยเขมรจังหวัด
สุรินทร์ ที่มีต่อปราสาทบ้านไพล ชาวไทยเขมรในพื้นที่นี้มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ประกอบอาชีพการเกษตร
ที่ต้องพึ่งพิงอาศัยธรรมชาติ เช่น น้าฝน เหตุนี้เองชาวไทยเขมรแถบนี้ จึงได้จัดประกอบพิธีกรรมสาคัญต่อปราสาทหิน
ที่ เ ชื่ อ กั น ว่ า เป็ น สถานที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ซึ่ ง ถื อ เป็ น ประเพณี ที่ ส าคั ญ ของชาวไทยเขมร จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ (Yasothara
Sipaprapagon. 2017) และกลายเป็นเทศกาลสาคัญประจาปีนอกจากนี้แล้วในพื้นที่ดังกล่าวยังจัดให้มีแหล่งเรียนรู้
ชุมชนที่ส ามารถมาเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของชุมชนอีกมากมาย ที่ดึง ดูดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่าง
หลั่งไหลเข้ามาเยี่ยมชมอย่างไม่ขาดสาย (วัน สุวรรณพงษ์ และคณะ. 2561) สาหรับในประเทศไทย ได้พยายามสร้าง
ความเข้มแข็ง จากภายใน (Strengthen from within) ให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือที่จ ะทาให้ค นไทยรั ก และ
ภาคภูมิใจในประเทศไทย ททท.จึงพยายามเปลี่ยนมุมมองให้เห็นว่าการท่องเที่ยวเมืองไทยนั้นเท่กว่าที่เคยด้วยการ
เที่ยวแบบลึกซึ้งและเข้าถึงผ่านการมีส่วนร่วมกับคนท้องถิ่น ซึ่งมี 3 ทิศทางหลักในการดาเนินงานได้แก่ 1)กระตุ้นการ
ใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทย 2)ส่งเสริมการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวสู่พื้นที่รอง 3)ผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยว
อย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม จากทิศ ทางดังกล่าวนี้เอง ในปี 2562 นี้ ททท. จึ ง ได้กาหนดนโยบายด้านการท่องเที่ยวที่
สนับสนุนการชูอัตลักษณ์เมืองรอง โดยสร้างสรรค์เส้นทางท่องเที่ยวที่กระจายการเดินทางจากเมืองหลั กสู่เมืองรอง
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ตามแนวคิด A B C (A-Additional คือเส้นทางเมืองหลักเชื่อมเมืองรอง, B-Brand New คือ เมืองรองที่มีศักยภาพ
และ C-combined คือ เส้นทางเมืองรองเชื่อมเมืองรอง) โดยคาดว่ากิจกรรมดังกล่าวจะส่งผลให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้
และเพิ่มศักยภาพชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อความพร้อมด้านการท่องเที่ยวของชุมชน
การศึกษาบริบทพื้นที่การท่องเที่ยวทางในจังหวัดสุรินทร์ที่เป็นหนึ่งในกลุ่มการท่องเที่ยวเมืองรอง ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่ง
ที่มี วัฒนธรรมปราสาทขอม จังหวัดสุรินทร์ ที่อยู่ไม่ห่างจากตัวเมืองสุรินทร์ โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวปราสาทบ้านไพล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้จะ
อานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการสืบค้นข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว และสร้างแรงจูงใจอยากให้นักท่องเที่ยวเข้า
มาท่องเที่ยวมากขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทาให้ค นในชุมชนเกิดการสร้างรายได้จ ากการบริการการท่องเที่ยวและการ
จาหน่ายสินค้าของชุมชนต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของปราสาทบ้านไพล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
2. เพื่อศึกษาบริบทการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมปราสาทบ้านไพล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
3. พื่อศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว

ปราสาทบ้านไพล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
วิธีดาเนินการวิจัย
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไพล ตาบลเชื้อเพลิง อาเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ ผู้นา
ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน นักวิชาการด้านศาสนาและวัฒนธรรมและประชาชนที่มีส่วนร่วมในงานประจาปีปราสาทบ้าน
ไพลที่สามารถให้ข้อมูลได้
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาท อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
จานวน 1 คน ผู้นาชุมชนได้แก่ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน จานวน 2 คน ปราชญ์ชาวบ้าน 3 คน นักวิชาการด้านศาสนาและ
วัฒนธรรม จานวน 1 คนและประชาชนที่มีส่วนร่วมในงานประจาปีที่สามารถให้ข้อมูลได้ จานวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 17
คน
ขอบเขตด้านพื้นที่ ในการศึกษา ได้แก่
1. พื้นที่ปราสาทบ้านไพล หมู่ที่ 6 ตาบลเชื้อเพลิง อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
2. พื้นที่จัดงานประเพณีประจาปี
3. พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านปราสาท
4. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น ประกอบด้วยฐานการเรียนรู้แต่ล ะจุดของพื้นที่การศึกษานี้ ฐานที่ 1
ปราสาทบ้านไพล ฐานที่ 2 พิธีแซนปราสารท ฐานที่ 3 พิพิธภัณฑ์ชุมชน ฐานที่ 4 ฐานการเรียนรู้ผ้าไหมครบวงจร
ฐานที่ 5ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตรวิถี บ้านปราสาท ฐานที่ 6 บ้านดิน ฐานที่ 7 สวนสมุนไพร ฐานที่ 8 ศูนย์
ถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา ฐานที่ 9 ศิลปะการแสดงรากะโน๊บติงตอง
ขอบเขตด้านเนื้อหา
เป็นการศึกษาข้อมูลที่ได้จากหนังสือ ตารา วิจัยและบทความทางวิชาการที่เสนอไว้ในแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือ
ได้ ที่มีความเกี่ยวข้อง ความเป็นมา ความสาคัญ ประวัติศาสตร์ปราสาทบ้านไพล ประเพณี
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ขอบเขตด้านโปรแกรม
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ โปรแกรม Google Earth
Pro
ขอบเขตด้านระยะเวลา
กุมภาพันธ์ 2561 – ตุลาคม 2561
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. การเก็บข้อมูลสารวจพื้นที่เบื้องต้นในเขตพื้นที่การศึกษา
2. เมื่อกาหนดพื้นที่ที่ต้องการศึกษาแล้ว
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้จากการสัมภาษณ์ ผู้นาชุมชน ประชาชนและ ปราชญ์ชุมชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อกาหนดประเด็นที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ตามกรอบประเด็นการศึกษาแล้วจึงได้นาข้อมูลที่ได้นี้มาเขียน
แบบพรรณนาวิเคราะห์เพื่อให้เห็นกรอบประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. ประวัติความเป็นมาของปราสาทบ้านไพล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ปราสาทมีรายละเอียดดังนี้
ปราสาทบ้านไพล เป็นปราสาทสมัยศิลปะบาปวน อายุราวกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๗ ก่ออิฐเรียงสามองค์บนฐาน
เดียวกัน สร้างด้วยอิฐที่ขัดตั้งเรียงเป็นแนวเดียวกันอย่างพิถีพิถัน มีคูน้าล้อมรอบ ยกเว้นทางเข้าด้านทิศตะวันออก แม้
ว่าศิวลึงและทับหลังบางส่วนจะหายไปแต่จากเศษทับหลังที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย ปัจจุบัน
เหลือเพียงสององค์คือองค์กลางและองค์ทางด้านทิศเหนือ ส่วนองค์ทางด้านทิศใต้หักพังลงเหลือเพียงกรอบประตู
ทางเข้าและผนังเรือนธาตุบางส่วน
2. บริบทการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมปราสาทบ้านไพล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์มีรายละเอียดดังนี้
บ้านปราสาทเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถีตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตาบลเชื้อเพลิง อาเภอปราสาท หมู่บ้านอยู่
ตั้งห่างจากที่ว่าการอาเภอปราสาท ระยะทาง 9 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดสุรินทร์ 21 กิโลเมตร จากเดิมมีผู้
รวบรวมข้อมูลบริบทการท่องเที่ยวบ้านปราสาท ตามเส้นทางเชื่อมโยงการการท่องเที่ยวได้แก่ 1)ปราสาทบ้านไพล 2)
สวนสมุนไพรบ้านนางสาอาง จานิกร 3)ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านพักโฮมเสตย์ ของฝากของที่ระลึก สาธิต
การทาไข่เค็ม การทาแหนมสมุนไพร ชาสมุนไพร ขนมนางเล็ด 5)รากะโน๊บ ติงตอง ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 เส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ที่มา (กรมการพัฒนาชุมชน. 2561)
หลังจากผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพบว่า การท่องเที่ยวชุมชนบ้านปราสาท ประกอบด้วยการท่องเที่ยว
ชุมชน 10 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่
2.1 ฐานที่ 1 แหล่ง ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ปราสาทบ้านไพล ตั้ง อยู่บ้านปราสาท หมู่ที่ 6
ตาบลเชื้อเพลิง อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เป็นศาสนสถานในชุมชนเป็นปราสาทอิฐ 3 หลัง ตั้งอยู่บนศิลาแลง
หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีคูน้ารูปตัวยู (บาราย) ล้อมรอบ องค์ปราสาทมีแผนผังและขนาดเท่ากันทั้งสามองค์ คือ
มีแผนผัง รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดประมาณ 4x4 เมตร มีประตูทางเข้าออกด้านหน้าเพียงด้านเดียว ทับหลัง ของ
ปราสาทองค์กลางและองค์ด้านทิศเหนือสลักเป็นรูปบุคคลนั่งชันเข่าเหนือกาล ส่วนทับหลังปราสาทด้านทิศใต้สลัก
เป็นรูปพระอินทร์ทางช้างเอราวัณ ซึ่งปราสาทด้านทิศใต้พังทลายไปหมดสิ้นแล้วในปัจจุบัน มีประเพณี มีบวงสรวง
เซ่นไหว มีการรา และการแสดงแสงสีเสียง ในวันที่ 10 เมษายน ของทุกปี ดังภาพที่ 2 และ 3

ภาพที่ 2 ปราสาทบ้านไพล
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ภาพที่ 3 บริบทปราสาทบ้านไพล
2.2 ฐานที่ 2 การท่องเที่ยวตามประเพณี บ้านปราสาทมีวัฒนธรรมประเพณีที่สาคัญได้แก่ พิธีกรรมแซน
ปราสาทบ้านไพล หมายถึงพิธีกรรมเซ่นปราสาทประจาปี (ยโสธรา ศิริภาประภากร. 2561) แซน หมายถึง เซ่น หรือ
ไหว้ บวงสรวง (โสภณ ธรรมรังสี. 14 มกราคม 2562) ปราสาท หมายถึง ที่ตั้ง วิหาร ที่ประทับ เสมือนที่สิงสถิตวิหาร
ของเทพเจ้า (Yasothara S. 2017 :5-6) จัดขึ้นในวันที่10 เดือน เมษายน ของทุกปี เป็นความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์
ไทยเขมรที่มีความเชื่อดั้งเดิมที่จาต้องจัด “การแซน” เพื่อการบูชาโดยผ่าน“เครื่องบูชา” การประกอบพิธีกรรมบูชา
เพื่อสื่อกับอานาจภายนอก หรือ อานาจเหนือธรรมชาติที่เรียกว่า เทพเจ้า เทวดา อารักษ์ ซึ่งจะมีการบูชารูปแบบ
เฉพาะที่เป็นระเบียบพิธีกรรมที่ได้รับการสืบทอดมาแต่โบราณตามความเชื่อและพิธีกรรมของกลุ่มตนชาวไทยเขมร
โดยระเบียบของพิธีกรรมของกลุ่มชาวไทยเขมรจะเป็นเฉพาะพิธีกรรมนี้มีการผสมผสานด้วยการไหว้ ครูเซ่นไหว้เพื่อ
เคารพบรรพบุรุษมีการร่ายรา เพื่อถวายต่อเทพเจ้า การกล่าวถวายเครื่องบวงสรวงต่อปราสาท การกล่าวด้วยมนต์
ที่เป็นภาษาเฉพาะถิ่น และต่อด้วยวิธีการขอขมากรรมต่อองค์ปราสาท และการขอพรเพื่อความอุดมสมบู ร ณ์
ผู้เข้าร่วมพิธีกรรม การจัดประกอบพิธีกรรมแต่ละครั้งนั้นจะมีผู้ร่วมในพิธีกรรมเป็นจานวนมาก ที่มีความต้องการเข้า
สู่พิธีกรรมที่มีความเชื่อว่า เป็นมงคล ในชุมชนหมู่บ้านซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของผู้ร่วมพิธีกรรมที่สาคัญให้มาช่วยร่วม
ในพิธีกรรม (ยโสธารา ศิริภาประภากร,กฤษนันท์ แสงมาศ, ทิตยาวดี อินทรางกูร , และขุนทอง เขมสิริ. 2561) ดัง
ภาพที่ 4

ภาพที่ 4 พิธีแซนปราสารท
2.3 ฐานที่ 3 พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านปราสาท สร้างขึ้นโดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร์ ที่ได้รวบรวมวัตถุโบราณที่สาคัญ วิถีชีวิตเครื่องมือในการประกอบอาชีพ การแต่งกาย ความเชื่อ
พิธีกรรม ตานานของปราสาทบ้านไพลและศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านไว้ที่นี่ ดังภาพที่ 5

627

ภาพที่ 5 บริเวณพิพิธภัณฑ์บ้านปราสาท
2.4 ฐานที่ 4 การเรียนรู้ผ้าไหมครบวงจร ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการผลิตเส้นไหมทุกขั้นตอน สาธิตการสาว
ไหม การทอผ้าและจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมฝีมือชาวบ้านในชุมชน ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 ฐานการเรียนรู้ผ้าไหมครบวงจร
2.5 ฐานที่ 5 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตรวิถี บ้านปราสาท ด้านในจะมีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สถานที่
ติดต่อบ้านพักโฮมเสตย์ ของฝากของที่ระลึก สินค้าโอทอป เป็นต้น ดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7 OTOP นวัตวิถี
2.6 ฐานที่ 6 บ้านดิน เป็นบ้านดินที่ชาวบ้านสร้างไว้เป็นตัวอย่างทาจากดินเหนียว ไม้ไผ่ ภายในอากาศเย็น
สบาย เป็นบ้านสาธิตปัจจุบันยังไม่มีผู้อยู่อาศัย ดังภาพที่ 8
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ภาพที่ 8 บ้านดิน
2.7 ฐานที่ 7 สวนสมุนไพร เจ้าของคือ ร.อ.เสวย จานิกรเป็นสวนสมุนไพรที่มีความหลายหลายมากกว่า
ร้อยชนิด เป็นแหล่งศึกษาดูงานที่ได้จากการเรียนรู้ความสมดุลของระบบนิเวศแบบป่า หากติดต่อไว้ล่วงหน้า ร.อ.เสวย
จะเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้มาเยี่ยมชมและมีบริการจาหน่ายยาสมุนไพรด้วย

ภาพที่ 9 สวนสมุนไพร
2.8 ฐานที่ 8 ศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จาหน่ายของฝากของที่ระลึก สาธิตการทาไข่เค็ม การทาแหนมสมุนไพร ชาสมุนไพร ขนมนางเล็ดชุมชนที่น่าสนใจ
ดังภาพที่ 10

ภาพที่ 10 ศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา
2.9 ฐานที่ 9 ศิลปะการแสดงรากะโน๊บติงตอง (การราตั๊กแตน) ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงที่สืบทอดกัน มา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จะพบเห็นในงานประเพณีแซนปราสาทบ้านไพล หากมีการติดต่อเข้ามาท่องเที่ยวในฐานนี้
ต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อจัดหานักแสดงในฐานนี้ ดังภาพที่ 11
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ภาพที่ 11 รากะโน๊บติงตอง
ที่มา (บ้านโพธิ์กอง. 2554)
3.แนวทางการประยุกต์ใช้โปรแกรม Google Earth Pro เพื่อจัดทาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับ
ศึกษาเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนบ้านไพล ตาบลเชื้อเพลิง อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เริ่มจากเตรียม
ข้อมูลจัดทาฐานข้อมูลในโปรแกรมสเปรดชีท ซึ่งประกอบด้วยสถานที่ พิกัด x,y รูปภาพ รายละเอียดความเป็นมาของ
สถานที่ และกิจกรรมที่น่าสนใจ เพื่อปักหมุดสถานที่ (Marker) และสร้างเส้นทางเส้นทางการเดินทางจากจังหวัดสุรินทร์
โดยเริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ไปยังชุมชนบ้านไพล ดังภาพที่ 12

ภาพที่ 12 เตรียมฐานข้อมูลในสเปรดชีท
การท างานใน Google Earth Pro ซึ่ ง เป็ น โปรแกรมฟรีแ วร์ที่ สร้างขึ้นโดยบริษัทกูเกิ้ลจะมีลักษณะการ
แสดงผลแบบเลเยอร์ ดังภาพที่ 13

ภาพที่ 13 เลเยอร์ที่ถูกแสดงไว้บนแผนที่
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ทาการระบุพิกัดและปักหมุดเพื่อแสดงภาพไอคอนดังภาพที่ 14
ภาพที่ 14 การกาหนดมาร์คเกอร์ปราสารทบ้านไพล
ทาการแทรกภาพที่เตรียมไว้แล้วดัง ภาพที่ 15 เมื่อคลิกที่มาร์ดเกอร์ปราสาทบ้านไพลจะปรากฏภาพ
สถานที่สาคัญและมาร์คเกอร์สถานที่ต่าง ๆ ที่ได้เตรียมไว้ในฐานข้อมูลให้ครบทุกสถานที่ ดังภาพที่ 15

ภาพที่ 15 คลิกที่มาร์คเกอร์ปราสารทบ้านไพลจะปรากฏรูป
ใช้เครื่องมือไม้บรรทัดเพื่อสร้างเส้นถนน (เส้นสีน้าเงินเข้ม) โปรแกรมจะบอกระยะทางอัตโนมัติซึ่งสามารถ
เลือกหน่วยวัดได้เช่น เมตร กิโลเมตร เป็นต้น เมื่อสร้างเส้นเสร็จแล้วจะปรากฏข้อความสิ่งที่สร้างในเลเยอร์ซ้ายมือ
ดังภาพที่ 16

ภาพที่ 16 กาหนดเส้นทางและระยะทาง
ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อถนน ถ้าหากพิมพ์ผิดสามารถแก้ไขโดยคลิกซ้ายที่ชื่อถนนบนเลเยอร์ซ้ายมือ
เลือก เปลี่ยนชื่อ ดังภาพที่ 17
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ภาพที่ 17 แก้ไขชื่อถนน
เมื่อกาหนดมาร์คเกอร์และถนนครบทุกจุดแล้วสามารถบั นทึกข้อมูลให้ไปที่เมนูไฟล์แล้วเลือกบันทึกมี 3
แบบด้วยกันคือ 1)บันทึกสถานที่ เป็ น คือจะเป็นภาพข้อมู ล ที่มี ไ ฟล์น ามสกุล Kmz เพื่อนาไปเปิ ด ในโปรแกรม
สารสนเทศภูมิศาสตร์อื่นได้ใช้งาน 2)บันทึกสถานที่ของฉัน 3)บันทึกภาพ…(หมายถึงบันทึกเป็นภาพนามสกุล JPEG เมื่อ
บันทึกแล้วจะปรากฏดังภาพที่ 18

ภาพที่ 18 บันทึกข้อมูลแผนที่การท่องเที่ยวชุมชน
บ้านปราสาท
สรุปผลการวิจัย
นโยบายด้านการท่องเที่ยวที่สนับสนุนการชูอัตลักษณ์เมืองรอง โดยสร้างสรรค์เส้นทางท่องเที่ยวที่กระจาย
การเดินทางจากเมืองหลักสู่เมืองรองตามแนวคิด A B C (A-Additional B-Brand New และ C-combined) ส่งผล
ให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ดังนั้นเพื่อความพร้อมด้านการท่องเที่ยว
ของชุมชน การศึกษาบริบทพื้นที่การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมปราสาทขอม โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเ ทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวปราสาทบ้านไพล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้จะ
อานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการสืบค้นข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว ผู้ประกอบการสามารถนา
ความรู้ไปต่อยอดเพิ่มการกระจายฐานข้อมูล ลูกค้า และชุมชนสามารถนาสารสนเทศจากระบบฐานข้อมูลไปวาง
แผนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้ง 10 ฐานการเรียนรู้ต่อไป
อภิปรายผลการวิจัย
1. ปราสาทบ้านไพล เป็นปราสาทอิฐ 3 หลัง ตั้งอยู่บนศิลาแลงหันหน้าไปทางทิศตะวันออก เป็นปราสาท
สมัยศิลปะบาปวน อายุราวกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๗ ก่ออิฐเรียงสามองค์บนฐานเดียวกัน สร้างด้วยอิฐที่ขัดตั้งเรียง
เป็นแนวเดียวกันอย่างพิถีพิถัน มีคูน้าล้อมรอบ มีคูน้ารูปตัวยู (บาราย) ล้อมรอบ องค์ปราสาทมีแผนผังและขนาด
เท่ากันทั้งสามองค์ คือ มี แผนผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดประมาณ 4x4 เมตร มีประตูทางเข้าออกด้านหน้าเพีย งด้าน
เดียว ทับหลังของปราสาทองค์กลางและองค์ด้านทิศเหนือสลัก สอดคล้องกับงานวิจัยของยโสธรา ศิริภาประภากร ที่
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ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาเครื่องประกอบในพิธีกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร กรณีพิธีการแซนปราสาทบ้านไพล
ตาบลเชื้อเพลิง อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์(กฤษนันท์ แสงมาศ, ยโสธารา ศิริภาประภากร, สุทัศน์ ประทุมแก้ว,
สุริยา คลังฤทธิ์ และ สาเริง อินทยุง.. 2561)
2. บริบทการท่องเที่ยวปราสาทบ้านไพล มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น ประกอบด้วยฐานการ
เรียนรู้แต่ละจุดของพื้นที่การศึกษานี้ ฐานที่ 1 ปราสาทบ้านไพล ฐานที่ 2 พิธีแซนปราสารท ฐานที่ 3 พิพิธภัณฑ์
ชุมชน ฐานที่ 4 ฐานการเรียนรู้ผ้าไหมครบวงจร ฐานที่ 5 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตรวิถี บ้านปราสาท ฐานที่ 6
บ้านดิน ฐานที่ 7 สวนสมุนไพร (กรมการพัฒนาชุมชน. 2561) ฐานที่ 8 ศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา ฐานที่ 9
ศิลปะการแสดงรากะโน๊บติงตอง (กฤษนันท์ แสงมาศ และคณะฯ. 2561
3. การประยุกต์ใช้ Google Earth Pro เป็นโปรแกรม ที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทกูเกิ้ลที่มีค วามสามารถในการ
จัดทาแผนที่ มีการทางานเป็นเลเยอร์ ในงานวิจัยนี้สามารถกาหนดจุดตามฐานการเรียนรู้ได้ 9 ฐาน และสามารถ
สร้างเส้นทางถนนโดยใช้สัญลักษณะสีฟ้าแต่ละจุดสามารถตรวจสอบพิกัดและคลิกดูรูปสถานที่ได้อย่างแม่นยา
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. ชุมชนสามารถนาแผนที่ไปใช้เพื่อบอกพิกัดให้แก่นักท่องเที่ยวได้มาใช้งานจริง โดยให้แสดงผลในแบบ
แผนที่ออนไลน์
2. ใช้ Google Earth Pro มาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวแก่โรงเรียนที่ส นใจ
เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกสารวจและสร้างแผนที่การท่องเที่ยวได้ต่อไป
3.มีการนาแผนที่ไปใช้ในการวางแผนหรืออบรมมัคคุเทศน์ โดยการให้ชุมชน โรงเรียนมีส่วนร่วมเพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวต่อไป
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1.นาข้อมูล แหล่ง ท่องเที่ยวชุมชนมาสร้างหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อสร้างมัคคุเทศก์ทั้ง บุคคลทั่วไปและเด็ก
นักเรียนในโรงเรียนบริเวณใกล้เคียง
2.นา QR Code มาประยุกต์ใช้เพื่อแสดงข้อมูลภาพนิ่ง ภาพวิดีโอในแต่ละฐานเพื่อเสริมการเรีย นรู้ และ
สะดวกต่อนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชนให้ได้รับทราบข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละฐานได้ด้วยตนเอง
3. สร้างสื่อการเรียนรู้ e-learning ชุมชนท่องเที่ยวนวัตรวิถี เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคคลที่สนใจ
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บทคัดย่อ
จุดยุทธศาสตร์ถือเป็นพื้นที่ หรือ จุดหนึ่งที่มีความสาคัญ ด้านประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ความสาคัญ ถือ
เป็นความสาคัญของชาติ ที่ต้องเร่งพัฒนาเพื่อเป็นส่วนช่วยพัฒนา ชุมน สังคม ประเทศชาติ ต่อไปได้ ในพื้นที่ของ
อาเภอพนมดงรัก เป็นอีกพื้นที่ หนึ่งที่มีความสาคัญมาก เพื่อการพัฒนา เพราะในพื้นที่นี้ไม่เพียงแต่ประเทศไทยที่
ได้รับผลประโยชน์ หากแต่ ประเทศกัมพูชา ก็จะได้รับผลประโยชน์ได้เช่นกัน จุดยุทธศาสตร์นี้คือ พื้นที่ “ปราสาทตา
เมือน” กับ “ปราสาทตาควาย” ซึ่งเป็นพื้นที่สัมพันธ์ เชื่อมต่อระหว่างประเทศ และมีปัญหาด้านความมั่นคงมาเป็น
เวลาช้านาน ดังนั้น ความสาคัญยิ่งที่จาเป็นต้องเร่งพัฒนาเพื่อผลประโยชน์ของทั้ง 2 ประเทศ และสิ่งที่สาคัญที่สุดนั้น
คือ ชุมชน ท้องถิ่นที่จาเป็นต้องแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
ปราสาทขอมฐานคติการสร้างตามคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ เป็นการจาลองจักรวาล มาอยู่บนพื้น
โลก เปรียบเสมือนเขาไกรลาศ หรือเขาพระสุเมรุ เป็นที่ประทับของเทพเจ้า ที่เป็นศูนย์กลางของจักรวาล คุณค่าของ
ปราสาทตาควาย พบว่า ปราสาทแห่งนี้เป็นที่เชื่อมต่อระหว่างชายแดนทั้งสองประเทศ คือ ประเทศไทย กับ ประเทศ
กัมพูชา จึงทาให้เกิดเอกลักษณ์ประจาถิ่นของจังหวัดสุรินทร์ คุณค่าอิทธิพลที่ได้จากปราสาทขอมที่มีต่อชุมชนทั้งสอง
ประเทศ คือ ความเชื่อที่มีต่อปราสาท มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมประเพณี มีผลต่อเศรษฐกิจชุมชน เพื่อให้
เกิดผลผลิตในด้านต่างๆขึ้น โดยต้องอาศัยปราสาทตาควายเป็นสื่อกลาง ปราสาทตาควาย ทาให้เกิดเอกลักษณ์
ประจาท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านโบราณคดี โบราณสถาน ทาให้เกิดรายได้แก่ชุมชน จากความโดดเด่นของพื้นที่
สามารถพัฒนาเป็นประเพณีประจาปี
คาสาคัญ : จุดยุทธศาสตร์, เศรษฐกิจ ,บูรณาการ, การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, สุรินทร์
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ABSTRACT
Stronghold Considered as an area or one that is important in history, history, importance
is considered a national significance Which needs to be developed to be a part to help develop
the community of the nation. In the area of Phanom Dong Rak District Is another area that is very
important For development Because in this area, not only Thailand that receives benefits, but
Cambodia Will receive benefits as well This strategic location is the area of "Prasat Ta Maen" and
"Prasat Ta Khuay" which is a relative area. International connection And have security problems for
a long time, so the great importance that is needed to accelerate development for the interests
of both countries and the most important thing is that local communities need to exchange
economic and cultural
Khmer sanctuaries were built based on Brahmanism belief. They are models of universe
placed on earth which have the Mount Kailash or the Mount Meru as a stated of god. The mount
was believed as a Centre of universe. Ta Khuay sanctuary was valued as a medium or border to
connect 2 countries’ Thailand and Cambodia. This is an outstanding point of Surin province. Values
and Influences of this Khmer Sanctuary toward communities of two countries are belief of
sanctuary, culture and tradition exchange and community economics. The sanctuary plays role as
a medium to produce community unique products and historical attraction which bring incomes
to people. This outstanding of the area can be develop to organize an annual festival.
Key words: strategic points, economy, integration, cultural tourism, Surin
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
จุ ด ยุ ท ธศาสตร์ (stronghold) หมายถึ ง พื้ น ที่ สถานที่ ตั้ ง ที่ มี ค วามส าคัญ ของประเทศนั้ น ๆ ในด้ า น
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา และกาลังรบทั้งในยามสงบ และยามศึกสงคราม พื้นที่ ทาเล หรือวิธีการสาคัญ
ขององค์กร บริษัท ห้างร้าน (พจนานุกรมไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน) เป็นต้น ดังนั้นในความหมายนี้เองจึงเป็นคา
ส าคัญของการศึกษาพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ คือ พื้นที่ปราสาทตาเมือน อาเภอพนมดงรัก จัง หวัดสุรินทร์ และ
ปราสาทตาควาย อาเภอพนมดงรั ก ตัง หวัดสุรินทร์ ซึ่ง ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญของประเทศ ที่มีผ ลในด้าน
การเมือง การปกครอง สังคม จิตวิทยา และเป็นได้ทั้งพื้นที่ หรือทาเล เพื่อการพัฒนา และพยายามสร้างความร่วมมือ
ทั้งคนในชาติ และชุมชน ผู้นาองค์กร ทั้ง 2 ประเทศ คือ ราชอาณาจักรไทย และราชอาณาจักรกั มพูชา ทั้งนี้เพื่อกา
หนกเป็นจุดยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อการพัฒนาให้เป็น ด้านเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมระหว่าง 2 ประเทศ ซึ่งน่าจะป็นจุด
พื้นที่ หรือ ทาเลหนึ่งที่ถือว่าเป็นทาเลทอง ในยุคไทยแลน 4.0 มาก ด้วยเหตุเพราะ พื้นที่ทั้ง 2 พื้นที่นี้ มีความสัมพันธ์
กันทั้ง 2 ประเทศและเป็นเขตแดนระหว่างการเชื่อมต่อ ไทยและกัมพูชา แต่สิ่งที่สามารถเป็นเครื่อง หรือ สิ่งที่ดึงดูใจ
ให้ผู้คนได้เข้ามาท่องเที่ยว และแลกเปลี่ยนสินค้านั้นคือ ปราสาทขอมโบราณ คือ ปราสาทตาเมือน กับปราสาทตา
ควาย (ยโสธารา ศิริภาประภากร,2561 : 2-3) ถือเป็นพื้นที่นี้ถือเป็นจุดหนึ่งที่มีความสาคัญ ด้านประวัติศาสตร์
ความเป็นมา ความส าคัญ ถือเป็นความส าคั ญ ของชาติ ที่ต้องเร่ง พัฒนาเพื่ อ เป็ นส่ ว นช่ วยพั ฒ นา ชุมน สัง คม
ประเทศชาติในด้านการฟื้นฟูและร่วมพัฒนา เพื่อชุมชนทั้ง 2 ประเทศจะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและได้ร่วมกันพัฒนา
ในด้านอื่นๆได้อีกอย่างหลาหลายมิติ เช่น ด้านการแลกเปลี่ยนสินค้า วัฒนธรรม ความเชื่อ พิธีกรรม ประเพณี การ
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แสดงระหว่าง 2 ประเทศ ซึ่งอาจเป็นที่มาของความมั่นคงระหว่าง 2 ประเทศที่ประชากรทั้ง 2 ต่างได้รับผลประโยชน์
อย่างสูงสุดได้ ในพื้นที่ของอาเภอพนมดงรัก เป็นอีกพื้นที่หนึ่ง ที่มีความสาคัญมากท่จาเป็นต้อง “เพื่อการพัฒนา”
เพราะในพื้นที่นี้ไม่เพียงแต่ประเทศไทยที่ได้รับผลประโยชน์ หากแต่ประเทศกัมพูชา ก็จะได้รับผลประโยชน์ได้เช่นกัน
จุดยุทธศาสตร์นี้คือ พื้นที่ “ปราสาทตาเมือน” กับ “ปราสาทตาควาย” ซึ่งเป็นพื้นที่สัมพันธ์ เชื่อมต่อระหว่างประเทศ
และมีปัญหาด้านความมั่นคงมาเป็นเวลาช้านาน ดังนั้น ความสาคัญยิ่งที่จาเป็นต้องเร่งพัฒนาเพื่อผลประโยชน์ของทั้ง
2 ประเทศ และสิ่งที่สาคัญที่สุดนั้นคือ ชุมชน ท้องถิ่นที่จาเป็นต้องแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
ปราสาทขอมจากฐานคตินั้นได้กล่าวว่า สร้างตามคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ ฮินดู เพื่อเป็นการ
จาลองตามทัศนะคติทางจักรวาล หรือ สวรรค์ของเทพเจ้าสูงสุด ปราสาทขอมมีส่วนต่างๆที่เป็นส่วนประกอบ เช่น
ศิลาแลง หิน ลวดลาย ทั้งยังได้ให้ความหมาย ที่มา ปราสาทขอมโบราณ เป็นการจาลองเขาไกรลาศ เป็นที่ประทับ
ของเทพเจ้า ปราสาทยังเสมือนเขาพระสุเมรุ ที่เป็นศูนย์กลางของโลกและจักรวาล (พระมหาถนอม อานนโท,2560
:1) คุณค่า ประโยชน์ ความหมาย ที่ได้จาก หรือมีอยู่องค์ปราสาท ถือเป็นมรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตที่
คิดและสร้างสรรค์ ให้เห็นเป็นรูปธรรม เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ที่ได้คุณค่าทางการศึกษา เรียนรู้ และยังเป็นที่มา
ของวัฒนธรรมประเพณีในรอบประจาปี ที่จะมีการจัดพิธีกรรมขึ้น แสดงให้เห็นถึงคุณค่า ความเชื่อ ที่ก่อให้สังคม
ชุมชน ได้แสดงพฤติกรรมออกมา ในรูป การบูชา ขอพร ทั้งนี้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าเป็นหลัก อิทธิพล บทบาท สื่อ
ถึงเอกลักษณ์ทางศาสนาพราหมณ์ ฮินดู ได้เป็นอย่างดี ได้แสดงถึงความเป็นมา เรื่องราวทางศาสนา และเทพเจ้าที่
สาคัญทางศาสนา และยังถือเป็นอิทธิพล บทบาท ทางศาสนาด้วยประการหนึ่งกลุ่มคนในอดีตมีความเชื่อและรับเอา
คติความเชื่อแบบศาสนาพราหมณ์ ฮินดู จึงแสดงสัญลักษณ์สาคัญคือการสร้างปราสาทขอมขึ้นในจุดที่สาคัญ อาทิ
บนภูเขา ที่สูง หรือใจกลางเมืองสาคัญในอดีต ด้วยเหตุนี้บรรพบุรุษจึงได้สร้างปราสาททั้ง 2 ขึ้นเพื่อแสดงพื้ นที่
สาคัญในอดีต และถือเป็นการจาลองพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อสักการบูชา และเทิดทูน (อภิชาต ทวีโภคา,2558 : 34) เป็น
ต้น
ดังนั้น ด้วยความสาคัญนี้เองที่เป็นที่มาของการศึกษาพื้นที่ปราสาท ทั้ง 2 พื้นที่ คือ ปราสาทตาเมือน และ
ปราสาทตาควาย ในเขตพื้นที่ อาเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เพราะเหตุที่ถือว่า เป็นจุดยุทธศาสตร์ (stronghold)
ซึ่งหมายถึง พื้นที่ สถานที่ตั้งที่มีความสาคัญของประเทศนั้นๆ ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา และกาลัง
รบทั้งในยามสงบ และยามศึกสงคราม พื้นที่ ทาเล (พจนานุกรมไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน) ในเรื่องการศึกษา จุด
ยุทธศาสตร์เส้นทางเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ระหว่าง 2 ประเทศ สู่การบูร ณาการ การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมตามเส้นทางอริยธรรมขอมโบราณ อาเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ที่ผู้ศึกษาได้เห็นถึงความสาคัญ และ
ถือเป็นพื้นที่ ทาเลทอง และสามารถร่วมกันพัฒนาในด้านต่างๆ ได้ เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึง และ ประชาชนใน
พื้นที่จ ะได้มีค วามเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถนาจุดพื้นที่ ปราสาททั้ง 2 นี้ ให้ มาเป็นจุดแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
ประเพณี และการแลกเปลี่ยนสินค้า ในด้าน ระบบเศรษฐกิจ นาไปสู่การพัฒนาพื้นที่ของทั้ง 2 ประเทศต่อไปใน
อนาคตได้ เป็นต้น
วัตถุประสงค์การศึกษา
1.เพื่อการศึกษาประวัติความเป็นมาของปราสาทตาเมือน และ ปราสาทตาควาย อาเภอพนมดงรัก จังหวัด
สุรินทร์ ทั้งพื้นที่ระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา
2.เพื่อศึกษาเส้นทางเศรษฐกิจ เพื่อการกาหนดจุดยุทธศาสตร์ของพื้นที่ปราสาทตาเมือน และ ปราสาทตา
ควาย อาเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ทั้งพื้นที่ระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา
3.เพื่อการศึกษาจุดยุทธศาสตร์เส้นทางเศรษฐกิจระหว่าง 2 ประเทศ สู่แนวทางทางการนาเสนอเพื่อการบูร
ณาการ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามเส้นทางอริยธรรมขอมโบราณของพื้นที่ปราสาทตาเมือน และ ปราสาทตา
ควาย อาเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ทั้งพื้นที่ระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา
ขอบเขตการศึกษา
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การศึกษาครั้งนี้ได้กาหนดขอบเขตการศึกษาไว้ดังนี้
ขอบเขตด้านพื้นที่ การศึกษา
1.เป็นการศึกษาในพื้นที่ตั้งอยู่ในช่องเขาตาเมือน (หรือช่องเขาตาเมียง) เทือกเขาพนมดงรัก ในเขตบ้าน
หนองคันนาสามัคคี หมู่ 8 ตาบลตาเมียง อาเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
2.เป็นการศึกษาในพื้นที่ ปราสาทตาวาย หรือในภาษาเขมรเรียกว่า ปราสาทกรอเบย ตั้งอยู่บริเวณช่องตา
ควาย ในเขตบ้านไทยนิยมพัฒนา หมู่ 17 ตาบลบักได อาเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
ทั้ง 2 พื้นที่ อยู่ห่างกัน ประมาณ 12 กิโลเมตร
ขอบเขตด้านเอกสาร ข้อมูล การศึกษา เป็นการศึกษาข้อมูลที่ได้จาก หนังสือ ตารา วิจัย และบทความ
ทางวิช าการที่เสนอไว้ในแหล่งข้อมูล ที่เชื่อถือได้ ที่มีค วามเกี่ยวข้อง คือ ปราสาทขอม ทั้ง 2 พื้นที่ ความเป็นมา
ความส าคัญ ประวัติศ าสตร์ ตานาน เรื่องเล่า วัฒนธรรมประเพณีประจ าปีที่น่าสนใจ และความส าคัญของจุด
ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนา และบูรณาการ เป็นต้น
ขอบเขตด้า น กลุ่มประชากร,กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา ผู้ศึกษาได้กาหนดกลุ่มประชากรเพื่อใช้ใน
การศึกษา ดังนี้ 1. (ททท) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2.(อบต) องค์การบริหารส่วนตาบลตาเมือง 3.โรงเรียน 4.
ผู้นาชุมชน 5. ผู้ประกอบการค้า 6. ประชาชน 7. ทหารรักษาการในพื้นที่ทั้ง 2 พื้นที่ ในการเข้าถึงผู้ศึกษา ได้ทา
การเข้าสัมภาษณ์ และลงเก็บข้อมูลในเบื้องต้น ถึงปัญหา และความคาดว่าพื้นที่ทั้ง 2 จะเป็นสถานที่ที่สามารถพัฒนา
ต่อไปเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆ เมื่อได้ข้อมูลผู้ศึกษาจึงได้นามาพรรณนาวิเคราะห์ตามกรอบประเด็นที่น่าสนใจ และ
นาเสนอเพื่อส่งเสริมในด้านการพัฒนาโดยบูรณาการ จุดยุทธศาสตร์ของพื้นที่ทั้ง 2 แห่ง เพื่อเสนอแนวทางต่อไป
ขอบเขตด้านระยะเวลา ,ปัญหาและอุปสรรค การศึกษา การศึกษาเรื่องจุดยุทธศาสตร์เส้นทางเศรษฐกิจ
การเมือง การปกครอง ระหว่าง 2 ประเทศ สู่การบูรณาการ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามเส้นทางอริยธรรมขอม
โบราณ อาเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลเชิงสารวจพื้นที่ และ การสัมภาษณ์ การ
เข้าถึงข้อมูล และสังเกตการณ์ในงานประเพณีประจาปี บงสรวงปราสาท และการศึกษาทัศนะศึกษาของนักศึกษา ทั้ง
2 ประเทศ คือ ราชอาณาจักรไทย และ ราชอาณาจักรกัมพูชา ผู้ศึกษาต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาเพื่อการเข้าถึง
ข้อมูลจริงนี้ ถึง 2 ปี ตั้งแต่ ปี 2560- 2561 จนนามาวิเคราะห์ตามกรอบประเด็นที่สาคัญ เพื่อนาเสนอเพื่อให้เห็น
ความสาคัญ เป็นต้น ทั้งนี้ปัญหาในด้านอุปสรรค เช่น ร่างกาย และโรคประจาตัว ก็เป็นผลในการศึกษา ด้วยเช่นกัน
แต่ในที่นี้ คณะทีมผู้ศึกษา มีร่างกายสุขที่เข็งแรง เป็นต้น
เกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ศึกษา
1.เป็นพื้นที่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ด้านปราสาทขอม
2.เป็นพื้นที่ที่เห็นว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์หนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ ต่อกลุ่มชุมชนที่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่
ระหว่างทั้ง 2 ประเทศ คือ ราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา ได้
3.เป็นพื้นที่ ที่ผู้คนส่วนมากให้ความสนใจให้ความสาคัญ ในด้านการท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจ การเมือง
การปกครอง ศาสนาและวัฒนธรรมด้วย
4.เป็นพื้นที่ที่มีกรแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม เช่น การบวงสรวงงานประจาปีทงั้ 2 ประเทศ
5.เป็นพื้นที่ที่ให้ความสาคัญทางด้าน ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาระหว่างประเทศ
6.เป็นพื้นที่ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์และเส้นทางเศรษฐกิจ การเมือง การปกครองระหว่างประเทศ
7.ถือเป็นพื้นที่ที่ยังเป็นประเด็นด้านการเมืองระหว่างประเทศในปัจจุบัน
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ประโยชน์ในการศึกษา
1.ทาให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของปราสาทตาเมือน และ ปราสาทตาควาย อาเภอพนมดงรัก จังหวัด
สุรินทร์ ทั้งพื้นที่ระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา
2.ทาให้ทราบถึงเส้นทางเศรษฐกิจ เพื่อการกาหนดจุดยุทธศาสตร์ของพื้นที่ปราสาทตาเมือน และ ปราสาท
ตาควาย อาเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ทั้งพื้นที่ระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา
3.ทาให้ได้ข้อมูลด้าน จุดยุทธศาสตร์เส้นทางเศรษฐกิจระหว่าง 2 ประเทศ สู่แนวทางทางการนาเสนอเพื่อ
การบูร ณาการ การท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมตามเส้นทางอริยธรรมขอมโบราณของพื้นที่ปราสาทตาเมือน และ
ปราสาทตาควาย อาเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ทั้งพื้นที่ระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา
ความเป็นมา (ปราสาทตากระเบย)
ปราสาทตาวาย (ปราสาทตาควาย) หรือ "ปราสาทตากระเบย" (ในภาษาเขมร กระเบย หมายถึง
ควาย) ตั้งอยู่บนสันเขาห่างจากหน้าผา สูงประมาณ 10 เมตร ของเทือกเขาพนมดงรัก ที่บริเวณช่องตาควาย ในเขต
บ้านไทยนิยมพัฒนา หมู่ 17 ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
ที่มาของภาพ : ดร.ยโสธารา ศิริภาประภากร, 6 มกราคม 2561 อธิบายปราสาทตาควายจุดกลาง

ปราสาทตาควายเป็นปราสาทหินศิลาแลงหันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีแผนผังของปราสาทเป็นรูป
กากบาท มีส่วนฐานต่า ส่วนล่างสุดก่อด้วยศิลาแลง ส่วนบนก่อด้วยศิลาทรายทั้งหมด หลังคาห้องครรภคฤหะ ก่อเป็น
ทรงพุ่มยอดปรางค์ ซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไป 5 ชั้น ส่วนหลังคามุขก่อเป็นรูปประทุน จรดหน้าบันทั้ง 4 ด้าน ภายในห้อง
มีประติมากรรมลักษณะคล้ายสวายยัมภูวลึง ค์ 1 ชิ้น นอกจากนี้ปราสาทตาควายยังเป็นปราสาทหลังเดียว
โดดๆ ไม่มีอาคารประกอบอื่นๆ ทาให้เชื่อว่า ปราสาทตาควาย เป็นปราสาทที่ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ดังเช่ น
ปราสาทอื่นๆและด้วยความที่ปราสาทตาควาย ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ เพียงแต่ทาการก่อขึ้นรูปไว้เท่านั้น ยังมิได้มี
การขัดแต่งผิวหิน หรือ แกะสลัก ลวดลายใดๆ จึงทาให้ปราสาทตาควายยังคงรูปอยู่ได้ โดยไม่ถูกทาลายหรือถูก
ลักลอบกะเทาะชิ้นส่วนต่างๆ ไป เช่นที่เกิดขึ้นกับปราสาทอื่นๆ ตามแนวชายแดน และการที่ไม่ปรากฏลวดลายอย่าง
หนึ่งอย่างใดเลยนี้ ทาให้กาหนดอายุปราสาทตาควายได้แต่เพียงกว้างๆ โดยการดูจากรูปทรงของตัวปราสาททาให้
คาดว่า น่าจะอยู่ในราวช่วงปลายสมัยนครวัด ตอนต้นสมัยบายน หรือรัชกาลพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ถึงรัชกาลพระเจ้า
ชัยวรมันที่ 7 พื้นที่ตั้ง ของปราสาทตาควาย ยัง เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาการแบ่ง เส้ นเขตแดนที่ยัง ไม่ไ ด้เจรจากั น ใน
คณะกรรมการปักปันเขตแดน ประกอบกับไม่ได้มีการหยิบยกขึ้นมาพูดหรือเรียกร้องเหมือนกรณีปราสาทพระวิหาร
จึงมีการตกลงร่วมกันระหว่างไทยกับกัมพูชา เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นของทั้ง 2 ฝ่าย คือ ใช้เป็นจุดประสานงานร่วมกัน
ทาให้ประชาชนสามารถไปเยี่ยมชมความงดงามของปราสาทตาควายได้ โดยการเดินเท้าขึ้นไปที่ปราสาทตาควาย
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ด้วยระยะทาง 1 กิโลเมตร โดยมีกองร้อยทหารพราน ที่ 2602 และกองร้อยทหารพรานที่ 2606 หน่วยเฉพาะกิจ
กรมทหารพรานที่ 26 กองกาลังสุรนารี กองทัพภาคที่ 2 จัดกาลังเจ้าหน้าที่ทหารพราน เข้าดูแลพื้นที่ เพื่ออานวย
ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
บทบาทของปราสาทช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
คุณค่าของปราสาทขอม หรือได้แก่ปราสาทตาควายพบว่า ปราสาทขอมแห่งนี้เป็นที่เชื่อมต่อ ระหว่าง
ชายแดนทั้งสองประเทศ จึงทาให้เกิดเอกลักษณ์ประจาถิ่นของจังหวัดสุรินทร์ ไม่ว่าจะเป็นที่รู้จักที่เผยแพร่ไปตามสื่อ
ต่างๆ เมื่อวิเคราะห์คุณค่าอิทธิพลที่ได้จากปราสาทขอมที่มีต่อชุมชนทั้งสองประเทศ

ที่มาของภาพ : ดร.ยโสธารา ศิริภาประภากร,6 มกราคม 2561.ประชากรประเทศกัมพูชามาทัศนศึกษาจานวน
300 คน แสดงถึงการให้ความสาคัญและความเป็นมาทัง้ สองประเทศในด้านอริยธรรมโบราณ
ในด้านประสานความเชื่อที่มีต่อปราสาท และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมประเพณี ที่เป็นผลสืบเนื่อง
ต่อไปในด้านเศรษฐกิจชุมชน เพื่อให้เกิดผลผลิตในด้านต่างๆขึ้นได้ โดยต้องอาศัยปราสาทตาควายเป็นตัวกลาง หรือ
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สื่อกลาง อาจเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและร่วมกันจัดเป็นประเพณีในรอบปี ที่สามารถแลกเปลี่ยน และเชื่อมต่อ
กันได้ โดยการจัดกิจกรรมพิธีบวงสรวง เซ็นไหว้ ในปราสาทตาควายพร้อมกัน การราถวายองค์ปราสาทจากคณะที่จั ด
มาทั้งสองประเทศเพื่อราบวงสรวง มีการแลกด้านสินค้า การซื้อการขายระหว่างประเทศ ประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไป
รับรู้ทางสื่อออนลาย ทีวี วิทยุ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมนี้ และมีการร่วมลงเล่นกีฬาฟุตบอลเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ โยมี
รางวัลจากรัฐบาล หรือองค์กรที่สาคัญของบ้านเมือง อิทธิพลของปราสาทเรากล่าวได้ว่า องค์ปราสาทขอมตาความนี้
มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างไร และปราสาทสามารถเป็นตัวเชื่อมในทั้งสองประเทศได้เกิดกิจกรรมซึ่งกันและกันได้ ดังนั้น
ปราสาทตาควายเป็นจุดยุทธศาสตร์หนึ่งที่สาคัญมากกับทั้งสองประเทศและน่าจะเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปได้ทั้งในและ
ต่างประเทศได้ถ้าร่วมมือจุดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของคนทั้งสองประเทศ (ยโสธารา ศิริภาประภากร
,2561: 6-7)
ความเชื่อที่มีต่ อปราสาทตาควาย ตามความเชื่ อที่ มีต่ อปราสาทตาควาย จากการสัมภาษณ์ท หารที่
ควบคุมดูแลในบริเวณปราสาทตาความ ได้กล่าวว่า แต่ละวัน ถ้าเป็นวันหยุดราชการ เสาร์ อาทิตย์ จะมีนักท่องเที่ยว
มาก ได้ประมาณ ร้อยคน ขึ้นไป ถือว่ามากพอสมควรและมีทั้ง ชาวกัมพูชา ที่ขึ้นมาทางด้านข้างปราสาทตาความก็
ขึ้นมาเที่ยว กราบไหว้เช่นเดียวกันกับคนไทย ในการมาที่ปราสาท

ตาควายนี้ เพราะมีความเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ โดยส่วนมากจะมาขอพร อธิฐาน ในเรื่องรับราชการ หน้าที่ การงาน และ
ความเจ็บป่วย ซึ่ง ปรากฏผู้ที่มานั้นจะกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า เกิดความสาเร็จ เป็นที่พอใจ นั้นหมายความว่า
ปราสาทตาความแห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ จึงปรากฏมีพิธีกรรมบูชา บวงสรวง กราบไหว้ และมีผู้ มาแวะเวียนขอพรอยู่
ตลอดทุกวัน (ยโสธารา ศิริภประภากร,2561: 7-8)
ความเป็นมาปราสาทตาเมือน
ปราสาทตาเมือน ที่ตั้ง บ้านหนองคันนา ตาบลตาเมียง อาเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์อายุสมัย อายุราว
ปลายพุทธศตวรรษที่ 16 ปราสาทตาเมือน เป็นปราสาทขนาดใหญ่ก่อสร้างด้วยหินทรายและศิล าแลง 3 องค์
ประกอบด้วย ปราสาทประธานขนาดใหญ่ แผนผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุม ภายในห้องกลางปราสาทประดิษฐานศิว
ลึงค์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนพระศิวะ (พระอิศวร) เทพเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย ลักษณะของศิวลึงค์นี้
ตกแต่งจากแท่งหินทรายธรรมชาติที่มีรูปร่างคล้ายศิวลึงค์ที่ตั้งอยู่บริเวณนี้มาแต่เดิม ภายหลังจึงสร้างปราสาทครอบ
สันนิษฐานว่านี้น่าจะเป็นศิวลึงค์ที่เกิดขึ้นเอง เรียกว่า “สวายัมภูลึงค์” ซึ่งเป็นศิวลึงค์ที่สาคัญที่สุดของลัทธิไศวนิกาย
ตัวปราสาทมีซุ้มประตู 4 ทิศ ประตูมุขด้านทิศใต้ต่อเข้ากับมุขหน้าหรือมณฑปยื่นออกมา โดยแบ่งเป็น 3 คูหา หลังคา
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ทาด้วยหินทราย ปราสาทประธานมีการสลักลวดลายที่บริเวณฐาน โดยสลักเป็นรูปเทวรูปยืน นอกจากนี้ยังพบทับ
หลังหินทรายสลักภาพเทวดานั่งชันเข่าอยู่ภายในซุ้มบนแท่นเหนือหน้ากาลที่คายท่อนพวงมาลัย เมื่อพิจารณาจาก
ลักษณะรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ศิลาจารึก ประติมากรรมรูปเคารพ และลวดลายบนทับหลังที่พบที่ปราสาทแห่งนี้
กล่าวได้ว่า ปราสาทตาเมือนธมเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย สร้างขึ้นราวปลายพุทธศตวรรษที่ 16
ศิลปะขอมแบบบาปวน ปัจจุบันปราสาทตาเมือนได้รับการบูรณะจากกรมศิลปากรแล้ว และโบราณวัตถุ บางส่วนจัด
แสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์
จุดยุทธศาสตร์เส้นทางเศรษฐกิจสู่การบูรณาการเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อาเภอพนมดงรัก
จังหวัดสุรินทร์
ปราสาททั้ง 2 พื้นที่ ปราสาทตาควาย กับปราสาทตาเมือน ที่ตั้งอยู่ระหว่าง ไทย กับ กัมพูชา ถือเป็นจุ ด
ยุทธศาสตร์บนเส้นทางด้านเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจน

ในพื้นที่ปราสาทตาเมือนในระหว่างปีงานประจาปีที่มีขึ้นมีการแสดง แสง สี เสียง มีการแลกเปลี่ยนสินค้า
ผลิตพันธ์ชุมชน แต่สิ่งที่ยังขาดหายไปคือ การแสดงของชาวกัมพูชา และสินค้าของชาวกัมพูชาที่น่าจะให้มีการเข้ามา
เพื่อทาการแลกเปลี่ยน และ แสดงร่วมกันเพื่อให้เกิดการดึงดูดมากกว่าที่เป็นอยู่ จากการสัมภาษณ์ของคนในพื้นที่ ได้
กล่าวว่า ถ้ามีการเปิดระหว่าง ประเทศ และให้ความร่วมมือ เพื่อมาจัดกิจกรรม พิธีกรรม บวงสรวง ปราสาท ร่วมกัน
คงเป็นภาพที่น่าดู มากกว่าที่เป็นอยู่ มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การแสดง การราบวงสรวงปราสาท และสินค้า
น่าจะมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวชมมากมาย การให้ความสาคัญของชาวต่างประเทศ (อเมริกา) ที่มาทาการศึกษา
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ระหว่างประเทศให้ความสนใจ และตื่นตาตาใจและได้แสดงแนวคิดด้าน การส่งเสริ มชุมชนให้เกิดรายได้ ทั้งนาเสนอ
การนาผลิตผลของชุมชนทั้ง 2 ประเทศ เพื่อการแลกเปลี่ยนน่าจะเป็นจุดสาคัญและให้ความสนใจต่อนักท่องเที่ยว
ปราสาทตาควาย กับจุดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศต่อไปในอนาคต

ในพื้นที่ปราสาทตาควาย มีนักศึกษาชาวกัมพูชา ให้ความสาคัญต่อสถานที่ โบราณสถานแวะเวียนมาศึกษา สถานที่
จากการสัมภาษณ์ทหารชาวกัมพูชา ได้กล่าวถึงความสาคัญของการให้ความสาคัญต่อสถานปราสาท ตั้งแต่มาประจา
อยู่ที่ปราสาทตาควายมีทั้งชาวไทย และชาวกัมพูชาให้ความสาคัญมาก สิ่งที่อาจให้เกิดขึ้นคือ น่าจะพั ฒนาให้เป็น
สถานที่รองรับได้ทั้ง 2 ประเทศ เมื่อถึงงานประจาปีที่นี้ น่าจะให้มีการค้าขาย และเข้ามาร่วมพิธีกรรมบวงสรวง
ด้วยกัน ทาบุญทางศาสนาร่วมกัน จัดผ้าป่าสามัคคี ร่วมกัน มากว่าที่เป็นอยู่ คนฝ่ายต่างทา ทั้งๆที่ ชาวชุมชนก็คุยกัน
ได้ ยิ้มให้กันทุกวัน น่าจะพัฒนาให้ดี มากกว่าที่เป็นอยู่
ที่มาของภาพ: ดร.ยโสธารา ศิริภาประภากร 23 ตุลาคม 2561 เวลา 10.25 นาที

มีแนว นโยบาย เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น ปั้นจักรยาน เที่ยวปราสาท พยายามโปรโมท และจัด
ให้เป็นการเพิ่มแหล่งท่องเที่ยว สรุป การเข้าถึงข้อมูล มีเนื้อหาที่ไม่ ครอบคลุม และมีการโปรโมทน้อย คนไม่ค่อย
รู้จัก ส่วนมากรู้จักแต่ในพื้นที่ ประชาชนส่วนใหญ่คิดว่า ไม่มีการหน่วยรักษาความปลอดภัย ต่อชีวิต และทรัพย์ จึง
ไม่กล้าเข้าเที่ยวชม และไม่มีการทาแผ่นพับ เพื่ออธิบาย ความเป็นมา ที่พัก และพื้นที่การท่องเที่ยวโดยรอบ เพื่อ
ดึงดูด ผู้เที่ยว หรือ นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชม แม้นจะมีผู้ให้ความสนใจเข้าเที่ยวชม แต่ก็ขาด สิ่งอานวยความ
สะดวก เพื่อเป็นแนวทางประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ดังนั้น พื้นที่ ทั้ง 2 นี้น่าจะมีแนวทางการพัฒนาที่ดีขึ้นในด้านความ
ร่วมมือ และร่วมสร้างแนวทางร่วมกัน เป็นต้น
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คุณค่าอิทธิพล บทบาท ที่เกิดจากพื้นที่ปราสาทขอมทั้ง 2 พื้นที่
1.ด้านจักรวาลวิทยา ชุมชนทั้งสองประเทศมีความเชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ โหราศาสตร์ และศาสตร์แห่ง
ความโชคดี และการบูชาเพื่อเสริมความมั่นคงในชีวิต มนุษย์จะขึ้นไปกราบเทพเจ้า ด้วยหวังประสบผลสมเร็ จ ชุมชน
เองเข้ามากราบไหว้ขอพร การสร้างปราสาทตาควาย เสมือนเป็นการจาลองเขาพระสุเมรุ (สมมาตรา ผลเกิด,25
กันยายน 2556) ที่ประดิษฐานพระผู้เป็นเจ้า มนุษย์ต้องขึ้นไปกราบบนที่สูง คือ เทวสถานที่ประทับเปรียบเสมือนขึ้น
เขาไกรลาส (ยโสธารา ศิริภาประภากร,2561 : 8-9)
2.ด้านเทววิทยา มนุษย์มีความผูกพันกับเทพเจ้า อยู่ใกล้เทพเจ้ามีความเชื่อต่อ เทพเจ้า เทวดา พระอินทร์
พระพรหม และวิญญาณทั้งหลาย ล้วนเป็นที่มาของเทววิทยา ปราสาทตาควายมีจุดประสงค์สร้างเพื่ออุทิศต่อเทพ
เจ้า ตามที่ปรากฏตามปราสาทขอมต่างๆนั้นจะแกะสลักรูปเทพเจ้ามากมาย (สมมาตร์ ผลเกิด,25 กันยายน,2556)
ซึ่งมีการกล่าวถึงเทวะ
3.ด้านศิลปะการแสดง มีการจัดพิธีกรรมบูชา บวงสรวง โดยมีการจัดราถวาย ที่เกี่ยวข้องกับชุดแต่ง กาย
ท่าทางการรา เพลง ดนตรี ที่ประกอบดังสมมุติว่าได้ราถวายองค์เทพเจ้า (ภูมิจิต เรืองเดช,2542 : 17-18) จึงเกิดการ
รามากมายหลายท่า สิ่งเหล่านี้ล้วนมาจากศิลาจาหลัก รูปนางอัปสร นางสาวสวรรค์ หรือ แม้นแต่ท่าทางของมหาเท
วะ ก็ได้นามาเป็นหนึ่งในท่าร่ายราด้วยเช่นกัน
4.ด้านวิถีชีวิต ที่มีทั้งด้านข้อห้าม ข้อปฏิบัติ ของคนในสังคม ที่เกี่ยวข้องกับศีลธรรม แนวทางการปฏิบัติตนที่
เชื่อว่า (สมมาตร์ ผลเกิด,25 กันยายน 2556) เมื่อปฏิบัติแล้วย่อมเกิดความสาเร็จ สมหวังแก่ผู้ปฏิบัติด้วย
5.ด้านการท่องเที่ยวเชงวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่มีการเชื่อมต่อกัน โดย อาศัย ปราสาทขอมโบราณทั้ง 2
พื้นที่เป็นจุดแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ประเพณี
6.ด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ได้จากงานบุญ งานประจาปี และวิถีชีวิต
ของกลุ่มชนในพื้นที่ที่มีความเชื่อต่อปราสาทขอม ทั้ง 2 แห่งนี้
7.ด้านพื้นที่ ทาเลทอง จุดยุทธศาสตร์ในพื้นที่เพื่อการพัฒนาในอนาคตต่อไป และด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ และประชาชนทั้ง 2 ประเทศด้วย เป็นต้น
8.คุณค่าที่เกิดจากการศึกษา จุดยุทธศาสตร์ ศาสนาสถานในอริยธรรมขอมโบราณ ที่มีอิทธิพลบทบาทต่อการ
ดาเนินชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในด้นต่างๆ ดังนี้
-ด้านวัฒนธรรมประเพณี การบูชาปราสาท พิธีบวงสรวง เซ็นไหว้ และการแสดงท้องถิ่น
-ด้านความเชื่อ ความศักดิ์สิทธิ์ที่มีต่อปราสาท คติชน กับการให้ความเคารพบูชา
-ด้านเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น
-ด้านการปกครองและการเมือง
-ด้านการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณี
-ด้านการดารงอยู่ของชุมชน ท้องถิ่น ที่อิงอาศัยมรดกทางวัฒนธรรมปราสาท เป็นต้น
สรุป
จุดยุทธศาสตร์ถือเป็นพื้นที่ในจุดหนึ่งที่มีความสาคัญ ด้านประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ความสาคัญ ถือเป็น
ความสาคัญของชาติ ที่ต้องเร่งพัฒนาเพื่อเป็นส่วนช่วยพัฒนา ชุมน สังคม ประเทศชาติ ต่อไปได้ ในพื้นที่ของอาเภอ
พนมดงรัก เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีค วามสาคัญมาก เพื่อการพัฒนา เพราะในพื้นที่นี้ไม่เพียงแต่ประเทศไทยที่ ไ ด้รับ
ผลประโยชน์ หากแต่ ประเทศกัมพูชา ก็จะได้รับผลประโยชน์ได้เช่นกัน จุดยุทธศาสตร์นี้คือ พื้นที่ “ปราสาทตา
เมือน” กับ “ปราสาทตาควาย” ซึ่งเป็นพื้นที่สัมพันธ์ เชื่อมต่อระหว่างประเทศ และมีปัญหาด้านความมั่นคงมาเป็น
เวลาช้านาน ดังนั้น ความสาคัญยิ่งที่จาเป็นต้องเร่งพัฒนาเพื่อผลประโยชน์ของทั้ง 2 ประเทศ และสิ่งที่สาคัญที่สุดนั้น
คือ ชุมชน ท้องถิ่นที่จาเป็นต้องแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
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การพัฒนาระบบ GPS เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ปราสาทโบราณจังหวัดสุรินทร์
THE DEVELOPMENT OF GPS SYSTEM FOR CULTURAL TOURISM
PROMOTION IN SURIN PROVINCE
ผศ.กฤษนันท์ แสงมาศ1, ดร.ยโสธารา ศิริภาประภากร1, ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว1,
สุริยา คลังฤทธิ์1, และสาเริง อินทยุง1
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบ GPS เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทโบราณจังหวัดสุรินทร์
ซึ่ง มี วัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ 1.ศึกษาประวัติค วามเป็นมาและบริบทพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม
ปราสาทจังหวัดสุรินทร์ 2.ศึกษาสารสนเทศและระบบการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาทจังหวัด
สุรินทร์ 3. เพื่อพัฒนาระบบ GPS แหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาทจังหวัดสุรินทร์
ผลวิจัยพบว่า ข้อมูลทั่วไปขั้นพื้นฐานที่เป็นสิ่งอานวยความสะดวกตามปราสาทโบราณ สถานที่ท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในพื้นที่การวิจัย มีสภาพที่เก่า ถูกการใช้งานมาหลายปี สิ่งอานวยความสะดวก ที่เป็นส่วนช่วยเสริม
นักท่องเที่ยวเพื่อความเข้าใจ เข้าถึง แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม ยังไม่มี ที่มีความหลากหลายที่สามารถเลือกศึกษาได้ แผ่น
พับที่ปรากฏมีเพียง ปราสาทบ้านพลวง ตาบลบ้านพลวง อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เท่านั้น ที่สามารถให้บริการ
ได้ ก่อนเข้าเที่ยวชม พร้อมทั้งเสียค่าบริการ จัดทาขึ้นโดยกรมศิลป์ นอกจากนั้นคือ ปราสาทภูมิโปน ตาบลดม อาเภอ
สังขะ จังหวัดสุรินทร์ ยังไม่มีการบริการแผ่นพับที่มีคุณภาพที่สามารถบอกพื้นที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ และข้อมูลด้าน
อื่นๆ น้อย ปราสาทบ้านไพล ตาบลเชื้อเพลิง อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ยังไม่มีการบริการแผ่นพับ และข้อมูล
การเข้าถึงน้อยมาก ทั้งๆที่พื้นที่ดังกล่าวมีแหล่งท้องเที่ยวเพิ่มเติมในสถานที่ชุมชน มีฐานการเรียนรู้ และสามารถ
เสริมการท่องเที่ยวตามแบบวิถีชุมชนได้ ส่วนมากเป็นข้อมูลที่ต้องเข้าศึกษาดูในอินเตอร์เน็ตเสียส่วนให้ แต่ข้อมูลก็ไม่
ครอบคลุมในด้านอื่นๆที่จาเป็น ปราสาทตาควาย ตาบลบักได อาเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ถือเป็นปราสาทที่
นักท่องเที่ยวต้องการเข้าเที่ยวชม เพราะมีความน่าสนใจ ทั้งแหล่งธรรมชาติที่สมบูรณ์ และอยู่ติดเขตแดนระหว่าง
ราชอาณาจักรไทย และราชอาณาจักรกัมพูชาสร้างความน่าสนใจมาก พื้นที่ได้รองรับทั้งสถานที่จอดรถ ห้องน้า
ร้านอาหารเครื่องดื่ม และสามารถดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวได้ สิ่งที่ขาดการนาเสนอในพื้นที่นี้คือ แผ่นพับ
ที่ส ามารถบอก ความเป็นมา การสร้าง งานประเพณีประจาปี การให้ค วามสาคัญของระหว่าง 2 ประเทศ และ
กิจกรรมอื่นๆที่สาคัญ ตลอดถึง เพิ่มเติมแหล่งท่องเที่ยวสาคัญที่อยู่แถบบริเวณนั้นได้ จึงถือเป็นเรื่องที่น่าเสียด้ายเพื่อ
การดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามา
กระบวนการช่วยเสริมศักยภาพของชุมชน ที่มีต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดสุรินทร์ มี
ความสาคัญมากต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว เช่น 1.ช่วยส่งเสริภูมิความรู้ในการสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ที่ได้
จากปราสาทขอมตามพื้นที่ 2.ช่วยส่ง เสริม เพื่อพัฒนา เด็ก เยาวชน ผู้ส นใจ ในการนาเสนอข้อมูล พื้นฐาน ที่
เกี่ยวข้องกับ ปราสาท แหล่งท่องเที่ยว และอาหารที่สาคัญ ที่มีการจัดงานประจาปี 3.ภาครัฐ หรือ มหาวิทยาลัย คิด
แนวทางช่วยส่งเสริม รักษา ดูแล ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านแต่ละที่และช่วยรักษา ส่งเสริมให้เป็นกิจลักษณ์พื้นจัดการ
1

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
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แสดงในเวทีที่สาคัญเพื่อโปรโมท และร่วมกันรักษาสิ่งที่สามารถบอกเล่าถึง ตัวตน เอกลักษณ์ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างไว้
ให้น่าสนใจตามพื้นที่
ปัญหาของกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัด
สุรินทร์ พบว่า ยัง ขาดการร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ และเอกชน ในการเข้าถึง แหล่ง ข้อมูล และการ
ช่วยเหลือ สนับสนุน และพัฒนา ร่วมทั้งชุมชนเองยังขาด การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรมในท้องถิ่น เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างหลากหลาย เป็นต้น
คาสาคัญ : การพัฒนาระบบ GPS, เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว, เชิงวัฒนธรรมปราสาทขอม,จังหวัดสุรินทร์
ABSTRACT
The research titled the GPS development to promote cultural tourism of sanctuaries in
Surin Province was aimed to 1) study background and context of sanctuaries as cultural attractions
in Surin Provinces 2) study information and accessibility system to the attractions and 3) develop
GPS system of the attractions. The research data was collected from related documents, reports,
related researches and interview. The 18 informants living around sanctuaries were selected by
specific selection included officers of Tourism Authority of Thailand (Surin Province), community
leaders, headmen and assistants, governed officers from sun-district administration officers in each
areas, monks and entrepreneurs.
The result was found that basic infrastructure at the cultural attractions are old and had
been used long years. The information resources in order to make tourists understand attractions
and reach related information are less possibility. There was only Baan Pluang Sanctuary in Baan
Pluang Sub-District, Prasart District of Surin Province that provided brochure to tourists included
visiting fee. The brochure was produced by Art Department. Other sanctuaries do not have
brochures and less information resources to link to other attractions such as Phumpon Sanctury in
Dom Sub-Distric, Sanka District, Surin Province. Baan Prai Sanctury in Chue-Ploeng Sub-District,
Prasart District of Surin Province has other local attractions and learning center nearby but less
accessibility information and brochures also are not provided. The information found in internet is
not covered tourism aspects. Ta-Kuay Sanctury in Bakdai Sub-District, Phnom Dongrak District of
Surin Province is one of popular attractions for tourists because of its abundant natural resources
and located in border line of Thailand and Cambodia. There are tourism facilities provided such as
car park, restrooms, food and drink and safety system. But, the brochures to inform tourists of its
history, festival, relationship between two countries and other attractions nearby are also not
provided.
The result from informant interview was found that brochures are important tools for
reaching and accessing the attractions. After tourism system has been developed together with
basic infrastructure, more information can be updated by internet, websites and other possibilities
in order to attract tourist visiting. So, brochure is necessary and important for the four study areas.
The process to promote cultural tourism in Surin province found in this research were 1) promote
knowledge of identity creation from each area 2) promote human resources development such as
youth and interested people to present attraction information and other identities which organized
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annual activities 3) government sections or universities find concrete guidelines to preserve and
promote local culture which present identity of each area such as exhibition or festival annually.
The problems of community empowerment to promote cultural tourism in Surin province
are lack of cooperation from government and private organization on attraction accessibility,
support and development. Moreover, communities are lack of network building and local cultural
learning resources to attract tourists widely.
Keywords : GPS system development, Tourism promotion, Khmer sanctuary for cultural tourism,
Surin province
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในยุค สมัยโลกาภิวัติมีการพัฒนารูปแบบในด้านต่างๆเพื่อให้ทันต่อยุค สมัยสิ่งที่ส าคัญในยุคปัจจุบันนี้ที่
สามารถเรียกผู้คนให้เข้ามาเที่ยวชมและนาเงินเข้าประเทศได้นั้นมองข้ามไปไม่ได้เลยถึงการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ
โปรแกรมหนึ่งที่สาคัญมากของนักท่องเที่ยวนั้นคือ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามกลุ่มปราสาทขอมโบราณในแถบ
อีสานใต้นี้ถือได้ว่ามีความน่าสนใจทั้งคนในประเทศไทยเองและชาวต่างชาติด้วย หากจะกล่าวไปถึงการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้นได้เริ่มมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยรัฐบาลไทยในขณะนั้นเห็นว่าการท่องเที่ยว
มีความสาคัญมากต่อระบบเศรษฐกิจนามาซึ่งรายได้เข้าสู่ประเทศ เป็นยุทธศาสตร์อีกวิธีการหนึ่ง เพื่อแก้ไขปัญหานี้ที่
ตกต่า และสามารถทาให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชน จึงพยายามหาวิธีการที่จะดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ทั้งนี้
เนื่องจากการท่องเที่ยวนั้นไม่ต้องลงทุนมาก แต่ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ไม่เหมือนทางด้านอื่นที่ต้องลงทุนสูงและกว่า
จะได้ผลตอบแทน ต้องใช้เวลานาน ทั้งการออกนโยบายระดับชาติ การทาแผนการพัฒนาการท่องเที่ยว รองรับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวในแหล่ง ที่เห็นว่าสามารถดึง ดูดใจนักท่องเที่ยวได้ การพัฒนาระบบคมนาคม ตามโครงสร้าง
พื้นฐาน การจัดตั้งองค์กรที่ดูแลเรื่องการท่องเที่ยวโดยตรง รวมทั้งจัดปฎิทินการท่องเที่ยวและปีการท่องเที่ยวไทย
ขึ้นมาเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้การตอบรับที่ดียิ่งขึ้น ดังเช่น ในปี 2530 รัฐบาลไทยได้ประกาศให้เป็นปี
การท่องเที่ยว และต่อมาในปี พ.ศ. 2541 –2542 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดเป็นการท่องเที่ยว ที่เราเข้าใจ
กันดีนั้นคือ ปี Amazing Thailand 1998-1999 ทาให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เข้ามาเพิ่มมากขึ้น ทั้ง นี้เพื่อ
ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ เพราะเนื่องจากไทยมีการจัดกิจกรรมงาน”เที่ยวทั่วไทย..ไปได้ทุกเดือน”
ควบคู่กับการรณรงค์การตลาด “Be My Guest เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก
การพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นสาขาหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจ ที่มีความแตกต่างไปจากการพัฒนาเศรษฐกิจ
สาขาอื่น แต่การท่องเที่ยวจาเป็นต้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติเอาไว้ เพื่อเป็นที่
ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการเมือง เพราะทาให้เกิดการผ่อนคลาย
ความเครียดจากสภาวะความเร่ง รีบและการแข่งขัน ก่อให้เกิด อาชีพ รายได้ การ กระจายรายได้และสามารถ
อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่ท่องเที่ยว หรือรื้อฟื้นวัฒนธรรมที่กาลังสูญหายให้กลับมารื้อฟื้นกลับคืนมาด้วย นอกจากนี้ยังมี
การจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่ง เป็นผลพวงมาจากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว คือ งานดูแลและบารุงรักษา งาน
ให้บริการในสถานที่ท่องเที่ยว บริษัทนาเที่ยว บริการคมนาคม- ขนส่งกิจการร้านค้า- ร้านอาหาร กิจการโรงแรม ที่
พัก แหล่งท่องเที่ยวสามารถแบ่งออกได้ 3 ลักษณะการท่องเที่ยว คือ 1) การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติสภาพแวดล้อม
2) สถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น อาจมีหลายประเภท ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุด้านศาสนา
ประเภทสวนสาธารณะ 3) การท่องเที่ยวประเภท ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และกิจกรรม
จัง หวัดสุรินทร์เป็นอีกพื้นที่หนึ่ง ในแทบอีส านใต้ที่รัฐบาลได้ให้ค วามส าคัญมากในเชิง การท่องเที่ยวเชิ ง
วัฒนธรรมและพยายามพัฒนาให้เกิดรูปแบบต่างๆเพื่อสะดวกต่ อการสืบข้อมูล การเข้าถึงด้วยระบบสารสนเทศ
จังหวัดสุรินทร์เป็นพื้นที่ที่มีความน่าสนใจหลายแห่งในด้าน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มปราสาทขอมโบราณ ที่มี
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มากมาย หลายปราสาททั้งประวัติความเป็น ผู้สร้างฐานคติความเชื่อ ศาสนา ประเพณีที่เกิดขึ้น พิธีกรรมที่จัดขึ้นใน
รอบปีตามปราสาทขอมต่างๆ สิ่งเหล่านี้น่าสนใจมากและน่าที่จะพัฒนาเพื่อให้ทราบในด้านข้อมูล เชิงลึก ความ
เป็นมาของโบราณสถาน พิธีกรรมที่เกิดขึ้นประจาปี ความเชื่อ ตานานที่เคยมีมา ดังนั้นการพัฒนาระบบ GPS เพื่อ
การเข้าถึงระบบข้อมูลสารสนเทศในด้านต่างๆ ในเขตพื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านปราสาทขอมโบราณ
ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาประวัติความเป็นมาและบริบทพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ปราสาทขอม จัง หวัดสุรินทร์ เพื่อศึกษาสารสนเทศและระบบการเข้าถึง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เพื่อพัฒนาระบบ GPS แหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ซึ่ง
คาตอบที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้น่าจะก่อให้เกิดคุณค่าต่อวิถีชีวิตของชุมชนที่อยู่โดยรอบ ในด้าน เศรษฐกิจ สังคม
การท่องเที่ยว เกิดคุณค่าในด้านวิชาการในด้าน วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี พิธีกรรมความเชื่อ และประวัติความ
เป็นมาระหว่างศาสนาพราหมณ์ ฮินดู กับพุทธศาสนาแบบมหายาน ตลอดถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องสามารถนาเอา
ผลการวิจัยนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ ศึกษา การวางแผน การท่องเที่ยว กิจกรรม และวางแผนเพื่อการพัฒนา
ประเทศในด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามปราสาทขอม คณะผู้วิจัยเห็นถึงความสาคัญและประโยชน์ที่จะได้รับ
ดังกล่าวจึงได้ทาวิจัยในเรื่องนี้
วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. ศึกษาประวัติความเป็นมาและบริบทพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาทจังหวัดสุรินทร์
2. ศึกษาสารสนเทศและระบบการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาทจังหวัดสุรินทร์
3. เพื่อพัฒนาระบบ GPS แหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาทจังหวัดสุรินทร์
ปัญหาการวิจัย
1. สภาพทั่วไปโดยพื้นฐานของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทของจังหวัดสุรินทร์เป็นอย่างไร
2. การเข้าถึงและสารสนเทศแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทของจังหวัดสุรินทร์เป็นอย่างไร
3. การพัฒนาระบบสารสนเทศเทศเพื่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมปราสาทจังหวัดสุรินทร์ควรทา
อย่างไร
ขอบเขตพื้นที่ที่ใช้ในการวิจัย
1. ปราสาทภูมิโปน ตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
2. ปราสาทตาควาย ตาบลบักได อาเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
3. ปราสาทบ้านไพร ตาบลเชื้อเพลิง อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
4. ปราสาทบ้านพลวง ตาบลบ้านพลวง อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ขอบเขตด้านกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
1. เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (พื้นที่สุรินทร์) จานวน 2 คน
2. ผู้นาชุมชน 4 ชุมชนๆ ละ 2 คน จานวน 8 คน
3. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบล 4 พื้นที่ๆ ละ 2 คน จานวน 8 คน จานวน 18 คน
ข้อตกลงเบื้องต้นและข้อจากัดในการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาด้านการพัฒนาระบบ GPS เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ปราสาทโบราณจังหวัดสุรินทร์
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและบริบทพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาท
2. ได้สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาท จังหวัดสุรินทร์
3. ได้นวัตกรรมการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาท จังหวัดสุรินทร์
หน่วยงานที่นาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. หน่วยการทางการท่องเที่ยว (เผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวเพื่อการเข้าถึง,ประชาสัมพันธ์)
2. หน่วยงานทางวัฒนธรรม (ใช้เป็นแหล่งการเข้าถึงเพื่อการอนุรักษ์ ศึกษาถึงแหล่งโบราณ)
3. หน่วยงานทางการศึกษา (ใช้เป็นแหล่งศึกษาข้อมูลเพื่อการเข้าถึง ,ศึกษาด้านวัฒนธรรม)
4. หน่วยงานประชาชน (ใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยว พานิช สืบค้น)
รูปแบบการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบ GPS เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทโบราณจังหวัดสุรินทร์
เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) โดยใช้เทคนิคการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) โดย
ใช้แหล่งของข้อมูลจาก 2 แหล่งด้วยกัน ได้แก่ การศึกษาเชิงเอกสาร (Document Study) ทาการศึกษาและรวบรวม
ข้อมูล จากหลักฐาน เอกสาร หนัง สือ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องสิ่ง พิมพ์ เพื่ อสรุปองค์ค วามรู้เกี่ ยวกับสารสนเทศการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุรินทร์ แสดงให้เห็นถึงแนวคิด หลักการ ความเป็นมารูปแบบและการศึกษาใน
ภาคสนาม (Field Study) เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึก รูปแบบการท่องเที่ยวปราสาทขอมในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์พร้อมกับ
สรุปผลการศึกษาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณ ภาพ ได้แก่ การสัมภาษณ์ การ
สังเกตทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการท่องเที่ยววิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ จะใช้ในการ
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทขอมในจังหวัดสุรินทร์ ตามขอบเขตเชิง
เนื้อหาในขอบข่ายวัตถุประสงค์เนื่องด้วยข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อนาไปเป็นสารสนเทศหรือระบบ
สารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทขอมโบราณในจังหวัดสุรินทร์
พื้นที่การวิจัย
ผู้วิจัยได้เลือกพื้นที่กรณีศึกษาพร้อมกาหนดขอบเขตด้านพื้นที่ในการทาการศึกษาวิจัยโดยได้ทาการ
สารวจพร้อมทั้งเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆ ของแหล่งท่องเที่ยวศึกษาถึงการประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยวเพื่อค้นหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะในพัฒนาระบบสารสนเทศทางการท่องเที่ยวที่เหมาะสมและมี
ความสมบูรณ์ อันเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ขอมของจังหวัดสุรินทร์การเลือกแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาท เหล่านี้ได้ทาการเลือกเป็นรายกรณี (Case
Study) ตามเกณฑ์ของกรอบที่ต้องการพัฒนาและเป็นพื้นที่ที่มุ่งเน้นเพื่อให้การพัฒนาต่อยอดเพื่อเสริมให้เกิดการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทในท้องถิ่นโดยแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวตั้งอยู่ในเขต
ของจังหวัดต่างๆ โดยวิจัยได้กาหนดพื้นที่เพื่อการวิจัย
เครื่องมือการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ โดยใช้เทคนิคการเก็บข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพเพื่อความสะดวกใน
การจัดการกับข้อมูลหลายลักษณะดังกล่าว ดังนั้นผู้วิจัยถือว่าเป็นเครื่องมือในเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้
จากการสัมภาษณ์ การสังเกต ดังนั้นเรื่องการพัฒนาระบบ GPS เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาท
โบราณจังหวัดสุรินทร์ เนื่องจากต้องเดินทางไปเก็บข้อมูลทั้ง 4 พื้นที่ในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ ได้แก่
ปราสาทบ้านพลวง ปราสาทบ้านไพล ปราสาทตาเหมือนและปราสาทภูมิโปน เพื่อสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล
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และเป็นการตรวจสอบข้อมูล โดยคณะผู้วิจัย (Investigators Triangulation) คณะทีมนักวิจัย มีจานวน 5 คน ได
เข้าไปในพื้นที่เพื่อทาการศึกษา สังเกตและทาการสัมภาษณ์พร้อมกับเข้าไปมีส่วนร่วมในการศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมปราสาทขอมโบราณในจังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ที่ทาการศึกษาพร้อมกับการสัมภาษณ์
การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม เพื่อความสะดวกรวดเร็วและเป็นการป้องกันข้อผิดพลาดที่จะเกิดกับการเก็บรวบรวม
ข้อมูล จึงได้ใช้อุปกรณ์เสริมอันเป็นสื่อเก็บข้อมูลที่ทันสมัยด้วยดังนี้
1.แบบสัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ถือว่าเป็นเครื่องมือชั้นรองลงจากผู้วิจัยที่ถือเป็นเครื่องมือหลัก ในการ
เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ อันได้แก่ เพื่อการประกอบและเป็นแนวทางในการเก็บข้อมูลเชิงสัมภาษณ์เกี่ยวกับ ข้ อมูล
พื้นฐานสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทขอมโบราณด้านบริบทพื้นที่และความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาทจังหวัดสุรินทร์
2.แบบสัมภาษณ์ ด้านสารสนเทศและระบบการเข้าถึง แหล่ง ท่องเที่ ย วแหล่ง เชิง อนุรักษ์วัฒ นธรรม
ปราสาทจังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้ทราบรายละเอียดต่างๆ ด้านสารสนเทศและระบบการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวพร้อมกับ
ปัญหาหรืออุปสรรคและข้อเสนอแนะการพัฒนาสารสนเทศและระบบการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเชิงอนุรักษ์
วัฒนธรรมปราสาทจังหวัดสุรินทร์
3.เครื่องบันทึกเสียง ระบบดิจิตอล กล้องถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว (VDO) เป็นอุปกรณ์หลักๆ ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านภาพและเสียง เนื่องด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกในรายประเด็นนั้น จะใช้อุปกรณ์บันทึกเสียง
เพื่อกันข้อผิดพลาดอันจะเกิดในการเก็บรวบรวมข้อมูลและเพื่อยืนยันข้อมูลซ้าในลักษณะของการไม่ชัดเจนในคาตอบ
ด้วย ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวนั้นจะเป็นและสาคัญอย่างยิ่งในการออกแบบหรือสร้างเว็บไซต์เพื่อความสมบูรณ์
ทั้งเนื้อหาภาพและเสียงพร้อมร่วมกับข้อมูลสารสนเทศเป็นต้น
ตารางที่ 1 แสดงการเก็บรวบรวมข้อมูลตามวัตถุประสงค์วิธีการและผู้ให้ข้อมูล
ข้อ
วัตถุประสงค์
1. ศึกษาประวัติความเป็นมาและบริบท
พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
วัฒนธรรมปราสาทจังหวัดสุรินทร์
2. เพื่อศึกษาสารสนเทศและระบบการ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
วัฒนธรรมปราสาทจังหวัดสุรินทร์
3. เพื่อพัฒนาระบบ GPS แหล่งท่องเที่ยว
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ปราสาทจังหวัดสุรินทร์

-

ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
ผู้นาชุมชน
เจ้าหน้าที่ ททท.
เจ้าหน้าที่ อบต.
ผู้นาชุมชน
เจ้าหน้าที่ ททท.
เจ้าหน้าที่ อบต.
คณะนักวิจัย

-

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การสัมภาษณ์
การสังเกต
เอกสาร
การสัมภาษณ์
การสังเกต
เอกสาร
ประชุมกลุ่มย่อย

ผลการศึกษา
1. ประวัติความเป็นมาและบริบทพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยวในบริบทพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์ แถบอีสานใต้ ถือเป็นแหล่งอริยธรรมขอม
โบราณ เป็นศาสนสถานและโบราณวัตถุที่สาคัญ ของศาสนาพราหมณ์ ฮินดู ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยศิลาแลง ตามลัทธิไศว
นิกาย นิกายบูชาพระศิวะ ในอดีตของอาณาจักรขอมโบราณ ในพื้นที่การวิจัย เลือกเฉพาะพื้นที่การท่องเที่ยวเชิญ
วั ฒ นธรรมปราสาทในจั ง หวั ด สุริ น ทร์ ที่ เ ป็ น พื้ น ที่ มี ที่ ตั้ ง ของปราสาท ใ กล้ บ ริ เ วณชุ ม ชน และเป็ น พื้ น ที่ ที่ ก ลุ่ม
นักท่องเที่ยวยังขาด การเข้าถึงข้อมูลแบบพื้นฐาน จึงเป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยว และสิ่งที่สาคัญยังเป็นการลด
รายได้ของชุมชนอีกด้วย กลุ่มปราสาทขอมโบราณในพื้นที่การวิจัย มีการสร้างปราสาทด้วยศิลาแลง มีอายุนับพันปี
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โดยฐานคติกาสร้าง ได้กล่าวถึงความเชื่อที่มีต่อการสร้างปราสาท รูปเคารพ ที่นับถือในสมัยก่อน และองค์ประกอบ
ส่วนต่างๆของปราสาทหิน (ขอม) ผู้วิจัยได้อธิบายเพื่อให้ทราบถึงประวัติความเป็นมา และฐานคติการสร้างปราสาท
ขอมที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์ ดังต่อไปนี้ ในด้านคติการสร้างปราสาท จากที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลต่างๆ
ได้กล่าวไว้ว่า
การสร้างสถานที่เคารพ ที่เป็นลักษณะอาคารทรงปราสาท มาจากฐานคติความเชื่อของอินเดียได้กล่าวว่า
เทพเจ้าทั้งหลายสถิตอยู่ ณ เขาพระสุเมรุ ที่เป็นแกนกลางของโลกและจักรวาล ซึ่งอยู่บนสวรรค์ การสร้างปราสาทจึง
เปรียบเสมือนการจาลองเขาพระสุเมรุ มายังโลกมนุษย์ เพื่อเป็นที่สถิตของเทพเจ้า (พระศิวะ) และมีการสร้างรูป
เคารพของเทพเจ้าขึ้นมากมาย ตามลัทธิศาสนาไศวะนิกาย เพื่อประดิษฐานไว้ภายในปราสาทหิน โดยตัวปราสาทมี
ความหมายของเขาพระสุเมรุ เช่น มีปราสาทประธานตรงกลาง มีปราสาทบริวารล้อมรอบ ถัดออกมามีสระน้า และ
กาแพงล้อมรอบอีกชั้นหนึ่ง การที่ทาหลังคาปราสาทเป็นเรือนซ้อนชั้นก็หมายถึง สวรรค์ หรือ วิมานของเทพเจ้า และ
เป็นที่สถิตของเทวดา เป็นต้น ดังนั้น การสร้างปราสาทหิน ที่เกิดขึ้นในยุคสมัย อาณาจักรขอม จึงถือเป็นมรดกอันล้า
ค่าของแผนดิน และเป็นสิ่งที่ต้องรักษาไว้ให้คงอยู่ ตลอดถึง ต้องมีการจัดการพื้นที่ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา
และถือเป็นสิ่งล้าค่าที่นักท่องเที่ยว ทั้งใน และต่างประเทศจะให้ความสนใจ เข้าไปศึกษา และเที่ยวชมปราสาทแต่ละ
แห่ง ดังนั้นปัจจัยของการเที่ยวชมปราสาทแต่ละแห่ง จึงสามารถแบ่งได้ 4 ปัจจัยหลักการท่องเที่ยว ดังนี้
ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยว ตลอดถึงความเชื่อที่มีต่อการสร้างปราสาท ลักษณะ
รูปแบบปราสาท ความสาคัญของการสร้างปราสาท วัสดุการสร้างปราสาท แผนผังรูปแบบ องค์ประกอบส่วนต่างๆ
ของปราสาทขอม ผู้วิจัยได้อธิบายเพื่อให้ทราบถึงประวัติความเป็นมา และฐานคติการสร้างปราสาทขอมที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์ ดังต่อไปนี้
คติการสร้างปราสาทแนวความคิดของพราหมณ์ในการสร้างปราสาท ปราสาทที่เห็นและปรากฏอยู่อย่าง
มากมาย ได้เกิดจากความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ ที่มีความเชื่อว่า การสร้างปราสาท เป็นการจาลองรูปจักรวาลจาก
สวรรค์สู่พื้นโลก โดยเฉพาะการย่อเอาเขาไกรลาส ซึ่งเป็นสถานที่ประทับขององค์พระศิวะเทพ ศาสนาพราหมณ์เชื่อ
ว่าเขาพระสุเมรุเป็นแกนกลางของจักรวาล
“ปราสาทขอม” จึงมีความหมายถึง อาคารที่สร้างขึ้นในวัฒนธรรมขอม หรือเขมรโบราณ เพื่อใช้เป็นศาสน
สถานในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพรามหณ์ ฮินดู ส่วนคาว่า “ปราสาทขอมในประเทศไทย” นั้น หมายถึง
อาคารทรงปราสาทในวัฒนธรรมขอม ที่พบในดินแดนไทยในปัจจุบัน ซึ่งดินแดนเหล่านี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของ
อาณาจักรขอม รวมทั้งบางส่วนได้มีการรับอิทธิพลทางศาสนาพรามหณ์ ฮินดู
1.ปราสาทขอมโบราณในพื้นที่วิจัย มีดังนี้
1.1 ปราสาทภูมิโปน ตั้งอยู่ที่บ้านภูมิโปน ตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ปราสาทแห่งนี้สันนิษฐาน
ว่าน่าจะมาจากซื่อภาษาเขมร 2 คาคือ ภูมิ ซึ่งในภาษาเขมรออกเสียงว่า“ปูม” หมายถึงแผ่นดินหรือสถานที่ และ ปูน
ซี่งออกเสียงว่า“ โปน” แปลว่า“ หลบช่อน” รวมความแล้วมีความหมายว่า“ ที่หลบช่อน” จากความหมายของชื่อมี
ความสัมพันธ์กับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับประวัติแห่งในเรื่อง“ เนียงเด๊าะทม แปลว่า “ นางผู้มีหน้าอกใหญ่ หรือนม
ใหญ่” ซึ่งมีเรื่องเล่าว่าเป็นพระราชธิดาของกษัตริย์ขอมหนีภัย หรือลี้ภัยมาถึงปราสาทแห่งนี้ แต่ถูกนามาพักอาศัย ณ
เมืองนี้เพื่อหลบหนีภัยสงคราม ปราสาทภูมิโปน เป็นปราสาทอิฐ 3 หลัง เป็นศิลปะขอมสมัยก่อนเมืองพระนคร สร้าง
ขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 12 ถึง 13 ถือว่าเป็นปราสาทที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดที่พบอยู่ในประเทศไทยปัจจุบัน
สภาพเศรษฐกิจ ด้านอาชีพประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ บริบทโดยรอบที่อาศัยโดยรอบของปราสาทภูมิโปน
อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ทานา) ทาส่วน (ส่วนยากพารา) ปลูกมันสัมปะหลัง
แบบผสมผสาน ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีเศรษฐกิจทางการเกษตรที่หมุนเวียนในแต่ละปี ประกรมีรายได้จาก การทานา น้า
ยางพารา และมันสาปะหลัง ถือเป็นอาชีพหลัก ส่วนการทาอาชีพรอง ได้แก่ การค้าขาย เลี้ยงสัตว์ หมู ไก่ และหา
ของป่ามาขาย และรับราชการ มีสถานบริการ ประชาชน และเข้าถึงได้ ได้แก่ 1) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านภูมิ
โปน อบต. 2) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านชบ อบต. 3) เทศบาลในตัวอาเภอสังขะ 4) ข้าราชการครูในท้องถิ่น 5)
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โรงพยาบาลในอ าเภอสัง ขะ 6)โรงพยาบาลในตั ว อ าเภอเมือ ง สุ ริ น ทร์ 7) สถานี อ นามั ย 8) สถานต ารวจ มี
สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนาตามชุมชน ทั้งองค์กรที่ใช้ประกอบการค้า รับซื้อข้าวเปลือก มันสาปะหลัง อ้อย
ทางการเกษตร ถือเป็นชุมชนที่มีเศรษฐกิจที่ดีมาก ในบริบทสภาพเศรษฐกิจชุมชนสารสนเทศการเข้าแหล่งท่องเที่ยว
การเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานในช่องทางสาคัญ ได้แก่ 1.ปากต่อปาก 2.ทางเว็บไซต์ 3.แผ่นพับ (Brochures) แผ่นพับ ชื่อ
ชุด “Amazing Thailand Always Amazes You”
1.2 ปราสาทตาควาย สถานทีทั้งของปราสาท ที่ตั้งของปราสาท ตั้งอยู่บริเวณช่องตาควายในเขตบ้านไทย
นิยมพัฒนา หมู่ 17 ตาบลบักได อาเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 กาบเขิงบ้านกรวด ที่มาของปราสาทตาควาย ตามคาบอกเล่าของชาวบ้านเป็นการเล่าต่อๆ กันมาว่า มีตาผู้สูงอายุสมัยก่อน
ได้ตามหาควายของตนเองที่เลี้ยงไว้ ควายได้มาบริเวณแถบนี้ ได้มาพบปราสาทที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ปัจจุบัน และได้ไปบอก
เล่าเพื่อให้ผู้คนทราบ มีผู้คนได้เข้ามาดู และทาพิธีเซ็นไหว้ปราสาท ตามความเชื่อของท้องถิ่น จากนั้นจึงเรียกตามผู้
มาพบ คือ ตากระไบ หรือ ตาควาย นั้นเอง มีปรากฏอีกจากที่มาของปราสาทชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นได้
ออกไปล่าสัตว์ในกลางคืน ปรากฏว่าได้ส่องไฟไปเห็นตาควายในตรงที่มีปราสาทพอดี จึงเดินเข้าไปดูแต่แทนที่จะเห็น
ควายกลายเป็นปราสาทแห่งนี้เลย เรียกปราสาทแห่งนี้ว่า“ ปราสาทตาควาย” ต่อๆ กันมา ปราสาทนี้ อยู่บริเวณของ
“ช่องตาควาย” ในเขตหมู่บ้านไทยนิยมพัฒนาอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของหมูบานไทยนิยมประมาณ ๕ กิโลเมตร
บริบททั่วไปของปราสาทตาควาย เป็นปราสาทที่ถูกสร้างด้วยหินทั้งหลัง ปรากฏมีเพียงปราสาทหลัง เดียว เป็ น
ปราสาทที่มีประตู ทางเข้าออก ทั้ง 4 ด้าน เป็นช่องประตูที่สามารถเข้าออกได้ ศิลปะขอมแบบบายน ถือว่าเป็น
ศิลปะที่มีความเจริญในยุคขอมโบราณ ราวสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 พ.ศ.1724 – 1762 ตามที่ปรากฏในปัจจุบัน
ปราสาทตาควาย ยังคงสภาพเดิม ไม่มีการเปลี่ยนไปมากกว่าที่เคยเห็นมา ในบริบททั่วไปภายในปราสาทตาควายมี
ผู้คนที่เข้ามาแวะเยี่ยมชม ทั้ง ๒ ปะเทศคือ ประเทศไทยและประเทศกัมพูชา การสร้างถาวรวัตถุที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
มีดังนี้ เส้นทางเดินขึ้นเพื่อเที่ยวชมปราสาทเป็นเส้นทางที่ได้สร้างเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายกว่าแต่ก่อนมากมี
ถนนเข้าออกสะดวก ทางขึ้นมีบันได้นาคราช 2 ตัวสวยงามมาก มีพระพุทธรูปที่สร้างด้วยหินปางมารวิชัยประดิษฐาน
อยู่ด้วย ต่อจากนั้นมีการเทพื้นด้วยปูนเสริมเหล็กเดินเท้าเข้าไปชมองค์ปราสาทตาควาย ซึ่งมีความเจริญมากกว่าแต่
เดิ ม ซึ่ ง ได้ รั บ ความอนุ เ คราะห์ จ ากประชาชน และคณะสงฆ์ ในจั ง หวั ด สุริ น ทร์ ไปร่ ว มบริ จ าค อาทิ สั ง กระสี
อาหารแห้ง สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อเป็นกาลังใจแก่นายทหารที่ประจาการ
เศรษฐกิจและอาชีพ ชาวบ้านแถบนี้มีอาชีพการทาเกษตร (ทานา)ส่วนใหญ่ ตามบริบทพื้นที่ เป็นสองระดับ
คือ นาลุ่ม มักมีการทาเกษตรกรรม การทานา เป็นต้น ส่วนในพื้นที่ดอน มักมีการทาพืชไร่ และไม้เศรษฐกิจ เช่น การ
ปลูกย่างพารา ปลูกมันสาปะหลัง ปลูกแตงโม ปลูกถั่วดิน เป็นต้น มีรายได้จากการเกษตรแบบหมุนเวียน ถือเป็น
พื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ แต่สมัยก่อน เมื่อ 20 ปี ที่ผ่านมา ชาบ้านมักรอทาแต่นา อย่างเดียว แต่สมัยปัจจุบันมีการ
ผสมผสาน และได้นาพืชเศรษฐกิจเข้ามา จึงเกิดเป็น บริเวณที่มีเศรษฐกิจที่งอกงามมาก
1.3 ปราสาทบ้านไพล สถานที่ตั้งของปราสาท ตั้งอยู่ที่บ้านปราสาท ตาบลเชือเพลิง อาเภอปราสาท จังหวัด
สุรินทร์ อยู่ห่างจากที่ว่าการอาเภอปราสาทไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 สุรินทร์-ช่องจอม
ประมาณ 6 กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายตรงบ้านแสรโบราณเข้าไปตามถนนลาดยางอีกประมาณ 3 กิโลเมตร แล้วเลี้ยว
ขวาเข้าไปภายในวัดปราสาทพรหมคุณ หมู่ 6 ตาบลเชื้อเพลิง อาเภอปราสาท จัง หวัดสุรินทร์ บริเวณของที่ตั้ง
ปราสาทบ้านไพล วัดปราสาทพรหมคุณ ท่านสามารถจอดรถของท่านไว้ในบริเวณวัดแล้วเข้าเยี่ยมชมปราสาทแห่ง นี้
ได้เลย ประวัติของปราสาท ตรงประตูทางเข้าทางด้านทิศตะวันออกของตัวปราสาท ได้มีฝ่ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ประวัติปราสาทแห่งนี้โดยย่อว่า ปราสาทบ้านไพลประกอบด้วยปราสาทอิฐ 3 หลัง กรอบประตูและทับหลังสร้างจาก
หินทรายจาหลักเป็นลวดลายต่าง ๆ มีประตูทางเข้าทางด้านทิศตะวันออก มีอายุราว พ.ศ. 1600-1650 เพิ่มภายใน
ปราสาทองประดิษ ฐานศิวลึง ค์ สภาพทั่วไปของปราสาท ประกอบด้วยปราสาทอิฐ หลัง ตั้ง อยู่บนฐานศิล าแลง
เดียวกัน ตัวปราสาทมีแผนผังและขนาดเท่ากันทั้ง 3 หลัง ดังนี้ 1) ปราสาท อิฐหลังที่ 1 ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุด มี
แผนผัง เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างคูณยาว ประมาณ 4 คูณ 4 เมตร มีประตู เข้าหรือ ออกทาง ต้านหน้าเพียงประตู
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เดียว 2) ปราสาทอิฐหลังที่ 2 อยู่ถัดจากปราสาทอีกหลังมาทาง ทิศใต้มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้า งคูณยาว
ประมาณ 4 คูณ 4 เมตร มีประตูเข้าหรือ ออกทางด้าน หน้าเพียงประตูเดียว เช่นเดียวกันกับหลังที่หนึ่ง 3) ปราสาท
อิฐ หลังที่ 3 ปัจจุบันไม่ปรากฏตัวปราสาทให้ได้เห็นเพราะได้พังทลายลงจนหมดแล้ว คงเหลือเพียงฐานและเสา
ด้านข้างของกรอบประตูสองข้างเท่านั้น จากสภาพของตัวปราสาทที่ได้เห็นในวันที่ผู้วิจัยลงสารวจและเก็บข้อมูลนี้ได้
เห็นร่องรอยการบูรณะซ่อมแซมอยู่บ้างโดยการนาเอาก้อนอิฐมาก่อและสอปูนบางสวนในตัวปราสาทเพื่อรักษาตัว
ปราสาทบางส่วนมิให้พังลงมา
สภาพเศรษฐกิจ อาชีพ พื้นที่ส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตาบลเชื้อเพลิง เป็นที่ราบสูง มีลักษณะพื้นที่มี
ที่ราบลุ่มเป็นช่วงๆ มีหนองน้าธรรมชาติ คืออ่างเก็บน้าบ้านเสม็ด และหนอง คลอง บึง ตลอดจนสระเก็บน้ากระจัด
กระจายอยู่ทั่วไป ซึ่งสามารถแบ่งลักษณะพื้นที่ได้ดังนี้ ที่ราบ ซึ่งเป็นพื้นที่การเกษตร ส่วนใหญ่อยู่รอบนอกชุมชน
คิดเป็นพื้นที่ ประมาณ 21,540 ไร่ หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 78.327 ของพื้นที่ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเชื้อเพลิง โดยส่วนมากมักมีการประกอบอาชีพคือ การเกษตรกรรม ทานา ปลูกผัก ทอผ้าไหม และรับจ้าง
ทั่วไป ตลอดถึงมีการรับราชการ เช่น ครู เป็นต้น จากรายได้มีการหมุนเวียนตามฤดูก าล เช่น ช่วงทานา มักมีการ
รับจ้างเกี่ยวข้าว รับนวดข้าว รับไถนา เป็นต้น นอกนั้น จะปลูกผักขายส่งเข้าในเมือง ตามที่ตนปลูกได้ นอกนั้น เมื่อ
ว่างอยู่บ้าน กลุ่มสตรี แม่บ้านมักมีการท้อผ้าไหม พื้นบ้าน เมื่อมีมากพอก็จะส่งขายในเมือง เพื่อจานาย นอกนั้นก็มัก
ค้าขายเป็นอาชีพเสริม และยังมีการปลูกผักหมุนเวียนเป็นศูนย์เกษตรอินทรีย์
1.4 ปราสาทบ้านพลวง ตั้งอยู่ที่บ้านพลวง ตาบลกังแอน อาเภอปราสาท จงหวดสุรินทร์ อยู่หางจาก ที่ว่า
การอาเภอปราสาทไปทางทิศใต้ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 สุรินทร์-จอม ประมาณ 4 กิโลเมตร ถึงบ้าน
พลวง ทางแยกซ้ายมือเข้าไปตามถนนคอนกรตอก ประมาณ 60 เมตร ก็เขาถึงปราสาท ก่อน เขาชมปราสาทท่าน
ต้องเสียค่าธรรมเนียม ชาวไทยคนละ 10 บาท ส่วนชาวต่างชาติคน ละ 50 บาท ปราสาทแห่งนี้เปิดให้เข้าเยี่ยม ขม
ได้ตั้งแต่เวลา 07.00น. – 18.00 น. ทกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ประวัติของปราสาท ปราสาทบ้านพลวงแห่งนี้สร้าง
ขึ้นตามแบบศิลปกรรมของแบบปาปวน ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 6 ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 7 เนื่องจากบริเวณหน้า
บันมีภ าพสลักรูปสัตว์ต่าง ๆ เซ่น รูปกระรอก รูปลิง รูปม้า รูปจรเข้ เป็นต้น รวมทั้ง ลักษณะของทับหลังที่ท่อน
พวงมาลัย เป็นต้น ล้วนเป็น ลักษณะของศิลปกรรมขอมในวงระยะเวลาดังกล่าวทั้งสิ้น กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้น
ทะเบียนโบราณสถานของชาติ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52 ตอนทึ่ 75 วันที่ 8 มีนาคม 2478 และประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 99 ตอนที่ 172 วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525 หน้าที่ 5 (ฉบับพิเศษ) กาหนดพื้นที่โบราณสถาน
บ้ า นพลวง ประมาณ 5 ไร่ งาน 2 ตารางวา ในปี พ.ศ. 2527 กรมศิ ล ปากรร่ว มกับ นายชิล เดรส อาร์ แวนข์
(chiLdresS Rvace) นักวิชาการชาวอเมริกาได้ทาการขุดแต่งและบูรณะปราสาทหินบ้านหลวงโดยวิธีอนัสติโลซิส คือ
การขุดค้นหาก้อนหินที่ทลายลงของตัวปราสาทที่ตกหล่นจมอยู่ใต้ดิน แล้วรื้อตัวปราสาทลงจนถึงฐานรากและนาหิน
ต่างๆ เรียงประกอบขึ้นใหม่ดัง เดิมส าหรับชิ้นส่วนหลังคาปราสาทหาชิ้นส่วนไม่พบจึง ได้เปิดโล่งไว้ดังที่เห็น อยู่ ใบ
ปัจจุบัน ในการขุดแต่งครั้งนี้ ได้พบโบราณวัตถุจานวนมาก เช่น เครื่องถ้วยศิลปะขอมโบราณ
สภาพเศรษฐกิจ อาชีพ พื้นที่ส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตาบลเชื้อเพลิง เป็นที่ราบสูง มีลักษณะพื้นที่มี
ที่ราบลุ่มเป็นช่วงๆ มีหนองน้าธรรมชาติ คืออ่างเก็บน้าบ้านเสม็ด และหนอง คลอง บึง ตลอดจนสระเก็บน้ากระจัด
กระจายอยู่ทั่วไป ซึ่งสามารถแบ่งลักษณะพื้นที่ได้ดังนี้ ที่ราบ ซึ่งเป็นพื้ นที่การเกษตร ส่วนใหญ่อยู่รอบนอกชุมชน
คิดเป็นพื้นที่ ประมาณ 21,540 ไร่ หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 78.327 ของพื้นที่ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเชื้อเพลิง โดยส่วนมากมักมีการประกอบอาชีพคือ การเกษตรกรรม ทานา ปลูกผัก ทอผ้าไหม และรับจ้าง
ทั่วไป ตลอดถึงมีการรั บราชการ เช่น ครู เป็นต้น จากรายได้มีการหมุนเวียนตามฤดูกาล เช่น ช่วงทานา มักมีการ
รับจ้างเกี่ยวข้าว รับนวดข้าว รับไถนา เป็นต้น นอกนั้น จะปลูกผักขายส่งเข้าในเมือง ตามที่ตนปลูกได้ นอกนั้น เมื่อ
ว่างอยู่บ้าน กลุ่มสตรี แม่บ้านมักมีการท้อผ้าไหม พื้นบ้าน เมื่อมีมากพอก็จะส่งขายในเมือง เพื่อจานาย นอกนั้นก็มัก
ค้าขายเป็นอาชีพเสริม และยังมีการปลูกผักหมุนเวียนเป็นศูนย์เกษตรอินทรีย์
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ลักษณะการท่องเที่ยว มีความหมายที่มีคุณค่า ต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ ดังนี้ คือ
ทางการท่องเที่ยว (Attraction) หมายถึง สิ่งที่สามารถโน้มน้าวหรือดึงดูดใจให้เกิดความน่าสนใจปรารถนาที่จะไป
เที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวจะต้องเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจ น่าดึงดูดเป็นสาคัญ สถานที่นั้น ต้องเป็นจุดที่น่าสนใจและมักนิยม
มาเที่ยวกันตามประเภทใหญ่ๆ คือ
1. สิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวที่ธรรมชาติให้มา (Natural Attraction Factors) ได้แก่ความงามทางธรรมชาติ
ที่สามารถดึงดูดให้คนไปเยือนในพื้นที่นั้น เช่น ทะเล หาดทรายขาว สภาพป่า สัตว์ป่านานพันธ์
2. สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น (Historical and Cultural Attraction Factors) เป็นสิ่งที่
มนุษย์สร้างขึ้นแล้วสามารถดึงดูดใจให้มาเยือน ในพื้นที่นั้น เช่น วัด วังพระราชา เมืองโบราณ โบราณวัตถุ สิ่งทักทอ
เช่น หวาย ไม้ ผ้า หรือเครื่องทอง ต่างๆ เป็นต้น และได้หมายรวมไปทั้ง กิจกรรมต่างๆด้วย เช่น การกีฬา การ
แสดง การจัดเทศกาล ผลไม้ อาหาร ผ้าไหม ต่างๆ
3. สิ่งอานวยความสะดวก (Facility) หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่รองรับการท่องเที่ยวเพื่อทาให้การเดินทางเป็นไปด้วย
ความสะดวกสบาย ที่สาคัญคือ ที่พักแรม ไม่ว่าจะเป็น แบบ โรงแรม รีสอร์ท บังกะโล เกสท์เฮ้าส์ รองลงมา คือ
การบริการ และการบริโภคที่จะต้องมีร้านอาหารบริการสาหรับนักท่องเที่ยว ตลอดจนข่าวสารข้อมูลเพื่อการเดินทาง
ไว้บริการนักท่องเที่ยว
4. การเข้าถึง ได้ (Accessibility) หมายถึง การไปถึง แหล่ง ท่องเที่ยวนั้นได้ คือ ต้องมีการคมนาคมขนส่ง
นักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวสะดวก ปัจจัยในการเลือกการท่องเที่ยวของแต่ละบุคคล ย่อมมีความแตกต่างกันไป
ตามความพึงพอใจหรือความต้องการที่จะรับจากการท่องเที่ยว โดยที่บางคนต้องการไปท่องเที่ยวธรรมชาติอย่าง
เดียวบางคนอาจจะต้องการความสะดวกสบายในเรื่องของที่พักและอาหาร เป็นต้น
ข้อมูลพื้นฐานของโบราณสถานกลุ่มปราสาทขอมในเขต จังหวัดสุรินทร์ ขั้นพื้นฐาน มีดังนี้
การสารวจพื้นที่ปราสาทและการลงเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับพื้นที่โบราณ ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับสภาพ
ทั่วไปของพื้นที่ ที่ตั้งปราสาท ในปัจจุบันพบว่า บ้างปราสาทที่ลงสารวจมีการพัฒนาในด้านต่างๆขึ้นในรอบปี เกิดขึ้น
หลายด้าน และบ้างปราสาทที่ลงสารวจพื้นที่โดยรอบก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ในที่นี้หมายถึง ข้อมูลของ
โบราณสถานแบบพื้นฐาน อาคารสถานที่ให้ข้อมูล ห้องน้า ร้านค้าสวัสดีการ ถนนทางเข้าชมปราสาท เป็นต้น จาก
การสารวจพื้นที่ดังกล่าวในบ้างพื้นที่มีความแตกต่างกันมาทั้งการเดินทาง สิ่งอานวยความสะดวก ข้อมูลข่าวสาร และ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น
พัฒนาระบบ GPS แหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ข้อมูลทั่วไปขั้นพื้นฐานที่เป็นสิ่งอานวยความสะดวกตามปราสาทโบราณ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
พื้นที่การวิจัย มีสภาพที่เก่า ถูกการใช้งานมาหลายปี สิ่งอานวยความสะดวก ที่เป็นส่วนช่วยเสริมนักท่องเที่ยวเพื่อ
ความเข้าใจ เข้าถึง แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม ยังไม่มี ที่มีความหลากหลายที่สามารถเลือกศึกษาได้ แผ่นพับที่ปรากฏมี
เพียง ปราสาทบ้านพลวง ตาบลบ้านพลวง อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เท่านั้น ที่สามารถให้บริการได้ ก่อนเข้า
เที่ยวชม พร้อมทั้งเสียค่าบริการ จัดทาขึ้นโดยกรมศิลป์ นอกจากนั้นคือ ปราสาทภูมิโปน ตาบลดม อาเภอสัง ขะ
จังหวัดสุรินทร์ ยังไม่มีการบริการแผ่นพับที่มีคุณภาพที่สามารถบอกพื้นที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ และข้อมูลด้านอื่นๆ
น้อย ปราสาทบ้านไพล ตาบลเชื้อเพลิง อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ยังไม่มีการบริการแผ่นพับ และข้อมูลการ
เข้าถึงน้อยมาก ทั้งๆที่พื้นที่ดังกล่าวมีแหล่งท้องเที่ยวเพิ่มเติมในสถานที่ชุมชน มีฐานการเรียนรู้ และสามารถเสริม
การท่องเที่ยวตามแบบวิถีชุมชนได้ ส่วนมากเป็นข้อมูล ที่ ต้องเข้าศึกษาดูในอินเตอร์เน็ตเสียส่วนให้ แต่ข้อมูล ก็ไม่
ครอบคลุมในด้านอื่นๆที่จาเป็น ปราสาทตาควาย ตาบลบักได อาเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ถือเป็นปราสาทที่
นักท่องเที่ยวต้องการเข้าเที่ยวชม เพราะมีความน่าสนใจ ทั้งแหล่งธรรมชาติที่สมบูรณ์ และอยู่ติดเขตแดนระหว่ าง
ราชอาณาจักรไทย และราชอาณาจักรกัมพูชาสร้างความน่าสนใจมาก พื้นที่ได้รองรับทั้งสถานที่จอดรถ ห้องน้า
ร้านอาหารเครื่องดื่ม และสามารถดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวได้ สิ่งที่ขาดการนาเสนอในพื้นที่นี้คือ แผ่นพับ
ที่ส ามารถบอก ความเป็นมา การสร้าง งานประเพณีประจาปี การให้ค วามสาคัญของระหว่าง 2 ประเทศ และ
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กิจกรรมอื่นๆที่สาคัญ ตลอดถึง เพิ่มเติมแหล่งท่องเที่ยวสาคัญที่อยู่แถบบริเวณนั้นได้ จึงถือเป็นเรื่องที่น่าเสียด้ายเพื่อ
การดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามา เป็นต้น
ดังนั้นจากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการค้า และนั กท่องเที่ยวบ้างกลุ่ม ได้ให้การสัมภาษณ์
โดยสรุปว่า แผ่นพับถือเป็นความสาคัญ เพื่อการเข้าถึงแหล่งข้อมูลขั้นพื้นฐาน ที่จาเป็นและสาคัญมาก เมื่อมีการ
พัฒนาในรูปแบบเชิงการท่องเที่ยว และภาวการณ์พัฒนาชุมชนขั้นพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถนาเสนอข้อมูล
เพิ่มเติมในอินเตอร์เน็ต เว็ป เอกสารอื่นๆ เพราะดึงดูดนักเที่ยวทั้งมรชุมชนเอง และนอกพื้นที่ให้เข้ามาเที่ยวได้ ดังนั้น
แผ่นพับตามพื้นที่การวิจัย 4 พื้นที่ จึงมีความจาเป็น และสาคัญมาก
กระบวนการช่วยเสริมศักยภาพของชุมชน ที่มีต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดสุรินทร์ มี
ความสาคัญมากต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว เช่น 1.ช่วยส่งเสริภูมิความรู้ในการสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ที่ได้
จากปราสาทขอมตามพื้นที่ 2.ช่วยส่ง เสริม เพื่อพัฒนา เด็ก เยาวชน ผู้ส นใจ ในการนาเสนอข้อมูล พื้นฐาน ที่
เกี่ยวข้องกับ ปราสาท แหล่งท่องเที่ยว และอาหารที่สาคัญ ที่มีการจัดงานประจาปี 3.ภาครัฐ หรือ มหาวิทยาลัย คิด
แนวทางช่วยส่งเสริม รักษา ดูแล ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านแต่ละที่และช่วยรักษา ส่งเสริมให้เป็นกิจลักษณ์พื้นจัดการ
แสดงในเวทีที่สาคัญเพื่อโปรโมท และร่วมกันรักษาสิ่งที่สามารถบอกเล่าถึง ตัวตน เอกลักษณ์ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างไว้
ให้น่าสนใจตามพื้นที่ เป็นต้น
ปัญหาของกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัด
สุรินทร์ พบว่า ยัง ขาดการร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ และเอกชน ในการเข้าถึง แหล่ง ข้อมูล และการ
ช่วยเหลือ สนับสนุน และพั ฒนา ร่วมทั้งชุมชนเองยังขาด การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรมในท้องถิ่น เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างหลากหลาย เป็นต้น
แหล่งพื้นที่ท่องเที่ยวธรรมชาติและพื้นที่เพิ่มเติม เพื่อการส่งเสริม ดึงดูดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยว เชิง
วัฒนธรรมปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ผลจากการลงสารวจพื้นที่ เพื่อนาเสนอ โปรแกรมทางการท่องเที่ยวพร้อมเส้นทางเพื่อการท่องเที่ย วใน
จังหวัดสุรินทร์ จากการศึกษา และลงสารวจพื้นที่ พบว่า โดยได้แบ่งออกเป็น ๓ ประเภทดังนี้ วัฒนธรรมท้องถิ่น
โบราณสถานและหัตถกรรมพื้นบ้าน โดยได้ตั้งชื่อแต่ละโปรแกรมเส้นทางที่นาเสนอดังนี้ เส้นทางท่องหัตถศิลป์ถิ่นช้าง
ไทย เส้นทางตามรอยอารยะธรรมขอม และเส้นทางวิถีชีวิตสุรินทร์ โดยโปรแกรมนั้นจะมีการตั้งเวลาและสถานที่
ท่องเที่ยวแต่ละโปรแกรมอย่างชัดเจนทาให้นักท่องเที่ ยวสามารถที่จะทราบเวลาที่จะเที่ยวชมแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว
ได้อย่างชัดเจนและรู้ถึงกาหนดการท่องเที่ยวในล าดับต่อไปอีกด้วย ซึ่งส่วนนี้ถือได้ว่าสามารถให้ค วามสะดวกแก่
นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่คนในพื้นที่สุรินทร์หรือเป็นชาวต่างชาติ ที่ ไม่ได้เส้นทาง
การท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ก็ส ามารถเดินตามโปรแกรมที่นาเสนอไว้ในแผ่นพับและทาให้สามารถ
ท่องเที่ยวได้ตามเวลาเที่ยวได้ครบทุกที่อีกด้วย
และพบว่า โดยแผนที่จังหวัดสุรินทร์ นักท่องเที่ยวสามารถดูแผนที่โดยรวมของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด
สุรินทร์และจุดที่เชื่อมโยงต่างๆในแผนที่ ได้แก่ ถนนหนทาง แหล่งท่องเที่ยว เส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและ
เขตอาเภอต่างๆ ในอาณาบริเวณจังหวัดสุรินทร์อีกด้วย ซึ่งเหมาะและสะดวกกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว
หรือแวะเยี่ยมเยือนด้วยตนเองหรือมาเป็นการส่วนตัวที่ ไม่ได้เหมาหรือใช้บริการทัวร์หรือตัวแทนนาเที่ยวต่างๆ เป็น
ต้นเป็นการเพิ่มความสะดวกและการเข้าถึงให้แก่การท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์เป็นอย่างมากและมีประสิทธิภาพ
อีกทางหนึ่งด้วย และพบว่า การท่องเที่ยวทางเทศกาล หรือ งานประเพณี นั้นในแผ่นพับเพื่อการประชาสัมพันธ์นคร
ชัยบุรินทร์นั้นได้มีการนาเสนอแหล่งท่องเที่ยวไว้ 5 ด้วยกันดังนี้
1.งานช้างและงานกาชาดจังหวัดสุรินทร์ มีการจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ณ สนามกีฬาศรีณรงค์
จังหวัดสุรินทร์ และมีจัดประกวดโต๊ะอาหารของช้าง ขบวนแห่งช้าง เลี้ยงอาหารช้าง ประกวดธิดาช้างซึ่งได้โปรโมท
ว่าเป็นจัดเลี้ยงอาหารช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในงานมีการแสดงช้างและการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านต่างๆ
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ได้จัดทาสื่อการประชาสัมพันธ์และได้บอกถึงสถานที่จัดงานและเบอร์
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โทรศัพท์หากต้องการติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลการท่ องเที่ยวด้านงานกาชาดและงานช้างจังหวัดสุรินทร์อันเป็นการ
บอกข้อมูลพื้นฐานโดยคร่าวเพื่อให้ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมและเป็นการประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่ง
ด้วย
2. งานข้าวหอมมะลิและมหกรรมผ้าไหมสุรินทร์ได้บอกถึง สถานที่จัดงานของมกราคมของทุก ปี แ ละ
กิจกรรม เช่น การประกวดผลิตผลทางการเกษตรมากมายการประกวดผ้าไหมและการแสดงบู๊ท (Boots) ของส่วน
ราชการ
3. งานฉลองปราสาทศีขรภูมิและงานประเพณีลอยกระทงได้บอกสถานที่และช่วงของการจัดงานคือ ณ
ปราสาทศีขรภูมิในสัปดาที่สามของเดือนพฤศจิกายนมีการแสดงแสงสีเสียง จ าลองแนววิถีชีวิตของ คนพื้นเมือง
สุรินทร์ ของลาว เขมร ส่วย การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านการประกวดนางนพมาศหรืองานลอยกระทงมีประกวด
ขบวนแห่ลอยกระทงนักท่องเที่ยวสามารถติดต่อได้จากสานักงานอาเภอศีขรภูมิโดยมีหมายเลขเพื่อความสะดวกใน
การติดต่อสอบถามเพื่อการมาเที่ยวชมงานอีกด้วย
๔. เทศกาลงานปลาไหล ได้บอกถึงสถานที่จัดงานคือ ณ อาเภอชุมพลบุรีในช่วงสัปดาที่สามของเดือ น
ธันวาคมหรือท้ายปีนั้นเองก่อนเทศกาลปีใหม่ หลังจากที่ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวข้าวหรือทานาเสร็จ ช่วงที่ปลาไหล
เจริญเติบโตเกษตรกรก็จะนามาเป็นอาหารเพื่อรับประทานจนเกิดเป็นเทศกาลหรืองานประเพณีขึ้นมาเป็นต้นหาก
นักท่องเที่ยวต้องการมาก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เทศบาลชุมพลบุรี
๕. ประเพณีการบวชแห่นาคช้าง มีการบอกถึงวัดที่จัดคือราวๆ เดือนหกของทุกปีที่วัดแจ้งบ้านตากลาง
อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ มีการแห่ขบวนนาคช้างตามลาน้ามูลอย่างเอิกเริกตามลาน้ามู ล กิจกรรมต่างๆ คือ พิธี
โกนผมและอื่นๆ อีก โดยนักท่องเที่ยวหรือผู้สใจสามาถติดต่อขอรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้ที่ที่ว่า
การอาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ พร้อมมีหมายเลขติดต่ออีกด้วย ซึ่งเทศกาลเหล่านี้ได้จัดขึ้นจากวัฒนธรรมการบวช
หรืองานทางด้านการศาสนาของชาวบ้านและได้โปรโม๊ทมาเป็นเทศกาลงานท่องเที่ยวอันเกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิต
ของกลุ่มชาติพันธุ์กวยด้วย
หากสังเกตแล้วจะพบว่าในจังหวัดสุรินทร์ จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญสองอย่างที่นาเสนอผ่านแผ่นพับหรือ
สื่อประชาสัมพันธ์อันนี้ คือ ด้านวัฒนธรรมการดาเนินชีวิตของกลุ่มชนพื้นเมืองสุรินทร์และกลุ่มแหล่งท่องเที่ยวทาง
โบราณสถานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วนั้นโดยแบ่งเป็นส่วนแรก 4 ด้านและส่วนที่สองอีก 1 อย่างดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า
การท่องเที่ยวที่โดดเด่นของสุรินทร์ตามการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนั้นเป็นแนววิถีชีวิตของกลุ่มชนพื้นเมืองเสีย
มากกว่าและเป็นสิ่งที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
พัฒนาระบบ GPS แหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ข้อมูลทั่วไปขั้นพื้นฐานที่เป็นสิ่งอานวยความสะดวกตามปราสาทโบราณ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมใน
พื้นที่การวิจัย มีสภาพที่เก่า ถูกการใช้งานมาหลายปี สิ่งอานวยความสะดวก ที่เป็นส่วนช่วยเสริมนักท่องเที่ยวเพื่อ
ความเข้าใจ เข้าถึง แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม ยังไม่มี ที่มีความหลากหลายที่สามารถเลือกศึกษาได้ แผ่นพับที่ปรากฏมี
เพียง ปราสาทบ้านพลวง ตาบลบ้านพลวง อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เท่านั้น ที่สามารถให้บริการได้ ก่อนเข้า
เที่ยวชม พร้อมทั้งเสียค่าบริการ จัดทาขึ้นโดยกรมศิลป์ นอกจากนั้นคือ ปราสาทภูมิโปน ตาบลดม อาเภอสัง ขะ
จังหวัดสุรินทร์ ยังไม่มีการบริการแผ่นพับที่มีคุณภาพที่สามารถบอกพื้นที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ และข้อมูลด้านอื่นๆ
น้อย ปราสาทบ้านไพล ตาบลเชื้อเพลิง อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ยังไม่มีการบริการแผ่นพับ และข้อมูลการ
เข้าถึงน้อยมาก ทั้งๆที่พื้นที่ดังกล่าวมีแหล่งท้องเที่ยวเพิ่มเติมในสถานที่ชุมชน มีฐานการเรียนรู้ และสามารถเสริม
การท่องเที่ยวตามแบบวิถีชุม ชนได้ ส่วนมากเป็นข้อมูล ที่ต้องเข้าศึกษาดูในอินเตอร์เน็ตเสียส่วนให้ แต่ข้อมูล ก็ไม่
ครอบคลุมในด้านอื่นๆที่จาเป็น ปราสาทตาควาย ตาบลบักได อาเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ถือเป็นปราสาทที่
นักท่องเที่ยวต้องการเข้าเที่ยวชม เพราะมีความน่าสนใจ ทั้งแหล่งธรรมชาติที่สมบู รณ์ และอยู่ติดเขตแดนระหว่าง
ราชอาณาจักรไทย และราชอาณาจักรกัมพูชาสร้างความน่าสนใจมาก พื้นที่ได้รองรับทั้งสถานที่จอดรถ ห้องน้า
ร้านอาหารเครื่องดื่ม และสามารถดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวได้ สิ่งที่ขาดการนาเสนอในพื้นที่นี้คือ แผ่นพับ
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ที่ส ามารถบอก ความเป็นมา การสร้าง งานประเพณีประจาปี การให้ค วามสาคัญของระหว่าง 2 ประเทศ และ
กิจกรรมอื่นๆที่สาคัญ ตลอดถึง เพิ่มเติมแหล่งท่องเที่ยวสาคัญที่อยู่แถบบริเวณนั้นได้ จึงถือเป็นเรื่องที่น่าเสียด้ายเพื่อ
การดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามา
จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการค้า และนักท่องเที่ยวบ้างกลุ่ม ได้ให้การสัมภาษณ์ โดย
สรุปว่า แผ่นพับถือเป็นความสาคัญ เพื่อการเข้าถึงแหล่งข้อมูลขั้นพื้นฐาน ที่จาเป็นและสาคัญมาก เมื่อมีการพัฒนา
ในรูปแบบเชิงการท่องเที่ยว และภาวการณ์พัฒนาชุมชนขั้นพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถนาเสนอข้อมูลเพิ่มเติมใน
อินเตอร์เน็ต เว็ป เอกสารอื่นๆ เพราะดึงดูดนักเที่ยวทั้งมรชุมชนเอง และนอกพื้นที่ให้เข้ามาเที่ยวได้ ดังนั้น แผ่นพับ
ตามพื้นที่การวิจัย 4 พื้นที่ จึงมีความจาเป็น และสาคัญมาก
กระบวนการช่วยเสริมศักยภาพของชุมชน ที่มีต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดสุรินทร์ มี
ความสาคัญมากต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว เช่น 1.ช่วยส่งเสริภูมิความรู้ในการสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ที่ได้
จากปราสาทขอมตามพื้นที่ 2.ช่วยส่ง เสริม เพื่อพัฒนา เด็ก เยาวชน ผู้ส นใจ ในการนาเสนอข้อมูล พื้นฐาน ที่
เกี่ยวข้องกับ ปราสาท แหล่งท่องเที่ยว และอาหารที่สาคัญ ที่มีการจัดงานประจาปี 3.ภาครัฐ หรือ มหาวิทยาลัย คิด
แนวทางช่วยส่งเสริม รักษา ดูแล ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านแต่ละที่และช่วยรักษา ส่งเสริมให้เป็นกิจลักษณ์พื้นจัดการ
แสดงในเวทีที่สาคัญเพื่อโปรโมท และร่วมกันรักษาสิ่งที่สามารถบอกเล่าถึง ตัวตน เอกลักษณ์ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างไว้
ให้น่าสนใจตามพื้นที่ เป็นต้น
ปัญหาของกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัด
สุรินทร์ พบว่า ยัง ขาดการร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ และเอกชน ในการเข้าถึง แหล่ง ข้อมูล และการ
ช่วยเหลือ สนับสนุน และพัฒนา ร่วมทั้งชุมชนเองยังขาด การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรมในท้องถิ่น เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างหลากหลาย เป็นต้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
1. ทุกส่วนงานทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชน องค์การบริหารส่วนตาบลต้องมา ปรึกษาหารือประชุมร่วมกัน เพื่อ
กาหนดแนวทาง หรือ นโยบายระเบียบข้อ กาหนด กฎหมาย เพื่อนามาบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยังยืนต่อไป
2.ต้องดาเนินนโยบายระหว่างเทศ เพื่อกาหนดเป็นแนวทางนโยบายการปฏิบัตินามาใช้และพัฒนาพื้นที่ พิพาท
ร่วมกัน
3.กรมศิลปกรควรมีการยืดหยุ่น ในกฎหมาย เพื่อให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ในโบราณสถาน เพื่อสร้างรายได้
และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ปราสาทในฐานะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นทรัพยากรของชุมชน
4.การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย จัง หวัดสุรินทร์ ควรจัดกิจ กรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมผ่าน
จุดสาคัญ และเชื่อมโยงเส้นทางปราสาทโบราณที่ตั้งอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อครอบคลุมการท่องเที่ยวมากขึ้น
5.หน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องควรจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมและมีร ายละเอียดของเนื้อหาทาให้
สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวปราสาทโบราณต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.ควรมีการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน และความสาคัญของปราสาท และมรดกแต่ละพื้นที่ ตลอดถึงการจัดการ
ภูมิความรู้ ให้กับชุมชน และเยาวชน แต่ละพื้นที่ได้อย่างเข้าใจเพื่อการพัฒนาและต่อยอดต่อไปได้
2.ควรที่จัดการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ให้เหมาะสม แต่ละแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งแนะนาสถานที่เพิ่มเติมได้
อย่างหลากหลาย
3.ควรทาการศึกษา ด้านการมีส่วนร่วมขององค์กรภาครัฐทุกภาคส่วน ททท. อบจ. อบต. กรมศิลปากร. และ
ชุมชน
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4. ควรทาการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อลดความขัดแย้งทางด้านการเมือง และใช้
ประโยชน์แหล่งท่องเที่ยวปราสาท โบราณและร่วมกัน นามาซึ่งสันติภาพและสันติสุขระหว่างสองอาณาจักร ระหว่าง
ราชอาณาจักรไทย กับราชอาณาจักรกัมพูชา
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ปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมอย่างยัง่ ยืน
: ตลาดโก้งโค้ง บ้านแสงโสม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Factors Affecting the Sustainability of Sustainable Cultural Heritage
Attraction: Kongkhong Market Phra Nakhon Si Ayutthaya Province
ศิริพร อาไพลาภสุข1
Siriporn Ampailapsuk1
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจ จัยที่มีผลต่อการคงอยู่ของตลาดโก้งโค้ง บ้านแสงโสม
อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน งานวิจัยนี้เป็น
งานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้บริหารตลาด แกนนา
ในการพัฒนาตลาด พ่อค้าแม่ค้าในตลาด และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการถอดเทปบท
สนทนาแบบคาต่อคาและวิเคราะห์เนื้อหารายงานผลด้วยวิธีการเชิงพรรณนาผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการคง
อยู่ของตลาดโก้งโค้ง เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนคือความสามัคคีของชาวตลาดที่เกิดจาก
การมีพื้นฐานวัฒนธรรมด้านความเชื่อเดียวกัน และการบริหารจัดการที่ดีโดยนาอัตลักษณ์ความเป็นตลาดด่านขนอน
ในอดีตมาสร้างความโดดเด่นให้กับตลาด นอกเหนือจากนี้ควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถทาร่วมกับ
พ่อค้าแม่ค้าในตลาดได้ เช่น หัตถกรรมจักสาน ปั้นเครื่องปั้นดินเผา ประกอบอาหาร เป็นต้น เพื่อให้ตลาดโก้งโค้งเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมของชาวอยุธยาอย่างยั่งยืนต่อไป
คาสาคัญ: การคงอยู่, การท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม, ความยั่งยืน, ตลาดโก้งโค้ง
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ABSTRACT
The objective of this research is to study factors affecting the sustainability at Kongkhong
Market Phra Nakhon Si Ayutthaya Province to be a sustainable cultural heritage attraction This
research is a qualitative research. By using in-depth interview method. Market executive Leading
the market development Market trader And stakeholders in the community Analyze data by
transcribing verbatim dialogue. And analyze content Report by descriptive method
The results showed that factors affecting the persistence of the market To be a sustainable
cultural tourism destination, which is the unity of the market caused by having the same culture
of beliefs And good management by bringing the identity of Dan Khanon market in the past to
create a distinctive market In addition to this, there should be activities that tourists can do with
vendors in the market, such as basketry. Molding pottery, cooking, etc. to make the Khang Kheng
market a sustainable cultural tourism destination for Ayutthaya people
Keywords Sustainability, Cultural Heritage Attraction, Sustainable, Kongkhong Mark
บทนา
ในปัจจุบันการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของหลายประเทศทั่ว
โลก รัฐบาลจึงให้ความสาคัญในการวางรากฐานและแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคสาคั ญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว
ของประเทศ ทั้งด้านคุณภาพ แหล่งท่องเที่ยว บุคลากรการท่องเที่ยว และโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการสร้างความ
สมดุลของการพัฒนา ทั้งในมิติของพื้นที่ เวลา กิจกรรม รูปแบบ และกลุ่มนักท่องเที่ยว เพื่อการสร้างรายได้และ
กระจายรายได้สู่ชุมชน และการเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่การเติบโตในอนาคต (กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา,2560) โดยเฉพาะส่งเสริมเอกลักษณ์ของประเทศไทยและของแต่ละท้องถิ่น ด้วยการสื่อสาร
เอกลักษณ์ความเป็นไทยให้เป็น ที่เข้าใจในเวทีโลก อาทิ การสร้างคุณค่าความเป็นไทยในสินค้าและบริการต่างๆ ผ่าน
สัญลักษณ์ “Thainess” บนสินค้า และบริการที่คงอัตลักษณ์ความเป็นไทย การสื่อสารเอกลักษณ์ความเป็นไทย โดย
การสร้างการรับรู้ สินค้า บริการ และแหล่งท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล อาทิ การจัดกิจกรรม
เทศกาล และงานประเพณี ประจาถิ่น เป็นต้น โดยการนาจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดไปตักตวงโอกาส
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยความเป็นเมืองประวัติศาสตร์ และมรดกโลกเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่งผลทา
ให้พื้นที่เป็นที่น่ามาท่องเที่ยว ไม่เพียงแต่พัฒนาพื้นที่ให้เป็นที่น่ามาท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังต้องมีจุดเด่ นที่มีความเป็น
เอกลักษณ์สามารถสนองอุปทาน และสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศควบคู่กันไปด้วย โดยกลยุทธ์ที่สาคัญข้อหนึ่ง
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ “ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ท่องเที่ยว
เชิงเกษตร และการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยว” (สานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,2559) ซึ่งจากกล
ยุทธ์จังหวัดจะเห็นได้ว่ามีการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเป็นจุดเด่นในการดึงดูด
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
วัฒนธรรมไทย มีความสาคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากวัฒนธรรมเป็นรูปแบบวิถี
การดาเนินชีวิตของผู้ค นในสังคม ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม ประเพณี พิธีกรรม และ ภูมิปัญญา ที่สังคมนั้นได้
ร่วมกันสร้างสรรค์สั่งสม ปลูกฝัง สืบทอด เรียนรู้ทั้งด้านจิตใจ และด้านวัตถุสิ่งของ ทาให้มีบรรทัดฐานเฉพาะของ
สังคมนั้นๆ ที่มีผลดึงดูดให้ผู้คนไปเยือนหรือไปท่องเที่ยวยังพื้นที่แห่ง นั้น เช่น ตลาดน้า ศูนย์วัฒนธรรม การแสดง
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สินค้าพื้นบ้าน งานประเพณี ฯลฯ ซึ่งคนในสังคมมีความผูกพันกับแม่น้าลาคลองที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองซึ่ง
ชาวบ้านมักมารวมตัวกันที่ตลาด (กุณฑลี แก้วโบราณ,2555)
ตลาดจึงถือเป็นโครงสร้างพื้นฐาน ที่สาคัญของระบบเศรษฐกิจการค้า เนื่องจากเป็นกลไกในการซื้อขาย
สินค้าและก่อให้เกิดรายได้ให้แก่ประชาชน และที่สาคัญไปกว่านั้นคือตลาดเป็นศูนย์รวมและแลกเปลี่ยนสินค้าทาง
วัฒนธรรม โดยตลาดแต่ละชุมชนจะมีเอกลักษณ์เฉพาะเพื่อให้คงอยู่และเป็นแหล่งขายสินค้าที่เป็นผลผลิตและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น นอกจากจะสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนแล้วก็ยังเป็นการดารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมการค้าแบบดั้งเดิมของไทย
ดังนั้นตลาดถือเป็นวัฒนธรรมที่มีความสาคัญของทุกชาติทุกภาษา จากหลักฐานเก่าแก่ที่ปรากฎในศิลาจารึกสมัย
สุโขทัยก็ได้มีการบันทึกไว้ว่า “เบื้องตีนนอนเมืองสุโขทัยนี้นั้นมีตลาดปสาน มีพระอัจนะ มีปราสาท มีป่าหมากพร้าว
ป่าหมากลาง มีไร่มีนา มีถิ่นถ้าน มีบ้านใหญ่บ้านเล็ก” (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527) ซึ่งทาให้เห็นภาพในสมัยนั้น
ได้อย่างชัดเจน ต่อมาในสมัยอยุธยา ตลาดเริ่มถูกจาแนกออกเป็นสองแบบ คือตลาดบก และตลาดน้า อาจเป็นเพราะ
อยู่ติดแม่น้าและมีคูคลองเชื่อมถึงกัน การค้าขายจึงดาเนินไปทั้งบนบก และริมน้าตามสภาพภูมิประเทศ วิถีชาวบ้าน
ร้าน ตลาดนั้น เป็นวิถีชีวิตที่เปิดเผยและดารงอยู่อย่างเหนียวแน่น (คาขา ดีวงษา, 2531)
ตลาดโก้งโค้ง บ้านแสงโสม เป็ นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว
ในปัจจุบัน เป็นตลาดโบราณที่ชาวชุมชนตลาดโก้งโค้ง อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่
29 มกราคม พ.ศ.2549 คุณนภาพร เวชพฤกษ์พิทักษ์ ได้เริ่มมีแนวคิดของการอนุรักษ์ และรื้อฟื้นอัตลักษณ์ความเป็น
อยุธยากรุงเก่า จึงได้พูดคุยกับครอบครัวว่าต้องการที่จะรื้อฟื้นภาพประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมพื้นถิ่น รวมถึงวิถีชีวิตที่
บ่งบอกถึงความเป็นอยุธยา จึงมีแนวคิดที่ริเริ่มสร้างและพัฒนาตลาดโก้งโค้ง ซึ่งตลาดโก้งโค้งมีที่มาจากเมื่อหลายร้อย
ปีที่แล้ว อยุธยามีท่าด่านที่สาคัญทางประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจนั้นคือ “ด่านขนอน” ซึ่งเป็นท่าด่านทางทะเลที่ใหญ่
ที่สุดของเมืองอยุธยา และเป็นรายได้หลักในการเก็บภาษีทางเรือของประเทศ ซึ่งในสมัยนั้น การค้าขายเมื่อคนต่าง
ถิ่นขึ้นจากเรือมาก็จะปูผ้าขายกับพื้น และด้วยอุปนิสัยของคนไทยที่มีวัฒนธรรมในการไม่ยืนค้าหัวผู้อื่น ผู้ที่มาซื้อ
สินค้าต่างโก้งโค้งตัวเวลาต่อรองหรือซื้อสินค้า นั่นคือที่มาของชื่อ “ตลาดโก้งโค้ง” และคุณนภาพร ได้นาแนวคิดมา
พัฒนาและก่อตั้ง “ตลาดโก้งโค้ง บ้านแสงโสม” ในปัจจุบัน (พิทักษ์ ศิริวงศ์, 2560)
อย่างไรก็ดีความยั่ง ยืนของแหล่งท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมเป็นประเด็นที่น่าสนใจในการศึกษา เนื่องจาก
ปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหลายแห่งเสื่อมโทรมไปตามสภาพกาลและเวลา ด้วยปัจจัยหลายอย่างอันเป็น
สาเหตุให้ต้องศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่ งยืน ตลาดโก้งโค้ง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวให้ยังคงความนิยมและดึงดูดใจให้นักท่องเที่ย ว
เดินทางมาท่องเที่ย วอยู่เสมอ ทั้ง นี้ผ ลการวิจัยที่ต้นพบจะท าให้ใช้ เป็ นแนวทางการพัฒ นาแหล่ง ท่ องเที่ย วเชิ ง
วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตให้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การคงอยู่ ข องตลาดโก้ ง โค้ ง บ้ า นแสงโสม อ าเภอบางปะอิ น จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ตลาดโก้งโค้ง จังหวัด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ผู้ วิ จั ย ใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) ด้ ว ยปรากฏการณ์ วิ ท ยา
(Phenomenology) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Information) ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้วยตนเอง เลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่
ผู้บริหารตลาด แกนนาในการพัฒนาตลาด พ่อค้าแม่ค้าในตลาด และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนในการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth interview) ซึ่งในการสัมภาษณ์นี้ได้ใช้แนวคาถามที่เป็นคาถามปลายเปิดซึ่งมีความยืดหยุ่นสูง เปิด
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โอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลหลักสามารถพูดคุยเรื่องต่างๆ ได้อย่างอิสระ การพูดคุยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเต็มใจที่จ ะ
ตอบคาถามของผู้ให้ข้อมูลสาคัญ และผู้ให้ข้อมูลสามารถตอบคาถามได้อย่างไม่มีข้อจากัด ทั้งนี้เมื่อข้อมูลที่ได้ถึงจุด
อิ่มตัว (Theoretical Saturation) คือคาตอบที่ได้ซ้ากันและไม่มีประเด็นใหม่เพิ่มเติม ผู้วิจัยจึงหยุดเก็บข้อมูล โดย
งานวิจัยนี้มีผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งสิ้น 22 คน ซึ่งได้แก่ ผู้บริหารตลาด พ่อค้าแม่ค้าในตลาด และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ชุมชน โดยผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย แยกออกได้เป็น 3 ด้าน คือ 1) ตัวผู้วิจัย เป็นเครื่องมือสาคัญในการวิจัย เนื่องจาก
ผู้วิจัยต้องมีความไวต่อทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดและครบถ้วน นอกจากนี้ยัง มี
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัย แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi Structured
Interview) กาหนดแนวคาถามเพื่อให้เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา
ขอบเขตในการวิจัย เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ของตลาดโก้งโค้ง บ้านแสงโสม อาเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร (Document Analysis) เป็นการ
เก็บรวบรวมเนื้อหาสาระสาคัญของหลักการแนวคิดทฤษฎีจากเอกสาร บทความวิชาการ และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ทั้ง
ก่อนเก็บข้อมูลเพื่อนามาสร้างแนวคาถามลักษณะแบบปลายเปิด และหลังการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ได้ 2) การสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก (In-depth interview) เป็นรายบุคคลกับผู้ให้ข้อมูลหลักจานวน 22 คน เพื่อให้
สามารถสังเกตพฤติกรรม ปฏิกิริยา และเปิดเปิดโอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้แสดงความรู้สึกเต็มที่ โดยใช้แนวคาถามที่
เป็นลักษณะแบบปลายเปิด 3) การสัง เกตและจดบันทึกด้วยวิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant
Observation) ผู้วิจัยทาการบันทึกเสียงการสนทนาด้วยเครื่องบันทึกเสียงทุกครั้งในการสัมภาษณ์ โดยขออนุญาต
บันทึกเสียงจากผู้ให้ข้อมูลทุกครั้ง และให้ความสาคัญเรื่องของคาพูด น้าเสียง ท่าทางของผู้ให้ข้อมูลหลักประกอบการ
สัมภาษณ์ รวมทั้งจดประเด็นสาคัญระหว่างการสัมภาษณ์
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล เมื่อเก็บข้อมูลแล้วผู้วิจัยตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วยการ
ตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) (สุภางค์ จันทวาณิช, 2540) เพื่อยืนยันว่าข้อมูลที่ได้มาถูกต้อง
หรือไม่ โดยการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลคือ การสัมภาษณ์ การจดบันทึก การบันทึกเสียง การสังเกต รวมถึง
ภายหลั ง ที่ เ ก็ บ ข้ อ มู ล แล้ ว เป็ น การวิ เ คราะห์ เ อกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การวิ จั ย จากหลายแหล่ ง (Theoretical
Triangulation) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ก ารวิ เคราะห์ข้ อ มูล เชิง คุณ ภาพโดยการวิ เ คราะห์เ นื้ อ หา ( Content
analysis) ด้วยการถอดเทปการสนทนาแบบคาต่อคา (Verbatim) ฟังเทปซ้าแล้วเรียบเรียงข้อมูลที่ได้เพื่อนามาแยก
และจัดกลุ่มข้อมูลที่มีลักษณะใกล้เคียงกันไว้ด้วยกันตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาทาการ
วิเคราะห์ข้อมูลว่าปัจจัยใดมีผลต่อการคงอยู่ของตลาดโก้งโค้ง และรายงานผลการวิจัยด้วยวิธีการเชิงพรรณนา
จริยธรรมในการวิจัย การดาเนินการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ให้ความสาคัญต่อจริยธรรมในการวิจัย ผู้วิจัยได้แจ้ง
และขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลหลักทุกครั้งโดยไม่สร้างความกดดันในการเข้าร่วมวิจัย และแจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์
การวิจัยก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล พร้ อมทั้งได้มีการนัดหมายวันเวลาก่อนเข้าสัมภาษณ์ทุกครั้ง ระหว่างการเก็บ
รวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักอย่างผ่อนคลาย และให้สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
เคารพความเป็นส่วนตัว รักษาความลับไม่เปิดเผยนามของผู้ให้ข้อมูลหลัก (ประสพชัย พสุนนท์ และพิทักษ์ ศิริวงศ์,
2556)
ผลการศึกษา
การวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ของแหล่งท่องเที่ยวเชิง มรดก
วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ณ ตลาดโก้งโค้ง บ้านแสงโสม อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การวิจัยครั้งนี้
ผู้ วิ จั ย ใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Methodology) ด้ ว ยวิ ธี วิ จั ย แบบปรากฏการณ์ วิ ท ยา
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(Phenomenology) เป็นการมุ่งศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้ตลาดโก้งโค้ง เป็นตลาดเชิงมรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนถึง ทุก
วันนี้
ข้อมูลทั่วไปของตลาด
กรุงศรีอยุธยา ในฐานะราชธานีอันยิ่งใหญ่รุ่งเรืองของไทยยาวนานถึง 417 ปี ตลอดระยะเวลาดังกล่าวมี
ประวัติศาสตร์เกิดขึ้นมากมาย อยุธยามีลักษณะที่ผสมผสานทั้งอาณาจักรในแผ่นดินและอาณาจักรทางทะเล ทาให้
สามารถค้าขายกับต่างประเทศได้สะดวก อยุธยาจึงเป็นเมืองท่า และศูนย์กลางพาณิชย์ระดับนานาชาติ เป็นแผ่นดิน
ทองของการค้า เปรียบเสมือนเป็น “เวนิสตะวันออก” ซึ่งการค้าทางทะเลนี้ นารายได้มหาศาลมาสู่กรุงศรีอยุธยา
“ด่านขนอนหลวง” เป็นสถานที่ที่เคยเป็นด่านเก็บภาษีสินค้าที่มากับเรือทางทะเล และยังเป็นที่ชุมนุมซื้อ
ขายแลกเปลี่ยนสินค้าของชาวไทยและชาวต่างชาติ จนกลายเป็นตลาดโบราณที่คนขายจะนั่ งขายสินค้าอยู่บนพื้น
แบบไม่ถือตัว ส่วนคนซื้อก็อ่อนน้อมถ่อมตน โดยโน้มตัวลงไปเพื่อเลือกสินค้า เป็นภาพการซื้อขายที่แสดงถึงความ
อ่อนโยน และเต็มไปด้วยอัธยาศัยไมตรีของคนไทยสมัยก่อน ซึ่งไม่มีชนชาติใดเสมอเหมือน จนเกิดภาษาชาวบ้าน
เรียกกันว่า “ตลาดโก้งโค้ง” ตลาดแห่งนี้อยู่คู่กับกรุงศรีอยุธยามาเป็นเวลานาน จวบจนกระทั่งเสียกรุงครั้งที่ 2 เมื่อ
พ.ศ.2310
ในปัจจุบันตลาดโก้งโค้งเริ่มจากคุณนภาพร เวชพฤกษ์พิทักษ์ หรือคุณกุ้ง ได้มีแนวคิดของการอนุรักษ์ และ
รื้อฟื้นอัตลักษณ์ความเป็นอยุธยากรุงเก่า จึงได้พูดคุยกับครอบครัวว่าต้องการที่จะรื้อฟื้นภาพประวัติศาสตร์โบราณที่
มีชีวิตให้กลับลุกขึ้นมาเดิน ให้เต็มไปด้วยพลังของผู้คนที่จะมาร่วมกันสร้าง ให้มีแต่เสียงโห่ร้องยินดี ให้มีแต่ความสุข
สมหวัง ของผู้ที่ร อคอย ให้ง ามด้วยภาพ ตระการตาด้วยอารมณ์ให้เต็มไปด้วยกาลัง ใจของผู้ที่พบเห็น เป็นภาพ
ประวัติศาสตร์อีกภาพหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้เรียนรู้กัน คือภาพประวัติศาสตร์แห่งการค้าขายของกรุงศรีอยุธยาที่เต็มไป
ด้วยน้าใจไมตรี วัฒนธรรมพื้นถิ่น รวมถึงวิถีชีวิตที่บ่งบอกถึงความเป็นอยุธยา จึงมีแนวคิดที่จะริเริ่มสร้างและพัฒนา
ตลาดโก้งโค้ง โดยจัดวางสินค้าให้สอดคล้องกับความเป็ นมาของชื่อตลาด โดยจัดวางสินค้าไว้ที่พื้น หรือแคร่ที่ไม่สูง
จากพื้นจนเกินไป อันคงไว้ซึ่งภาพที่ผู้ซื้อเลือกซื้อสินค้าจะต้องโน้มตัวโก้งโค้งเพื่อแสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน และ
ผู้ขายก็ไม่ถือตัวที่วางจาหน่ายกับพื้น โดยจุดแรกเริ่มของตลาดโก้งโค้งนั้นเริ่มจากที่คุณนภาพร เวชพฤกษ์พิทักษ์ ได้
ใช้ที่ดินส่วนตัวเปิดขายของ โดยชักชวนเพื่อนบ้านในละแวกนั้นให้มาร่วมกันขายสินค้าต่างๆ ที่แต่ ละคนมีความรู้ใน
การทาสินค้านั้น หรือเป็นของที่มีอยู่ในพื้นถิ่น เริ่มแรกมีการขายแค่ 10 ร้านเท่านั้น และไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้
ที่มาขายของ ทั้งค่าที่ ค่าส่วนกลาง จึงอาจเรียกได้ว่าตลาดโก้งโค้ง มีที่มาจากความรักในวิถีชุมชน ความช่วยเหลือ
เกื้อกูลถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันแบบคนไทยแท้ๆ หลังจากเปิดไปสักระยะหนึ่งก็เริ่มมีผู้คนเข้ามาเยี่ยมชมตลาด
มากขึ้นตามลาดับ โดยวิธีการประชาสัมพันธ์ตลาดก็ได้พ่อค้าแม่ค้าผู้ที่ร่วมหัวจมท้ายกันมาตั้งแต่เริ่มต้น ช่วยกันแจก
ใบปลิวในที่ต่างๆ ซึ่งชาวตลาดโก้งโค้งมีการใส่ชุดไทยแบบวิถีชาวบ้าน เน้นความเรียบง่าย ประหยัด และคงไว้ซึ่ง
เอกลักษณ์ของชาวบ้านไทยในอดีต เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวตลาดโก้งโค้งทุกคน คือ ผู้หญิง ต้องแต่งกายด้วย
เสื้อแขนกระบอกและนุ่งผ้าถุง ส่วนผู้ชาย แต่งกายด้วยเสื้อ กางเกง และมีผ้าขาวม้าคาดเอว และอีกหนึ่งสิ่งที่เป็น
เอกลักษณ์ประจาตลาดคือ ชาวตลาดจะร่วมกันรากลองยาวจากบริเวณด้านหน้าตลาดมายังท้ายตลาดเพื่อถวายแด่
พ่อปู่โสม และสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตลาดที่ชาวตลาดทุกคนเคารพนับถือทุกวันเวลา 10.00
น. และตอนปิดตลาดในช่วงบ่าย ซึ่ง ทากันมาตั้งแต่ยุคเริ่มต้น จนกระทั้งปัจจุบันไม่ได้ขาด และในปัจ จุบันตลาด
โก้งโค้ง มีร้านค้ามากกว่า 50 ร้าน ขึ้นชื่อเรื่องสินค้าย้อนยุค อาหารอร่อย มีคุณภาพ ราคาถูก วัฒนธรรมเฉพาะถิ่น
จึงทาให้ตลาดมีเอกลักษณ์แบบวิถีชุมชนไทยโบราณ ซึ่งเป็นปัจจัยการนาไปสู่การคงอยู่ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงมรดก
วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ถูกสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูล หลักทุกคนขายสินค้าในตลาดโก้ง โค้ง โดยสินค้ามีค วามหลากหลายและแตกต่างกั นไป มี
ระยะเวลาการขายที่ตลาดแห่งนี้ตั้งแต่ 1 ปี จนถึงเท่าอายุของตลาดคือ 13 ปี จากจานวนพ่อค้าแม่ค้าในตลาด ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน และผู้บริหารตลาด ที่ผู้วิจัยได้ทาการสัมภาษณ์มีจานวนรวมทั้งสิ้น 22 คน
จากการรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ ผู้บริหารตลาด แกนนาในการพัฒนาตลาด พ่อค้าแม่ค้าในตลาด
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน จานวนทั้งหมด 22 คน และนาข้อมูลมาวิเคราะห์ตามแนวทางของการวิจั ยเชิง
คุณภาพ ผลการศึกษาแบ่งเป็น 3 ปัจจัย ซึ่งประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้านความเป็นอัตลักษณ์ของตลาดและสินค้า 2)
ปัจจัยด้านวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะภายใต้ความเชื่อเดียวกันของชาวตลาด 3) ปัจจัยด้านความสามัคคีและ
ไมตรีจิตของชาวตลาด โดยรายละเอียดในแต่ละส่วนมีดังนี้
ปัจจัยด้านความเป็นอัตลักษณ์ของตลาดและสินค้า
จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ของแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมอย่างยั่ง ยืนของตลาด
โก้งโค้ง พบว่าผู้บริหารตลาด พ่อค้าแม่ค้า ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้
มาท่องเที่ยวที่ตลาดโก้งโค้ง บ้านแสงโสมคือ ประวัติความเป็นมานาไปสู่การมีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง ความแปลก
ของชื่อตลาด ทาให้ตลาดและสินค้าเป็นที่ดึง ดูดใจที่ให้นั กท่องเที่ยวอยากมาท่องเที่ยว และโก้งโค้งซื้อสินค้าและ
อาหาร นอกจากนี้ราคาสินค้าและอาหารยังมีราคาถูก มีคุณภาพ ซื้อขายได้ง่าย สินค้าหลายชนิดเป็นสินค้าย้อนยุคที่
หาซื้อได้ยากตามท้องตลาดทั่วไป ทั้งนี้สามารถสรุปได้ดังนี้
ประวัติความเป็นมานาไปสู่การมีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวจากการรับรู้ชื่อของตลาดโก้ง โค้ง และที่ตั้ง ของตลาดสามารถเดินทางมาได้ง่าย ซึ่ง อยู่ใกล้กับสถานที่
ท่ อ งเที่ ย วส าคัญ หลายแห่ ง ของจั ง หวั ด พระนครศรีอ ยุ ธ ยา และที่ ส าคัญ ไม่ ไ กลจากกรุง เทพมหานครฯมากนัก
นอกจากนี้แล้วประวัติความเป็นมายังเป็นสิ่งที่ทาให้พ่อค้าแม่ค้าร่วมใจกันมาค้าขายที่ตลาดโบราณแห่งนี้ด้วย
“ตลาดเรามีเรื่องเล่า มีเรื่องราว เขาเล่ากันมาว่าเมื่อก่อนคนต่างชาติก็เข้ามาค้าขายแถวนี้แหล่ะ ขึ้นจากเรือ
มาก็ขายของกันที่ด่านขนอนหลวงริมน้า จนมาทุกวันนี้ คนที่มาเที่ยวที่ นี่ก็คงอยากจะเห็นกัน ว่าโก้งโค้งมันโก้งโค้ง
อย่างไร ขายของกันอย่างไร มันน่าคิดตาม น่ามานะ” (A นามสมติ,2562)
“ป้าขายของที่นี่มาตั้งแต่ตลาดเปิดนะ ป้าอยากร่วมกันค้าขาย ร าลึกถึง ก่อนเสียกรุงฯ” แม่ค้าพูดด้วย
น้าเสียงหนักแน่น และแววตามุ่งมั่น (B นามสมมติ, 2562)
สินค้า และอาหารมีคุณภาพ ราคาถูก ส่วนใหญ่เป็นของย้อนยุคโบราณที่หาซื้อได้ยาก แต่สามารถหาซื้อ
ได้ที่ตลาดโก้งโค้ง ที่สาคัญราคาย่อมเยาว์สามารถซื้อเป็นของที่ระลึกกลับบ้านไปได้
“ของที่ขายราคาถูกมาก ลูกค้ามาถามก็ร้องว่าถูกจริงๆ ซื้อที่กรุงเทพฯไม่ได้ราคานี้ มาซื้อที่นี่ ได้ทั้งของถูก
และได้มาเที่ยวชมบรรยากาศตลาดเหมือนได้กลับย้อนยุคไปอดีต คนที่เขามาเที่ยวตลาดก็ได้ ระลึกความหลังกันไป
ด้วย” (C นามสมมติ, 2562 )
“ลูกค้าบอกว่าของถูกมาก ราคา บาทสองบาท สามบาท จะหาซื้อจากที่ไหนได้อีก แต่มาที่นี่สามารถซื้อได้
และลูกค้าก็ยังดูมีความสุขเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง เพราะของที่เราขายมันหายากแล้วนะ ติดไม้ติดมือฝากคนที่
บ้านเค้าก็ยังแปลกใจเลยว่าหามาได้อย่างไร” (D นามสมมติ, 2562)
ปัจจัยด้านวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะภายใต้ความเชื่อเดียวกันของชาวตลาด
จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนตลาดโก้งโค้ง
บ้านแสงโสม พบว่าผู้บริหารตลาด พ่อค้าแม่ค้า ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในชุมชนทั้ง หมดมีค วามคิดเห็นตรงกัน ว่ า
วัฒนธรรมเฉพาะของชาวตลาดโก้งโค้ง ได้แก่ การแต่งกายแบบวิถีชาวบ้านอยุธยา การรากลองยาวถวายพ่อปู่โสม
และสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กิจกรรมตักบาตรเหรียญทุกเดือน รวมถึงภาษาสื่อสารจากพ่อค้าแม่ค้า ซึ่งเป็นสิ่ง
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ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้เดินทางมาเที่ยว นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจให้ชาว
ตลาดโก้งโค้งมีความรักใคร่สามัคคีกัน ทั้งนี้สามารถสรุปได้ดังนี้
การแต่งกายแบบวิถีชาวบ้านอยุธยา เอกลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวสามารถเห็นได้เมื่อมาเยือนตลาดคือ การ
แต่งกายของชาวตลาด ซึ่งชาวตลาดโก้งโค้งมีการใส่ชุดไทยแบบวิถีชาวบ้าน เน้นความเรียบง่าย ประหยัด และคงไว้
ซึ่งเอกลักษณ์ของชาวบ้านไทยในอดีต เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวตลาดโก้งโค้งทุกคน คือ ผู้หญิง ต้องแต่งกายด้วย
เสื้อแขนกระบอกและนุ่งผ้าถุง ส่วนผู้ชาย แต่งกายด้วยเสื้อ กางเกง และมีผ้าขาวม้าคาดเอว แสดงถึงความสามัคคีที่
ชาวตลาดทุกคนในตลาดไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารตลาด พ่อค้าแม่ค้าพร้อมใจกันแต่งกายในลักษณะเดียวกัน
“พ่อค้าแม่ค้าในตลาดทุกคนที่นี่แต่ตัวเหมือนกัน เห็นไหม มันบ่งบอกให้เห็นว่าพวกเราสามัคคีกัน อย่างมี
เทศกาลสงกรานต์ ตรุษจีน วันครู พวกเราก็ใส่เสื้อผ้าตามเทศกาลให้เหมือนกัน”(Eนามสมมติ,562)
การรากลองยาวถวายพ่อปู่โสม และสมเด็จพระนเรศวรมหาราช คนไทยมีความรักสนุก ประโยคนี้เป็นที่
ทราบกันดีว่าตั้งแต่สมัยอดีต วัฒนธรรมประเพณีจะเกิดขึ้นตามวิถีชีวิตของแต่ละสังคม เวลาว่างจากการทางานชาว
ไทยก็มักคิดการละเล่น ประเพณีต่างๆขึ้นมาเพื่อให้จิตใจผ่อนคลาย และสร้างความสามัคคีแก่สังคมนั้นด้วย การรา
กลองยาวของชาวตลาดโก้งโค้ง บ้านแสงโสม นับเป็นวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของตลาดโก้งโค้ง บ้านแสงโสม ซึ่ง
เป็นวัฒนธรรมภายใต้ความเชื่อเดียวกันของชาวตลาดที่พร้อมใจกันราถวายทุกวัน ในช่วงเปิดตลาด เวลา 10.00 น.
และช่วงปิดตลาด โดยปฏิบัติจากความเคารพแล้วค้าขายดีจึงทาให้ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาทุกวันอย่างสม่าเสมอจน
เป็นเอกลักษณ์ของตลาดที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวชมตลาดและเป็นที่น่าจดจาของนักท่องเที่ย ว
ชาวตลาดจะร่วมใจกันมารวมตัวกันที่ด้านหน้าตลาด พ่อค้าตีกลอง แม่ค้ารา ชาวตลาดทุกคนร่วมกันร้องราเป็นขบวน
เดินผ่านร้านค้าต่างๆ มายังท้ายตลาดเพื่อร้องราเวียนขวารอบศาลพ่อปู่โสม และศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขอ
พรและขอบคุณที่พ่อปู่โสม ซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อว่าที่ดินแห่งนี้ หรือทุกหนแห่งจะต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เฝ้าอยู่ นั่นก็คือ
พ่อปู่โสม ที่คอยปกปัก รักษา คุ้มครองสถานที่มิให้มีใครมาคิดร้าย หรือทาการไม่ดี และสักการะสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ชาวตลาดเชื่อว่าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยานี้มีการผลัดเปลี่ยนของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ แต่ละพระองค์
ล้วนมีพระมหากรุณ าธิคุ ณ ต่อ แผ่ นดิ น ในที่นี้เจ้าของตลาดมีค วามเชื่อ ว่าสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช ทรงเป็ น
พระมหากษัตริย์ที่สาคัญอีกพระองค์หนึ่งที่ทรงมีพระปรีชาสามารถ และความกล้าหาญกอบกู้เอกราชให้แก่ชาวกรุง
ศรีอยุธยาในอดีต ด้วยเหตุนี้เองจึงอาจกล่าวได้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองนี้ เป็นที่เคารพ กราบไหว้ และเป็นที่พึ่งพาทาง
จิตใจแก่ชาวตลาดทุกคน
“ปู่ย่าตายาย บรรพบุรุษรอคอยให้ภาพอดีตกลับคืนมาเจริญรุ่งเรืองเหมือนในอดีต ลูกหลานมาขออนุญาต
แผ่นดินทามาหากิน ไม่เอาเปรียบลูกค้า ดึงทรัพย์ในดินขึ้นมาเพราะเชื่อว่าแผ่นดินนี้ศักดิ์สิทธิ์ ก่อนก่อตั้งตลาดมีศาล
พ่อปูโสมตั้งอยู่ก่อนแล้ว อาจเพราะบริเวณละแวกนี้เป็นด่านขนอนหลวงมาก่อน พอสร้างตลาดขึ้นมา ก็ตั้งศาลสมเด็จ
พระนเรศวรฯ เพิ่มขึ้นมา เชื่ อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และการค้าขายที่ไม่เอาเปรียบใครทาให้ตลาดอยู่มาได้ถึงทุกวันนี้ ” (F
นามสมมติ, 2562)
“หากวันไหนตลาดเงียบ คนเดินน้อย ขายไม่ดี พอยกมือขึ้นไหว้เท่านั้นแหล่ะ โห ไม่รู้ว่าคนจากไหน แห่กัน
มา แล้วก็ขายหมด พูดแล้วขนลุกไปหมด” ผู้ให้สัมภาษณ์พูดพร้อมนามือลูบที่แขนของตนเอง (G นามสมมติ, 2562)
“พ่อค้า แม่ค้าทุกคนต้องมากราบไหว้พ่อปูกับสมเด็จพระนเรศวรฯ มันเชื่อว่าไหว้แล้วขายดี อยู่ได้”
(H นามสมมติ, 2562)
“ผมไม่เคยเห็นที่ไหนมีนะ การราแบบนี้ ยิ่งทุกคนในตลาดทิ้งร้านไปราแบบตลาดเรา ผมยังไม่เคยเห็น มัน
ทาให้เห็นว่าพวกเราร่วมมือร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียว” (I นามสมมติ, 2562)
“คนจีนชอบมากเลย พอมาเห็นรากลองยาวที่ตลาดนี้ มันเป็นเสน่ห์ของตลาดเราไปแล้ว ใครๆก็รู้กันว่าที่นี่
มีราเปิดตลาดทุกวัน ถ้ามาเป็นหมู่คณะเราก็จะราเพื่อต้อนรับเพื่อให้นักท่องเที่ยวประทับใจด้วย” (J นามสมมติ,
2562)
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ปัจจัยด้านความสามัคคีและไมตรีจิตของชาวตลาด
จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนตลาดโก้งโค้ง
บ้านแสงโสม พบว่าผู้บริหารตลาด พ่อค้าแม่ค้า ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในชุมชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัจจัยด้าน
ความสามัคคีและไมตรีจิต อัธยาศัยดีของชาวตลาดทุกคน รวมถึงพนักงานทาความสะอาดตามจุดต่างๆ เป็นอีกหนึ่ง
เสน่ห์ที่ทาให้ตลาดโก้งโค้งเป็นที่กล่าวถึงกันปากต่อปาก จึงเป็นปัจจัยทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากการมีพื้นฐานวัฒนธรรม
ด้านความเชื่อเดียวกัน ทาให้ชาวตลาดปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน สามัคคีกัน รวมไปถึงการไม่เก็บค่าที่ในการค้าขาย
จึงทาให้พ่อค้าแม่ค้าแต่ละร้านไม่มีการแย่งลูกค้ากัน เมื่อนักท่องเที่ยวเห็นความสามัคคีและไมตรีจิตของชาวตลาดก็มี
ความเชื่อมั่นในชาวตลาดโก้งโค้งที่มีความรักใคร่สามัคคีกัน ทั้งนี้สามารถสรุปได้ดังนี้
“ไม่มีตลาดที่ไหน ที่แม่ค้าไม่ทะเลาะกัน ไม่แย่งลูกค้าเหมือนที่นี่ ถามหาร้านไหนเต็มใจแนะนา ไม่ซื้อไม่
เป็นไรแค่แวะมาชมก็ยินดีแล้ว” (K นามสมมติ, 2562)
“เราทาอะไรก็ทาร่วมกัน อย่างการราถวายพ่อปู่ เราก็เต็มใจทาร่วมกัน พวกเรามีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเดียวกัน
มีความเชื่อที่เหมือนๆกัน รักกันก็เลยไม่ทะเลาะกัน ไม่รู้จะแย่งลูกค้ากันไปทาไมนะ เลยทาให้ทุกร้านก็พูดจาดี ยิ้ม
แย้มกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามา” (L นามสมมติ, 2562)
“เราจะประชุมกันทุกเดือน มีการเสนอกิจกรรมและลงมติกัน ทุกคนมีสิทธิออกสิทธิออกเสียง” (M นาม
สมมติ, 2562)
สรุปและอภิปรายผล
ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารตลาด พ่อค้าแม่ค้า ผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสียในชุมชนทั้งหมดมีความคิดเห็นตรงกันว่าวัฒนธรรมเฉพาะของชาวตลาดโก้งโค้ง ได้แก่ การแต่ง กายแบบวิถี
ชาวบ้านอยุธยา กิจกรรมตักบาตรเหรียญทุกเดือน ภาษาสื่อสารจากพ่อค้าแม่ค้า โดยเฉพาะวัฒนธรรมด้านความเชื่อ
ที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจชาวตลาดให้ปฏิบัติร่วมกันเป็นสาคัญ คือ การรากลองยาวถวายพ่อปู่โสม และสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช ยังเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจให้ชาวตลาดโก้งโค้งมีความรักใคร่สามัคคีกัน นอกจากนี้ความคิดเห็นส่วน
ใหญ่เห็นว่าความเป็นอัตลักษณ์ของตลาดและสินค้า และความสามัคคีมีไมตรีจิตของชาวตลาด เป็นปัจจัยที่มีผลต่อ
การคงอยู่ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของตลาดโก้งโค้ง บ้านแสงโสม
ผลการวิจัยพบว่าการสร้างเอกลักษณ์ที่แตกต่างเฉพาะตัวของตลาดที่สอดคล้องกับ Heding, Knudtzun
และ Bjereel (2009) ได้กล่าวไว้ว่าการสร้างตราสัญลักษณ์ด้วยรูปแบบการดาเนินชีวิตนับเป็นการส่งเสริมให้เกิ ด
วัฒนธรรม ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะและความร่วมมือของชุมชนผ่านการแบ่งปันรูปแบบการใช้ชีวิตระหว่างตรา
สินค้าและสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะและผู้บริโภคในระยะยาว จะเป็นการช่วยดารงให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน
องค์การสามารถเติบโตได้อย่างไรขีดจากัด ซึ่งจะส่งผลถึงกาไรในอนาคตที่มากขึ้นตามมาด้วย ซึ่งเอกลักษณ์ที่แตกต่าง
เฉพาะตัวของตลาดจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดการมีวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่เป็นสิ่งขับเคลื่อนความสามัคคีของชุมชนที่
สอดคล้องกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2560) ได้ระบุว่าการที่นักท่องเที่ยวจะเลือกเข้าไปเยี่ยมชมในแหล่ง
ท่องเที่ยวใดนั้น แหล่งท่องเที่ยวนั้นจะต้องมีความดึงดูดใจและความน่าสนใจอยู่ในระดับที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
นักท่องเที่ยวได้ ซึ่งศักยภาพในการดึงดูดใจสาหรับ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประกอบด้วยหลายปัจจัย ได้แก่
คุณค่าทางศิลปวัฒธรรมความเป็นเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่
เน้นการท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้ความเข้าใจต่อวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมของ ท้องถิ่น ซึ่ง
ตลาดโก้งโค้ง บ้านแสงโสมมีครบทุกศักยภาพตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 ที่ได้ระบุไว้ อีกทั้งยัง
สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการท่องเที่ยวกับการสร้างความจริงแท้ทางวัฒนธรรม ประวิตร โรจนพฤกษ์ (2546) ที่ได้
อธิบายไว้ว่านับวันการท่องเที่ยวจะมีบทบาทสาคัญต่ออัตลักษณ์วัฒนธรรมไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความคิดในเรื่อง
ของความเป็นไทยและความจริงแท้ทางวัฒนธรรมด้านความจริงแท้เชิงอัตถิภาวะ ในช่วงภาวะปลดปล่อยทางจารีต
ชั่วคราว นักท่องเที่ยวจะรู้สึกว่า พวกเขามีความถ่องแท้และมีอิสระในการแสดงออกมากกว่าในชีวิตประจาวัน ทั่วไป
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ทั้งนี้มิใช่เพราะว่านักท่องเที่ยวพบว่าสถานที่ท่องเที่ยวหรือวัตถุที่ตนพบพานมีความจริงแท้ แต่เป็นเพราะพวกเขา
กาลังทากิจกรรมที่ไม่ปกติธรรมดา ซึ่งได้กล่าวถึงภาวะความจริงแท้และการดารงอยู่ว่าเป็นภาวะพิเศษที่ตัวตนผู้นั้น
จะรู้สึกว่าตนมิได้เสแสร้ง คติเรื่องความถ่องแท้ แบบอัตถิภาวะนี้สามารถถือได้ว่าเป็นการโหยหาอดีตในอุดมคติ ซึ่ง
นักท่องเที่ยวมิเพียงแสวงหาความจริงแท้ในวัฒนธรรมสังคมอื่น หากยังแสวงหาความจริงแท้จากสัมพันธ์ในหมู่นัก
เที่ยวด้วยกันและระหว่างนักท่องเที่ยวกับเจ้าบ้าน ดังนั้น ครอบครัวที่ออกเดินทางการแสวงหาแบบอัตถิภาวะจึง ไม่มี
กรอบตายตัว และไม่ว่าสถานที่ท่องเที่ยวหรือชุมชนเจ้าบ้านจะถูกจัดฉากเพียงใด นักท่องเที่ยวก็ยังสามารถเข้าถึง
ความจริงแท้ได้ด้วยตนเอง ผลกระทบทางวัฒนธรรมจากการท่องเที่ยวโดยคนต่างชาติและคนไทยส่งผลให้มีการมอง
วัฒนธรรมแบบนักท่องเที่ยวมากขึ้น การท่องเที่ยวธุรกิจท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวจึงมีบทบาทในการกาหนดความ
เป็นไทยมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งการคงอยู่ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมไทยว่าปัจจัยการคงอยู่กับความจริงแท้
ทางวัฒนธรรมการท่องเที่ยวตลาดโก้งโค้ง ถูกส่งเสริมขึ้นภายใต้ความโหยหาอดีตของนักท่องเที่ยวรวมถึงการแสวงหา
ความจริงแท้ทางวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยว ไม่ว่าการโก้งโค้งลงไปซื้อสินค้า การรากลองยาวถวายพ่อปู่โสมและ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อาหารสูตรโบราณ และสินค้าที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว รวมถึงประเพณีไทยตามเทศกาล
ต่างๆ สิ่ง เหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวภายใต้วาทกรรมการท่องเที่ยวเชิง มรดก
วัฒนธรรมที่กาลังเป็นกระแสการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวในปัจจุบันที่โหยหาอดีต
และอยากที่จ ะเรีย นรู้สัมผัส ประสบการณ์ วัฒ นธรรมของแต่ล ะท้ องถิ่ น อัน มีผ ลท าให้ แหล่ง ท่องเที่ ยวเชิง มรดก
วัฒนธรรมตลาดโก้งโค้งได้รับการสนับสนุนจากนักท่องเที่ยวทั้งจากภาครัฐและเอกชนเพื่อที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และด้านการจัดการบนพื้นฐานวัฒนธรรมเดียวกันของชาวตลาดโก้งโค้ง สอดคล้องกับ บุญเลิศ
จิตตั้งวัฒนา (2542) ที่อธิบายไว้ว่าการท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่หรื อกลุ่มเล็กที่มีการจัดการอย่างดีเยี่ยม ทาให้สามารถ
ดารงไว้ซึ่งทรัพยากรท่องเที่ยวให้มีความดึงดูดใจอย่างไม่เสื่อมคลาย โดยมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนสม่าเสมออย่าง
เพียงพอ แต่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดอย่างยืนยาวนั้นหมายถึงการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนที่ตลาดโ ก้ง โค้ง
คานึงถึงมาโดยตลอดจนเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ตลาดโก้งโค้ง บ้านแสงโสมเปิดมานานถึง 13 ปี จนถึงปัจจุบัน
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ศักยภาพทางวัฒนธรรมวิถีชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวนางบวช-เขาพระ
อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
Community Cultural Potential for Developing Nang Buat – Khao Pra
Tourism Community, Doem Bang Nang Buat District, Suphan Buri
Province
ปัทถาพร สุขใจ1 และ ดร.ชัยณรงค์ ศรีรักษ์2
Patthaporn Sukjai1 and Chainarong Srirak, Ph.D.2
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาศักยภาพทางวัฒนธรรมวิถีชุมชนนางบวช-เขาพระอาเภอเดิมบาง
นางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี และ 2) เพื่อพัฒนาฐานเรียนรู้ภายในชุมชนนางบวช-เขาพระอาเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี ศึกษาโดยวิธีการวิจัยแบบผสมโดยข้อมูลเชิงปริมาณรวบรวมด้วยแบบประเมินศักยภาพทรัพยากร
ท่องเที่ยว ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมกลุ่มย่อยและการสังเกต
แบบมีส่วนร่วมโดยใช้แบบสอบถามกึ่งโครงสร้าง กลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้แก่ นายกเทศมนตรี 2 คน ผู้นาท้องถิ่น 10 คน
ตัวแทนส่วนราชการ 5 องค์กร ตัวแทนกลุ่มสตรี 15 คน นักวิชาการ 12 คน ปราชญ์ชาวบ้านและสมาชิกในชุมชน 20
คน โดยเลื อ กแบบเจาะจงคุ ณ สมบั ติ (Purposive Sampling) ตรวจสอบข้ อ มู ล แบบสามเส้ า จากแหล่ ง ข้ อ มู ล
หลากหลาย ใช้การวิเคราะห์เชิง เนื้อหา (Content Analysis) ด้วยระบบเทคนิค จัดระเบียบข้อมูล นาเสนอแบบ
พรรณนา จากแนวคิดศักยภาพทรัพ ยากรท่องเที่ ย วชุมชน (Nature-based Tourism Site Potential; ENTSP)
แนวคิดการท่องเที่ยวชุมชน (Community-based Tourism; CBT)
ผลการประเมินศักยภาพทางวัฒ นธรรมวิ ถีชุมชนนางบวช-เขาพระ อาเภอเดิมบางนางบวช จัง หวัด
สุพรรณบุรี ทั้ง 4 มิติ พบว่า ภาพรวมของชุมชนมีศักยภาพทางวัฒนธรรมที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเป็นแหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมชุมชนอยู่ในระดับสูง เพราะมีฐานการเรียนรู้ที่หลากหลายกลมกลืนตามนิเวศวัฒนธรรม
ชุมชนลุ่มแม่น้าท่าจีน โดยองค์ประกอบศักยภาพด้านการดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวมีระดับคะแนนสูงสุ ด อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม เหมาะสมในการส่งเสริมเพื่อพัฒนาท่องเที่ยววิถีชุมชนในรูปแบบผสานศักยภาพชุมชนภายใต้กิจกรรม
การท่องเที่ยวแบบการผลิตซ้าทางวัฒนธรรมด้วยกระบวนการประกอบสร้างอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับภูมิสังคมใน
ลักษณะหลากหลายทั้งวัฒนธรรมการกิน การแต่งกาย ที่อยู่อาศัยและวิถีชุมชนลุ่มแม่น้าท่าจีน
คาสาคัญ: ศักยภาพทางการท่องเที่ยว วิถีวัฒนธรรมชุมชน อัตลักษณ์
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ABSTRACT
This research aimed to: 1) study Nang Buat – Khao Pra Community cultural potential, Doem
Bang Nang Buat District, Suphan Buri Province; and 2) develop learning base in Nang Buat – Khao
Pra Community, Doem Bang Nang Buat District, Suphan Buri Province. The mixed methods were
applied for this research. The quantitative data was derived from tourism resources potential
evaluation form, while qualitative data was compiled through in-depth interview, focus group and
participant observation. The questionnaire was semi-structured questionnaire. The key informants
included two mayors, ten local leaders, five representatives from government authorities, 15
women group representatives, 12 scholars and 20 community members. The key informants were
selected with purposive sampling method. The data was inspected with triangulation inspection.
The content analysis was applied through descriptive presentation based on cultural-based tourism
site potential and community-based tourism.
The results of Nang Buat – Khao Pra Community cultural potential evaluation in four
dimensions showed that the overall community had appropriate cultural potential for
development to be community cultural tourist destination at high level because it had diversified
learning base associated with Tha Chin River community eco culture. The tourism attraction
potential gained the highest score or excellent level. It was appropriate to promote community
tourism development through potential combination. It was suggested to propose tourism activities
in term of cultural reproduction through identity building relevant to diversified social geography
in term of culinary culture, apparel, dwelling and way of life of people along Tha Chin River.
Keywords: Tourism Potential, Community Cultural Way, Identity
บทนา
การท่องเที่ยวถือเป็น อุตสาหกรรมที่ มีบทบาทส าคั ญในระบบเศรษฐกิจ และต่อสัง คมในประเทศไทย
นับตั้งแต่ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบั บที่ 4 และประกาศให้ปี 2530 เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวไทย
จนกระทั่งปัจจุบัน ก้าวสู่แผนฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) ซึ่งให้ความสาคัญกับการเปลี่ยนแปลงทางสัง คม
สภาวะด้านทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ และการปรับตัวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ โลกซึ่งยัง คงให้ค วามส าคัญกับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจานวนมาก (สานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2555) โดยมีธุรกิจหลักๆ ที่สาคัญอย่างเช่น ธุรกิจโรงแรมที่พัก ธุรกิจนาเที่ยว ธุรกิจ
เดินทางและการขนส่ง ส่วนธุรกิจรอง ได้แก่ ธุรกิจจาหน่ายของที่ ระลึก ธุรกิจอาหารและธุรกิจบริการอื่นๆ ที่สร้าง
รายได้ และสร้างงานในหลายภาคส่วน ดัง นั้น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นับวันยิ่ง มีส่วนส าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ โดยรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ากว่า 3 ล้านล้านบาท และอันดับความสามารถในการแข่งขัน ด้านการ
ท่องเที่ยว (The Travel & Tourism Competitiveness Index : TTCI) ไม่ต่ากว่าอันดับที่ 30 จึงมีการเร่ง พัฒนา
ส่งเสริมงานให้มีศักยภาพเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงช่วยทาให้เกิดการกระจาย
รายได้สู่ชุมชน (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2560)
จัง หวัดสุพรรณบุรีเป็นส่ วนหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเมืองรอง แม้ศักยภาพของ
ทรัพยากรและแหล่งท่องเที่ยวจะมีค่อนข้างจากัด กลับพบว่าพื้นที่ชุมชนนางบวช-เขาพระ อาเภอเดิมบาง จังหวัด
สุพรรณบุรี เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทั้งทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชนลุ่มแม่น้าท่าจีน ที่สามารถพัฒนา
เพื่อเป็นฐานเรียนรู้ในชุมชนนางบวช-เขาพระ อาเภอเดิมบาง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวโดย
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ชุมชน มีชุมชนเป็นศูนย์กลางในการทางาน กาหนดทิศทางการบริหารงานทางการท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของคนในชุมชนและมีนักท่องเที่ยวเป็นส่ว นหนึ่งในการร่วมใช้ทรัพยากร จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวพร้อมกับพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น รวมไปถึงการพลิกฟื้นกระบวนการ
สืบทอดความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น การบริหารจัดการทรัพยากร สภาพแวดล้อม เนื่องจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มมูลค่าให้กับท้องถิ่นรวมทั้ง เป็นการพลิกฟื้นกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในด้า นการ
เชื่อมต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดการทรัพยากรรวมไปถึงสิ่งแวดล้อม และจากการให้ผู้วิจัยได้เข้าไปศึกษาดูงาน
สังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์เบื้องต้น พบว่าชุมชนนางบวช-เขาพระ เป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน ของชุมชน และ
เพื่อชุมชน (เจนจิรา, 2560) มีศักยภาพและความพร้อมเพื่อพัฒนาเป็นชุมชนท่องเที่ยวด้วยศักยภาพทางวัฒนธรรม
วิถีชุมชนลุ่มแม่น้าท่าจีน
วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. ศึกษาศักยภาพทางวัฒนธรรมวิถีชุมชนนางบวช-เขาพระ อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
2. เพื่อพัฒนาฐานเรียนรู้ภายในชุมชนนางบวช-เขาพระ อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษานี้เป็นการวิจัยแบบผสม โดยมุ่งเน้นการศึกษาศักยภาพทางวัฒนธรรมวิถี
ชุมชนนางบวช-เขาพระ อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อพัฒนาฐานการเรียนรู้ภายในชุมชนนางบวชเขาพระ อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
2. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นายกเทศมนตรี ผู้นาท้องถิ่น ตัวแทนส่วนราชการตัวแทน
กลุ่มสตรี นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้านและสมาชิกในชุมชน จานวน 64 คน
3. ขอบเขตด้านพื้นที่ศึกษา ข้อมูลคุณภาพเก็บจากผู้เกี่ยวข้องในชุมชน ชุมชนนางบวช-เขาพระ อาเภอเดิม
บางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เทศบาลตาบลนางบวช ประกอบไปด้วย 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านสาเภาล่ม หมู่ที่
2 บ้านกระพ้น หมู่ที่ 3 บ้านนางบวช และหมู่ที่ 4 บ้านท่านางเริง ตัวแทนภาคราชการ ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการ
ประเมินศักยภาพทรัพยากรท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาฐานการเรียนรู้ภายในชุมชนนางบวช-เขาพระ อาเภอเดิมบางนาง
บวช จังหวัดสุพรรณบุรี เก็บจากผู้นาชุมชนและประชาชนในพื้นที่
4. ขอบเขตเวลา การศึกษานี้ดาเนินการวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ เดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2561
การทบทวนวรรณกรรม
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว คือ ความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนา
เพื่ออานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนเป็นองค์ประกอบที่สาคัญที่สุดเพื่อรองรับการท่องเที่ยวใน
สถานที่ใดๆนั้น (วิวัฒน์ชัย บุญยภักดิ์ , 2550 อ้างถึงใน รุ้งราตรี อึ้งเจริญ และชวลีย์ ณ ถลาง, 2560) ได้กล่าวถึง
เกณฑ์และศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสรุปได้ดังนี้ 1) คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว คือความสวยงาม ลักษณะเด่นเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตั ว ทั้ง ทรั พยากรทางธรรมชาติ ศิล ปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ความเชื่อและศาสนา 2)
ความสามารถในการเข้าถึง คือ สภาพของเส้นทางการท่องเที่ยว ระยะทางในการไปถึงยัง แหล่งท่องเที่ยว 3) สิ่ง
อ านวยความสะดวก คื อ ที่ พั ก ร้ า นอาหารเครื่ อ งดื่ ม ระบบสาธารณู ป โภคและการรัก ษาความปลอดภั ย 4)
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพอากาศ ระบบนิเวศ และสภาพอื่นๆ ของแหล่งท่องเที่ยว 5) ข้อจากัดในการ
รองรับนักท่องเที่ยว คือ ข้อจากัดด้านพื้นที่ การบริการสาธารณูปโภคและปัญหาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 6)
ความมีชื่อเสียงในปัจจุบัน คือ การเป็นที่รู้จักของแหล่งท่องเที่ยวและจานวนนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value added) คือการสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ (Aaker. 2001:
154 อ้างถึงใน สุพาดา สิริกุตตา, 2557) เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุดในสินค้าและบริการ เนื่องจาก
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ความต้องการของผู้รับบริการหรือลูกค้าหาใช่เพียงแค่คุณค่าของสินค้าไม่ หากเป็นมูลค่าเพิ่มที่มีผลต่อผู้รับบริการ
หรือลูกค้าเกิดความรู้สึกมากกว่าการตัดสินใจเลือกซื้อและความพึงพอใจ โดยเป็นการนาเสนอผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวที่
เหนือกว่าและแตกต่างจากคู่แข่งขัน การสร้างมูลค่าเพิ่มของแหล่งท่องเที่ยวจะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจมาเที่ยว
ส่งผลให้เกิดการมาเที่ยวซ้าและการบอกต่อ
อัตลักษณ์ชุมชน (Community Identity) หมายถึงวัฒนธรรมเฉพาะทางสังคมหรือชุมชนเป็นรากเหง้าที่
ถูกหล่อหลอมให้เกิดขึ้นมา มีภูมิปัญญาและขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นหลักยึดในการประพฤติปฏิบัติ และจาก
ความแตกต่างนี้ที่ไม่มีทั่วไปสากลทาให้เกิดเป็นความโดดเด่นซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มชุมชน (ชลธิชา, 2555 :4143)
การท่องเที่ยวชุมชน (CBT) คือการท่องเที่ยวที่อาศัยศักยภาพของชุมชนบริหารจัดการโดยคนในชุมชน มี
ภาครัฐและเอกชนเป็นผู้ส่ง เสริมให้เกิ ดการเข้ามาเที่ยวในชุมชน Boonratana (2010) กล่าวไว้ว่า การท่องเที่ยว
ชุมชนเป็นการเรียกสถานการณ์การท่องเที่ยวในมิติเชิงพื้นที่ที่เกิดมีการท่องเที่ยวโดยเน้นการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นใน
บริเวณชุมชนที่มีผู้อยู่อาศัยโดยนักท่องเที่ยวเป็นผู้มาเยือน (guest) ส่วนประชาชนในชุมชนเป็นเสมือนเจ้าบ้าน(host)
ซึ่งการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้มาเยือนกับเจ้าบ้านนั้น โดยทั่วไปเรามักมองในฐานะผู้ให้บริการหรือจาหน่ายสินค้าแต่
ในมุมมองของมานุษ ยวิทยาแล้ว การท่องเที่ยวเป็นมากกว่าการค้าการขายเพราะยัง เป็นการเชื่อมโยงและการ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกัน
วิธีการดาเนินการวิจัย
1. การศึกษาวิจัยเป็น แบบผสมโดยข้อ มูล เชิง ปริม าณรวบรวมด้ ว ยแบบประเมิ นศัก ยภาพทรั พ ยากร
ท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาฐานการเรียนรู้ภายในชุมชนนางบวช-เขาพระ อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีทาการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยโปรแกรมส าเร็จ รูป ด้วยสถิ ติพรรณนา และส าหรับข้อมูล เชิง คุณภาพเก็บรวมรวมด้ว ยการ
สัมภาษณ์เชิง ลึก การประชุมกลุ่มย่อย และการสัง เกตแบบมีส่วนร่วม การเลือกกลุ่มเป้าหมายใช้วิธีเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยตรง คือ นายกเทศมนตรี ผู้นาท้องถิ่น ตัวแทนส่วนราชการตัวแทนกลุ่มสตรี นักวิช าการ ปราชญ์
ชาวบ้านและสมาชิกในชุมชน ภายในชุมชนนางบวช-เขาพระ หลังจากนั้นทาการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายโดยได้ประยุกต์จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2. เครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย
2.1 แบบประเมินศักยภาพทรัพยากรท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาฐานการเรียนรู้ภายในชุมชนนางบวชเขาพระ อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี (Field Survey) โดยปรับปรุงจากแบบประเมินของกรมส่งเสริม
การเกษตรร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวไทย โดยมีการจัดประชุมกลุ่มย่อยจากผู้ให้ข้อมูลหลักในพื้นที่
การศึกษาวิจัยซึ่งมาจากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยครอบคลุมถึงนายกเทศมนตรี ผู้นา
ท้องถิ่น ตัวแทนส่วนราชการตัวแทนกลุ่มสตรี นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้านและสมาชิกในชุมชน จานวน 64 คน
ร่วมกันประเมินใน 4 องค์ประกอบดังนี้ คือ 1) ศักยภาพในการรองรับของแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมชุมชน
2) ศักยภาพด้านการจัดการของแหล่องท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมชุมชน 3) ศักยภาพการดึงดูดใจของแหล่อง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมชุมชน 4) ศักยภาพการบริการการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม
ชุมชน
2.2 แบบสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาฐานการ
เรียนรู้ภายในชุมชนนางบวชด้วยศักยภาพทางวัฒนธรรมวิถีชุมชน
3. การวิเคราะห์ข้อมูล เชิง ปริมาณโดยโปรแกรมส าเร็จ รูปด้ วยสถิติ พรรณนา ส่วนข้อมูล เชิง คุณ ภาพ
วิเคราะห์ด้วยกระบวนการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าจากแหล่งข้อมูลหลากหลาย

673

ผลการวิจัย
ศักยภาพทางวัฒนธรรมวิถีชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวนางบวช-เขาพระ อาเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาศักยภาพทางวัฒนธรรมวิถีชุมชนนางบวช-เขาพระอาเภอเดิมบางนาง
บวช จังหวัดสุพรรณบุรี และ 2) เพื่อพัฒนาฐานเรียนรู้ภายในชุมชนนางบวช-เขาพระ อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี
1. จากการศึกษาศักยภาพทางวัฒนธรรมวิถีชุมชนนางบวช-เขาพระ อาเภอเดิมบางนางบวช จัง หวัด
สุพรรณบุรี หากพิจารณาองค์ประกอบศักยภาพเป็นรายด้านจะพบได้ว่า ชุมชนนางบวช-เขาพระ มีศักยภาพด้านการ
ดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมชุมชนสูงที่สุด อยู่ในระดับดีเยี่ยม (ร้อยละ 93.7) ส่วนศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมชุมชนด้านอื่นๆอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน อยู่ในระดับดีเยี่ยม และระดับ (ร้อยละ 91.16,
89.7, 83.88) และประเด็นที่น่าสนใจ คือ ศักยภาพด้านการจัดการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมชุมชน ซึ่ง
ประกอบด้วย มิติความเป็นเจ้าบ้าน และมิติด้านการตลาด พบว่า ชุมชนนางบวช-เขาพระ มีศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนที่มีค่าคะแนนมิติความเป็นเจ้าบ้านสูงมากอยู่ในระดับดีเยี่ยม (ร้อยละ 92.76 ) ส่วนมิติด้านการตลาดค่อนข้าง
ต่าซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 58.2) และจากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าชุมชนมีศักยภาพและความพร้อม
เพื่อพัฒนาเป็นชุมชนท่องเที่ยวด้วยศักยภาพทางวัฒนธรรมวิถีชุมชนลุ่มแม่น้าท่าจีนได้ โดยเน้นการ
พัฒนาการบริหารจัดการและการตลาด ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้นาและตัวแทนของ
ชุมชน องค์กรปกครองที่เกี่ยวข้องผลการประเมินด้วยแบบสอบถามก็เป็นไปอย่างสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน
(ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 องค์ประกอบการประเมินศักยภาพทางวัฒนธรรมวิถีชุมชนนางบวช-เขาพระ อาเภอเดิมบาง- นางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี
องค์ประกอบ
คะแนน ผลการประเมิน
หมายเหตุ
(ร้อยละ)

ค่าคะแนน

ระดับมาตรฐาน

ศั ก ยภาพในการรองรั บ ของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมชุมชน
(30 คะแนน)

27.35

91.16

81 ขึ้นไป

ดีเยี่ยม

ศักยภาพด้านการจัดการของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมชุ มชน
(40 คะแนน)

33.55

83.88

71 - 80

ดีมาก

ศักยภาพด้านการดึงดูดใจของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมชุมชน
(10 คะแนน)

9.37

93.7

61 - 70

ดี

ศั ก ยภาพการบริ ก ารของแหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมชุมชน
(20 คะแนน)

17.94

89.7

51 - 60

ปานกลาง

รวม (100 คะแนน)

88.21

ดีเยี่ยม

น้อยกว่า 50

ควรปรับปรุง

2. เพื่อพัฒนาฐานเรียนรู้ภายในชุมชนนางบวช-เขาพระ อาเภอเดิมบางนางบวช จัง หวัดสุพรรณบุรี มี
ประเด็นที่น่าสนใจคือ การตั้งถิ่นฐานของชุมชนนางบวช-เขาพระ พบว่า ชุมชนพื้นที่บริเวณลุ่มแม่น้าท่าจีนอยู่ระหว่าง
แม่น้าเจ้าพระยาทางฝั่งตะวั นออกและแม่น้าแม่กลองทางฝั่งตะวันตก โดยมีแม่น้าท่าจีนเป็นแม่น้าสาขาสายสาคัญ
สายหนึ่งของภาคกลาง เป็นต้นกาเนิดของการตั้งถิ่นฐานและบ่อเกิดแห่งอารยธรรมต่างๆ ของประเทศและภูมิภาค
แถบนี้ตั้งแต่สมัยโบราณสืบเนื่องจนถึงปัจจุบัน (เสาวภา พรสิริพงษ์ และคณะ, 2551) ด้วยความที่ลุ่มแม่น้าท่าจีนมี
ขอบเขตที่อุ ดมสมบูร ณ์ กระจายไปอย่ างกว้ างขวางและมี การตั้ง ถิ่ นฐานมากยิ่ง ขึ้ น โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง จั ง หวั ด
สุพรรณบุรี ดังนั้นจังหวัดสุพรรณบุรีจึงเป็นจังหวัดที่มีความสาคัญทางการเมืองและเศรษฐกิจ เป็นศูนย์กลางทางการ
ค้าขายมาแต่ในอดีตจากปัจจัยทางสภาพภูมิศาสตร์ที่เอื้ออานวย บริเวณลุ่มแม่น้าท่าจีนจึงเป็นแหล่งที่ตั้งถิ่นฐานของ
มนุษย์ มีพัฒนาการทางสังคมวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ บ้านเรือนที่อาศัยจะอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลายเป็นชุมชน
มาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน โดยศูนย์กลางของการตั้งถิ่นฐานชุมชนมักปรากฏว่า มีต้นไม้เทพาอารักษ์ การนับ
ถือผี การสร้างวัดหรือศาลขึ้นใหม่โดยมีสิ่งเคารพร่วมกัน จากลักษณะของแม่น้าและลาคลองที่ไหลลงสู่ทะเลย่อม
ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวของผู้คนทั้งจากภายนอกและภายในเข้ามาตั้งหลักแหล่งที่อยู่อาศัยอย่างถาวร ทั้งชาวไทย
ชาวลาว ชาวจีน ชาวมอญ ชาวญวน และชาวเขมร เกิดเป็นสังคมลุ่มแม่น้าอันมีลักษณะเด่นที่สาคัญคือ การเป็น
สัง คมเกษตรกรรมทานาทาสวน และทาการค้าขาย (ศรีศักร วัล ลิโ ภดม, 2000) รากฐานในการดาเนินชีวิตจะ
เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลานาน ดังจะเห็นได้จากภูมิปัญญาขนม
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พื้นบ้านที่นาวัตถุดิบท้องถิ่นมาเป็นส่วนประกอบ เช่น แป้งข้าว น้าตาล และกะทิ ใช้วัสดุในท้องถิ่นเป็นใบตอง ใบจาก
ในการห่อ ขนมที่ได้อย่างเช่น ขนมต้ม ขนมตาล ขนมชั้น ขนมเทียน ถั่วแปป ขนมไข่ปลา ซึ่งทั้งหมดนิยมเตรียมขึ้น
เพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา งานบุ ญ ประเพณีชุมชน และฤดูกาลเก็บเกี่ยว การแต่งกายก็จะเป็นไป
ตามประเพณีนิยมตามช่วงเทศกาลนั้นๆ

ภาพที่ 1 ทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมวิถีลุ่มแม่น้าท่าจีน นางบวช-เขาพระ อาเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่มา: ผู้วิจัย (2561)
และด้วยความมั่งคั่งจากทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมวิถีลุ่มแม่น้าท่าจีนจะเห็นได้ว่ากิจกรรมการ
ท่องเที่ยวของชุมชนยังสามารถพัฒนาเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวทางน้าโดยเชื่อมโยงกับพื้นที่ต่างๆ ที่แม่น้าท่าจีนไหล
ผ่านดัง ปรากฏในแผนที่ (ภาพที่ 2) และเพื่อสร้างความสาเร็จดังกล่าวให้เป็นรูป ธรรมมากขึ้นภายใต้การนาของ
ปลัดเทศบาลตาบลนางบวช โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์ พัฒนาฐานเรียนรู้ภายในชุมชนนาง
บวช-เขาพระ อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมวิถีชุมชน
ลุ่มแม่น้าท่าจีนต่อไป

ภาพที่ 2 แผนที่ชุมชนลุ่มแม่น้าท่าจีน นางบวช-เขาพระ อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่มา: google earth (โปรแกรมออนไลน์, 2562)
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่อง ศักยภาพทางวัฒนธรรมวิถีชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวนางบวช-เขาพระ อาเภอเดิม
บางนางบวช จัง หวัดสุพรรณบุรี ในครั้ง นี้ ผลที่ได้จ ากการวิจัยสามารถนามาอภิปรายผลได้ดัง นี้ อัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมวิถีชุมชนลุ่มแม่น้าท่าจีน อดีตเคยเป็นศูนย์กลางคมนาคมติดต่อและเป็นเส้นทางการแลกเปลี่ยนสินค้าที่
เรียกว่า “ตลาดชุมชนริมน้า” ดังนั้นจึงมีร่องรอยของการเลือกตั้งถิ่นฐานบ้ านเรือนที่อยู่อาศัยที่สะท้อนถึงเรื่องราว
ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา และวิถีชุมชนลุ่มแม่น้าที่ประกอบกิจกรรมซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างกันจนกลายเป็น
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ตลาดชุมชนริมน้าโดยยังคงปรากฏหลงเหลืออยู่เป็นจานวนมากทั้งยังคงไว้ซึ่งความเป็นท้องถิ่น มีการถ่ายทอดทาง
ประเพณี วัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ และวิถีชีวิตผู้คนที่สืบต่อกันมาตั้งแต่อดีต แต่สิ่งที่ชุมชนควรได้รับการพัฒนา
เพิ่มเติมคือมิติด้านการตลาด สื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนิดา บัวงาม และคณะ (2546) ที่ได้
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวตลาดน้าวัดลาพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม พบว่า ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ ได้แก่ การพัฒนากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทุกระดับและมีจุดประชาสัมพันธ์ที่
เป็นระบบจะทาให้ผู้คนรู้จักสถานที่สาคัญมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้การเพิ่มมูลค่าศักยภาพทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ ยว
จ าเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ในที่นี้คือรูปแบบการผลิตซ้าทางวัฒนธรรม
สอดคล้องกับ Aaker. (2001: 154) และสุพาดา สิริกุตตา (2557) ซึ่งการนาเสนอผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวที่เหนือกว่าและ
แตกต่างจากคู่แข่งขัน เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของแหล่งท่องเที่ยวจะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจมาเที่ยวซึ่ง จะ
ส่งผลให้เกิดการมาเที่ยวซ้าและการบอกต่อทั้งนี้ผลิตภัณฑ์หรือทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวนั้นต้องมีอัตลักษณ์ชุมชน (Community Identity) มีความแตกต่าง
ที่ไม่มีทั่วไปสากลทาให้เกิดเป็นความโดดเด่นซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของชลธิชา
มาลาหอม (2555) นอกจากนี้ การท่องเที่ยวชุมชนควรเน้นความเข้าใจในวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมทั้งในส่วนของ
เจ้าบ้าน (host) และผู้มาเยือน (guest) เกิดเป็นแรงผลักดันให้ช่วยกันอนุรักษ์สืบทอดและถ่ายทอดประเพณี ค่านิยม
ความเชื่อ เป็นการคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของชุมชน สอดคล้องกับ Boonratana (2010) การท่องเที่ยวเป็นมากกว่า
การค้าการขายเพราะยังเป็นการเชื่อมโยงและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกัน
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษากระบวนการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
2. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย
3. ควรศึกษาถึงผลกระทบทางการท่องเที่ยวที่มีต่อท้องถิ่น
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รูปแบบการประยุกต์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านหมอลาสาหรับกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน
หมู่บ้านหมอลาบ้านปลาค้าว จังหวัดอานาจเจริญ
An Application of Mo Lam Performing Arts for Tourism Activity,
Ban Pla Khao Mo Lam Village, Amnat Charoen Province
ดร.ชัยณรงค์ ศรีรักษ์1, เบญจมาพร ปีตะวนิค2, ไอรดา ทิพมลทา2, กริษฐา ปินตาคา2
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บทคัดย่อ
บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษามรดกทางวัฒนธรรมประเภทศิลปะการแสดงพื้นบ้านหมอ
ลาของหมู่บ้านหมอลาบ้านปลาค้าว จังหวัดอานาจเจริญ และ 2) ศึกษารูปแบบการประยุกต์ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
หมอลาสาหรับกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน หมู่บ้านหมอลา บ้านปลาค้าว จังหวัดอานาจเจริญ ตามกรอบการศึกษาแบบ
ปรากฏการณ์นิยม โดยใช้แนวคิด มรดกทางวัฒนธรรม (Culture Heritage) ศิลปะการแสดงพื้นบ้านหมอลา การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน กลุ่มชาติพันธุ์ภูไท เก็บข้อมูลโดยการศึกษาเอกสารร่วมกับข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสังเกตแบบ
ไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ได้แก่ จากผู้ให้ข้อมูลสาคัญประกอบด้วย ผู้นา
กลุ่ ม โฮมสเตย์ ห มู่ บ้ า นปลาค้า ว สมาชิ ก ในชุ ม ขน และปราชญ์ ห มอล า โดยใช้ วิ ธี เ ลื อ กแบบเจาะจงคุณสมบัติ
(Purposive Sampling) จานวน 30 ราย ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis) และนาเสนอข้อค้น พบ
แบบพรรณนาความ พบว่า
มรดกทางวัฒนธรรมประเภทศิลปะการแสดงพื้นบ้านหมอล าของหมู่บ้านหมอลาบ้านปลาค้าว จังหวัด
อานาจเจริญ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ จาก การเล่าเรื่องในรูปแบบนิทาน หรือคาสอน
ต่อมาพัฒนาใส่ทานอง จังหวะ ใส่เครื่องดนตรี เกิดเป็นรูปแบบหมอลาพื้น ลากลอน ลาชิงชู้ และลาหมู่ เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านหมอลาของท้องถิ่นไว้ และเพื่อให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวหลากหลาย
รูปแบบในการประยุกต์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านหมอลาสาหรับกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน หมู่บ้านหมอลาบ้ านปลาค้าว
จังหวัดอานาจเจริญ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ประยุกต์ และสร้างใหม่ ภายใต้สโลแกน “มัดหมี่ดอกสะแบง เบิ่งแยงหมอลา
เรียนรู้หัตถกรรม วัฒนธรรมบ้านปลาค้าว”
คาสาคัญ: การประยุกต์ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน, ชุมชนท่องเที่ยว, ศิลปะการแสดงพื้นบ้านหมอ
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ABSTRACT
The objectives of this academic article are to: 1) study Mo Lam performance cultural
heritage of Ban Pla Khao Mo Lam Village, Amnat Charoen Province and; 2) study application of Mo
Lam performance culture for community tourism activity, Ban Pla Khao Mo Lam Village, Amnat
Charoen Province. This study is conducted under phenomenalism study framework with application
of cultural heritage, Mo Lam performing arts and tourism by Phu Thai ethnic group. The data is
compiled from document study together with primary data derived from non-participant
observation and semi-structured in-depth interview. The key informants consist of thirty cases of
Ban Pla Khao homestay leaders, community members and Mo Lam scholars. They are selected by
purposive sampling method. The content analysis is applied and the results are presented in
description. The results indicate that: Mo Lam performing arts of Ban Pla Khao Mo Lam Village,
Amnat Charoen Province has been inheriting for generations through folk tales and teachings. Since
then, melody, rhythm and music have been added and developed to Mo Lam Phuen (storytelling),
Lam Klon (poet singing), Lam Ching Chu (three male singers sing to flirt one female singer) and Lum
Moo (singing team). To preserve Mo Lam performing arts and create tourism activities applied with
Mo Lam, Ban Pla Khao Mo Lam Village preserves, restores, applies and rebuilds under the slogan
“Wear Madmee Doksabang, Watch Mo Lam, Learn Handicraft and Culture of Ban Pla Khao”.
Keywords: Local Performing Arts Application, Tourism Community, Mo Lam Local Performing Arts
ความสาคัญของปัญหา
การท่องเที่ยวถือเป็นสิ่งที่สาคัญอย่างมากในปัจจุบันเพราะช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยในแต่ละปี
เป็นจานวนมาก เนื่องจากประเทศไทยนั้นมีทรัพยากรที่หลากหลายทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมจึงเป็นสาเหตุที่ทา
ให้มนุษย์เกิดแรงจูงใจที่จะมาท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน หรือผ่อนคลายความเครียดจากการทางาน (อธิป จันทร์สุริย์ ,
2560) ถึงแม้ว่าทรัพยากรทางการท่องเที่ยวจะมีจานวนมาก แต่ทรัพยากรทุกอย่างนั้นล้วนมีข้อจากัด และเป็นไปได้
ยากที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม รวมไปถึงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ ให้คงอยู่เป็น
เอกลักษณ์ของคนในชุมชนและเป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชนเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานชีวิต จึงเกิดเป็น
การท่องเที่ยวโดยชุมชน (วีระพล ทองมา, ม.ป.ป.) ทั้งนี้ รูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นการ
ท่องเที่ยวที่ให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัส ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมและ
ประเพณีต่างๆ ในชุมชนท้องถิ่นและให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้กับสมาชิกในชุมชน โดยแต่ละชุมชนนั้นก็จะมีวิถีการ
ดาเนินชีวิตที่แตกต่างกันออกไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน, 2555) ดังนั้นรูปแบบและ
กิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชุมชนจึงต้องนาเสนอผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนนั้นๆ ซึ่งส่วน
ใหญ่พบว่าชุมชนท่องเที่ยวแต่ละแห่งเน้นเอามรดกทางวัฒนธรรมมาประยุกต์ร่วมในการจัดการท่องเที่ย ว ได้แก่ งาน
ฝีมือหัตถกรรม ตลอดจนการแสดงที่เกี่ยวข้องกับประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น เนื่องจากเป็นสิ่ง ที่แสดงถึ ง ภูมิ
ปั ญ ญาและวิ ถี ชี วิ ต ของคนในท้ อ งถิ่ น ตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น และแตกต่ า งกั น ออกไปในแต่ ล ะภู มิ ภ าค โดย
ศิลปะการแสดงภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน เป็นศิลปะการแสดงที่เกิดจากการเลียนแบบท่าทางการทา
มาหากิน การทางานในชีวิตประจาวันของชาวอีสาน มีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันไปตามสภาพและความ
เป็นอยู่ของแต่ละท้องถิ่น ศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสานนั้นมีลักษณะเรียบง่าย กระฉับกระเฉง ไม่ค่อยมีความอ่อน
ช้อย แต่มีท่าทาง และลีลาที่งดงาม (อ้างถึงใน จารุวรรณ ธรรมวัตร, 2530) เช่น ศิลปะการแสดงหมอลา ซึ่งเป็น
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เอกลักษณ์ของคนอีส านเป็นจุดที่ดึง ดูดให้นักท่องเที่ยวทั้ง ชาวไทยและชาวต่างชาติอยากเข้ามาสัมผัส และเปิ ด
ประสบการณ์จากเจ้าของวัฒนธรรมโดยตรง
หมู่บ้านหมอล าบ้านปลาค้าว จัง หวัดอานาจเจริญ จึง เป็นชุมชนตัวอย่างในการท่องเที่ยวเชิง อนุรั ก ษ์
วัฒนธรรมด้านหมอลา มีกิจกรรมเกี่ยวกับการแสดงหมอลามากมาย เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่รวมหมอลาไว้มากที่สุด
ในประเทศไทย โดยมีคนในชุมชนเกือบ 3,000 คน นั้นเป็นหมอลากันทุกคน หมู่บ้านหมอลาบ้านปลาค้าวนั้นมีรายได้
จากการแสดงหมอลาถึงปีละ 20 ล้านบาท (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , 2557)
นอกจากการแสดงหมอลาที่มีชื่อเสียงแล้วยังมีกิจกรรมต่างๆ อีกมากมายในชุมชน เช่น การชมการแสดงกลองยาว
ตั ก บาตรตอนเช้า ชมวิ ถี ชี วิ ต ในชุม ชน ชมงานแกะสลัก ไม้ งานทอผ้ า งานจั ก สานไม้ ไ ผ่ ชมโบราณสถานและ
โบราณวัตถุรวมไปถึงชมแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญภายในชุมชน (สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน, 2556)
จากที่ ก ล่ า วมาคณะผู้ วิ จั ย เล็ ง เห็ น ความส าคั ญ ของการน าศิ ล ปวั ฒ นธรรมมาเป็ น สิ่ ง ดึ ง ดู ด ใจเพื่ อ ให้
นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสประสบการณ์ที่แปลกใหม่ และได้ทดลองปฏิ บัติ จนเกิดเป็นรายได้ของคนในชุมชนเอง ทา
ให้คนในชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และยังเป็นการรักษาเอกลักษณ์ความเป็น
ไทย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) ศึกษามรดกทางวัฒนธรรมประเภทศิลปะการแสดงพื้นบ้านหมอลาของหมู่บ้านหมอลาบ้านปลาค้าว
จังหวัดอานาจเจริญ และ
2) ศึกษารูปแบบการประยุกต์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านหมอลาสาหรับกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน หมู่บ้าน
หมอลา บ้านปลาค้าว จังหวัดอานาจเจริญ
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาศิลปะการแสดงพื้นบ้านหมอลา มรดกทางวัฒนธรรม
กลุ่มชาติพันธุ์ภูไท
ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย ศึกษาจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญที่ใช้ในการศึกษา แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
1. ปราชญ์หมอลาชาวบ้าน หมู่บ้านหมอลาบ้านปลาเค้า จังหวัดอานาจเจริญ
2. คณะกรรมการท่องเที่ยวชุมชน หมู่บ้านหมอลาบ้านปลาเค้า จังหวัดอานาจเจริญ
3. ผู้นาชุมชน หมู่บ้านหมอลาบ้านปลาเค้า จังหวัดอานาจเจริญ
4. สมาชิกหมู่บ้าน หมู่บ้านหมอลาบ้านปลาเค้า จังหวัดอานาจเจริญ
ระเบียบวิธีการศึกษา
ใช้ แ นวทางการศึ ก ษาตามกรอบปรากฏการณ์ นิ ย ม โดยใช้ แ นวคิ ด มรดกทางวั ฒ นธรรม ( Culture
Heritage) ศิล ปะการแสดงพื้นบ้านหมอลา การท่ องเที่ยวโดยชุมชน กลุ่มชาติพันธุ์ภูไท เก็บข้อมูล โดยการศึกษา
เอกสารร่วมกับข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จ ากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง ได้แก่ จากผู้ให้ข้อมูลสาคัญประกอบด้วย ผู้นากลุ่มโฮมสเตย์หมู่บ้านปลาค้าว สมาชิกในชุมขน และปราชญ์
หมอลา โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจงคุณสมบัติ (Purposive Sampling) จานวน 30 ราย ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
(content analysis) และนาเสนอข้อค้นพบแบบพรรณนาความ
แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
หมอลา เป็นศิลปะการแสดงของชาวอีสาน ที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนชาวอีสาน หมอ
ลายังเป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมไม่แม้แต่ภาคอีสานแต่ยังกระจายไปทั่วทุกภูมิภาค แต่ยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าหมอ
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ลามีมาตั้งแต่สมัยใด และมีการพัฒนาให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของแต่ละยุคแต่ละสมัย หมอลายังสะท้อนให้เห็น
ถึงอัตลักษณ์ของอีสาน ซึ่งมีครบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นทัศนคติ รสนิยม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การขับร้อง
หมอลาในสมัยก่อน คือเป็นการที่ผู้เฒ่าผู้แก่ขับร้องให้รุ่นหลานฟังเหมือนเป็นการเล่านิทาน ที่สอนและสอดแทรก
ความรู้ และความเชื่อเอาไว้ ภายหลังเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาขึ้นโดยการนาเครื่องดนตรีมาประกอบการ
แสดง เพื่อให้เกิดความบันเทิง สนุกสนาน ทาให้เกิดการอยากมีส่วนร่วมและสืบทอดศิลปะการแสดงหมอลาไว้ (ทรง
วิทย์ พิมพะกรรณ์, 2553) ซึ่งศิลปะการแสดงพื้นบ้านหมอลา ได้หลายประเภท ดังนี้ 1) หมอลาพื้น เป็นเหมือนการ
เล่านิทาน แถบอีสานเรียกว่า พื้น หมอลาจะแสดงกิริยาท่าทางของตัวละครที่กาลังแสดงอยู่ การลาพื้นจะไม่มีเวที
และไม่มีฉาก เป็นการนั่งลากับพื้นคนเดียว แต่จะแสดงได้ทุกตัวละคร ช่วงแรกจะยังไม่มีเครื่องดนตรีประกอบ 2)
หมอลากลอน ลากลอนมี 3 ทานอง ประกอบด้วย ลาทางสั้น ลาทางยาว ลาเต้ย จะมีทั้งลาคนเดียวและลา 2 คน แต่
เดิมลากลอนจะมีเครื่องดนตรีประกอบเพียงอย่างเดียว นั่นก็คือ แคน ต่อมาได้มีการพัฒนาเอาพิณและกลองเข้ามา
ประกอบด้วย เพื่อให้มีจังหวะที่สนุกมากยิ่งขึ้น 3) หมอลาหมู่ ได้รับอิทธิพลมาจากลาตัดของภาคกลาง มีการจัดเวที
และมีฉากประกอบ มีการเอาเครื่องดนตรีมาปรกอบทั้งแคน พิณ อีกทั้งยังเอาเครื่องดนตรีสากลเข้ามาร่วมด้วย นั่นก็
คือ กีต้าร์ เบส กลองชุด มอร์แกน คีย์บอร์ด 4) หมอลาเพลิน เป็นการประยุกต์ให้มีจังหวะที่สนุกสนาน เร้าใจมาก
ยิ่งขึ้น หรือเรียกอีกอย่างว่า กากขาขาว การแสดงจะมีความคล้ายกับลิเก มีการแต่งกายที่แตกต่างจากหมอลาเพลิน
จะมีการแสดงที่หลากหลายและเน้นที่การฟ้อนให้ออกมาอย่างพร้อมเพียง ดนตรีที่ใช้ประกอบจะมีแคน และกลอง
โทน (พิทยวัฒน์ พันธะศรี, 2559)
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นการท่องเที่ยวประเภทหนึ่งที่เน้นการศึกษาหาความรู้ในพื้นที่หรือบริเวณ
ที่มีคุณลักษณะที่สาคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยการเข้าไปสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรม ของ
คนในสังคมนั้นที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผ่านขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนาภาษา อาหาร สิ่งปลูกสร้าง การ
แต่งกาย สาหรับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1) แหล่งความเป็นอยู่และวิถี
ชีวิต แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประเภทนี้ผู้มาเยี่ยมชม สามารถสังเกตความเป็นอยู่ และวิถีชีวิตของชุมชนนั้น
โดยตนเองมิได้เข้าไปมีส่วนร่วมเช่น ชุมชนของชนเผ่าศูนย์วัฒนธรรม คุณค่าต่อส่วนรวมอยู่ที่การช่วยรักษาความ
หลากหลายของเชื้อชาติ คุณค่าต่อผู้เยี่ยมชมอยู่ที่การได้รับความรู้วิสัยทัศน์ความเข้าใจอันดีระหว่างกลุ่มชนเผ่าต่างๆ
และภูมิปัญญาของชนเผ่ารูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้ส่วนใหญ่เป็นการท่องเที่ยว ชมวิถีชีวิตใน
ชนบท ซึ่งหมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวในหมู่บ้านชนบทที่มีลักษณะ วิถีชีวิตและผลงานสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์
พิเศษ มีความโดดเด่น เพื่อความเพลิดเพลิน ได้ความรู้ดูผลงานสร้างสรรค์และภูมิปัญญาพื้นบ้าน มีความเข้าใจใน
วัฒนธรรมท้องถิ่น บนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสานึกต่อการรักษา มรดกทางวัฒนธรรม และ คุณค่าของ
สภาพแวดล้อมโดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยว และ 2) แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
และหัตถกรรมพื้นเมือง แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประเภทนี้ผู้เยี่ยมชมสามารถเข้าไปมีส่วนร่วม ในกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมประเพณีและซื้อสินค้าของที่ระลึกจากผู้ประกอบหัตถกรรม คุณค่ าต่อส่วนรวมอยู่ที่การรักษามรดก ความ
หลากหลายของวัฒนธรรม คุณค่าต่อผู้เยี่ยมชมอยู่ที่ความพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีและ
การได้ ซื้อสิ่งของที่ระลึกที่พอใจตัวอย่างเช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์เป็นต้น รูปแบบการท่องเที่ยวที่
เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้จึงเป็นการท่องเที่ยว ชมวัฒนธรรมและประเพณีซึ่งหมายถึงการเดินทางท่องเที่ยว
เพื่อชมงานประเพณีต่างๆ ที่ชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นๆจัดขึ้น ได้รับความเพลิดเพลินตื่นตาตื่นใจในสุนทรียศิล ป์เ พื่อ
ศึกษาความเชื่อ การยอมรับนับถือ การเคารพ พิธีกรรมต่างๆ และได้รับความรู้ มีความเข้าใจต่อสภาพสังคมและ
วัฒนธรรม มีประสบการณ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นบนพื้นฐาน ของความรับผิดชอบและมีจิตสานึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อม
และมรดกทางวัฒนธรรม โดยประชาคมในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเที่ยว
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การอนุรักษ์วัฒนธรรม

บริบทพื้นที่ชุมชน

หมู่บ้านหมอลาบ้านปลา
ค้าว

ศิลปะการแสดง
พื้นบ้านหมอลา

ผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม

มรดกทางวัฒนธรรม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ผลการศึกษา
ประวัติศาสตร์หมู่บ้าน
จากการสัมภาษณ์ (พรรวินท์ แก้วใส) เล่าว่าเมื่อประมาณ 150 - 200 ปี มาแล้ว มีนายพรานเกิ้ น กับ
นายพรานสีโท พร้อมลูกน้องสมุน อพยพครอบครัวจากหนองบัวลุ่มภู (หนองบัวลาภูในปัจจุบัน) เดินทางโดยการนั่ง
หลังช้างมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านขามเฒ่า อาเภอพนา จังหวัดอุบลราชธานี ต่อมาสองนายพรานได้ออกมาหาล่าเนื้อ
ในละแวกนี้ ซึ่งเรียกว่า ป่าดงใหญ่ ผู้คนทั้งหลายไม่กล้าที่จะเข้ามาเพราะกลัวผีสาง กลัวสัตว์ร้าย แต่สองนายพราน
ผู้เชี่ยวชาญการล่าเนื้อ ไม่ได้มีความกลัวแม้แต่น้อย จึงชวนกันมาพักแรมล่าเนื้อในบริเวณป่าหนาทึบตรงที่ตั้งหมู่บ้าน
ปลาค้าวในปัจจุบัน บริเวณนี้มีลาห้วย มีหนองน้า มีสัตว์ป่าดุร้ายอยู่มากและมีหมู่ปลาชุกชุมมากเช่นกัน แหล่งน้า
ธรรมชาติและลาห้วยซึ่งอุดมสมบูรณ์ด้วยปลาน้าจืดนานาชนิด และในลาห้วยที่เป็นคุ้งน้าลึก เรี ยกว่า กุด ซึ่งในกุด
นั้นมีปลาเนื้ออ่อนประเภทหนึ่งจานวนมาก ชาวบ้านเรียกกันว่าปลาค้าว เนื่องจากในละแวกนั้นมีปลาค้าวเยอะ โดย
ลักษณะของปลาค้าวว่ามีลักษณะเด่นคือเป็นปลาน้าจืด จัดอยู่ในตระกูลปลาเนื้ออ่อน มีส่วนหัวและจะงอยปากยื่น
แหลมออกมา มีปากที่กว้างมาก มุมปากอยู่ เลยด้านหลังของลูกตา มีฟันแหลมเล็กบนขากรรไกร มีดวงตาที่เล็ก มี
หนวดที่ริมฝีปากยาวถึงครีบก้น หัวและลาตัวตอนหน้าแบนข้างเล็กน้อย แต่ตอนท้ายแบนข้างมาก ส่วนหลังมีลักษณะ
ป่องออก ครีบหลังอันเล็กมีปลายที่แหลมคม ครีบหางเว้า ตื้น ครีบก้นยาว ครีบอกใหญ่ ตัวมีสีเงินวาวอมเขียวอ่อน
ด้านหลัง ปลาค้าวบางตัวมีแถบยาวสีคล้าที่ด้านข้างลาตัว ด้านท้องสีจาง ปลาค้าวบางตัวอาจมีครีบคล้าอมเหลือง
อ่อน มีขนาดโดยเฉลี่ย 70-80 เซนติเมตร มักหากินในเวลากลางคืน อาหารที่หากินได้แก่ ปลาและสัตว์น้าขนาดเล็ก
กว่า “เนื่องจากมีปลาค้าวเยอะจึงเรียกชื่อหมู่บ้านนี้ว่า หมู่บ้านกุดปลาค้าว ซึ่งต่อมาการพูดให้สั้นลง เหลือแค่หมู่บ้าน
ปลาค้าวในปัจจุบัน” (พรรวินท์ แก้วใส)
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ภาพประกอบที่ 2: ปลาค้าวขาว
ที่มา : https://www.wikiwand.com/th/ปลาค้าวขาว_(สกุล)
ชุมชนหมู่บ้านปลาค้าว เป็นชุมชน ชอบความสนุกสนาน มีศิลปวัฒนธรรมที่ ลือชื่อ นั่นก็คือหมอลา ถือ
เป็นศิลปวัฒนธรรมด้านการแสดงที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มีการแสดงดนตรี กลองยาว เป่าแคน ดีดพิณ กล่อมลูก
ราผญา เมื่อ 20 - 30 ปีที่แล้ว หมู่บ้านปลาค้าวได้นาชื่อเสียงอันโด่งดังและสร้างรายได้ให้กับหมู่บ้านปีละหลายล้าน
บาท
พัฒนาการสู่ชุมชนท่องเที่ยวหมอลา
ประชากรในท้องถิ่นมีเชื้อสายภูไท “เป็นภูไทมาจากลาว มีติดตัวมาจากประเทศลาวมีเอกลักษณ์อยู่แล้ว
ไม่ใช่แค่หมอลา แต่ยังมีงานฝีมือ แกะสลักอีก” “นี่ไงนั่งอยู่นี่ก็ภูไทกันหมด เดี๋ยวพูดให้ฟัง กินน้าก็พูดกิ้นหนั่ม (เสียง
สั้น) มาอองแหน่ คือ ขี่หลัง นี่ภาษาบ้านปลาค้าวมันไม่เหมือนใครหรอกเพราะนี่มันบ้านเรา” (พ่อเหรียญชัย โพธา
นทร์) มีวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาคือ “หมอลา” หมอลาเกิดมาตั้งแต่เมื่อไรไม่มีใครรู้ แต่สืบตานานทราบว่าหมอลาเกิด
มาจาก การเล่านิทานให้เด็กฟัง ต่อมาพัฒนาใส่ทานอง จังหวะ ใส่เครื่องดนตรีแคน ลาคนเดียวเป็นเรื่องราว เรียก
หมอลาพื้น ลาสองคนเรียกหมอลากลอน หรือหมอลาคู่ ลาสามคนเรียกหมอลาชิงชู้ ต่อมาได้พัฒนามาเป็นหมอลาหมู่
โดยหมู่บ้านปลาค้าวเป็นหมู่บ้านแรกที่ก่อตั้ง “หมอลาหมู่” โดยพ่อสุด โสระเวช เพราะได้รับประสบการณ์จากการ
เป็นหมอลากลอน และพระเอกลิเกมาก่อน เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2491 ได้เดินทางไปจังหวัดยโสธรกับพระภิกษุสงฆ์
และได้ไปเห็นว่ามีการเทศนาและมีการแสดงประกอบ ซึ่งการแสดงนั้นเรียกว่า “การแสดงตับเต่า” เลยเกิดความคิด
ว่าน่าจะแสดงเป็นหมอลา จึงเกิดเป็นหมอลาหมู่ ช่วงแรกของหมอลาหมู่จะมีสมาชิกประมาณ 10 คน โดยคณะแรกมี
ชื่อว่า “ส.อุไรศิลป์” ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2505 ต่อมาเริ่มมีการรับงานแสดงเยอะขึ้นในละแวกจังหวัดอุบลราชธานี
อานาจเจริญ จนกาเนิดคณะหมอลาขึ้นอีกหนึ่งคณะ คือ “ส.อุไรศิลป์ 2” ต่อมาได้แยกออกเป็น 2 คณะ คุณพ่อสุด
โสระเวช ได้ตั้งคณะเงาฟ้าอัศวิน คุณพ่อถิน ดวงมณีย์ ตั้งคณะ ถ.บันเถิงศิลป์ ซึ่งได้รับความนิยมมีชื่อเสียงรับงานไป
แสดงทั่วภาคอีสาน ต่อมาคุณพ่อหนูสิน อินหงษา กับอาจารย์ใหญ่เดช รอบโลก จึงได้ร่วมกันตั้งคณะหมอลาหมู่
ขึ้นมาอีกชื่อ คณะดาวจรัสแสง ซึ่งเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในวงการบันเทิง ต่อมามีคณะหมอลาหมู่เ กิดขึ้นมากมาย
ประมาณ 20 คณะ เนื่องจากวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเติบโตอย่างรวดเร็ว ทาให้คนสามารถหาดูหมอลาได้ตาม
โทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ตหรือสื่อต่างๆ จนทาให้การแสดงสดหมอลาเริ่มไม่ค่อยมีคนจ้าง จนในที่สุดก็เหลือไม่กี่คณะ

ภาพประกอบที่ 3-4: โฮมสเตย์หมู่บ้านหมอลาบ้านปลาค้าว (ไอรดา ทิพมลทา, 2561)
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จนเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ชาวบ้านได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งโฮมสเตย์ขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านหมอลาของท้องถิ่นไว้ และเกิดเป็นการกระจายรายได้สู่คนในชุมชนเพื่อ
ไม่ให้คนในชุมชนละทิ้งถิ่ นฐานที่อยู่อาศัยของตนเองรวมไปถึงสร้างความสามัคคีให้กับคนในชุมชน โดยดาเนินงาน
เป็ น หมู่ บ้ า นท่ อ งเที่ ย วตามนโยบายของจัง หวั ด มี ค ณะกรรมการ 36 คน มี บ้ า นพั ก เข้ า ร่ ว มโครงการ 25 หลัง
ดาเนินงานต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น สานักงาน
จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตาบล จัดเป็นหมู่บ้านโฮมสเตย์ “บ้านหมอลา” ไว้ต้อนรับ
นักท่องเที่ยว ผ่านมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยเมื่อปีพ.ศ.2548, 2550, 2552 และปีพ.ศ.2556 หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
คือหมอลา “วิวัฒนาการของหมอลาต้องปรับต้องเปลี่ยนไง เพื่อให้มันอยู่ในสังคมได้ เพราะว่าโลกมันเปลี่ยนเขาเลย
ต้องปรับ ปรับตามโลกไง” (พ่อเหรียญชัย โพธารินทร์) ปัจ จุบันคณะหมอล าได้มีการพัฒนาประยุกต์การแสดง
ออกเป็นหลายรูปแบบ เช่น หมอลากลอน หมอลาซิ่ง หมอลาหมู่ หมอลาภูไท และหมอลาผสมวงดนตรี นาไปแสดง
ในงานต่างๆ จนกลายเป็นอัตลักษณ์ของหมู่บ้านปลาค้าวและเป็นที่เลื่องลือไปทั่วประเทศไทย
รูปแบบศิลปะการแสดงพื้นบ้านหมอลาสาหรับกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน บ้านปลาค้าว จังหวัดอานาจเจริญ
กิจกรรมการท่องเที่ยวดาเนินไปภายใต้สโลแกน “มัดหมี่ดอกสะแบง เบิ่งแยงหมอลา เรียนรู้หัตถกรรม
วัฒนธรรมบ้านปลาค้าว” โดยเน้นแสดงโชว์หมอลา จากการศึกษาพบว่าหมู่บ้านหมอลาบ้านปลาค้าวมีมรดกทาง
วัฒนธรรมอย่างศิลปะการแสดงพื้นบ้านหมอลาที่เป็นอัตลักษณ์สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ภูมิปัญญา ความเป็นอยู่ของ
ชาวอีสานที่ติดตัวมาตั้งแต่อดีต และถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นโดยศิลปะการแสดงพื้นบ้านหมอลาได้มีพัฒนาการมา
อย่างยาวนานตั้ง แต่หมอล าพื้น หมอล ากลอน หมอล าซิ่ง จนไปถึง หมอล าหมู่ โดยหมอล านั้นถือว่าเป็นหนึ่ง ใน
กิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการทางานของชาวบ้านในสมัยนั้นซึ่งได้รับความนิยมทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ หมู่บ้านปลาค้าวซึ่งเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงด้านการแสดงหมอลาจึงได้นาเอาศิลปะการแสดง
พื้นบ้าน “หมอลา” ที่เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมาเป็นสื่อศิลป์สร้างสรรค์ในการท่องเที่ยวของหมู่บ้านเพื่อเป็นการ
อนุ รั ก ษ์ ม รดกทางวั ฒ นธรรมไว้ ให้ อยู่ คู่กั บหมู่ บ้า นอี กทั้ ง ยั ง เป็น การสร้า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กับ คนในชุม ชนและ
ประเทศชาติ โดยประเภทของหมอลาที่มีการจัดแสดงเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยว ดังนี้
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ตารางที่ 1 รูปแบบการประยุกต์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านหมอลาสาหรับกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน
ประเภท
รายละเอียด
หมอลาพื้น
หมอลาพื้นเป็นหมอลาที่เก่าแก่ ที่สุด ในอดีตลาพื้นเป็นที่นิยมอย่าง
มาก จะถูกจ้างให้ไปแสดงในงานต่ างๆตามหมู่บ้า น โดยจะคิดค่าจ้างตาม
ระยะทางที่เดินทางไปแสดง หมอลาพื้นเป็นการลาแบบเล่านิทานของคนแก่
คนเฒ่ า ที่ เ ล่ า ให้ ลู ก หลานฟั ง เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งพระพุ ท ธศาสนา ค าสอนของ
พระพุทธศาสนา นิทานชาดกต่างๆ ซึ่งมี ลักษณะเป็นการลาเดี่ยว หรือ ลาคน
เดียว แสดงโดยการนั่งล ากับพื้นหรือเป็นเวทีพื้นยกขนาดเล็กๆ ผู้แสดงส่วน
ใหญ่จะเป็นผู้ชาย โดยใช้แคนเป็นดนตรีประกอบการแสดง ที่มีจังหวะช้าและมี
ความเศร้า การแต่งกายคือใส่เสื้อกับกางเกงขายาวและมีผ้าขาวม้ามาผูกไว้ที่
เอว เรื่องที่นามาเล่าส่วนใหญ่มาจากวรรณกรรมที่เป็นนิทานชาดก สอดแทรก
คาสอน ปรัชญาต่างๆ เพื่อเป็นการปลูกฝังคาสอนให้แก่ลูกหลานได้ ปัจจุบัน
หมอลาพื้นกาลังจะสูญหายไป เนื่องจากไม่ได้มีการสืบทอดกัน
หมอลากลอน
หมอล ากลอนหรือหมอล าคู่ มีลักษณะเป็นการลา ที่มีหมอล าชาย
หญิงสองคนลาสลับกันมีเครื่องดนตรีประกอบเพียงชนิดเดียว คือ แคน เนื้อหา
ของกลอนจะเป็ น การตอบโต้ ข องชายหญิ ง ซึ่ ง จะเป็ น เรื่ อ งราวทั้ ง ด้ า น
ประวัติศ าสตร์ ภูมิศ าสตร์ การทามาหากิน ขนบธรรมเนียมประเพณี บาป
บุญคุณโทษ ค่านิยมสังคม ข้อธรรมะไปจนถึง นิทาน ชาดก วรรณกรรมทาง
ศาสนาอย่าง 84,000 พระธรรมขันธ์ และข่าวสารการบ้านการเมือง ทาให้หมอ
ลาต้องมีไหวพริบในการโต้ตอบอย่างรวดเร็ว จึงจะทาการแสดงนั้นมีความสนุก
ยิ่ง ขึ้น โดยล ากลอนนั้นจะมีทานอง 3 ทานอง ได้แก่ ล าทางสั้น ล าทางยาว
และลาเต้ย ต่อมาได้มีการเพิ่มผู้ร้องเพิ่มอีกหนึ่งคน จะเป็นหญิงหรือชายก็ได้
โดยมี 2 ลักษณะคือ ผู้ชาย 2 คน ผู้หญิงคนเดียว และผู้หญิง 2 คนผู้ชายคน
เดียว หมอลาประเภทนี้จะร้องลาเรื่องในเชิงชู้สาว แย่งสามีภรรยา หมอลานี้
เรียกว่า “หมอลาชิงชู้”
หมอลาตังหวาย
หมอล าตัง หวาย เป็นทานองล าของหมอล าแคว้นสะหวั นนะเขต
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เรียกว่า “ขับลาตั่งหวาย” โดย คาว่า
“ตั่ง” ที่หมายถึงเก้าอี้นั่งขนาดเล็กที่ทามาจากไม้หวาย โดยได้มีการสันนิษฐาน
ว่าการขับล าตั่ง หวาย เป็นทานองหมอล าของคนในหมู่บ้านที่มีอาชีพทาตั่ง
หวาย และต่อมาทานองการขับล านี้ได้เผยแพร่เข้ามาสู่แถบภาคอีสานของ
ประเทศไทย จึง เพี้ยนเสียงเป็น “ล าตัง หวาย” ซึ่ง มีจัง หวะทานองไพเราะ
สนุกสนาน โดยเฉพาะเนื้อหากลอนลาจะมีเนื้อหาเป็นลาเกี้ยวพาราสีชายหญิง
และมีการร้องโต้ตอบกันอย่างสนุกสนาน
หมอลาหมู่

หมอลาหมู่หรือเรียกว่า “ลาเรื่องต่อกลอน” เป็นการแสดงที่ใช้ค น
ตั้ง แต่ 30 คนขึ้นไป คล้ายกับแสดงละคร มีการแต่ง ตั วตามลักษณะของตัว
ละครที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งหมู่บ้านปลาค้าวเป็นหมู่บ้านแรกที่ก่อตั้ง “หมอ
ลาหมู่” โดยพ่อสุด โสระเวช เพราะได้รับประสบการณ์จากการเป็นหมอล า
กลอน และพระเอกลิเกมาก่อน เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2491 ได้เดินทางไป
จังหวัดยโสธรกับพระภิกษุสงฆ์ และได้ไปเห็นว่ามี การเทศนาและมีการแสดง
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ประกอบ ซึ่ง การแสดงนั้นเรียกว่า “การแสดงตับเต่า ” เลยเกิดความคิดว่า
น่าจะแสดงเป็นหมอลา จึง เกิดเป็นหมอลาหมู่ ช่วงแรกของหมอลาหมู่จะมี
สมาชิกประมาณ 10 คน โดยคณะแรกมีชื่อว่า “ส.อุไรศิลป์” ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.
2505 ต่อมาเริ่มมีการรับงานแสดงเยอะขึ้ นในละแวกจัง หวั ดอุบลราชธานี
อานาจเจริญ จนกาเนิดคณะหมอล าขึ้ นอีก หนึ่ง คณะ คือ “ส.อุไรศิล ป์ 2”
ต่อมาได้แยกออกเป็น 2 คณะ คุณพ่อสุด โสระเวช ได้ตั้งคณะเงาฟ้าอัศวิน
คุณพ่อถิน ดวงมณีย์ ตั้งคณะ ถ.บันเถิงศิลป์ ซึ่งได้รับความนิยมมีชื่อเสียงรับ
งานไปแสดงทั่วภาคอีสาน ต่อมาคุณพ่อหนูสิน อินหงษา กับอาจารย์ใหญ่เดช
รอบโลก จึงได้ร่วมกันตั้งคณะหมอลาหมู่ขึ้นมาอีกชื่อ คณะดาวจรัสแสง ซึ่งเป็น
ที่รู้จักกันแพร่หลายในวงการบันเทิง ต่อมามีค ณะหมอลาหมู่เกิดขึ้นมากมาย
ประมาณ20 คณะ
ลาเพลิน

ลาเพลินมีพัฒนาการมาจากหมอลาหมู่ และเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ของ
หมอลาหมู่ โดยเป็นการลาที่มีจังหวะสนุกสนาน มีทานองคึกคัก เร้าใจ ซึ่งเป็น
ลาทางสั้นกึ่งลาทางยาว มีการใช้เครื่องดนตรีอย่างแคนและพิณ อีกทั้งยังมีการ
ใช้เครื่องดนตรีสากลเข้ามาประกอบเช่นเดียวกับหมอลาหมู่อีกด้วย ต่อมามี
การพัฒนาโดยใช้วงดนตรีลูก ทุ่ง มาประกอบ ซึ่ง หมอล าเพลินมีอีกชื่อ หนึ่ ง
เรียกว่า หมอลากกขาขาว เพราะฝ่ายหญิงจะใส่กระโปรงสั้นเหนือเข่า เพื่อโชว์
ความงามของร่างกายในการลา ส่วนฝ่ายชายจะแต่งกายเหมือนกับการแสดง
หมอลาหมู่

อภิปรายผล
จากการศึกษาประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านหมอลาบ้านปลาค้าว จังหวัดอานาจเจริญ โดยหมู่บ้านได้
กาเนิดขึ้นมาประมาณ 150 - 200 ปีมาแล้ว โดยชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นมีเชื้อสายภูไท จากบทสัมภาษณ์ของพรรวินท์
แก้วใส ซึ่งชาวภูไทนั้นมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ สอดคล้องกับนวรัตน์ บุญภิละ (2558) และมี
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ ได้สืบทอดต่อกันมา นั่นก็คือศิล ปะการแสดงพื้นบ้านหมอล า ซึ่ง สอดคล้องกับ
ประเภทของมรดกทางวัฒนธรรมของจิตรดารมย์ รัตนวุฒิ (2560) การแสดงหมอลาเป็นอาชีพของคนในชุมชน จน
กลายเป็นหมู่บ้านหมอลาที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศไทย เมื่อมาถึงในยุคที่เศรษฐกิจ สั งคม และ
เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้ามากขึ้น ทาให้ผู้คนมีช่องทางการสื่อสารที่มากขึ้น จนทาให้ไม่ต้องไปจ้างหมอลาในราคาแพง
และเลือกช่องทางการรับชมที่สะดวกกว่า ส่งผลให้มีการจ้างงานแสดงหมอลาที่น้อยลง จากหมอลา 20 กว่าคณะจึง
เหลือเพียง 3 คณะ เท่านั้น ส่งผลให้คนในชุมชนเริ่ มเข้าไปทางานในเมืองมากยิ่งขึ้น เลยทาให้คนในชุมชนหลงลืม
เอกลักษณ์ท้องถิ่นของตนเอง ทางคณะผู้นาชุมชนและชาวบ้านจึงร่วมกันคิดวิธีแก้ไขปัญหา นั่นก็คือการก่อตั้ง โฮมส
เตย์ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ประเพณี ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม สร้างความสามัคคีในชุม ชน ซึ่ง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดและเพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่คนในขุมขนทาให้คนมีอาชีพและอนุรักษ์วัฒนธรรม
ให้อยู่คู่กับท้องถิ่นต่อไป สอดคล้องกับวรพงศ์ ผูกภู่ และวราภรณ์ ดวงแสง (2560) ในเรื่องความหมายของการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนและองค์ประกอบของการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยโฮมสเตย์ก็จะมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น
การทอผ้า การเยี่ยมชมโบราณสถาน โบราณวัตถุ สวนสมุนไพร และที่เป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว
นั่นก็คือ การแสดงหมอลา โดยปัจจุบันคณะหมอลาได้มีการประยุกต์แสดงออกเป็นหลายรูปแบบ เช่น หมอลากลอน
หมอล าซิ่ ง หมอล าหมู่ หมอล าภูไท และหมอล าผสมวงดนตรี ซึ่ง สอดคล้องคล้องกับรูปแบบกลอนลาของศิลปิน
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แห่งชาติในภาคอีสานของพิทยวัฒน์ พันธะศรี และอัฐพล อินต๊ะเสนา (2559) จนนาไปสู่การแสดงในงานต่างๆ ที่
เป็นที่โด่งดังไปทั่วประเทศไทย จนได้กลายเป็นหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของตาบลปลาค้าว
ข้อเสนอแนะ
1. ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าหมู่บ้านควรมีกิจกรรมการท่องเที่ยวนอกฤดูกาลเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับ
กิจกรรมการท่องเที่ยวหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง
2. ควรมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วที่ ก ว้ า งขวางขึ้ น และหลากหลายช่ อ งทาง เพื่ อ ดึ ง ดู ด ให้
นักท่อ งเที่ยวสนใจและเข้ ามาเที่ย ว ตลอดจนป้ายประชาสัม พั นธ์ กิจ กรรมในแต่ล ะจุด ที่ม องเห็ นได้ชั ด เพื่อให้
นักท่องเที่ยวเข้าใจเกี่ยวกับสถานที่แต่ละจุด
3. ควรเร่งฟื้นฟูศิลปะการละเล่นหมอลาเพื่อความยั่งยืนของมรดกทางวัฒนธรรม โดยอาศัยความร่วมมือ
จากหลายหน่วยงานร่วมกัน
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กระบวนการวิเคราะห์อัตลักษณ์ชุมชนเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมชุมชนวัฒนธรรมไท-ยวน ลาวครั่ง
อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
An Analysis on Community Identity for Developing Tourist Destination
through Participation Process, Tai Yuan and Lao Krang Community,
Kamphaeng Saen District, Nakhon Pathom Province
ดร.ชัยณรงค์ ศรีรักษ์1 และ ปัทถาพร สุขใจ2
Chainarong Srirak,Ph.D.1 and Patthaporn Sukjai2
บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อวิเคราะห์อัตลักษณ์ชุมชน เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยกระบวนการมีส่วน
ร่วม ชุมชนวัฒนธรรมไท-ยวน ลาวครั่ง อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม และ 2) เพื่อพัฒนารูปแบบและกิจกรรม
ท่องเที่ยวของชุมชนภายใต้อัตลักษณ์วัฒนธรรมไท-ยวน ลาวครั่ง อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม ศึกษาโดยวิธีเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ข้อมูลเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง การสัมภาษณ์เชิงลึก การ
ประชุมกลุ่มย่อย และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ข้อมูล เชิงปริมาณเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบประเมินศักยภาพทรัพยากร
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ด้วยกระบวนการวิเคราะห์ตนเองโดยชุมชน จานวน 60 คน ประกอบด้วย ผู้นาชุมชน แกนนา
ชุมชน และชาวบ้านชุมชน นาเสนอ ข้อค้นพบแบบพรรณนาความ
ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนห้วยม่วงเป็นชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสูง มีกิจกรรมหลัก คือ การ
เลี้ยงกุ้ง มีประวัติศาสตร์ก่อตั้งชุมชนจากลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง และไท-ยวน เมื่อ 300 ปี ปัจจุบัน มีการผสมผสานทาง
วัฒนธรรมส่งผลให้ปรากฏเป็นอัตลักษณ์ชุมชน 4 ลักษณะเด่น ได้แก่ ที่อยู่อาศัย ภาษา อาหาร และ การแต่งกาย จน
กลายเป็นสิ่งบ่งชี้ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสาคัญของชุมชนอยู่ในระดับมาก เหมาะที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ด้วย
รูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวภายใต้อัตลักษณ์ชุมชน ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้การเพาะเลี้ยงกุ้ง ชมผ้าโบราณ การทอ
ผ้าไท-ยวน ชมบ้านไม้ร้อยปีตามแบบอัตลักษณ์ลาวครั่ง และกิจกรรมพาแลง ชมการแสดงชุด “สมมาขันหมากเบ็ง” ตามวิถี
ชุมชนลาวครั่ง ณ ลานวัฒนธรรม ทั้งนี้กระบวนการวิเคราะห์อัตลักษณ์ชุมชนเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยกระบวนการมี
ส่วนร่วม ส่งผลให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่เข้มแข็งผ่านการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้ ทักษะ
และเจตคติในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย และส่งเสริมให้ระบบความสัมพันธ์ของสมาชิกชุมชนพัฒนาการมีส่วนร่วมของสมาชิก
ชุมชน ให้มีจิตสานึกร่วมในการพัฒนาชุมชนมากขึ้น ภายใต้แนวคิด “เยี่ยมนากุ้ง ชมผ้านุ่ง 200 ปี”
คาสาคัญ : การวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อัตลักษณ์ชุมชน/ไท-ยวน ลาวครั่ง

1
2

หลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
หลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
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ABSTRACT
The purposes of this article were to: 1) to study context Tai Yuan and Lao Krang cultural community,
Kamphaeng Saen District, Nakhon Pathom Province; 2 ) conduct analysis on community identity for
developing tourist destination through participation process of Tai Yuan and Lao Krang cultural community,
Kamphaeng Saen District, Nakhon Pathom Province; and 3) develop tourism model and activity of community
under identity of Tai Yuan and Lao Krang culture, Kamphaeng Saen District, Nakhon Pathom Province. This
study was a participatory research. The qualitative data was gathered through semi-structured in-depth
interview, focus group and participant observation. The quantitative data was acquired through agricultural
tourism potential evaluation form. The self-analysis process was conducted with 60 cases including
community leaders and villagers.
The findings reveal that Huai Muang Community has high potential in agricultural tourism. The major
activity was shrimp farming. The Tai Yuan and Lao Krang ethnic people settled the community about 300
years ago. They presently have 4 points of outstanding community identity including dwelling, language, food
and dressing. These are indicators of tourism potential at high level and suitable for tourist destination
development. The tourism model and activities under community identity are shrimp farming, Tai Yuan
textile weaving, Palang (dining), “Somma Khan Mak Beng” performing art at cultural square. The analysis on
community identity for developing community tourist destination results in driving strong community tourist
destination through learning of knowledge, skill and attitude of stakeholders as well as promoting relationship
system among community members. This allows community members to participate in community
development under the concept “Visit Shrimp Farming, View 200-year Textile”.
Keywords : Participatory Community Analysis, Tourism Development, Community Identity, Tai Yuan and
Lao Krang Community
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมสาคัญอย่างหนึ่งที่สร้างรายได้แก่ประเทศเป็นจานวนมากก่อให้เกิดการ
กระจายรายได้ไปสู่แหล่งท่องเที่ยวตามชุมชนต่าง(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ.2555-2559) สาหรับประเทศ
ไทยมีรายได้จากมูลค่าทางเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2561 มีมูลค่าสูงถึง5.6 หมื่นล้าน
บาท จากจานวนนักท่องเที่ยว 38.25 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นถึง 1.06 ล้านคน และคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2562 จะมี
นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมากกว่า ราว 40.37 ล้านคน (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2561) ทั้งนี้ในปัจจุบันการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นซึ่งมีกิจกรรมการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ รวมไปถึงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (องค์การ
บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, 2561) ทั้งนี้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นรูปแบบการท่องเที่ยว
หนึ่งที่นักท่องเที่ยวได้รับแรงดลใจหรือสิ่งกระตุ้นให้เดินทางเพื่อสังเกตเรียนรู้มีประสบการณ์ร่วมและตระหนักถึ งคุณค่า
วัฒนธรรมของชุมชนในจุดหมายปลายทาง ครอบคลุมถึงงานสร้างสรรค์ ประเพณีขนบธรรมเนียม และกิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชนจุดหมายปลายทาง อีกทั้งการเข้าไปร่วมศึกษาเรียนรู้อัตลักษณ์ชุมชนอันเป็นลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของชุมชนที่
ก่อตัวขึ้น ณ ช่วงเวลาหนึ่งๆ ซึ่งปัจจุบันถูกนามาใช้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายใต้ขีดความสามารถทางวัฒนธรรมของชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิต
นาไปสู่การพัฒนาด้านต่างๆ ให้มีความโดดเด่น โดยอัตลักษณ์จึงสิ่งบ่งบอกความเป็นตัวตนของชุ มชน เป็นฐานการพัฒนา
ควบคู่ไปกับการคานึงถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรม เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดการจดจาและเกิดความประทับใจ และทาให้แหล่ง
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ท่องเที่ยวนั้นมีจุดขายที่ไม่เหมือนใคร (อินทิรา พงษ์นาค, 2558) กลายเป็นเครื่องมือที่นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนต้อง
เคารพ เรียนรู้ และเข้าใจวัฒนธรรมของกันและกัน (Pederson, Arthur. 2002)
ชุมชนห้วยม่วง อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติและวิถีชีวิตที่เกี่ยวเนื่ องกับ
การเกษตรโดยเฉพาะการเลี้ยงกุ้ง ที่สามารถต่อยอดผลการดาเนินโครงการตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการ
พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน (9101) จนได้รับการตัดสินชนะเลิศที่ 1 ของประเทศ (สานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม, 2561)
อีกทั้งยังเป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นทางชาติพันธุ์ที่ปัจจุบันคนในชุมชนยังคงนับถือประเพณีวัฒนธรรมแบบโบราณของชาติ
พันธุ์ มีภาษาพูดที่เป็นเอกลักษณ์ รวมถึงการแต่งกายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของลวดลายผ้าทอ กลายเป็นจุดเด่นสร้างความ
แตกต่างให้ชุมชนที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้นอกเหนือจากภาคเกษตร
ตลอดจนการสืบสานอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมการเกษตรของชุมชนโบราณ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อพัฒนาการ
ท่องเที่ยวภายใต้ อัตลักษณ์ชุมชนโดยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อนาไปสู่การกาหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะด้านอัตลักษณ์ของชุมชนอย่างแท้จริง รวมถึงเป็นการนาเสนออัตลักษณ์และสร้าง
ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของชุมชน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์อัตลักษณ์ชุมชนเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ชุมชนวัฒนธรรมไท-ยวน ลาว
ครั่ง อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
2. เพื่อพัฒนารูปแบบและกิจกรรมท่องเที่ยวของชุมชนภายใต้อัตลักษณ์วัฒนธรรมไท-ยวน ลาวครั่ง อาเภอ
กาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
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กรอบแนวคิดการวิจัย

ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น
ข้อมูลทุติยภูมิ
- ข้อมูลทั่วไปของชุมชนห้วยม่วง
- ข้อมูลอัตลักษณ์ของชุมชนห้วยม่วง ด้านกายภาพ ด้าน
สังคม ประเพณี วิถีชีวิต และวัฒนธรรม
ข้อมูลปฐมภูมิ
- การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ
- การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์
- แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยว
- แนวคิดการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีสว่ นร่วม (PRA)

วิเคราะห์อัตลักษณ์ชุมชนเพื่อพัฒนาแหล่งมท่องเที่ยวโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
ชุมชนวัฒนธรรมไท-ยวน ลาวครั่ง อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม

แนวทางพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวภายใต้อัตลักษณ์ชุมชน

อัตลักษณ์ของชุมชนห้วยม่วง

- กลยุทธ์การพัฒนาพื้นที่ชุมชนห้วยม่วง
- กลยุทธ์การพัฒนาเรื่องราวบ่งบอกอัตลักษณ์ของชุมชน
เมืองชุมชนห้วยม่วง

เส้นทางการท่องเที่ยวภายใต้อัตลักษณ์ชุมชนโดยกระบวนการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมชุมชนห้วยม่วง อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องนี้ศึกษาโดยวิธีการวิจัยวิธีเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เน้นเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมกับ การวิเคราะห์
ชุมชน เก็บรวบรวมด้วยแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการประชุมกลุ่มย่อยทีมคณะทางาน ได้แก่
ผู้นาชุมชนจานวน 1 คน แกนนาชุมชนจานวน 24 คน และประชาชนในพื้นที่จานวน 35 คน รวมจานวน 60 คน รวบรวม
ข้อมูลด้วยแบบประเมินศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ ยวเชิงเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตรร่ วมกับสถาบั นวิจั ยเพื่ อ
พัฒนาการท่องเที่ยวไทย (2011) เก็บข้อมูลจากผู้นาชุมชน แกนนาชุมชน และสมาชิกรวมจานวน 60 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Contest Analysis) และข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยใช้สถิติแบบแจงนับแล้วตรวจสอบ
ข้อมูลแบบสามเส้าจากแหล่งข้อมูลหลากหลาย นาเสนอข้อค้นพบ แบบพรรณนาความ

693

ผลการวิจัย
ชุมชนห้วยม่วง ตั้งอยู่ที่อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม จากข้อสันนิษฐานและการสอบถามผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนนี้ตั้งแต่อดีต ชุมชนห้วยม่วงเป็นชุมชนวิถีเกษตรที่ก่อตั้ งของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง และไท-ยวน มีประวัติศาสตร์และ
พัฒนาการของชุมชน เกือบ 300 ปี พบว่าเหตุของการตั้งชื่อชุมชนเกิดจากชาวบ้านได้มีการใช้ประโยชน์จากลาห้วยทางด้านทิศ
ตะวันออกของวัดห้วยม่วง ประกอบกับเป็นพื้นที่ที่มีต้นมะม่วงอยู่เป็นจานวนมาก จึงได้มีการเรียกขานชุมชนนี้ว่า “ห้วยม่วง”
จนถึงปัจจุบัน ชุมชนห้วยม่วงประกอบด้วย 1,881 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 7,300 คน เป็นชาย 3,602 คน และหญิง 3,698
คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การเลี้ยงกุ้ง(กุ้งก้ามกราม,กุ้งขาว) และการทานาข้าว ซึ่งในปลายปี 2560 ได้มีการ
เริ่มดาเนินการท่องเที่ยวนากุ้งชุมชนห้วยม่วงขึ้นจากการต่อยอดผลดาเนินการโครงการตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อ
การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน (9101) จนได้รับรางวัลชนะเลิศที่1 ของประเทศทางด้านการประมง อีกทั้งก่อให้เกิ ดกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขึ้น นอกจากนี้ชุมชนห้วยม่วงยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจผ่านการเชื่อมโยงวิถีชีวิต
ประเพณี วัฒนธรรม ที่ผสมผสานเข้ากับความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ ไท-ยวน ลาวครั่ง ลาวโซ่ง และคนไทยเชื้อสาย
จีน ส่วนกลุ่มชาติพันธุ์ที่พบได้มากที่สุดมีด้วยกัน 2 กลุ่ม คือ ไท-ยวน และลาวครั่ง โดยประเพณีและความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์
ทั้ งสองมี ความเป็ นอั ตลั กษณ์ ได้ แก่ ประเพณี ท าบุ ญกลางบ้ านหรื อเบิ กบ้ านในช่ วงเดื อนพฤษภาคม ประเพณี ไหว้
ผีบรรพบุรุษขึ้น 6 ค่า แรม 1 ค่า และแรม 11 ค่า และประเพณีเรียกขวัญ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีศิลปวัฒนธรรมที่เป็นสัญลักษณ์
ของชุ ม ชนคื อ “อั ง กะลุ ง ” ซึ่ งเป็ นเครื่ อ งดนตรี บ่ ง บอกถึ ง ความเป็ น รากของชุ ม ชนห้ วยม่ ว ง อี ก ทั้ ง ยั ง มี
การแต่งกาย ที่อยู่อาศัย (บ้านเรือน) อาหาร และภาษา ที่ยังคงอนุรักษ์และฟื้นฟูให้คงอยู่ ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเป็นพื้นฐานสาคัญ
ในการกาหนดอัตลักษณ์ชุมชน ผลการถอดการประชุมย่อย ณ ชุมชนห้วยม่วง จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 18 กันยายน
2561 เพื่อให้ชุมชนได้สะท้อนแนวคิดในการพัฒนากิจกรรมทางการท่องเที่ยวชุมชนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ ทาให้
สามารถทราบถึงระดับศักยภาพที่แท้จริงของชุมชน ได้แก่ ด้านทรัพยากรท่องเที่ยวชุมชน สิ่ งอานวยความสะดวก
และการบริการ ด้านผลกระทบ ทาให้ชุมชนได้เรียนรู้ปัจจัยที่บ่งชี้ศักยภาพทางด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและการ
แบ่งปันผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในชุมชน ตามตารางภาพที่ 1

ตารางภาพที่ 1 กิจกรรมการถอดการประชุมย่อย ณ ชุมชนห้วยม่วง ในวันที่ 18 กันยายน 2561
จากผลการวิเคราะห์อัตลักษณ์ชุมชน พบว่า ถูกกาหนดขึ้นด้วยวิถีการดาเนินชีวิตของคนในชุมชน ประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมประเพณี โดยเฉพาะการประกอบอาชีพการเลี้ยงกุ้งมีผลต่ออัตลักษณะชุมชนที่แตกต่าง จากพื้นที่อื่นๆ ที่นาเอา
วัฒนธรรมความเป็นเครือญาติมาใช้ร่วมในกิจกรรม เช่น ประเพณีการลงแขกกุ้ง เป็นต้น ลักษณะดังกล่าวส่งผลให้ชุ มชนมี
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ทรัพยากรท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และกลุ่มชาติพันธุ์อย่างชัดเจน สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์คนใน
พื้นที่ พบว่า วิถีชีวิตของคนในชุมชนที่สามารถพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยว ภายใต้ อัตลักษณ์ของชุมชนได้เป็น 4 ประเด็น ได้แก่
การแต่งกาย ที่อยู่อาศัย (บ้านเรือน) ภาษา และอาหาร แต่ประเด็นที่ชุมชนยังคงใช้และถือเป็นอัตลักษณ์นั่นก็คือ ภาษาทึ่ใช้พูด
กันอยู่ในคนเฒ่าคนแก่ส่งผลให้ชุมชนได้เรียนรู้ถึงปัจจัยบ่งชี้ อัตลักษณ์ของชุมชนและการพัฒนาอัตลักษณ์ที่จะเกิดขึ้นอันเป็น
หัวใจของการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ตามประเด็นดังนี้
ด้านที่อยู่อาศัย มีลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นที่สร้างขึ้นในการดารงชีวิต โดยคานึงถึงการดารงชีพและการอยู่อาศัยเป็น
หลัก ซึ่งที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่งและไท-ยวนมีความเหมือนและความแตกต่างกัน ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างด้านที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่งและไท-ยวน
ลาวครั่ง
ชาวไท-ยวน
นิยมปลูกบ้านตามตะวัน เนื่องจากกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่งมีคติที่ว่า
เน้นความเรียบง่าย สบายๆ และไม่ฝืนธรรมชาติ โดยหน้าจั่วบ้าน
หันหน้าไปทางทิศตะวันออก เพื่อรับลมจากด้านล่างและกระดาน
ปู พื้ นเป็ นร่ องห่ างเพื่ อกวาดพื้ นหรื อท าความสะอาดได้ ง่ า ย
นอกจากนี้พื้นจะมีการยกระดับต่างๆตามความเชื่อและมีนอกชาน
ยื่นออกไว้ทาครัวและธุระส่วนตัว อีกทั้งตัวบ้านยกพื้นสูงประมาณ
ลอดผ่านได้ เพื่ อใช้ไว้เก็บสิ่งของ เลี้ยงสัตว์และใช้พักผ่อนหรือ
นั่งเล่น ในอดีตบ้านบางหลังจะพบเห็นยุ้งข้าวอยู่

ลักษณะบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง

ปลูกบ้านขวางตะวันตามความเชื่อที่ว่าเป็นการเริ่มต้นเช้าวันใหม่ที่
ดีเพื่อความเจริญรุ่งเรือง โดยหน้าจั่วจะหันไปทางทิศเหนือและทิศ
ใต้ บันไดสามารถเก็บขึ้นได้ เพื่อป้องกันโจรหรือพวกผีในการเข้ า
มายังตัวเรือนตามความเชื่อ ภายในตัวบ้านมีการแบ่งพื้นที่การใช้
ประโยชน์เป็นสัดส่วนและเป็ นระเบียบ เช่น ห้องนอน ห้องน้า
ห้องครัว เป็นต้น ส่วนใต้ถุนบ้านเปิดโล่งและยกใต้ถุนสูงไม้ระแนง
กั้นไว้ มักใช้เลี้ยงสัตว์ เก็บของใช้เบ็ดเตล็ดและเก็บอุปกรณ์ทา
การเกษตร มีการตั้งศาลปู่ย่าใกล้ๆ

ลักษณะบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ยวน

ด้านการแต่งกาย สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์
ลาวครั่งจะมีแต่งกายแบบเรียบง่าย แต่กลับกันกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ยวนมีการแต่งกายที่ค่อนข้างประณีตในการจก
ลวดลายลงบนผ้า ดังนั้นเองจะเห็นได้ว่าการแต่งกายของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งสองกลุ่มนี้มีความเป็นอัตลักษณ์ที่ชัดเจน
และสามารถอยู่ร่วมกันได้ภายในชุมชน ตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างด้านการแต่งกายของชาวลาวครั่งและกลุ่มไท-ยวน
ชาวไท-ยวน
ลาวครั่ง
ผู้หญิง
ผู้หญิง
นุ่งซิ่น : จะนิยมนุ่งซิ่นโบราณลายแตงโม สวมเสื้อคาดอกสี นุ่งซิ่น : จะใช้ซิ่นลายขวางเป็นริ้วลายของผ้า โดยลายผ้ า
หรือนุ่งผ้าถุง
นิยมทอด้วยการจกเป็นลายต่างๆลงบนตัวซิ่น ส่วนหัวซิ่นมี
เสื้อ : จะใส่เสื้อแลบแดง เป็นเสื้อแขนกระบอก โดยสี
การเย็บต่อเป็นสีแดงขาว
สาบเสื้อแลบออกมาเป็นสีแดง สะพายย่ามหมากแดงหรือถุง เสื้อ : จะใส่เสื้อคอจีบ คอกะเช้า และสวมผ้าสไบเฉียงหรือ
หมาก เวลาเดินทางไปที่ต่างๆ
ผ้าคาดอกสีขาวและสีอ่อน ซึ่งมีไว้สาหรับปิดหน้าอกใน
สมัยก่อนเนื่องจากในอดีตนิยมใส่เสื้อสายเดี่ยว
ผู้ชาย
จะใส่เสื้อแลบแดงและใส่กางเกงชักปกหรือกางเกงขาก๊วยที่
ทอด้วยผ้าฝ้ายยอมคราม เวลาออกงานจะนิยมมีผ้าขาวม้ า
เคียนพุง โดยชาวไทย-ยวน มักเรียกผ้าขาวม้าว่า ผ้าหัว

ผู้ชาย
จะนิ ยมนุ่ งโสร่ งผ้ าขาวม้ าเคี ยนพุ ง ซึ่ งแต่ งตั วง่ ายๆ ไม่
พิถีพิถัน บางครั้งไม่นิยมสวมเสื้อเวลาอยู่บ้านแต่จะสวมเสื้อ
เวลาไปงานบุญต่างๆ

ลักษณะการแต่งกายกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ยวน

ลักษณะการแต่งกายกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง

ด้าน ภาษา ชาวไท-ยวนเป็นกลุ่มชนที่มีภาษาและตัวอักษรเป็นของตนเองใช้มาตั้งแต่ครั้งมีถิ่นฐานอยู่ที่ดินแดนล้านนา
เมื่ อถู กกวาดต้ อ นมาอยู่ ใ นภาคกลางของประเทศไทยก็ ได้ น าเอาภาษาและอั กษรของตนเข้ ามาใช้ ด้ วย และ
เมื่อเวลาผ่านไปร้อยปีกว่าปี ภาษาพูดยังคงใช้อยู่ในหมู่คนสูงอายุ ส่วนภาษาเขียนนั้นไม่ปรากฏว่ามีชาวไท-ยวนสามารถเขียนได้
เลย ส่วนชาวลาวครั่งเป็นกลุ่มชนที่มีภาษาที่ใช้มาตั้งแต่ครั้งมีถิ่นฐานมาจากเวียงจันทน์ จนถูกกวาดต้อนมาอยู่ในภาคกลางเขต
ของนครชัยศรีจังนครปฐม หลังจากนั้นได้มีการอพยพย้ายถิ่นฐานมายังชุมชนห้วยม่วงเนื่องจากเกิดอหิวาตกโรคและมีชาวบ้าน
เสียชีวิตเป็นจ านวนมาก และปัจจุบันยังคงมีภาษาพูดที่ใช้สื่อสารกันในกลุ่มของผู้สูงอายุ ทั้งนี้มีประโยค-การพูดที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน ตามตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างด้านภาษาชาวลาวครั่งและกลุ่มไท-ยวน
ภาษาไท-ยวน
ภาษาลาวครั่ง
ภาษาไทยแท้
เป๋นไอ้หยังเด๊
เป็นอี้หยังละ
เป็นอะไรเหรอ
กิ๋นข้าวกับไอ้หยังเด๊
กินข้าวกับอีหยัง
กินข้าวกับอะไรเหรอ
จ้วยเอื้อยเยียะงานผ่องเด้อ
ช่วยเอื้อยเฮ็ดงานบางเด้อ
ช่วยพี่สาวทางานบ้างนะ
เยียะไอ้หยังเด๊ป้อคุ้น
เฮ็ดอีหยังลาปู
ทาอะไรเหรอปู่
คุณหม่อน
ทวด พ่อ/แม่โซ้น พ่อ/แม่ตู้
ทวด
ป้อคุณ แม่คุณ
ปู่ หยา พ่อโซ้น แม่โซ้น
ปู่ ย่า ตา ยาย
อี่ป้อ อี่แม่
อีพ่อ อีแม่
พ่อ แม่
เอื้อย
เอื้อย พี่นาง
พี่สาว
อ้าย
อ้าย
พี่ชาย
ขี้เปอะ
ขี้ตม
ขี้โคลน
มะแน้
บักเขียบ
น้อยหน่า
ด้านวัฒนธรรมอาหาร ของกลุ่มชาติพันธุ์ในชุมชนห้วยม่วง เป็นหนึ่งอัตลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นของแท้ ผ่าน
กลิ่น รสชาติ หรือ
เสน่ห์ปลายจวักของคนที่ปรุงหรือทาอาหารในชุมชน ตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างด้านวัฒนธรรมอาหารในชุมชนห้วยม่วง
ลาวครั่ง
ไท-ยวน
ฐานคิด: อาหารของกลุ่มลาวครั่งจะนิยมกินกับปลาเค็ม ปลา ฐานคิด : รสชาติของกลุ่มไท-ยวน อาหารจะมีความอร่อย
ร้า ปลาเจ้า ปลาส้มเป็นหลัก ซึ่งแกงต่างๆ มักจะปรุงรสด้วย กลมกล่อม โดยอาหารจะเป็นพวกขนมจีนสมุนไพร
กระปิ หรือปลาร้า เป็นองค์ประกอบสาคัญ
- แกงผา เป็นแกงกะทิที่นิยมแกงกับปลาเค็ม เนื้อหมู ปลาย่าง - ลาบปลาดุก การทาลาบปลาดุก จะมีความแตกต่างกันตรงที่
และไก่ย่าง เป็นพืชมีดอกขนาดเล็กที่สุดรูปร่างรีๆค่อนข้าง เหมือนทาลาบเสร็จแล้วก็จะนาไปคั่วให้แห้งก่อน
กลมที่ลอยบนผิวน้า แกงผาเป็นแกงที่ใส่น้าปลาร้าเป็น - ตากุ้งหรือน้าพริกเผากุ้ง คือการนากุ้งฝอยมาตากับ
องค์ประกอบหลักและใส่หัวหอม มะกรูด ในการดับกลิ่น
น้าพริกเผา
- แกงเปรอะหรือแกงหน่อไม้ จะใช้น้าพริกแกงที่ประกอบด้วย
พริกขี้หนูแห้ง ตะไคร้ กระชาย หอมแดง และใส่ข้าวเบือเพื่อ
ช่วยให้น้าแกงข้น ผักที่นิยมใส่นอกจากหน่อไม้ได้แก่
ฟักทอง ผักแขยง ชะอม
ทั้งนี้ ศักยภาพด้านการดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวผ่านความเป็นอั ตลักษณ์ของชุมชน ทั้ง 4 ด้านกลายเป็ น
กิจกรรมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวตามทรัพยากรและวิถีชีวิตที่ชุมชนมีและเป็นอยู่ โดยมี รูปแบบกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวได้แก่
1) กิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวร่วมทาระยะสั้น ได้แก่ การร่วมกิจกรรมโดยมีปราชญ์ชุมชนเป็นวิท ยากร
บรรยาย แนะนา สาธิต วิธีการและสอนนักท่องเที่ยวให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงกุ้ง จับกุ้ง การสาธิตการทอผ้า การทอ
เสื่อ การทากะปิ กุ้งแห้ง ข้าวเกรียบกุ้ง เป็นต้น
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2) กิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวพักแรมในหมู่บ้าน ได้แก่ การพักค้างแรมในโฮมสเตย์ ของชุมชน เรียนรู้วิถี
ชีวิต ความเป็นอยู่ ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับชุมชนภายใต้ชายคาเดียวกัน กินอยู่แบบวิถีท้องถิ่น เก็บผัก ทาอาหารพื้นบ้าน
ร่วมกันกับชุมชน เช่น อาหารจากกุ้ง ผักสด ๆ จิ้มกับน้าพริกจากกุ้ง
น้าสมุนไพร การไปดูการจับกุ้ง เป็นต้น
3) กิจกรรมการเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน ได้แก่ การได้เรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งชาวลาว
ครั่ง และไทยวน เช่น การนับถือผีปู่ย่า การทาผ้าทอโบราณ ชิมอาหารพื้นบ้าน และกิจกรรมพาแลง ชมการแสดงชุด
“สมมาขันหมากเบ็ง” ตามวิถีชุมชนลาวครั่ง ณ ลานวัฒนธรรม เป็นต้น
4) กิจกรรมฐานการเรียนรู้ชุมชน โดยแบ่งฐานการเรียนรู้เป็น 14 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ลานวัฒนธรรม
ชุมชนลาวครั่ง บ่อกุ้งพี่วิทย์ สวนผักออร์แกนิค บ่อกุ้งลุงโรจน์ บ่อเพาะกุ้งขาว ผ้าทอโบราณไทยวน การแปรรูปกุ้ง
กลุ่มสตรีบ้านท่าเสา สวนเกษตร นาข้าว เกษตรทฤษฎีใหม่ป้าแอ๋ง สวนป้าสุดใจ โรงสีข้าวหมู่ 8 บ่อกุ้งลุงสรร สวน
กล้วยลุงแหวง บ่อกุ้งคนหลอน กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์แม่บ้านเกษตรกรลาวครั่ง เป็นต้น
ตารางที่ 5 โปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชนวัฒนธรรมไท-ยวน ลาวครั่ง ห้วยม่วง อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
โปรแกรมทัวร์แบบค้างคืน 2 วัน 1 คืน
ONE DAY TRIP/ ONE DAY TOUR
วันที่ 1
วันที่ 2
จุดที่ 1 ต้อนรับที่ลานวัฒนธรรมชุมชนลาวครัง่
เหมือนโปรแกรม
ช่วงเช้า
จุดที่ 2 ชมบ่อกุ้ง
ONE DAY TRIP/ ONE DAY 1. การไปดูการเพาะกุ้งขาวอย่าง
จุดที่ 3 สวนผักออร์แกนิค
TOUR รั บ ประทานอาหารเย็น ละเอียด
จุดที่ 4 กิจกรรมบ่อเพาะกุ้งขาว
ที่กิจกรรมพาแลง ชมการแสดง 2. เกษตรทฤษฎีใหม่ป้าแอ๋ง
จุดที่ 5 การแปรรูปกุ้งกลุ่มสตรี
ชุด “สมมาขันหมากเบ็ง” ตาม 3. โรงสีข้าวหมู่ 8
จุดที่ 6 ผ้าทอโบราณไทยวน
วิ ถี ชุ ม ช น ล า ว ค รั่ ง ณ ล า น 4. บ่อกุ้งลุงสรร
จุดที่ 7 เกษตรทฤษฎีใหม่
วั ฒ น ธ ร ร ม พั ก ค้ า ง แ ร ม ที่ 5. บ่อกุ้งคนหลอน
จุดที่ 8 โรงสีข้าวหมู่ 8
โฮมสเตย์ของชุมชน
-รับประทานอาหารเที่ยง
จุดที่ 9 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์แม่บ้านลาวครั่ง
เช่น อาหารจากกุ้ง ผักสด ๆ จิ้ม
จุดที่ 10 วัดท่าเสาร์ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชน
กับน้าพริกจากกุ้ง น้าสมุนไพร
-กลับ-กลับอภิปรายผล
จากการศึกษาพบว่า คนในชุมชนมีส่วนในการประกอบสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนห้วยม่วง อันประกอบด้วย ความคิด
ความเชื่อ และวัฒนธรรมที่แลกเปลี่ยนกันที่ถ่ายทอดส่งต่อระหว่างกัน โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือทาให้เกิดการรับรู้และ
ยอมรับในความเป็นตัวตนผสมผสานระหว่างคนในชุมชน จนกระทั่งเกิดความรู้สึกร่วมกันในด้านการตระหนักรู้ ก่อให้เกิด
รูปแบบพฤติกรรมเฉพาะกลุ่มและเป็นวัฒนธรรมเฉพาะ อัตลักษณ์นี้ถูกกาหนดโดยชุมชนเป็น ผู้กาหนดเองซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (ชวิตรา ตันติมาลา, 2560 : 219) การประกอบสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนเกิดจากการอยู่ร่วมกัน การมีปฏิสัมพันธ์
ต่อกัน ของคนในชุมชนจนก่อเกิดเป็นระเบี ยบปฏิบัติ ธรรมเนียมประเพณีของชุมชน และมีการสืบต่อกันมาจนเกิ ดเป็ น
วัฒนธรรมการดารงชีวิตของชุมชนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (เสกสรร สรรสรพิสุทธิ์ , 2546) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาอัตลักษณ์
พบว่าชุมชนห้วยม่วงมีกระบวนการประกอบสร้างอัตลักษณ์แบ่งได้เป็น 4 ประเด็น ได้แก่ 1) ที่อยู่อาศัยแสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง และไท-ยวนอันเป็นลักษณะเฉพาะที่สร้างขึ้นในการดารงชีวิตการอยู่อาศัยเป็นหลัก 2) การแต่ง
กายของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง และไท-ยวนแสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะของผ้าทอที่มีลวดลายแตกต่างกัน ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรม
ที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษ 3) ภาษาที่ยังใช้สื่อสารกันภายในชุมชนผ่านคนเฒ่าคนแก่จากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งมีสาเนียงอันโดด
เด่นที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของกลุ่มชาติพันธุ์ภายในชุมชน 4) อาหารของชาติพันธุ์ลาวครั่ง และไท-ยวน มีความสัมพันธ์
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กับวิถีการดาเนินชีวิตและธรรมชาติ โดยจะใช้วัตถุดิบหลักคือ ปลาร้า ในการทาอาหารแบบพื้นบ้าน และนามาปรุงอาหารด้วย
วิธีที่เรียบง่าย มีความเป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรม ซึ่งทั้งหมดถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการประกอบ
สร้างอัตลักษณ์จนกระทั่งพัฒนากลายเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ชุมชน
การที่ชุมชนสามารถปรับตัวตามกระแสในยุคต่างๆ จ าเป็นต้องผ่านกระบวนการผลิตซ้าเพื่อการสืบทอดอย่ าง
ต่อเนื่องทาให้ทุนทางวัฒนธรรมที่ถูกผลิตและได้รับการยอมรับจากชุมชน เกิดการสืบทอดและดารงอยุ่ของวัฒนธรรมนั้ นๆ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชิโนรส ถิ่นวิไลสกุล (2554) โดยการนาอัตลักษณ์ทั้ง 4 ประเด็นของชุมชนมาผลิตซ้าเพื่อให้เกิดการ
สืบทอดอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ ซึ่งทาให้อัตลักษณ์ของชุมชนไม่เลือนหายไป ดังเช่น การสืบทอดทางวัฒนธรรมด้านภาษาและ
การแต่งกาย มีการผลิตซ้าทางวัฒนธรรมในรูปแบบศิลปะการแสดงท้องถิ่น โดยมีภาษา การแต่งกายเป็นสื่อกลางในการ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมของชุมชน ด้านที่อยู่อาศัยมีการปลูกสร้างโดยปรับเปลี่ยนวัสดุไปตามยุคสมัยแต่ยังคงความเชื่อแบบเดิ ม
ของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ และด้านอาหารยังคงมีการปรุงตามสูตรอาหารดั้งเดิมที่สืบทอดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนให้คงอยู่ นอกจากนี้อัตลักษณ์เป็นส่วนหนึ่งของบริบทการท่องเที่ยว
ซึ่งปรับแต่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมได้ โดยกลุ่มชาติพันธุ์มีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนามาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทางการ
ท่องเทียวผ่านรูปแบบการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม รูปแบบนี้มักจะเป็นการท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษคือ การใฝ่หาโอกาส
ที่จะได้สัมผัสกับกลุ่มคนชาติพันธุ์และภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากตัวของนักท่องเที่ยวโดยตรง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (สัจจา ไกรศรรัตน์, 2555 :29-30) พบว่าอัตลักษณ์ชุมชนสามารถนาไปปรับแต่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมได้
ด้วยการนาเอาองค์ประกอบที่มีอยู่ ได้แก่ ที่อยู่อาศัย การแต่งกาย ภาษา และอาหารการกินผสมผสานกับวิถีชีวิตเกษตรชุมชน
ที่ต้องการอนุรักษ์ให้คงอยู่ด้วยการสร้างคุณค่าใหม่ให้กับวัฒนธรรมชุมชนที่กาลังเลือนหายไปตามกาลเวลา ได้แก่การแต่งกาย
ในปัจจุบันของคนในชุมชนได้รับอิทธิพลจากนักท่องเที่ยว จนทาให้อัตลักษณ์การแต่งกายของกลุ่มชาติพันธุ์ได้ถูกกลื นและ
เลือนหายไปในที่สุด ดังนั้นการปรับแต่งวัฒนธรรมต้องเริ่มจากคนในชุมชนให้ความสาคัญกับการอนุรักษ์ด้วยการแต่งกายชุด
ประจาถิ่นในการต้อนรับนักท่องเที่ยวและรณรงค์ให้คนในชุมชนแต่งกายเข้าร่วมพิธีกรรมที่สาคัญ อีกทั้งนาไปปรับแต่งให้เป็น
ผลิตภัณฑ์สินค้าทางชุมชนได้ เช่น การนาลวดลายของผ้าทอไปประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ด้วยการตกแต่งลวดลายบนจาน แก้ว
และวัสดุอื่นๆ เพื่อก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน
ผลจากการสังเกตและสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญในชุมชนห้วยม่วง สรุปได้ว่าอัตลักษณ์ของชุมชนที่ได้มาจาก
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ส่งผลให้ชุมชนได้มีการร่วมกาหนดอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิ ดเป็ น
รูปธรรมได้ ผู้นาและแกนนาชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและทาให้รู้จั กอัตลักษณ์ชุมชนของตนเองได้ดีขึ้ นและ
เกิดความภาคภูมิใจ ซึ่งอัตลักษณ์เหล่านี้ยังคงดารงอยู่ในชุมชนและสามารถนามาพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการ
นาเสนอผ่านบริบทของการท่องเที่ยวของชุมชนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์ และจิราพร ขุนศรี, 2549 :
81-90) ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนาผลการศึกษาอัตลักษณ์ไปใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว นอกจากนั้นกระบวนการนี้
ยังก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมขนที่เข้ามาพัฒนาอัตลักษณ์ในรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอโบราณไท-ยวนและลาว
ครั่ง ทั้งนี้จากผลสั มฤทธิ์ที่ เกิ ดขึ้ นสามารถสรุ ปการเรี ยนรู้ แบบมี ส่ วนร่ วมของชุ มชนด้ านการพั ฒนาการท่ องเที่ ยวด้ วย
กระบวนการจัดให้มีเวทีสนทนาพูดคุยระหว่างผู้นา แกนนาและสมาชิกในชุมชน โดยเชิญผู้แทนชาวบ้านที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
สนทนา และมีวิทยากรเป็นผู้เปิดประเด็นการสนทนาและสรุปผลการสนทนาในแต่ละประเด็น ซึ่งใช้เทคนิคการวิจัยแบบมีส่วน
ร่วม (Participatory Action Research or PRA) ที่มุ่งเน้นให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจั ย ถือเป็นทางเลื อกที่
เหมาะสมยิ่งส าหรับบริบทชุมชนในลักษณะ “ร่วมคิด ร่วมทา และร่วมเรียนรู้ ” เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุ มชน
ประกอบด้วยกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน
(เทิดชาย ช่วยบารุง, 2557) อีกทั้งอัตลักษณ์ที่มีลักษณะเฉพาะสามารถแสดงให้เห็นถึงความเป็นตัวตนของชุมชนและยังส่งผล
ให้ชุมชนได้เรียนรู้ถึงปัจจัยบ่งชี้อัตลักษณ์ ของชุ มชน ทั้งนี้ยังสามารถนาอัตลักษณ์ไปต่อยอดสู่การประยุ กต์ ใช้เพื่ อการ
พัฒนาอัตลักษณ์ที่จะเกิดขึ้นอันเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จัดรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกเพื่อนาไปสู่การพัฒนาชุมชนร่วมกับการ
เรียนรู้อย่างมีระบบ เพื่อให้เกิดการตระหนักและรับรู้คุณค่าทางวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษ เพื่อ
พัฒนาการท่องเที่ยวให้สาเร็จด้วยการสืบสานอนุรักษ์และฟื้นฟูให้คงอยู่สืบต่อไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึกษากระบวนการเรียนรู้ใ ห้แ ก่ ชุมชนเพื่อ เตรี ยมพร้อ มให้ ถูก ต้องโดยเฉพาะการจัด กิจ กรรมการ
ท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน
2. ควรศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวของชุมชน เพื่อพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้
เกิดความยั่งยืน
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สิมวัดมณีวนาราม : ประวัติศาสตร์และศาสนาคารสาคัญของเมืองอุบลราชธานี
Sim at Maneewanaram Temple :
History and Buddhist sacred place of Ubon Ratchathani
ณัฐพงค์ มั่นคง1, วีณา วีสเพ็ญ2,ปกรณ์ ปุกหุต3
Nattaphong Mankong4, Weenah Weesapen5, Pakorn Pukahuta6
บทคัดย่อ
สิ ม (อุ โ บสถ) วั ด มณี ว นาราม (วั ด ป่ า น้ อ ย) อ าเภอเมื อ ง จั งหวั ด อุ บ ลราชธานี นั บ เป็ น ศาสนาคารที่มี
ความสาคัญแห่งหนึ่งในเมืองอุบลราชธานี ในฐานะ สิมที่มีรูปแบบศิลปะท้องถิ่นอันมีเอกลักษณ์และคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ แม้อาคารจะได้ถูกรื้อถอนไปแล้ว หากแต่มีความน่าสนใจในการรวบรวมองค์ความรู้เนื่องด้วยพบ
หลักฐานประเภทภาพถ่ายเก่า และเอกสารต่าง ๆ ตลอดถึงชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมของสิมหลังนี้เก็บรักษาไว้ที่วัดมณี
วนาราม และวิทยาลัยอาชีวศึกษา อุบลราชธานี ขณะที่ผ่านมายังมี การศึกษาสิมหลังนี้น้อย ดังนั้นบทความนี้จึงมี
วัตถุประสงค์ในการศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปกรรมของสิมวัดมณีวนาราม ได้แก่ ๑) ประวัติความเป็นมา ๒)
ความสาคัญและประโยชน์การใช้สอยทางศาสนาคาร ๓) รูปแบบและศิลปะของสิมวัดมณีวนาราม ในฐานะศาสนา
คารที่ มี ค วามส าคั ญ และทรงคุ ณ ค่ า ทางประวั ติ ศ าสตร์ ข องเมื อ งอุ บ ลราชธานี โดยศึ ก ษาผ่ า นหลั ก ฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่พบในปัจจุบัน เช่น ศิลาจารึก สมุดข่อย ภาพถ่าย ชิ้นส่วนสถาปัตยกรรม เป็นต้น และเอกสารต่าง ๆ
ที่มีผู้ศึกษาไว้แล้ว นาเสนอในรูปแบบพรรณาวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า ๑) สิมวัดมณีวนารามมีประวัติการสร้างที่
ยาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๓ และปฏิสังขรณ์เรื่อยมา ๒) สิมมีความสาคัญจากที่เป็นที่บรรพชาอุปสมบทของ
พระภิกษุรูปสาคัญในเมืองอุบลราชธานี และการเอาใจใส่ปฏิสังขรณ์ของคณะสงฆ์มาโดยตลอด ๓) รูปแบบของสิมมี
รูปทรงศิลปะลาวผสมไทย แม้ตัวอาคารจะรื้อถอนไปแล้ว หากแต่หลักฐานที่เหลืออยู่มีคุณประโยชน์ต่อการศึกษา
ด้านต่าง ๆ ในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาแก่ผู้สนใจต่อไป
คาสาคัญ: สิม อุโบสถ วัดมณีวนาราม ศาสนาคาร
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Abstract
“Sim” (Ubosoth : main hall) at Wat Maneewanaaram temple (Wat Pa Noi temple) located
in the Ampur Muang district, Ubon Ratchathani province is one of the Buddhist sacred places of
this province as the sacred hall showing the valuable aspects of its artistic identity as well as the
local history. Though the old hall was demolished, there are numbers of related evidences
regarding to its important role as one of the well –known Buddhist sacred halls of the city. The
historical evidences are found such as old pictures, religious documents and architectural structures
recently kept at Wat Maneewanaram temple and the Ubon Ratchathani Polytechni ccollege, but
very less academic research has been done so far regarding to the significant role of this old sacred
hall in the history of Ubon Ratchathani province. Therefore, this article aims to study 1) The history
of the old main hall (sim). 2) The significant role of this old main hall as the Buddhist sacred place
and also 3) the artistic features showing the traditional style which having historical value of Ubon
ratchathani through the inscriptions, old manuscripts, photos and the architectural structures as
well as other historical documents that academically studied was conducted before by the other
scholars. The result of this study stated that 1) The history of old Sim at Maneewanaram temple
can be traced back to the time of early construction in the reign of King Rama III and had always
been restored until to the present time. 2) This old main hall at Maneewanaaram temple has
shown the historical significant role as it was the place where some of venerable monks in the past
had got their ordination. 3), This old Sim of this temple reflects the influence of Laos arts that
amalgamated with the arts from Siam dated to the contemporary period, though the old main hall
was demolished, the remaining structures and other related evidences are still valuable for further
studies of various subjects such as Arts and History.
Keywords : Sim, Ubosot, Manewanaaram Temple, Buddhist sacred place
บทนา
สิม เป็นศาสนาคารสาคัญภายในวัดต่าง ๆ ของภาคอีสาน หน้าที่การใช้งานไม่แตกต่างจากอุโบสถ ของภาค
กลาง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้อรรถาธิบายว่า “...อุโบสถ ๑ (อุโบสด) น. เรียกสถานที่ที่
พระสงฆ์ประชุมกันทาสังฆกรรม เช่น สวดพระปาติโมกข์ อุปสมบท ว่ า โรงอุโบสถ หรือ อุโบสถ, เรียกย่อว่า โบสถ์
...” ขณะที่ทางวัฒนธรรมลาว และพื้นที่ภาคอีสานเรียกว่า “สิม” สารานุกรมภาษาอีสาน – ไทย – อังกฤษ ให้
คาอธิบายไว้ตรงกับคาจากัดความข้างต้น คือ “...สิม น. โบสถ์ โรงที่พระสงฆ์ประชุมทาสังฆกรรม มีสวดมนต์และ
อุโบสถเป็นต้น เรียก สิม สีมา ก็ว่า...” (ปรีชา พิณทอง, ๒๕๓๒ : ๗๙๕) เหตุที่เรียกว่า สิม สันนิษฐานว่ากร่อนมาจาก
คาว่า “สีมา” อันหมายถึง “...ขอบเขตหรืออาณาเขตที่กาหนดขึ้น เพื่อใช้ในกิจกรรมของสงฆ์ในทางพุทธศาสนา...”
(วิโรฒ ศรีสุโร, ๒๕๓๖ : ๖๙) สิม ถือได้ว่าเป็นศาสนาคารที่เป็นเอกลักษณ์ของทางภาคอีสานด้วยการก่อสร้างที่เน้น
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ความเรียบง่าย ขนาดเล็ก เหมาะสมกับการใช้งานจริง หรือมี “ความเรียบง่าย พอเหมาะ พอดี จึงดูพองาม” (ติ๊ก
แสนบุญ, ๒๕๕๙ : ๑๔)
วัดมณีวนาราม เป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของเมืองอุบลราชธานี มีสมิ เก่าแก่หรือสิมเก่า (สิมหลังเดิม) อยู่
หลังหนึ่งซึ่งได้ถูกรื้อถอนไปแล้ว เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ โดยทีผ่ ่านมามีการศึกษาสิมเหล่านี้ในเชิงวิชาการต่าง ๆ เป็น
จานวนน้อย ขณะที่หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่หลงเหลืออยู่กลับมิได้มีการนามาใช้ศึกษาเท่าที่ควร ไม่ว่าจะเป็น
ชิ้นส่วนสถาปัตยกรรม ศิลาจารึก คัมภีร์ (สมุดไทย) ภาพถ่ายเก่า เป็นต้น บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ประวัติความเป็นมา ความสาคัญและประโยชน์การใช้สอยทางศาสนาคาร รวมถึงรูปแบบและศิลปะของสิมวัดมณี
วนารามจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมที่ค้นพบเพิ่มเติมในปัจจุบัน

ภาพที่ ๑ สิมเก่าวัดมณีวนาราม ทีม่ า: วิโรฒ ศรีสุโร (๒๕๑๐)
สิมวัดมณีวนาราม ได้มีนักวิชาการทาการศึกษาในเชิงสถาปัตยกรรม หรือศิลปกรรมอยู่บ้าง หากแต่พบไม่
มากนัก ซึ่งอาจเป็นด้วยสิมถูกรื้อไปและชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมไม่ได้รับการนามาศึกษาเท่าใดนัก เท่าที่คณะผู้เขียนพบ
มี ๔ เรื่อง ดังนี้
สิมอีสาน งานศึกษารูปแบบสิมอีสานที่มีชื่อเสียงที่สุด ผลงานการวิจัยของ รศ.วิโรฒ ศรีสุโร ตีพิมพ์เมื่อปี
พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นงานวิชาการชิ้นแรกที่กล่าวถึงสิมวัดมณีวนาราม กล่าวถึงสิมวัดมณีวนารามไว้ในบทที่ ๒ ศาสนาคาร
อีสาน มีรูปประกอบ ๓ ภาพ ได้แก่ ภาพสิม คันทวยของสิม และบานประตูสิม ให้รายละเอียดสาคัญว่า “...เป็น
รูปแบบสิมพื้นบ้านคลาสสิกที่ถูกดัดแปลงสีหน้าให้เป็นแบบภาคกลาง โดยนาลายอง นาคสะดุ้ง โหง่ ใบระกา และ
หางหงส์มาแปลงให้เป็นรูปโฉมใหม่ แต่ที่เหลืออยู่เพื่อบ่งบอกเอกลักษณ์ของอีสานอย่างแน่นแฟ้นก็คือ คันทวยชนิด
เป็นแผงที่แกะสลักลวดลายประณีตที่สุด...คันทวย ไม้แบบแผงมีการแกะสลักที่บ่งบอกเอกลักษณ์อีสาน และบาน
ประตูแกะสลักไม้เป็นลายเคือทั้งสองบาน เป็นของดั้งเดิมโดยช่างพื้นบ้านเมืองอุบลที่ถูกรื้อถอนไปพร้อมสิมหลังนี้...”
(วิโรฒ ศรีสุโร, ๒๕๓๖ : ๔๐ – ๔๑)
สถาปัตยกรรมอีสาน “หลากภูมิธรรม นฤมิตกรรมอีสาน” เป็นงานเขียนอธิบายลักษณะสถาปัตยกรรมของ
ภาคอีสาน ของ วิโรฒ ศรีสุโร ธาดา สุทธิธรรม ธนสิทธิ์ จันทะรี และพรณรงค์ ชาญนุวงศ์ ตีพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐
ให้ข้อมูลเรื่องคันทวย พร้อมกับภาพของสิม คันทวย และภาพลายเส้นบานประตู ได้ให้รายละเอียดของคันทว ยว่า
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“... “ทวยแผง” ด้านละ ๕ ชิ้น มีเต้าไม้ยื่นออกจากผนังรองรับด้านล่าง ด้านบนยึดติดกับเต้าบนซึ่งยื่นออกมายึดเชิง
ชายให้ความรู้สึกทางงานประดับมากกว่าเป้นโครงสร้างเพื่อรับน้าหนัก...” (วิโรฒ ศรีสุโร และคนอื่น ๆ , ๒๕๔๐ :
๒๙)
สถาปัตยกรรมอุบลราชธานี เป็นงานศึกษาสถาปัตยกรรมที่พบในจังหวัดอุบลราชธานี ของปิยะฉัตร ปี
ตะวรรณ และสุภัต รักเปี่ยม ในนามของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชานี ตีพิมพ์เมื่อปี
พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้คาอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับสิมเก่าวัดมณีวนารามว่า “...สิมวัดมณีวนาราม หรือวัดป่าน้อย เป็น
สถาปัตยกรรมอีสานแบบผสมเมืองหลวงอีกหลังหนึ่งที่ถูกรื้อถอนไปแล้วเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ แต่ยังพอหาหลักฐานถึง
รูปลักษณะของอาคารได้จากภาพถ่ายต่าง ๆ ลักษณะของฐานเอวขันแบบปากพาน ทวย สาหร่ายรวงผึ้งเป็นฝีมือช่าง
ชั้นครูของอีสาน ส่วนช่อฟ้า รวยลายอง หางหงส์ทั้งหมดทาเลียนแบบเมืองหลวงลักษณะคล้ายสิมวัดแจ้ง ต่างกันที่
ทวยของวัดมณีวนารามเป็นแบบหูช้าง (ทวยไม้แกะสลัก) แต่วดั แจ้งเป็นแบบพญานาค...” (ปิยะฉัตร ปีตะวรรณ และ
สุภัต รักเปี่ยม, ม.ป.ป. : ๑๗)
การศึกษาสิมอีสานสายวัฒนธรรมไท-ลาว ลุ่มแม่น้าโขงตอนล่าง เพื่อออกแบบสิมวัดหลวง เมืองอุบลราชธานี
เป็นวิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ของณรงค์ฤทธิ์ ทองแสง เผยแพร่เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ สิมเก่าวัด
มณีวนาราม เป็นตัวอย่างสิมหลังหนึ่งที่ผู้เขียนใช้ศึกษาเปรี ยบเทียบ และอธิบายอย่างละเอียดจากการศึกษาผ่าน
ภาพถ่ายเก่าต่าง ๆ ให้รายละเอียดทั่วไป โครงสร้างและวัสดุ องค์ประกอบสถาปัตยกรรม องค์ประกอบส่วนผนัง
อาคาร และองค์ประกอบส่วนฐานอาคาร ทั้งหมดจานวน ๖ หน้า ข้อมูลที่ผู้เขียนเสนอ เช่น “...สิมวัดมณีวนาราม ถือ
เป็นอาคารขนาดกลาง ความกว้างด้านสกัดสันนิษฐานจากภาพถ่าย นาจะประมาณ ๖ เมตร ลักษณะโครงสร้าง
หลังคาแสดงความอ่อนช้อย ทรวดทรงสูงชะลูดแบบสถาปัตยกรรมเมืองเวียงจันทน์ เพียงแต่ทาหลังคาเป็นผืนเดียว
ไม่มีการซ้อนชั้น รูปแบบโครงสร้างนิยมตามศิลปะล้านช้าง...” (ณรงค์ฤทธิ์ ทองแสง, ๒๕๕๐ : ๙๕) และ “...ส่วนปิด
เครื่องมุงเปลี่ยนใหม่จากเดิม เป็นเครื่องลายอง ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์แบบสถาปัตยกรรมภาคกลาง สีหน้า
(หน้าบัน) กรุไม้ลูกฟักประดับลวดลาย ตามช่องของไม้โครงสร้างหลัง ซึ่งเป็นรูปแบบของสีหน้าศาสนาคารประเทศ
ลาว และตัวอาคารไม่มีการตีฝ้าใด ๆ ใบระกา หางหงส์ แบบสถาปัตยกรรมไทย-ภาคกลาง ฝีมือช่างพื้นเมืองทาได้
สัดส่วนงดงามดี ส่วนสีหน้า (หน้าบัน) กรุไม้ลูกฟักประดับลวดลาย ซึ่งเป็นการทาสีหน้าตามอิทธิพลสถาปัตยกรรม
ล้านช้าง...” (ณรงค์ฤทธิ์ ทองแสง, ๒๕๕๐ : ๙๖)
จากการทบทวนข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ข้างต้น จะเห็นได้ว่า ผู้เขียนหรือผู้วิจัยที่ผ่านมา ได้ให้ข้อมูลของสิม
วัดมณีวนาราม ในฐานะศาสนาคารที่มีลักษณะทางศิลปกรรมผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมภาคกลาง และศิลปะ
ล้านช้าง ซึ่งทุกท่านล้วนแต่อาศัยข้อมูลจากภาพถ่ายเป็นหลัก ในการอธิบายองค์ประกอบด้านสถาปัตยกรรม ทั้งนี้
ด้วยข้อจากัดของหลักฐานที่ค้นพบในขณะนั้น อย่างไรก็ตามรายละเอียดข้างต้นเหล่านั้นมีความความสอดคล้องกับที่
คณะผู้เขียนจะได้นาเสนอรายละเอียดองค์ประกอบทางศิลปกรรมของสิมเก่าหลังนี้ ดังจะได้กล่าวลาดับต่อไป ทั้งนี้
คณะผู้เขียนได้ศึกษาจากภาพถ่ายเก่าของพิพิธภัณฑ์วัดมณีวนาราม และชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมที่ปัจจุบันจัดแสดงอยู่
ณ กุฏิพระอริยวงศาจารย์ (กุฏิแดง) วัดมณีวนาราม และหอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
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การศึกษาในบทความนี้จึงเน้นศึกษาประวัติศาสตร์ของสิมหลังนี้ อธิบายความสาคัญและประโยชน์การใช้
สอยทางศาสนาคาร กับรูปแบบและศิลปะของสิมวัดมณีวนาราม ในฐานะศาสนาคารที่มีความสาคัญ และทรงคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์ของเมืองอุบลราชธานี ซึ่งปรากฏจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่าง ๆ
พัทธสีมาโบราณแห่งวัดมณีวนาราม ความเป็นมาและความสาคัญ
วัดมณีวนาราม (วัดป่าน้อย) เป็นวัดสาคัญแห่งหนึ่งในเมืองอุบลราชธานี ตั้งอยู่บริเวณดงอู่ผึ้ง พระครูศรี
พิริยกิจ (ทองลา เตชปญฺโญ) รองเจ้าคณะอาเภอเมืองอุบลราชธานี รองเจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม ได้กล่าวว่า เป็นที่
พักสงฆ์ตั้งแต่ก่อนตั้งเมืองอุบลราชธานี เมื่อราว พ.ศ. ๒๓๒๒ แล้วจึงได้พัฒนาเป็นวัด เมื่อราวปี พ.ศ. ๒๓๓๒ ต่อมา
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ราว พ.ศ. ๒๓๔๕ (คณะธรรมัสสวนะสามัคคี, ๒๕๔๐ : ๑๐)
กระทั่งสืบมาในช่วงปลายรัชกาลที่ ๓ เมื่อพระอริยวงศาจารย์ ญาณวิมล อุบลสังฆปาโมกข์ (สุ้ย ป.ธ.๓)
พระภิกษุชาวเมืองอุบลราชธานี ซึ่งได้ไปศึกษาพระปริยัติธรรม ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ ได้มาพานัก
ที่วัดแห่งนี้ ท่านเป็นที่รู้จักในภายหลังว่าเป็นผู้นาของคณะสงฆ์กลุ่ม “พระครองไทย” กล่าวคือ พระสงฆ์ในเมือง
อุบลราชธานีที่รับอิทธิพลจารีตคณะสงฆ์จากกรุงเทพฯ โดยเฉพาะการเรียนหนังสือไทย และวิชาความรู้ต่าง ๆ เป็น
เหตุให้วัดพัฒนาเป็นสานักเรี ยนที่มีชื่อเสียง และเป็นอารามสาคัญของคณะสงฆ์ สังกัดมหานิกาย ตราบกระทั่ง
ปั จ จุ บั น ด้ ว ยเหตุ นี้ พั ท ธสี ม าหรื อ อุโ บสถ (สิ ม ) ของวั ด มณี ว นารามจึงถื อ ได้ ว่ าเป็น ศาสนาคารส าคั ญของเมือง
อุบลราชธานี เนื่องจากใช้ประกอบสังฆกรรมของพระภิกษุ มีการอุปสมบท สวดพระปาฏิโมกข์ เป็นต้น สืบทอดกันมา
ในระยะแรกนั้นสันนิษฐานพระอริยวงศาจารย์ ญาณวิมล อุบลสังฆปาโมกข์ (สุ้ย) ในฐานะที่หลักคาเมืองอุบลราชธานี
คงจะประชุ ม คณะสงฆ์ ท าการผูก สีม า เพื่ อ อุ ป สมบทกุ ล บุ ตร อี ก ทั้ งพระคุ ณ ท่ า นในฐานะเป็น ประมุ ข สงฆ์ เมือง
อุบลราชธานีในเวลานั้น คงจะมีบทบาทในการเป็นประธานผูกพัทธสีมาเป็นอย่างมาก ดังที่จารึกวัดหนองไหล อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี ได้กล่าวถึงท่านไว้ในการผูกพัทธสีมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๖๔ ว่า “...ท่านสมเด็จโคตรแลทายกทายิกาทั้ง
ปวงมีเพียงแก้วมุงคุลแลช่างนครเป็นประธานคามนิคมชนบททั้งปวงมีใจใสศรัทธาเป็นอันยิ่ง จึงนิมนต์ประชุมสงฆ์
๕๒ พระองค์ มีท่านสมเด็จเจ้าอริยวงศ์ สถิต ณ เมืองอุบลราชธานี ฝ่ายอรัญวาสี เป็นสังฆทายก ผูกซึ่งพัทธสีมา ณ
วัดหนองไหลใหญ่ ตราบต่อเท่า ๕ พัน พระวัสสา...” (บุญชู ภูศรี, ๒๕๖๑ : ๕๗)
จากหลักฐานต่าง ๆ ทราบแต่เพียงว่า มีพระเถระสาคัญหลายรูป ได้อุปสมบทในพัทธสีมาดังกล่าว ดัง
กล่าวถึง ดังนี้
๑) อาชญาท่านจันลา จันทรสี เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม รูปที่ ๒ อุปสมบทปีใดไม่ปรากฏ

๒) อาชญาท่านคา สุวณฺโณ เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม รูปที่ ๓ อุปสมบทปีใดไม่ปรากฏ
๓) พระครูวิโรจน์รัตโนบล (รอด นนฺตโร สมจิต) สังฆปาโมกข์ เจ้าคณะใหญ่เมืองอุบลราชธานี เจ้า
อาวาสวัดทุ่งศรีเมือง รูปที่ ๒ อุปสมบทในสิมดังกล่าว เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๑ อาชญาท่านจันลา เป็น
พระอุปัชฌาย์ (มหาวีรวงส, สมเด็ดพระ, ๒๔๘๖ : (๔) )
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ภาพที่ ๒ พระอริยวงศาจารย์ ญาณวิมลอุบลสังฆปาโมกข์ (สุย้ ) (ซ้าย)
และ พระครูวิโรจน์รตั โนบล (รอด นนฺตโร) (ขวา) ที่มา: พระครูสังฆรักษ์จันดี สุจนฺโท วัดทุ่งศรีเมือง
ต่อมาสิมหลังนี้คงจะได้รับการปฏิสังขรณ์เรื่อยมา โดยมีการผูกพัทธสีมาขึ้นใหม่ด้วยคณะสงฆ์มีความสงสัย
ในสีมาดั้งเดิม จึงปรากฏศิลาจารึกบนใบเสมา ๑ หลัก ซึ่งเคยตั้งอยู่บริเวณสิม กระทั่งในปี พ.ศ. ๒๔๕๗ พระครู
วิจิตรธรรมภาณี (พวง ธมฺมทีโป นิลคาอ่อน) เจ้าอาวาสรูปที่ ๕ ขณะเมื่อครั้งเป็นพระครูพวง เจ้าคณะแขวงวารินชา
ราบ ได้นาพาศิษยานุศิษย์ทั้งพระภิกษุสามเณรและญาติโยม ปฏิสังขรณ์ หรือรื้อถอนสิมหลังดังกล่าวขึ้นใหม่ สิ้นเงิน
๙๐๐ บาท ดังปรากฏในข้อความอักษรไทย จานวน ๑๐ บรรทัด ในใบเสมาศิลาจารึก ด้านที่ ๒ อ่านโดย ณรงค์ศักดิ์
ราวะรินทร์ ความว่า
“...ท่านพระครูพวงได้พร้อมกันทั้งพระสงฆ์สามเณรแลญาติโยมทั้งหลายลื้อโบสถ์ หลังนี้ทาใหม่ ตั้งแต่
พุทธศักราช ๒๔๕๗ จุลศักราช ๑๒๗๖ เดือนยี่ ขึ้น ๑๑ ค่า วันอาทิตย์ ฉอศก สิ้นเงินไป ๙๐๐ บาท เพราะได้ใช้กาลัง
พระสงฆ์สามเณรเสียโดยมาก พระปังทา พศ...” (กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๘)
ลักษณะของการปฏิสังขรณ์ดังกล่าวนั้น มีการบันทึกไว้ในประวัติวัดมณีวนาราม ดังนี้
“...พ.ศ. ๒๔๕๗ ซ่อมอุโบสถขยายออกทั้งส่วนกว้างและส่วนยาว เฉพาะร่วมในยาว ๑๑.๙๖ ม. กว้างเฉพาะ
ร่วมใน ๔.๑๖ ม. ปันเป็นห้อง ฝาผนังก่ออิฐโบกปูนหลังคาชั้นเดียว มีช่อฟ้าใบระกาประดับกระจกสลับสี มีกันสาดทา
ด้วยนาคตวย (นาคคันทวย) หน้าบรรณด้านหน้าทาเป็นรูปคูหารังผึ้ง สลักลายปิดทองเปลว มีประตูเฉพาะด้านหน้า
๑ ประตู มีรูปนาคประจาบันได ๑ คู่ ทราบว่าท่านทาตามตัวอย่างรูปนาค ซึ่งช่างโบราณทาไว้ที่บันไดโบสถ์ วัดบ้าน
บุ่งหวาย วารินชาราบ..” (เทพมงคลเมธี,พระ, ๒๕๒๓ : ๑๓) อย่างไรก็ตามพระครูพิพัฒนาทร (เฉลิม พัฒน์) เจ้า
อาวาสวัดทุ่งบอน ได้ให้ข้อมูลว่า หลวงพ่อพวง น่าจะได้แบบไปจากซากบันไดของศาสนสถานของที่วัดทุ่งบอน
มากกว่า ซึ่งปัจจุบันได้ถูกทาลายไปแล้ว และนาคแบบนี้ดูได้ที่กุฏิใหญ่วัดมณีวนาราม ซึ่งได้ถอดแบบไปเช่นกัน
สอดคล้องกับที่ พระครูศรีพิริยกิจ (ทองลา เตชปญฺโญ) รองเจ้าคณะอาเภอเมืองอุบลราชธานี รองเจ้าอาวาสวัดมณี
วนาราม ได้กล่าวถึงการซ่อมแซมดังกล่าวไว้ในข้อเขียนของท่านจากคาบอกเล่าของพระธรรมเสนานี (กิ่ง มหปฺผโล
นิลดาอ่อน ป.ธ.๕) รองเจ้าคณะภาค ๑๐ เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม รูปที่ ๖ ด้วยว่า
“...อุโบสถแต่เดิมจริง ๆ นั้นจะเป็นอย่างไรไม่สามารถสืบได้ชัด แต่หลวงปู่พระธรรมเสนานีเล่าให้ฟังว่า
อุโบสถที่สร้างใหม่ประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๐ เป็นอุโบสถโบราณโดยฝังเสาไม้ก่อน ใส่ขื่อตั้ง จันทัน เครื่องบนเป็นหลังคา
๒ ชั้น มีช่อฟ้า ใบระกา ปะราลี หางหงส์ ประดับกระจกสีน้าทะเล...หลวงปู่พระธรรมเสนานียั งเล่าต่อไปอีกว่า เมื่อ
ครั้งท่านเป็นเด็กวัดได้ไปขุดโพน (จอมปลวก) เอาดินโพนมาก่อเอวขัน ฝาผนัง เอามาผสมด้วยน้ายางบง น้ามะขาม
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น้าต้มหนังควาย น้าอ้อย หมดไปตั้ง ๖ โพน (๖ จอมปลวก) มีแต่จอมปลวกใหญ่ ๆ ทั้งนั้น...” (ศรีพิริยกิจ,พระ,
๒๕๔๐ : ๑๐ – ๑๑)

ภาพที่ ๓ พระครูวิจิตรธรรมภาณี (พวง ธมฺมทีโป นิลคาอ่อน) (ซ้าย) และ พระธรรมเสนานี (กิ่ง มหปฺผโล
นิลดาอ่อน ป.ธ.๕) (ขวา) ที่มา: ชลทัต สุขสาราญ (ซ้าย) และ พิพิธภัณฑ์วัดมณีวนาราม (ขวา)
สิมหลังนี้สันนิษฐานว่าได้ใช้บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรไม่น้อย ด้วยพระครูวิจิตรธรรมภาณี (พวง
ธมฺมทีโป นิลคาอ่อน) เป็นพระอุปัชฌาย์รูปสาคัญ มีศิษยานุศิษย์เป็นจานวนมา รูปสาคัญ คือ พระธรรมเสนานี (กิ่ง
มหปฺผโล นิลดาอ่อน) ผู้มีศักดิ์เป็นหลาน ได้บรรพชาเป็นสามเณรที่สิมหลังนี้ ขณะเมื่ออายุ ๑๙ ปี โดยพระครูพวง
ธมฺมทีโป เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๔ (อนุสรณ์งานทาบุญอายุ ๘๐ ปี พระเทพมงคลเมธี
(กิ่ง มหปฺผโล ป.ธ.๕, ๒๕๒๕ : ๘) เมื่อพระธรรมเสนานี (กิ่ง มหปฺผโล ป.ธ.๕) ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม รูป
ที่ ๖ แต่เมื่อครั้งเป็นพระครูวิจิตรธรรมภาณี เจ้าคณะอาเภอเมืองอุบลราชธานี และได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์
เป็น พระญาณเมธี พระเมธีรัตโนบล และพระรัตนมงคลเมธี ตามลาดับ คณะสงฆ์ยังคงใช้งานสิมหลังนี้ จึงได้มีการ
ปฏิสังขรณ์สิมขึ้นครั้งหนึ่ง ในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ โดยมีรายละเอียดว่า “...ทาช่อฟ้าใบระกาอุโบสถ ด้วยไม้ประดู่ ไม้
ตะเคียน ลงรักปิดกระจกสี รวมค่าแรง ค่าตัว ไม้ทั้งเครื่องอุปกรณ์ เป็นเงิน ๒๕๐.๗๕ บาท (สองร้อยห้าสิบบาท เจ็ด
สิบห้าสตางค์)...” (วิรัช ปญฺญาปชฺโชโต และสุรพงษ์ วงศาเลิศ,พระครูวินัยธร, ๒๕๒๕ : ๒)
ข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของสิมเท่ามีหลักฐานบันทึกการก่อสร้างปฏิสังขรณ์ไว้ ซึ่งย่อมแสดง
ถึงความสาคัญที่พระบูรพาจารย์ของวัดมณีวนาราม ให้ความสาคัญ ใช้สอย เอาใจใส่ บารุงรักษามาโดยตลอด ก่อน
จะมีการรื้อถอนไปในที่สุดด้วยเหตุผลหลายประการ
รูปทรงทางศิลปะของสิม ความโดดเด่นในการผสมผสานลาวและไทย

ภาพที่ ๔ สิมวัดมณีวนาราม ภาพถ่ายช่วงก่อน พ.ศ. ๒๕๐๐ ที่มา: พิพิธภัณฑ์วัดมณีวนาราม
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สิมวัดมณีวนาราม จัดประเภทเป็นสิมที่ได้ผสมผสานระหว่างศิลปะลาวและศิลปะไทย ส่วนฐานก่ออิฐถือปูน
เครื่องบนหลังคาเป็นไม้ สร้างขึ้น ราวสมัยรัชกาลที่ ๓ มีการบูรณปฏิสังขรณ์เรื่อยมาในปี พ.ศ. ๒๔๕๗ และ พ.ศ.
๒๔๘๓ จวบจนได้รื้อสร้างหลังใหม่ขึ้นทดแทนในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๑๐ – ๒๕๑๒ ซึ่งองค์ประกอบเดิมของสิมหลังนี้
ที่จะกล่าวถึง ได้แก่ ช่อฟ้า(โหง่) ลายอง และหางหงส์ปิดทองประดับกระจกสี มีความเป็นศิลปะไทยโดยชัดเจน
หลังคาเป็นหลังคาซ้อนสองชั้นมุงด้วยไม้แป้นเกล็ด ส่วนหน้าบันและฮังเผิ่ง (สาหร่ายรวงผึ้ง) เป็นแบบศิลปะลาว
จาหลักไม้ปิดทองประดับกระจกสี ส่วนคันทวยเป็นคันทวยหูช้างหรือคันทวยปีกบ่าง แบบอย่างศิลปะลาว ใส่ประจา
เสาข้างละห้าต้น ซึ่งมีสี่ห้องเสารวมระเบียงด้านหน้า ส่วนเสาสี่ต้นด้านหน้าลงรักปิดทองลายฉลุอย่างงดงาม ฐาน
เป็นฐานแอวขันแบบลาว ในส่วนบันไดนาคนั้นคาดว่าสร้างขึ้นมาใหม่ครั้งบูรณปฏิสังขรณ์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๗
แม้สิมจะถูกรื้อถอนไปแล้ว แต่ชิ้นส่วนของเครื่องไม้ต่าง ๆ ของสิมเก่าวัดมณีวนาราม ยังคงอยู่ แม้บางชิ้น
ได้สูญหายไป บางชิ้นก็ยังอยู่ภายในวัด และบางชิ้นทางหอศิลป์ราชธานีศรีวนาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ได้ขอไปจัดแสดง ได้แก่ บานประตู บานหน้าต่าง กรอบหน้าต่าง และคันทวย เมื่อรื้อสิมแล้วชิ้นส่วนเหล่านี้ได้เก็บไว้
ที่กุฏิแห่งหนึ่ง โดยอาจารย์อานวย วรพงศธร ได้ติดต่อผ่านทางผู้จัดการโรงเรียนอุบลวิทยากร เพื่อขออนุญาตเจ้า
อาวาสนาไปจัดแสดง (อานวย วรพงศธร, สัมภาษณ์) ชิ้นส่วนที่ยังหลงเหลืออยู่ภายในวัด คือ ชิ้นส่วนของฮังเผิ่ง
หรือสาหร่ายรวงผึ่งนั้นเอง โดยได้จัดแสดงไว้ที่กุฏิพระอริยวงศาจารย์ (กุฏิแดง) วัดมณีวนาราม

ภาพที่ ๕ คันทวยสิมวัดมณีวนาราม (ซ้าย) บานประตูและบานหน้าต่าง สิมวัดมณีวนาราม (กลาง)
กรอบหน้าต่าง สิมเก่าวัดมณีวนาราม (ขวา) ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้เขียนบทความ ณัฐพงค์ มั่นคง

ภาพที่ ๖ : ฮังเพิ่ง สิมเก่าวัดมณีวนาราม (ซ้าย) ส่วนของลายรวงผึ้งที่แกะเป็นลายก้านขด (กลาง) ลักษณะการติด
กระจกบนฮังเพิ่ง (ขวา) ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้เขียนบทความ ณัฐพงค์ มั่นคง
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คันทวยของสิมวัดมณีวนารามที่จัดแสดงในหอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ลักษณะเป็นคันทวยแผงหรือคันทวยปีกบ่างแบบลาว จาหลักลายไม้ลงรักประดับกระจกทาสีชาดบนช่องพื้นไม้
ส่ ว นบานประตู แ ละบานหน้ า ต่า งของสิม เก่ าวั ด มณี ว นาราม ที่ จั ด แสดงในหอศิ ล ป์ ราชธานี ศ รีว นาไล วิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษาอุบลราชธานี ลักษณะของลวดลายเป็นลายเครือเถาดอกกาละกับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ลายบักนัด
(สับปะรด) ลงรักปิดทองประดับกระจก ชิ้นส่วนลาดับต่อมา คือ กรอบหน้าต่างของสิมวัดมณีวนาราม ที่จัดแสดงใน
หอศิลป์ราชธานีศรีว นาไล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ลักษณะเป็นกรอบไม้สี่เหลี่ยมมีหย่องลูกกรงไม้กลึง
ด้านล่างด้านบน มุมสองด้านเป็นลายค้างคาว ลงรักประดับกระจกทาชาด ขณะที่ชิ้นส่วนของฮังเผิ่งหรือสาหร่าย
รวงผึ้งของสิมวัดมณีวนาราม ปัจจุ บันจัดแสดงภายในกุฏิแดงวัดมณีวนาราม ลักษณะเป็นไม้จาหลักลวดลายแบบ
ศิลปะลาว ลงรักปิดทองประดับกระจก สูง ๑๓๐ ซม. กว้าง ๒๑๑.๕ ซม. หนา ๓ ซม. สาหร่ายรวงผึ้งนี้มีความเป็น
ศิลปะลาวชัดเจนกล่าวคือทาเป็นรูปทรงโค้งมีลายย้อยลง ซึ่งส่วนลายที่ย้อยลงของสิมวัดมณีวนารามนี้จะทาเป็นลาย
ก้านขดที่งดงามพิสดารสามารถเทียบกับลายช่างหลวงลาวได้เลยทีเดียวกระจกสีที่ติดประดับบนองค์ประกอบของสิม
นั้นจะมีติดที่ส่วนบานประตู รวงผึ้งและหน้าต่าง จะเป็นประเภทกระจกเกรียบโดยทั้งหมด กระจกชนิดนี้มีความบาง
และเป็นแผ่นคล้ายข้าวเกรียบจึงเรียกว่า กระจกเกรียบ กระจกชนิดนี้ต้องใช้หัวตัดเฉพาะเท่านั้นหรือไม่ก็ทุบเป็นเศษ
แก้วถึงติดประดับได้ จึงมีความต่างจากแก้วจืนอันนิยมมากในภาคเหนือที่ใช้กรรไกรตัดได้ เพราะมีจืน (ตะกั่ว) ดาด
หลังแก้วไว้ไม่ให้แตกออกจากกัน กระจกเกรียบเป็นกระจกสีที่ ได้รับความนิยมมาตั้งแต่สมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์
ตอนต้น โดยนิยมมากในช่วงรัชกาลที่ ๓ มีผลิตในภาคกลางจนถึงช่วงรัชกาลที่ ๕ ช่างที่ทากระจกนี้ก็หมดลงเพราะ
ช่วงบูรณะกรุงเทพฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้สั่งกระจกสีมาจากจีนโดยตรง เป็นเหตุให้ช่าง
ทากระจกลดน้อยลงและสูญหายไป กระจกเกรียบที่ติดประดับสิมวัดมณีวนารามนี้โดยส่วนมากจะเป็นกระจกสีฟ้า
และสีขาวใช้รักสมุกเป็นตัวยึดติด ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าติดเว้นสีเป็นแนวสลับกันโดยไม่พิถีพิถันมากนักตามแบบ
ของช่างพื้นเมืองแต่ก็มีความงามเป็นเอกลักษณ์ในตัวเอง
รูปแบบของสิมวัดมณีวนารามสามารถเปรียบเที ยบได้กับสิมหลังอื่น ๆ ในเมืองอุบลราชธานี โดยเฉพาะ
รูปทรงสิมที่ผสมผสานระหว่างศิลปะไทยและลาว การซ้อนเทิบหรือปีกนกของหลังคาสิมมีสองชั้น มีคันทวยแบบ
แผงค้ายันช่วงหลังคาปีกนกที่ต่อกับไม้คอสองไว้ สิมที่ลักษณะใกล้เคียงกันได้แก่ สิมวัดแจ้ง อาเภอเมือง และสิมวัด
ใต้ยางขี้นก อาเภอเขื่องใน โดยสิมวัดแจ้งรับการบูรณะดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีในการดูแลของสานักศิลปากรที่ ๙
อุบลราชธานี ขณะที่สิมวัดใต้ยางขี้นกยังไม่ได้รับการบูรณะเพียงแต่รักษาไว้ในระดับหนึ่ง ซึ่งสิมสองหลังนี้สามารถ
เทียบเคียงกับสิมวัดมณีวนารามได้เป็นอย่างดี ทั้งด้านรูปทรงและการซ้อนชั้นของหลังคา อายุสมัยของสิมทั้ง ๒ หลัง
อยู่ในช่วงประมาณรัชกาลที่ ๔ – รัชกาลที่ ๕ โดยสิมวัดแจ้งสร้างเมื่อราว พ.ศ. ๒๔๕๕ (ห้างหุ้นส่วนจากัด ปุราณรักษ์
, ๒๕๖๑ : ๔) ส่วนสิมวัดใต้ยางขี้นก คงสร้างหลัง พ.ศ. ๒๔๑๓ (นิยม วงศ์พงศ์คา และคนอื่น ๆ , ม.ป.ป.)
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ภาพที่ ๗ สิมวัดแจ้ง (ซ้าย) สิมวัดใต้ยางขี้นก (ขวา) ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้เขียนบทความ ณัฐพงค์ มั่นคง
นอกจากนี้แล้ว พระประธานในสิม ยังเป็นพระพุทธรูปโบราณ ขนานพระนามในปัจจุบันว่า “พระพุทธมณี
รัตน์” หรือ “หลวงพ่อยิ้ม” เป็นพระประธานในสิมเก่ามาแต่ดั้งเดิม เป็น “...ของเก่าศักดิ์สิทธิ์มาก หน้าตักกว้าง ๘๘
ซ.ม. (๓๔ นิ้วเศษ) สูงตลอดพระรัศมี ๑๘ ม. (๒ ศอก ๓ นิ้ว)...” (เทพมงคลเมธี,พระ, ๒๕๒๓ : ๒๙) เมื่อปี พ.ศ.
๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี ได้วัดขนาดใหม่ พบว่า สูง ๑๔๐ ซม. หน้าตักว้าง ๘๖ ซม.
พิจารณาดูจากพุทธศิลป์แล้วควรเป็นศิลปะลาว สกุลช่างท้องถิ่นแบบเมืองอุบลราชธานี ซึ่งพบในหลายวัดเป็นอย่าง
มาก อาทิ พระเจ้าใหญ่องค์เงิน วัดทุ่งศรีเมือง พระประธานหอแจก วัดแจ้ง พระประธานสิม วัดคาไฮใหญ่ เป็นต้น
จากภาพถ่ายเก่า พบว่าฐานของประธานอาจเป็นฝีมือของช่างญวน สันนิษฐานว่าเป็นช่างองนา เวียงสมศรี (ติ๊ก แสน
บุญ, สัมภาษณ์) ควรมีการศึกษาค้นคว้าต่อไป

ภาพที่ ๘ พระพุทธมณีรัตน์ (หลวงพ่อยิ้ม) และลักษณะฐานพระประธานดั้งเดิม
ภายในสิมวัดมณีวนาราม ที่มา: พิพิธภัณฑ์วัดมณีวนาราม
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“สีมา” วัดมณีวนาราม สะท้อนความเปลี่ยนแปลงจารีตตามยุคสมัย
สิมวัดมณีวนาราม มีหน้าที่หลักในการประกอบสังฆกรรมของสงฆ์ หลักฐานชั้นต้นที่เก่าที่สุดของสิมหลังนี้
คือ ใบเสมาศิลา ๑ แผ่นที่ยังเหลือมาถึงปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่ห้องโถงของกุฏิพระอริยวงศาจารย์ (กุฏิแดง) ขนาด
กว้าง ๓๖ ซม. ยาว ๕๘ ซม. ดังที่กล่าวถึงในบทความแล้ว ปรากฏข้อจารึกด้วยอักษรไทยน้อย จานวน ๑๘ บรรทัด
แม้จะชารุดบางส่วน แต่เนื้อความยังสมบูรณ์ ปรากฏเนื้อความเกี่ยวกับการสอบทานคัมภีร์ของพระเถระที่ชื่อ “ท่าน
โสภา” เพื่อทาการสร้างใบสีมาของสิมหลังนี้ขึ้นใหม่ให้เป็นมาตรฐาน โดยอาจกระทาขึ้นก่อนยุคสมัยของพระครูวิจิตร
ธรรมภาณี (พวง ธมฺมทีโป) ทั้งนี้มี“เจ้าอุปราชและทิดแก้ว ” เป็นผู้อุปถัมภ์และสร้างแผ่นศิลานี้ แม้จะไม่ปรากฏ
ศักราช แต่ก็แสดงถึงความสาคัญของการกาหนดพัทธสีมา ณ อาคารหลังนี้ได้เป็นอย่างดี ดังความในจารึกด้านที่ ๑
อ่านโดย ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ ดังนี้
“...พระอรรถกถา ๑...วิมัดติวิโนทะนี ๑...ลาสถทีปนี ๑...ใบสีมาแลก้อนนิมิตนี้ท่านโสภาได้พิจารณาใน
คัมภีร์ทั้ง ๔ นี้ มีแต่ออกความว่าได้ ๓๑๒ ปันละ ทั้งนั้นเป็นที่สงสัยแก่ภิกขุ :แลคฤหัสถ์ทั้งหลาย...จะว่าใหญ่ เท่าใด
น้อยเท่าใดจะให้รู้ประมาณอันน้อย ๆ ไปกว่าก้อนนี้บ่มีควร ลวงใหญ่แต่ก้อนนี้ขึ้นไปตราบ...อาท่องัวใหญ่...ย ใหญ่นั่น
ควรแล ใหญ่กว่านั้นบ่มิควร แลความข้อนี้ลับอยู่หนักหนา เห็นจะเสื่อมสูญบ่มีใครจะรู้ เจ้าพระอูบมะราดแลทิดแก้ว
จึงสร้างใบสีมาแลก้อน...นิมิตนี้ไว้เป็นเยี่ยงอย่างในพระพุทธศาสนาไว้ให้หายสงสัยแก่ภิกขุ :และคฤหัสถ์ทั้งปวงมีประ
โยชนะจักขอดสีมา ให้แทกเอาใหญ่น้อยท่อก้อนนี้ควรแล อันนี้ว่า แต่พ้นดินขึ้นมาบ่มิได้กาหนดเอาในดิน ถ้าจะฝังลง
ให้สูดขอดแล้วจึงฝังลงควรแล ถ้าก้อนใหญ่...นี้ฝังลงเสียก่อน..ควรสูดแท้. ..” (กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๘)
ข้อความข้างต้นหากพิจารณาเนื้อความโดยทั่วไป จะได้สาระเพียงแค่ว่าคณะสงฆ์มีท่านโสภาเป็นประธาน
ได้ศึกษาคัมภีร์ต่าง ๆ แล้วให้สร้าง “นิมิต” คือ ใบเสมา อันมีน้าหนักและขนาดถูก ต้องตามพุทธบัญญัติหรือตาม
คัมภีร์กาหนดไว้เท่านั้น แต่ความเป็นจริงแล้ว เหตุการณ์เช่นนี้ย่อมตีความได้ว่าเป็นสิ่งแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงของ
ยุคสมัยอย่างยิ่ง กล่าวคือ นับแต่วชิรญาณภิกขุ หรือ รัชกาลที่ ๔ ก่อตั้งคณะธรรมยุติกนิกายแล้ว ได้เผยแพร่วิธีการ
ผูกสีมาเป็นแบบแผนตามแนวคิดของคณะธรรมยุต เมื่อขึ้นครองราชย์ ได้สร้างวัดหลายแห่งให้เป็นมหาสีมา เช่น วัด
โสมนัสวิหาร วัดมกุฏกษัตริยาราม วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม เป็นต้น

ภาพที่ ๙ เสมาศิลาและคาแปลจารึก (ซ้าย) และสีมากถา ฉบับวัดมณีวนาราม (ขวา) ที่มา: กลุ่มงาน
อนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจยั ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ซ้าย) พิพิธภัณฑ์วดั มณี
วนาราม (ขวา)
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อิทธิพลดังกล่าวนี้ได้ส่งมาถึงคณะสงฆ์ดั้งเดิม คือ มหานิกาย ด้วย กล่าวคือ มีพระเถระผู้ใหญ่แห่งวัดสุทัศน
เทพวราราม รูปหนึ่ง ได้แก่ สมเด็จพระวันรัต (แดง สี ลวฑฺฒโน) แต่เมื่อครั้งเป็นพระศรีสมโพธิ์ ได้ไปศึกษาวิธีการผูก
สีมาที่วัดปทุมวนาราม ตามที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ โปรดให้มาศึกษา เพื่อรักษาวิธีการผูกพัทธสีมาไว้
ในคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย เมื่อพระคุณท่าน ดารงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมวโรดม จึงได้รจนาคัมภีร์ว่าด้ วยเรื่องการผูก
สีมาที่เรียกว่า “สีมากถา” ขึ้นเป็นแบบอย่างในอารามต่าง ๆ สืบมา (แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย, ๒๕๔๐ : ๑๖๒) นับแต่
ราว พ.ศ. ๒๔๒๓ เป็นต้นมา อายุคัมภีร์นี้จึงอยู่ราวต้นคริสต์ศตวรรษที่ ๑๘ หรือสมัยรัชกาลที่ ๕ ที่น่าตั้งข้อสังเกต
เป็นอย่างยิ่ง คือ ภายในวัดมณีวนารามนี้ได้มีการเก็บรักษาคัมภีร์สีมากถา หรือ ตาราขอดบือสิม ซึ่งสันนิษฐานว่าคง
เป็นฉบับคัดลอกจากวัดสุทัศนเทพวราราม ด้วยมีเนื้อหาและภาพลายเส้นที่คล้ายคลึงกันเป็นอย่างมาก
คณะผู้เขียนสันนิษฐานว่า แต่เดิมวัดมณีวนารามคงมีสีมาโบราณที่พระภิกษุสงฆ์ใช้กาหนดเขตสังฆกรรมสืบ
มาแต่ตั้งวัด แต่เมื่อพระอริยวงศาจารย์ (สุ้ย) ได้นาลัทธิไทย หรือ พระครองไทย กลับมาที่วัดแห่งนี้ อาจเกิดปัญหา
เรื่องความสงสัยในสีมาดั้งเดิม ว่าการผูกพัทธสีมามีความบริสุทธิ์ถูกต้องตามพระวินัยหรือไม่ ประกอบกับอิทธิพลของ
คณะธรรมยุติที่ส่งต่อมาให้มหานิกาย จึงมี ความเป็นไปได้ว่า มีการนาคัมภีร์สีมากถา มาใช้สาหรับกาหนดหลักสีมา
ของวัดมณีวนารามขึ้นใหม่ให้ถูกต้อง และที่กาหนดให้เป็นเยี่ยงอย่างก็ด้วยเหตุว่า วัดแห่งนี้นอกจากเป็นสานักมูลกัจ
จายน์ หรือสานักเรียนสาคัญ มีพระภิกษุสามเณรเป็นจานวนมาก แล้วยังคงเป็นที่จาพรรษาของหลั กคาเมื อ ง
อุบลราชธานี และพระเถระผู้มีพรรษายุกาล ถือเป็นศูนย์กลางทั้งการปกครอง และการศึกษาของคณะสงฆ์ จึงต้อง
กาหนดใบสีมาให้เป็นแบบอย่าง โดยมีอาญาสี่ กรมการเมือง คือ พระอุปฮาด เป็นผู้อุปถัมภ์นั่นเอง ปัญหาเรื่องการ
ผูกสีมาของคณะสงฆ์นี้จึงนับได้ว่า สิมวัดมณีวนารามมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามการ
รักษาพื้นที่สีมาดั้งเดิมนี้อาจเทียบเคียงได้กับสิมวัดกลางมิ่งเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ที่ยังคงรักษาเขตสีมาดั้งเดิม ซึ่ง
ไม่ได้อยู่นอกอาคาร แต่อยู่ภายในของศาสนาคารเลย (ยุทธนาวรากร แสงอร่าม, สัมภาษณ์)
การรื้อถอนสิมวัดมณีวนาราม ความเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย
แม้สิมวัดมณีวนารามหลังนี้จะยังใช้งานได้ดีอยู่ และมีสภาพที่ทรุดโทรมตามกาลเวลา มีการปฏิสังขรณ์ตาม
สมควร แต่เนื่องจากในขณะนั้น เป็นที่จาพรรษาของพระเถระที่มีตาแหน่งเป็นถึงรองเจ้าคณะภาค ๑๐ จึงอาจไม่
เหมาะสมต่อกาลสมัย พระเทพมงคลเมธี (กิ่ง มหปฺผโล นิลดาอ่อน) จึงมีมติให้รื้อถอน เพื่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ ตาม
แบบแปลนของกรมศิลปากร โดยมีพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ธีร์ ปุณฺณโก) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัด
จักรวรรดิราชาวาส ในเวลานั้นสนับสนุนถึงกับเดินทางมาตรวจสถานที่ด้วยตนเอง (หลักฐานจากภาพถ่ายเก่า)
สอดคล้องกับเหตุผลที่กล่าวไว้ในเอกสารคากล่าวถวายรายงานของนายบุญช่วย ศรีสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัด
อุบลราชธานี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ว่า
“...สาหรับอุโบสถหลังเดิมนั้น สร้างขึ้นโดยโครงไม้เนื้อแข็งเป็นส่วนมากฝาผนังก่อด้วยอิฐโบกดินเหนียว
มั่นคงถาวรอยู่ได้ประมาณ ๔๕ ปี เท่านั้น ความชารุด ความไม่เหมาะสมแก่กาลสมัยก็ตามหลังมา กล่าวคือไม่สะดวก
แก่การทาสังฆกรรม มีอุโบสถกรรม เป็นต้น...” (คากล่าวถวายรายงานเจ้าประคุณ สมเด็จพระธีรญาณมุนี พ.ศ.
๒๕๒๓)
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แม้จะมีเจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากรได้เข้ามาขอร้องให้ดาเนินการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติถึง
๒ ครั้งก็ตาม แต่ท่านไม่ยินยอม (ศรีพิริยกิจ,พระครู, ๒๕๔๐ : ๑๑) หลังจากนั้นจึงได้สร้างอุโบสถหลังปัจจุบันขึ้นแทน
แล้วเสร็จได้ฉลอง ในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ รวมถึงนาพระประธานจากสิมเก่าขึ้นประดิษฐานไว้ในอุโบสถหลังปัจจุบัน
อย่างไรก็ตามนับเป็นโชคดีที่ยังคงมีการรักษาชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมไว้ มิได้นาไปทาลายทิ้ง ดังที่เข้าใจกันมานาน

ภาพที่ ๑๐ พระเทพมงคลเมธี (กิ่ง มหปฺผโล) และพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ธีร์ ปุณณ
ฺ โก)กาลังรังวัดเขตสิมที่จะ
สร้างใหม่ จะเห็นสิมเก่าที่รื้อหลังคาออกแล้ว สันนิษฐานว่าถ่ายราว พ.ศ. ๒๕๐๙ เนื่องจากปรากฏแท่นศิลาฤกษ์ของ
อุโบสถหลังใหม่แล้ว ที่มา: พิพิธภัณฑ์วัดมณีวนาราม

ภาพที่ ๑๑ อุโบสถวัดมณีวนาราม ขณะกาลังก่อสร้าง (ซ้าย) และสภาพในปัจจุบัน (ขวา)
ที่มา: พิพิธภัณฑ์วดั มณีวนาราม (ซ้าย) ณัฐพงค์ มั่นคง (ขวา)
จะเห็นได้ว่าจากความจาเป็นคือ ความชารุดทรุดโทรมเป็นหลักสาคัญที่ต้องมีการรื้อถอน แต่เหตุประการ
ใดจึงต้องเป็นที่เดิมไม่หาสถานที่ใหม่ในวัดสร้าง คณะผู้เรียบเรียงสันนิษฐานว่า นอกจากเรื่องภูมิทัศน์แล้ว สันนิษฐาน
ว่าคงมีมูลเหตุจากเรื่องสีมาเก่าอันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้สืบทอดกันมาโดยตลอด เป็นหลักสาคัญที่พระธรรม
เสนานี (กิ่ง มหปฺผโล) ให้ความสาคัญและเอาใจใส่คุณค่าของพื้นที่ มากกว่าตัวอาคาร ที่แม้ตัวท่านจะเป็นผู้ร่วมสร้าง
ปฏิสังขรณ์เมื่อนานมาแล้วก็ตาม อุโบสถหลังใหม่ใช้เงิ นทุนก่อสร้าง จานวน ๑,๕๔๑,๓๔๐.๖๓ บาท ตั้งแต่ พ.ศ.
๒๕๐๙ – ๒๕๒๓
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาพอสรุปได้ดังนี้ ๑) สิมวัดมณีวนาราม เป็นสิมที่มีการก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๓ ผ่าน
การปฏิสังขรณ์จากคณะสงฆ์วัดมณีวนารามมาโดยตลอด มีการกล่าวถึงสิมหลังนี้ในเอกสารต่าง ๆ อยู่เสมอ แสดงถึง
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ความสาคัญของศาสนาคารอันเป็นที่บรรพชาอุปสมบทของคณะสงฆ์ ๒) ความสาคัญของสิมหลังนี้นอกจากเป็นที่
บรรพชาของพระภิกษุรูปสาคัญแล้ว ยังปรากฏว่ามีความพิเศษจากการที่มีศิลาจารึกกล่าวถึงความสาคัญของสีมาแห่ง
สิมหลังนี้ ว่าเป็นแบบอย่างของสีมาที่ถูกต้ องในการบรรพชาอุปสมบทของคณะสงฆ์ ๓) รูปแบบทางศิลปกรรมของ
สิมหลังนี้เป็นลักษณะของศิลปะไทยผสมลาว สอดคล้องกับที่มีผู้ศึกษาไว้แล้ว สามารถเปรียบเทียบได้กับสิมหลังอื่น ๆ
ในเมืองอุบลราชธานี การศึกษานี้จึงถือได้ว่าเป็นการทบทวนองค์ความรู้ที่มีการศึกษาสิมวัดมณีวนาราม โดยเพิ่มเติม
เรื่องความสาคัญของสีมา และนับเป็นนิมิตหมายอันดีที่หลักฐานเกี่ยวกับสิมยังมีอยู่มากมิได้สูญหายไปอย่างที่งาน
ศึกษาในระยะแรกศึกษาไว้ จึงหวังเป็นข้อเสนอแนะสาหรับผู้สนใจให้มีการศึกษาเชิงลึกทั้งในประวัติศาสตร์ ด้าน
ศิลปกรรมต่อไป ตลอดจนถึงประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจอย่างละเอียดในอนาคต อาทิ เรื่องการผูกสีมา การใช้กระจก
เกรียบหรือแก้วจืนในงานสถาปัตยกรรม การอนุรักษ์ฟื้นฟูรูปแบบสิม เป็นต้น
เอกสารอ้างอิง
คณะธรรมัสสวนะสามัคคี. (๒๕๔๐). ประวัติธรรมัสสวนะสามัคคี จังหวัดอุบลราชธานี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๐.
อุบลราชธานี : โรงพิมพ์ผดุงสาร.
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กลอนขึ้นในกลอนลาทางสั้นกลอนลาทางยาวฉันทลักษณ์ เนื้อหา และทานอง
Openning Poem in Lam Thang San and Lam Thang Yao
Poetry: Form, Content, and Melody
ผศ.ดร.เจริญชัย ชนไพโรจน์1
Asst. Prof. Dr.Jarernchai Chonpairot
บทคัดย่อ
กลอนลาแต่ละกลอนมีองค์ประกอบแบ่งเป็นสามส่วนคือ ส่วนหัว เรียกว่ากลอนขึ้น ส่วนกลางเรียกว่าตัว
กลอนหรือเนื้อในกลอน และ ส่วนหางหรือส่วนปลาย เรียกว่ากลอนลง บทความทางวิชาการเรื่องนี้ เป็นการวิเคราะห์
กลอนขึ้น ซึ่งเป็นเสมือนคานาหรืออารัมภกถาของกลอนลาทางสั้นและกลอนลาทางยาวแต่ละกลอนว่า มี ฉันท
ลักษณ์ เนื้อหา และทานอง เป็นอย่างไร
ผลจากการศึกษาพบว่า ในด้านฉันทลักษ์ ที่ใช้สาหรับกลอนขึ้นของกลอนลาทางสั้น เป็นกลอนร่ายหรือโสก
(โฉลก หรือสะโหลก) ส่วนฉันทลักษณ์ที่ใช้ในกลอนขึ้นของการลาทางยาวนั้นใช้กลอนเยิ้นวรรคที่สามและวรรคที่สี่
หรือเฉพาะวรรคที่สี่ก็ได้ สาหรับด้านเนื้อหาของกลอนขึ้นจะต้องสอดคลองกับเนื้อหาหลักหรือตัวกลอนของกลอนลา
นั้นๆ ในด้านทานองของกลอนขึ้นของการลาทางสั้นเป็นทานองร่าย ส่วนทานองกลอนขึ้นของการลาทางยาวก็จะเป็น
ทานองลาทางยาว เช่นเดียวกับทานองของตัวกลอน
คาสาคัญ กลอนขึ้น กลอนลาทางสั้น กลอนลาทางยาว ฉันทลักษณ์ เนื้อหา ทานอง

1

ผู้เชี่ยวชาญ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
M.A. in Asian Studies
Ph.D. in Musicology - Ethnomusicology
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บทนา
หมอลาเป็นศิลปะการแสดงสาคัญและมีคุณค่ามากที่สุดสาหรับชาวอีสานตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน ที่ให้ทั้ง
ความรู้และความบันเทิง หมอลาหมายถึงผู้มีความเชี่ยวชาญในศิลปะหรืออาชีพด้านต่าง ๆ ลา หมายถึงร้องหรือ การ
ร้องเพลงพื้นบ้านอีสาน การลานิยมใช้แคนเป่าประกอบที่ให้ความไพเราะแก่เสียงลา ฉะนั้นหมอลาจึงหมายถึงผู้
ชานาญในการขับร้องเพลงพื้นบ้านอีสานโดยมีแคนเป็นเครื่องดนตรีสาหรับเป่าประสานเสียงลา
หมอลาที่ลาเพื่อให้ความบันเทิงแบ่งออกเป็น ๖ ประเภทคือ หมอลาพื้น (หมอลานิทาน)หมอลาโจทย์แก้
หมอลาชิงชู้ หมอลากลอน หมอลาซิ่ง หมอลาหมู่ (หมอลาเวียงและหมอลาเพลิน) ดังภาพ (เจริญชัย. หมอลา-หมอ
แคน. ๒๕๒๖)

หมอลากลอนอาวุโส

หมอแคนหญิงและหมอลากลอน

หมอลาสาว-หมอแคนหนุ่ม

หมอแคนชาวต่างชาติ
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หมอลาพื้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑. เพื่อศึกษาฉันทลักษณ์ของกลอนขึ้นของกลอนลาทางสั้นและกลอนลาทางยาว
๒. เพื่อศึกษาเนือหาของกลอนขึ้นของกลอนลาทางสั้นและกลอนลาทางยาว
๓. เพื่อศึกษาทานองของกลอนขึ้นของกลอนลาทางสั้นและกลอนลาทางยา
ระเบียบวิธีวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการรวบรวมกลอนขึ้นของกลอนลาทางสั้นและกลอนลาทางยาวจากเอกสาร จาก
หนังสือปึ้มกลอนลา หนังสือ หมอลา-หมอแคน และกลอนลาโบราณที่ถอดจากแผ่นเสียงและแถบบันทึกเสียง
ผลการวิจัย
หมอลากลอน (เจริญชัย. หมอลา-หมอแคน. ๒๕๒๖)
หมอลากลอน หมายถึงหมอลาคู่ชายหญิง ที่ลาโต้ตอบกันในเรื่องต่าง ๆ เช่น นิทานชาดก พุทธประวัติ เรื่อง
คาสอนของพระพุทธเจ้า ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และวรรณคดี รวมทั้งการเกี้ยวพาราสี เป็นต้น
บทที่หมอลาใช้ลาเรียกกว่ากลอนลา ซึ่งแบ่งได้เป็นกลอนลาทางสั้น กลอนลาทางยาวและกลอนลาเต้ย กลอนลาทาง
สั้นคือกลอนลาแบบเนื้อเต็ม ไม่มีเอื้อน ยกเว้นตอนขึ้นต้น หรือบางคนเรียกว่า ตอนโอละนอ กลอนลาทางยาวคือ
กลอนลาแบบที่มีเสียงเอื้อนยาสสะอึกสะอึ้น ส่วนกลอนลาเต้ยนั้นเป็นบทเกี้ยวพาราสีสั้นๆ ที่หมอลาชายหญิงใช้ลา
โต้ตอบกัน
การลาของหมอลากลอน แบ่งเป็นช่วงหรือเป็นตอนที่เรียกกันว่า ยก ซึ่งมีประมาณ ๘ ยก คือ ยกไหว้ครู ยก
ประกาศศรัทธา ยกบอกบ้าน ยกถามข่าว ยกถามตอบปัญหา ยกเกี้ยวพาราสี ยกเดินดง หรือยกนิทาน ยกอาลา
และเต้ย
ตั้งแต่ยกแรกถึงยกเดินดงหรือยกนิทาน เป็นการลาด้วยทานองลาทางสั้น ส่วนยกอาลาใช้ทานองลาทาง
ยาว และปิดท้ายด้วยทานองลาเต้ย
โครงสร้างของกลอนลาทางสั้น
ลาทางสั้นหมายถึงการลาแบบเนื้อเต็ม ไม่มีเอื้อน ยกเว้นตอนขึ้นต้นของการลาที่เรียกว่า “โอ่ลา” กลอนลา
ทางสั้นมีโครงสร้างดังนี้ คือ ตัวกลอนแบ่งได้เป็นสามตอน คือ กลอนขึ้น กลอนเนื้อในและกลอนลง ดังตัวอย่างเช่น
ลาทางสั้น
“บอกข่าวอีสานเขียว”
เจริญชัย ชนไพโรจน์
กลอนขึ้น
โอละนอ …
แก้มอ่อน ๆ แก้มน้องอ่อน ๆ
ตั้งแต่กี้แต่ก่อน ได้ยินบ่อสี านเขียว
รัฐบาลเพิ่นแลเหลียว ให้มีอยู่มีกนิ
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ฝนตกรินซา ๆ เจ้าผู้แก้มอ่าท่า
ได้ยินบ้อ …
โอละนอ … นวล ๆ เอย
กลอนเนื้อใน
แม่นว่า … นอนาง
(บทที่ ๑)
เจ้าได้ยินเขาเว้า เรื่องอีสานเขียวนั้นแหน่บ่
ครันน้องพอฮุ่งฮู้ ให้จาเว้าให้พี่ฟัง
(บทที่ ๒)
มันแม่นหยังซะแท้ เขามาซ่าลือหลาย
บ่าวพี่ซายคาใจ มืดมัวบ่มีแจ้ง
ให้แถลงไปเป็นข้อ ความสาคัญบัน้ บ่อน
เว้าเป็นตอนย่อ ๆ พออ้ายได้ฮุ่งนา
(กลอนลง)
ว่าจั่งใดละคานาง
เซิญเจ้าเว้ามาเบิ่ง
ให้มันแจ้ง
ลาทางยาว

“บอกข่าวอีสานเขียว”
เจริญชัย ชนไพโรจน์
กลอนขึ้น
โอ้โอ่ย
อีสานเขียวมาฮอดแล้ว แม่นหยังแท้ให้ค่อยฟัง … ละน้า
กลอนเนื้อใน
โอยพี่ซายเอย
(บทที๑่ )
แม่นอ้ายนอนคืนค้า อยู่ไสนอบ่ฮู้เมื่อ
หรือแม่นเฟือตั้งแต่สาว
หรือว่าซาวตั้งแต่ซู้ หูเจ้าบ่ได้ยิน
(บทที่ ๒)
เจ้าผู้อินทร์ลงแต้ม รูปหล่อแท้นอซาย
โอยเสียดายเดนอ ซ่างบ่ใส่ใจนาเมืองบ้าน
รัฐบาลเพิ่นซิสร้าง อีสานเฮาให้เฮืองฮุ่ง
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พาหมู่ลุงและป้า หลานหล้าให้อยูเ่ ย็น …
กลอนลง
ละน้า
กลอนขึ้นของกลอนลาทางสั้น
กลอนขึ้นชองกลอนลาทางสั้นแบ่งได้เป็นสามตอน คือกลอนโอ่ต้น เป็นการราพึงถึงตนเอง กลอนขยายความ
เป็นการบอกเนื้อหาสาระย่อๆของกลอนที่จะลา และกลอนโอ่ปิดท้ายเป็นการกล่าวทักทายผู้ฟัง
ความโอ่ต้น
โอ้.... โอละนอ.....
การขยายความ
แก้มเปิ่นเวิ่น แก้มเจ้าเปิ่นเวิ่น
ครั้นเจ้าแม่นซู้เพิ่น ให้เวินหนีไกล ๆ
ครั้นบ่แม่นซู้ใผ ครั้นแม่นของซายลา
ให้เจ้ายิ้มน่า ๆ มาทางพี้ ......
ความโอ่ปลาย
โอละนอ นวลเอย
การแบ่งจังหวะของบทกลอนตอนขยายความ
แบ่งได้เป็นวรรคละ ๒ จังหวะ ดังตัวอย่าง
โครงสร้าง จานวนจังหวะ ของกลอนขึ้น
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ทานอง กลอนขึ้น ลาทางสั้น บันทึกเป็นโน้ตสากล
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กลอนเนื้อใน บันทึกเป็นโน้ตสากล

กลอนลง ประกอบด้วย ๓ วรรค วรรคละ ๒ จังหวะ
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กลอนขึ้น ลาทางสัน้ สานวนที่ ๒
“คิดฮอดเสียงลาเสียงแคน”
กลอนโอ่ต้น
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กลอนโอ่ปลาย แบ่งได้เป็น ๒ วรรค วรรคละ ๒ จังหวะ

กลอนขึ้น ลาทางยาว สานวนที่ ๑
ขึ้น โอ้โอ่ย

กลอนเนื้อความ ใช้กลอนเยิ้น วรรคที่ ๔
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กลอนลง ด้วยคาว่า ละนะ แต่ออกเสียงเป็นละน้า

กลอนขึ้น ลาทางยาว สานวนที่ ๒
คาขึ้น ราพึงราพัน ด้วย โอ้โอ่ย

กลอนเนื้อความ ใช้กลอนเยิ้นวรรคที่ ๔

คาเสริมท้ายของกลอน

กลอนลง

กลอนขึ้น ลาทางยาว สานวนที่ ๓
ความขึ้น ด้วยคาราพึงราพัน โอ้โอ่ย

725

กลอนเนื้อความ ใช้กลอนเยิ้นวรรคที่ ๔

การทาเสียงสะอึ้นด้วยการฮ่อนเสียงหรือเอื้อนเสียงและจบกดวนคา “ละน้า”

กลอนเนื้อในของกลอนลาทางยาว
บทที่ ๑
นี้กะข้อนซิแจ้ง ยามเมื่อไก่ขันฮวย
จักหน่อยมากะซิสวย จากกันคนก้า
สาวหมอลาซิเมือบ้าน ไกลกันคนละบ่อน
ใจวี่วอนคิดฮอดอ้าย ซิตายแล้วอยู่บ่เป็น

กลอนลง ของกลอนลาทางยาว ด้วยคาราพึงราพันและจบด้วย “ละน้า”
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กลอนขึ้นลาทางยาว สานวนที่ ๔
“กลอนเสียดายเสียงลาเสียงแคน”
กลอนขึ้นด้วย “โอ้ โอ่ย ละนอ”
O O O O

โอ้ โอ่ย

ละ

นอ

กลอนเนื้อความ ใช้กลอนเยิ้นวรรคที ๓ และวรรคที่ ๔

-

O

O

O

O

เสียง

ลา หวาน

O

O O

O

เสียง ผะ ญา รวย

O

แซบ
O

ริน

O

O

O

O

ซ้อย เสียง แคน ออย
O

O

อิ่น

O

อ้อย ซิ

O

O

อ้อย อิ่น
O

O

O

หาย จ้อย ส่วน บ่

O

ยัง

กลอนลง

เนื้อหาของกลอนขึน้
เนื้อหาของกลอนขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกลอนขึ้นของการลาทางสั้นหรือการลาทางยาว จะไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้
กลอนขึ้นที่ดีและเหมาะสม นั้น เปรียบเสมือนคานาหรืออารัมภบทของกลอนแต่ละกลอน เช่น กลอนเกี้ยว กลอนชม
ธรรมชาติ กลอนนิทาน หรือกลอนเกี่ยวกับพุทธศาสนา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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กลอนขึ้น ลาทางสัน้
กลอนขึ้นที่ ๑
โอ้ ... โอละนอ ..........
วัดเอยวัด วัดวาอาราม
ทั้งสวยงามและศักดิ์สิทธ์
เป็นที่สถิตของพระธาตุสาคัญ
พระเถระผู้ทรงศีล
ได้สบื สานสัมพันธ์
หลักธรรมของพุทธองค์
ให้หมั้นคงถาวร
ราษฎรไทยอยู่เย็นเป็นสุข
ทุกข์บ่มีมาพาน
ขอเชิญท่านมาเบิ่ง
ให้มันแจ้ง .............
โอละนอ พุทธคุณ ธรรมคุณ และสังฆคุณเอย .........
กลอนขึ้นที่ ๒
โอ้ ... โอละนอ .....
แก้มเปิ่นเวิ่น
แก้มเจ้าเปิ่นเวิน
เซิญมาตุ้มมาเติ่น
เที่ยวงานบุญประเพณี
ฮีตสิบสองเฮามี
เชิญมาฟ้อนมาม่วน
นากันเด้อ .............
โอละนอ ........คนดีเอย .........
กลอนขึ้นที่ ๓
โอละนอ…
ไทยเอยไทยแลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์
แดนในฝันของผู้คน สนละวนอยากมายาม
สยามเมืองยิ้มกันทั่ว
โลกากว้าง …
กลอนขึ้นที่ ๔
โอละนอ…
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ไทยเอยไทยแลนด์
ดินแดนมหัศจรรย์
แดนในฝันของผู้คน
สนละวนอยากมายาม
สยามเมืองยิ้มกันทั่ว
โลกากว้าง
กลอนขึ้นที่ ๕
โอ้…โอละนอ…
แก้มเอย แก้มป่าหล่า แก้มเจ้าป่าหล่า
วาสนานางพลอย น้องก็จึงได้วอย
มาทางนี้
โอย…นอ…นวลเอย
กลอนขึ้นที่ ๖
โอ…โอละนอ
ละแป่งแซ่ง เอยแก้มอ้ายแป่งแซ่ง
บ่อยากแต่งกะบ่แต่ง บ่อยากเอากะบ่เอา
เว้านาหัวมันหลาย ชายโม้กะโปะลม
สมมันเว้ามันคุย ว่ามีรถมีเรือ
เป็นชาติเชื้อคนดี ลูกเศรษฐีเงินแสน
เว้าม่ๆ แปนๆ ปากเกลี้ยงคือหลาย
เอาแหพ่อไปขาย ละซวดใช้จานา
บัดมักสาวหมอลา สดจนน้าลายเฮี่ย
อยากเลียก้น…
โอยละนอ…นวลเอย
กลอนขึ้น ลาทางยาว
กลอนขึ้นที่ ๑
โอ้โอ่ย …
อีสานเฮาว่านี้ มีของดีล้าค่า
เซิญท่านมาย่องยื้อ ยามเยี่ยมเบิ่งแหน่นา … ละน้า
กลอนขึ้นที่ ๒
ภาคอีสานเฮานีม้ ีของดีล้นลื่น
ใผมาเห็นก้ะซมซื่น
วันและคืนคั่งเค้า มาเซาเยี่ยมอยูบ่ ่เซา ......ละน้า
กลอนขึ้นที่ ๓

729

โอ้ ฟ้าเอย
ฟ้าฮ้องค่อยทางดอนแดง
ฟ้าเอยนอ ฟ้าฮ้องแฮงทางขอนแก่น
ครันฟ้าฮ้องแฮ่นพุ้นแฮ่นพี้
ฉวีวรรรณคิดฮอดชู้ ญามสี้เข้าแม่นบ่อนนอน
แม่นบ่อนนอน.. โอยหล้ะน้า
กลอนขึ้นที่ ๔
โอยฟ้าเอย
ฟ้าฮ้องตึ้ง ทางหัวบึงก้าหาดใหญ่
เป็นสังนอ สังบ่ฮ้องใกล้ๆ บันไดอ้ายบ่อนนั่งคอย
บ่อนนั่งคอย…หล้ะน้า
กลอนขึ้นที่ ๕
โอ้ โอ่ย
คิดนาซายนั้นหลายเด้ อกซิเพนั้นแตกแล่ง
เถิงยามแลงนั้นนั่งถ้า เป็นหยังอ้ายจั่งบ่มา
ละน้า
กลอนขึ้นที่ ๖
โอ้โอ่ย
การศึกษาไทยเฮานี้ พาสังคมให้ตกต่า
พ่อแม่ฮ้องฮ่าไห้ เงินซิใซ้กะบ่มี ..... ละน้า
กลอนขึ้นที่ ๗
โอ้โอ่ย ......
ภาคอีสานเฮานี้ เป็นแหล่งโบราณคดี
ศิลปะวัตถุเฮามี หลากหลายเต็มเมือง บ้า
นักวิชาการทุกมุมโลก เดินทางมาเอ้าอั่ง
หลั่งมาเป็นหวึ้น ๆ วันคืนล้นหลั่งไหล
คนไค ..... ละน้า
กลอนขึ้นที่ ๘
โอนอ น้องนี้ก้ะยังได้เว้า เจ้าได้ว่า
ไม้เอยไม้ เจ้าซิลม้ พาดง่า
ดะพุ้น หว้ะเดี่ยงมา หว้ะเดี่ยงมา ...หล้ะน้า
โอย ...
วาสนาบ่คาดได้ ซินอนให้ใส่แต่หมอน …….
ขาวพอน ๆ .………. น้า

730

กลอนขึ้นที่ ๙
โอ้โอ่ย …
อีสานเฮาว่านี้ มีของดีล้าค่า
เซิญท่านมาย่องยื้อ ยามเยี่ยมเบิ่งแหน่นา … ละน้า
กลอนขึ้นที่ ๑๐
โอ้โอ่ย …
อีสานเฮาว่านี้ มีของดีล้าค่า
เซิญท่านมาย่องยื้อ ยามเยี่ยมเบิ่งแหน่นา … ละน้า
กลอนขึ้นที่ ๑๑
ประเทศไทยว่านี้ มีของดีพร้อมพร่า
เป็นแหล่งอารยะธรรม
ที่สืบสานคัดไว้ นามาใช้อยู่บ่เซา … ละน้า
กลอนขึ้นที่ ๑๒
โอ้โอ่ย …
ขอเชิญชวนพี่น้อง ไปเทียวท่องชัยภูมิ
ชมสุมทุมกระเจียวบาน แห่งอุทยานไทรทองกว้าง …
กลอนขึ้นที่ ๑๓
โอ้โอ่ย …
อย่าฟุ่มเฟือยกันเด้อ ประหยัดเดอการใซ้จ่าย
อย่าซะซายเอาแต่ซื้อ เป็นหนี้อยูบ่ ่เซา … ละน้า
กลอนขึ้นที่ ๑๔
ประเทศไทยว่านี้ มีของดีพร้อมพร่า
เป็นแหล่งอารยะธรรม
ที่สืบสานคัดไว้ นามาใช้อยู่บ่เซา … ละน้า
กลอนขึ้นที่ ๑๕
โอ้โอ่ย …
ขอเชิญชวนพี่น้อง ไปเทียวท่องชัยภูมิ
ชมสุมทุมกระเจียวบาน แห่งอุทยานไทรทองกว้าง …
กลอนขึ้นที่ ๑๖
โอ้โอ่ย …
อย่าฟุ่มเฟือยกันเด้อ ประหยัดเดอการใซ้จ่าย
อย่าซะซายเอาแต่ซื้อ เป็นหนี้อยูบ่ ่เซา … ละน้า
กลอนขึ้นที่ ๑๗
โอ้โอ่ย เงินบาทลอยปลิวไปแล้ว แสวมือนาอยู่ไว่ ๆ
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ซิตกใสนอพี่น้อง อยากนาป้องเข้าสู่เฮือน …ละน้า
กลอนขึ้นที่ ๑๘
โอ้โอ่ย …
กลับอีสานเฮานอหล้า ไฮ่นาเฮายังมีอยู่
ผู้ใดดุกะอยูไ่ ด้ ซิพาไง้เอาท่อนคา …ละน้า
กลอนขึ้นที่ ๑๙
โอ้โอ่ย เงินบาทลอยสูงลิบฟ้า ปวงประซาบ่ฮฮู้ ่อม
หากินแย้กินปอม ตามดงดอนด่านด้าว เขานาล้าวเข้าจ่องคอ …ละน้า
กลอนขึ้นที่ ๒๐
เงินบาทลอยโตขึ้น หรือจมลงกะตามซ่าง
ส่วนว่าทางครอบครัว ต้องประหยัดเข้าไว้
บ่ควรใซ้อย่าจ่ายไป เดอคุณ …ละน้า
กลอนขึ้นที่ ๒๑
โอ้โอ่ย …
เงินบาทลอยว่านี้ บ่เคยมีนอพ่อแม่
มันแม่นหยังแท้ ๆ นอท้านท่านผูฟ้ ัง …ละน้า
กลอนขึ้นที่ ๒๒
โอ้โอ่ย …
ไอเอ็มเอฟแม่นใผเด้ บารมีล้นลื่น
จนนักการเมืองไทยเต้นตื่น
ยกมือยอมโจ้โก้ เต็มทีแล้วซ่อนแหน่นาย … ละน้า
กลอนขึ้นที่ ๒๓
โอ้โอ่ย เงินบาทลอยปลิวไปแล้ว แสวมือนาอยู่ไว่ ๆ
ซิตกใสนอพี่น้อง อยากนาป้องเข้าสู่เฮือน …ละน้า
กลอนขึ้นที่ ๒๔
ภาคอีสานเฮานีม้ ีของดีล้นลื่น
ใผมาเห็นก้ะซมซื่น
วันและคืนคั่งเค้า มาเซาเยี่ยมอยูบ่ ่เซา ......ละน้า
กลอนขึ้นที่ ๒๕
โอ้โอ่ย ......
ภาคอีสานเฮานี้ เป็นแหล่งศึกษาทางโบราณคดี
มีศิลปะทางโบราณวัตถุและโบราณสถานล้าค่า
นักวิชาการนานา ทั่วโลกมาศึกษาค้นคว้า
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หาความรู้อยูส่ ่วนสน เดอคน .......... ละน้า
สรุปและอภิปรายผล
กลอนขึ้น เป็นกลอนที่แสดงออกถึงศักยภาพของหมอลาในด้านต่าง ๆ ว่าหมอลานั้นมีน้าเสียงดี กลอนไพเราะ
มีความรู้และมีศิลปะในการใช้เสียงอย่างเยี่ยมยอด เสียงกลอนขึ้ นของหมอลาจึงเปรียบเสมอนยี่ห้อหรือตาประทับ
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ชื่อเรื่อง วาดแคนลายใหญ่ : หมอแคนสวน แอวซิ่ง
Lai Yai of Khaen Music Playing by Mr. Susn Aew Sing
นายปิยะนันท์ แนวคาดี1
Mr.Piyanan Nawkamdee2
บทคัดย่อ
บทความวิจัยเรื่อง วาดแคนลายใหญ่ของหมอแคนสวน แอวซิ่ง เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัยเรื่อง
เทคนิคเป่าแคนและกระบวนการถ่ายทอดของ นายบุญสวน สมภาร ซึ่งมีฉายาว่า “หมอแคนสวน แอวซิ่ง” ครั้งนี้
มุ่งประเด็นในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 1.เพื่อวิเคราะห์ทานองแคนลายใหญ่ของ หมอแคนสวน แอวซิ่ง 2. เพื่อวิเคราะห์
เทคนิคการเป่าแคนลายใหญ่ของหมอแคนสวน แอวซิ่ง ผลการวิจัยพบว่า วาดแคนลายใหญ่ คือ ทานองแคนลาย
ใหญ่ ซึ่งมีอยู่ 3 ท่อน ดังนี้ 1.ทานองเกริ่น 2.ทานองเดินกลอน 3.ทานองลงจบ ประกอบด้วยโน้ต 7 เสียง อยู่บันได
เสียงแบบไดอาโทนิกสเกล ซึ่ง หมอแคนสวน แอวซิ่ง เป็นหมอแคนที่มีคีตปฏิภาณในการสร้างทานอง คัดกรองร้อย
เสียงจนเป็นสาเนียงวาดแคนลายใหญ่ อันมีความไพเราะซาบซึ้ง สาหรับเทคนิคการเป่าแคนลายใหญ่ ประกอบด้วย
เทคนิคการใช้ลม ใช้ลิ้นและใช้นิ้วให้สัมพันธ์กัน เพิ่มสีสันด้วยการจาดแคนและการดัดลิ้น เติมเสน่ห์แห่งเสียงแคน
ด้วยการพรมนิ้วและการเป่าเสียงกล้า สาเนียงแคนจึงอ่อนหวานไพเราะเสนาะหูผู้ฟังยิ่งนัก
คาสาคัญ: วาดแคน ลายใหญ่ แอวซิ่ง

ปิยะนันท์ แนวคาดี อาจารย์สาขาดนตรี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Piyanan Naw Kamdee. Ph.D. Candidate in Music Faculty of Humanities and Social SciencesRajabhat
Mahasarakham UniversityMaha Sarakham Thailand
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Abstract
Research article on Drawing a large pattern of Mol Khaen Suan Aew Sing is part of the
research study on Techniques and processes of the transfer of Mr. Boon Suan Somphan, which has
the nickname "Molkhaen Suan Aew Sing ". This issue focuses on the research as follows.1) To
analyze the large melody Lai Yai of khaen by Molkhaen Suan Aew Sing the style. 2)Analyze the
technique of khaen Performing by Mol Khaen Suan Aew Sing.
The research found that Draw a large pattern of Khaen Melody, which is a large melody,
the melody khaen lai yai consists of 3 sections: 1. Introduction 2.Main body 3. Ending ,consists of
7 notes on the sound of the diatonic scale, which Mol Khaen Suan Aew Sing is a Musician
Professional who has an unbiased set of melodies. Screening the sound of a large accent Which is
sweet and warm for the lai yai technique,the techniques for large stripes consisting of wind
techniques Use the tongue and fingers to relate. Add Texture and tone color with tongue bending.
Fill the charm of the sound of the khaen with the technique of Trill notes, the carpet and the note
passing note.The accent is so sweet and sweet.
Keywords: Lai Yai of Khaen Music Playing / Molkhaen Suan Aew Sing
บทนา
แคน เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าที่มีลิ้น โดยมีส่วนประกอบที่สาคัญ 4 ส่วน คือกู่แคน ลิ้นแคน เต้า
แคนและขี้สูด แคนในภูมิภาคลุ่มน้าโขงมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม แคนที่พบในกลุ่มลุ่มน้าโขง มี 2
ลักษณะ ลักษณะที่หนึ่ง คือ แคนที่มีเต้าแคนที่อยู่ตรงกลางของไม้กู่แคน (ลูกแคน)หรือไม้กู่แคนที่โผล่ออกมาจากเต้า
แคนทั้งสองด้าน ในด้านบนและด้านล่างของเต้าแคน ส่วนใหญ่จะพบในพื้นที่ราบ เช่น แคนของประเทศลาว ประเทศ
ไทย ประเทศเวียดนาม และแคนชนเผ่าม้ง ลักษณะที่สอง คือ เต้าแคนจะอยู่ส่วนด้านล่างของไม้กู่แคน (ลูกแคน) มี
ลิ้นอยู่ด้านในของเต้าแคน ซึ่งเต้าแคนนั้นส่วนใหญ่ทามาจากลูกน้าเต้า หรือไม้เนื้อแข็ง ไม้กู่แคน (ลูกแคน)จะโผล่
ออกมาจากเต้าแคนเพียงด้านเดียวเท่านั้น ส่วนใหญ่จะพบในประเทศจีน เช่น แคนจีน (Sheng)(เจริญชัย ชนไพโรจน์.
2540 : 1-5 )
แคน เป็นเครื่องดนตรีประเภทเป่ า ที่สาคัญโดยชาวอีสานถือว่า แคน เป็นเครื่องดนตรีประจาครอบครัว
ประจาชาติและเป็นเครื่องดนตรีที่เก่าแก่มาแต่โบราณ แคนของคนอีสานเป็นต้นแบบดนตรีจีนชนิดหนึ่งเรียกว่า
“เซิง” และ เซิง เป็นต้นแบบของออร์แกนซึ่งเป็นเครื่องดนตรีของยุโรปอีกทอดหนึ่ง ซื่อของแคนเรียกตามเสียงที่เป่า
ซึ่งจะออกมาท่วงทานอง “ แคน แล่น แคน แล่น แคน แล่นแคน” แม้ว่าแคนจะเป็นเครื่องดนตรีดนตรีท้องถิ่น แต่
สามารถเทียบเสียงได้ครบตามระบบเสียงดนตรีสากล คือ มีครบ 7 ระดับเสียง (ประจวบ แสนกลาง.2527 : 1) นับว่า
แคนเป็นเครื่องดนตรีที่มีความมหัศจรรย์อย่างยิ่ง ลักษณะของแคนมีหลายประเภท ได้แก่แคน 6 แคน 7 แคน 8 และ
แคน 9 (สุรศักดิ์ พิมพ์เสน. 2533 : 86 – 99) แคน ดนตรีอันเป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสาน แคนเป็นเครื่องดนตรีที่
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นิยมที่สุดของภาคอีสานถือว่าแคนเป็นสัญลักษณ์ขอเครือ่ งดนตรีภาคอีสานเพราะนอกจากจะเป็นที่นิยมกันในวงกว้าง
แล้วยังเป็นเครื่องดนตรีที่สาคัญที่สุดซึงในวงดนตรีพื้นบ้านจะขาดไม่ได้ (ยูร กมลเสรีรัตน์.2546 : 1)
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยงานวิจัยในระดับปริญญาเอกเกี่ยวกับหมอลาหมอแคน เช่น งานวิจัยเรื่อง หมอลา
คอนสะหวันของ ผศ.ดร. เจริญชัย ชนไพโรจน์ งานวิจัยเรื่อง แคนของกลุ่มชาติพั นธุ์ไตในภูมิภาคลุ่มน้าโขง : การ
แพร่กระจาย และแนวทางการสืบทอดและพัฒนา ของ ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธ์ (2555) ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับหมอ
แคนและทานองลายแคนพื้นบ้านอีสานจึงมีนักวิชาการและนักดนตรีให้ความสนใจศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเรียนเป่า
แคนวิธีการถ่ายทอดเป่าแคนและเพลงแคนในรูปแบบต่างๆ เช่นได้ศึกษาประเด็น หมอแคนและหมอลาในภาคอีสาน
สุรศักดิ์ พิมพ์เสน (2532 ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การทาแคน : ศึกษาเฉพาะกรณีตาบลสีแก้ว อาเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด สุกิจ พลประะถม (2536) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การเป่าแคนพื้นบ้าน
หมอแคนสวน แอวซิ่ง ชื่อจริงคือ นายบุญสวน สมภาร มีความเชี่ยวชาญด้านการเป่าแคน ใช้นิ้วไล่เสียง
ได้แม่นยา สัมพันธ์กับการใช้ลมและลิ้น มีปฏิภาณไหวพริบทั้งการเป่าแคนและเรียบเรียงทานองที่กระชับ จังหวะ
ชัดเจน สร้างสีสันด้วยเทคนิคการจาดแคน การดัดลิ้น เพิ่มศิลปะการพรมนิ้วและการเป่าเสียงกล้า สาเนียงแคนจึง
อ่อนหวานไพเราะเสนาะหูยิ่งนัก ซึ่งเบื้องต้นข้าพเจ้าได้ศึกษาวิจัย เทคนิคการเป่าแคนและกระบวนการถ่ายทอด :
นายบุญสวน สมภาร ในประเด็นต่างๆ เช่น เทคนิคการเป่าแคนขั้นพื้นฐาน เทคนิคการเป่าแคนลายใหญ่ เทคนิค
การหมุนแคน เป็นต้น ข้าพเจ้าเกิดแรงบันดาลใจที่จะศึกษาเชิงลึกถึง วาดแคนลายใหญ่ของหมอแคนสวน แอวซิ่ง
ครั้งนี้ข้าพเจ้ามุ่งเน้นศึกษาวิจัย วาดแคนลายใหญ่ของ หมอแคนสวน แอวซิ่ง เน้นประเด็นการศึกษาวิจัย
ในหัวข้อ การวิเคราะห์ทานองแคนและเทคนิคการเป่าแคนลายใหญ่ของ หมอแคนสวน แอวซิ่ง เพื่อเป็ นการ
สนับสนุนส่งเสริมและเผยแพร่ วาดแคนลายใหญ่ของ หมอแคนสวน แอวซิ่ง ทั้งนี้ยังสืบสานศิลปะการเป่าแคน ให้
ลูกหลานเยาวชนคนภาคอีสานได้ซึมซับศิลปะหมอลาหมอแคน อีกประการคือปลูกฝังจิตสานึกรักในแผ่นดินเกิด
รักษ์ในศิลปวัฒนธรรมวาดลา วาดแคน ให้อยู่คู่สังคมภาคอีสานตลอดไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาวาดแคนลายใหญ่ ของ หมอแคนสวน แอวซิ่ง
2. เพื่อศึกษาเทคนิคการเป่าแคนลายใหญ่ ของ หมอแคนสวน แอวซิ่ง
วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง วาดแคนลายใหญ่ ของ หมอแคนสวน แอวซิ่ง ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตการวิจัย
และวิธีการดาเนินการวิจัยดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย ที่มีความรู้เกี่ยวกับแคนกับ หมอ
แคน นักศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการการเป่าแคนของหมอแคนสวน แอวซิ่ง การคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑ์คัดเลือก ดังนี้
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กลุ่มผู้รู้ (Key Informants) ได้แก่ นักวิชาการ ที่มีความรู้เกี่ยวกับแคนประกอบไปด้วย 1)ผศ.ดร.เจริญชัย
ชนไพโรจน์ 2) ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ 3) ผศ.ดร.สุธีระพงษ์ พินิจพล 4) อ.ทองสวรรค์ เทวะ 5)ดร.ราตรีศรีวิไล บง
สิทธิพร
กลุ่มผู้ปฏิบัติ (Casuat Informants) คือ หมอแคนสวน แอวซิ่ง
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ หมอลา นักดนตรี นักศึกษา ประชาชนทั่วไปและผู้ฟังที่ชื่นชอบการเป่าแคน
ของหมอแคนสวน แอวซิ่ง ประกอบด้วย 1)อ.ชุมชน สืบวงศ์ 2) อ.เจริญชัย แสงอรุณ3) อ.สกุนา พันธุระ4) นายรัฐ
กาล พงอุดทา5)นายธนาคาร
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามในครั้งนี้ประกอบด้วย
แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกตุ สามารถแบ่งออกเป็นดังนี้
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างใช้สัมภาษณ์กลุ่มผู้รู้ กลุ่มผู้ปฏิบัติ ซึ่งกาหนดตามวัตถุประสงค์ คือ
1)สัมภาษณ์เกี่ยวกับวาดแคนลายใหญ่ของหมอแคนสวน แอวซิ่ง
2)สัมภาษณ์เกี่ยวกับเทคนิคการเป่าแคนลายใหญ่ของหมอแคนสวน แอวซิ่ง
แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างใช้สัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไป หมอลา หมอแคน นักดนตรี ลูกศิษย์
และผู้ฟังที่ชื่นชอบการเป่าแคนของหมอแคนสวน แอวซิ่ง
แบบสังเกตแบบสังเกต ประกอบด้วย การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม
3. การเก็บข้อมูล
การวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธีประกอบกัน ได้แก่ การเก็บข้อมูลการ
เอกสาร การเก็บข้อมูลภาคสนามมีดังนี้
3.1 การเก็บข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นการรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับ ดนตรีกับสังคมและวัฒนธรรมอีสานความรู้ทั่ วไปเกี่ยวกับแคนและหมอแคน ลายแคน การเป่าแคน
กระบวนการถ่ายทอดการเรียนการสอนดนตรีพื้นบ้านอีสานความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพบริบทพื้นที่ภาคอีสานทฤษฏี
ที่เกี่ยวข้องงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยต่างประเทศทั้งในห้องสมุดและอินเตอร์เน็ต
3.2 การเก็บข้อมูลภาคสนาม ทาการเก็บระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้
การสัมภาษณ์ การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบในการสัมภาษณ์ 2 รูปแบบได้แก่
1)การสัมภาษณ์แบบมีส่วนร่วม โดยสัมภาษณ์กลุ่มผู้รู้ กลุ่มผู้ปฏิบัติ กลุ่มบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับ
วาดแคนลายใหญ่และเทคนิคการเป่าแคนลายใหญ่ของหมอแคนสวน แอวซิ่ง
2)การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง โดยการสัมภาษณ์แบบเปิดกว้างตามประเด็นที่ขาดตกที่
เกี่ยวข้องกับเทคนิคการเป่าแคน ลายแคน ประกอบด้วย หมอลา หมอแคน นักดนตรี ลูกศิษย์ และผู้ฟังที่ชื่นชอบ
การเป่าแคนของหมอแคนสวน แอวซิ่ง
3.3. การสังเกต ใช้สังเกตการณ์ถ่ายทอดการเป่า แคนของศิลปินครูสอนเป่าแคนและการเรียนรู้ของนิสิต
โดยจะใช้แบบสังเกต 2 รูปแบบ คือ
1)การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัยได้เข้าไปสังเกตการการเป่าแคนลายใหญ่ของหมอแคนสวน
แอวซิ่ง
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2)การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ผู้วิจัยจะทาการสังเกตโดยมีเครื่องมือและอุปกรณ์บันทึกข้อมูล
3.4 การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากเอกสารและจากการภาคสนาม
แล้วใช้วิธีการจัดกระทาและวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
3.4.1นาข้อมูลที่รวบรวมได้จากเครื่องมือต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย การสารวจ การสัมภาษณ์
การสังเกต เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
3.4.2 นาข้อมูลที่รวบรวมไว้จาแนกหมวดหมู่ตามประเภทของข้อมูลที่กลั่นกรองจากเครื่องมือ
3.4.3 สรุปข้อมูลของแต่ละประเภทเครื่องมือแล้ววิเคราะห์ข้อมูลให้ตรงตามจุดประสงค์
3.4.4 การนาเสนอข้อมูล ผู้วิจัยจะนาเสนอผลการวิเ คราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพทางวัฒนธรรม
ประมวลผลให้ตรงตามความมุ่งหมายที่วางไว้แล้วนาเสนอผลการศึกวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ ดังนี้
ผลการศึกษา

ภาพประกอบที่ 1 หมอแคนสวน แอวซิ่ง
ระบบเสียง
ลายใหญ่ประกอบด้วยเสียงหลัก 5 เสียง คือ ลา โด เร มี ซอล เรียกเป็นศัพท์ดนตรีว่า เพนทาโทนิคสเกล
(A minor Pentatonic Scale) นอกจากนี้ก็มีอาจมีเสียง ที กับเสียง ฟา เป็นเสียงเสริม ที่เรียกเป็นศัพท์ดนตรีว่า
พาสซิ่งโทน (passing tone) ซึ่งเสียง ฟา พบเป็นส่วนน้อยการเสริมทานอง การดาเนินทานองลายใหญ่บางทานองมี
เสียง 7 เสียง ประกอบด้วยเสีย ง ลา ที โด เร มี ฟา ซอล ที่เรียกเป็นศัพท์ดนตรีว่า ไดอาทอนิคไมเนอร์ (A
Diatonic minor Scale)
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ภาพประกอบที่ 1 เสียงหลักของลายใหญ่

ภาพประกอบที่ 2 บันไดเสียงไดอาทอนิคไมเนอร์ (Diatonic minor Scale)
เสียงแรกของลายใหญ่ หมายถึง เสียงที่ 1 ของบันไดเสียง (Tonic) หรือ key-Tone นัยทางจินตภาพ
คือ เสียงที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นประธาน สามารถดูแลคุ้มครองเสียงที่เป็นสมาชิกในบันไดเสียงได้ มีระดับเสียงต่า
ที่สุด เสียงแรก (Tonic) ต้นเสียง ใช้เทียบระดับเสียงให้เครื่องดนตรีชนิดอื่นได้ เสียงลา ซึ่งเสียง ลา เป็นเสียงที่ มี
ระยะห่างความกว้างที่สุดของช่วง 2 ช่วงเสียง ( 2 Octep) สามารถเป่าเสียงลา 3 ระดับ คือ เสียงลาต่า เสียงลากลาง
เสียงลาสูง ซึ่งเสียงลาสูง เป็นเสียงติดสูดเพื่อให้เสียงแรกของลายใหญ่ เกิดเสียงดังขึ้นแสดงถึง ความสาคัญของเสียง
แรก และยังบ่งบอกถึง อัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของเสียงแรกของลายใหญ่

ภาพประกอบที่ 3 เสียงเริ่มแรกลายใหญ่(Tonic)
เสียงเสพ (Drone) หรือ ลูกติดสูดลายใหญ่ ซึ่งเสียงเสพเกิดจากการนับเริ่มจากเสียงแรกถัดขึ้นไปอีก 5
เสียง(Dominant) ติดสูดหรือใช้นิ้วนางมือขวาปิดรูนับลูกที่ 7 เสียง มี เป็นการประสานเสียงกับเสียงแรกเป็นขั้นคู่ 5
(Perfect) และเป็นขั้นคู่ 4 (Perfect) เกิดเสียงประสานยืนพื้นทานองตลอดเวลาขณะเป่าแคน หมอแคนเรียกว่า
เสียงเสพ (Drone)

ภาพประกอบที่ 4 การสร้างเสียงเสพ คู่ 5

ภาพประกอบที่ 5 ติดสูดเสียงเสพ คู่ 4(Perfect)

จากภาพประกอบแสดงให้เห็นวิธีการสร้างเสียงเสพของลายใหญ่ และแสดงถึงการประสานเสียงแบบโดรน
โดยการติดสูดหรือใช้นิ้วนางมือขวาปิดรูนับลูกที่ 7เสียงมีสูง และติดสูดหรือใช้นิ้วก้อยปิดรูนับลูกที่ 8 เสียงลาสูง
เสียงแรกของลายใหญ่
การศึกษาวาดแคนลายใหญ่ของ หมอแคนสวน แอวซิ่ง พบว่า วาดแคนลายใหญ่ มีโครงสร้างของลายแคน
อยู่ 3 ทานอง ประกอบด้วย 1)ทานองขึ้น 2)ทานองเดินกลอน 3)ทานองลงจบ ดังนี้เนื้อเรื่อง
1.ทานองขึ้นต้น
ทานองขึ้นต้น หรือท่อนเกริ่น หมายถึง การเป่าแคนทานองเริ่มแรกของลาย คล้ายอินโทร
ดักชั่น(Introduction) ทานองเกริ่นแคน มาจากเสียงแคน 5 เสียง (A Pentatonic minor Scale) ประกอบด้วย
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เสียง ลา โด เร มี ซอล เป็นหลัก เสียงที เป็นเสียงเสริมทานอง (passing tone) หมอแคนนิยมเป่าทานองเกริ่น
ประกอบกับหมอลา เช่น ลาล่อง ลานิทาน ลาเรื่องต่อกลอนและการเว้าคาผญา สุภาษิต เป็ นต้น ทานองขึ้นต้น
พบว่า หมอแคนสวน แอวซิ่ง นิยมใช้เป่ากับลายใหญ่เรียกว่า เกริ่น มีอยู่ 2 รูปแบบ 1.เกริ่นแบบขยายทานอง 2.
เกริ่นเลียนแบบทานองลา(อ่านหนังสือ)
1.1 การเกริ่นแคนแบบขยายทานอง หมายถึง การเป่าแคนทานองแรก (Introduction) เริ่มจากเป่าแคน
เป็นวลีสั้น ๆ (Motive) นามาสลับกันและเรียบเรียงสร้างเป็นทานองหลัก จึงขยายทานองโดยการเลียนแบบทานอง
หลัก กระจายเสียงออกสลับกันเป็นวลีสั้นๆ เรียบเรียงสร้างเป็นทานอง ตามความจินตนาการและความพึงพอใจ

ภาพประกอบที่ 6 การเกริ่นแคนแบบขยายทานอง
1.2 การเกริ่นเลียนแบบทานองลา (อ่านหนังสือใหญ่)
เกริ่นแคนเลียนแบบทานองลา หรือ อ่านหนังสือใหญ่ หมายถึง การเป่าแคนเลียนแบบกลอนลา สาเนียง
วาดลาของ หมอลาเรื่องต่อกลอน หมอลาลาหมู่ หมอลาเพลิน หมอลากลอน(ลาล่อง) หมอแคนนิยมเป่าแคนเลียน
เสียงที่ใกล้เคียงทานองลา โดยมีลักษณะการสร้างทานองที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือ การเลียนแบบทานองเดิมแต่
เปลี่ยนคนละบันไดเสียงชั่วครู่ขณะแล้วจึงกลับมาบันไดเสียงเดิม มีการเชื่อมต่อระหว่างลายใหญ่กับลายน้อยได้อย่า
ลื่นไหล ดังภาพตัวอย่าง

ภาพประกอบที่ 7 ทานองลายใหญ่เคลื่อนที่เข้าหาเสียงเสพลายน้อย

ภาพประกอบที่ 8 ทานองลายน้อยเคลื่อนที่เข้าหาเสียงเสพใหญ่
จากการวิเคราะห์การสร้างทานองจากการเลียนแบบทานองเดิมของ หมอแคนสวน แอวซิ่ง พบว่า วิธีการ
การสร้างทานองจากเสียงการเลียนแบบทานองหลัก(ลายใหญ่) มีการเชื่อมต่อระหว่างทานองลายน้อยกับลายใหญ่
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กับลายน้อยได้อย่าลื่นไหล โดยการเลือกโน้ตที่ใช้ร่วมกันได้เคลื่อนแบบขั้นบันไดมายังเสียงแรก ลา(Tonic) เคลื่อนที่
แบบขั้นกระโดด (Disjunct Progression) เข้าหาเสียงเร ขั้นคู่ 4 (Perfect) ซึ่งเป็นเสียงเสพลายน้อย สังเกตได้ว่า
ทานองเคลื่อนที่เข้าหาเสียงเสพและเสียงหลัก(Tonic) ของลายน้อยหรือการหาบันไดเสียงแบบเซอร์เคิลออฟโฟท
Cycle of Forth เป็นขั้นคู่ 4 คือเสียงเร เร(Tonic) จึงเป็นเสียงแรกของลายน้อย จากนั้นจึงรีบเคลื่อนที่เข้าหาเสียง
ลา (Tonic) ทาให้เชื่อมทานองเลื่อนไหลและเสียงอย่างนุ่มนวล
2. ทานองเดินกลอน
ทานองเดินกลอน หมายถึง ทานองหลักของลายใหญ่ โดยมีโครงสร้างของทานองมาจากนาเสียง
มาสร้างวลีสั้นๆ ให้เป็นประโยค จึงเรียบเรียงเป็นทานอง ดังภาพประกอบนี้

1.การสร้างวลีสั้นๆ

ภาพประกอบที่ 10 การสร้างวลีสนั้ ๆ(Motive)

ภาพประกอบที่ 11 ขยายทานองด้วยเสียงฟาและเสียงที
จากการวิ เ คราะห์ ท านองเดิ น กลอน พบว่ า หมอแคนสวน แอวซิ่ ง สร้ า งท านองด้ ว ยเสี ย ง 7 เสี ย ง
ประกอบด้วยเสียงลา ที โด เร มี ฟา ซอล เรียกตามศัพท์ดนตรีสากล ว่า บันไดเสียงไดอาทอนิคไมเนอร์ (Diatonic
minor Scale) เริ่มสร้างทานองจากการเป่าเสียงลากับเสียงมี ให้เป็นวลีสั้นๆ หลายวลี จึงนาวลีสั้นๆ มาเรียบเรียง
เป็นทานองพื้นฐาน จากนั้นขยายทานองพื้นฐานด้วยการนาเสียงโด เร และเสียงซอล มาสลับระหว่างทานองพื้นฐาน
และขยายทานองด้วยการนาเสียงฟากับเสียงที มาเป็นเสียงเสริมในการดาเนินทานอง การเคลื่อนที่ของทานองอยู่ใน
ลักษณะโน้ตขั้นกระโดด (Disjunct Progression) และโน้ตขั้นบันได (Conjunct Progression) อัตราความเร็วของ
จังหวะค่อนข้างอิสระ ช่วงแรกค่อยข้างช้า ช่วงกลางอัตราความเร็วของจังหวะคงที่ และในช่วงท้ายจังหวะยืดให้ของ
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ท่อนช้าลงเล็กน้อยเพื่อเป่าในทานองลงจบ ทานองเดินกลอนนับว่าเป็นท่อนที่หมอแคนต้องใช้จินตนาการ ไหวพริบ
ปฏิภาณ ในการสร้างทานองให้พอเหมาะไพเราะน่าสนใจอยู่ตลอดเวลา3 ทานองลงจบ
1.3 ทานองลงจบ หมายถึง เป็นทานองสั้นๆ คล้ายตอนขึ้น และค่อยๆ ชะลอความเร็วและความดังของ
เสียงลง ดังนี้

ภาพประกอบที่ 12 ทานองลงจบ
จาการวิเคราะห์โครงสร้างทานองลงจบพบว่า หมอแคนสวน แอวซิ่ง เรียบเรียงทานองท่อนลงจบ จาก
เสียง 5 เสียง ประกอบด้วย เสียงลา โด เร มี ซอล มาปะติดปะต่อกันเป็นวลีสั้น ๆ คล้ายกับทานองขึ้นต้น เป่าแคน
โดยใช้ลมผ่อน คือ การเป่าลมออกมาและดูดเข้าให้ยาว แล้วค่อยๆ ชะลอความเร็วลงและลงจบด้วยการจาดแคน
พร้อมกับเสียงแคนที่ค่อยๆ เพิ่มระดับ เสียงดังจากการเป่าลมเข้าไปยังเต้าแคนพร้อมกับการดัดลิ้นให้เกิดเสียงสั่นรัว
และดูดลมเสียง ลา สั้นๆ เพื่อให้เสียงแคนกระชับ จากนั้นจึงจาดแคนอีกครั้งด้วยการเป่าลมเข้าไปยังเต้าแคนพร้อม
กับเสียงแคนที่ค่อยๆ ลดระดับความดังของเสียงลงนอกจากนี้หมอแคนสวน แอวซิ่ง นิยมนาเพลงเต้ยมาต่อท้าย
ทานองแคนลายใหญ่อีก เพื่อให้เกิดความประทับใจแก่ผู้ฟัง ซึ่งทานองเต้ยที่นิยมนามาต่อท้ายลายใหญ่ ได้แก่ เต้ยโขง
เต้ยธรรมดาและเต้ยพม่า แต่โดยธรรมเนียมนิยมแล้วมักจบด้วยเต้ยธรรมดา ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ภาพประกอบที่ 13 ทานองเต้ยพม่า (พม่าราขวาน)
จาการวิเคราะห์โครงสร้างทานองเต้ย พบว่า หมอแคนสวน แอวซิ่ง นาลายเต้ยพม่ามาเป่าโดยนาทานอง
ของเพลงพม่าลาขวานมาเป่าขึ้นใน 4 ห้องแรก จากนั้นจึงเข้าทานองหลักของลายเต้ยพม่า พร้อมทั้งสร้างกระสวน
จังหวะให้แข็งแรงมากขึ้นด้วยการเป่าแบบใช้ลมตัด ทานองแคนลายเต้ยพม่าประกอบด้วยโน้ต 6 เสียง คือ ลา ที โด
เร มี ซอล ดาเนินทานองในรูปแบบขั้นบันไดและโน้ตกระโดด อัตราความเร็วของจังหวะค่อยข้างอิสระ ทานอง
แคนท่อนเดินกลอนจบลงด้วยการ “จาดแคน” พร้อมกับการ “ดัดลิ้น”
2. เพื่อวิเคราะห์เทคนิคการเป่าแคนลายใหญ่ ของหมอแคนสวน แอวซิ่ง ซึ่งประกอบด้วย 1)เทคนิคการใช้
ลม ใช้ลิ้นและใช้นิ้ว 2)เทคนิคจาดแคน 3)เทคนิคการดัดลิ้น 4)เทคนิคการพรมนิ้ว 5)เทคนิคการเป่าเสียงกล้า ดังนี้

742

2.1 เทคนิคการใช้ลม ใช้ลิ้นและการใช้นิ้ว
2.1 เทคนิคการใช้ลม
หมอแคนสวน แอวซิ่ง ใช้ลมที่อยู่บริเวณท้องน้อยออกมาจากมาใช้ในการเป่าแคน ขณะเป่าหรือดูดใช้ให้ลิ้น
กาหนดลมเข้าออกเพื่อไม่ให้ลมขาดช่วง สิ่งสาคัญ คือ ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง ทาให้
สามารถเป่าได้นานขึ้น ไม่เหนื่อยง่าย และลมสม่าเสมอ ลมที่ใช้เป่าแคนมีลักษณะดังนี้
การเป่าแคนแบบตัดลม การเป่าแบบตัดลมเป็นการเป่าลมออกมาและดูดเข้าแบบสั้นๆ โดยจะเป่าตัดลมทุก
ตัวโน้ต ทาให้ทานองแคนชัดเจนมาก
เทคนิคการแคนแบบเป่าลมต้อน เป็นการเป่าเอื้อนเสียงยาวทาให้เกิดเสียงหนัก แล้วค่อยผ่อนลมให้เสียง
เบาลง ทั้งการเป่าเสียง มีสูง และ ลาสูง นิ้วต้องสะบัดให้เร็ว
การเป่าแคนแบบลมผ่อน เป็นการเป่าลมออกมาและดูดเข้าให้ยาว แล้วค่อยๆ ระบายลมออกมาให้ยาว
อย่างสม่าเสมอ
การเป่าแคนแบบสะบัด เป็นการเป่าโยงเสียงสั้น ๆ จานวน 2 -3 เสียงรวมกัน เพื่อเป่าเข้าหาเสียงหลัก
โดยการเน้นเสียง การเป่าลมสะบัด หมอแคนต้องเป่าลมออกมาครั้งเดียวและให้ได้ 2-3 เสียง เป่าลมตัดปิดท้าย
เน้นที่โน้ตเสียงหลัก นิ้วที่ปิดรูนับแคนต้องเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะนิ้วกับลมต้องสัมพันธ์กัน การเป่าแคน
เสียงสะบัดจึงจะไพเราะมากยิ่งขึ้น เทคนิคการเป่าแคนแบบลมสะบัดนิยมใช้ในการเป่า ลายอ่านหนังสือ
2.1.2 เทคนิคการใช้ลิ้น
เทคนิคการใช้ลิ้น คือ โดยใช้ส่วนปลายของลิ้นแตะที่เพดาลเพื่อเป็นการตัดลมและทานองแคน
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ฝึกโดยการพูดออกเสียง คาว่า แล่น แล่น ตี้ ลี้ แล่น แล่น
2.1.3 เทคนิคการใช้นิ้ว
เทคนิคการใช้นิ้ว หมายถึง การใช้มือทั้ง 2 ข้าง จับบริเวณเต้าแคนทั้งสองข้าง นิ้วมื อทั้งสองข้าง
เหยียดออกไปข้างหน้าในลักษณะโก่งโค้งเล็กน้อย ปลายนิ้วแต่ของล่ะนิ้ววางให้พอดีกับรูนับของลูกแคน หันเต้าแคน
ด้านที่มีรูเป่าเข้าหาตัวเอง โดยให้ริมฝีปากจรกกับเต้าแคนเพื่อเตรียมพร้อมสาหรับเป่า เอียงแคนไปทางซ้ายหรือขวา
เล็กน้อยเพื่อถนัดในการเป่าและสามารถมองเห็นรูนับแคนได้ เทคนิคพิเศษที่ทาให้ไล่เสียงแคนได้เร็ว คือ ใช้นิ้วโป้ง
ทั้งสองข้างสาหรับกดปิดเปิดรูนับแคน นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง ใช้ปิดรูนับ 2 รูหรือ 2 เสียงต่อ 1 นิ้ว นิ้วก้อยของมือทั้ง
สองข้างใช้ปิดรูนับลูกล่างสุด ดังนี้
มือซ้าย
มือขวา
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2.2 เทคนิคการจาดแคน
การจาดแคน หมายถึง การเป่าแคนให้เกิดเสียงพร้อมกันหลายเสียง โดยการใช้นิ้วมือปิดรูนับแคนตามเสียง
ที่ต้องการพร้อมกันจึงทาให้เกิดเป็นกลุ่มเสียง เพื่อตรวจสอบคุณภาพเสียงแคนก่อนเริ่มบรรเลงและเป็นสัญญาณของ
การเริ่มเป่าแคนหรือลงจบ ทั้งนี้ยังเป็นการกระตุ้นความความสนใจผู้รับชม เพิ่มอรรถรสในการเป่าแคน สร้าง
สุนทรียภาพก่อให้เกิดความทราบซึ้งแห่งเสียงแคนต่อรับชมและรับฟัง การจาดแคน มีเทคนิควิธี ดังนี้

ภาพประกอบที่ 17 โน้ตการจาดแคน
การจาดแคนลายใหญ่ คือ การเป่าแคนโดยใช้นิ้วมือข้างซ้ายกดปิดรูนับเสียง โด มี ซอล ใช้นิ้วมือข้างขวา
กดเสียงลา โด มี และดูดลมเข้าสั้นๆพร้อมกับใช้เพียงนิ้วมือข้างขวากดเสียง ลา เพียงแค่สั้นๆ แล้วจึงเป่าลมออก
โดยใช้นิ้วมือข้างซ้ายกดเสียง โด มี ซอล ใช้นิ้วมือข้างขวากดเสียงลา โด มี การจาดแคน สิ่งที่สาคัญคือ ใช้นิ้วมือปิด
รูนับแคนให้สนิท และกดให้ถูกเสียง ฝึกจากช้าๆให้ถูกต้อง จึงจะได้เสียงการจาดแคนที่ไพเราะ
2.3 เทคนิคการดัดลิ้น
การดัดลิ้น หมายถึง การเป่าแคนพร้อมกับการดัดลิ้นให้รัวและยาวเป็นคลื่นเสียง ทาได้ทั้งแบบการเป่า
เสียงเดียวและแบบการจาดแคน มีเทคนิคดังนี้

ภาพประกอบที่ 18 โน้ตที่ใช้ในการดัดลิ้น
จากการวิเคราะห์ พบว่า หมอแคนสวน แอวซิ่ง ปฏิบัติเทคนิคการดัดลิ้น เริ่มจากการเป่าลมพร้อมกับสะบัดปลาย
ลิ้นขึ้น-ลง ให้กระทบกับปุ่มเหงือกอย่างรวดเร็วทาให้ลมเกิดการสั่นรัวเข้าไปยังเต้าแคน ลิ้นแคนเกิดการสั่นสะเทือน
จากการกระทบลมที่ผ่านการดัดลิ้น ลูกแคนที่ติดสูดหรือที่ลูกใช้นิ้วมือปิดรูนับ จะมีเสียงสั่นรัวเป่าเสียงสั่นรัวพร้อมกับ
เพิ่มความดังของเสียงแคนให้ดังขึ้นแล้วจึงค่อยๆเบาเสียงลง เทคนิคการดัดลิ้น ทาให้เสียงแคนมีมนต์เสน่ห์มากยิ่งขึ้น
เกิดสุนทรียภาพแก่ผู้ได้ยินได้ฟัง
2.4 เทคนิคการพรมนิ้ว
เทคนิคการพรมนิ้ว (trill) หมายถึง การใช้นิ้วมือปิดเปิดที่รูนับอย่างรวดเร็ว ทาให้เกิดเสียงสั่น
ตามที่ต้องการ ดังภาพประกอบ ส่วนความสั้นยาวแล้วแต่หมอแคนกาหนด ทาให้เสียงแคนมีความไพเราะอ่อนหวาน

ภาพประกอบที่ 19 เทคนิคการพรมนิ้ว (trill)
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จากการวิเคราะห์ พบว่า หมอแคนสวน แอวซิ่ง ปฏิบัติเทคนิคการพรมนิ้ว โดยเริ่มจากการเป่าลมเข้าใน
เต้าแคน จากนั้นจึงใช้นิ้วมือปิดสลับกับเปิดรูนับอย่างสม่าเสมอและค่อนข้างเร็ว ทาให้เกิดเสียงเกิดการสั่นสะเทือน
ลักษณะคล้ายคลื่น สามารถทาได้ทั้งเสียงเดียว หรือ ทา 2 เสียงสลับกันก็ได้ นิยมทาพร้อมกับลดความดังของเสียงลง
เพิ่มความไพเราะให้เสียงแคนยิ่งนัก
2.5 การเป่าเสียงกล้า
การเป่ากล้าเสียง หมายถึง การเป่าแคนลมครั้งเดียวผ่านไปยังโน้ต 2 ตัว แต่เป็นเสียงเดียวดังออกมา
ลักษณะเช่นนี้เรียกว่า เสียงกล้า ดังภาพตัวอย่าง

ภาพประกอบที่ 20 เทคนิคการเป่าการกล้าเสียง
การกล้าเสียง คือ การเป่าแคนแบบโน้ตผ่าน โดยใช้เสียงที่สูงกว่าเป่าเข้าหาเสียงหลักเสียงหลัก เช่นการ
เป่าเสียง เร (D) แบบการเป่าเสียงกล้า ปฏิบัติโดยใช้นิ้วมือปิดเสียงเสียง โด แล้วจึงเป่าลมเข้าพร้อมกับการปล่อยนิ้ว
ที่ปิดเสียง โด สลับกับการใช้นิ้วปิดเสียง เร (D) เข้ามาแทน โดยลมต้องสัมพันธ์กับนิ้วมือที่ปิดเสียง การเป่าเสียงกล้า
จึงจะสมบูรณ์ ทาให้เสียงไพเราะอ่อนหวาน
สรุปผล
ลายใหญ่ประกอบด้วยเสียงหลัก 5 เสียง คือ ลา โด เร มี ซอล เรียกเป็นศัพท์ดนตรีว่า เพนทาโทนิคสเกล
(A minor Pentatonic Scale) นอกจากนี้ก็มีอาจมีเสียง ที กับเสียง ฟา เป็นเสียงเสริม ที่เรียกเป็นศัพท์ดนตรีว่า
พาสซิ่งโทน (passing tone) ซึ่งเสียง ฟา พบเป็นส่วนน้อยการเสริมทานอง การดาเนินทานองลายใหญ่บางทานองมี
เสียง 7 เสียง ประกอบด้วยเสียง ลา ที โด เร มี ฟา ซอล ที่เรียกเป็นศัพท์ดนตรีว่า ไดอาทอนิคไมเนอร์ ( A
Diatonic minor Scale) วิธีการสร้างเสียงเสพของลายใหญ่ และแสดงถึงการประสานเสียงแบบโดรน โดยการติด
สูดหรือใช้นิ้วนางมือขวาปิดรูนับลูกที่ 7เสียงมีสูงและติดสูดหรือใช้นิ้วก้อยปิดรูนับลูกที่ 8 เสียงลาสูง เสียงแรกของ
ลายใหญ่
วาดแคนลายใหญ่ของ หมอแคนสวน แอวซิ่ง พบว่า วาดแคนลายใหญ่ มีโครงสร้างของลายแคนอยู่ 3
ทานอง ประกอบด้วย 1)ทานองขึ้น 2)ทานองเดินกลอน 3)ทานองลงจบ ซึ่งแต่ละทานองประกอบไปด้วยเทคนิคการ
ใช้ลมลิ้นและใช้นิ้วให้สัมพันธ์กัน เทคนิคจาดแคน เทคนิคการดัดลิ้น เทคนิคการพรมนิ้ว และเทคนิคการเป่าเสียง
กล้า(passing note) ดังนี้
ทานองขึ้นต้น หมายถึง การเป่าแคนทานองแรก (Introduction) เริ่มจากเป่าแคนเป็นวลีสั้น ๆ (Motive)
น ามาสลั บ กั น และเรี ย บเรี ย งสร้ า งเป็ น ท านองหลั ก เรี ย กว่ า เกริ่ น แบบขยายท านอง ซึ่ ง มี เ สี ย งหลั ก 5 เสี ย ง
ประกอบด้วยเสียง ลา โด เร มี ซอล ส่วนการเกริ่นแคนเลียนแบบทานองลา (อ่านหนังสือใหญ่) หมอแคนนิยมเป่า
แคนเลียนเสียงที่ใกล้เคียงทานองลา โดยมีการเป่าทานองแคนสอดประสานเพื่อรับกับทานองลา การเคลื่อนที่ดาเนิน
ทานองโดยใช้มาตราเสียงทางน้อย เสียงเร ฟา ซอล ลา และกลับเข้าสู่ทานองหลักด้วยการ การเคลื่อนที่โดยใช้เสียง
ฟาซอลลา โดลา มีเร เดลา มีเร โดลาโด มีซอลมี ทานองถูกประดับด้วยการเป่าแคนแบบเสียงกล้า หรือเรียกว่า โน้ต
ผ่าน(passing note) การเป่าแคนแบบโน้ตผ่าน โดยใช้เสียงที่สูงกว่าเป่าเข้าหาเสียงหลัก ช่วงท้ายทานองมีการเพิ่ม
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สีสันทานองด้วยดัดลิ้นและการพรมนิ้ว(Trill) ทานองเดินกลอน เริ่มสร้างทานองจากการเป่าเสียงลากับเสียงมี ให้
เป็นวลีสั้นๆ หลายวลี จึงนาวลีสั้นๆ มาเรียบเรียงเป็นทานองพื้นฐาน จากนั้นขยายทานองพื้ นฐานด้วยการนาเสียง
โด เร และเสียงซอล มาสลับระหว่างทานองพื้นฐาน และขยายทานองด้วยการนาเสียงฟากับเสียงที มาเป็นเสียง
เสริมในการดาเนินทานอง ทานองลงจบ หมายถึง การเป่าเสียงค่อยชะลอลง คล้ายตอนขึ้น เป็นทานองสั้นๆ
นอกจากนี้ หมอแคน นิยมนาเพลงเต้ยต่างมาต่อท้าย ทานองแคนลายใหญ่อีก เพื่อให้เกิดความประทับใจแก่ผูฟัง ซึ่ง
ทานองเต้ยที่นิยมนามาต่อท้ายลายใหญ่ หมอแคนสวน แอวซิ่ง นาลายเต้ยพม่ามาเป่าโดยนาทานองของเพลงพม่าลา
ขวานมาเป่าขึ้นใน 4 ห้องแรก จากนั้นจึงเข้าทานองหลักของลายเต้ยพม่า พร้อมทั้งสร้างกระสวนจังหวะให้แข็งแรง
มากขึ้นด้วยการเป่าแบบใช้ลมตัด ทานองแคนลายเต้ยพม่าประกอบด้วยโน้ต 6 เสียง คือ ลา ที โด เร มี ซอล
ดาเนินทานองในรูปแบบขั้นบันไดและโน้ตกระโดด อัตราความเร็วของจังหวะค่อยข้างอิสระ ทานองแคนท่อนเดิน
กลอนจบลงด้วยการ “จาดแคน” พร้อมกับการ “ดัดลิ้น”
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยพบว่า วาดแคนลายใหญ่ ประกอบด้วย 1)ทานองขึ้นต้น 2)ทานองเดินกลอน 3)ทานองลงจบ
การเกริ่นแคนเลียนแบบทานองลา (อ่านหนังสือใหญ่) เป็นการเกริ่นแคนอีกรูปแบบหนึ่ง ของทานองขึ้นต้น ซึ่งมีโดด
เด่นด้านการเรียบเรียงทานอง ทานองเป็นการเลียนแบบทานองลา ผลการวิจัยประเด็นนี้ สอดคล้องกับวิจัยของ สุ
กิจ พลประถม ที่กล่าวว่า ทานองจากการเลียนแบบทานองลา หมอแคนจะจดจาทานองลาทางสั้น และเป่าเลียน
เสียงทานองนั้น และหมอแคนให้ความเห็นว่าทานองลาเป็นทานองที่ค่อนข้างชัดเจนสามารถจาทานองได้ง่าย ซึ่งการ
เป่าเลียนทานองลาของหมอแคนแต่ละคนไม่เ หมือนกันเพราะ มีการแต่งเติมทานองตามความคิดสร้างสรรค์ของ
ตนเอง (สุกิจ พลประถม 2536 : 87) ในการดาเนินทานองมีการเปลี่ยนบันไดเสียงชั่วขณะ แล้วจึงกลับมาบันไดเสียง
เดิม มีการเชื่อมต่อระหว่างลายใหญ่กับลายน้อยได้อย่าลืน่ ไหล สอดคล้องกับงานวิจัยของสนอง คลังพระศรี กล่าวว่า
ในการบรรเลงลายใหญ่ ต้องใช้เสียง ลา กับ มี เป็นเสียงประสานยืนหรือโดรน ผู้บรรเลงมักบิขี้สูดปิดเสียง “ลา” ส่วน
เสียง “มี” ปิดด้วยปลายนิ้วนางมือขวา เพื่อสะดวกต่อการเลื่อนปิดเสียง “เร” เมื่อมีความประสงค์ที่จะเลื่อนบันได
เสียงของบทบรรเลงเป็น “ลายน้อย” สนอง คลังพระศรี 2555:71
ผลจากการวิเคราะห์วิเคราะห์เทคนิคการเป่าแคนลายใหญ่ ของหมอแคนสวน แอวซิ่ง พบว่าหมอแคนสวน
แอวซิ่ง ได้นาเทคนิคการใช้ลม ใช้ลิ้นและใช้นิ้ว มาใช้ในการสร้างเสียง เรียบเรียงทานอง ให้เกิดความไพเราะ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อาชา พาลี ที่กล่าวว่า ลมที่ ใช้ในการเป่าแคน ของหมอแคนทองคา ไทยกล้า คือ ลม
ออกมาจากท้องน้อยลักษณะเดียวกันกับการร้องเพลงถ้าใช้ลมออกมาลาคอเสียงแคนจะไม่มีความหนักแน่นและสิ่งที่
สาคัญคือเมื่อเอาออกมาแล้วต้องใช้ปลายลิ้นสะบัดลมเข้าไปในเต้าแคนให้พร้อมกับนิ้วมือที่ปิดในตาแหน่งเสียงที่
ต้องการ (อาชาพาลี 2555:112-151) ในการประดับประดาตกแต่งทานอง ด้วยการเป่าเสียงกล้า และการพรมนิ้ว
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุกิจ พลประถม ที่กล่าวถึงว่า การเป่าอ้อนเป็นการเป่าเสียงหลักสลับกับเสียงข้างเคียง
อย่างรวดเร็ว เวลาเป่าต้องเขย่าลมผสมกับการพรมนิ้วบนรูนับ เช่นถ้าเป่ าอ้อนที่ เสียงโด ก็ใช้เสียงเร สลับอย่าง
รวดเร็ว โดยการพรมนิ้วที่เสียงเร เป็นต้น (สุกิจ พลประถม2536 : 87) ส่วนเทคนิคการจาดแคน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสนอง คลังพระศรี กล่าวว่า การจ้วดหรือการจ้าดแคน หมายถึง การเกริ่นขึ้นนาแคนครั้งแรกของหมอ
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แคน โดยการเป่าหลายเสียงขึ้นพร้อมกันโดดอาศัยเสียงหลัก 5 เสียงในแต่ละลายเป็นหลัก เพื่อเป็นสัญญาณของการ
เริ่มเป่าแคนและเพื่อตรวจสอบคุณภาพเสียงแคนก่อนเริ่มบรรเลง
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กระบวนการเรียนรู้แบบฝึกดีดซึงเบื้องต้น
The basic learning process of Zueng flicking
วัชระ แตงเทศ1
Watchara Tangted
บทคัดย่อ
ซึงเป็นเครื่องดนตรีที่บรรเลงในภาคเหนือของประเทศไทย มีลักษณะโครงสร้างทางกายภาพคล้ายกระจับปี่
และมีความคล้ายกับพิณอีสาน แตกต่างกันที่ซึงมี 2 เสียง แต่มีสาย 4 สาย ทาให้ซึงมีคุณลักษณะพิเศษต่างจาก
กระจับปี่และพิณอีสาน การฝึกหัดการดีดซึงมีองค์ประกอบที่สาคัญคือปิ๊กดีดซึง ผู้เรียนต้องมีความเข้าใจในการอ่าน
โน้ตเบื้องต้นของดนตรีไทย และมีสัญลักษณ์ที่ใช้ประกอบในการฝึกดีดซึงเบื้องต้น โดยในการฝึกเบื้องต้นผู้เรียนต้อง
ฝึกการใช้ปิ๊กดีดซึงก่อน ในการใช้ปิ๊กดีดจะมีวิธีดีดแบบขึ้นลง จึงมีแบบฝึกในการใช้ปิ๊กดีดซึง 3 รูปแบบในขั้นต้นดังนี้
(1) แบบฝึกหัดการใช้ป๊กที่ 1 โดยใช้มือซ้ายกดเสียงไล่จากเสียง โด เร มี ฟา ซอล ลา ที โด มือขวาจับปิ๊กดีด ขึ้นลงขึ้นลง สลับกันไปจนถึงโน้ตตัวสุดท้าย แล้วย้อนถอยหลังไปจากเสียง โด ที ลา ซอล ฟา มี เร โด ฝึกแบบนี้ซ้า ๆ
ประมาณ 4 – 6 รอบ (2) แบบฝึกหัดที่ 2 โดยใช้มือซ้ายกดเสียงไล่จากเสียง โดฺ เร มี ฟา ซอล ลา ที โด มือขวา
จับปิ๊ดดีด ขึ้นขึ้น-ลง สลับกันไปจนถึงโน้ตสุดท้าย แล้วย้อนถอยหลังไปจากเสียง โด ที ลา ซอล ฟา มี เร โด ฝึกแบบนี้
ซ้า ๆ ประมาณ 4 – 6 รอบ (3) แบบฝึกหัดการใช้ปิ๊กที่ 3 ใช้มื้อซ้ายกดไล่เสียงจากเสียง โด เร มี ฟา ซอล ลา ที โด
มือขวาจับปิ๊กดีด ขึ้น-ลง สลับกันไปจนถึงโน้ตตัวสุดท้าย แล้วย้อนถอยหลังไปจากเสียง โด ที ลา ซอล ฟา มี เร โด
ฝึกแบบนี้ซ้า ๆ ประมาณ 4 – 6 รอบ เมื่อฝึกแบบฝึกหัดทั้ง 3 แบบจนคล่องแล้วผู้เรียนจะเริม่ ฝึกเพลงแรกของการดีด
ซึงซึ่งเป็นเพลงฝึกเบื้องต้นจะเน้นการบังคับใช้ปิ๊กเพื่อให้มีความชานาญในการดีด เมื่อเล่นเพลงในการฝึกเบื้องต้นได้
แล้วก็จะเรียนเพลงต่อไปให้เกิดความชานาญมากขึ้นและสามารถบรรเลงรวมวงดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือในขั้นต่อไป
คาสาคัญ: กระบวนการเรียน รูปแบบฝึก

1

สาขาวิชาดนตรีไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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Abstract
Zueng is a musical instrument which played in the northern of Thailand. Its physical
structure is like Krajab Bhee and similar to Isan Pin (Northern Thai Mandolin ) . Its difference is that
Zueng has 2 sound levels but 4 lines that is special different from Krajab Bhee and Isan Pin
(Northern Thai Mandolin ).
The important element for Zueng flicking practice is “Zueng Pick” . The learners have
to understand in reading of Thai musical note and know about each symbol in basically.
Firstly, the learners have to practice how to use the Zueng pick.
How to use the Zueng pick, consists with 3 styles as following;
Style 1 : Use left hand at the score bar “ Do re mī fā sxl lā thī do “ respectively and use
the right hand hold the Zueng pick up down - up down continuous switch until the last score
bar(do) . Then, use left hand at the score bar “Do thī lā sxl fā mī re do “respectively and use the
right hand hold the Zuneg pick up down – up down continuously until the last score bar (do) .
Repeat practicing for 4-6 times.
Style 2 : Use left hand at the score bar “ Do re mī fā sxl lā thī do “ respectively and use
the right hand hold the Zueng pick up up down and up up down continuous switch until the last
score bar(do) . Then, use left hand at the score bar “Do thī lā sxl fā mī re do “respectively and
use the right hand hold the Zueng pick up up down and up up down continuously until the last
score bar (do) . Repeat this practicing for 4-6 times.
Style 3 : Use left hand at the score bar “ Do re mī fā sxl lā thī do “ respectively and use
the right hand hold the Zueng pick up down continuous switch until the last score bar(do) . Then,
use left hand at the score bar “Do thī lā sxl fā mī re do “respectively and use the right hand hold
the Zueng pick up down continuously until the last score bar (do) . Repeat this practicing for 4-6
times.
After practicing these 3 styles skillfully, the learner can start to play song which is the first
song for the beginner with Zueng ;especially, to practice more with the Zueng pick as fluently.
Then the learner can play the next song and continuous practice to get it better and better and
finally the learner can join with the Northern local music band then.
Keyword: Learning process ,Practice styles.
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บทนา
ลานนาเปนชนเผาที่มีเชื้อสายมอญเผาแรกที่มาตั้งถิ่นฐานภูมิลาเนาในบริเวณนี้ ซึ่งเรียก ภาษาถิ่นวา เม็ง ต
อมาไดเกิดการสถาปนาขึ้นเปนนครรัฐหรือแควน หริภุญไชย (ธีรยุทธ ยวงศรี . 2540 : 1) ตอมาราว ตนพุทธ
ศตวรรษที่ 19 พระเจามังรายไดทรงรวบรวมบานเมืองและ สถาปนาเมืองเชียงใหมขึ้นเปนราชธานีของแผนดินลาน
นาป พ.ศ. 1859 ไดทรงพัฒนาบานเมืองในดานตาง ๆ ตลอดจนดานดนตรีมีการใชเครื่องดนตรีในกิจพิธีสาคัญ ทั้งใน
ราชสานัก และการเฉลิมฉลองงานสาคัญ ดนตรีพื้นเมืองมีเรื่องราวในหลายกลุ่มชนชั้ น และส่อความหมายที่เข้าใจ
ตรงกันซึ้งเป็นรูปแบบที่เรียบง่าย ซึ่งมีความหมายดังนี้ คาว่า “ดนตรีพื้นเมือง” ในภาษาอังกฤษมีคาที่ใช้ตรงกันกับคา
นี้มากที่สุด ใช้คาว่า “Folk Music” นอกจากคาว่า “Folk Music” ยังมีคาอีกหนึ่งคาในภาษาอังกฤษที่ใช้เรียกคล้าย
ๆ กันว่า “Folk Song” ซึ่งมีความหมายถึงเพลงขับร้องพื้นเมือง และยังมีอีกหนึ่งคาในภาษาอังกฤษเช่นคาว่า “Folk
Idiom” หมายถึงสานวนดนตรีพื้นเมือง ดังนั้นคาว่า “Folk Music” ดนตรีพื้นเมือง หมายถึง เพลงที่ผู้คนในชุมชน
หนึ่ง ๆ ได้ขับร้องหรือบรรเลง หรือรวมถึงขับร้อง และบรรเลงด้วยการจดจาสืบต่อกันมาเป็นเวลาหลายชั่วอายุคน
ดนตรีพื้นเมืองส่วนมากจะมีอายุที่เก่าแก่จนคนรุ่นหลังไม่สามารถทราบว่าผู้ใดแต่ง และแต่งขึ้นเมื่อใด (พจน์ อนุวงศ์.
2531 : 9)
ซึงเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งในภาคเหนือ ซึงเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองล้านนา อยู่ในประเภทเครื่องสายมี
ลักษณะคล้ายพิณ และอยู่ในตระกูล “วีณา” เป็นเครื่องดนตรีในประเทศอินเดีย โดยมีวิธีการบรรเลงในลักษณะดีด
สมัยโบราณใช้เส้นลวดเส้นเล็กๆ หรือสายเบรกรถจักรยาน ในปัจจุบันใช้สายกีต้าร์แทน ซึงแบ่งเป็นคู่สายบนและ
คู่สายล่าง มี 4 สาย คู่สายล่าง(สายเอก) 2 สาย คู่สายบน(สายทุ้ม) 2 สาย ซึงมี 3 ขนาด คือ ซึงใหญ่(ซึงหลวง) ซึง
กลาง และซึงเล็ก(ซึงน้อย) บางครั้งเรียกชื่อตามการตั้งสาย ดังนี้ ซึงลูกสี่ ซึงลูกสาม (ธีระยุทธ ย่วงศรี. 2540 : 18)
ขณะเล่นจะถือแนบหน้าอกด้วยมือซ้าย ส่วนมือขวาถือไม้ดีดซึงทาด้วยเขาหรือกระดูกสัตว์(ปัจจุบันใช้ พลาสติกแทน
เพราะกระดูกสัตว์หายาก) สามารถเล่นเดี่ยวหรือบรรเลงร่วมกับสะล้อ ขลุ่ย ปี่ซอ และนาไปประยุกต์ใช้กับเครื่อง
ดนตรีอื่นๆ ได้ นิยมบรรเลงเล่นกันอย่างแพร่หลายในภาคเหนือ ซึงเดิมใช้เป็นเครื่องดนตรีประจาตัวของผู้ชาย
สาหรับไปแอ่วสาว เช่นเดียวกับพิณเพี๊ยะ ต่อมาได้นามาผสมวงร่วมบรรเลงกับสะล้อซอและปี่จุม เรียกวงนี้ว่า "ดนตรี
พื้นเมืองเหนือหรือวงล้านนา" สามารถบรรเลงเพลงของชาวล้านนาได้อย่างไพเราะ ซึง มีรูปร่างบางอย่างคล้ายคลึง
กับกระจับปี่ แต่เล็กกว่า และซึงยังเป็นหลักในการซอ และประกอบด้วยเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสีคือสะล้อ (สิปป
วิชญ์ กิ่งแก้ว. 2555 : 10-11)
โครงสร้างคุณลักษณะทางกายภาพของซึง
1. กะโหลก ทาด้วยไม้แก่นเนื้อแข็งชิ้นเดียว ติดต่อกับคันทวนมีลักษณะแบนเป็นทรงรี ขุดคว้านตอนที่
เป็นกะโหลกให้เป็นโพรงมีไม้แผ่นบาง ตรงกลางเจาะรูกว้างพอประมาณเพื่อระบายเสียงที่ดีดให้ก้ อง
กังวาน ( บางทีเจาะเป็นรูปหัวใจ ) ปิดด้านหน้า
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กะโหลก
2. คันทวนทาด้วยไม้แก่นเนื้อแข็งชิ้นเดียวกับตัวกะโหลกโดยทาเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านหลังเกลาลบเหลี่ยม
ด้านหน้าเรียบเพื่อติดนม ตอนปลายผายด้านข้างออกก่อนถึงปลายคันทวนด้านหน้าเจาะเป็นร่ อง
ยาว 2 ร่องสาหรับสายผ่านไปพันผูกที่ปลายลูกบิด และด้านข้างเจาะรูกลมด้านละ 2 รูเพื่อสอดใส่
ลูกบิด

คันทวน
3. ลูกบิด ทาด้วยไม้เนื้อแข็งลักษณะกลม เรียวด้านหัวใหญ่ขนาดมือจับพอดีตรงกลางกลึงเป็นลูกแก้ว
ตอนปลายเรียวเล็กเพื่อสอดใส่ในรูลูกบิดที่บริเวณปลายคันทวน
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ลูกบิด
4. หย่องบน ทาด้วยไม้เล็กๆสูงกว่านมเล็กน้อยโดยติดต่อลงมาจากช่องสายผ่านเพื่อหนุนสายให้ลอย
เหนือนม

หย่องบน
5. ตะพานหรื อ นมท าด้ ว ยไม้เ ล็ก ๆเหลาเป็ น ทรงสามเหลี่ ยมติด ที่ ด้า นหน้า คั น ทวนต่อ จากหย่ อ งบน
เรียงลาดับ 9 นมเพื่อกดให้ได้เสียง

ตะพานหรือนม
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6. สายทาด้วยลวดทองเหลือง 4 เส้น โดยพันผูกจากลูกบิด แยกเป็นคูๆ่ ขึงขนานผ่านมายังหน้ากะโหลก
ผ่านรูระบายผาดบนหย่องล่าง ซึงทาด้วยไม้เล็กเช่นเดียวกับหย่องบนติดที่หน้ากะโหลกเพื่อหนุนสาย
ให้ผ่านนมและไปพันผูกที่หลักผูกสาย

สาย
7. หย่องล่าง ทาด้วยไม้เล็กๆสูงกว่านมเล็กน้อยโดยติดต่อลงมาจากช่องสายผ่านเพื่อหนุนสายให้ลอย
เหนือนม

หย่องล่าง
8. หลักผูกสายทาด้วยโลหะหรือแผ่นไม้บาง เจาะรูผูกสายติดอยู่บริเวณด้านล่างของกะโหลก

หลักผูกสาย
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หลักการดีดซึง
ผู้ดีดนั่งท่าขัดสมาธิ ให้กะโหลกตั้งอยู่บนหน้าขาขวาและให้ปลายคันทวนชี้ไปทางซ้ายของผู้ดีด ใช้มือขวา
จับไม้ดีดซึ่งในสมัยโบราณทาด้วยเขาควายเหลาให้บางเรียวแหลม ปัจจุบันใช้ขวดนมพลาสติกมาทาเป็นไม่ดีดซึง โดย
ผาดตามแนวของนิ้วชี้โผล่ปลายเล็กน้อย มีนิ้วหัวแม่มือคีบประกบกับนิ้วชี้ดีดบริเวณใกล้กับนมตัวสุดท้าย เสียงจะทุ้ม
ไพเราะดี แต่ถ้าดีดใกล้รูระบาย เสียงจะแหลม ในขณะเดียวกันใช้นิ้วชี้ นิ้วนางกลาง นิ้วนางและนิ้วก้อยของมือซ้าย
กดสายลงตามช่องของนม เพื่อให้เกิดเสียงสูง-ต่าตามที่ต้องการ

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ด้านข้าง
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วิธีการดีดซึง
1. การจับไม้ดีดซึง
วิธีการดีดซึงเบื้องต้นต้องฝึกการจับไม้ดีดซึงโดยใช้นิ้วชี้เป็นฐานรองไม้ดีดแล้วใช้นิ้วโป้งกดทับไม้ดีด แล้วหัก
ข้อมือเข้าหาตัว นิ้วกลาง นิ้วนางและนิ้วก้อยกาหลวม ๆ กับฝ่ามือ ดังตัวอย่างภาพ

2. วิธีการดีดของซึงมี 2 ลักษณะ คือ
2.1 การดีดที่ใช้ไม้ดีด ดีดปัดลงอย่างเดียวซึ่งเป็นการดีดแบบดั่งเดิม
2.2 การดีดที่ใช้ไม้ดีด ดีดปัดขึ้นลงสลับกัน ซึ่งจะได้ท่วงทานองที่ไพเราะ ง่ายต่อการฝึก
สัญลักษณ์การใช้ไม้ดีดซึง
การฝึกดีดซึงหลักสาคัญของการฝึกคือ การใช้ไม้ดีดซึง ซึ่งมี ความสาคัญต่อการทาให้เกิดเสียง จังหวะ และ
ทานองที่ต้องการ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เรียนจะต้องฝึกฝนการใช้ไม้ดีดซึง ให้มีความชานาญ และคล่องแคล่ว และฝึก
การไล่เสียงโน้ต ในการฝึกเบื้องต้นมือข้างขวาใช้จับไม้ดีดซึง ส่วนมือข้างซ้ายใช้กดสายให้เกิดเสียงโน้ตที่ต้องการ
1. สัญลักษณ์การใช้ไม้ดีดซึงสัญลักษณ์ที่นามาใช้ในการฝึกเบื้องต้นใช้ศัพท์ว่า ดีดขึ้น ดีดลง

โดยมีสัญลักษณ์ในการกากับในแบบฝึก ใช้แบบฝึก แบบโน้ตดนตรีไทย ใช้โน้ต ด ร ม ฟ ซึ่งจะ
ง่ายต่อการฝึก ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ดีดขึ้น
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ดีดลง
2. การตั้งเสียงซึง ในการตั้งเสียงซึงจะใช้ ขลุ่ยหลิบเป็นต้นเสียง โดยมีรปู แบบการตั้งดังนี้
- ซึงลูก 3 ตั้งเสียง ด (โด) - ซ ซอล โดยตั้งสายทุ้มเป็นเสียง ด (โด) ตั้งสายเอกเป็น
เสียง ซ (ซอล) ซึงลูก 3 ใช้ตั้งเสียงซึงใหญ่ (ซึงหลวง)และซึงเล็ก (ซึงน้อย)
- ซึงลูก 4 ตั้งเสียง ซ (ซอล) - ด (โด) โดยตั้งสายทุ้มเป็นเสียง ซ (ซอล) ตั้งสายเอก
เป็นเสียง ด (โด) ซึงลูก 4 ใช้ตั้งเสียงของซึงกลาง
3. ระดับเสียงของซึงกลาง เทียบเสียงตรงกับลูก 4 ตัวอย่างดังรูปภาพ
- เสียง ด (โด)

-

เสียง ร (เร)
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-

เสียง ม (มี)

-

เสียง ฟ (ฟา)

-

ซ (ซอล)
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-

ล (ลา)

-

ท (ที)

-

ด (โด)

แบบฝึกเบื้องต้นของการฝึกดีซึง
แบบฝึกหัดที่ 1
---ด

-ร-ม

-ฟ-ซ

-ล-ท
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-ด-ร

-ม-ฟ

-ซ-ล

-ท-ด

แบบฝึกหัดที่ 2
ดดรร มมฟฟ ซซลล ททดด ดดทท

ลลซซ ฟฟมม

รรดด

-ดรม

ฟซลท ดทลซ ฟมรด

-ดรม

ฟซลท ดทลซ ฟมรด

-ดดด

-รรร

-มมม

-ฟฟฟ

-ซซซ

-ลลล

-ททท

-ดดด

-ดดด

-รรร

-มมม

-ฟฟฟ

-ซซซ

-ลลล

-ททท

-ดดด

แบบฝึกหัดที่ 3

แบบฝึกหัดที่ 4

แบบฝึกหัดที่ 5

แบบฝึกการดีดซึงเบื้องต้นเป็นแค่แบบฝึกพื้นฐานในการใช้ไม้ดีดซึงเท่านั้น การดีดซึงยังมีทานองอีกอย่า ง
หนึ่งคือ การดีดแบบรัว ซึงเป็นเสน่ห์ของการดีดซึง ซึ่งเกิดจากการใช้ไม้ดีดซึงในลักษณะดีดขึ้นลงแบบถี่สลับขึ้นลง
โดยต้องฝึกจนมีความชานาญ
เพลงกุหลาบเชียงใหม่
---ด

รมฟซ

---ล

ดลซม

--ซล

ดลซร

มรดร

มลซม

--ซด

รมฟซ

---ล

ดลซม

--ซร

ดล-ด

รดลซ

มซลด

รม-ร

ดล-ด

รดลซ

มซลด
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เพลงล่องแม่ปิง
----

-ซซซ

ลซมซ

-ล-ด

----

ซลซด

ซลซด

มรซม

----

ซดรม

รมซม

รด-ร

----

ซดรม

รมซม

รด-ร

-ซ-ล

-ด-ร

มซ-ร

มรดล

-ดรม

-ซ-ล

ซลดล

ซม-ซ
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วัฒนธรรมดนตรีจีนในจังหวัดอุบลราชธานี
Chinese Musical Culture in Ubon Ratchathani Province
ดิฐพงษ์ อุเทศธารง1 , นิสิต ภาคบุบผา2
Ditthapong Uthetthamrong1, Nisit Phakbubpha2
บทคัดย่อ
ดนตรีจีน เป็นอีกหนึ่งร่อยรอยทางวัฒนธรรมของชาวจีนที่ติดตัวมาเมื่อคราวอพยพย้ายถิ่นฐานมาอยู่ใน
ประเทศไทย จนกลายเป็นมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น มีความสาคัญต่อการดาเนินกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมของชาว
ไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทยและในจัง หวัดอุบลราชธานี การวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมดนตรีจีนในจังหวัดอุบลราชธานี
มี วั ต ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึก ษาองค์ป ระกอบของดนตรี จีน ในจังหวัด อุบ ลราชธานี และเพื่ อ ศึก ษาบทบาทและหน้าที่
ของดนตรีจีนต่อการดาเนินงานด้านวัฒนธรรมจีนในจังหวัดอุบลราชธานี ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูล
จากเอกสารและภาคสนาม โดยใช้แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มบุคลากรผู้ให้ข้อมูล
ด้านต่าง ๆ ผลการวิจัยพบว่า
1. องค์ประกอบของดนตรีจีนในจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย เครื่องดนตรีจีนหลายชนิด เช่น ขิม
หรื อ ฉิ น หลั ว (โหม่ ง ) กลองต้ า ถั ง กลองถงกู่ ฉาบเล็ ก ฉาบใหญ่ ขลุ่ ย หรื อ ตี๋ จื่ อ สั ว น่ า ซอเอ้ อ ร์ หู เป็ น ต้ น
วงดนตรี เช่น วงหล่อโก้ว และวงดนตรีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นต้น บทเพลง เช่น บทเพลงเพลงที่ใช้บรรเลง
ในพิธีกรรมแห่เปียของวงดนตรี หล่อโก้ว แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) เพลงประกอบพิธีกรรม 2) เพลงบรรเลงทั่วไป
เป็นต้น
2. บทบาทและหน้าที่ของดนตรีจีนต่อการดาเนินงานด้านวัฒนธรรมจีนในจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่
บทบาทของดนตรีจีนในการประกอบพิธีกรรม เช่น พิธีกรรมเชิญเจ้า พิธีกรรมแห่เปีย พิธีกรรมส่งเจ้า พิธี ขึ้นเสาทีกง
เต็ง และพิธีกงเต็ก เป็นต้น บทบาทของดนตรีจีนในการบรรเลงในงานประเพณีต่าง ๆ เช่น ประเพณีถือศีลกินเจ เป็น
ต้น ซึ่งประเพณีและพิธีกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดอุบลราชธานียังยึดถือปฏิบัตินับแต่อดีตสืบ
ต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน โดยการดาเนินงาน การร่วมแรงร่วมใจกันของมูลนิธิ สมาคม และชมรมต่าง ๆ ในเขตอาเภอ
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ABSTRACT
Chinese music is one of the culture traces Chinese people brought with them when they
first emigrated and moved to settled down in Thailand, it is also a heritage transferred from
generation to generation too, and it is essential for musical activities performed by Thai-Chinese
people living in Ubon Ratchatani. This research study, titled ‘Chinese Musical Culture in Ubon
Ratchatani province, was aimed to investigate the elements of Chinese music in Ubon Ratchatani
province and the roles of Chinese music influencing Chinese musical culture in Ubon Ratchatani
province. This research is a qualitative research, gathering data from reviewing the related
documents and a field-trip study. Observation form, interviewing form and in-depth interviewing
form were used as research instruments to collect the data from the informants to obtain various
types of information. The results of the research were as follows.
1. Elements of Chinese music in Ubon Ratchatani province comprised various kinds of
Chinese music instruments such as Khim or Chin Lua (Mong), Ta-Tang drum, Tong Ku drum, cymbals,
flute or Dizi, Zuana, and Erhu. Luogu is a type of music band; and the music played in Hae Pia
ceremony can be classified into 2 types: 1) music for ceremony, and 2) music for playing in general.
2. The roles of music on Chinese music influencing cultural performance in Ubon
Ratchatani province included the role of Chinese music performed in various ceremonies, such as,
for inviting God for blessing, Hae Pia procession, sending God to heaven, and Chinese funeral or
Kongtek. The role of Chinese music was being played in various ceremonies such as vegetarian
festival. The traditions and rituals of these Chinese-Thai people in Ubon Ratchathani still adhere to
the past since the past. By operation the co-operation of the foundation, associations and clubs in
Muang District and Warin Chamrap District Ubon Ratchathani.
Keywords: Culture, Chinese music, Ubon Ratchatani province
บทนา
ประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับประเทศจีนมายาวนานตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้ตั้งแต่
การค้าการสาเภาของจีนกับไทยในสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี จนถึงสมัยอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีการ
ติดต่อกันอยู่ตลอดมาร่วม 700 ปี (คึกฤทธิ์ ปราโมช, 2530, น. 46) ไทยและจีน เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันมาช้านาน
ชาวไทยและชาวจีนได้ไปมาหาสู่และติดต่อสัมพันธ์กันทั้งทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมือง มาตั้งแต่สมัย
โบราณ แม้ว่าประเทศจีนจะเป็นประเทศที่ใหญ่กว่าและมีพลเมืองมากกว่าประเทศไทยก็ตาม ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศทั้งสองส่วนมากจะมี ลักษณะเอื้อประโยชน์ต่อกันตลอดระยะเวลาอันยาวนานของประวัติศาสตร์ (จุลชีพ
ชินวรรโณ, 2528, น. 1) ชาวจีนรุ่นแรก ๆ ที่เข้ามาในไทยก่อนสมัยอยุธยาต่อมาลงมาถึงช่วงต้นรัตนโกสินทร์ได้
กลายเป็นไทย โดยบางคนได้รับราชการเป็นขุน เป็นหลวง เป็นพระยา และบุตรหลานของท่านเหล่านั้ นได้กลายเป็น
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ไทยไปหมดแล้ว ชาวจีนกลุ่มนี้เรียกว่าเป็นพวกจีนเก่า เช่น ตระกูลไกรฤกษ์ เป็นต้น ส่วนพวกที่ได้อพยพเข้ามาในไทย
ตั้งแต่จีนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นสาธารณรัฐ ในช่วงปี พ.ศ.2455 ถือเป็นพวกจีนใหม่ ซึ่งยังไม่ได้รับการ
ยอมรับจากสังคมไทยมากนัก (พรพรรณ จันทโรนานนท์, 2550, น. 164)
ชาวจี น ที่ อ พยพเข้ า มาอยู่ ในประเทศไทย ได้ มี บ ทบาทด้า นเศรษฐกิจ มี ก ารแลกเปลี่ยนกั นทางด้าน
วัฒนธรรม ลูกหลานก็หล่อหลอมกลมกลืนเข้ากับคนไทย กลายเป็นคนไทย เป็นญาติมิตรกับคนไทยและอยู่ร่วมกัน
อย่ า งสั น ติ บุ ค คลเหล่านั้ นได้ ช่ว ยท าประโยชน์ต่อ ความสั มพั นธ์ ท างด้า นเศรษฐกิ จ การค้ า และการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมจีน -ไทย อย่างใหญ่หลวง (สิง ฮุ่ยหยู, 2543, น. 61) เมื่อคนจีนเข้ามาอยู่ในเมืองไทยมากขึ้น ก็มีการ
แพร่กระจายทางวัฒนธรรมจีนเข้ามาสู่สังคมไทยเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องยาวนาน และเป็นพื้นฐานสาคัญที่รองรับ
ทาให้การเดินทางเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยของชาวจีน โพ้นทะเลในอดีตเป็นไปด้วยความราบรื่นและผาสุก
(สุภางค์ จันทวานิช, 2542, น. 2)
คนจีนเป็นกลุ่มชนชาติที่มีจานวนมากที่สุดที่อพยพเข้ามาในประเทศไทย ในสังคมไทยลูกหลานของชาว
จีนได้ผสมผสานกลมกลืนในสังคมวัฒนธรรมไทยจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยหรือกลายเป็นคนไทยไปในที่สุด
ทั้งนี้ มิได้หมายความว่าชาวไทยเชื้อสายจีนจะขาดการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมของตน
ไป ดังจะเห็นได้จากประเพณีจีนที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องในสังคมไทย เช่น ประเพณีตรุษจีน การทาพิธีกงเต็ก การไหว้
บรรพบุรุษ พระราชพิธีสังเวยพระป้าย และประเพณีการจัดฉลองแซยิด เป็นต้น โดยยังปรากฏให้เห็นได้ในทุก ๆ
เทศกาลของรอบปี
จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่บริเวณตะวันออกสุดของประเทศไทย มีแม่น้าสาคัญไหลผ่าน
ได้ แ ก่ แม่ น้ ามู ล แม่ น้ าชี และแม่ น้ าโขง นั บ เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ความอุ ดมสมบู รณ์ทั้ งทางน้ าและป่า ไม้ แม่ น้ านั บ เป็น
แหล่งกาเนิดในอารยธรรมต่าง ๆ อุบลราชธานีจึงเป็นผืนดินที่มีผู้คนหลากหลายทางวัฒนธรรมอาศัยอยู่มาก นอกจาก
จะเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมอย่างคนไทยเชื้อสายลาวเป็ นประชากรส่วนใหญ่ ของพื้น ที่ บางส่วนเป็นไทยลาวสาย
เวียงจันทน์ สายจาปาศักดิ์ (ประจักษ์ บุญอารีย์, 2535, น. 302) อีกทั้งยังเป็นชาวผู้ไทย ชาวกุลา หรือกุหล่า หรือ
ไทยใหญ่ ชาวส่วย ชาวบรู ซึ่งเป็นกลุ่มชนที่กระจัดกระจายอยู่ต่างอาเภอ (มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคาร
ไทยพานิชย์, 2542, น. 263) ส่วนอีกกลุ่มชนหนึ่งที่อพยพเข้ ามาภายหลัง คือ ชาวจีน และชาวญวณ ซึ่งอาศัยอยู่ใน
เขตเมืองเป็นจานวนมาก อีกทั้งยังมีอิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดอีกด้วย (ประจักษ์ บุญอารีย์, 2535, น.
303) ดังนั้น ชนกลุ่มน้อยที่มีมากที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานีคือชาวจีน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจการค้าต่าง ๆ
ในชุมชนเขตเมืองทั่วไป (คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอานวยการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ, 2547, น. 17)
ชาวจีนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี มีบทบาทสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจ เพราะชาวจีนเป็น
เชื้อชาติที่มีลักษณะเด่นในด้านการพานิชย์ การค้าขาย ภายหลังมีการจัดตั้ง เป็นสมาคม ชมรม เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมีการจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี
วัฒนธรรมทางเชื้อชาติจีนอยู่เป็นประจา เนื่องจากวัฒนธรรมของชาวจีนส่วนใหญ่จะเน้นโลกทัศน์ที่เป็นวัตถุนิยมเห็น
ประโยชน์ในโลกนี้มากกว่าโลกหน้า มีความคิดเป็นวิทยาศาสตร์ เช่น ศาลเจ้า ฮวงซุ้ย ประเพณีกินเจ ตรุษ สารทจีน
เป็นต้น จากการที่มีจานวนประชากรจีนอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัยอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจานวนมาก
ทาให้วัฒนธรรมประเพณีแพร่กระจายเข้าสู่สังคมเกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในหลากหลายรูปแบบเกิดขึ้น
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ดนตรีจีน เป็นอีกหนึ่งร่องรอยทางวัฒนธรรมของชาวจีนที่ติดตัวมาเมื่อคราวอพยพย้ายถิ่นฐานมาอยู่ใน
ประเทศไทยและเป็นมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น มีความสาคัญต่อการดาเนินกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมของชาวไทย
เชื้ อ สายจี น ในจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ไม่ ว่ า จะเป็ น พิ ธี ก รรมทางศาสนา ตามศาลเจ้ า ของจี น โรงเจ หรื อ ดนตรี
ประกอบการแสดงงิ้วหรืออุปรากรจีน ซึ่งพิธีกรรมเหล่านี้มีความสาคัญเกี่ยวข้ องกับวิถีการดาเนินชีวิตของชาวจีน
ดนตรีจีนจะเป็นหลักในการบรรเลงประกอบพิธีกรรมทางด้านศาสนาแล้ว ยังได้มีส่วนเกี่ยวข้องและสนับสนุนกิจกรรม
การด าเนิ น งานของชมรม องค์ ก ร และสมาคมของชาวจี นที่ จั ดตั้ งขึ้น จากการจั ด งานทางด้า นวั ฒ นธรรมจีนที่
หลากหลายและต่อเนื่องกันตลอดมาทาให้ดนตรีในจังหวัดอุบลราชธานียังคงอยู่และมีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนถึง
ปัจจุบัน จากการดาเนินกิจกรรมของชาวจีนในจังหวัดอุบลราชธานีที่ผ่านมามีวงดนตรีจีนจากหลากหลายองค์กรเข้า
ร่วมกิจกรรม องค์กรเหล่านี้มีส่วนช่วยส่งเสริมสนับสนุน หรือเป็นกาลังสาคัญของการคงอยู่และการสืบทอดวงดนตรี
ได้ ม ากน้ อ ยเพี ย งใด เป็ น เหตุ ผ ลและประเด็ น ความสนใจหลัก ในการศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ งนี้ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ งข้ อมูล
ในการที่จะทราบถึงองค์ประกอบด้านต่าง ๆ ของวงดนตรีจีนที่มีอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี ในปัจจุบัน ตลอดจน
บทบาทและหน้ า ที่ ที่ ส าคั ญ ของวงดนตรี อั น จะส่ ง ผลต่ อ การด าเนิ น งานด้ า นวั ฒ นธรรมจี น ให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง
ซึ่งผลการวิจัยจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สมาคม ในการพัฒนารูปแบบและการคงอยู่ของดนตรีจีน เพื่อ
เผยแพร่งานด้านวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง ยังเป็นการรวบรวมข้อมูล
ในรู ป แบบของเอกสารเชิ งวิ ชาการของปรากฏการณ์ ท างวั ฒ นธรรมของเชื้ อ ชาติ จี น ซึ่ งเป็ น หนึ่ งในเชื้ อ ชาติ ที่
หลากหลายในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้คนรุ่นต่อไปได้ศึกษาเรียนรู้มิติความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของดนตรีจีนในจังหวัดอุบลราชธานี
2. เพื่อศึกษาบทบาทและหน้าที่ของดนตรีจีนต่อการดาเนินงานด้านวัฒนธรรมจีนในจังหวัดอุบลราชธานี
กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดที่ผู้วิจั ยใช้เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ผู้วิจัยกาหนดกรอบแนวคิดโดยใช้ความรู้
ความเข้าใจพื้นฐานในด้านวัฒนธรรมดนตรีจีน ร่วมกับแนวคิดทฤษฎีการเคลื่อนย้ายทางดนตรี ทฤษฎีโครงสร้าง
หน้าที่ แนวคิดทฤษฎีการอนุรักษ์และการสืบทอด แนวคิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมหรือการกลืนกลายวัฒนธรรม
ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม ตลอดจนทฤษฏีดนตรี แล้วนามาวิเคราะห์ข้อมูลในมิติด้านต่าง ๆ เพื่อให้ได้
ผลการวิจัยที่ตรงตามวัตถุประสงค์ และสามารถนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อไป
วิธีดาเนินการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
1. ด้านเนื้อหา
1.1 ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบของดนตรีจี น ได้ แ ก่ เครื่ อ งดนตรี วงดนตรี และบทเพลง
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของชาวไทยเชื้อสายจีนและมูลนิธิต่าง ๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี
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1.2 ศึ ก ษาบทบาทและหน้ า ที่ ข องดนตรี จี น ต่ อ การด าเนิ น กิ จ กรรมด้ า นวั ฒ นธรรมจี น
ในจังหวัดอุบลราชธานี
2. ด้านพื้นที่
ผู้ วิ จั ย ได้ ก าหนดพื้ น ที่ วิ จั ย ในชุ ม ชนที่ มี ค นไทยเชื้ อ สายจี น อาศั ย อยู่ รวมถึ ง มู ล นิ ธิ สมาคม
และชมรมต่าง ๆ ในเขตอาเภอเมือง และอาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี
ส่วนสังคมสงเคราะห์จีตัมเกาะ มูลนิธิมูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน จังหวัดอุบลราชธานี มูลนิธิพุทธศาสตร์ประทีป
จังหวัดอุบลราชธานี มูลนิธิศิษย์พระจี้กง จังหวัดอุบลราชธานี โรงเจฮกเต็กฮุกตึ้ง จังหวัดอุบลราชธานี ศาลเจ้าพุทธ
ก๋ง จังหวัดอุบลราชธานี พุทธสถานหลินอินซื่อ (ไท่เต๋อ) จังหวัดอุบลราชธานี สมาคมฮากกา จังหวัดอุบลราชธานี
3. ด้านระเบียบวิธีวิจัย
การวิ จั ยในครั้งนี้ เป็น การวิ จัยเชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้ ก ารเก็ บรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสาร (Document) และข้อมูลภาคสนาม (Field dates)
4. ด้านบุคลากรผู้ให้ข้อมูล
ผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แบบบังเอิญ (Accidental
Sampling) และวิธีบอกเล่า (Oral History) ซึ่งมีบุคลากรผู้ให้ข้อมูล ดังต่อไปนี้
4.1 กลุ่มผู้รู้ (Key Informants) เป็นกลุ่มบุคคลที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี
ของคนไทยเชื้อสายจีนและการดาเนินงานของมูลนิธิต่าง ๆ ทางด้านวัฒนธรรมและดนตรีจีน ในจังหวัดอุบลราชธานี
ได้แก่ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายกสมาคมหรือประธานมูลนิธิกาลกุศลต่าง ๆ
4.2 กลุ่ ม ผู้ ป ฏิ บั ติ (Casual Informants) เป็ น กลุ่ ม บุ ค คลที่ ใ ห้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
องค์ประกอบของดนตรีจีน การมีส่วนร่วมในการคงอยู่และการสืบทอดดนตรีจีนของเยาวชน ตลอดจนบทบาทและ
หน้าที่ของดนตรีจีนต่อการดาเนินงานด้านวัฒนธรรมจีนในจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่
1. นายจู เชื้อชาติกล้า (แซ่ตั้ง) หัวหน้าวงดนตรีและผู้ประกอบพิธีกรรม
2. นายสะอาด สุกใส หัวหน้าวงดนตรีและผู้ประกอบพิธีกรรม
3. นายอนุศักดิ์ ทองศรี นักดนตรี
4. นายจิรวุฒิ เหนี่ยวพันธุ์ นักดนตรี
5. นายสุรชัย สร้อยเพชร นักดนตรี
6. นายนภัสกร ลลิตจรูญ นักดนตรี
7. นางสาวนพพร สิงห์ลอ นักดนตรี
8. นางสาวพัฒนาวดี ตันติเหมันต์ นักดนตรี
9. นายคามี วิงสวัสดิ์ นักดนตรี/ผู้นาสวดมนต์
4.3 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไป (General Informants) เป็นกลุ่มบุคคลที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
บทบาทและหน้าที่ของดนตรีจีนต่อการดาเนินงานด้านวัฒนธรรมจีนในจังหวัดอุบลราชธานี
5. ด้านระยะเวลา
การศึ ก ษาวิ จั ยในครั้งนี้ คณะผู้ วิ จัย ได้ก าหนดระยะเวลาในการด าเนิ นการวิ จัย ตั้ งแต่ เ ดือน
ธันวาคม 2560 ถึง เดือนกันยายน 2561 และได้แบ่งระยะเวลาในการดาเนินการวิจัย ออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
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5.1 ขั้ น ตอนการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ทั้ ง ที่ เ ป็ น ข้ อ มู ล เอกสารและข้ อ มู ล
ภาคสนาม เพื่อนามาจัดทาเค้าโครงงานวิจัย
5.2 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามเชิงลึก เป็นการเก็บข้อมูลจากบุคลากร
ผู้ให้ข้อมูลภาคสนามและผู้เชี่ยวชาญ ในพื้นที่วิจัย
5.3 ขั้ น ตอนการวิ เ คราะห์ข้ อ มู ล โดยน าข้ อ มู ล มาวิ เคราะห์ ตามหลัก ทฤษฎี ต่า ง ๆ
แล้วนาข้อมูลมาเรียบเรียง และนาเสนอข้อมูลในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูล ภาคสนามเป็นหลัก โดยได้กาหนดเครื่องมือ
อุปกรณ์ และดาเนินการดังนี้
1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1.1 แบบสังเกต (Observation) ผู้วิจัยใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มี
ส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลการบรรเลงดนตรีจีน และการดาเนินกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมจีนในจังหวัดอุบลราชธานี
1.2 แบบสัมภาษณ์ (Interview) ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและไม่มี
โครงสร้างกับบุคลากรผู้ให้ข้อมูล
1.3 การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In - depth Interview Guide) ผู้ วิ จั ย ใช้ ก ารสั ม ภาษณ์
เชิงลึกกับบุคลากรผู้ให้ข้อมูล
2. อุปกรณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 อุปกรณ์ในการจดบันทึก
2.2 เครื่องบันทึกเสียง
2.3 เครื่องบันทึกภาพเคลื่อนไหว
2.4 เครื่องบันทึกภาพนิ่ง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยยึดหลักข้อมูลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ลักษณะ ดังนี้
1. การเก็บข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) เป็นการศึกษาจากเอกสารที่มีการจด
บันทึกไว้จากหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา หนังสือ ตารา วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ งานวิจัย วีดีทัศน์
และอินเตอร์เน็ต โดยรวบรวมแล้วแยกประเด็นตามเนื้อหา
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Research) เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากพื้น ที่
ที่ทาการศึกษาวิจัย โดยใช้เครื่องมือวิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ซึ่งผู้วิจัยดาเนินตามขั้นตอน ดังนี้
2.1 ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างกับกลุ่มผู้รู้ ผู้ปฏิบัติ
และบุคคลผู้ให้ข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ในการดาเนินการวิจัย
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2.2 ใช้เทคนิคการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม กับกลุ่มผู้ปฏิบัติ และกลุ่ม
บุ ค คลผู้ใ ห้ข้ อ มูลทั่ วไป เกี่ ย วกั บ สภาพทั่ว ไป การด าเนิ นกิ จกรรมต่ าง ๆ และเหตุก ารณ์ทั่ วไปที่ เกิด ขึ้นระหว่าง
การดาเนินการวิจัย
2.3 ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผูร้ ู้และผูป้ ฏิบัติ เกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ในการ
ดาเนินการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยข้อเท็จจริง และหลักทฤษฎีต่าง ๆ ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปมาน (Induction) คือ วิธีตีความจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นหรือจาก
ปรากฏการณ์ในพื้นที่ แล้วนามาวิเคราะห์และสรุปผล
2. การวิเคราะห์โดยการจาแนกชนิดข้อมูล (Typological Analysis) คือ การจาแนกข้อมูลเป็น
ชนิด ๆ (Typological) ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันไป และการตีความโดยใช้แนวคิดทฤษฎีหลักที่มีอยู่เป็น
แนวทางในการวิเคราะห์
สรุปผลการวิจัย
1. องค์ประกอบของดนตรีจีนในจังหวัดอุบลราชธานี มีดังต่อไปนี้
1.1 เครื่องดนตรี
1.1.1 ขิ ม หรื อ ฉิ น ในภาษาจี น เป็ น เครื่อ งสายที่ใ ช้ ตีใ ห้ เกิด เสียง รู ป ร่ างสี่เหลี่ยม
คางหมูเป็นเครื่องดนตรีที่มีระดับเสียงสากล ใช้ไม้ตีที่ทาจากไม้ไผ่ตีลงบนสายให้เกิดเสียง เป็นเครื่องดนตรีที่ขาดเสีย
มิได้ในวงดนตรีจีน หัวใจของการบรรเลงฉินคือการตีเสียงเดี่ยวและการตีเสียงรัว
1.1.2 หลัว เป็นเครื่องดนตรีของชนเผ่าที่พบได้ในประเทศจีน มีลักษณะคล้ายกับโหม่ง
ในดนตรีไทย แต่ไม่มีปุ่ม มีประวัติความเป็นมายายนานและมีหลายชนิด แต่ละชนิดมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีเสียง
ก้องกังวาน ต่อมาเผยแพร่และเป็นที่นิยมชมชอบของบุคคลทั่วไป เป็นเครื่องดนตรีที่ทาจากโลหะ ทองแดง หรือ
ทองเหลือง ตีเป็นรูปวงกลมการบรรเลงใช้ไม้ตีตรงกลางให้เกิดเสียงดัง รัว
1.1.3 กลองต้าถัง เป็นกลองที่เร่งเสียงโดยการตรึงด้วยหมุด เป็นกลองในกลุ่มขนาด
กลางที่ใหญ่ที่สุด ลาตัวกลองนิยมทามาจากไม้ชุนมู่ ไม้เซ่อมู่ ไม้ฮวามู่ และไม้หยางมู่ เนื่องจากหน้ากลองกว้ างมาก
จึงนิยมใช้หนังควายขึงหน้ากลอง หน้ากลองทั้งสองด้านมีขนาดเท่ากัน การบรรเลงวางกลองไว้บนขาตั้งที่ทาด้วยไม้
ใช้ไม้กลองที่ทาด้วยไม้เนื้อแข็งตีให้เกิดเสียงดัง เสียงกลองโอ่อ่า ทุ้มลึก ใช้บรรเลงในวงดนตรีต่าง ๆ การเต้นรา
การแสดงพื้นบ้านทั่วไป และเป็นกลองหลักในวงโหม่งกลอง
1.1.4 กลองถงกู่ เป็ น กลองขนาดใหญ่ ที่ เ ร่ ง เสี ย งโดยการตรึ ง ด้ ว ยหมุ ด นิ ย มใช้
แพร่หลายทั่วไป รูปร่างกลองถงกู่เป็นรูปทรงกระบอก ป่องตรงกลาง รอบเอวสูงประมาณ 60 เซนติเมตร นิยมทามา
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จากไม้ซุนมู่ ไม้เซ่อ ไม้ฮั่วหรือไม้หยาง ขึงหน้าด้วยหนังวัวทั้งสองข้าง การบรรเลงจะวางกลองไว้บนไม้สามขา ไม้ตีทา
จากไม้เนื้อเข็ง 2 ด้าม ใช้บรรเลงประกอบดนตรี การแสดงพื้นเมือง รวมไปถึงเทศกาลรื่นเริงต่าง ๆ บรรเลงร่วมกับ
โหม่งและกลองอื่น ๆ
1.1.5 โป๋ หรือฉาบเล็ก ฉาบใหญ่ เป็นเครื่องดนตรีของเอเชียตะวันตก จัดเป็นเครื่อง
โลหะไม่มีเสียงสูงต่า มีเสียงดังกังวาน เหมาะสาหรับการสร้างบรรยากาศครึกครื้น เป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ
ในวงดนตรีจีนประกอบการแสดงดนตรีพื้นเมืองและการแสดงอุปรากรจีน และวงดนตรีต่าง ๆ
1.1.6 ตี๋จื่อ หรือ ขลุ่ย เป็นเครื่องเป่าแนวขวางชนิดหนึ่งของจีนที่นิยมแพร่หลายมาก
เนื่องจากเป็นเครื่องดนตรีที่ทาจากไม้ไผ่ บางครั้งเรียกว่า “ตู๋จี๋” นับเป็นเครื่องดนตรีที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน
กว่า 7 พันปี ตี๋จื่อเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าที่สามารถบรรเลงได้หลากหลายอารมณ์ สามารถบรรเลง
ประกอบกับเครื่องดนตรีในวงดนตรีจีนได้ทุกชนิด และนิยมบรรเลงประกอบการแสดงต่าง ๆ ของจีน
1.1.7 สัวน่า เป็นเครื่องเป่าจาพวกปี่ที่มีลาโพง ในภาษาจีนมีชื่อเรียกหลายชื่อเช่น
หล่าปา ไห่ตี๋ ที่นิยมใช้มีทั้งหมด 3 ขนาด สั่งน่าส่วนมากใช้บรรเลงเป็นเครื่องนา มักประสมกับเครื่องดนตรีประกอบ
จังหวะจาพวกโหม่งกลอง เหมาะสาหรับบรรเลงเพื่อแสดงถึงความสนุกสนาน ในบรรยากาศการเฉลิมฉลองในงาน
เลี้ยงต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องดนตรีหลักในวงดนตรีเพลงร้องเหอเป่ย
1.1.8 ซอเอ้อร์หู พัฒนามาจากเครื่องสีหูฉิน หรือ หนานหู เป็นเครื่องดนตรีสาคัญชิ้น
หนึ่งในบรรดาเครื่องดนตรีจีนทั้งหมด มีเสียงที่ไพเราะกินใจ สามารถบรรเลงได้หลากหลายอารมณ์ เป็นเครื่องดนตรี
ชิ้นเอกที่สามารถบรรเลงเดี่ยว บรรเลงรวมวงดนตรี บรรเลงประกอบการแสดง การระบา ละคร และการขับร้อง
เป็นต้น
1.2 วงดนตรี
วงดนตรีหล่อโก้ว เป็นคาภาษา “จีน” ที่ใช้เรียกทับศัพท์ตามสาเนียงจีนเมื่อแปลตามอักษร
ภาษาจีนแล้ว คาว่า “ล้อ” แต่เมื่ออยู่ข้างหน้าคาอื่นๆ ในหลักภาษาจีนแล้ว การออกเสียง เสียงจะต่าลง ดังนั้ น
จึงอ่านว่า “หล่อ” ซึ่งแปลตรงตัวจะหมายถึง เครื่องดนตรีชนิดหนึ่งทาจากทองเหลือง มีไว้สาหรับตี รูปร่างคล้ายฝา
โอ่งแต่มีขนาดเล็กกว่าเรียกกันว่า “ล้อ” นั่นเอง คาว่า “โก้ว” หมายถึง “กลอง” ดังนั้น หล่อโก้ว จึง หมายถึง
คณะดนตรีที่ประกอบไปด้วย ล้อและกลองบรรเลงดนตรีประกอบกันเป็นหลัก คณะหล่อโก้ว มีความสาคัญมาก
ในพิ ธี ก รรมต่ างๆ ของศาลเจ้า ไม่ ว่ า จะเป็น การอั ญเชิ ญสิ่งศักดิ์ สิทธิ์ สิ่ งสิ ริม งคลต่างๆ การอั ญ เชิ ญกระถางธูป
หรืออัญเชิญองค์เจ้าปู่เจ้าย่าเสด็จออกจากที่ประทับ แม้กระทั่งการเสด็จเข้าสู่ที่ประทับ การอัญเชิญเจ้านั้นจาต้อง
อาศัยคณะหล่อโก้วในการทาพิธีอัญเชิญโดยจะใช้พิธีป่วงจับเซียงหรือป่วงเซียง “พิธีป่วงเซียง” หมายถึง การบรรเลง
ดนตรีต่าง ๆ เพื่อสักการะและอวยพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเพื่ออัญเชิญเทพเจ้าและสิ่งมงคลต่าง ๆ การเปิดพิธีเริ่มงาน
พิธีกรรมสาคัญต่าง ๆ ตามความเชื่อถือของชาวจีนในสมัยโบราณ ซึ่งเชื่อว่าดนตรีสามารถเป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์
กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ คณะหล่อโก้วจึงมีการก่อตั้งขึ้นตั้งแต่นั้นมา
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ภาพที่ 1 วงดนตรีหล่อโก้วบรรเลงประกอบพิธีกรรม
1.3 บทเพลง
เพลงที่ใช้บรรเลงในพิธีกรรมแห่เปียของ วงดนตรีหล่อโก้ว แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) เพลง
ประกอบพิธีกรรม 2) เพลงบรรเลงทั่วไป ดังต่อไปนี้
1. เพลงประกอบพิธีกรรมหรือพิธีป่วงจับเซียง หมายถึง การบรรเลงบทเพลงชุมนุม
เทวดา เพื่อสักการะและอวยพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่ออัญเชิญเทพเจ้าและสิ่งมงคลต่าง ๆ ตามความเชื่อถือของชาวจีน
ในสมัยโบราณ ซึ่งเชื่อว่าดนตรี สามารถเป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ซึ่งประกอบไปด้วยบทเพลง
ดังต่อไปนี้ 1. บุ่งเตียมกัง 2. ซังชุยโก้ว 3. ซิงจุยเหลง 4. เซียงกอ 5. ตัวชุยโก้ว 6. โก้วบุยจื่อ 7. เช็งกังอิ้ง 8. เกียกวง
9. ซังกุ้ยจือ 10. กังยี่จุ้ย 11. หงังหยี่เล๊าะ ตัวอย่างบทเพลงซังชุยโก้วซังชุยโก้วเป็นเพลงเร็วใช้บรรเลงระหว่างพิธี
ป่วงจับเซียง

ภาพที่ 2 ตัวอย่างโน้ตเพลง
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2. เพลงบรรเลงทั่ว ไปหรือ เจี่ ยโหล่ว เกี๊ ย คื อ เพลงบรรเลงทั่ ว ไปหลังจากเจ้าเสด็จ
ประทับที่เกี้ยวแล้ว ได้แก่ 1. เซียวไป้ตึ้ง 2. เกาเหลียงฮ้วง 3. กิมหม่อเชีย
2. บทบาทและหน้าที่ของดนตรีจีนต่อการดาเนินงานด้านวัฒนธรรมจีนในจังหวัดอุบลราชธานี
2.1 บทบาทของดนตรีจีนในการประกอบพิธีกรรม
2.1.1 พิธีกรรมเชิญเจ้า การเชิญเจ้าออกจากศาลเจ้าที่ประทับสู่ศาลเจ้าชั่วคราวนั้น
จะจัดขึ้น ในวันแรกของงาน และต้องเชิญเจ้าพ่อปุงท้าวกงซึ่งเป็นเทพเจ้าที่เป็นประธานในงานงิ้วออกจากศาลเจ้า
ก่อน พิธีกรรมเชิญเจ้านั้นต้องเชิญในวันแรกของงานที่จัดขึ้น การอัญเชิญเจ้านั้นจาต้องมีวงดนตรีหล่อโก้วในการทา
พิธีอัญเชิญ โดยจะใช้พิธีป่วงจั บเซียงหรือป่วงเซีย ง“พิธี ป่ว งเซียง” หมายถึง การบรรเลงบทเพลงชุมนุมเทวดา
ซึ่งประกอบไปด้วยบทเพลงดังต่อไปนี้ 1) บุ่งเตียมกัง 2) ซังชุยโก้ว 3) ซิงจุยเหลง 4) เซียงกอ 5) ตัวชุยโก้ว 6) โก้วบุ
ยจื่อ 7) เช็งกังอิ้ง 8) เกียกวง 9) ซังกุ้ยจือ 10) กังยี่จุ้ย 11) หงังหยี่เล๊าะ เพื่อสักการะและอวยพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์
2.1.2 พิธีกรรมแห่เปีย กาหนดให้เป็นวันแห่เจ้าหรือวันพระออกเที่ยวเพื่อโปรดสัตว์
ซึ่งอีกนัยหนึ่งเหมือนกษัตริย์เสด็จเยี่ยมราษฎร ขบวนแห่จะมีการจัดการละเล่นพื้นบ้านแต้จิ๋วในริ้วขบวน สลับกับเปีย
อย่างสวยงามในระหว่างพิธีกรรมแห่เปีย ชาวบ้านจะนาธูปของตนมาเปลี่ยนกับธูปของเจ้าพ่อเจ้าแม่เพื่อนาไปบูชาต่อ
ที่บ้าน วงดนตรีหล่อโก้วทาพิธีกรรมป่วงจับเซียง พิธีป่วงจับเซียงหรือป่วงเซียงนั้นเป็นบทเพลงชุดชุมนุมเทวดา จะใช้
ฉิ๋วปุ่ม (กรับมือ) เข้ามาบรรเลงร่วมกับตั่วโก้ว (กลอง) เพื่อสักการะและอวยพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเพื่ออัญเชิญเทพเจ้า
ทุกพระองค์ลงมาสู่สถานที่นั้น ๆ

ภาพที่ 3 ดนตรีจีนบรรเลงประกอบพิธีกรรม
2.1.3 พิธีกรรมส่งเจ้า การส่งเจ้ากลับศาลเจ้าที่ประทับจะจัดขึ้นในวันสุดท้ายของงาน
ก่อนจะเชิญเจ้าออกจากที่ประทับในศาลเจ้าชั่วคราวนั้น ต้องมีวงดนตรีหล่อโก้วมาทาพิธีป่วงจับเซียงก่อนถึงจะ
สามารถอัญเชิญเทพเจ้าทุกๆ องค์ออกจากศาลเจ้าชั่วคราว จัดขบวนส่งเสด็จเจ้ากับศาลเจ้าที่ประทับขบวนแห่เจ้านั้น
ต้องเดินย้อนเข็มนาฬิกา แห่ไปรอบตลาดเพื่อให้ประชาชนชาวตลาดได้กราบไหว้และร่วมส่งเสด็จเจ้าพ่อเจ้าแม่
กลับศาล
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2.1.4 พิธีขึ้นเสาทีกงเต็ง งานงิ้วประจาปีเจ้าพ่อเจ้าแม่ จะเปิดประมูลวัตถุมงคลของเจ้า
พ่อเจ้าแม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมงาน และผู้ที่ประมูลเสาที กงเต็งได้ ต้องทาพิธีขึ้นเสา โดยวงดนตรีหล่อโก้ว
ต้องทาพิธีป่วงจับเซียง ระหว่างที่วงดนตรีหล่อโก้วทาพิธีป่วงจับเซียง ไฟทุกดวงในบ้านต้องเปิดไว้และไหว้ที่ตี่จู้เอี้ย
เจ้าของบ้านเป็นคนนาไหว้เสาทีกงเต็งตามด้วยสมาชิกทั้งหมดภายในบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวผู้ ที่
ประมูล
2.1.5 พิธีกงเต็ก “กงเต็ก” พิธีกรรมอันเป็นวัฒนธรรมจีนที่สืบทอดกันมากว่าพันปี
ติดตามชาวจีนไปทุกแห่งหน เป็นสะพานความเชื่อที่เชื่อมโยง “ชีวิตหลังความตาย” เข้ากับ “วิถีชีวิตของคนเป็น” ซึ่ง
ไม่ใช่แต่แค่เฉพาะลูกหลาน แต่หมายรวมถึงหลากอาชีพที่เกี่ยวพันกับพิธีกรรม

ภาพที่ 4 ดนตรีจนี บรรเลงประกอบพิธีกรรม
2.2 บทบาทของดนตรีจีนในการบรรเลงในงานประเพณีถือศีลกินเจ
จังหวัดอุบลราชธานี จัดงานประเพณีถือศีลกินเจมานาน โดยมีการจัดอย่างเป็นทางการมา 3
ครั้งแล้วซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่า งจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับมูลนิธิต่าง ๆ
ในจังหวัดอุบลราชธานี เวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรักษาศีล รับประทาน
อาหารเจ เว้นรับประทานเนื้อสัตว์ทุกประเภท และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ในการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมกินเจเพื่อสุขภาพที่ดี กิจกรรมภายในงานก็จะมีขบวนแห่อัญเชิญเทพเจ้าจากมูลนิธิต่าง ๆ สู่บริเวณลานพิธี
ทุ่งศรีเมือง ตั้งแต่เวลา 15.00 น. จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี จะมาเป็นประธานเปิดงานเทศกาล "ถือ
ศีลกินเจ" พร้อมประกอบอาหารเจเมนูมงคลแจกจ่ายผู้ร่วมงาน และรับชมการแสดงมากมายอีกด้วย
ในปี 2560 และ ปี 2561 ที่ ผ่ า นมา นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ า จั ง หวั ด
อุ บ ลราชธานี ผู้ ริ เ ริ่ ม กิ จ กรรมสวดมนต์ ถื อ ศี ล กิ น เจ จั งหวั ด อุ บ ลราชธานี สื บ เนื่ อ งจากเมื่ อ ปี 2558 ที่ ผ่ า นมา
หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีโอกาสเยี่ยมชม และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มูลนิธิต่างๆ จึงเกิดแนวความคิดที่จะ
จัดเทศกาลกินเจขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้ปรึกษา หารือกับมูลนิธิต่างๆ และมูลนิธิต่างๆ ต่างตกลงที่จะจัดงาน
เทศกาล “ถือศีลกินเจ สวดมนต์ ถวายพ่อหลวง” เพื่อเป็นการละเว้นบาป ถือศีลห้า รักษาศีลแปด โดยเป็นการ
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ร่วมมือร่วมใจส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลฯ และเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมการกินผัก หรือการกินเจ
เพื่อสุขภาพที่ดี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนรักษาศีล และมาร่วมรับประทานอาหารเจ และมีการสวดมนต์เดิน
ธู ป เพื่ อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ล และมี ก ารจั ด กิ จ กรรมน้ อ มร าลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ อั น หาที่ สุ ด มิ ไ ด้
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีขบวนแห่ อัญเชิญกระถางธูป จากมูลนิธิ
ต่างๆ มีกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ และนิทรรศการศาสตร์พระราชา จากสานักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
และการขับร้องบทเพลงของพ่อ จากคณะนักเรียนโรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 พร้อมการบรรเลงเพลงของพ่อ
และเพลงพระราชนิพนธ์ จากวงออร์เคสตร้าแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วงดนตรีหล่อโก้ว ของ 3 มูลนิธิหลัก คือ มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานีส่วนสังคมสงเคราะห์ จีตัม
เกาะ มูลนิธิศิษย์พระจี้กง และมูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน เป็นวงดนตรีที่บรรเลงนาขบวนแห่อัญเชิญเทพเจ้าจาก
มูลนิธิต่าง ๆ และผู้ร่วมงานมาพร้อมกันที่หน้าศาลาจตุรมุข และบรรเลงในพิธีอัญเชิญเทพเจ้าในบริเวณที่จัดพิธีกรรม
ลานเทียนทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพที่ 5 วงดนตรีจีน บรรเลงในงานถือศีลกินเจ ปี 2560

ภาพที่ 6 วงดนตรีจีน บรรเลงในงานถือศีลกินเจ ปี 2561
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อภิปรายผลการวิจัย
1. องค์ ป ระกอบของดนตรีจีน ในจังหวั ดอุ บลราชธานี ประกอบด้ว ย เครื่ อ งดนตรีจี น หลายชนิ ด เช่ น
ขิม หรือ ฉิน หลัว (โหม่ง) กลองต้าถัง กลองถงกู่ ฉาบเล็ก ฉาบใหญ่ ขลุ่ย หรือ ตี๋จื่อ สัวน่า ซอเอ้อร์หู เป็นต้น
วงดนตรีคือวงหล่อโก้ว และบทเพลงบทเพลงเพลงที่ใช้บรรเลงในพิธีกรรมแห่เปียของ วงดนตรีหล่อโก้ว แบ่งเป็น
2 ประเภท คือ 1) เพลงประกอบพิธีกรรม 2) เพลงบรรเลงทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับ กฤดิ์มณี พลประถม รุจี ศรีสมบัติ
และกาญจนา อินทรสุนานนนท์ (2558, น. 104 – 112) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาวงดนตรีหล่อโก้ว สมาคม
ฮั่วเคี้ยวเฮียบหวย อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ผลการวิจัยพบว่า 1) วงดนตรีหล่อโก้วของชาวตะพานหินได้ก่อตั้ง
ขึ้นจากสมาชิกชมรมดนตรีจีน ซึ่งเป็นชาวจีนแต้จิ๋ว ทีอ่ พยพมาเข้ามาอยู่ในอาเภอตะพานหิน ประมาณปี พ.ศ. 2480
ภายหลังคณะกรรมการและอาจารย์ผู้สอนได้ส่งมอบวงดนตรีหล่อโก้วให้กับสมาคมฮั่วเคี้ยวเฮียบหวย หลังเสร็จสิ้น
จากฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ชาวจีนจะว่าจ้างงิ้วมาแสดงเพื่อตอบแทนเทพเจ้าที่ช่วยคุ้มครองดูแลให้
การงานราบรื่นตลอดปี และการอัญเชิญเทพเจ้าออกจากศาลเจ้านั้น จาเป็นต้องมีวงดนตรีหล่อโก้วบรรเลงในพิธีป่วง
จับเซียงเพื่อความสิริมงคล จึงเกิดเป็นงานประจาปีเจ้าพ่อเจ้าแม่ปึงท้าวกงม่า ประกอบด้วย พิธีกรรมเชิญเจ้า
พิธีกรรมส่งเจ้า พิธีกรรมแห่เปีย พิธีขึ้นเสาทีกงเต็ง 2) วงดนตรีหล่อโก้วสมาคมฮั่วเคี้ยวเฮียบฮวย อาเภอตะพานหิน
จังหวัดพิจิตร เป็นดนตรีจีนแต้จิ๋วซึ่งมีบทบาทสาคัญต่อพิธีกรรมเป็นดนตรีที่มีพลังและความศักดิ์สิทธิ์ เครื่องดนตรีที่
ใช้บรรเลงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) เครื่องดนตรีประเภทบรรเลงทานอง และ 2) เครื่องดนตรีประเภท
ประกอบจังหวะบทเพลงที่ใช้บรรเลง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) เพลงประกอบพิธีกรรม 2) เพลงบรรเลงทั่วไป
2. บทบาทและหน้าที่ของดนตรีจีนต่อการดาเนินงานด้านวัฒนธรรมจีนในจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่
บทบาทของดนตรีจีนในการประกอบพิธีกรรม เช่น พิธีกรรมเชิญเจ้า พิธีกรรมแห่เปีย พิธีกรรมส่งเจ้า พิธีขึ้นเสาทีกง
เต็ง พิธีกงเต็ก เป็นต้น บทบาทของดนตรีจีนในการบรรเลงในงานประเพณีต่าง ๆ เช่น ประเพณีถือศีลกินเจ เป็นต้น
ซึ่งพิธีกรรมและประเพณีเหล่านี้ ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดอุบลราชธานีได้ปฏิบัติสืบทอดเป็นประเพณีมายาวนาน
หลายทศวรรษและวงดนตรีจีนก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการประกอบพิธีกรรมและประเพณีอันดีงามเหล่านี้มาตั้งแต่
อดี ต จนถึ งปั จ จุ บั น ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ วิ ม ลรั ต น์ ทวี สิ ท ธิ์ (2546, น. 196 – 211) ได้ ท าการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง การ
ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ความเป็นจีนของชาวไทยเชื้อสายจีนในบริบทขององค์กรประชาสังคมของกล่มชาติพันธุ์จีน :
ศึกษากรณีองค์กรในจังหวัดอุบลราชธานีกลุ่มชาติพันธุ์จีนในจังหวัดอุบลราชธานีได้ก่อตั้ง องค์กรเพื่อเป็นสาธารณ
กุศลและสาธารณประโยชน์ต่อชาวอุบลราชธานีเป็นสาคัญ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความ
เป็นมา ของกลุ่มชาติพันธุ์จีนในจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบกับศึกษาอัตลักษณ์ความเป็นจีน และพัฒนาการของ
องค์กรประชาสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์จีน (องค์กรชาวจีน) ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยกาหนดให้องค์กรชาวจีนใน
จังหวัดเป็นบริบทในการธารงอัตลักษณ์ความเป็นจีนของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีน ทั้งนี้ ผู้ศึกษาได้กาหนดขอบเขตการ
วิจัย ด้วยการศึกษาเฉพาะกรณีองค์กรของกลุ่มชาติพันธุ์จีน ในจังหวัดอุบลราชธานีจานวนทั้งหมด 26 องค์กร และใช้
ระเบียบวิธีวิจัยทางมานุษยวิทยาในการเก็บข้อมูลภาคสนาม ด้วยการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์
เจาะลึกบุคคลในแต่ละองค์กรนั้นๆ โดยเน้นศึกษาเจาะลึก 8 องค์กร ผลการศึกษาพบว่าจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
องค์กรประชาสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์จีนในจังหวัดอุบลราชธานี มีลักษณะแตกต่างกันในรายละเอียดของแต่ละ
องค์กร แต่มีเป้าหมายดาเนินการไปสู่ วัตถุประสงค์อันเดียวกัน คือนอกเหนือจากการทาหน้าที่ เป็นองค์กรการกุศล
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เพื่อตอบสนองความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผู้ยากไร้แล้ว องค์กรเหล่านี้ยังมีส่วนช่วยในการธารงอัตลักษณ์
ความเป็นจีน อีกทั้งยังส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนอัตลัก ษณ์ความเป็นจี น ของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีนในจั งหวั ด
อุบลราชธานีด้วย ทั้งนี้เนื่องจากบริบทของกระแสความเปลี่ยนแปลงด้วยวาทกรรมการพัฒนา และความผันแปรของ
สังคม เศรษฐกิจและการเมืองในแต่ละยุคสมัย ประกอบกับเกิดการแลกเปลี่ยนทาง วัฒนธรรมพื้นถิ่นของเมือง
ดอกบัวงามแห่งภาคอีสานนี้ด้วย
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 นาบทเพลงที่บรรเลงโดยวงดนตรีจีนมาเรียบเรียงเสียงประสาน ให้กับวงดนตรีสมัยใหม่
บรรเลงร่วมกับวงดนตรีจีน เพื่อดึงดูดความน่าสนใจและสร้างคุณค่าให้วัฒนธรรมดนตรีจีน
1.2 นาวัฒนธรรมดนตรีจีนเข้าสู่ระบบการจัดการเรียนการสอนของเยาวชนในสถานศึกษาต่าง ๆ
ในรูปแบบของหลักสูตรฯ หรือการจัดตั้งวงดนตรีจีนในสถานศึกษาเพื่ออนุรักษ์และสืบทอดให้วัฒนธรรมดนตรีจีนคง
อยู่สืบไป
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องบทเพลงในการบรรเลงประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ เพื่อจดบันทึก
โน้ตเพลงและขั้นตอนบรรเลงการประกอบพิธีกรรม
2.2 ศึกษาเทคนิควิธีการบรรเลงเครื่องดนตรีจีนแต่ละชิ้น บันทึกโน้ต บันทึกภาพนิ่ง บันทึกภาพ
เคลื่อนไหว เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษา ตลอดจนการสืบทอดให้คงอยู่ ต่อไป
2.3 ควรมีการบันทึกภาพเคลื่อนไหวการบรรเลงเครื่องดนตรีแต่ละชนิด และการบรรเลงรวมวง
ดนตรีในบทเพลงต่าง ๆ
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การพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอนสาหรับวงขับร้องประสานเสียงระยะสั้น
Development of instructional package for vibrating chorus
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บทคัดย่อ
การขับร้องคือเครื่องดนตรีชนิดแรกที่มนุษยชาติได้สร้างขึ้นก่อนที่จะมีการประยุกต์มาเป็นเครื่องดนตรีต่าง
ๆ ในปัจจุบันนับแต่มนุษย์เริ่มรู้จักการออกเสียงเป็นภาษา การวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอนสาหรับวง
ขับร้องประสานเสียงระยะสั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอนวงขับร้องประสาน
เสียงระยะสั้น งานวิจัยชิ้นนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน โดยศึกษาจากกลุ่มผู้รู้ 4 คน กลุ่มตัวอย่าง 20 คน และ
กลุ่มทดลอง 25 คน ระยะเวลาที่ทาการศึกษาเริ่มต้นตั้งแต่เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.
2561 ข้ อ มู ล ภาคสนามได้ จากการสัมภาษณ์และการสังเกต เครื่ อ งมื อ ที่ใ ช้ ใ นการวิ จั ยได้แ ก่ แบบสั ม ภาษณ์ที่มี
โครงสร้าง แบบสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้าง แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม แบบสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และนาเสนอ
ผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจับพบว่า การพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอนสาหรับวงขับร้องประสานเสียงระยะสั้นแบ่งเป็น 1)
สภาพปัจจัยต่อการขับร้องประสานเสียง แบ่งเป็น พื้นฐานทฤษฎีดนตรี การออกเสียง และบทเพลง 2) การพัฒนาชุด
การเรียนการสอนวงขับร้องประสานเสียงระยะสั้น แบ่งเป็น การสร้างชุดการสอนวงขับร้องประสานเสียงระยะสั้น
และการนาไปใช้ประกอบการแสดง
คาสาคัญ: การพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอน วงขับร้องประสานเสียง ระยะสั้น
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Nakhon Phanom University
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Abstract
The chorus is the first instrument that mankind has created before being used as a musical
instrument at present, since humans began to recognize the pronunciation in language. Research
on the development of a set of instructional media for short chorus chorus The objective of this
study is to study the guidelines for developing a set of instructional media for short choir chorus
This research uses a hybrid research methodology. By studying from 4 Key Informants 20 samples
groups and 25 experimental groups, 20 practitioners and 25 general informants. The study period
begins from July 2018 to December 2018. Field data can be obtained from interviews. and
observation The tools used in the research are Structured interview Unstructured interview form
Participatory observation form Non-participant observation form And present the research results
in descriptive analysis form
The results showed that Development of instructional media sets for short chorus choirs
divided into 1) factors, factors for chorus, choir divided into basic music theory, pronunciation and
songs 2) development of teaching packages, short chorus choirs divided into Create a short choir
set and the use of the show
Keywords : Development of instructional media sets, Choir chorus, Short courses
บทนา
การขับร้องเป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายทางอารยธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ทั่วโลก การขับร้องถือเป็น
เครื่องดนตรีชนิดแรกที่มนุษยชาติได้สร้างขึ้น ตั้งแต่สมัยแรกที่มนุษย์สร้างอารยธรรมในขณะที่มนุษย์ไ ม่สามารถแยก
ดนตรีออกจากชีวิตประจาวันได้ ความสอดคล้องของพิธีกรรมความเชื่อพื้นถิ่น พิธีกรรมทางศาสนา บทสวดคาร้องขอ
อ้อนวอนต่อเทพเจ้าเพื่อให้ได้รับการปกปักรักษาตลอดจนนาความสมบูรณ์มาให้ ก่อนจะมีการประยุกต์มาเป็นเครื่อง
ดนตรีในรูปต่าง ๆ ในปัจจุบันนับแต่มนุษย์เริ่มรู้จักการออกเสียงเป็นภาษา การขับร้องเป็นส่วนหนึ่งที่ธรรมชาติสร้าง
มาพร้อมกับชีวิตมนุษย์เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ช่วยให้เกิดความสุข สนุกสนาน ผ่อนคลายความเครียดทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมด้วยที่ดนตรีเป็นส่ว นหนึ่งของสุนทรียภาพ มนุษย์สนองตอบต่อดนตรีและสามารถหาความพึงพอใจจาก
ดนตรี ด้ ว ยการมี ป ระสบการณ์ ร่ ว มโดยตรงหรื อ ประสบการณ์ ร่ ว มแบบทางอ้ อ มแม้ จ ะมี ค วามแตกต่ า งในด้ า น
ความสามารถในการรับรู้ทางดนตรี (Benntt Reimer, 1889 : 105 - 106)
การเปลี่ยนแปลงบริบทค่านิยมในปัจจุบันทางด้านการขับร้องมีผลให้การร้องเพลงหมู่และการร้องประสาน
เสียงเป็นทักษะที่ถูกกาหนดไว้ในหลักสูตรวิชาศิลปะกับชีวิตในส่วนของวิชาดนตรีสากล แต่ในทางปฏิบัติโรงเรียนส่วน
ใหญ่มีการขับร้องเพลงประสานเสียงไม่มากนัก เนื่องจากขาดแคลนผู้สอนที่มี ความรู้ความเข้าใจ ความชานาญ ขาด
สื่อในการสอนและขาดความเข้าใจในการขับร้องเพลงระหว่าง “ขับร้องหมู่” และ “ขับร้องประสานเสียง” ด้วยการ
ขับร้องเพลงประสานเสียงแต่เดิมเป็นที่มีการพัฒนามาเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมของชาวคริสต์ แต่หากภายหลัง
มี ค่ า นิ ย มในการจั ด การประกวดขั บ ร้ อ งเพลงประสานเสี ย งเป็ น จ านวนม ากตั้ ง แต่ ใ นระดั บ ระดั บ ภู มิ ภ าค
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ระดับประเทศ กระทั่งในระดับนานาชาติ ในหลายช่วงชั้น ประถมศึ กษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษารวมไปถึงระดับ
ประชาชน
มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นศูนย์กลางทางด้านวิชาการของจังหวัดนครพนมและเป็นมหาวิยาลัยที่มีพันธกิจ
หลักในการพัฒนาวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (มหาวิทยาลัยนครพนม,
2556 : 1-5) ผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้ตื่นรู้ คู่คุณธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตรงตาม
ความต้องการของสังคม พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพทางด้ านการผลิตผลงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ ท าง
การศึกษารวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคมให้บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นใน อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง เป็นการ
ส่งเสริมการทานุบารุง ส่งเสริม เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น และบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ตาม
แนวทางการประกันคุณภาพทางการศึกษา และเป็นหน่วยงานที่ ตื่นตัวด้านการขับร้องประสานเสียง และมีความ
ต้องการใช้วงขับร้องประสานเสียงในหลายกิจกรรม เช่น ละครเวที กิจกรรมสนทนาการ งานพระราชทานปริญญา
บัตร
จากการศึ ก ษาเอกสาร ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ องค์ ค วามรู้ ใ นด้ า นการขั บ ร้ อ งประสานเสี ย ง พบว่ า มี
ความสาคัญเป็นอย่างมากในด้ าน การเรียนการสอน องค์ความรู้ในการเรียนการสอน การปฏิบัติการขั้นตอนในการ
เรียนการสอน พัฒนาการผู้เรียน รูปแบบการถ่ายทอดต่อผู้เรียน ช่วงเวลาในการฝึกตลอดจนการนาองค์ความรู้ไปใช้
งานในการแสดงจริง ด้วยองค์ความรู้ทางด้านการขับร้องประสานเสียงเป็นองค์ความรู้ที่ต้องใช้ ทั้งศาสตร์และศิลป์
ระยะเวลาในการฝึกให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เทคนิควิธีการสอน เพื่อให้การถ่ายทอดองค์ความรู้สามารถนาไปใช้ใน
การแสดงได้จริง แต่หากปัจจุบันการสอนขับร้องประสานเสียงประสบปัญหา การขาดแคลนเอกสาร สื่อการเรียนการ
สอน แบบฝึก พื้นฐานทางด้านดนตรี ความรู้ความเข้าใจต่อการขับร้องประสานเสียง ผู้เชีย่ วชาญในการสอน ส่งผลต่อ
องค์ความรู้ด้านการขับร้องประสานเสียง ไม่เข้าใจต่อบทเรียน ไม่เข้าใจในลักษณะประเภทของบทเพลง ไม่เข้าใจถึง
ลักษณะพิเศษในการขับร้องประสานเสียง จนกลายเป็นสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดสุนทรียภาพในการเรียนรู้ ผู้เรียนไม่เกิดความ
สนใจและไม่ให้เกิดการขับร้องเพลงประสานเสียงในบริบทพื้นที่นั้น ๆ
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอนสาหรับวงขับ
ร้องประสานเสียงระยะสั้น เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ทั้งมีความสนใจเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา การขับร้องเพลง
ประสานเสียง นาไปพัฒนาประยุกต์ใช้ตลอดจนการนาไปบูรณาการและเกิดเป็นการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมใช้
สืบไป
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาชุดสือ่ การเรียนการสอนวงขับร้องประสานเสียงระยะสั้น
วิธีดาเนินการวิจัย/Research Methodology
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอนสาหรับวงขับร้องประสานเสียงระยะสั้น ผู้วิจัยได้ใช้
วิธีดาเนินการวิจยั ตามขั้นตอนการวิจัย ดังต่อไปนี้
1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ประกอบด้วย
1) แบบสารวจ (Preliminary survey form) 2) แบบสังเกต (Observation form) 3) แบบสัมภาษณ์ (Interview
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form) มี 2 แบบคือ สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview form) และสัมภาษณ์แบบไม่มี และ4) ชุด
การเรียนสอนสาหรับวงขับร้องประสานเสียงระยะสั้น
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยยึดหลักข้อมูลที่มีลักษณะสอดคล้องกับความมุ่ง
หมายของการวิจัย สามารถตอบคาถามของการวิจัยได้ตามที่กาหนดไว้ ซึ่งมีวิธีการเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้
2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากเอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับขับร้องประสานเสียง ชุดการเรียนการสอน การใช้เสียง รูปแบบการประสานเสียง เทคนิคการพัฒนา
ช่วงเสียง ระบบการพัฒนาการช่วงชั้นของผู้เรียน สุนทรียศาสตร์ การเรียนการสอนและการพัฒนาชุดการเรียนการ
สอน อีกทั้งเนื้อหาเกี่ยวกับพื้นที่ที่ทาการศึกษา โดยค้นคว้าเอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิ จากหน่วยราชการ งานวิจัย
ปริญญานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ อินเทอร์เน็ต และวีดิทัศน์
2.2 การเก็บข้อมูลจากภาคสนาม เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากพื้นที่ที่ทาการวิจัยโดยวิธีการสารวจ
จากแบบส ารวจ การสั ม ภาษณ์ โ ดยใช้ แ บบสั ม ภาษณ์ ที่ มี โ ครงสร้ า ง (Structured interview) ไม่ มี โ ครงสร้ า ง
(Unstructured interview) แบบสังเกต (Observation) ทั้งแบบมีส่วนร่วม แบบไม่มีส่วนร่วม และชุดการเรียนสอน
สาหรับวงขับร้องประสานเสียงระยะสั้น
3. การจัดกระทาข้อมูล
ผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลในการศึกษา 3 แหล่ง ดังนี้
1. ผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การขับร้องประสานเสียง เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชุดการเรียนการสอน เอกสารเกี่ยวกับพัฒนาการช่วงชั้น
ของเสียง และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม ชั้นปีที่ 2 ที่มีความสนใจในการขับร้องประสานเสียง (กลุ่มตัวอย่าง)
2.1 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และสังเกตแบบไม่มี ส่วนร่วม
ภายในกิจกรรมการเรียนการสอน การอบรมและการฝึกซ้อม
2.2 สร้างชุดสื่อการเรียนการสอนสาหรับวงขับร้องประสานเสียงระยะสั้น
2.3 นาเครื่องเสนอตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญ
3. ผู้วิจัยเก็บรวมข้อมูลจากนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ชั้นปีที่ 3 ที่มีความสนใจในการขับร้องประสานเสียง (กลุ่มทดลอง)
4. การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive analysis)
ผลการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างการพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอนขับร้องประสานเสียงระยะสั้น
ด้ ว ยการเปลี่ยนแปลงทางค่ านิ ยมในปั จจุ บัน มีความต้ องการในการใช้ ว งขับ ร้องประสานเสียงเพิ่ มมากขึ้ น การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่สอดคล้องกับปริมาณของผู้เชี่ ยวชาญ ผู้ที่มีความรู้ในด้านการขับร้องประสานเสียง การขับ
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ร้องประสานเสียงจาเป็นต้องมีพื้นฐานทางดนตรีสากล มีความรู้ความเข้าใจในการออกเสียง การขับร้องแบบประสาน
เสียง การวิจัยชุดนี้จึงเริ่มต้นจากการสังเกตกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการจัดอบรมและฝึกซ้อม โดยการจัดอบรมนา
วิทยากรที่มีองค์ความรู้ ให้ความรู้ แนะแนว และทาการฝึกซ้อม เพื่อให้เกิดความเคยชินละนาวงขับร้องประสานเสียง
นั้นออกทาการแสดง ผลการวิจัยศึกษากลุ่มตัวอย่าง พบสภาพปัจจัยต่อการขับร้องประสานเสียงสามารถแบ่งได้ 3
ประเด็นดังนี้
1. สภาพปัจจัยต่อการขับร้องประสานเสียง
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีเป้าประสงค์ในการพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอนสาหรับวงขับร้องประสานเสียง
ระยะสั้น โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาสาขาวิชาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จานวน 20 คน
โดยใช้รูปแบบการขับร้องประสานเสียงแบบ 3 แนว ใช้บทเพลงพื้นบ้านในการขับร้อง แบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้
1. จัดอบรมให้ความรู้จากวิทยากรภายนอกเกี่ยวกับการขับร้องและการขับร้องเพลงพื้นบ้านใช้ ระยะเวลาใน
การอบรม 2 วัน วันละ 6 ชั่วโมง
2. จัดให้มีการฝึกซ้อมช่วงหนึ่ง ในช่วงระยะเริ่มต้นสองสัปดาห์แรก ฝึกซ้อมสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 2 ชั่วโมง
3. การฝึกซ้อมระยะที่สองระยะก่อนออกทาการแสดงฝึกซ้อมทุกวัน วันละ 3-4 ชั่วโมง 4 วันก่อนทาการแสดง
จริง
4. นาวงขับร้องประสานเสียงออกทาการแสดง
การศึ ก ษาพบว่ า การขั บ ร้ อ งที่ แสดงออกมานั้น เป็ นการขับ ร้อ งแบบหมู่ นั ก ศึ ก ษาไม่มี ความเข้ าใจต่อ
โน้ตเพลง การฝึกซ้อมใช้เวลานานและไม่น่าสนใจ ส่งผลให้นักศึกษาขาดความเอาใจใส่ ในรายละเอียดการร้อง ด้วย
นักศึกษาที่มีความสนใจในการเรียนขับร้องประสานเสียงนั้นไม่มีความเข้าใจในเรื่อง “การขับร้องเพลงประสานเสียง”
กล่าวคือ พื้นฐานความเข้าใจของนักศึกษาเข้าใจว่าการขับร้องเพลงประสานเสียงคือ “การขับร้องเพลงแบบหมู่”
การขับร้องเพลงหมู่ คือ การขับร้องเพลงแบบกลุ่มโดยใช้การขับร้องเพลง คาร้อง ทานอง ระดับเสีย ง
น้าหนักของการใช้คา และจังหวะขึ้นและลงเพลงพร้อมกัน เช่น การร้องเพลงชาติหน้าเสาธง การร้องเพลงสรรเสริญ
พระบารมีในกิจกรรม พิธีกรรมต่าง ๆ การร้องเพลงสามัคคีชุมนุม จะเห็นได้ว่ารูปแบบการขับร้องแบบกลุ่มนั้นจะใช้
รูปแบบการขับร้องเหมือนกันเพียงแต่จะใช้คนในการร่วมทาการแสดงมากกว่า 1 คนขึ้นไป
การขับร้องเพลงประสานเสียง คือ รูปแบบการขับร้องที่มีจานวนผู้ร่วมร้องมากกว่า 1 คน ใช้การขับร้อง คา
ร้อง ทานอง ระดับเสียง น้าหนักของการใช้คา และจังหวะขึ้นลงเพลงต่างกัน กล่าวคือการขับร้องเพลงประสานเสียง
คือการขับร้องที่มีรูปแบบการร้องมากกว่า 1 รูปแบบ ขึ้นอยู่กับผู้ควบคุมวง ผู้ประพันธ์เพลง โดยทั่วไปจะประกอบไป
ด้วย 4 แนวเสียงได้แก่ 1) Soprano คือแนวเสียงที่สูงที่สุด โดยมากจะเป็นเสียงผู้หญิงและผู้ชายในส่วนน้อย 2) Alto
คือแนวเสียงช่วงที่ ต่าลงมาจากแนว Soprano โดยแนวเสียงนี้พบมากในกลุ่มเสียงของผู้หญิงและผู้ชายบางส่วน 3)
Tenor แนวเสียงที่ต่าลงมาจาก Alto โดยมากจะพบในกลุ่มผู้ชายเสียงสูงและผู้หญิงที่มีเสียงต่า และ 4) แนว Bass
คือแนวเสียงต่าสุดของการขับร้องเพลงประสานเสียง
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ความแตกต่างของรูปแบบและวิธีการแสดงของ “ขับร้องหมู่” และ “การขับร้องเพลงประสานเสียง” เมื่อ
ตีความผิด ทาให้รูปแบบในการฝึกซ้อมและการนาไปใช้ผิดไปด้วย ดังข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น จากการศึกษาด้าน
สภาพปัจจัยต่อการขับร้องประสานเสียงยังพบปัจจัยที่มีต่อการขับร้องประสานเสียงสามารถแบ่งเป็นประเด็นได้ ดังนี้
1.1 องค์ความรู้ด้านพืน้ ฐานทฤษฎีดนตรี
ปั ญ หาที่ พ บมากจากการลงพื้ น ที่ เก็ บ ข้ อ มู ลและเป็ น ปั ญหาหลัก ที่ ส่งผลต่ อ การเรี ยนขั บ ร้อง
ประสานเสียงและการพัฒนา คือ ปัญหาในด้านองค์ความรู้พื้นฐานทฤษฎีดนตรี ด้วยการขับร้องเพลงประสานเสียง
เป็นการขับร้องที่มีรูปแบบการร้องมากกว่าหนึ่งทานองเสียง มีการสอดประสานของทานองที่ไม่คงที่ สลับไปมา มีการ
เคลื่อนไหวของระดับที่ของแต่ละแนวเสียงที่ใช้คนละรูปแบบ ด้วยความหลากหลายนั้น นักศึกษาจาเป็นต้องมีพื้นฐาน
ทางทฤษฎีดนตรีในระดับที่ดี เพื่อให้การขับร้องเพลงประสานเสียงออกมาได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยพื้น ฐานทฤษฎีดนตรี
เป็นรูปแบบวิชาจาเพาะทาง ต้องมี ความสนใจและใส่ใจในการเรียนรู้เพื่อให้เกิดเป็นทักษะและสามารถนาไปใช้
ประกอบการขับร้องได้ในด้านการอ่านโน้ต ระดับเสียง จังหวะเข้าเพลง จังหวะหยุดเพลง ความดังเบาของการใช้เสียง
ขับร้องของแต่ละแนว จากการสังเกตและสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างพบว่า การอบรมใช้เวลาในการอบรมนานเกินไป ทา
ให้ไม่เกิดความน่าสนใจในการเรียน การนาเสนอการเรียนการสอนเป็นรูปแบบการบรรยายไม่มีส่วนร่วมและทฤษฎี
ดนตรีเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยาก

1.2 การออกเสียง
รูปแบบวิธีการในการใช้เสียงร้องของการขับร้องเพลงประสานเสียงเป็นรูปแบบที่ต่างจากการ
ออกเสียงในการขับร้องเพลงทั่วไป ด้วยการขับร้องประสานเสียงจาต้องประกอบไปด้วยการยื น การวางท่า การ
หายใจ การควบคุม ลมหายใจให้ถูกต้อง การออกเสียงร้อง การควบคุมระดับเสียง จังหวะ ทานอง การออกเสียง
พยัญชนะ สระ ออกมาอย่างสมบูรณ์ จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างขาดความเข้าใจในการใช้เสียง
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มีรูปแบบกระบวนการหายใจที่มิได้ถูกเตรียมการ การฝึกฝนโดยมาจะเน้นการออกเสียงฝึกฝนจนเกิดความเคยชิน
เพียงอย่างเดียวทาให้การขับร้องในการแสดงจริงเกิดความผิดพลาดและออกมาในรูปแบบการขับร้องเพลงหมู่

1.3 บทเพลง
บทเพลงที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยปัญหาในการขับร้องเพลงประสานเสียง โดยเพลงที่เลือกใช้
ต้องเป็นเพลงที่ผ่านการเตรียมการโดยนักประพันธ์เพลง และถ่ายทอดสู่ผู้ขับร้องอย่างถูกต้องโดยผู้ควบคุมวง บท
เพลงที่เลือกใช้ในกลุ่มตัวอย่าง ประกอบไปด้วยเพลงพื้นบ้าน เพลงลูกทุ่งหมอลา เช่นเพลงลาเต้ย เพลงเบิ่งนครพนม
นครพนมเมืองงาม กล่าวคือเป็นเพลงที่นักศึกษาคุ้นหูในรูปแบบการร้องแบบ Monotone ส่งผลโดยตรงกับผู้ขับร้อง
เพลงประสานเสียง ที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านดนตรี เนื่องจากเสียงและทานองที่คุ้นหูจะทาให้ผู้ขับร้องออกเสียงตามสิ่งที่
ตนได้ยินมาเป็นพื้นฐาน การแยกทานองไม่สามารถเกิดขึ้นได้เ พราะผู้ขับร้องเคยชินต่อการฟังเพลงนั้น ๆ แบบแนว
เดียวมาตลอด และผู้ขับร้องไม่สามารถอ่านโน้ตเพลงสากลได้ จึงไม่รู้จังหวะการเข้าออกท่อนเพลงที่ตนเองจะต้องร้อง
ไม่เข้าใจถึงระดับน้าเสียงที่ก่อให้เกิดการประสานเสียงภายในบทเพลง

จากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง พบปัจจัยต่อการขับร้องประสานเสียงดังที่กล่าวมาข้างต้นคณะผู้วิจัยได้มีการ
นาผลการสังเกต ผลการสัมภาษณ์และผลการประเมินเข้าร่วมประชุมปรับแนวทางการเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการ
เรียนการสอนขับร้องประสานเสียงระยะสั้น โดยปรึกษาและพัฒนาผ่านผู้เชี่ยวชาญในหลายภาคส่วน เพื่อบูรณาการ
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องค์ความรู้ในหลายภาคส่วนให้สามารถใช้ได้จริงในการสร้างวงขับร้องประสานเสียง ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การขับร้องประสานเสียง ผู้เชี่ยวชาญด้านประพันธ์เพลง ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการมนุษย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้
ภาษา พัฒนาเป็นชุดการเรียนการสอนขับร้องประสานเสียงระยะสั้นและนาไปใช้กับกลุ่มทดลองต่อไป
2. การพัฒนาชุดการเรียนการสอนวงขับร้องประสานเสียงระยะสั้น
จากการลงพื้นที่ศึกษาเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างการขับร้องประสานเสียง ของนักศึกษาสาขาภาษาไทย
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ที่มีความสนใจในการขับร้องประสานเสียงจานวน 25 คน เพื่อพัฒนาชุดการ
เรียนการสอนขับร้องประสานเสียงระยะสั้น โดยชุดการเรียนการสอนขับร้องประสานเสียงระยะสั้น แบบสัมภาษณ์
(Interview Quide) แบบสังเกต (Observation) โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น การสร้างชุดการเรียนการสอนวงขับ
ร้องประสานเสียงระยะสั้น และการนาไปใช้ประกอบการแสดง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
การสร้างชุดการสอนวงขับร้องประสานเสียงระยะสัน้

ชื่อสื่อการสอน

ชุดการเรียนการสอนวงขับร้องประสานเสียงระยะสั้น

ผู้สร้าง

นายกาพร ประชุมวรรณ

ผู้เชี่ยวชาญควบคุมการสร้าง สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
ผู้เชี่ยวชาญด้านการขับร้องประสานเสียง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทินกร
อาจารย์ประภัสสร
ผู้เชี่ยวชาญด้านประพันธ์เพลง
อาจารย์ ดร. พีระพงษ์
อาจารย์ธีระวุฒิ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการมนุษย์
อาจารย์อุทัยวรรณ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษา
อาจารย์ฐนพรรณ
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อัตไพบูลย์
เทียมประเสริฐ
ธีระเผ่าพงษ์
มูลเมืองแสน
ศรีอรัญญ์
ธูปหอม

จุดประสงค์การสร้าง เพื่อพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอนสาหรับวงขับร้องประสานเสียงระยะสั้น
ให้สามารถนาไปปรับใช้ได้จริงในสังคมปัจจุบันและอนาคต
ผู้เรียน : บุคคลทั่วไป
ชุดสื่อชุดการเรียนการสอนวงขับร้องประสานเสียงระยะสั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ชุดสื่อการสอนขับร้องประสานเสียง 10 ชั่วโมง Instructional package for vibrating chorus. มีการ
แบ่งการสอนออกเป็น 3 ช่วง ลาดับตามความสาคัญของการเรียนรู้เพื่อให้เกิดทักษะในการขับร้องประสานเสียง
เพื่อให้การสอนมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับบทฝึกในช่วงที่ทาการเรียนการสอนและระยะเวลาที่จากัด ดังนี้
ด้านเนื้อหา
ช่วงที่ 1
ชั่วโมงที่ 1 เน้นไปทางทฤษฎีดนตรีขั้นพื้นฐาน Time Signature/กุญแจเสียง/อัตรา
จังหวะ/ ค่าตัวโน้ตดนตรี/ตัวหยุด/ระดับเสียง/โน้ตในบรรทัด 5 เส้น/ใช้ PowerPoint ประกอบการสอน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนได้เห็นและสังเกตวิธีการทางานของเครื่องหมายต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง บทเรียน
นี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะหรือมีความรู้ความเข้าใจในหลักการทางานของเครื่องหมาย จุดสังเกตในการอ่านค่าตัว
โน้ตต่าง ๆ เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมในแต่ละกลุ่มเสียง เพื่อต่อยอดในการฝึกชุดการเรียนการสอนวงขับร้องประสานเสียง
ระยะสั้นต่อไป
ชั่วโมงที่ 1 Time Signature/กุญแจเสียง/อัตราจังหวะ/ ค่าตัวโน้ตดนตรี/ตัวหยุด/
ระดับเสียง/โน้ตในบรรทัด 5 เส้น/ รูปแบบการขับร้องประสานเสียง

ช่วงที่ 2
ชั่วโมงที่ 2-7 เน้นความเข้าใจในการขับร้องเพลงประสานเสียง/ Vocal warm up
Exercise/ ทดสอบความกว้างของช่วยเสียง/แบ่งกลุ่มเสียง/รูปปาก/การใช้เสียง/บทฝึกขับร้องทานองโดยการอ่าน
โน้ตในแต่ละกลุ่มเสียง/ประเมินผลตามกลุ่มเสียง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนมีความเข้าใจในด้านการขับร้องเพลงประสานเสียงแบบมาตรฐานสากลและ
สามารถปรับใช้กับการเปล่งเสียงของตนเองได้อย่างมั่นใจ สามารถควบคุมเสียง การหายใจ จังหวะ ระดับเสียง โดย
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เน้นการฟังจนเกิดความเข้าใจจนสามารถนาเอาทั้งสี่แนวเสียงมาขับร้องพร้อมกัน ได้เกิดเป็นการประสานเสียงของ
การขับร้อง
ในช่วงที่สองจะแบ่งการเรียนและฝึกซ้อมออกเป็น 3 ครั้ง โดยใช้เวลา 2 ชั่วโมงต่อ 1 ครั้งเพื่อให้
ไม่เกิดความเสียหายต่อเสียงของผู้ขับร้อง และไม่เกิดภาวะความเครียดอันเนื่องมาจากการฝึกซ้อมที่ใช้เวลานาน ทา
ให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานและมีความต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
วันที่ 1
ชั่วโมงที่ 2 เริ่มต้นโดยการพาวอร์มเสียง โดยใช้ Vocal warm up Exercise
ปรับการออกเสียง รูปปาก รูปสระให้ถูกต้องและเกิดความเข้าใจในรูปลักษณะของการออกเสียงแบบการขับร้องเพลง
ประสานเสียง
ชั่วโมงที่ 3 ทดสอบความกว้างของช่วงเสียงเพื่อแบ่ งระดับของช่วงเสียงของ
แต่ ล ะคนให้ เ ข้ า กั บ กลุ่ ม เสี ย งโดยแบ่ ง เป็ น 4 แนวเสี ย งได้ แ ก่ 1) Soprano 2) Alto 3) Tenor และBass ตาม
ความสามารถของแต่ละกลุ่ม จากนั้นแยกการฝึกซ้อมโดยในโน้ตแบบฝึกอย่างง่ายเน้น จังหวะตัวดา ขวา ตัวหยุด
อย่างง่าย 4 แนวเสียงให้เกิดข้อสังเกตระหว่าง การออกเสียง ตัวหยุด และระดับเสียงให้สอดคล้องกับการเปล่งเสียง
โดยจะเข้ามาขับร้องกับผู้ควบคุมวงพร้อมกับกด Piano ตามโน้ตของแต่ละกลุ่มเสียงทีละกลุ่มเพื่อให้เกิดการจดจา
และสลับกันจนครบทุกกลุ่ม จากนั้นท้ายชั่วโมงทดสอบโดยให้ผู้ขับร้อง ขับร้องพร้อมกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจใน
การขับร้องเพลงประสานเสียงมากขึ้น

วันที่ 2
ชั่วโมงที่ 4 เริ่มต้นโดยการพาวอร์มเสียง โดยใช้ Vocal warm up Exercise
ปรับการออกเสียง รูปปาก รูปสระให้ถูกต้อง เพิ่มระดับความกว้างของช่วงเสียงในการวอร์มให้มากขึ้น และเพิ่ม
ทักษะการหายใจ การแบ่งลม
ชั่วโมงที่ 5 แบ่งโน้ตที่มีความยาวมากขึ้นให้แต่ละแนวเสียงโดยจะเข้ามาขับ
ร้องกับผู้ควบคุมวงพร้อมกับกด Piano ตาม โน้ตเพลงที่มีความยาวมากขึ้นจาต้องใช้ประสาทในการจดจาเสียง ระดับ
เสียงของตัวโน้ตแต่ละตัวจาต้องใช้การออกเสียงให้เกิดรูปปากที่ถูกต้อง เพลงที่มีความยาวมากขึ้นผู้เรียนจะต้องมี

786

ความเข้าใจการการแบ่งจังหวะลมหายใจให้พร้อมกันทั้งกลุ่มเสียง การฝึกซ้อมจะวนไปมากลุ่มละสองรอบเพื่อให้เกิด
ความจา จังหวะ ระดับเสียง การเคลื่อนไหวของตัวโน้ต ตลอดจนการเปล่งเสียง ก่อนจะทดสอบแบบกลุ่ม
วันที่ 3
ชั่วโมงที่ 6 เริ่มต้นโดยการพาวอร์มเสียง โดยใช้ Vocal warm up Exercise
ปรับการออกเสียง รูปปาก รูปสระ การหายใจ การแบ่งลมให้ถูกต้อง เพิ่มระดับความกว้างของการวอร์มช่วงเสียงให้
มากขึ้น และเพิ่มทักษะการบังคับกล้ามหน้าท้อง
ชั่วโมงที่ 7 แบ่งโน้ตที่มีความยาวมากขึ้นให้ สลับกับการใช้คาร้องเพิ่มขึ้น แต่
ละแนวเสียงจะเข้ามาขับร้องกับผู้ควบคุมวงพร้อมกับกด Piano ตาม พร้อมพาดูและวิเคราะห์ตามโน้ตให้ผู้ขับร้อง
ทราบถึงลักษณะของการออกเสียง เนื่องจากการขับร้องประสานเสียงมีรูปแบบการออกเสียงที่ปิดคาและไม่ปิดคา
ขึ้นอยู่กับตัวโน้ตของแต่ละเสียง การฝึกซ้อ มจะวนไปมากลุ่มละสองรอบเพื่อให้เกิดความจา จังหวะ ระดับเสียง การ
เคลื่อนไหวของตัวโน้ต ตลอดจนการเปล่งเสียง ก่อนจะทดสอบแบบกลุ่ม

ช่วงที่ 3
ชั่วโมงที่ 8-10 เน้นบทเพลงที่จะใช้ในการแสดง/ Vocal warm up Exercise/บทฝึก
ขับร้องทานองโดยการอ่านโน้ตในแต่ละกลุ่มเสียง/ประเมินผลแบบกลุ่มในช่วงที่สามจะใช้เวลา 3 วัน แบ่งเป็นวันละ
1 ชั่วโมง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนเข้าใจการขับร้องเพลงประสานเสียง สามารถสื่อความหมายในบทเพลง ขับร้อง
และทาหน้าที่ในส่วนของกลุ่มเสียงที่ตัวเองได้รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี ทาให้เสียงร้องสามารถสื่ออารมณ์ได้ มี
ความสุขในการร้องเพลง มีความมั่นใจยิ่งขึ้น กล้าแสดงออกต่อหน้าสาธารณะชนมากขึ้น และนาความรู้ทั้ง 3 ช่วงนี้
มาปรับใช้ในบทเพลงอื่น ๆ ต่อไป
ชั่วโมงที่ 8 เริ่มต้นโดยการพาวอร์มเสียง โดยใช้ Vocal warm up Exercise ปรับการ
ออกเสียง รูปปาก รูปสระ ให้โน้ตเพลงที่จะใช้ในการขับร้องประสานเสียงทั้งสี่แนว ซักซ้อมทาความเข้าใจในเนื้อเพลง
โน้ตเพลง จังหวะ การเข้าและออกของแต่ละแนวเสียงแต่ละแนวเสียงจะเข้ามาขับร้องกับผู้ควบคุมวงพร้อมกับกด
Piano ตาม พร้อมพาดูและวิเคราะห์ตามโน้ตให้ผู้ขับร้องเข้าใจในแนวเสียงของตนเอง ก่อนจะทดสอบแบบกลุ่ม
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ชั่วโมงที่ 9 เริ่มต้นโดยการพาวอร์มเสียง โดยใช้ Vocal warm up Exercise ปรับการ
ออกเสียง รูปปาก รูปสระ ให้โน้ตเพลงที่จะใช้ในการขับร้องประสานเสียงทั้งสี่แนว ซักซ้อมทาความเข้าใจในเนื้อเพลง
โน้ตเพลง จังหวะ การเข้าและออกของแต่ละแนวเสียงแต่ ละแนวเสียงจะเข้ามาขับร้องกับผู้ควบคุมวงพร้อมกับกด
Piano ตาม พร้อมพาดูและวิเคราะห์ตามโน้ตให้ผู้ขับร้องเข้าใจในแนวเสียงของตนเอง เพื่อให้เกิดความจา จังหวะ
ระดับเสียง การเคลื่อนไหวของตัวโน้ต ตลอดจนการเปล่งเสียง ก่อนจะทดสอบแบบกลุ่ม
ชั่วโมงที่ 10 เริ่มต้นโดยการพาวอร์มเสียง โดยใช้ Vocal warm up Exercise ปรับ
การออกเสียง รูปปาก รูปสระ ทดสอบการขับร้องประสานเสียงที่ละแนวเสียง จากนั้นให้ประสานเสียงในรูปแบบวง
ที่ละท่อนเพลงพร้อมปรับแก้ไขในส่วนที่บกพร่องเพื่อใช้ในการพัฒนาวงขับร้องประสานเสียงต่อไป
การนาไปใช้ประกอบการแสดง
ชุดการเรียนการสอนขับร้องประสานเสียงระยะสั้นสร้างขึ้นเพื่อการนาเอาไปใช้สร้างวงขับร้องประสาน
เสียงในระดับเบื้องต้น เพื่อใช้ในการฝึกแก่ผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานให้ เกิดทักษะขั้นพื้นฐานในการขับร้องประสานเสียง
การนาไปใช้ขึ้นอยู่กับบริบทพื้นฐานของแต่ละพื้นที่ ประกอบด้วยหลายปัจจัย เช่น ผู้เรียน อุปกรณ์ วัตถุประสงค์ของ
การทาวง ระยะเวลาในการสร้างวง ระยะเวลาในการฝึกซ้อมตลอดจน บทเพลงที่ใช้ในการแสดง การนาไปใช้
ประกอบการแสดงสามารถ แบ่งได้ดังนี้
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เรียน
การเรียนขับร้องประสานเสียงให้ได้สัมฤทธิ์ ผลต่อการสร้างวงจาเป็นต้องมีคุณสมบัติเบื้อ งต้น
เพื่อให้เกิดพัฒนาการและสามารถเข้าใจในบทฝึกและสามารถถ่ายทอดได้อย่างมีคุณภาพโดยผู้วิจัยแบ่งได้ดังนี้
1. อายุ : 10 ปี ขึ้นไป พัฒนาการของช่วงวัยเป็นเหตุสาคัญต่อการสร้างวงขับร้องประสานเสียง
เนื่องจากข้อจากัดหลายประการจาต้องเป็นช่วงอายุที่เริ่มมีความสนใจและมีสมาธิในการฟังกิจกรรมการเรียนการ
สอนในระดับหนึ่ง
2. อ่านหนังสือออก เขียนหนังสือได้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจพื้นฐานของการเรียนรู้ทฤษฎี
โน้ตดนตรีสากลเบื้องต้นและเกิดความเข้าใจต่อเอกสารในการสอนเพื่อการสื่อสารและพัฒนา
3. มีสมาธิและการฟังอยู่ในระดับที่ดี การขับร้องประสานเสียงเป็นการขับร้องหลายแนวผสานกัน
ในเวลาเดียวกัน ดังนั้นผู้ที่จะสามารถปฏิบัติการขับร้องประสานเสียงได้จาต้องมีการฟังอยู่ในระดับที่ดี
4. เป็นผู้มีใจรักหรือมีความสนใจ ด้วยการฝึกฝนในระยะแรกเริ่มจาต้องทากิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
สร้างกล้ามเนื้อในส่วนของการเปล่งเสียง จาเป็นต้องเป็นผู้ที่มีความสนใจ มีความอดทนต่อการเรียนรู้และฝึกซ้อมเป็น
ต้นทุน
สื่อและอุปกรณ์การสอน
ชุดสื่อการเรียนการสอนขับร้องประสานเสียงระยะสั้น Instructional package for vibrating chorus ใช้
สื่อประกอบการเรียนการสอนแบ่งเป็น 3 รูปแบบนี้
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รูปแบบสื่อ
1. รูปแบบเอกสาร
2. รูปแบบ VDO Clip, Mp3

5.รูปแบบเครื่องใช้อุปกรณ์พื้นฐานทาง
ดนตรีสากล
 Piano
 Metronome
 ชุดเครื่องเสียง
 4. คอมพิวเตอร์

จุดประสงค์ในการใช้สื่อ
- ใช้สาหรับเป็นสื่อการเรียนรู้ในภาคทฤษฎีดนตรีสากลพื้นฐาน
- ใช้สาหรับเป็นสื่อการขับร้องประสานเสียงผ่านรูปแบบของโน้ตดนตรีสากล
- ใช้สาหรับเป็นสื่อการเรียนการสอนทางด้านการฟังโดยใช้การฟังเพลงที่มี
รูปแบบของการขับร้องประสานเสียง ที่ผู้ควบคุมวงแนะนาเป็นการฝึกนอก
ชั่วโมงเรียนในอีกทางหนึ่งทางด้านการฟัง
- ใช้ประกอบการเรียนการสอนและการฝึกซ้อมในแต่ละชั่วโมงเรียนตาม
วัตถุประสงค์ของแต่ละคาบเรียน

ผลจากการใช้ชุดการเรียนการสอนขับร้องประสานเสียงระยะสั้น
1. นักศึกษากลุ่มทดลองสามารถขับร้องเพลงในรูปแบบวงการขับร้องประสานเสียงได้
2. นักศึกษากลุ่มทดลองสามารถใช้เสียงในลักษณะการขับร้องประสานเสียงได้
3. นักศึกษากลุ่มทดลองสามารถเข้าใจหลักและวิธีการขับร้องประสานเสียงได้
4. นักศึกษากลุ่มทดลองมีพฤติกรรมกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น
5. กลุ่มทดลองสามารถขับร้องเพลงประสานเสียงได้ภายในชั่วโมงที่ 9
6. กลุ่มทดลองมีความต้องการที่จะเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น
สรุป ชุดการเรียนการสอนขับร้องประสานเสียงระยะสั้นสามารถใช้กับกลุ่มทดลองได้ผลในเชิงบวก ผู้เรียน
มีพัฒนาการ และสามารถพัฒนาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ ผู้เรียนสามารถขับร้องเพลงในรูปแบบวงขับร้องประสานเสียง
ได้ สามารถใช้เสียงในลักษณะการขับร้องประสานเสียงได้ เข้าใจหลักและวิธีการขับร้องประสานเสียง มีความต้องการ
ในการฝึกซ้อมมากขึ้น และมีพัฒนาการในการเรียนและฝึกฝนอย่างรวดเร็ว
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาและการพัฒนาชุดการเรียนการสอนขับร้องประสานเสียงเพื่อการแข่งขัน
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการถ่ายทอด เทคนิคพิเศษในด้านการขับร้องแก่กลุ่มบุคคลทั่วไป
หรือกลุ่มที่มคี วามสนใจจะศึกษาในด้านการขับร้องชนิดต่าง ๆ
3. ควรมีการศึกษาการถ่ายทอดการขับร้องเพลงประสานเสียงในช่วงวัยต่าง ๆ เพื่อให้การนาไปใช้ตรง
ต่อกลุ่มเป้าหมายทีต่ ้องการใช้องค์ความรู้
4. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการออกเสียงสระกับการขับร้องเพลงไทยในปัจจุบัน
เอกสารอ้างอิง
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การอนุรักษ์และสืบสานองค์ความรู้งานพุทธศิลปกรรมของสล่าวัดบ้านตองด้วยสื่อ
สมัยใหม่ ในชุมชน บ้านตอง ตาบลเวียงยอง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
Conservation and Inheritance of Buddhist Art with Modern Media in
Ban Tong Community, Wiang Young Sub-district, Mueang
District, Lamphun
ธนวรรธน์ หิริภุญชยานนท์1 และสุกรี เกษรเกศรา2
บทคัดย่อ
บ้ า นตอง ต าบลเวี ยงยอง อ าเภอเมือง จั งหวั ด ลาพู น เป็ น ชุ ม ชนที่ ยังคงสืบ ทอดองค์ความรู้งานพุทธ
ศิลปกรรมเชิงช่างในแขนงต่างๆ ไว้ แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมทาให้คนรุ่นใหม่ไม่เห็นคุณค่า
ทาให้ผู้ที่สืบทอดงานพุทธศิลปกรรม หรือที่เรียกว่า “สล่าวัด” เหลืออยู่ไม่มากนัก ซึ่งเป็นปัญหาในการอนุรักษ์และ
สืบสานองค์่ความรู้ด้านพุทธศิลปกรรม การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบริบทงานพุทธศิลปกรรม
ล้านนาโดยทั่วไป 2) ศึกษาชุมชนบ้านตอง สล่าวัดและงานพุทธศิลปกรรม 3) สภาพปัญหาของการถ่ายทอดองค์
ความรู้พุทธศิลปกรรม ในชุมชนบ้านตอง 4) รูปแบบและวิธีการอนุรักษ์และเผยแพร่องค์ความรู้พุทธศิลปกรรมด้วย
สื่อสมัยใหม่ เพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมให้ยั่งยืน ต่อไป โดยใช้วิธีการศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนามในการ
เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาและเสนอวิธีการอนุรักษ์และเผยแพร่องค์
ความรู้พุทธศิลปกรรมด้วยสื่อสมัยใหม่
ผลการศึกษาสรุปได้ว่า งานพุทธศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมในล้านนานั้น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งใน
ด้านรูปแบบ และวิธีการ ที่แตกต่างจากภูมิภาคอื่นอย่างเห็นได้ชัด นับเป็นมรดกทางปัญญาอันสาคัญยิ่งต่อการสร้าง
สมบัติทางศิลปวัฒนธรรมของภูมิภาคนี้ ระบบการสร้างพระวิหารหรือพระอุโบสถ เป็นระบบการสร้างแบบขื่อม้าต่าง
ไหม เพื่อให้กระจายน้าหนักลงเสาด้านข้ างเป็นหลัก การย่อเก็จ การย่อมุข การลดชั้นหรือตับของหลังคา ด้าน
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม ได้แก่ หน้าบัน นาคทัณฑ์ ซุ้มประตูหน้าต่าง ช่อฟ้า ปั้นลม ปากแลแผงแล คอสอง
แป้นน้าย้อย บัวกาบเสา แท่นแก้วบั ลลังก์ บันไดนาค ส่วนระบบการสร้างพระเจดีย์และซุ้มโขง มีการย่อมุมไม้
ประดับด้วยลายปูนปั้นและกระจกเกรียบหรือแก้วจืน รูปแบบของพระเจดีย์ที่พบในล้านนานั้น พบแบบทวารวดี เป็น
รุ่นแรกที่สร้างขึ้นในดินแดนภาคเหนือของประเทศไทย พระเจดีย์แบบสุโขทัยลังกา และพระเจดีย์แบบล้านนาพุกาม
ส่วนงานพุทธศิลปกรรมในชุมชนบ้านตอง มีรูปแบบทั้งสถาปัตยกรรมโครงสร้างอาคารทางพุทธศาสนา โดยช่างใน
กลุ่มประเภทนี้จะสามารถเขียนแบบและก่อสร้างอาคารทางพุทธศาสนาโดยยึดถือแบบการสร้างตามคติเดิม และช่าง
อีกประเภทหนึ่งเป็นช่างเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมปูนปั้น การประดับกระจกสี โดยสภาพปัญหาของการถ่ายทอด
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Master of Art Student Department of Art and Culture Management Faculty of Graduation Chiangmai University
2 รองศาสตราจารย์ ดร. ประจาสาขาวิชาประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Assoc.Prof.Dr. Department of Sculpture Faculty of Fine Art, Chiangmai University
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องค์ความรู้งานพุทธศิลปกรรมนั้น เกิดจากการไม่เห็นคุณค่าของงานศิลปกรรมของคนรุ่นใหม่ สภาพแวดล้อมในการ
ทางาน การขาดการสนับสนุนจากคนในครอบครัว แรงจูงใจในด้านเศรษฐกิจ ผู้ถ่ายทอดเป็นวัยชรา รวมถึงเวลาและ
ความต่อเนื่องของการเรียนรู้
การส่งเสริมและอนุรักษ์ด้วยสื่อร่วมสมัย เช่น การใช้แอปพลิเคชั่น (Application) คิวอาร์โค้ท (QR Code)
ยูทูป (Youtobe) จึงเป็นการสร้างความตระหนักให้คนในชุมชนเห็นถึงความสาคัญของช่างฝีมือในด้านนี้ และให้การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เป็นสาธารณะ ไม่จากัดเพียงการถ่ายทอดให้เฉพาะญาติพี่น้อง และการประยุกต์ใช้สื่อที่มี
ความร่วมสมัยเพื่อช่วยในการถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้ ซึ่งผู้สนใจเรียนรู้งานศิลปกรรมแขนงนี้ สามารถเข้าถึงช่างผู้
ถ่ายทอดองค์ความรู้ และผลงานตัวอย่าง รวมถึงข้อมูลทางด้านวีดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้ที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น และ
สามารถฝึกปฏิบัติได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่ อวัด ที่ต้อ งการช่า งบูรณะอาคารทางพุท ธศาสนาด้ ว ย
ศิลปกรรมแขนงนี้
คาสาคัญ: สล่าวัด ชุมชน พุทธศิลปกรรม อนุรักษ์ สื่อสมัยใหม่
Abstract
Ban Tong Subdistrict, Wiang Yong Subdistrict, Mueang District, Lamphun Province is a
community that continues to inherit the knowledge and work of Buddhist art in various fields. But
the social and cultural changes make the new generation does not appreciate person who inherit
Buddhist art art or called "Sala Temple", they are not much left which is a problem in conserving
and continuing the Buddhist arts knowledge. Therefore this study aims to 1) Study the context of
the Lanna Buddhist art in general. 2) Study of Ban Tong community Sala temple, and the Buddhist
work. 3) Study the problems of transferring the knowledge of Buddhist arts In Ban Tong community.
4) Study the style and method of conservation and dissemination of Buddhist arts knowledge with
modern media to preserve the cultural heritage to be sustainable by using both documentary and
field study methods to collect the data with interviewing and group discussion for Analyzing
problems and proposing methods for conservation and dissemination of Buddhist arts with modern
media.
The study concluded that Buddhist art and architecture in Lanna are unique. Both in form
and method that is different from other regions clearly considered an important intellectual
heritage for creation cultural treasures of this region. The temple building system or Phra Uubos is
a horse-drawn structure in order to spread the weight down the pole on the main side, abbreviation
of the corners, abbreviation of the roof, the lower layer or the level of the roof. The architectural
elements include the gable, naga, the arch, the window, the apex gable, the gable end of thai
houses, the eaves, the ploe , the Buddhist platform, and naga staircase. The Pagoda and Khong
arch systems there is a wooden recess decorated with stucco and glass, flattened or chinese glass.
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The style of the pagoda found in Lanna is found in the Dvaravati style, the first model built in the
northern region of Thailand, the Sukhothai- Lanka style pagoda and Lanna Bagan Pagoda. The
Buddhist art work in Ban Tong community there are both forms of cattle architecture and building
a Buddhist building by technicians in this category can write form and construction of Buddhist
buildings by adhering to the original form. And another type of mechanic is a mechanic about
stucco architecture, stained glass decorations. The problem of the transfer of knowledge of
Buddhist art works is due to the lack of appreciation of the art of the new generation, working
environment, lacking of support from family members , the economic motivation ,the relaying old
man Including time and continuity of learning.
Promotion and conservation with contemporary media such as using applications, QR Code
and YouTube is creating awareness for the people in the community to see the importance of
craftsmen in this field and to transfer knowledge to the public not limited to the relay only relatives
and applying of using contemporary media to help in transferring these knowledge. Who are
interested in learning the art of this field can access the technicians who transfer knowledge and
sample work including information Video for convenient and faster learning. And able to practice
on their own, as well as being useful to Buddhist temples that require the restoration craftsmen of
Buddhist buildings Religion with this art.
Keywords: Sala temple, Community, Buddhist art, Conservation, Modern media
บทนา
งานพุทธศิลปกรรมนับเป็นอีกหนึ่งแขนงงานช่างศิลปะ ที่มีความสาคัญต่อศิลปะในประเทศไทย เนื่องจาก
ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธศาสนา และงานพุทธศิลปกรรมเหล่านี้นอกจากจะสร้างสรรค์ขึ้นนเพื่อเป็นเครื่องแสดงถึง
ความเคารพในพระพุทธศาสนาแล้ว ยังมีผลต่อด้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นในด้ านการ
ท่องเที่ยว และด้านภาคเศรษฐกิจอื่น ก่อให้เกิดการจ้างงาน การจาหน่ายสินค้าของที่ระลึก รวมถึงด้านโรงแรมและ
การคมนาคมขนส่งอื่นๆ อีก จึงนับว่างานพุทธศิลปกรรมนั้น มีประโยชน์อย่างมากต่อหลายๆ ฝ่ายของภาคสังคม
บ้านตอง หรืออีกชื่อหนึ่งที่เรียกขานกันคือ “เวียงยอง” หรือ “คนยอง” เป็นชื่อที่ใช้เรียกกลุ่มคนเชื่อสาย
่
ไทลื้อกลุ่มหนึ่ง เดิมตั้งบ้านเรือนอยู่ “มหิยังคนคร” หรือ เมืองเจงช้าง (เชียงช้าง) อาเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงตุง
(Keng Tung) ในประเทศสหภาพเมียนมาร์ (Myanmar) และพบคนยองอาศัยกระจายไปในเขตสิบสองพัน นาใน
มณฑลยูนานของจีน และในประเทศสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกด้วย
ในสมัยพระยากาวิละ หรือราว พุทธศักราช 2348 หลังจากได้ขับไล่พม่าที่ครองเมืองเชียงใหม่ออกไปได้ จึง
ได้กวาดต้อนผู้คนจากเมืองเชียงตุง สิบสองปันนา เข้ามาอาศัยในแถบเมืองทางตอนเหนือของประเทศไทย หรือ
ล้านนาเดิม ( เชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง เชียงราย พะเยา) ด้วยเหตุนี้ ชาวยองจึงได้เริ่มตั้งถิ่นฐานในจังหวัดลาพูน
โดยเลือกทาเลทางด้านทิศตะวันออกของแม่น้ากวง และไม่ไกลจากวัดพระธาตุหริภุญชัย เรียกบ้านเวียงยอง บ้าน
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ตอง บ้านยู้ บ้านหลวย เป็นต้น ฝั่งแม่น้าปิง ได้แก่ บ้านริมปิง บ้านประตูป่า บ้านหัวยาง เป็นต้น และฝั่งแม่น้าทา
ได้แก่ บ้านป่าซาง บ้านฉางข้าวน้อย บ้านแซม บ้านสะปุ๋ง บ้านหวาย บ้านดอน เป็นต้น โดยมีพระยาบุรีรัตน์ ผู้เป็น
น้องชายของพระเจ้ากาวิละ ปกครองเมืองในขณะนั้น การอพยพมาของชาวยองในคราวนั้นเอง ได้มีช่างหลายแขนงที่
อพยพย้ายถิ่นฐานมาด้วย อาทิ ช่างทอผ้า ช่างกลึงไม้ ช่างดุนลายโลหะ ช่างกระดาษ ช่างแต้มสีแต้มทอง และช่าง
ก่อสร้างวัด หรือสล่าวัด มาด้วยจานวนหนึ่ง รวมถึงพระสงฆ์ที่มาจากเมืองเชียงตุงในขณะนั้น ก็เป็นสล่าวัดเช่นกัน
โดยเรียกขานกันในนามว่า ครูบายอง และการเผยแพร่พุทธศิลปกรรมสล่าวัด ก็ได้เริ่มต้นจาก “วัด” นั่นเอง7
งานพุทธศิลปกรรมสล่าวัดโดยคนยอง หรือสล่ายองนี้ มีลัษณะเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่ ไม่ว่าจะ
เป็นงานโครงสร้างสถาปัตยกรรมอาคาร หรือลวดลายปูนปั้น ซึ่งนับว่ามีความงดงามอ่อนช้อย ไม่น้อยไปกว่าพุทธ
ศิลปกรรมภาคอื่นๆ ของประเทศไทย ซึ่งหากจะพิจารณาโดยละเอียดแล้ว คนยองเหล่านี้ ได้สอดแทรกเรื่องราวทาง
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของตนไว้ในศิลปะที่สร้างสรรค์อยู่นั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นลวดลายทอผ้า หรือลวดลายปูนปั้น ซึ่ง
บ่งบอกถึงรากเหง้าความเป็นมาของคนยอง ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
ปัจจุบันนี้ ชุมชนบ้านตอง ยังคงเป็นชุมชนหนึ่งในหลายๆ ชุมชนช่างคนยอง ที่ยังคงสืบทอดองค์ความรู้งาน
พุทธศิลปกรรมเชิงช่างในแขนงต่างๆ ไว้ให้เห็นอยู่ แม้อีกหลายๆ ชุมชนช่างชาวยองจะขาดผู้สืบทอดและองค์ความรู้
งานศิลป์เหล่านั้นได้เลือนหายไปจากชุมชนแล้ว ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม วิถีการดารงชีวิต ค่าครอง
ชีพ ทาให้คนรุ่นใหม่ในครัวเรือนช่างศิลป์ไม่เห็นคุณค่า มองเป็นของโบราณ ล้าหลัง และอีกปัจจัยหนึ่งคือ การตั้ง
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ใกล้ชุมชน จึงเป็นสาเหตุทาให้ขาดผู้สืบทอดงานศิลปแขนงนี้ไปอย่างน่าเสียดาย ในยุค
การเปลี่ยนผ่านทางวัฒนธรรมที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว จนแทบปรับตัวไม่ทัน ทาให้เด็กรุ่นใหม่ผู้ที่คาดหวังจะเป็นกาลัง
สืบต่องานช่างศิลป์แขนงนี้ รับรู้สังคมโลกกว้างได้รวดเร็วขึ้นและในขณะเดียวกันการส่งเสริมและอนุรักษ์ให้เห็นถึง
คุณค่าแห่งมรดกทางวัฒนธรรมด้านพุทธศิลปกรรม สถาปัตยกรรมนี้กลับถูกลืม ขาดการอนุรักษ์สานต่อ “สล่าวัด”
บ้านตองที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน อายุของ สล่าเหล่านั้นย่างเข้าสู่วัยชรา ถือว่าเป็นช่วงสุดท้ายของการส่งต่อภูมิปัญญา
เหล่านี้
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทาให้ผู้วิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้งานพุทธศิลปกรรม
เหล่านี้ให้ทันสมัย ไม่ต้องอาศัยการเรียนรู้แบบเดิม ซึ่งต้องเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน และฝึกจากการสังเกตและ
ปฏิบัติจริง ซึ่งต้องใช้เวลาและสถานที่ฝึกปฏิบัติ หากเปลี่ยนรูปแบบเป็นการศึกษาด้วย แอปพลิเคชั่น (Application)
และเรียนรู้ด้วยสื่ออิเลคทรอนิกส์ ซึ่งผู้ศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ทุกโอกาสที่ต้องการเรียนรู้ น่าจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่
ช่วยอนุรักษ์และสืบสานองค์ความรู้เหล่านี้ไว้ ไม่ให้เลือนหาย และองค์ความรู้เหล่านี้ยังถูกเก็บไว้ในรูปแบบฐานข้อมูล
อิเลคทรอนิกส์ ซึ่งจะเรียกขึ้นมาศึกษาเมื่อไหร่ก็ย่อมได้ แม้ตัวครูผู้สอนงานศิลปะเหล่านี้ได้ลาลับโลกไปแล้ว จึงถือได้
ว่าเป็นการอนุรักษ์งานศิลปะแขนงนี้ได้อีกทางหนึ่ง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบริบทงานพุทธศิลปกรรมล้านนาโดยทั่วไป
2. เพื่อศึกษาชุมชนบ้านตอง สล่าวัดและงานพุทธศิลปะสถาปัตยกรรมของสล่าวัด
แสวง มาละแซม, “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น:คนยองย้ายแผ่นดิน”, ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพมหานคร:สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544, หน้า 41.
7
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3. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของการถ่ายทอดองค์ความรู้พุทธศิลปะสถาปัตยกรรมของ
สล่าวัดบ้านตอง
4. เพื่อเสนอรูปแบบและวิธีการอนุรักษ์และเผยแพร่องค์ความรู้งานพุทธศิลปะสถาปัตยกรรมของสล่าวัด
ด้วยสื่อสมัยใหม่ เพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมให้ยั่งยืนต่อไป
วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การอนุรักษ์และสืบสานองค์ความรู้งานพุทธศิลปกรรมของสล่าวัดบ้านตองด้วยสื่อ
สมัยใหม่ ในชุมชนบ้านตอง ตาบลเวียงยอง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) ที่ ใ ช้ เ ทคนิ ค การน าเสนอผลการ วิ จั ย ในรู ป แบบของการพรรณา ภายใต้ แ นวคิดทฤษฎีเ กี่ ย วกับการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ทฤษฎีเกี่ยวกับทุนทางสังคมและวัฒนธรรมชุมชน แนวคิดการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะ
และวัฒนธรรม และแนวคิดการถ่ายทอดและการรับวัฒนธรรม โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้ประกอบ
อาชีพช่างสร้างวัดหรือสล่าวัดเป็นหลัก และผู้ที่รับการถ่ายทอดอาชีพสล่าสร้างวัด กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ใจการเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ 1)
กรอบการสัมภาษณ์ 2) สมุดจดบันทึกการสัมภาษณ์และการสังเกต 3) กล้องถ่ายภาพ 4) เครื่องบันทึกเสียงและวีดีโอ
ผลการศึกษา
1. บริบทงานพุทธศิลปกรรมล้านนาโดยทั่วไป
จาแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) งานพุทธสถาปัตยกรรมล้านนา ได้แก่ พระวิหาร ซึ่งใช้ระบบโครงสร้างแบบม้าต่างไหม โดยมี
องค์ประกอบสาคัญคือ ขื่อหลวง ซึ่งทาหน้าที่รับน้าหนักส่วนบนของพระวิหารทั้งหมดและกระจายน้าหนักลงบนเสา
ด้านข้างพระวิหาร รูปแบบของพระวิหารแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ 1) พระวิหารย่อมุข หรือวิหารย่อซด 2) พระวิหาร
ผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 3) พระวิหารจตุรมุข 4) พระวิหารมีมุขข้าง ซ้าย-ขวา หรือสองด้าน งานพุทธสถาปัตยกรรม
ประเภทที่ 2 คือ พระเจดีย์ ในล้านนานั้น พระเจดีย์แบบทวารวดี ถือเป็นพระเจดีย์รุ่นแรกที่สร้างขึ้นในดิน แดน
ภาคเหนือของประเทศไทย ในสมัยหริภุญชัย ได้แก่ สุวรรณจังโกฎเจดีย์ (วัดจามเทวี ลาพูน) รัตนเจดีย์ (วัดจามเทวี
ลาพูน) สุวรรณเจดีย์ (วัดพระธาตุหริภุญชัย ลาพูน) เจดีย์เหลี่ยม (วัดเจดีย์เหลี่ยม เชียงใหม่) ภายหลังเมื่ออิทธิพลของ
ศิลปะสุโขทัยและลังกาแผ่เข้ามา จึงเริ่มปรับรูปแบบเป็น เจดีย์ทรงสุโขทัยลังกา เช่น เจดีย์ติโลกราช (วัดเจ็ดยอด
เชียงใหม่) เจดีย์วัดอุโมงค์ (วัดอุโมงค์ เชียงใหม่) เจดียสามฝั่งแกน (วัดป่าแดงหลวง เชียงใหม่) และเจดีย์แบบล้านนา
พุกาม/พุกามแปดเหลี่ยม เช่น พระธาตุหริภุญชัย (วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ลาพูน) เจดีย์วัดพระสิงห์
วรมหาวิหาร (วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เชียงใหม่) พระธาตุลาปางหลวง (วัดพระธาตุลาปางหลวง ลาปาง) พระธาตุ
ช่อแฮ (พุกามแปดเหลี่ยม วัดพระธาตุช่อแฮ แพร่) นอกจากนี้ยังมีแบบเจดีย์พม่า ในยุคที่ล้านนาตกเป็นเมืองขึ้นของ
พม่ า (พ.ศ.2101-2348) ได้ แ ก่ พระเจดี ย์ ว วั ด บุ พ ผาราม (วั ด บุ พ ผาราม เชี ย งใหม่ ) เจดี ย์ วั ด เชตวั น (วั ด เชตวั น
เชียงใหม่) เป็นต้น งานพุทธสถาปัตยกรรมประเภทที่ 3 หอไตร มีอยู่ 3 รูปแบบ คือ หอไตรรูปทรงปราสาท เช่นหอ
ไตรวัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่ หอไตรรูปทรงมณฑป เช่น หอไตรวัดสูงเม่น จังหวัดแพร่ หอไตรครึ่งปูนครึ่งไม้ เช่น
หอไตรวัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลาพูน และงานพุทธสถาปัตยกรรมประเภทที่ 4 ซุ้มโขงล้านนา มีลักษณะ
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คล้ายพระเจดีย์ แต่กลวงอยู่ 2 ด้าน หากสร้างตรงทางเข้าวัดจะเรียก ซุ้มประตูโขง หากสร้างไว้ตรงตาแหน่งพระ
ประธานในพระวิ ห าร เรี ย กว่ า โขงพระเจ้ า โดยมี โ ครงสร้ า งเป็ น รู ป โค้ ง (Struchural arch) เพื่ อ รั บ น้ าหนั ก
องค์ประกอบสถาปัตยกรรมด้านบน มักทายอดเป็นเรือนปราสาท อาจจะมียอดเดียว หรือ หลายยอด ประดับด้วย
ประติมากรรมปูนปั้นและประดับกระจกสีต่างๆ อย่างงดงาม8
2) งานพุทธศิลปกรรม คือลวดลายต่างๆ ประติมากรรม ที่ประดับตกแต่งอาคารทางพุทธศาสนา
กล่าวคือ ทาให้งานพุทธสถาปัตยกรรมมีความงดงาม สมบูรณ์ อ่อนช้อย และวิจิตร โดยประเภทของลวดลายที่ใช้
ได้แก่ 1) ลายกนกล้านนา มีวงโค้งที่เพรียวบาง หัวกนกสะบัดปลายแหลมพริ้วไปมา บางแห่งผสมกับลายเครือเถาว์
จนกลายเป็นลักษณะใบไม้ มักพบบริเวณหน้าบันพระวิหาร เสา ซุ้มประตูหน้าต่างพระวิหาร 2) ลายพันธุ์พฤกษา
เป็นการเลียนลักษณะพัน ธุ์ไม้ ช่อดอกไม้ ลายกิ่งก้านใบ โดยเกาะเกี่ยวกระหวัดรัดกั นเป็ นเครื อเถาว์เต็ ม พื้ น ที่
ลวดลายพันธุ์พฤกษานี้มักใช้ในงานปูนปั้น ประดับในส่วนเสาพระวิหาร เจดีย์ และซุ้มโขง 3) ลายดอกไม้และลาย
หม้อปูรณะฆฏะ เป็นลายลักษณะหม้อดอก อาจพบเป็นลายหม้อดอกบัว ดอกโบตั๋น ปรากฏในหลายรูปแบบของงาน
ศิลป์ เช่นปูนปั้น งานไม้แกะ งานเขียนลายคา พบมากในส่วนคอสองของพระวิหารล้านนา 4) ลายใบไม้ โดยทาเป็น
รูปใบที่มีหยักลึกมากจนคล้ายกับรูปทรงสามเหลี่ยมซ้อนกัน มีปลายเรียวแหลม ยอดปลายแหลมสะบัด แตกยอด
ออกมาในตอนกลางของปลายก้านสองข้าง 5) ลายสัตว์ในวรรณคดี มักเป็นรูปสัตว์ต่างๆ เช่น นาค หงส์ ปลา มักพบ
ในส่วนปั้นลม นาคทัณฑ์ บันไดนาค ช่อฟ้า เป็นต้น9
2. ประวัติความเป็นมาของชุมชนสล่าวัดบ้านตอง
ชาวไทลื้อหรือชาวยองซึ่งได้ย้ายภูมิลาเนาจากเมืองสิบสองปันนามาเมื่อครั้งพญากาวิละกอบกู้เมืองล้านนา
จากพม่า ชาวไทลื้อหรือยอง เหล่านี้นับว่ามีบทบาทเป็นอย่างมากในการพื้นฟูบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอารามภายหลัง
พญา กาวิละขับไล่พม่าออกจากเมืองเชียงใหม่ - ลาพูน ภายหลังปี พ.ศ. 2317 โดยเฉพาะจังหวัดลาพูน เจ้าหลวงคา
ฝั้นได้ให้ สล่าช่างชาวยองทาการซ่อมบูรณะวัดวาอารามที่ชารุดเสียหาย ศิลปกรรมงานสล่าวัดนี้ได้รับการเผยแพร่
โดยพระภิกษุชาวยอง หรือที่เรียกกัน ครูบายอง พระภิกษุกลุ่มนี้ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างศาสนสถาน งาน
พุทธศิลปกรรม ต่างๆ ที่สืบทอดกันมาในอดีต ชาวยองเมื่อมาตั้งบ้านเรือนในจังหวัดลาพูนแล้ว ภายหลังเมื่อความ
เป็นอยู่ดีขึ้น ก็ได้เริ่มสร้างวัดวาอารามหลายแห่งด้วยกัน อาทิ วัดฉางข้าวน้อยเหนือ หมู่ที่ 3 ตาบลป่าซาง อาเภอป่า
ซาง จังหวัดลาพูน ซึ่งได้สร้างเจดีย์เลียนแบบพระธาตุจอมยองที่เมืองยอง วัดหนองเงือก หมู่ที่ 5 ตาบลแม่แรง อาเภอ
ป่าซาง จังหวัดลาพูน ที่รูปแบบของเจดีย์เป็นแบบศิลปกรรมพม่า สร้างโดยครูบาญานะ โดยสล่าชาวยอง รวมถึงพระ
วิหารที่สร้างในสมัยครูบาญานะ โดยสล่าคนยอง แต่ปัจจุบันได้บูรณะแล้ว10
องค์ความรู้ทางพุทธศิลปกรรมที่ถูกถ่ายทอดโดยพระภิกษุชาวยองนี้ มีหลายวัดที่เป็นชุมชนยอง เช่น ครูบา
ญานะ (พ.ศ.2371) วัดหนองเงือก อาเภอป่าซาง, ครูบาคันธา เรวัจจะ (พ.ศ. 2350) วัดฉางข้าวน้อยใต้ อาเภอป่าซาง
ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ, “พุทธสถาปัตยกรรมล้านนา : วัด ผังวัด และงานสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวเนื่อง”, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557, หน้า 200-203.
9 มารุต อัมรานนท์, “สถาปัตยกรรมยุคทองของล้านนากับการประดับตกแต่ง”, ภาควิชาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์
วิโรฒ, 2529, หน้า 62-65.
10 ทวี สว่างปัญญากูร (ปริวรรต), “ตานานเมืองยอง”, เชียงใหม่ : สถาบันวิจย
ั สังคม. 2527, หน้า 25.
8
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,
ครูบาขัติยะ ขันติโก (พ.ศ.2320) วัดแม่แรง (เดิมเรียกวัดนางเหลียว สร้างเมื่อ พ.ศ.2240) อาเภอป่าซาง,
ครูบาธรรมใจ ธัมมะวิชโย (พ.ศ.2342) อาเภอป่าซาง, ครูบาอินต๊ะขัด (พ.ศ.2315) วัดสะปุ๋ง (เดิมเรียกวัดสานปุง), ครู
บาคามูล อินทะวังโส (พ.ศ.2348) วัดบ้านตอง อาเภอเมือง เป็นต้น องค์ความรู้ทางพุทธศิลปกรรมได้ถูกถ่ายทอดโดย
พระภิกษุชาวยองเหล่านี้ เนื่องด้วยในอดีตวัดคือสถานที่เรียนรู้ (โรงเรียน) หากบ้านใดมีลูกชายต้องให้บวชเรียนในวัด
เพื่อเรียนทั้งภาษาและธรรมะ ตลอดจนศิลปะวิชาชีพต่างๆ ด้วยเหตุนี้เองจึงทาให้องค์ความรู้ทางพุทธศิลปกรรมนี้
ยังคงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น จนถึงปัจจุบัน4.3 บริบทงานพุทธศิลปกรรมโดยทั่วไปใน
ชุมชนบ้านตอง
ชุมชนบ้านตองเป็นชุมชนช่างฝีมือมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งปัจจุบันยังคงปรากฏมีงานปูนปั้นอยู่ในชุมชน
ศิลปะปูนปั้น ส่วนใหญ่จะใช้ประดับตามเสาพระวิหาร แท่นแก้ว ปั้นลม ช่อฟ้า พระวิหารล้านนา โดยมีการนา
องค์ประกอบอื่น อาทิ กระจกจืน กระจกแก้ว หรือลูกแก้ว มาเป็นส่วนประกอบในลวดลายที่ได้ประดิษฐ์ขึ้นนั้น
งานปูนปั้นที่ชุมชนแห่งนี้สามารถจาแนกได้ออกเป็น 3 ประเภท ปูนตาสไตล์จีนนั้นมีส่วน
(1) งานปูนปั้น สไตล์จีนโบราณ
คือ การปั้นปูนด้วยปูนขาวเป็นส่วนผสมหลัก และให้องค์ประกอบอื่นเป็นตัวประสาน โดยการตาปูนขาวกับ
ตัวประสานจนได้ที่ก่อนนามาประดิษฐเป็นประฎิมากรรมต่างๆ
มี ส่วนประกอบสาคัญอยู่ 5 อย่าง ได้แก่
1. ปูนขาว (LIME)
2. ทราย (SAND)
3. เส้นใย (FIBER)
4. กาวหรือตัวยึด (GUM)
5. น้ามันละหุ่ง (Oil)

ภาพที่ 1 งานปูนปั้น ปูนตา เสาป้ายทางเข้าหมู่บ้าน
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้เขียนบทความ ธนวรรธน์ หิริภุญชยานนท์ (2561)
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(2) งานปูนปั้น ปูนสด
งานช่างปูนสดเป็นประณีตศิลป์แขนงหนึ่งซึ่งมีมาแต่สมัยโบราณคู่กับแผ่นดินไทย ถ้าแบ่งตามลักษณะศิลป
สากลแล้วงานช่างแขนงนี้จัดอยู่ในประเภทงานประติมากรรมคืองานประเภทสามมิติมีทั้งภาพนูนสูง , นูนต่า และ
ลอยตัวใช้ขบวนการปั้นแบบนาเนื้อวัสดุเข้าและออกตามแบบสากล
(1) ปูนกาวซีเมนต์ ยี่ห้อตุ๊แก หรือปูนปั้นสาเร็จรูป 2 ส่วน
(2) น้ายากันซึม ยี่ห้อซีเมนต์ 1 ส่วน

(3) กาวอีฟอกซี่
ภาพที่ 2 งานปูนปั้นปูนสด
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้เขียนบทความ ธนวรรธน์ หิริภุญชยานนท์ (2558)
(3) งานปูนปั้น แบบกดแม่พิมพ์
การดกพิมพ์ปูนปั้น คือ งานสร้างแม่พิมพ์ปูนปั้นด้วยดินน้ามันแกะสลักเป็นรูปที่ต้องการการกดแม่พิมพ์ปูน
ปัน้ นี้ จะใช้สาหรับทาลวดลายที่ซ้าๆ กัน เช่น ช่อฟ้า ใบระกา ปั้นลม ลายเสาพระวิหาร ลายกาบบัวหัวเสา ลายแท่น
แก้ว ลายเชิงชายพระวิหาร อุโบสถ เจดีย์ สถูป เป็นต้น งานกดแม่พิมพ์มีข้อดีคือ ได้ชิ้นงานขนาดเท่ากัน และ
ประหยัดเวลาในการทางาน อีกทั้งได้ลวดลายที่เมื่อนามาต่อกันแล้วมีขาดที่เท่ากั นตามที่ออกแบบไว้ และลวดลายที่
ขึ้นรูปด้วยการกดแม่พิมพ์นี้ยังมีความคงทน ไม่แตกหักเสียหายง่ายอีกด้วย
(1) ดินน้ามัน (มากหรือน้อยแล้วแต่ชิ้นงาน)
(2) มีคัดเตอร์
(3) ปูนปอร์ตแลนด์
(4) น้ามันเครื่องใช้แล้ว
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(5) ทรายละเอียด

ภาพที่ 3 แม่พิมพ์สาหรับงานปูนปั้น กดแม่พิมพ์
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้เขียนบทความ ธนวรรธน์ หิริภุญชยานนท์ (2558)
4 คุณค่าของงานปูนปั้นชุมชนบ้านตอง
(1) คุณค่าทางศิลปกรรม งานปูนปั้นทั้ง 3 ประเภท ภายในชุมชนบ้านตองแสดงให้เห็นถึงคุณค่า
จากการสร้างสรรค์ผลงานจากภูมิปัญญาท้องถิ่นทางศิลปกรรม ที่ได้สืบทอดมากว่า 215 ปี จนสามารถพัฒนาและให้
เกิด
อัตลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่น และสวยงาม เป็นการสืบทอดงานพุทธศิลป์ และดารงรักษาแต่งแต้มพระ
ศาสนามาแต่ บรรพกาล
(2) คุณค่าทางศาสนา งานปูนปั้น เป็นงานประเภทพุทธศิลป์ เป็นเสมือนเครื่องมือในการสื บ
ทอดความงดงามทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากได้ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อประดับตกแต่งอาคารศาสนสถาน รวมถึงใช้ใน
พิธีกรรมทางศาสนา เช่น หอปราสาทเฟื้องใส่พระพุทธรูป จากคุณค่าดังกล่าวนี้ ทาให้งานปูนปั้นยังคงมีการสืบต่อ
เพื่อสามารถสะท้อนถึงความงดงามทางภูมิปัญญา ควบคู่กับพุทธศาสนาต่อไป
(3) คุณค่าทางประวัติศาสตร์ จากความเป็นมาของชุมชนบ้านตอง ที่มีมากว่า 215 ปีนั้น ยิ่งทา
ให้คุณค่าของงานปูนปั้น ทุนทางวัฒนธรรมเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น จากการริเริ่มทาปูนปั้นจากเจ้าอาวาส ครูบาคามูล
ธรรมวังโส ในอดีตจนกระทั่งปั จจุบัน ซึ่งผ่านยุ คผ่านสมัยมาถึ งปัจจุบัน ได้ผ่า นกระบวนการพั ฒนาความรู้ จน
กลายเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่า ประสบการณ์ลองผิดลองถูกของภูมิปัญญาสล่าล้านนาในอดีต นับเป็นทุนทาง
วัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่ง สะท้อนให้เห็นถึงบริบททางสังคม ประวัติศาสตร์ ในการพัฒนาชุมชนให้สามารถดารง
อยู่ได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
(4) คุณค่าทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมเป็นการแสดงออกของกลุ่มชน ที่มีการพัฒนาความเป็นอยู่
มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ซึ่งงานปูนปั้นของชุมชนบ้านตอง ได้ถูกยกระดับจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสู่มรดกทาง
วัฒนธรรมของชุมชน สะท้อนถึงความรุ่งเรือง ความเข้มแข็งและความร่วมมือของประชาชนในชุมชน ในการสืบทอด
วัฒนธรรมให้คงอยู่เรื่อยมา
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(5) คุณค่าทางเศรษฐกิจ การสร้างงานปูนปั้นภายในชุมชนบ้านตอง ถูกพัฒนาจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จากการรับใช้พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ประเพณี จนก่อให้เกิดมาซึ่งรายได้ การผันเอามาสร้าง
อาชีพ เป็นการเพิ่มมูลค่าทางศิลปกรรม ทาให้เกิดระบบเศรษฐกิจขึ้นในชุมชน โดยยึดอาชีพ สามารถหาเลี้ยงตนเอง
ได้ จากทักษะและการสั่งสมประสบการณ์ในการทางาน
5 สภาพปัญหาของงานศิลปกรรมปูนปั้น
(1) ปัญหาด้านการไม่เห็นคุณค่า จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคมและวัฒนธรรมปัจจุบัน มีการ
เข้ามาของกระแสความนิยมในการบริโภควัตถุจากต่างชาติเพิ่มมากขึ้น เยาวชนคนรุ่นใหม่จึงหันไปให้ความสนใจกับ
สิ่งเหล่านั้นเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ จากสิ่งเหล่านี้เองจึงส่งผลให้เกิดปัญหาในด้านการไม่
เห็นคุณค่าของงานปูนปั้นของเด็กรุ่นใหม่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สั่งสมมานาน เนื่องจากถูกมองไปในแง่มุมของความล้า
หลังทางศิลปกรรม เป็นสิ่งเก่าแก่ คร่าครี ไม่มีผลต่อการดารงชีวิตในปัจจุบัน ยิ่งเมื่อไม่เห็นซึ่งคุณค่าของงานประเภท
นี้แล้ว ยิ่งส่งผลโดยตรงต่อการสืบทอดงานปูนปั้น เพราะมีสาเหตุหลักๆ มาจากการมองไม่เห็นคุณค่าของมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาตินั่นเอง รวมถึงขาดการรับรู้การมีตัวตนของมรดกทางวัฒนธรรมประเภทนี้
(2) ปัญหาด้านการขาดผู้สืบทอด การผลิตชิ้นงานปูนปั้นภายในชุมชนบ้านตองนี้ ถึงแม้จะมีอยู่อย่าง
ยาวนาน แต่ปัญหาการขาดแคลนผู้สืบทอดงานช่าง ยังคงเป็นปัญหาหลัก ไม่ว่าจะเป็นงานด้านพุทธศิลป์ หรืองาน
ด้านหัตถศิลป์ทั่วไป เช่น กระถางต้นไม้ หรือ ปูนปั้นประดับสวน อนึ่งเนื่องจากงานปูนปั้นต้องอาศัยความอดทน
ความพากเพียรในการการผลิตในทุกขั้นตอน ทาให้ต้องใช้ความตั้งใจสูงในการลงมือทา และใช้ความปราณีต ซึ่งส่งผล
ให้คนที่ไม่สามารถผ่านขั้นตอนดังกล่าวมานั้น ทางานปูนปั้นต่อไปไม่ได้ จึงเป็นปัญหาที่สะสมมาตลอดถึงปัจจุบัน การ
ขาดผู้สืบทอดงานปูนปั้นนี้ ทาให้ขาดการทดแทนแรงงาน รวมถึงการขาดการสืบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นเดิม อันมีผลให้
ในปัจจุบันขาดกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ในส่วนการผลิตงานไป ถึงแม้วา่ จะยังพอมีคนรุ่นใหม่เข้ามาศึกษาและ
ลงมือปฏิบัติอยู่บ้าง แต่ถือว่าน้อยมาก โดยเฉพาะด้านงานหัตถศิลป์ จนอาจจะทาให้ไม่มีการสืบทอดต่อไปก็เป็นได้
(3) ปัญหาด้านเศรษฐกิจ แต่เดิมการผลิตชิ้นงานปูนปั้นภายในชุมชนบ้านตอง เป็นการผลิตขึ้นมาเพื่อใช้
ตกแต่งวัดวาอารามในระแวกบริเวณหมู่บ้านใกล้ๆ กัน แต่เมื่อมีความต้องการจากวัดอื่นๆ ในจังหวัดต่างๆ ภายนอก
มากขึ้น จึงเริ่มมีการค้าขายแลกเปลี่ยนแรงงานมากขึ้นตามลาดับ จากการเริ่มสรรค์สร้างงานปูนปั้นเพื่อตกแต่งวัดวา
อารามในบริเวณใกล้เคียง กลายเป็นการว่าจ้างจากวัดต่างถิ่น จึงทาให้มีความต้องการช่างปั้นจานวนมากขึ้น และเพิ่ม
จากงานพุทธศิลป์เป็นงานปั้นอื่นๆ ที่เป็นงานหัตถศิลป์เพื่อการตกแต่งอาคารบ้านเรือน อาทิ รูปปั้นสัตว์ประยุกต์
ตุ๊กตา และงานปูนปั้นแบบประยุกต์อื่นๆ งานพุทธศิลปกรรมในชุมชนบ้านตอง
5 การถ่ายทอดความรู้อาชีพช่างพุทธศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมของช่างบ้านตอง
งานพุทธศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมของชุมชนช่างบ้านตอง ตาบลเวียงยอง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
ได้รับการถ่ายทอดมาหลายชั่วอายุคน มีความต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนาน แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าหลักฐานทาง
เอกสารต่ า งๆ ที่ บั น ทึ ก เรื่ อ งราวของงานประเภทนี้ ไม่ ป รากฏว่ า มี ผู้บั น ทึ ก ไว้ ใ ห้ ค นรุ่น หลังได้ศึ ก ษามากนัก
เนื่องจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ในอดีตนั้น เป็นการศึกษาจากการปฏิบัติงานจริง เรียนรู้จริง อาจจะมีการกล่าวถึง
หลักฐานประวัติความเป็นมาของงานพุทธศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมของช่างในชุมชนในลักษณะกว้างๆ เท่านั้น
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ดังนั้นกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้อาชีพช่างพุทธศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมแบบล้านนาของสล่าวัดบ้านตอง
จึงได้ข้อมูลจากการบอกเล่าของช่างปั้นในปัจจุบัน และจับใจความสาคัญจากประวัติช่างพื้นบ้านแต่ละบุคคล
การถ่ายทอดความรู้อาชีพช่างพุทธศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมของสล่าบ้านตอง ที่ได้จากการสัมภาษณ์
ช่างผู้ชานาญการ เป็นผู้ให้องค์ความรู้ และผู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้รุ่นต่างๆ แล้วนามาวิเคราะห์ในภาพรวมเพื่อหา
ข้ อ สรุ ป ทั้ งที่ เ ป็ น ส่ ว นร่ ว มกั น และแตกต่ า งกั น เกี่ ย วกั บ การถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ อ าชี พ ช่ า งพุ ท ธศิ ล ปกรรมและ
สถาปัตยกรรม ของสล่าบ้านตองโดยนาเสนอประเด็นสาคัญต่างๆ ดังนี้
(1) แรงจูงใจการเรียนรู้
1.1 เกิดจากสภาพแวดล้อม การได้พบ ได้เห็นการทางานในการสร้างสรรค์งานพุทธศิลปกรรม
และสถาปัตยกรรมการสร้างวัดอยู่ทุกๆ วัน เป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความต้องการที่จะเรียนรู้ ทาตามแบบอย่างและมี
ผลงานเป็นของตน การจูงใจจากสภาพแวดล้อมบางครั้ง เกิดการเรียนรู้ด้วยใจรักในงานศิลปะ การเห็นความสาเร็จ
ของช่ า งรุ่ น ก่ อ นและการปลู กฝังของบรรพบุรุ ษที่ ผ่า นมา และจากสภาพแวดล้อมที่ ครอบครั วมี ท รัพ ยากรและ
เครื่องมือที่พร้อมสาหรับการเรียนรู้อยู่แล้ว สามารถที่จะเข้าไปรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ได้เลย หากลูกหลานคน
ไหนที่มีความสนใจในงานศิลปะประเภทนี้แล้ว ก็จะเฝ้าดูและหัดทาตามอยู่เสมอ จนสามารถสรรค์สร้างงานได้ด้วย
จินตนาการของตนเอง
1.2 การได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากผู้ ใ หญ่ ใ นครอบครั ว ซึ่ ง ท างานเป็ น ช่ า งพุ ท ธศิ ล ปกรรมและ
สถาปัตยกรรมสล่าวัด หรือเป็นผู้กระตุ้นและส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกหลานเกิดความสนใจในสิ่งนั้นตามไปด้วยการ
ถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ในครอบครัว ก็จะให้การสนับสนุนให้ความรู้ทั้งทางด้านวิชาชีพ ด้าน
จริยธรรม ด้านศีลธรรม เช่น หลังเด็กๆ เลิกเรียนตอนเย็นก็จะมานั่งคุยกับช่างปูนปั้น ทุกวัน และในช่วงวันหยุดหาก
ผู้ปกครองที่เป็นช่างรับงานไม่ไกลจากที่บ้าน หรือไปกลับทุกวันเด็กๆ ก็จะไปตามผู้ปกครองที่เป็นช่างเหล่านั้น เด็กๆ
จะถู ก สอนให้ ฝึ ก หั ด ตั้ งแต่ ก ารจั บ เครื่ อ งมื อ การใช้ เ ครื่ อ งมื อ ไปจนถึ งการผสมปู น การขึ้ น โครงสร้ า ง การขึ้ น
รายละเอียดงานศิลป์ต่างๆ จากข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า บุคคลในครอบครัวเป็นแรงผลักดันหรือกระตุ้นให้เกิดการ
เรียนรู้ และสิ่งที่เรียนรู้เป็นความรู้ที่ถ่ายทอดต่อๆ กันมาจากบรรพบุรุษ และผู้รับการถ่ายทอดก็คือลูกหลานหรือเครือ
ญาติ
1.3 ความสนใจส่วนตัว และมีใจรักใจชอบของผู้รับการถ่ายทอด เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความ
มานะพยายามและขวนขวาย ที่จะเข้าไปเรียนรู้และปฏิบัติในสิ่งที่น่าสนใจและมีใจรักใจชอบของผู้รับการถ่ายทอด ได้
เห็นความสาเร็จและได้รับการปลูกฝังมาจากช่างพุทธศิลปกรรมที่มีประสบการณ์ จึงมีความชอบ สนใจในการรับการ
ถ่ายทอดความรู้งานพุทธศิลปกรรมด้วยใจรัก ทาให้เกิดความต้องการที่จะเรียนรู้และยังเป็นแรงกระตุ้นที่จะต้องทาให้
บรรลุผลสาเร็จ
1.4 การจูงใจด้านเศรษฐกิจ ผู้ที่เข้ามารับการถ่ายทอดส่วนหนึ่งเห็นว่า ถ้ามีความรู้ความชานาญ
จะสามารถนาไปประกอบอาชีพหรือทารายได้ให้กับตนเอง และครอบครัว ก็เป็นมูลเหตุหนึ่งที่จูงใจให้เข้ามาเรียนรู้
และจากการประกอบอาชีพของสล่าวัด ที่ประสบความสาเร็จมีรายได้ที่ดีพอสมควร สามารถสร้างฐานะตนเองได้
เป็นอาชีพที่สุจริต
1.5 ความต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จากการที่ช่างบางคนเมื่อสมัยก่อนมีอาชีพคือการ
ทานา ทาสวน พอมีเวลาว่างจากการทางานจึงหาอะไรทาในเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทาให้เกิดการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ
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ขึ้น ปัญหาจากการว่างงานยังไม่มีงานอื่นทาก็จะมาทางานในแขนงนี้ก่อนเพื่อให้เวลาว่างเป็นประโยชน์ และเมื่อเห็น
ว่ามีรายได้ที่ดี ก็สามารถที่จะประกอบอาชีพได้ ดังจะเห็นได้จากคาบอกเล่าของช่างที่สืบทอดช่วงต่อมา
(2) การถ่ายทอดความรู้
2.1 วิธีการถ่ายทอด
2.1.1 ให้ผู้รับการถ่ายทอดดูแบบอย่างการปฏิบัติงานของผู้ถ่ายทอดอยู่เป็นประจาใน
ชีวิตประจาวัน การเรียนรู้ในลักษณะนี้จะต้องเริ่มจากการสังเกตจากการปฏิบัติงาน กระบวนการทางาน รวมทั้ง
สังเกตอุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือในการทางานที่มีอยู่ เมื่อพอเข้าใจในกระบวนการทางานแล้วจึงสามารถให้ทดลอง
เลียนแบบได้
2.1.2 ให้ผู้รับการถ่ายทอดดูตัวอย่างชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว เป็นการเรียนรู้โดยการ
อาศัยการสังเกตรายละเอียดจากสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ใกล้ตัว และทดลองทาตามตัวอย่าง การทดลองงานปูนปั้น จะ
เริ่มการเรียนรู้โดยที่ไปเป็นลูกมือฝึกหัดก่อน แล้วค่อยสังเกตวิธีการปฏิบัติงานของผู้ถ่ายทอด เมื่อผู้รับการถ่ายทอดมี
ความเข้าใจในกระบวนการทางานขึ้นมาบ้างจึงจะเริ่มงานจากสิ่งที่ง่ายๆ ไปหาสิ่งที่ยากๆ เป็นลาดับขั้นตอน และฝึก
ให้เกิดความชานาญ
2.1.3 ผู้ถ่ายทอดทาให้ดู โดยทาให้ดูอย่างช้าๆ แล้วให้ผู้รับการถ่ายทอดทาตามทีละ
ขั้นตอน เป็นการสอนตัวต่อตัว จนกว่าผู้รับการถ่ายทอดจะเข้าใจและทาต่อไปเองได้ โดยให้ทดลองแกะดินน้ามันทา
แบบ หรื อ ปั้ น อย่ า งง่ า ยไปก่ อ น จนสามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ ค รบทุ ก ขั้ น ตอน และหลากหลายรู ป แบบ จนถึ งสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามจินตนาการของตน จึงปล่อยให้ปฏิบัติจริงทั้งหมดตามสภาพการทางานในชีวิตประจาวัน การ
ถ่ายทอดแบบนี้มีข้อดีคือ เมื่อเกิดข้อสงสัยสามารถซักถามได้ทันที ทาให้เกิดความรู้ที่ยั่งยืนและจดจา ถ้าเกิดปัญหาใน
การทางานในวันข้างหน้า ก็สามารถนาประสบการณ์ไปแก้ไขได้
2.1.4 ให้ผู้รับการถ่ายทอดฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง โดยนาความรู้ที่ได้สะสมหรือได้รับมา
ในการฝึกทาด้วยตนเอง ทาให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ การเรียนรู้ในสภาพที่เป็นจริง ใช้อุปกรณ์การเรียนจาก
ของจริง เน้นกระบวนการทางานและฝึกปฏิบัติ การประเมินผล ก็จะประเมินการทางานและผลงานของตนเองได้
การประเมินจะต้องดูที่คุณภาพของงานเป็นหลัก และถ้าชานาญมากขึ้นก็จะสามารถที่จะรับงานเองได้ การถ่ายทอด
วิธีนี้อาจจะต้องพบปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า ที่จะต้องเรียนรู้และแก้ไขปัญหาเฉพาะ และต้องฝึกเรียนรู้และแก้ไข
ปัญหานั้นด้วยตนเอง ประสบการณ์จะทาให้รู้จักวิเคราะห์แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งขึ้น และเรียนรู้การทาได้ถูกวิธี
มากขึ้น
2.1.5 ผู้ถ่ายทอดบอกเล่าในลักษณะอธิบาย และแนะนาในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงาน
พุทธศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม หากผู้รับการถ่ายทอดได้รับองค์ความรู้จากผู้ ถ่ายทอดหลายๆ ท่าน ก็จะเกิดการ
สร้างเทคนิคและวิธีการแตกต่างกันออกไป
2.1.6 ให้ผู้รับการถ่ายทอดปฏิบัติจริงไปพร้อมๆ กับผู้ถ่ายทอดในลักษณะการทางาน
จริง โดยเริ่มแรกมักเริ่มต้นงานให้ดูก่อ นหลังจากนั้นปฏิบัติไปพร้อมๆ กันโดยจะคอยกากับดูแลอย่างใกล้ชิด เมื่อมี
ประสบการณ์มากขึ้น ก็จะมอบหมายงานให้รับผิดชอบและปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จได้
2.2 ขั้นตอนการถ่ายทอด
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- ก่อนการเรียนหรือการฝึก จะมีการตรวจสอบพื้นฐานของผู้รับการถ่ายทอดก่อนว่า
จะเริ่มฝึกหรือเน้นในส่วนใดก่อน พื้นฐานดังกล่าวคือ การเป็นงานปูน การเป็นงานออกแบบลวดลาย หรือการเป็น
งานออกแบบโครงสร้าง นอกจากนั้นยังต้องตรวจสอบว่าผู้ที่มารับการถ่ายทอดความรู้มีความอดทน มีใจรักกับงานนี้
เพียงใด หรือว่ามาทาเพราะว่าตกงาน ซึ่งเป็นการตรวจความพร้อมทางด้านจิตใจ พฤติกรรมของผู้ที่ได้รับการ
ถ่ายทอดในขั้นนี้ คือการเตรียมวัสดุ เช่น การร่อนทราย การผสมปูน การตาปูน ตรงนี้แต่ละคนจะใช้เวลาไม่เท่ากัน
- ให้ผู้รับการถ่ายทอดสะสมความรู้จากการสังเกตรายละเอียดการปฏิบัติงานของช่าง
ศิลป์ โดยศึกษากระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ในการทางาน
- ให้ผู้รับการถ่ายทอด จัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุให้พร้อมสาหรับการฝึกมาปฏิบัติ เช่น
ช่างปูนปั้น มีรายละเอียดในการเตรียมการฝึกดังนี้
1. การเตรียมปูน ปูนสาหรับที่ใช้ในงานปูนปั้นมีอยู่ 2 ชนิด คือ
1.1 ปูนซีเมนต์ คือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ สาหรับใช้ในการโกลนและขึ้น
ลวดลายต่างๆ หรือหากเป็นงานกดพิมพ์ ก็ใช้ปูนชนิดนี้
1.2 ปูนขาว คือ ปูนขาวชนิดที่ใช้หินเผาไฟจนกลายเป็นขึ้เถ้า ส่วนผสมของ
ปูนชนิดนี้คือ ปูนขาว, ทราย, น้ามันละหุ่ง
2. การตาปูน เป็นขั้นตอนที่ต่อจากการเตรียมวัสดุต่างๆ ที่เป็นส่วนผสมของปู นปั้น
แล้วนามาผสมกันและตาให้เข้ากัน โดยประดิษฐ์ครกกระเดื่องแบบใช้มอเตอร์ ตาจนปูนเป็นเนื้อเดียวกัน เหนียวจับ
ตัวกันดี พอที่จะนาไปปั้นได้ แต่การที่จะตาปูนมาถึงขั้นปั้นได้ ต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยทีเดียว
3. เครื่องมือของงานปูนปั้นชนิดต่างๆ
- ครกตาปูน ใช้ครกหินขนาดใหญ่ที่ใช้ตาข้าวในสมัยก่อนมาดัดแปลงแล้ว
ประยุกต์ ใช้กับมอเตอร์ไฟฟ้า
- ตะแกรง ใช้ตะแกรงลวดตาถี่ สาหรับร่อนทราย และร่อนปูนขาว ก่อนนาเข้า
เครื่องตาปูน
- เกรียง ใช้เกรียงเหล็กขนาดต่างๆ กัน สาหรับขึ้นรูปและการกรีดลวดลายบน
เนื้อปูน
- กระบะ ใส่ปูน ลักษณะคล้ายกับกะละมัง แต่เป็นพลาสติกขนาด กว้าง 80
เซนติเมตร ยาว 1.20 เมตร
- แปรงหรือภู่กัน ใช้สาหรับปัดทาความสะอาดและแต่งลวดลาย
- ถังน้า ใช้สาหรับไว้ตักน้าเติมเวลาปูนแห้ง
- ค้อนเหล็ก ใช้สาหรับตอกและทุบ
- ดินสอช่างไม้ ใช้สาหรับขึ้นลายก่อนทาการปั้น
- เหล็กลวด ใช้สาหรับทาแกนหรือโครงสร้างภายใน
(3) ปัญหาและอุปสรรคของการถ่ายทอด
3.1 ปัญหาด้านผู้ถ่ายทอด ได้แก่ ผู้ถ่ายทอดมีโอกาสที่จะได้แสดงความรู้ ความสามารถ ให้กับคน
รุ่นหลังได้เห็นและจดจาเป็นแบบอย่างได้น้อย เนื่องจากสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ผู้ถ่ายทอดส่วนใหญ่
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เป็นผู้สูงอายุ บางท่านสุขภาพไม่แข็งแรงเป็นอุปสรรคต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ และผู้ถ่ายทอดมักจะถ่ายทอดให้
เฉพาะคนใกล้ชิดหรือญาติสนิทหรือไม่ก็จะให้เวลากับงานประจาอย่างเดียว ไม่มีเวลาถ่ายทอดให้ผู้อื่น ทาให้ไม่มีการ
ถ่ายทอดอย่างแพร่หลายแก่บุคคลอื่นๆ ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาในชุมชนบ้านตอง จึงควรมี
การสนับสนุนให้จัดทาเนียบผู้ถ่ายทอดองค์ความรู เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาวางแผนในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม โดยจัดทาในรูปแบบของสื่อมัลติมีเดีย การทา Application หรือ การทาวีดีทัศน์การถ่ายทอดลง
Youtube เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่ต้องการจะมารับการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านได้อย่างกว้างขวางต่อไป
3.2 ปัญหาด้านผู้รับการถ่ายทอด พบว่าขาดผู้ที่จะมารับการถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ้าน ผู้รับการถ่ายทอดรุ่นหลังไม่มีเวลาให้กับการถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอย่างจริงจัง ไม่มี
เวลาฝึกหัดอย่างเต็มที่ เวลาฝึกกับผู้ถ่ายทอดไม่ตรงกันทาให้ขาดความต่อเนื่อง ประกอบกับขาดความอดทน มานะ
พยายาม ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเสนอรูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านด้วยสื่อสมัยใหม่
โดยการฝึกฝน และเรียนรู้ได้ทุกเวลาที่ผู้รับการถ่ายทอดต้องการฝึกฝน โดยผ่านทาง Application, Youtube สื่อ
โซเชียลมีเดียต่างๆ ประกอบกับเด็กรุ่นใหม่เปิดรับสื่อสมัยใหม่มากมาย ก่อให้เกิดกระแสนิยมในสื่อเหล่านี้ ทาให้เกิด
การกระตุ้นจิตสานึกมองเห็นถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง
สรุปผล
จากการศึกษาทั้งทางภาคเอกสารและภาคสนามซึ่งในการศึกษาองค์ความรู้ทางพุทธศิลปกรรมในครั้งนี้ ใน
ภาคเอกสารผู้วิจัยได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของสล่าวัดพุทธศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม ของช่างบ้านตอง ตาบล
เวียงยอง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน รวมทั้งลักษณะของงานพุทธศิลป์ในชุมชน ตลอดจนคุณค่าและความสาคัญของ
มรดกทางวัฒนธรรมงานพุทธศิลปกรรม
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้พบว่าปัญหาในการถ่ายทอดองค์ความรู้ยังมีอุปสรรคและปัญหาในการถ่ายทอดองค์
ความรู้ เนื่องจากไม่มีการจัดตั้งกลุ่มหรือองค์กรเฉพาะขึ้นมา จึงนาเสนอให้มีการจัดตั้งกลุ่มหรือโครงการในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ขึ้น เพื่อจัดการเรียนรู้มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของสล่าวัดสาหรับเยาวชนรุ่นต่อไป
1. รูปแบบและวิธีการจัดการอนุรั กษ์และพัฒนางานปูนปั้น ของชุมชนบ้านตองอย่างมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน
(1) โครงการทดลองจัดตั้ง “โรงเรียนฝึกสอนสล่าปูนปั้นรุน่ ใหม่” เพื่อเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาความรู้งาน
ปูนปัน้ ของชุมชนบ้านตอง อย่างมีส่วนร่วมของประชาชน
(1.1) ลักษณะโครงการ เป็นกิจกรรมดาเนินการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาความรู้งาน
ปูนปั้น ในเขตชุมชนบ้านตอง ตาบลเวียงยอง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน ที่ดาเนินการโดยภาคประชาชน และได้รับ
การสนับสนุนจากเครือข่ายองค์กรทางศิลปวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(1.2) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนางานปูนปั้น ของชุมชนบ้าน
ตอง ตาบลเวียงยอง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน ให้บรรลุเป้าหมายของการเป็นแหล่งเรียนรู้ ทางศิลปวัฒนธรรมของ
ชุมชน และสามารถเผยแพร่องค์ความรู้ จนเป็นตัวอย่างด้านการอนุรักษ์แก่ชุมชนอื่นๆ ต่อไป
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(1.3) การบริหารจัดการ โรงเรียนฝึกสอนสล่าปูนปั้นรุ่นใหม่ การบริหารจัดการโรงเรีบ
นฝึกสอนสล่าปูนปั้นรุ่นใหม่ อยู่ในรูปแบบของคณะกรรมการซึ่งจะประกอบด้วย (1) ฝ่ายวัด ได้แก่ เจ้าอาวาส พระ
ลูกวัด และกลุ่มช่างปูนปั้นของวัด (2) ฝ่ายชาวบ้านในชุมชนบ้านตอง ได้แก่ ตัวแทนจากกรรมการชุมชน ตัวแทนจาก
กลุ่มหนุ่มสาวของชุม ชน และช่างปูนปั้นที่เป็นผู้รับเหมาอิสระ (3) ฝ่ายเครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อประสาน
ความร่วมมือระหว่างชุมชนให้สามารถดาเนินการตามโครงการดังกล่าวให้ประสบความสาเร็จ
(1.4) กิจกรรมและวิธีการดาเนินการ เป็นกิจกรรมปรับปรุงศาลาการเปรียญที่ไม่ได้ใช้
ประโยชน์ ให้เป็นโรงเรียนฝึกสอนช่างปูนปั้นรุ่นใหม่ รวมทั้งการจัดหาโต๊ะสาหรับวางชิ้นงานในขณะเรียน การจัดหาที่
ชาระล้างอุปกรณ์หลังจากการเรียนเสร็จสิ้น การจัดวางงานปูนปั้นตัวอย่าง นามาจัดแสดง ตลอดจนการนาเสนอ
ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และรูปแบบวิธีการดาเนินงานปูนปั้นซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน โดยอาศัยความ
ร่วมมือด้านแรงงานจากประชาชนในชุมชน และเครือข่าย
2. การเผยแพร่องค์ความรู้ทางพุทธศิลปะสถาปัตยกรรมของสล่าวัดด้วยสื่อสมัยใหม่ เพื่อรักษามรดก
ทางวัฒนธรรมให้เกิดการเรียนรู้ที่ง่าย รวดเร็ว และสะดวกต่อผู้สนใจทั่วไป
การส่งผ่านองค์ความรู้งานพุทธศิลปกรรมเหล่านี้ ในอดีตเป็นการเรียนรู้ด้วยวิธีปฏิบัติ ซึ่งผู้ที่ผันตัวเข้ามา
เป็น สล่าวัด ต้องทางานกับสล่าเก๊า หรือนายช่างใหญ่ เพื่อเรียนรู้วิธีการ การปฏิบัติการ ขั้นตอน ตลอดจนการทางาน
เป็นเวลานานหลายปี จึงเกิดความรู้ความชานาญการ แต่ในปัจจุบันโลกวิวัฒนาการเปลี่ยนไป และวัยรุ่นยุคใหม่ไม่
เห็นคุณค่าในงานพุทธศิลปกรรมเหล่านี้ ระบบการเรียนรู้เปลี่ยนไป สื่อสมัยใหม่เปลี่ยนโลกใบนี้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะ
เป็น Facebook, Line, Twitter ล้วนแล้วแต่เข้ามามีบทบาทในการสื่อสารเป็นอย่างมาก เราจะเห็นได้ว่าหนังสือ
และวารสารได้ปิดตัวลงหลายเล่มในปีที่ผ่านมา สืบเนื่องด้วยผู้คนหันมารับข่าวสารด้วยสื่อสมัยใหม่แทบทั้งสิ้น จาก
การสารวจสถิติผู้ใช้ Social Media ในไทย จากงาน Thailand Zacial Awards 2016 มีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
สถิ ติ ต่ างๆ บนโลก Social Media ในไทยมากมาย เราต้ อ งยอมรั บ ว่า โลกขับ เคลื่อ นด้ว ย (Digital Data) เพราะ
Social Media ได้เปลี่ยน ชีวิตของเราเรียบร้อยแล้ว รวมถึงการดาเนินธุรกิจต่าง ๆ การประชุม การสัมมนาวิชาการ
จากเดิมทีต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูง ปัจจุบันสามารถใช้ Skype, Hangouts, Video Call ในการประชุมกันได้ ลูกค้าไม่ต้อง
ไปที่ Shop เพื่อสั่งสินค้ามี Lazada, Kaidee หรือแม้กระทั่งต้องการข้อมูลความช่วยเหลือจากแบรด์ เพียงแค่โพสต์
ไปยัง Pantip, หรือ Facebook เราก็จะได้ข้อมูลจากแบรด์ ไม่ต้องรีบกลับบ้านไปดูทีวี เพราะทีวีมีอยู่ในมือถือทุกคน
รูปแบบการสร้างสื่อดิจิทัล (Digital) ในการเรียนรู้แบบร่วมสมัยนั้น จะเริ่มจากผู้รับสารย้อนกลับมายังผู้ส่งสาร โดย
การติดตั้ง คิวอาร์โค้ท (QR Code) ที่ตัวงานสถาปัตยกรรม เช่น พระวิหาร เจดีย์ ซุ้มโขง หอไตร โดยเมื่อกลุ่มผู้สนใจ
ได้เข้าไปชมงานศิลปะเหล่านั้น เกิดความสนใจในการเรียนรู้ ก็สามารถใช้ตัวอ่านคิดอาร์โค้ท ในโทรศัพท์สมาทโฟน
(Smart Phone) เข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้
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รูปแบบของการเข้าถึงข้อมูลดิจิทลั (Digital Data)

เมื่อการรับรู้ข่าวสารของโลกเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นเพื่อให้เป็นการ อนุรักษ์และสืบสานองค์ความรู้งาน
พุทธศิลปะสถาปัตยกรรมสล่าวัด เป็นแบบยั่งยืนจึงควรปรับวิธีการส่งสารให้มีความร่วมสมัย และสามารถเข้าถึงได้
โดยง่าย อีกทั้งมีความสะดวกและเข้าใจง่ายต่อตัว สล่าวัดเอง ซึ่งองค์ความรู้ในแต่ละแขนงวิชาการ จะถูกบันทึกเก็บ
ไว้ใน Clound เป็น Digital Data ตัวสล่าเองย่อมได้ประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้โดยง่าย และผู้ว่าจ้างงาน
หรือ ผู้สนใจในศิลปวิทยาการเหล่านี้ ก็เข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้โดยง่ายเช่นกัน อีกทั้งเป็นการจรรโลงไว้ซึ่งมรดกทางภูมิ
ปัญญาของช่างสล่าล้านนาให้มีความร่วมสมัย และสามารถสร้างคุณค่าสู่เวทีโลก
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อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัย “การอนุรักษ์และสืบสานองค์ความรู้งานพุทธศิลปกรรมของสล่าวัดบ้าน ตองด้วยสื่อ
สมัยใหม่ ในชุมชนบ้านตอง ตาบลเวียงยอง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน ” ผู้ที่สืบทอด งานพุทธศิลปะสถาปัตยกรรม
เหล่านี้ หรือที่เรียกว่า “สล่าวัด” ในยุคการเปลี่ยนผ่านของวัฒนธรรมที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว จนแทบปรับตัวไม่ทันทา
ให้เด็กรุ่นใหม่มีการศึกษาสูงขึ้น รับรู้สังคมโลกได้กว้างขึ้นในขณะเดียวกันที่การส่งเสริมและการอนุรั กษ์ ให้เห็นถึง
คุณค่าแห่งมรดกทางวัฒนธรรมด้านพุทธศิลปะสถา ปัตยกรรมนี้กลับถูกลืม ขาดการอนุรักษ์สานต่อ “สล่าวัด” บ้าน
ตองที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน อายุของสล่าของเหล่านั้นก็ย่างเข้าสู่วัยชรา ถือว่าเป็นช่วงสุดท้ายของการส่งต่อภูมิปัญญา
เหล่านี้ หากเด็กรุ่นใหม่ยังคงมองไม่เห็นคุณค่าของงานพุทธศิลปกรรมของบรรพบุรุษที่ได้สืบทอดกันมากกว่า 200 ปี
ในอนาคตหากวัดวาอารามในยุคปัจจุบันได้เสื่อมสลายลงตามกฏแห่ งไตรลักษณ์ ย่อมขาดผู้สานต่องานบูรณะงาน
พุทธศิลปกรรมแบบ ชาวยอง เมื่อถึงกาลนั้นศิลปะคงถูกเปลี่ยนไปเป็นแบบอื่น หรือถูกกลืนด้วยศิลปกรรมรูปแบบอื่น
มาแทนที่ไป
ความสาคัญและคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม งานพุทธศิลปะสถาปัตยกรรมถือได้ว่าเป็นงานที่มีคุณค่า
ทางด้านจับต้องได้ (Tangible) โดยชิ้นงาน และยังมีคุณค่าทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible) คือด้านภูมิ
ปัญญาที่ส่งทอดองค์ความรู้เหล่านั้น โดยสรุปคุณค่าของงานพุทธศิลปะสถาปัตยกรรมได้ คือ คุณค่าทางศาสนา งาน
ปูนปั้น เป็นงานประเภทพุทธศิลป์ เป็นเสมือนเครื่องมือในการสืบทอดความงดงามทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากได้
ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อประดับตกแต่งอาคารศาสนสถาน รวมถึงใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา คุณค่าทางประวัติศาสตร์ จาก
ความเป็นมาของชุมชนบ้านตอง ที่มีมากว่า 215 ปีนั้น ยิ่งทาให้คุณค่าของงานพุทธศิลปะสถาปัตยกรรม ทุนทาง
วั ฒ นธรรมเหล่ า นี้ เ พิ่ ม มากขึ้ น ตั้ ง แต่ อ ดี ต จนกระทั่ ง ปั จ จุ บั น ซึ่ ง ผ่ า นยุ ค ผ่ า นสมั ย มาถึ ง ปั จ จุ บั น ได้ ผ่ า น
กระบวนการพัฒนาความรู้ จนกลายเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่า ประสบการณ์ลอง ผิดลองถูกของภูมิปัญญาสล่า
ล้านนาในอดีต นับเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่ง สะท้อนให้เห็นถึงบริบททางสังคม ประวัติศาสตร์ ใน
การพัฒนาชุมชนให้สามารถ ดารงอยู่ได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คุณค่าทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมเป็นการ
แสดงออกของกลุ่มชน ที่มีการพัฒนาความเป็นอยู่มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ซึ่งงานพุทธศิลปะสถาปัตยกรรมของ
ชุมชนบ้านตอง ได้ถูกยกระดับจากภูมิปัญญาท้องถิ่ นมาสู่มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน สะท้อนถึงความรุ่งเรือง
ความเข้มแข็งและความร่วมมื อของประชาชนในชุ มชน ในการสืบทอดวัฒนธรรมให้ค งอยู่เรื่ อยมา คุ ณค่ า ทาง
เศรษฐกิจ การสร้างงานปูนปั้นภายในชุมชนบ้านตอง ถูกพัฒนาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ถือเป็นทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรม จากการรับใช้พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ประเพณี จนก่อให้เกิดมาซึ่งรายได้ การผันเอามาสร้าง
อาชีพ เป็นการเพิ่มมูลค่าทางศิลปกรรม ศาสนสถานเหล่านั้นกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งคน
ไทย และคนต่างชาติ สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศชาติอย่างมากมาย และส่งผลต่อหน่วยชุมชนทาให้เกิดระบบ
เศรษฐกิจขึ้นในชุมชนอย่างยั่งยืน
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แนวทางการเพิ่มมูลค่าพิณอีสาน บ้านท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
Esan Phin Development Methods at Baan Ths Rua, Nawha District,
Nakhon Phanom Province
ธีรวุฒิ มูลเมืองแสน1
บทคัดย่อ
พิณเป็นเครื่องดนตรีอีสานเป็นประเภทเครื่องสาย ใช้ลักษณะการการดีดในการบรรเลง มีลักษณะคล้าย
กีตาร์แต่มีขนาดเล็ก พิณเป็นเครื่องดนตรีที่อยู่คู่กับวัฒนธรรมชาวอีสานมายาวนาน มีความสาคัญในวิถีชีวิตชาวอีสาน
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาการวิจัยครัง้ นี้มีวัตถุประสงค์ แนวทางการเพิ่มมูลค่า
พิณบ้านท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม วิธกี ารได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีที่มีโครงสร้าง แบบสัมภาษณ์แบบ
มีที่ไม่มีโครงสร้าง แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม แบบสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และนานาเสนอผลงานการวิจยั ในรูปแบบ
พรรณนาวิเคราะห์
ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการสร้างพิณอีสาน บ้านท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม เป็ นแหล่ง
ผลิตและจาหน่ายเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานที่ใหญ่ที่สุด โดยสามารถผลิตเครื่องดนตรีอีสานได้เป็นจานวนมาก แนว
ทางการเพิ่มมูลค่าพิณบ้านท่าเรือ แบ่งเป็น ปัจจัยด้านการผลิต ประกอบด้วย วัสดุอุปกรณ์ วัตถุดิบและการเตรียม
วัตถุดิบ ขั้นตอนและวิธีการสร้างพิณอีสาน ปัจจัยในการเพิ่มมูลค้า ในด้านการเพิ่มมูลค่าพิณอีสาน ประกอบด้วย
พัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาด้านคุณภาพวัสดุอุปกรณ์ เพื่อพัฒนาด้านการบรรเลงให้สามารถบรรเลงได้ทั้งระบบ
เดิมและระบบสากล
คาสาคัญ : แนวทางการเพิ่มมูล พิณอีสานบ้านท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

1

สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยนครพนม
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Abstract
Phin is and Esan ethnic stringed musical instrument. Phin can be played by strumming.
Phin is like quitter but it is smaller. Phin has existed with Esan ethnic culture for long time. It is vital
in Esan lifestyle. This qualitative research aimed to examine; Guidelines for increasing the value of
Ban Harap Pier, Na Wa District, Nakhon Phanom Province, Methods including Structured interview
form Unstructured interview form Participatory observation form Non-participant observation form
And presenting research results in descriptive analysis form
The results of the study indicated that making processes at Baan Ths Rua, Nawha District,
Nakhon Phanom Province is the biggest Esan musical instrument source of production and
distribution. The production capacity is much more when comparing with the other sources.
Guidelines for increasing the value of the harbor house harps. Divided into production factors,
consisting of materials, equipment, raw materials and raw material preparation. Steps and methods
for creating the northeast harp. Factors in increasing the value in terms of value added phin. to
consist of Develop the production process Develop quality of materials, In order to develop the
instrumentation to be able to play both the original system and the international system
Key words: Guideline for increasing information, Baan Ths Rua, Nawha District, Nakhon Phanom
Province
บทนา
พิณบ้านท่าเรือเป็นเครื่องดนตรีอีสานประเภทเครื่องสาย พิณเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานอันมีบทบาท
ต่อกลุ่มชาติพันธ์พื้นที่ จั งหวัดนครพนมเป็นเวลานานในรูปแบบศิลปะการแสดงผสมผสานการแสดงหมอลา การ
บรรเลงเพลง และลายลาต่าง ๆ พิณพื้นบ้านแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ พิณโปร่ง พิณโปร่งไฟฟ้า และพิณไฟฟ้า แยก
ออกไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้บรรเลงในแต่ละประเภท พิณเป็นที่นิยมในการนาเอามาบรรเลงในวงดนตรีหลาย
ประเภทในปัจจุบัน เช่น วงดนตรีโปงลาง วงดนตรีลูกทุ่ง วงดนตรีหมอลา กระทั่งการนาไปบรรเลงในพิธีมงคลต่าง ๆ
วัฒนธรรมการบรรเลงพิณในสังคมอีสานยังเป็นวัฒนธรรมที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย มีการพัฒนาในรูปแบบ
การบรรเลง บทเพลง และเครื่องดนตรี จากการบันทึกสันนิษฐานว่า พิณเข้ามาในประเทศไทยประมาณ 1,000 ปี
โดยรับเอาวัฒนธรรมมาจากประเทศจีนตอนใต้ และชาวอีสานได้ใช้พิณเป็นเครื่องดนตรีบรรเลงในวัฒนธรรมมาแต่
สมัยโบราณ พัฒนาการของพิณอีสาน พัฒนามาจาก “สะนู” หรือ “ธนู” เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย ขึ้นสาย
เป็นรูปคันธนู ใช้ดีดหรือผูกกับว่าว ให้เกิดเสียงเมื่อนาไว้ชักขึ้นท้องฟ้าจากแรงลม ส่วนที่เป็นกล่องเสียง เกิดจากสอง
ส่วน คือกระบอกไม้ไผ่ ด้วยสังคมอีสานอยู่ในเส้นทางของวัฒนธรรมไม้ไผ่มีการประยุกต์ใช้ไม้ไผ่ในชีวิตประจาวันและ
ใช้ไม้ไผ่เป็นกล่องเสียงและได้พัฒนาเป็นไม้ในปัจจุบัน และกล่องเสียงมาจากสายเครือย่านาง โดยขุดหลุมลงในดิน
เป็นเต้าเสียง ขึงสายย่านางพาดปากหลุมให้ดึงเวลาบรรเลงให้ดีดหรือดึงสายย่านางให้เกิดเสียงดัง คล้ายเสียงเบสใน
ปัจจุบัน (สาเร็จ คาโมง 2538 : 476 - 477)
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จังหวัดนครพนมเป็นพื้นที่ที่มีศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่หลากหลาย มีกลุ่มชาติ พันธ์พื้นที่ จังหวัดนครพนม
อยู่ 7 ชนเผ่า ได้แก่ ไทยลาว เผ่าผู้ไท เผ่าไทยญ้อเผ่าไทยโส้(ญ้อ) หรือ ไทยกะโซ่ เผ่าไทยกะเลิง ไทยข่า และเผ่าไท
แสก นอกจากนี้ ยังมีชาวไทยเชื้อสายจีนและเวียดนามร่วมอาศัยอยู่ ทุกชนเผ่า และเชื้อชาติอาศัยอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์ ชนเผ่าต่ าง ๆ มีความเป็นอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมการแสดงไว้เป็นอย่างดี ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมดนตรีกลุ่มชาติพันธ์พื้น เป็นสิ่งที่แสดงออกถึงอารยธรรมภายในวิถีชุมชนอันเฟื้องฟู วัฒนธรรมดนตรีเข้ามา
มีส่วนร่วมต่อขนบประเพณี พิธีกรรมความเชื่อ วิถีชีวิต ของชาวนครพนม ดังเห็นได้ในชุมชนที่มีเสียงดนตรีมักจะมี
ความสนุกรื่นเริง ในด้านพิธีกรรมทางด้านความเชื่อต่าง ๆ ชุมชนมีความเชื่อว่าเสียงดนตรีทาให้สิ่งลึกลับที่มีอานาจ
เหนือธรรมชาติพึงพอใจ และบันดาลให้เกิดความสุขความเจริญ บังเกิดความสมบูรณ์และปลอดภัย ชาวอีสานจึงนิยม
จัดพิธีกรรมต่าง ๆ ขึ้นตามความเชื่อในแต่ละพื้นที่โดยใช้ดนตรีเป็นส่วนประกอบเช่น การเซ่นไหว้ การบวงสรวง การ
เรียกขวัญสู่ขวัญ ไหว้ศาลปู่-ตาประจาหมู่บ้าน เป็นต้น ความหลากหลายของวัฒนธรรม และพิธีกรรมของชาวอีสาน
ดาเนินคู่ขนานกับดนตรีเสมอมา ด้วยคุณค่าของดนตรีที่สามารถนามาปรับใช้เพื่อตอบสนองความต้องการที่มีความ
หลากหลายต่อวิถีชีวิตของชุมชนแต่ละชุมชน ทาให้ดนตรีในแต่ละพื้นที่ ท้องถิ่น ชุมชน มีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะ
และมีความแตกต่างกันออกไปตามสภาพแวดล้อม ความคิดสร้างสรรค์ และการแพร่กระจายทางรูปแบบวัฒนธรรม
ดนตรีในพื้นที่นั้น ๆ (สุกิจ พลประถม. 2540 : 1-3) การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมทางดนตรีถือเป็นการ
ถ่ายทอดมรดกของชุมชนนั้น ๆ การปรับตัวเพื่อให้เกิดการส่งต่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย และ
ได้รับการสืบทอดไปยังกลุ่มคนในยุคต่อไป (สุรเชษฐ เวชพิทักษ์. 2533 : 43-44)
บ้านท่าเรือ ตั้งอยู่ที่ ตาบลท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม เป็นชุมชนที่มีการผลิตเครื่องดนตรีที่มี
ชื่อเสียงเป็นอย่างมากเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในด้านคุณภาพเครื่องดนตรี อัตรากาลังการผลิตที่
มีกาลังในการผลิตในระดับสูง และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เครื่องดนตรีพื้นบ้านที่สามารถผลิตได้ในชุมชน
โดยความร่วมมือร่วมภายในชุมชน อีกทั้งความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนเกิดเป็นระบบโครงสร้าง
การบริหารในด้านธุรกิจผลิตเครื่องดนตรีขนาดใหญ่ และชุมชนบ้านท่าเรือเป็นชุมชนที่เข้าร่วมโครงการประกวด
ผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในปี พ.ศ. 2552 ต่อมาปี พ.ศ. 2555 ชุมชนบ้านท่าเรือได้ถูกจัดตั้ง
เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของสานักงาน กปร. โดยชุมชนบ้านท่าเรือมีส่วนร่วมในการเป็นแหล่งถ่ายทอด
องค์ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ เทคนิคการสร้างเครื่องดนตรี ตลอดจนการละเล่นเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมเป็นพื้นฐานของการปรับตัวและพัฒนาการทางด้านดนตรี ความ
ต้องการในการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย พัฒนาการจึงจาเป็นต้องเกิดในหลายรูปแบบในด้านการผลิต เพื่อ
เพิ่มมูลค่าของสินค้า เพื่อให้เกิดความต้องการในการสั่งซื้อสินค้าอย่างแพร่หลาย สินค้าจาต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ
ในด้านวัสดุอุปกรณ์ มาตรฐานในการผลิต คุณภาพของเครื่องดนตรี ตลอดจนคุณภาพของเสียงต้องมีความเที่ยงตรง
ต่อการบรรเลงตามระบบเสียงของสากล
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่องแนวทางการเพิ่มมูลค่าพิณอีสาน บ้านท่าเรือ
อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม เพื่อเป็นการศึกษากระบวนการสร้างพิณอีสาน และแนวทางการเพิ่มมูลค่าพิณอีสาน
อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภูมิปั ญญาของชุมชนบ้านท่าเรือให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วกัน เป็นประโยชน์แก่ผู้ทั้งมีความสนใจ
เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมด้านดนตรีสืบไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. พิณบ้านท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
2. แนวทางการเพิ่มมูลค่าพิณบ้านท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยเรื่อง แนวทางการเพิ่มมูลค่าพิณ บ้านท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research)ทาการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร (Document) และเก็บข้อมูลภาคสนาม
(Field Study) ในบริบทพื้นที่ชุมชนบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 1 หมูที่ 2 และหมู่ที่ 8 ตาบลท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัด
นครพนม ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยตามลาดับดังนี้
1 พื้นที่วิจัย
พื้นที่ในการวิจัยการบริหารการจัดการธุรกิจเครื่องดนตรี ชุมชนบ้านท่าเรือ จังหวัดนครพนม
ตั้งอยู่ที่บริเวณพื้นที่ 1 หมูที่ 2 และหมู่ที่ 8 ตาบลท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม เนื่องจากเป็นพื้นที่ ที่มีการ
ผลิตเครื่องดนตรีพิณบ้านอีสาน
2 วิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการเก็บข้อมูล 2 วิธี ได้แก่
การเก็บข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) และการเก็บข้อมูลจากภาคสนาม (Field Research) ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้
2.1 ข้อมูลเอกสาร ประกอบด้วย
1.1 เอกสารสิ่ ง พิ ม พ์ ได้ แ ก่ รายงานการวิ จั ย วิ ท ยานิ พ นธ์ บทความ หนั ง สื อ เป็ น
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการสร้างเครื่องดนตรีพิณอีสาน เครื่องดนตรีอีสาน
1.2 เอกสารที่ไม่ใช่สิ่งพิมพ์ ได้แก่ เทป แผ่นเสียง วิซีดี อินเตอร์เน็ต เป็นการศึกษา
ค้นคว้าดูหลักการ ด้านการผลิต ปัจจัยในการประสบความสาเร็จ ตลอดจนศึกษาค้นหาแหล่งพื้นบริเวณชุมชนบ้าน
ท่าเรือที่ที่มีการผลิตเพื่อสะดวกต่อการเดินทางไปเก็บข้อมูลภาคสนาม
2.2 ข้อมูลจากภาคสนาม (Field Research) ได้จากการสารวจเบื้องต้นการสัมภาษณ์ที่มี
โครงสร้าง การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก และการสังเกต ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.1 การส ารวจเบื้ อ งต้ น (Pre Inventory) เพื่ อ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของกลุ่ ม
ประชากรหรือตัวอย่างประชากร โดยกาหนดประเด็นเก็บข้อมูลในเรื่อง แหล่งการผลิตพิณภายในชุมชน
2.2 การสั ม ภาษณ์ โดยใช้ แ บบสั ม ภาษณ์ ที่ มี โ ครงสร้ า ง (Structured Interviews) ใช้
สัมภาษณ์กลุ่มผู้รู้ (Key Informants) ได้แก่ นักวิชาการทางดนตรี นักวิเคราะห์ ผู้สร้างพิณอีสาน เพื่อให้ ได้ข้อมูลใน
ประเด็น การสร้างพิณอีสาน วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ วัตถุดิบที่ใช้ในการสร้างการเตรียมวัตถุดิบ ขั้นตอนและวิธีการสร้าง
พิณอีสาน ด้านแนวทางการพัฒนาพิณอีสาน พัฒนากระบวนการผลิตพัฒนาด้านคุณภาพวัสดุอุปกรณ์ เพื่อพัฒนา
ด้านการประจูนเสียงพิณอีสาน
2.3 การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured
Interview) เพื่อใช้สัมภาษณ์กลุ่มผู้รู้ที่มีประเด็นคาถามเกี่ยวกับ การสร้างพิณอีสาน วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ วัตถุดิบที่ใช้ใน
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การสร้ า งการเตรี ย มวั ต ถุ ดิ บ ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารสร้ า งพิ ณ อี ส าน ด้ า นแนวทางการพั ฒ นาพิ ณอี ส าน พั ฒ นา
กระบวนการผลิตพัฒนาด้านคุณภาพวัสดุอุปกรณ์ เพื่อพัฒนาด้านการประจูนเสียงพิณอีสาน
2.4 การสังเกต โดยใช้แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) และแบบ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) ใช้กับกลุ่มผู้รู้และกลุ่มผู้ปฏิบั ติ เป็นการสังเกตสภาพ
ทั่วไป วิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม เหตุการณ์ทั่วไป และเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง เรื่อง แนวทางการพัฒนาพิณอีสาน บ้านท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ผู้วิจัยได้
ใช้วิธีดาเนินการวิจัยตามขั้นตอนการวิจัย ดังต่อไปนี้
1. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในครั้ ง นี้
ประกอบด้วย 1) แบบสารวจ (Preliminary Survey Form) 2) แบบสังเกต (Observation Form)
3) แบบสัมภาษณ์ (Interview Form) มี 2 แบบคือ สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview Form)
และสัมภาษณ์แบบไม่มี
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยยึดหลักข้อมูลที่มีลักษณะสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย สามารถตอบคาถามของการวิจัยได้ตามที่กาหนดไว้ ซึ่งมีวิธีการเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้
2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากเอกสาร และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนบ้านท่าเรือ การผลิตเครื่องดนตรีพิณอีสาน และปัจจัยสนับสนุนความสาเร็จของธุรกิจเครื่อง
ดนตรีชุมชนบ้านท่าเรือ ตลอดถึงความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย อีกทั้งเนื้อหา
เกี่ยวกับพื้นที่ที่ทาการศึกษา โดยค้นคว้าเอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิ จากหน่วยราชการ งานวิจัย ปริญญานิพนธ์
ภาคนิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ อินเตอร์เน็ต และวีดีทัศน์
2.2 การเก็บข้อมูลจากภาคสนาม เป็นข้อมู ลที่เก็บรวบรวมได้จากพื้นที่ที่ทาการวิจัยโดย
วิธีการสารวจจากแบบสารวจ การสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง (Structured Interview Form)
และไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview ) แบบสังเกต (Observation) ทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม
3. การจัดกระทาข้อมูล
ผู้วิจัยได้นาข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร ข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากการบันทึก
รวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยจาแนกข้อมูลแยกออกตามประเด็นตามวัถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ และตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งว่าข้อมูลที่ได้มีความครบถ้วนเพียงพอเหมาะสมพร้อมแก่การนาไปวิเคราะห์
สรุ ป ผลแล้ ว หรื อ ไม่ ในกรณี ที่ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม ามี ค วามไม่ ส อดคล้ อ งกั น ผู้ วิ จั ย จะใช้ ก ารตรวจสอบแบบสามเส้ า
(Triangulation) หากมีข้อมูลส่วนใดไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยจะทาการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม
4. การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)
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ผลการวิจัย
พิณบ้านท่าเรือ
อัตลักษณ์พิณบ้านท่าเรือ
พิณ มีหลายชนิดแตกต่างตามท้องที่ ในภาคอีสานของประเทศไทย อัตลักษณ์พิณบ้าน
ท่าเรือ ชุมชนบ้านท่าเรือเป็นชุมชนที่ผลิตเครื่องดนตรีอีสานมายาวนาน ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ความชานาญของช่าง
พิณบ้านท่าเรื่อจึงมีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์เป็นของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นรูปทรงของตัวพิณ ที่สวยงาน ลวดลายเป็น
เอกลักษณ์ คุณภาพของเสียงที่ดี ทาให้เป็นที่อยู่รับของผู้ที่สนใจเครื่องดนตรีอีสาน อัตราการผลิตพิณบ้านท่าเรือจึงมี
ยอดในการผลิตเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยเอกลักษณ์และอัตลักษฌ์ที่โดดเด่น
ประเภทของพิณบ้านท่าเรือ
ประเภทของพิณบ้านท่าเรือมี 3 ประเภทดั้งนี้
1.พิณโปร่ง พิณซึ่งเต้าพิณมีรูโพรง เพื่อให้เกิดเสียงดังตามธรรมชาติ
2.พิณไฟฟ้า ต้องให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคมาช่วยในการขยายสัญญาเสียง จะต้องต่อกับ
อุปกรณ์กาเนิดเสียง จึงจะให้เกิดเสียง
3.พิ ณ โปร่ งไฟฟ้ า คื อ พิ ณ โปร่ งกั บ พิ ณ ไฟฟ้ า ผสมกั น การน าเอาพิ ณ โปร่ งมาติ ด ตั้ง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคมาช่วยในการขยายสัญญาเสียง ลักษณ์ของเสียงที่ออกมาเมื่อผ่านระบบขยายเสียง เสียงจะ
ออกมานุ่มนวลมีความไพเราะ
ขั้นตอนและวิธีการสร้างพิณบ้านท่าเรือ
ขั้นตอนและวิธีสร้างพิณบ้านท่าเรือ กระบวนการสร้างพิณอีสาน บ้านท่าเรือ อาเภอนา
หว้า จังหวัดนครพนม ในด้านกระบวนการการสร้างพิณอีสานมีขั้นตอนในการสร้างประกอบด้วย
1) วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
กระบวนการสร้างพิณอีสาน มีขั้นตอนวิธีการในการสร้างที่มีความประณีต ขั้นตอนต่าง
ๆ ถูกถ่ายทอดจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานในยุคต์ปัจุบันในบ้านท่าเรือ กรรมวิธีและขั้นตอนในการสร้างพิณบ้านท่าเรือ
จะไม่มีสูตรตายตัวแล้วแต่ความถนัดของช่างของแต่ละบ้านอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตพิณบ้านท่าเรือช่างบ้ างรายก็นา
เครื่องมือต่าง ๆ มาประยุกต์ให้ให้เข้ากับชิ้นงานที่ผลิต เพื่อให้ได้ตัวงานตามที่ต้องการและเป็นไปตามแม่แบบ และ
กรรมวิธีที่สืบทอดต่อกันมา วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างพิณอีสาน บ้านท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ประกอบ
ไปด้วย 1) เลื่อยฉลุ 2) เครื่องขัด 3) กระดาษทราย 4) กบไส 5) ปากกาจับไม้ 6) กาวลาเท็กร์ ,กาวร้อน 7) สี, เล็ก
เกอร์,ยูริเทน 8) เลื่อยฉลุ 9) เร้าเตอร์ 10) เลื่อยวงเดือน และ 11) ค้อน รวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ ที่มาประยุกต์ตามความ
เหมาะ ตามแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน
2) วัตถุดิบที่ใช้ในการสร้าง
วัตถุดิบในการนามาสร้างพิณบ้านท่าเรือ ไม้ที่ใช้ในการสร้างพิณมีอยู่ 2 ชนิด คือไม้เนื้ออ่อน ไม้
เนื้อแข็งมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ไม้เนื้ออ่อนเหมาะสาหรับการนามาทาพิณโปร่ง การทาพิณจากไม้ประเภทนี้ยังช่วย
ให้เสียงของตัวพิณให้ดังกังวานเป็นอย่างดีแม้จะไม่ได้ใช้เสียบกับเครื่องขยายเสียงก็ตาม โดยมากจะใช้ไม้ขนุน ส่วนไม้
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เนื้อแข็งเหมาะในการนามาทาพิณไฟฟ้า เพราะให้คุณภาพเสียงที่คมชัดแตกต่างจากการนาเอาไม้เนื้ออ่อนมาทา และ
ลักษณ์การขึ้นรูปพิณก็มีความแตกต่างกันออกไป ช่างจึงเลือกไม้มาทาพิณตามความเหมาะสมและคุณภาพของเสียงที่
ต่างกัน ไม้เนื้อแข็งสามารถรับแรงสั่นสะเทือนและส่งต่อเข้าเครื่องรับสัญญาได้ดีกว่าไม้เนื้ออ่อน ด้วยความหนาแน่น
ของมวลเนื้อไม้ที่มากกว่าโดย จะนิยมเลือกใช้ ไม้ประดู่ ไม้ชิงชัน และไม้พยูง แต่ไม้สามชนิดนี้เป็นไม้เนื้อค่อนข้างแข็ง
มากและหายาก ส่วนมากจะนิยมนามาผลิตพิณไฟฟ้ามากกว่าพิณโปร่งและพิณโปร่งไฟฟ้า ส่วนไม้ชนิดอื่น ๆ เช่น ไม้
มะหาดเหลือง ไม้ฉาฉา ก็ทาพิณได้เช่นกัน แต่เสียงจะออกมาไม่ดีและไม่เป็นที่นิยมมากนักในการนามาทาพิณ

ภาพที่ 1 โรงเรือนเก็บอุปกรณ์ทาพิณ
3) การเตรียมวัตถุดิบ
การเตรียมไม้เลือกไม้มาใช้ในการทาพิณ บ้านท่าเรือ เป็นสิ่งสาคัญมากต้องเลือกไม้ที่อายุตั้ งแต่
10 ปีขึ้นไปและมีขนาดพอเหมาะในการสร้างพิณ โดยจะคัดเลือกไม้ที่มีเนื้อสวยงามไม่มตี าหนิในไม้เพื่อให้ได้ไม้ที่ใช้ใน
การผลิตพิณที่มีคุณภาพ ไม้ที่นามาผลิตจะต้องผ่านการบ่มเป็นเวลานาน เมื่อนาไปขึ้นรูปผลิตพิณ ไม้ที่ผ่านการบ่อ
ตากจนแห้ง เนื้อไม้ของพิณจะคงรูปไม่โค้งงอตามแรงตึงของสายพิณ ส่งผลให้พิณ บ้านท่าเรือ มีคุณภาพ และมีอายุ
การใช้งานที่ยาวนาน โดยมีขั้นตอนการเตรียมการ ดั้งนี้
1. การเตรียมไม้สาหรับการทาเต้าพิณ (ตัวพิณ)
การเตรียมไม้สาหรับทาเต้าพิณ ไม้ทีตากจนแห้ง จะนามาขึ้นรูปตัวพิณ พิณอีสานบ้าน
ท่าเรือส่วนมากจะสร้างจากไม้ชิ้นเดียว โดยจะทาการกลึงเป็นแบบหยาบในรูปลักษณะโครงสร้างพิณ แล้วพักไว้ เป็น
เวลา 7 วัน เพื่อให้เนื้อไม้อยู่ตัว ก่อนจะนาไปกลึงและขัดแบบละเอียดเตรียมการสร้างพิณอีสานในขั้นตอนต่อไป
2. การเตรียมไม้สาหรับการทาคอพิณ
การเตรียมไม้สาหรับทาส่วนคอพิณจะใช้รูปแบบเดียวกันกับการสร้างเต้าพิณ คือ ไม้ที
ตากจนแห้ง ก่อนจะนามาขึ้นรูปคอพิณ โดยจะทาการกลึงเป็นแบบหยาบในรูปลักษณะโครงสร้างคอพิณ แล้วพักไว้
เป็นเวลา 7 วัน เพื่อให้เนื้อไม้อยู่ตัว ก่อนจะนาไปกลึง ขึ้นรูปและขัดแบบละเอียดเตรียมการสร้างพิณบ้านท่าเรือใน
ขั้นตอนต่อไป
3. การเตรียมไม้สาหรับการทาหัวพิณ
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ไม้หัวพิณจะเตรียมการโดยการขีดขึ้นรูป แล้วกลึงไม้แบบหยาบแล้วพักไว้ ให้เนื้อไม้
อยู่ตัว ก่อนจะนาไปกลึงแบบละเอียดเพื่อรอการสร้างในขั้นตอนต่อไป

ภาพที่ 2 ไม้ที่ใช้ในการทาพิณ

ภาพที่ 3 ตัวที่ขึ้นรูปทรงรอการลงสี
ขั้นตอนและวิธีการสร้างพิณบ้านท่าเรือ
1. การเตรียมไม้สาหรับทาตัวพิณ นาไม้ที่ผ่านการอบหรือตากไว้จนแห้งสนิท แปรรูปให้เป็นแผ่น
ในส่วนต่าง ๆ ที่จะนามาผลิตพิณตามแบบที่เตรียมไว้ตามการเตรียมวัตถุดิบแต่ละประเภท
2. การขึ้นรูปเต้าพิณ (ตัวพิณ) นาไม้ที่จัดเตรียมไว้เรีย บร้อยมาขึ้นรูป ในทรงต่าง ๆ ตามแบบ
แม่พิมพ์ที่เตรียมไว้ และความนิยมในการสั่งซื้อ
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3. การสร้างตัวพิณ โดยการนาเลื่อยฉลุตัดให้ได้ตามแบบที่ขึ้นรูปไว้ กลึงขัดเงาให้สวยงามรอ
ประกอบเข้ากับชิ้นส่วนอื่น

ภาพที่ 5 ไม้แบบในการทาส่วนต่าง ๆ ของพิณ
4. การเตรียมคอพิณ นาไม้มาวัดและใช้เลื่อยตัดขึ้นรูปให้มีความโค้งมน ขั้นตอนนี้มีความสาคัญ
ต่อคุณภาพของเสียงและการบรรเลงพิณเป็นอย่างมาก พิณที่ดีจะมีคอที่คงทน ไม่โค้งงอ และสวยงาม สามารถเล่นได้
เป็นอย่างดี เหมาะมือ ในขั้นตอนนี้ถือเป็นอีกขั้นตอนที่มีความสาคัญต่อการสร้างพิณมาก
5. การทาหัวพิณของบ้านท่าเรือละมี 2 แบบ คือ หัวหงส์ และหัวพญานาค ความสวยงานขึ้นอยู่
กับความปราณีตของช่างและความชานาญ

ภาพที่ 5 ส่วนหัวของพิณ
6. ประกอบเต้าพิณ กับคอพิณเข้าด้วยกัน ขั้นตอนนี้เป็นส่วนของขั้นตอนที่ต้องใช้ เทคนิคในการ
สร้างเป็นอย่างมาก เพื่อให้พิณมีความแข็งแรงทนต่อการดึงของสายพิณ การประกอบคอพิณ จึงจาเป็นต้องเป็นช่างที่
มีความชานาญในการผลิต จึงจะทาให้พิณตัวนั้น ๆ ออกมามีคุณภาพได้อย่างแท้จริง
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7. ทาการวางเฟรตพิณโดยนาไม้วัดมาทาบลงบนคอพิณทาเครื่องหมาย นาเฟรตพิณมาติดลงบน
คอพิณโดยใช้กาว รูปแบบเฟรตจะเป็นการใช้แม่แบบวางทาบและตัดตามการติดเฟรตที่ดีต้องขัดให้คมของเฟรตโค้ง
มน เพื่อไม่ให้บาดมือของผู้บรรเลงต่อไป
8. นาอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่ตัวพิณและหัวพิณ มาลงสีเพื่อให้มีความสวยงามและรักษาเนื้อไม้ไม่ให้มี
ความชื้นทนต่อสภาพอากาศ เสียงพิณจะมีเสียงที่คงทีไม่มีความผิดเพี้ยน
9. ประกอบชิ้นส่วนทุกอย่างที่จัดเตรียมมาประกอบเข้าด้วยกัน รวมถึงการเดินแผงวงจรไฟฟ้าใน
ตัวพิณ สาหรับพิณไฟฟ้า และพิณโปร่งไฟฟ้า

ภาพที่ 6 ช่างกาลังทาพิณ
10. ติดตั่งที่ยดึ สายในส่วนท้ายตัวพิณ ติดตั่งหย่องหลัง ติดตั่งหย่องหน้า และติดตั่งลูกบิด เก็บรายละเอียดต่าง ๆ ใส่
สายพิณและตั่งเสียง
11. นาส่วนหัวพญานาคมาประกอบเข้ากับตัวพิณ ทาการทดสอบเสียงพิณ
แนวทางเพิ่มมูลค่าพิณอีสาน พบว่า ควรมีการพัฒนา ดั้งนี้
1. เพิ่มมูลค่าในด้านการผลิต
การผลิตพิณอีสานของบ้านท่าเรือ อาเภอนาหว้า นับได้ว่าเป็นที่ผลิตเครื่องดนตรีอสี านที่ใหญ่ และยังผลิต
ส่งออกต่างประเทศ เป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดนตรีอสี านที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศ ชาวบ้านส่วนใหญ่ จะ
ผลิตเครื่องดนตรีอีสาน จาหน่ายรวมถึงพิณอีสาน การเพิม่ มูลค่าพิณอีสาน บ้านท่าเรือ ให้ตรงกับความต้องการและ
มากยิ่งขึ้น ควรมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพจากเดิมที่ดีอยู่แล้ว โดยการนาเทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการผลิต
เพื่อให้เครื่องดนตรีได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของลูกค้า เทียบเท่าการผู้ผลิตพิณอีสานรายอื่น ที่มีการพัฒนา
รูปแบบการผลิตพิณอีสาน การจัดทาโรงงานสถานที่ในการทาเครื่องดนตรีอสี าน ห้องเก็บไม้ ห้องอบไม้ ห้องผลิต
ชิ้นส่วน รวมถึงห้องทาสี ให้เป็นระบบครบวงจร จะสามารถผลิตเครือ่ งดนตรีอีสานรวมทั้งพิณได้อย่างรวดเร็วและได้
มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด และเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นด้วย
2. เพิ่มมูลค่าด้านวัสดุอุปกรณ์
การเพิม่ มูลค่าด้านคุณภาพวัสดุอุปกรณ์ ต้องมีการปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการเลือกอุปกรณ์ที่มาผลิตพิณ
อีสาน การศึกษาคุณภาพของไม้ทจี่ ะนามาผลิตพิณเพื่อเพิม่ มูลค่า การผลิตพิณอีสานทุกวันนี้ไม่ใช้เฉพาะมีแต่ที่บ้าน
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ท่าเรื่อ มีผผู้ ลิตพิณอีสานหลายที่ได้มีการนาวัสดุเนื้อไม้ที่มคี ุณภาพมาผลิตพิณทาให้มมี ูลค่าสูงและเป็นที่ต้องการของ
ตลาดเครื่องดนตรีอีสาน การที่จะเพิ่มมูลค่าพิณบ้านท่าเรือให้มีมลู ค่าเพิ่มควรจะศึกษาเรื่องไม้ในการทาเครื่องดนตรี
อย่างเช่นกีต้าร์เพื่อมาปรับใช้ในการผลิตพิณบ้านท่าเรือ การสั่งไม้จากต่างประเทศ ไม้ที่นิยมนามาใช้ในอุตสาหกรรม
กีตาร์ มาใช้ในการผลิตพิณ เช่น ไม้เมเปิล้ ไม้มะฮอกกานี ไม้อลั เดอร์ ไม้แอส เพื่อพัฒนาคุณภาพเสียงให้ดีขึ้น นาเอา
กระบวนการทาสีเครื่องดนตรีสากลมาประยุกต์เข้ากับการผลิตพิณอีสาน เพิ่มลวดลายการทาสีลงบนตัวพิณอีสานให้
มีความหลากหลาย การนาเอาปิ๊กอัพ ระบบวงจรไฟฟ้า ลูกบิด หย่อง นัท เฟรต ที่มีคุณภาพมาใช้ในการผลิต จะทา
ให้พิณบ้านท่าเรือได้รับความนิยม ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น
3. เพิ่มศักยภาพในการนาไปใช้ร่วมกับเครื่องดนตรีสาก
การจูนเสียงพิณอีสานบ้านท่าเรือยังใช้รูปแบบการจูนเสียงแบบดังเดิมต่อ ๆ กันมายาวนานโดยใช้ การ
ใช้ไม้แบบระดับขั้นเสียงในการวัด โดยการวางทางลงบนคอพิณ แล้วติดเฟรตพิณลงคอพิณ แล้วติดหย่องที่ทาด้วยไม้
การจูนเสียงการติดตั้งเฟรตพิณ ในลักษณะนี้ทาให้เสียงของพิณมีความคลาดเคลื่อนและผิดเพี้ยนไปบ้าง เกิดปัญหา
เวลานาพิณไปบรรเลงรวมกับเครื่องดนตรีชิ้นอื่น มีความเพี้ยนต่าเพี้ยนสูง แนวทางในการพัฒนาและเพิม่ มูลค่าพิณ
อีสาน การปรับจูนเสียงการวางเฟรตพิณก็เป็นอีกอย่างที่มีความสาคัญ เพื่อให้เกิดความหลากหลายให้การบรรเลง
ดนตรีพณ
ิ บ้านท่าเรือ การนาเอากระบวนการวางเฟรตของกีต้าร์มาใช้ในการวางเฟรต การบรรเลงพิณอีสานจะมี
ความหลากหลายมากยิ่งขึ้น สามารถนาเอาพิณอีสานไปร่วมบรรเลงกับเครื่องดนตรีสากลได้
ข้อเสนอแนะ
แนวทางการเพิ่มมูลค่าพิณอีสาน ของหมู่บ้านท่าเรือ ตาบลท่าเรือ จังหวัดนครพนม ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะ
คือ นาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคณ
ุ ภาพในการผลิต เช่นวัสดุที่ใช้ในอุตสาหกรรมโรงงานผลิตกีต้าร์
มาประยุกต์ใช้ในการผลิตพิณอีสาน บ้านท่าเรือ กรรมวิธีการทาสีพณ
ิ อีสานให้มลี วดลายต่างจากพิณที่เคยผลิตมา
ก่อน เพื่อเพิ่มยอดจาหน่าย และมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง จะเป็นแนวทางการเพิ่มมูลค่าพิณอีสาน และเครื่องอื่น
ๆ ของชุมชนบ้านท่าเรืออีกด้วย
ข้อเสนอเกี่ยวกับการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. แนวทางในการทาวิจัยครั้งนี้สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานบ้านท่าเรือชนิดอื่น
ได้ เช่น พิณเบส โปร่งลาง แคน เป็นต้น
2. การทาวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาถึงปัจจัยทางด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการผลิตเครื่องดนตรีอสี านบ้าน
ท่าเรือ เพื่อทราบถึงปัญหาและวิธกี ารปรับปรุงแก้ไข้เพื่อพัฒนาเพิ่มเติม
3. ทาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการตลาดเครื่องดนตรีอีสานบ้านท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
เพื่อเพิ่มยอดการผลิต และศึกษาความต้องการของตลาด
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การศึกษากระบวนการฝึกซ้อมวงโยธวาทิต โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
และโรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
The Study of Marching Band Rehearsal Process of Ratchasima
Witthayalai School and Suranaree Wittaya School,
NakhonRatchasima Province
กุสุมาสพ์ วารีไสย์1
Kusumas vareesai1
บทคัดย่อ
วิจัยเรื่องการศึกษากระบวนการการฝึกซ้อมวงโยธวาทิตของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยและโรงเรียนสุรนารี
วิทยา จังหวัดนครราชสีมา ครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการวางแผนและวิธีการ
ฝึกซ้อมของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยและโรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา 2) เพื่อศึกษาปัญหาและแนว
ทางแก้ ไ ขปั ญ หาในการฝึ ก ซ้ อ มของวงโยธวาทิ ต โรงเรี ย นราชสี ม าวิ ท ยาลั ย และโรงเรี ย นสุ ร นารี วิ ท ยา จั งหวั ด
นครราชสีมา โดยใช้แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร ผู้ควบคุมวงโยธวาทิต ผู้ฝึกสอน
หัวหน้านักเรียนวงโยธวาทิต หัวหน้ากลุ่มเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต หัวหน้านักแสดงประกอบ จากทั้ง 2 โรงเรียน
จานวน 16 คน
ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการฝึกซ้อมวงโยธวาทิตมีการวางแผนจั ดการดาเนินกิจกรรม วงโยธวาทิตของ
ทั้งสองโรงเรียนมีความคล้ายคลึงกัน มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ ด้านการฝึกซ้อมใช้ระบบรุ่นพี่รุ่นน้องในการฝึก
สาหรับด้านการฝึกวางแผนการฝึกซ้อม จะมีทั้งแบบซ้อมเดี่ยว ซ้อมรวมกลุ่ม และซ้อมรวมวง ปัญหาที่พบในการวาง
แผนการฝึกซ้อม ได้แก่ นักเรียนเกิดความย่อท้อ ขีดจากัดด้านเวลาเย็น ที่ไม่สามารถฝึกซ้อมได้อย่างเต็มที่ ซึ่งผู้
ฝึกสอน/ผู้ควบคุมวงจะต้องเป็นผู้หาแนวทางในการดาเนินการแก้ไข ปัจจัยสาคัญที่ทาให้วงโยธวาทิตทั้ง 2 โรงเรียน
ประสบความสาเร็จ คือ การสร้างความเข้าใจ การพลิกแพลง มุ่งสู่ความสาเร็จ
คาสาคัญ: การวางแผน วิธีการฝึกซ้อม แนวทางแก้ปัญหา

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาดนตรีตะวันตก มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1 Graduated Student in Department of Program Wastren Music. Bansomdejchaopraya rajabhat University
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ABSTRACT
The research of The Study of Marching Band Rehearsal Process of Ratchasima Witthayalai
School and Suranaree Wittaya School, Nakhon Ratchasima province, was a qualitative research. The
purposes of the research were (1) to study the planning and the rehearsal methods of Ratchasima
Witthayalai School and Suranaree Wittaya School, Nakhon Ratchasima province and (2) to study the
problems and solutions of the marching band rehearsal process of Ratchasima Witthayalai School and
Suranaree Wittaya School, Nakhon Ratchasima province by using observation form. The sample
consisted of executives, conductor, coache, student’s head of the marching bands, head of the
marching band musical instrument and the head of the actors from two schools consisting of 16
people.
The research found that the marching band rehearsal process of two school were similar,
having the systematic planning. For rehearsal , the seniors advised the junior. For planning for the
rehearsal, there were solo rehearsal, group rehearsal and band rehearsal. The problems during the
rehearsal were the students’ discouragement and limited of time in the evening for rehearsal which
was not efficient. Coach and conductor must take part to find the solutions. The key factor that
makes the two marching bands of these schools successful were the creation of understanding and
making progress towards success.
Keywords: Planning, Rehearsal Methods, Solutions

บทนา
ดนตรีเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่พัฒนาทางด้านจิตใจและอารมณ์ ให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่ มีความละเอียดอ่อน
ทางด้านจิตใจและอารมณ์ ขัดเกลาผู้เรียนโดยเฉพาะกลุ่มวัยเด็ กและวัยรุ่น ให้ลดความรุนแรง ดังพระราชดารัสใน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ดารัสไว้ว่า ดนตรีล้วนอยู่ในตัวทุกคน เป็นส่วนที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของคนเรา (สดับพิณ
รัตนเรือง, 2542, น.1)
ดนตรีมีหลากหลายรูปแบบ เรียกชื่อตามรูปแบบของการผสมวงที่แตกต่างกันออกไป เช่นวงออร์เคสตร้า
(Orchestra) วงโยธวาทิต (Military Band) วงแชมเบอร์มิวสิค (Chember Music) วงคอมโบ (Combo Band) เป็น
ต้น แต่วงดนตรีที่ได้รับความนิยมในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในปัจจุบันคือ วงโยธวาทิต (Military Band)
วงโยธวาทิต เป็น กิจกรรมที่เติมเต็มหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ ได้มีโอกาสเข้า
ร่วม และปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข กับกิจกรรมที่ได้เลือกด้วยตนเองตามความถนัด และ
ความสนใจอย่างแท้จริง กฤษฎา สุขสาเนียง (2547, น.98)
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กระบวนการฝึกซ้อมเป็นกิจกรรมที่สาคัญที่สุดของวงโยธวาทิต ความสาเร็จในการบรรเลงแต่ละครั้งย่อม
เกิดจากการฝึกซ้อมที่ดี ถูกต้อง เหมาะสมทั้งขั้นตอน เวลา ตารางการฝึก เป็นการฝึกซ้อมอย่างมีความสุข สนุกสนาน
และเป็นการฝึกซ้อมอย่างมีเป้าหมายที่แน่นอนชัดเจนทุกครั้ง (มังกร จินดาวัฒน์, 2546, น.78)
จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดที่มีวงโยธวาทิตที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยเฉพาะในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา แต่โรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่ผู้วิจัยต้องการอย่างครบถ้วน คือ
วงโยธวาทิตโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย และวงโยธวาทิตโรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา เช่น รางวัล
ชนะเลิ ศ การประกวดวงโยธวาทิ ต นั ก เรี ย น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ชิ ง ถ้ ว ยพระราชทานพระบาทสมเด็ จ พระ
เจ้าอยู่หัว ประเภทถ้วย ก รางวัลชนะเลิศในการเข้าร่วมประกวดวงโยธวาทิตระดับประเทศ รายการ WMC ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ฯลฯ
จากผลงานตามที่ปรากฏแสดงให้เห็นถึงความมีศักยภาพในการพัฒนาวงโยธวาทิต ของทั้ง 2 โรงเรียน
สามารถนาไปเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นๆโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ยังมีความเหลื่อมล้ากัน
มากในเรื่องคุณภาพของการบรรเลง มีวงโยธวาทิต อีกจานวนมาก ที่ยังขาดแบบอย่างในการดาเนินการพัฒนาที่เป็น
ระบบ ทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาหาวิธีการที่จะทาให้วงโยธวาทิตของโรงเรียนต่างๆ ได้มีมาตรฐานในการบรรเลงที่
สูงขึ้น หรือใกล้เคียงกัน จึงได้ทาการสารวจเพื่อค้นหา และคัดเลือกโรงเรียนที่จะนาไปเป็น ต้นแบบให้กับโรงเรียนที่
ต้ องการยกระดั บมาตรฐานในการบรรเลงของวงโยธวาทิ ต โดยมี ห ลั ก เกณฑ์ ใ นการเลื อ ก คื อ เป็ น วงโยธวาทิต
ของโรงเรียนที่อยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา กระบวนการฝึกซ้อมวงโยธวาทิต
ของโรงเรี ย นราชสี ม าวิ ท ยาลั ย และโรงเรี ย นสุ ร นารี วิ ท ยา จั งหวั ด นครราชสี ม า เพื่ อ น าผลที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษา
กระบวนการฝึกซ้อมในครั้งนี้ ไปเป็นแนวทางให้กับโรงเรียนต่างๆ ที่สนใจนาไปปรับใช้ ตามความเหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียน เพื่อยกระดับมาตรฐานในการจัดการวง และนาไปสู่การพัฒนาผู้เรียน ให้มีศักยภาพในการบรรเลงที่
สูงขึ้น นาไปใช้ในการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพได้ในอนาคต เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการวางแผน และวิธีการฝึกซ้อมของวงโยธวาทิต โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย และโรงเรียนสุร
นารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
2. เพื่อศึกษาปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาในการฝึกซ้อมของวงโยธวาทิต โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
และโรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
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กรอบแนวคิดการวิจัย

การศึกษากระบวนการฝึกซ้อมวงโยธวาทิตโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย และโรงเรียนสุรนารีวิทยา
Plan
4M’s
1. Man
2. Money
3. Materials
4. Management

Do
- การวางแผนในการ
ฝึกซ้อม
- การดาเนินการฝึก
ฝึกซ้อม

Check
- ปัญหาในการวาง
แผนการฝึกซ้อม
- ปัญหาในการ
ดาเนินการฝึกซ้อม

แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
1. ผู้บริหาร
2. ผู้ควบคุมวงโยธวาทิต
3. ผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิต
4. หัวหน้ากลุ่มเครื่องดนตรี
5. หัวหน้านักเรียนวงโธวาทิต
6. นักแสดงประกอบ

พรรณนาวิเคราะห์ข้อมูล
กระบวนการฝึกซ้อมวงโยธวาทิตของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
และโรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
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Action
- แนวทางในการ
แก้ปัญหาการวางแผน
- แนวทางในการแก้ไข
ปัญหาการดาเนินการ
ฝึกซ้อม

วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
1. ผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร ครูผู้ควบคุมวงโยธวาทิต ผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิต และนักเรียนวงโยธ
วาทิตของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยและโรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งสิ้น จานวน 16 คน โดย
เลือกแบบเจาะจง (Purposive)
- ผู้บริหารวงโยธวาทิต โรงเรียนละ 1 คน รวม 2 คน
- ครูผู้ควบคุมวงโยธวาทิต โรงเรียนละ 1 คน รวม 2 คน
- ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียนละ 1 คน รวม 2 คน
- นักเรียนหัวหน้าวงโยธวาทิต โรงเรียนละ 1 คน รวม 2 คน
- นักเรียนหัวหน้ากลุ่มเครื่องดนตรีของวงโยธวาทิต โรงเรียนละ 3 คน รวม 6 คน ได้แก่ นักเรียน
หัวหน้ากลุ่มเครื่องลมไม้ นักเรียนหัวหน้ากลุ่มเครื่องลมทองเหลือง และนักเรียนหัวหน้ากลุ่มเครื่องกระทบ
- หัวหน้าผู้แสดงประกอบวงโยธวาทิต โรงเรียนละ 1 คน รวม 2 คน
2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งมีทั้งหมด 11 โรงเรียน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจากโรงเรียนที่เคยได้รับรางวัล
ชนะเลิศจากการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประเภท
ถ้วย ก และมีผลงานในระดับนานาชาติ จานวน 2 โรงเรียน ได้แก่ 1)โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2)โรงเรียนสุรนารี
วิทยา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) คื อ การสั ม ภาษณ์ (Interview)แบบสั ม ภาษณ์ แ บบมี โ ครงสร้ า ง (Standardized or Structured
Interview) และแบบสัมภาษณ์แบบ ไม่มีโครงสร้าง (Standardized Interview) และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม
(Observation Form) มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูล การศึกษากระบวนการการฝึกซ้อมวงโยธวาทิตของโรงเรียนราช
สีมาวิทยาลัย และโรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา แบ่งออกเป็น ตอนดังนี้
1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Standardized or Structured Interview) และแบบ
สัมภาษณ์แบบ ไม่มีโครงสร้าง (Standardized Interview) เป็นการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ครูผู้ควบคุมวง ครูผู้ฝึกสอน
นักเรียนหัวหน้าวงโยธวาทิต นักเรียนหัวหน้ากลุ่มเครื่องดนตรี หัวหน้าผู้แสดงประกอบ
แบบสังเกต (Observation Form) ผู้วิจัยใช้วิธีสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Observation Form)
2. สร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูลโดยแยกเนื้อหาออกเป็น 2 ประเด็น
- 4M’s เป็นแบบสัมภาษณ์ไปนี้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมวงของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย และ
โรงเรี ย นสุ ร นารี วิ ท ยา จั งหวั ด นครราชสี ม า ในด้ า น 1) Man 2) Money 3) Materials 4) Management จาก
การศึกษาพบว่ามีการดาเนินกิจกรรมวงโยธวาทิตคล้ายคลึงกัน มีการวางแผนการจัดกิจกรรมวงโยธวาทิตอย่างเป็น
ระบบ และมีแนวทางในการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันซึ่งจะส่งผลดีกับสมาชิกในวง
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- ใช้ทฤษฏี PDCA เก็บข้อมูลด้านการดาเนินการฝึกซ้อมอันได้แก่ การวางแผนการฝึกซ้อม ขั้นตอนวิธกี าร
ฝึกซ้อม แนวทางในการฝึกซ้อม และแนวทางในการแก้ปัญหา พบว่า มีการฝึกซ้อมในรูปแบบ ซ้อมเดี่ยว ซ้อมกลุ่ม
ซ้อมรวม ซึ่งแต่ละโรงเรียนมีแนวทางในการฝึกซ้อมที่ไม่เหมือนกัน แต่มีวัตถุประสงค์เดียวกันคือ มุ่งสูผ่ ลสาเร็จ
- ตรวจสอบข้อมูลแบบ 3 เส้า เพื่อตรวจพิสูจน์ความถูกต้อง
การเก็บข้อมูล
การวิจัยเรื่องกระบวนเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลตามขั้นตอนและวิธีการดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล เกี่ยวกับวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์ การหาคุณภาพของเครื่องมือ
และดาเนินการในการสร้างแบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง (Standardized or Structured Interview) และแบบ
สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Standardized Interview)โดยคานึงถึงวัตถุประสงค์ และให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลเป็นสาคัญ
2. ศึกษาข้อมูลจากเอกสารทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ การวางแผนการฝึกซ้อม
และการดาเนินการฝึกซ้อม การศึกษาปัญหา และ วิธีการแก้ปัญหา แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
จากนั้นทาการสารวจข้อมูลกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั้ง 6 กลุ่ม ด้วยวิธีการด้วยวิธีการสัมภาษณ์จากแบบมีโครงสร้าง
(Standardized or Structured Interview) และแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Standardized Interview) ที่มี
ประเด็นเกี่ยวกับ 4 M’s และวงจรคุณภาพ PDCA ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ 1) การวางแผนการฝึกซ้อม 2) การดาเนินการ
ฝึกซ้อม
3. นาข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสรุปผล ด้วยการพรรณนาวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับกระบวนการฝึกซ้อมของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย และโรงเรียน
สุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา ทั้งแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Standardized or Structured Interview)
และแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Standardized Interview) กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั้ง 6 กลุ่ม ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูล จากแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับกระบวนการฝึกซ้อมของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยและ
โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้ประเด็นดังต่อไปนี้
- ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมวงโยธวาทิต (4 M’s) กับกลุ่มผู้บริหาร
- ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการฝึกซ้อม และการดาเนินการฝึกซ้อม กับกลุ่มครู
ผู้ควบคุมวงโยธวาทิต ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนวงโยธวาทิต นักเรียนหัวหน้าวงโยธวาทิต นักเรียนหัวหน้ากลุ่มเครื่องดนตรี
ของวงโยธวาทิต หัวหน้าผู้แสดงประกอบวงโยธวาทิต
3. วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวกับการฝึกซ้อมในด้านการจัดกิจกรรมวงโยธาทิต
4M’s ด้วยการสังเคราะห์ข้อมูลแยกข้อมูลเป็นหมวดหมู่ ด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ข้อมูล
4. วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวกับการวางแผนการฝึกซ้อม และการดาเนินการ
ฝึกซ้อมด้วยการสังเคราะห์ข้อมูลแยกข้อมูลเป็นหมวดหมู่ ด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ข้อมูล
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สรุปผลการวิจัย
1.จากการศึกษากระบวนการฝึกซ้อมวงโธวาทิตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมวง
โยธวาทิตสามารสรุปได้ดังนี้
ด้านการจัดกิจกรรมวงโยธวาทิต
การวางแผนด้านบุคลากร (Man) มีความคล้ายคลึงกัน แต่วิธีการคัดเลือกจะแตกต่างกันออกไปคือ วิธีสรร
หานักเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยใช้วิธีเปิดโอกาสให้นักเรียนทดลองฝึกซ้อม 2 สัปดาห์ ถ้าชอบใน
ดนตรีจริงๆ ก็จะอยู่ในระบบของวงต่อไป ส่วนคนที่ไม่ชอบก็จะถอนตัวออกไปเอง โรงเรียนสุรนารีวิทยาได้สรรหา
นักเรียนวงโยธวาทิต จากระบบโควตา และได้จากนักเรียนที่สมัครเข้ามาเองอีกส่วนหนึ่ง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยใช้
วิธีการจ้างวิทยากรพิเศษ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในช่วงเวลาที่เตรียมการแข่งขันเท่านั้น โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ใช้วิทยากรในลักษณะของจิตอาสาโดยไม่มีค่าตอบแทน จะมีการจ้างวิทยากรพิเศษที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเครื่อง
มาให้ความรู้ในบางโอกาส
ด้านงบประมาณ (Money) จากการศึกษาพบว่าจัดสรรงบประมาณที่วงโยธวาทิตหลักๆได้มา
จาก งบประมาณที่ได้มาจากงบประมาณประจาปีซึ่งเป็นงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล ซึ่งงบประมาณจานวนนี้จะมี
การจัดสรรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายในวงโยธวาทิต โดยแต่ละโรงเรียนจะมีการแบ่งสัดส่วนที่แตกต่างกันไปตามความ
เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีรายได้จากสมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สถาบันศาสนา หน่วยงานราชการ
ฯลฯ แต่ โ รงเรีย นสุรนารีวิท ยามี โ ครงการประกวดวงโยธวาทิ ตในระดั บนานาชาติ ซึ่ งต้ อ งเดิ น ทางไปแข่ งขันใน
ต่างประเทศ งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอจึงต้องของบประมาณเพิ่มเติมจากจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกรมพละ แต่ทั้งนี้ต้องชนะเลิศจากการแข่งขันในระดับประเทศไทยก่อน
ด้ า นวั ส ดุ อุ ป กรณ์ (Materials) จากการศึ ก ษาพบว่ า การจั ด หาอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งดนตรี จ ะจะอยู่ ใ นแผน
งบประมาณประจาปี ในการเขียนโครงการขอซื้อเครื่องดนตรีแต่ละครั้งจะคานึงถึงเครื่องดนตรีที่มีอยู่ก่อนเป็นหลัก
ในการของบประมาณแต่ละครั้งจะมีฝ่ายพัสดุเป็นผู้พิจารณาในแต่ละครั้ง และในกรณีที่เครื่องดนตรีชารุด ผู้ควบคุม
จะดาเนินการซ่อมเบื้องต้นด้วยตนเองก่อน แล้วจึงส่งต่อฝ่ายพัสดุ เพื่อให้ดาเนินการในขั้นต่อไป ในส่วนของการดูแล
รักษาเครื่องดนตรีทั้ง 2 โรงเรียนจะมีวิธีการและขั้นตอนที่คล้ายกัน ในบางกรณีได้มีการลงโทษนักเรียนที่ทาเครื่อง
ดนตรีหล่น หรือชนกัน
ด้านการจัดการ (Management) จากการศึกษาพบว่าด้านการวางแผนกิจกรรมวงโยธวาทิตโรงเรียนราช
สีมาวิทยาลัย ได้มีนโยบายการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาวงโยธวาทิต ได้ยึดแผนปฏิบัติการประจาปีของโรงเรียนและ
นโยบาย ซึ่งเป็นนโยบายที่สอดคล้องในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนไปพร้อมกับการพัฒนากิจกรรม
อื่นๆ เช่น กีฬา ศิลปะ หรือกลุ่มวิชาหลัก เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทุกๆ กิจกรรม ส่วนโรงเรียนสุรนารีวิทยา มีการวาง
แผนการบริหารวงโยธวาทิต โดยกาหนดอยู่ในแผนงานของโรงเรียน ทาให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
ด้านการวางแผนและการฝึกซ้อมวงโยธวาทิต
ประกอบไปด้วยด้านกลยุทธ์ในการดาเนินงาน ซึ่งแต่ละโรงเรียนมีกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
แต่จะใช้ระบบรุ่นพี่รุ่นน้องเป็นแนวทางในการดาเนินการเช่นเดียวกัน เนื่องจากสมาชิกในวงมีจานวนมาก จึงมีความ
จาเป็นที่จะต้องสร้างระบบ ระเบียบเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้กับเด็กนักเรียน
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ด้านการดาเนินกิจกรรมในวงโยธวาทิตพบว่า แต่ละโรงเรียนมีแนวทางในการปฏิบัติที่แตกต่างกัน ทั้ งนี้
ขึ้นอยู่กับแนวทางในการวางแผนในการดาเนินกิจกรรมของแต่ละโรงเรียน
ด้านการดาเนินการฝึกซ้อม ประกอบไปด้วย การฝึกซ้อมเดี่ยว การฝึกซ้อมกลุ่ม การฝึกซ้อมรวมวง แต่ละ
โรงเรียนมีวิธีการดาเนินการฝึกซ้อมที่แตกต่างกัน เนื่องด้วยปัจจัยในหลายๆ ด้านรวมทั้งปัจจัยภายนอกก็มีส่วนสาคัญ
ในการวางแนวทางในการฝึกซ้อม จึงเป็นหน้าที่ของครูผู้ควบคุมวง ที่จะต้องปรับแนวทางในการฝึกซ้อมให้เหมาะสม
กับการฝึกซ้อมในสถานการณ์
อภิปรายผล
การจัดกิจกรรมวงโยธวาทิต จะเห็นได้ว่า การวางแผนทางด้านบุคลากรเป็นสิ่งสาคัญอันดับต้นๆ เนื่องจาก
บุคลากรเป็นตัวขับเคลื่อนในการปฏิบัติงานที่มีส่วนทาให้ภารกิจสาเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ซึ่งตรงกับคากล่าวของ
มังกร จินดาวัฒน์ (2546, น.48) กล่าวว่า วงโยธวาทิตเป็นกิจกรรมกลุ่มที่ประกอบด้วยสมาชิกจานวนมาก ในการ
จัดตั้งหรือควบคุมดูแลกิจกรรมวงโยธวาทิตให้ประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ ที่วางไว้นั้น ย่อมต้องมีองค์ประกอบ
ต่างๆ หลายด้าน เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ถูกต้อง และเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ
การจัดสรรงบประมาณเป็นสิ่งที่สาคัญต่อการดาเนินงาน เนื่องจากกิจกรรมวงโยธวาทิตเป็นกิจกรรมที่มี
ความจาเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณสูง เนื่องด้วยองค์ประกอบในหลายๆด้าน จึงมีความจาเป็นที่จะต้องระดมทุนจาก
หน่วยงานต่างๆ ซึ่งตรงกับความเห็นของ ธนาคาร แพทย์วงษ์ (2540, น.86) ได้กล่าวว่าวงโยธวาทิตเป็นวงดนตรีที่
ต้องมีการลงทุนสูง เช่น เครื่องดนตรีแต่ละชนิดมีราคาแพง ค่าเครื่องแต่งกายของนักดนตรี ค่าฝึกซ้อม ค่าอุป โภค
ในขณะทาการฝึกซ้อม ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรี การเก็บและบารุงรักษา เป็นต้น ดังนั้นจะต้องหาบุคคล หน่วยงาน
สถาบัน องค์กร สมาคมต่างๆ มาช่วยให้การสนับสนุนด้านเงินทุนในการจัดตั้ง
วั ส ดุ อุ ป กรณ์เครื่อ งดนตรี เป็ น สิ่ งที่ มี ความสาคั ญ การดู แ ลรักษาเครื่อ งดนตรีก็ เป็ นสิ่ง ที่ สาคั ญเช่นกัน
เนื่องจากคุณภาพของเสียงที่เกิดจากการบรรเลงดนตรีนอกจากความสามารถและทักษะของผู้เล่นแล้ว คุณภาพของ
เครื่องดนตรีก็มีส่วนทาให้การบรรเลงมีคุณภาพเสียงที่ดีได้เช่นกัน ดังคากล่าวของ กฤษณ์ ภูริเทเวศร์ (2550, น.9) ได้
กล่าวว่าอุปกรณ์เครื่องดนตรีเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาค่อนข้างสูง การรักษาจึงเป็นสิ่งที่จาเป็นต่อการเรียนรู้วิธีการรักษา
เครื่อง การทาความสะอาดเครื่องดนตรี นอกเหนือจากการช่วยให้เครื่องดนตรีอยู่ได้นานแล้ว การรักษาส่งผล
ทางด้านจิตใจให้เกิดความสุขได้ เพราะการที่เราได้ดูแลสิ่งที่เรารักจะทาให้เราเกิดความสุข
การอยู่ร่วมกันในหมู่คณะมีความจาเป็นที่จะต้องสร้างระบบ ระเบียบเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่
จะต้องปฏิบัติร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อให้การดาเนินกิจกรรมในวงโยธวาทิตในทุกด้านดาเนินไปได้อย่างราบรื่น ซึ่งตรงกับ
ความเห็นของ ธนาคาร แพทย์วงษ์ (2540, น.165) กล่าวว่าการสร้างระเบียบ เป็นกลไกสาคัญที่จะทาให้เกิดระบบทีด่ ี
เกิดความเรียบร้อยในการทางานร่วมกัน ซึ่งระเบียบที่จะทาให้บังเกิดผลดี ได้แก่ ระเบียบในการฝึกซ้อมและออก
แสดง ระเบียบในการใช้เครื่องดนตรี ระเบียบอื่นๆ ที่สาคัญและเคารพในกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะทาให้การ
บริหาร วง โยธวาทิตเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และสถานศึกษาตามมา
ในการฝึกซ้อมรวมวงให้ได้ผลลัพธ์ดีนั้น การคานึงถึงปัจจัยรอบข้างก็เป็นสิ่งสาคัญที่จะทาให้การฝึกซ้อม
ประสบผลสาเร็จ ดังนั้นควรให้ความสาคัญกับการเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมสาหรับการฝึกซ้อม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี และ
ส่งผลให้สามารถปฏิบัติได้ในระยะเวลาอันสั้นซึ่งตรงกับความคิดเห็นของ ธนาคาร แพทย์วงษ์ (2540, น.73) เทคนิค
การฝึกซ้อม การฝึกดนตรีแต่ละกลุ่ม แต่ละคณะ ย่อมแตกต่างกัน ตัวโน้ตดนตรีเป็นทฤษฎี ผู้เรียนย่อมเรียนรู้จาก
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ทฤษฎีเดียวกันทุกคน แต่เทคนิคการนาไปใช้ไม่เหมือนกัน ครูผู้สอนต้องใช้เทคนิคพิเศษในการฝึกซ้อมที่แตกต่างกัน
ออกไป
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
จากการศึกษากระบวนการฝึ กซ้อมของโรงเรียนราชสีมาวิ ทยาลั ยและโรงเรียนสุรนารีวิ ทยา จั งหวัด
นครราชสีมา จะเห็นได้ว่าการฝึกซ้อมของทั้งสองโรงเรียนมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน มีการฝึกซ้อมอย่างสม่าเสมอ โดย
จัดตารางการฝึกซ้อมให้เหมาะกับสถานการณ์ โดยคานึงถึงเด็กนักเรียนเป็นหลัก รวมไปถึงการพลิกแพลงสถานการณ์
เพื่อนามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ ซึ่งผู้วิจั ยมีข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
เอกสารและการวิเคราะห์ข้อมูลทางภาคสนามดังต่อไปนี้
1. การทาความเข้าใจ (Understanding) จากปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในด้านการฝึกซ้อมที่นักเรียนต้อง
ทาควบคู่ไปกับการเรียนวิชาอื่นโดยให้มีผลกระทบต่อกั นน้อยที่สุด ครูผู้ควบคุมวงจะต้องปรับการฝึกซ้อมให้เข้ากับ
สถานการณ์ เช่น การปรับตารางการฝึกซ้อมเพื่อให้เด็กนักเรียนมีเวลาว่างเพื่อปฏิบัติภารกิจส่วนตัว หรือเรียนพิเศษ
จากตัวอย่างดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ความเข้าใจและการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ เป็นสิ่งสาคัญที่จะทาให้วงโยธ
วาทิตมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. พลิกแพลง (Apply) จากปัญหาที่เกิดขึ้นภายในวงโยธวาทิต บางอย่างเป็นปัญหาเล็กน้อย แต่ด้วยความ
รอบคอบ และเอาใจใส่ของครูผู้ควบคุมวง ทาให้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กนักเรียน เช่น การปรับการฝึกซ้อมอัน
เนื่องมาจากสมาชิกในวงเป็นนักเรียนหญิงล้วน จึงทาให้มีขีดจากัดในการฝึกซ้อมภาคสนาม ผู้ควบคุมวงจึงได้เน้นการ
ฝึกซ้อมไปที่ประเภทการนั่งบรรเลง (Concert Band) เพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์ จะเห็นได้ว่า การพลิกแพลงหรือ
การดาเนินกิจกรรมให้อยู่ในความเหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับคนรอบข้าง จึงเป็นสิ่งสาคัญที่จ ะทาให้วงโยธ
วาทิตดาเนินไปได้อย่างราบรื่น
3. ความสาเร็จบรรลุเป้าหมาย (Success) การวางแผนในการฝึกซ้อมเป็นสิ่งสาคัญที่จะทาให้การดาเนิน
กิจกรรมวงโยธวาทิต ไปถึงเป้าหมายได้ เช่นการวางแผนการฝึกซ้อมในระยะยาวเพื่อที่จะไปแข่งขันยังต่างประเทศ
การวางแผนในการเลือกบทเพลงให้เหมาะสมกับเด็กนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีทักษะเพิ่มขึ้น และการวางแผนการ
ฝึกซ้อมเพื่อสนองความต้องการของชุมชน ที่ต้องการ การบรรเลงดนตรีที่หลากหลาย การออกบริการชุมชนจึงมีทั้ง
ดนตรีประเภทเดินบรรเลง (Marching Band) และนั่งบรรเลง (Concert Band) ด้วยปัจจัยดังกล่าว การวางแผนใน
การฝึกซ้อมที่ดี และเป็นไปตามขั้นตอน มีส่วนสาคัญที่จะทาให้การฝึกซ้อมบรรลุถึงเป้าหมาย และประสบผลสาเร็จ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรนาผลวิจัยไปใช้ประกอบการวางแผนดาเนินงานวงโยธวาทิตประจาปีของทุกปี
2. ควรนาผลการวิจัยไปเขียนเป็นนโยบายในการวางแผนการจัดการและการฝึกซ้อม
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การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต
โดยใช้การสอนแบบเปิดด้วยโปรแกรม GeoGebra
The Development Learning Mathematics of Geometric Transformations
Using Open Approach With GeoGebra
วุฒิชัย ภูดี1
Wuttichai Phoodee1
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ทดสอบประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การ
แปลงทางเรขาคณิต โดยการสอนแบบเปิดด้วยโปรแกรม GeoGebra ตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนวิ ชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลง
ทางเรขาคณิ ต โดยการสอนแบบเปิ ดด้ ว ยโปรแกรม GeoGebra 3) เพื่ อ ศึ ก ษาเจตคติ ข องนั ก เรี ย นที่ เ รี ย นวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต โดยการสอนแบบเปิดด้วยโปรแกรม GeoGebra กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 35 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนชุมชนบ้านคาพอกท่าดอก
แก้ว จังหวัดนครพนม ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบเปิดโดยใช้โปรแกรมGeogebra จานวน 13 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ มีค่าความยากระหว่าง 0.30–0.75 มีค่าอานาจจาแนก
ระหว่าง 0.40–0.90 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.94 แบบวัดเจตคติมีค่าอานาจจาแนกระหว่าง 0.51 - 0.59
และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.70 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อ ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test
(dependent)
ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต โดยการสอนแบบ
เปิดด้วยโปรแกรม GeoGebra มีประสิทธิภาพ(E1/E2)เท่ากับ 78.31 / 76.28 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 2)ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนมีเจตคติต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบเปิดด้วยโปรแกรม GeoGebra โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (𝑥̅ = 4.01)
คาสาคัญ : การจัดการเรียนรู้ การสอนแบบเปิด โปรแกรม GeoGebra
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ABSTRACT
The purposes of this research were to: 1) Test of Investigate efficiency of Learning
Mathematics of Geometric Transformations Using Open Approach with GeoGebra with are quire
efficiency criteria of 75/75, 2) compare the Learning Mathematics of Geometric Transformations
Using Open Approach With GeoGebra and 3) attitude students Learning Mathematics of Geometric
Transformations Using Open Approach with GeoGebra. A sample of this research deriving from
cluster random sampling and 35 students at Chumchonbanchompoktadokgaw School. Four types
of the instruments used in the study were lesson plan of open approach, achievement in test
with 4 choices, whose difficulty value of each item ranged between 0.30–0.75, discrimination
power value of each item ranged between 0.40–0.90, and entire reliability value was 0.94; attitude
whose difficulty value of each item ranged between 0.51 - 0.59 and entire reliability value was
0.70. The statistics used for analyzing the data were; a percentage, a means, a standard deviation
and t-test (dependent).
The results of this research were as follows: 1) an efficiency of of Learning Mathematics
of Geometric Transformations Using Open Approach with GeoGebra were quire efficiency criteria
of 78.31 / 76.28 as higher than a role. 2) an achievement of the students’ pre-test and post-test
scores efficiency of Learning Mathematics of Geometric Transformations Using Open Approach
with GeoGebra was significantly different at .05. 3) a attitude of students Learning Mathematics of
Geometric Transformations Using Open Approach With GeoGebra. was at a approve level at (𝑥̅ =
4.01)
Keywords : Learning Open Approach GeoGebra
บทนา
การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ในประเทศไทยปัจจุบันยังพบปัญหาเป็นอย่างมากเห็นได้จากรายงาน
การเข้าร่วมโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ และการประเมินความสามารถของเด็กไทยในด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และการอ่านในระดับนานาชาติ เช่น TIMSS และ PISA ผลการประเมินดังกล่าวได้สะท้อนคุณภาพของ
การศึกษาไทยอยู่ในระดับต่าในทุกด้านคณิตศาสตร์ ซึ่งในการการประเมินผลก็มุ่งความชัดเจนที่จะหาคา ตอบว่า
นักเรียนสามารถนาสิ่งที่ได้ศึกษาเรียนในโรงเรียนไปใช้ในสถานการณ์ที่นักเรียนมีโอกาสที่จะต้องพบเจอในชีวิตจริงได้
หรือไม่อย่างไรและได้นาในชีวิตจริงในสถานการณ์ จริงในโลกโดยจะมุ่งเน้นในกระบวนการคิด (สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557 : 7) ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์จึงส่งผลให้นักเรียนเกิดเจต
คติในทางลบต่อวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งการที่นักเรียนมีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ในทางลบจะมีผลทาให้นักเรียนมี
โอกาสได้รับความสาเร็จในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์น้อยกว่านักเรียนที่มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ในทางบวก
ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ครูผู้สอนคณิตศาสตร์จึงจาเป็นต้องมีวิธีการช่วยเหลือนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนที่
เรียนอ่อนเพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้นและเพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งเป็น
หน้าที่หลักที่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ทุกคนจะต้องกระทาในการช่วยเหลือให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ถูกต้อง
เหมาะสม ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ทาให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ คือรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดคานวณ ที่ยึดหลักทฤษฎีกระบวนการกลุ่ มที่พัฒนาให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้มีความรู้ความเข้าใจในมโนมติ มีทักษะทางคณิตศาสตร์ รู้จักการแก้ปัญหาและนาความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจาวันรวมถึงให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ เห็นความสาคัญ และความจาเป็นของการคานวณ
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(กรมวิชาการ, 2545: 31) รวมทั้งครูผู้ สอนจะต้องรู้จักหลักการพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้ มีการวางแผนการ
เตรียมการจัดการเรียนรู้ รู้จักเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหา และตรงตามวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้ ซึ่งอุดมการณ์ที่สาคัญอย่างยิ่งของการจัดการเรียนรู้ก็คือการมุ่งให้นักเรียนทุกคนบรรลุผลการเรียนรู้ใน
ระดับสูง การที่จะสามารถบรรลุอุดมการณ์ของการจัดการเรียนรู้หรือทาได้ใกล้เคียงกับอุดมการณ์ของการจัดการ
เรียนรู้ดังกล่าว ครูผู้สอนจะต้องพัฒนาตนให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาได้(บุญชม ศรีสะอาด, 2541:1)
การสอนแบบเปิด(Open Approach) เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหนึ่งที่ใช้ปัญหา
ปลายเปิด (Open-Ended Problems) ที่ให้นักเรียนแสดงออกในการแก้ปัญหาได้อย่างหลากหลายและแสดงแนวคิด
อย่างอิสระ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถแสวงหาการแก้ปัญหาที่หลากหลายและสามารถขยายแนวคิดในการ
แก้ปัญหาให้มากขึ้น ในขณะเดียวกันยังสนับสนุนการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนแต่ละคนในการเรียนการสอน(ไมตรี
อินทรประสิทธิ์, 2546) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการใช้ปัญหาปลายเปิดจึงเป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่สามารถ
ตอบสนองต่อความคิดที่หลากหลายของนักเรียนได้ เนื่องจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการใช้ปัญหาปลายเปิด
สามารถจัดกิจกรรมที่เป็นการบูรณาการเนื้อหาหลายๆ เรื่องเข้าไว้ในกิจกรรมเดียวกันได้ ซึ่งเป็นการจัดสรรเนื้อหา
โดยการเน้ น กิ จ กรรมให้ ส อดคล้ อ งกั บ เวลาที่ มี อ ยู่ นอกจากนี้ สื่ อ การสอนที่ ใ ช้ จ ะเป็ น ลั ก ษณะของการดึ ง เอา
กระบวนการคิดของนักเรียนออกมาทาให้สามารถศึกษากระบวนการคิดของนักเรียนแต่ละคน และส่งเสริม ให้มีการ
พัฒนาด้านการให้เหตุผลของนักเรียนได้เป็นอย่างดียิ่งอีกด้วย ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะนา “วิธีการแบบเปิด” มาใช้
ในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ
การแก้โจทย์ปัญหาที่ดีขึ้น และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์(วนัญชนา เชิงดี, 2555)
เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสาคัญสาหรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์( The
National Council of teacher of Mathemetics, 2000) ได้กล่าวว่า เทคโนโลยีมีบทบาทสาคัญในการจัดการ
เรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนเรื่องเรขาคณิตซึ่งมีอย่างหลากหลาย(กิตติศักดิ์ ใจอ่อน, 2550)
โปรแกรมคณิตศาสตร์เชิงพลวัต เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการใช้ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ได้แก่
โปรแกรม The Geometer's Sketchpad, MicrosoftMathematics, Graph Write, Mathematica, รวมทั้ง
โปรแกรม GeoGebra ซึ่งเป็นสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยให้การสอนคณิตศาสตร์เป็นรูปธรรม ช่วยให้ผู้เรียนมี
โอกาสเรียนคณิตศาสตร์โดยการสร้างองค์ความรู้ด้ วยตนเอง (Constructivist Approach) และเป็นการเรียนโดย
เน้นผู้ เรีย นเป็น สาคั ญ (Learner-Centered Learning) เป็นสื่ อที่ช่วยให้ ผู้เรี ยนพัฒ นาทั กษะของการนึ ก ภาพ
(Visualization) หรือภาพเคลื่อนไหว (Animation) กระบวนการแก้ปัญหา (Problem Solving Skills) เป็นตัว
อธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจที่กระจ่างชัดเพราะนักเรียนสามารถแลเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถนาไปสร้างสื่อ
เสริมการเรียนรู้ได้หลายสาระซึ่งนับว่าเป็นการบูรณาการสาระที่เกี่ยวข้องเข้ากับ ทักษะทางคณิตศาสตร์และทักษะ
ทางด้านเทคโนโลยีเข้าด้วยกันทาให้ผู้เรียนมีโอกาสพัฒนา พหุ ปัญญาอัน ได้แก่ ด้านการสื่อสารและการนาเสนอ
ด้านตรรกศาสตร์ ด้านมิติสัมพันธ์ และด้านศิลปะ(วุฒิชัย ภูดี, 2559)
เมื่อพิจารณาผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ O-NET ของวิชาคณิตศาสตร์ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 ระหว่างปี 2558-2560 ของโรงเรียนชุมชนบ้านคาพอกท่าดอกแก้ว ยังอยู่ในระบดับต่ากว่าระดับประเทศ และการ
แปลงทางเรขาคณิตเป็นหน่วยการเรียนรู้หนึ่งในวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งมีความสาคัญและที่
สามารถพัฒนาทักษะการคิดให้ผู้เรียนได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์
โดยการสอนแบบเปิด (Open Approach) ซึ่งสามารถบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนกับโปรแกรม GeoGebra
ได้ เพื่อที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้น เนื่องจากการสอนแบบเปิด (Open Approach)
สามารถพัฒนาการคิดของนักเรียนได้อย่างหลากหลายและมีความสามารถในการคิ ดทางคณิตศาสตร์ที่แตกต่ าง
ระหว่างบุคคล(ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ , 2546) อีกทั้งเทคโนโลยียังเป็นเครื่องมือที่กระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียน
สามารถแสดงความรู้ความสามารถออกมาและยังสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เด็กและเยาวชนควรมี
ได้ว่า ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (วิจารณ์ พานิช, 2555)
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ทดสอบประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต โดยการ
สอนแบบเปิดด้วยโปรแกรม GeoGebra ตามเกณฑ์ 75/75
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิตโดยการสอนแบบเปิดด้วยโปรแกรม GeoGebra
3. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต โดยการสอน
แบบเปิดด้วยโปรแกรมGeoGebra
กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาการสอนแบบเปิด(Open Approach) ซึ่งเป็นการสอนอย่าง
หนึ่งที่พัฒนาต่อเนื่องมาจากการใช้ปัญหาปลายเปิด (Open-end Problem) ซึ่งเป็นโครงการวิจัยของประเทศญี่ปุ่น
ซึ่งเร่มต้นในปี ค.ศ. 1960 ต่อมา รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ได้นามาใช้ในห้องเรียนคณิตศาสตร์ในประเทศไทยและ
พัฒนาต่อเนื่องเป็นแนวทางการสอนใหม่ที่เรียกกันว่า วิธีการสอนแบบเปิด (Open Approach) ซึ่งประกอบด้วย 4
ขั้นตอนได้แก่ การนาเสนอปัญหาปลายเปิด การเรียนรู้ด้วยตนเอง การอภิปลายและเปรียบเทียบรวมทั้งชั้นและการ
สรุปเชื่อมโยงด้วยหลักการทางคณิ ตศาสตร์ และผู้วิจัยได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม GeoGebra ซึ่ง
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยให้การสอนคณิตศาสตร์เป็นรูปธรรม ช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนคณิตศาสตร์โดยการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivist Approach) และเป็นการเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (LearnerCentered Learning) เป็นสื่อที่ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะของการนึกภาพ (Visualization) หรือภาพเคลื่อนไหว
(Animation) กระบวนการแก้ปัญหา (Problem Solving Skills) ต่อมาผู้วิจัยจึงได้ผนวกการสอนแบบเปิดกับ
โปรแกรม GeoGebra เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามยุคสมัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การสอนแบบเปิดด้วยโปรแกรม eoGebra
1.กาหนดปัญหา
2. สารวจปัญหาโดยใช้โปรแกรมGeoGebra
3. แก้ปัญหาด้วยตัวเอง
4. ขั้นการอภิปรายร่วมกันทั้งชั้นเรียนและ
ขยายแนวคิดในชั้นเรียน
5. สรุป

1. ค่าประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. เจตคติของนักเรียนที่มตี ่อการจัดการ
เรียนรู้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

- INITIATING STRUCTURE
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อาเภทท่าอุเทน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา นครพนม เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จานวน 198 คน จานวน 7 โรงเรียนโดยมี 8
ห้องเรียน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านคาพอกท่าดอกแก้ว สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จานวน 35 คน ซึ่งได้มาโดยการ
การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling )
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต โดยใช้การสอนแบบเปิดด้วย
โปรแกรมGeoGebra จานวน 13 แผน จานวน 13 ชั่วโมง ซึ่งผ่านการประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน
5 คน มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 – 5.00 ซึ่งถือว่าเป็นแผนที่คุณภาพอยู่ระดับดี และมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) =
0.8
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ โดยมีค่าความยากระหว่าง
0.30–0.75 มีค่าอานาจจาแนกระหว่าง 0.40–0.90 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.94
3. แบบวัดเจตคติ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ระดับความคิดเห็น 5
ระดั บ จ านวน 20ข้ อ โดยมี ค่ า อ านาจจ าแนกระหว่ า ง 0.51 - 0.59 มาค านวณหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น ทั้ งฉบั บ ด้ ว ย
สัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ด้วยวิธีของครอนบาค (Cronbach) ผลปรากฏว่าได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.70
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ประสิทธิผลของกระบวนการ (E2) ของจัดการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต โดยการสอนแบบเปิดด้วยโปรแกรม GeoGebra
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้วิธีการทางสถิติ t-test
(Independent Samples)
3. การวิเคราะห์เจตคติของนักเรียนมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในการวิ จั ย ในเดื อ นพฤษภาคม- กั น ยายน พ.ศ.2561 ซึ่ ง เป็ น นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านคาพอกท่าดอกแก้ว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม
เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึ กษา 2561 จานวน 35 คน โดยได้มีการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 13 แผน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิด 4 ตัวเลือกจานวน 30 ข้อ และแบบวัดเจตคตินักเรียนที่เรียนวิชา
คณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ ง การแปลงทางเรขาคณิ ต โดยการสอนแบบเปิ ด ด้ ว ยโปรแกรมGeoGebra โดยได้ ผ่ า นการ
ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านซึ่งผลปรากฏว่าสามารถนามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ จากนั้นจึงนามาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ดังนี้
1. ปฐมนิเทศชี้แจงข้อตกลงร่วมกันและแจ้งจุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนเข้าใจ
2. ทาการทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างขึ้นจานวน 30 ข้อ
3. ดาเนินการสอนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแปลงทาง
เรขาคณิต โดยการสอนแบบเปิดด้วยโปรแกรมGeoGebra
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3.1.กาหนดปัญหา
ตัวอย่างสื่อการจัดการเรียนรู้ ปัญหาเรื่อง การสร้างสะพาน

ตัวอย่างการเรียนรู้ เรื่อง ปัญหาของพื้นที่

3.2 สารวจปัญหาโดยใช้โปรแกรมGeoGebra

3.3 แก้ปัญหาด้วยตัวเอง
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3.5 ขั้นการอภิปรายร่วมกันทั้งชั้นเรียนและขยายแนวคิดในชั้นเรียน

3.5 สรุป

4. ทดสอบหลังเรียนกับกลุม่ ทดลองซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกับทีใ่ ช้ทดสอบก่อนเรียนเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูเ้ รื่อง การแปลงทางเรขาคณิต โดยการสอนแบบเปิดด้วยโปรแกรมGeoGebra
5.วัดความวัดเจตคตินักเรียนที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต โดยการสอนแบบ
เปิดด้วยโปรแกรมGeoGebra
สรุปผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโดยการสอนแบบเปิดด้วยโปรแกรมGeoGebra
คะแนนรวม
N

ระหว่างเรียน

ร้อยละ

หลังเรียน

ร้อยละ

32

1370.5

78.31

801

76.28

E1/E2
78.31 / 76.28

จากตาราง คะแนนเฉลี่ยของจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต โดยการสอน
แบบเปิดด้วยโปรแกรม GeoGebra ทั้ง 5 ชุด มีค่าเท่ากับ 1370. 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.31 แสดงว่าการ
จัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต โดยการสอนแบบเปิดด้วยโปรแกรม GeoGebra มีค่า
ประสิทธิภาพของกระบวนการ เท่ากับ 78.31 คะแนนรวมก่อนเรียน-หลังเรียน มีค่าเท่ากับ 801 คะแนน และการ
จัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต โดยการสอนแบบเปิดด้วยโปรแกรม GeoGebra มีค่า
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 76.28 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน – หลังเรียน ของนักเรียนที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง
การแปลงทางเรขาคณิตโดยการสอนแบบเปิดด้วยโปรแกรม GeoGebra
ก่อนเรียน

N
35

X̅
8.51

S.D.
2.83

df

t

sig

34
-33.72*
0.00
หลังเรียน
35
22.88
2.74
*
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลัง
เรียนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต โดยใช้การสอนแบบเปิดด้วย
โปรแกรมGeoGebra พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทาง สถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 3 วิเคราะห์เจตคติของนักเรียนมีต่อการสอนแบบเปิดโดยใช้โปรแกรม GeoGebra
ข้อ ความรู้สึกและความคิด/ ข้อความ
1 ข้าพเจ้าเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยการสอนแบบเปิด ด้วยโปรแกรม
GeoGebraอย่างมีความสุข
2 ข้าพเจ้าชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์
3 ข้าพเจ้าสนุกและตื่นเต้นที่ได้ร่วมกิจกรรมในชั่วโมงเรียนวิชา
คณิตศาสตร์
4 ข้าพเจ้าสามารถนาความรู้จากการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไปใช้เป็น
พื้นฐานที่ดีในการเรียนวิชาอื่นๆ
5 ข้าพเจ้ากระตือรือร้นที่จะได้รับการฝึกทักษะคณิตศาสตร์
6 ข้าพเจ้าชอบเรียนคิดสนุกมากขึ้นหลังกิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์
โดยการสอนแบบเปิด ด้วยโปรแกรม GeoGebra
7 ข้าพเจ้ารู้สึกมีอิสระ เมื่อเรียนคณิตศาสตร์
8 ข้าพเจ้าคิดว่าคณิตศาสตร์มสี ่วนช่วยในการฝึกทักษาด้านกระบวนการ
คิด
9 ข้าพเจ้าได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นในการเรียนคณิตศาสตร์และการใช้
เทคโนโลยี
10 ข้าพเจ้าสนใจการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น
11 ข้าพเจ้ามีพัฒนาการด้านการคิดมากขึ้น
12 ข้าพเจ้ามีพัฒนาการด้านการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น
13 ข้าพเจ้าได้รับการพัฒนาทักษะหลังกิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์
14 ข้าพเจ้าอยากเรียนคณิตศาสตร์ทุกวัน
15 ข้าพเจ้าอยากทากิจกรรมคณิตศาสตร์ต่อถึงจะหมดเวลาแล้ว
16 ข้าพเจ้าคิดว่าเรียนคณิตศาสตร์ทาให้ข้าพเจ้าภูมิใจ
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X̅

S.D.

ระดับ

4.46

0.55

เห็นด้วย

3.91

0.69

เห็นด้วย

3.85

0.59

เห็นด้วย

4.06

0.71

เห็นด้วย

3.85

0.72

เห็นด้วย

4.20

0.62

เห็นด้วย

3.40

0.72

ไม่แน่ใจ

4.46

0.64

เห็นด้วย

4.08

0.73

เห็นด้วย

3.80
3.85
4.11
3.97
3.54
3.65
3.88

0.74
0.76
0.62
0.77
0.64
0.79
0.70

เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย

ข้อ ความรู้สึกและความคิด/ ข้อความ
17 ข้าพเจ้าคิดว่าการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ทาให้มีพัฒนาการด้านการ
วิเคราะห์มากขึ้น
18 ข้าพเจ้ากิจกรรมการเรียน การสอนที่ครูนามาใช้แปลกใหม่น่าสนใจ
19 ข้าพเจ้าคิดว่ากิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์เปิดโอกาสให้นักเรียนได้
เรียนรูด้ ้วยตัวเองมากขึ้น
20 ข้าพเจ้าคิดว่ากิจกรรมโดยการสอนแบบเปิด ด้วยโปรแกรม
GeoGebra ทาให้ข้าพเจ้าเข้าใจเรือ่ งที่เรียนมากขึ้น
โดยรวม

X̅

S.D.

ระดับ

4.25

0.69

เห็นด้วย

4.20

0.62

เห็นด้วย

4.20

0.66

เห็นด้วย

4.34

0.79

เห็นด้วย

4.01

0.69

เห็นด้วย

จากตารางพบว่า พบว่า นักเรียนมี เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง
การแปลงทางเรขาคณิต โดยการสอนแบบเปิดด้วยโปรแกรม GeoGebra โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (𝑥̅ =
4.01) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักเรียนมีอยู่ในระดับเห็นด้วย 19 ข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ข้อ 1, 8, 20, 17,
6, 19, 20 ตามลาดับ และในระดับไม่แน่ใจ 1 ข้อ คือข้อ 7
อภิปรายผลการวิจัย
1) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต โดยใช้การสอนแบบเปิด
ด้วยโปรแกรมGeoGebra มีประสิทธิภาพ 78.31 / 76.28 นั่นคือ นักเรียนได้รับการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต โดยใช้การสอนแบบเปิดด้วยโปรแกรมGeoGebra จานวน 13 แผน มี
คะแนนรวมที่ได้จากการประเมินการจัดการเรี ยนรู้ระหว่างเรียน คิดเป็นร้อยละ 78.31 และคะแนนจากการทา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 76.28 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือ 75/75 และ
เป็นไปตามความมุ่งหมายของการวิจัยที่ตั้งไว้ ซึ่งการสอนแบบเปิดด้วยโปรแกรมGeoGebra สามารถพัฒนาความรู้
ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ในเรื่องการแปลงทางเรขาคณิตให้ สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาที่
กาหนดทุกข้อ และส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยการใช้โปรแกรมโดยการสังเกตจากการร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียนและชิ้นงานของนักเรียนซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัยของสมพล พวงสั้น(2559)ได้ศึกษาการพัฒนา
แบบฝึกทักษะร่วมกับโปรแกรมจีโอจีบร้าสาหรับการหาปริพันธ์ผลการวิจัยพบว่า 1) แบบฝึกทักษะร่วมกับชุดคาสั่ง
สาเร็จรูปของโปรแกรมจีโอจีบร้า เรื่องการหาปริพันธ์ ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 85.93/76.11 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนดไว้ 75/75 และ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การหาปริพันธ์ หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ
ร่วมกับชุดคาสั่งสาเร็จรูปของโปรแกรมจีโอจีบร้าสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2) การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่ อนเรียนและหลังเรียน
ได้ รั บ การจัด กิจ กรรมการเรียนรู้วิ ชาคณิต ศาสตร์ เรื่ อ ง การแปลงทางเรขาคณิต โดยใช้ ก ารสอนแบบเปิดด้วย
โปรแกรมGeoGebra พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.51 และหลังเรียนมี
คะแนนเฉลี่ ยเท่ ากับ 22.88 เมื่ อนามาเปรียบเทียบโดยใช้สถิ ติทดสอบ t-test พบว่า มีความแตกต่า งกันอย่า งมี
นัยสาคัญทาง สถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ เนื่องมาจากแผนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบเปิด เรื่อง การแปลง
ทางเรขาคณิต มีการวางแผนในการออกแบบสถานการณ์การปัญหาให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยผ่านสื่อจาลอง
สถานการณ์โดยโปรแกรมGeoGebra เป็นอย่างดี และได้ผ่านการสร้างและพัฒนาอย่างเป็นระบบตามขั้นตอนการ
ทาวิจัยการศึกษาเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และสร้างความรู้ด้วยตนเองและบุคคลรอบข้าง จนเกิดทักษะและการ
นาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง โดยสอดคล้องกับ ไว้ Yılmaz Zengina (2012) ได้ศึกษาผลของการใช้โปรแกรมคณิตศาสตร์
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เชิงพลวัตน์ GeoGebra ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเรื่อง ตรีโกณมิติ ผลการศึกษาพบว่า มีความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มที่จัดการเรียนการสอนโดยโปรแกรม GeoGebra กับการจัดการเรียนการสอนแบบคอนสตรัคติซึม โดย
พบว่าการจัดการเรียนรู้ด้ วยโปรแกรม GeoGebra ส่งผลทาให้คะแนนดีกว่า และ Mehmet Bulut(2015)ได้ศึกษา
ผลของการใช้โปรแกรม GeoGebra กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 เรื่อง เศษส่วน
ผลการศึก ษาพบว่ า มี ค วามแตกต่ างระหว่ า งกลุ่ม โดยกลุ่มทดลองที่ ใ ช้ ก ารจัดการเรีย นการสอนด้ว ยโปรแกรม
GeoGebra มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นดี ก ว่ า อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ โดยจากการศึ ก ษาจะเห็ น ว่ า โปรแกรม
GeoGebra สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้เรื่องเศษส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ
3) เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรูว้ ิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต โดยการสอน
แบบเปิดด้วยโปรแกรม GeoGebra โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (𝑥̅ = 4.01) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
นักเรียนมีอยู่ในระดับเห็นด้วย 19 ข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ข้อ 1, 8, 20, 17, 6, 19, 20 ตามลาดับ และใน
ระดับไม่แน่ใจ 1 ข้อ คือข้อ 7 ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างความสนใจหรือแรงจูงใจ คือการทา
ให้ผู้เรียนเกิดความตั้งใจเรียน ใจจดใจจ่อในบทเรียน ซึ่งเป็นแรงจูงใจที่เกิดจากสิ่งยั่วยุภายนอกผู้เรียน แรงจูงใจที่
เกิดจากภายในตัวผู้เรียนเองด้วย กล่าวคือ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการพูดเร้า ความสนใจ สนทนาซักถาม ทายปัญหา และ
ใช้โปรแกรม GeoGebra สร้างแบบจาสองสถานการณ์ทาให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ ยั่วยุให้นักเรียนให้นักเรียนเกิด
แรงจูงใจภายในด้วยกระบวนการสร้างความคาดหวัง โดยการแจ้งจุดประสงค์ให้ความคาดหวังว่าอะไรจะเกิดความ
พร้อมในการปฏิบัติกิจกรรม สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างมั่นใจ การให้ข้อมูลมูลย้อนกลับ ผู้วิจัยได้ตรวจผลงาน
ของผู้เรียนและให้คาแนะนา คาชมเชยเป็นการสร้างแรงผู้เรียนให้มีกาลังในการพัฒนาตนเองต่อไป
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ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Gsp ที่มีต่อมโนทัศน์และความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ วิชารากฐานเรขาคณิต เรือ่ ง เรขาคณิตแบบยุคลิด
ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
The Effect of Using Gsp Program on Mathematical Concept and
Reasoning Ability for Course Foundations of Geometry on
Geometry of Euclid for Students in Department of
Mathematic Second Year Roi Et Rajabhat University
พรหมลิขิต จิตจักร1 และ มนตรี จิตจักร2
Promlikhit jitjagr1 and Montri jitjagr2
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ วิชารากฐานเรขาคณิต เรื่อง
เรขาคณิตแบบยุคลิด ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปี 2 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Gsp
กับเกณฑ์ร้อยละ 70 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ วิชารากฐานเรขาคณิต เรื่อง
เรขาคณิตแบบยุคลิด ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปี 2 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Gsp
กับเกณฑ์ร้อยละ 70 กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปี 2 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา MAT2110
รากฐานเรขาคณิต ภาคเรียนที่ 2/2560 จานวน 70 คน โดยเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1)
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Gsp 2) แบบทดสอบวัดมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ วิชารากฐานเรขาคณิต
เรื่อง เรขาคณิตแบบยุคลิด เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัยจานวน 9 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบซึ่ งมีค่า
เท่ า กั บ 0.92 3) แบบทดสอบวั ด ความสามารถในการให้ เ หตุ ผลทางคณิตศาสตร์ วิ ชารากฐานเรขาคณิต เรื่ อง
เรขาคณิตแบบยุคลิด เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย จานวน 15 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบซึ่งมีค่าเท่ากับ
0.82 การเก็บรวบรวมข้อมูล 1) จัดการการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Gsp จานวน 6 แผน
แผนการจัดการเรียนรู้ละ 75 นาที รวม 7 ชั่วโมง 30 นาที 2) แบบทดสอบวัดมโนทัศน์และความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ วิชารากฐานเรขาคณิต เรื่อง เรขาคณิตแบบยุคลิด จานวน 3 ฉบับ ดาเนินการทดสอบ 2
คาบ ต่อ 1 ฉบับ ใช้เวลาดาเนินการทดสอบฉบับละ 1 ชั่วโมง สถิติ ที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที (t-test for one sample)
ผลการวิจัยพบว่า 1) มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ วิชารากฐานเรขาคณิต เรื่อง เรขาคณิตแบบยุคลิด ของ
นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปี 2 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Gsp กับเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่าง
มีนัยสาคัญที่ระดับ .05 2) ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ วิชารากฐานเรขาคณิต เรื่อง เรขาคณิต
แบบยุคลิดของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปี 2 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Gsp กับเกณฑ์
ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
คาสาคัญ : โปรแกรม Gsp มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
เรขาคณิตแบบยุคลิด
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ABSTRACT
The purposes of this research were to 1) to compare mathematical concept for course
foundations of geometry on geometry of euclid for students in department of mathematic second
year after studying with learning activities using gsp program with a criterion of 70 percent 2) to
compare Mathematical reasoning ability for course foundations of geometry on geometry of euclid
for students in department of mathematic second year after studying with learning activities using
gsp program with a criterion of 70 percent. The target is the two year Mathematics students enrolled
in the MAT2110 Geometry Foundation. 70 students in the 2/2017 semester by selecting a purposive
sampling. The research instruments were : 1) Lesson plans, by using the Gsp program. 2)
Mathematical concept test geometry of euclidean geometry is a subjective test of 9 items with
confidence values of the test which is equal to 0.92. 3) mathematical reasoning ability test
geometry of euclidean geometry is a subjective test of 15 items with confidence values of the test
which is equal to 0.82. Data collection method : 1) Learning management based lesson plans using
the Gsp program 6 plan, 75 minutes of learning plan, total 7 hours 30 minutes. 2) Test of concepts
and mathematical reasoning abilities for course foundations of geometry on geometry of Euclid 3
issue, tests conducted two lessons per 1 issue, taking 1 hour per test. The data were analyzed by
using percentage, mean, standard deviation and t-test for one sample .
The research findings showed that
1) The mathematical concept for course foundations of geometry on geometry of euclid
for students in department of mathematic second year after studying with learning activities using
gsp program was statistically higher than 70 percent criterion at the .05 level of significance.
2) The mathematical reasoning ability of course foundations of geometry on geometry
of euclid for students in department of mathematic second year after studying with learning
activities using gsp program was statistically higher than 70 percent criterion at the .05 level of
significance.
Keywords : Gsp Program, Mathematical Concept, Mathematical reasoning ability,
Geometry of Euclid
บทนา
เรขาคณิตเป็นอีกสาขาหนึ่งของวิชาคณิตศาสตร์ ทีมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิตประจาวันของมนุษย์
เราอย่างมาก เราใช้เรขาคณิตในชีวิตจริงเพื่อทาความเข้าใจหรืออธิบายสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เช่น ใช้เรขาคณิตในการ
สารวจพื้นที่ สร้างผังเมือง สร้างถนนหนทาง สารวจโลกและอวกาศบางครั้งเราอาจแทนความคิดหรือสิ่งต่าง ๆ ด้วย
รูปเรขาคณิต เรขาคณิตช่วยพัฒนาทักษะที่สาคัญหลายประการ เช่น ทักษะเชิงมิติสัมพันธ์หรือความรู้สึกเชิงปริภูมิ
(Spatial sense) การคิด การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นพื้นฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เรื่องอื่น ๆ เช่น จานวน การวัด ตลอดจนเนื้อหาคณิตศาสตร์ขั้นสูงต่อไป นอกจากนี้เรขาคณิตยังเป็นพื้นฐานในการ
เชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์กับความรู้แขนงอื่น ๆ อีกด้วย (อภิญญา กาลมงคล และ หล้า ภวภูตานนท์, 2554)

843

แม้ว่าเรขาคณิตจะมีความสาคัญดังที่กล่าวมาแล้ว แต่การจัดการเรียนรู้เรขาคณิตยังไม่สง่ เสริมให้นักเรียน
นักศึกษาได้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์ การพิสูจน์ การให้เหตุผล และความสัมพันธ์ของมิติต่าง ๆ
ตามซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ (ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ , 2548) และสาเหตุสาคัญอีกประการหนึ่งที่ทาให้นักเรียน
นักศึกษามีระดับการคิดเชิงเรขาคณิตในระดับต่า อาจเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไม่สอดคล้อง
กับมโนทัศน์และความสามรถในการให้เหตุในการคิดเชิงเรขาคณิต ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระเรขาคณิตมี
ประสิทธิภาพนั้น ครูควรหาวิธีที่จะทาให้นักเรียนนักศึกษาได้สารวจและการให้เหตุผลเพื่อสรุปเนื้อหาด้วยตนเอง
มโนทัศน์และการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เป็นความคิดรวบยอดเกี่ยวกับลักษณะสาคัญของความหมาย
การขยายความทฤษฎีบท กฎสูตร บทนิยาม นิยามเป็นความคิดนามธรรมที่ทาให้ผู้เรียนสามารถจาแนกสิ่ งที่มี
ลักษณะตามความคิดนามธรรมนั้น ๆ พร้อมทั้งความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล ในการพิสูจน์ทางเรขาคณิตซึง่ มี
ความสาคัญต่อการหาข้อสรุปที่เป็นเหตุเป็นผลและอิงตามหลักคณิตศาสตร์ ผู้สอนควรฝึกให้ผู้เรียนพิสูจน์อย่างไม่
เป็นทางการ (Informal proof) เพื่อให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับกระบวนการคิดลักษณะต่าง ๆ จึงค่อยฝึกให้ผู้เรียนพิสูจน์
อย่างเป็นทางการ (formal proof) ที่ต้องใช้ ทฤษฎีบท กฎสูตร บทนิยาม และสมบัติทางเรขาคณิตมาประกอบอย่าง
สมเหตุสมผล (อัมพร ม้าคะนอง, 2557) ในขณะที่ความสามารถในการให้เหตุผลนี้จะทาหน้าที่เป็นสิ่งที่ช่วยเสริมต่อ
ให้เด็กเกิดความสามารถในด้านอื่น ๆ ได้ และสามารถระบุได้ว่าสิ่งที่กาหนดให้เป็นตัวอย่างหรือไม่ใช่ตัวอย่างของ
ความคิดนามธรรมนั้น จะช่วยให้ผู้เรียนวินิจฉัยและแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม (วิชัย เสวกงาม, 2557) การพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู อาจารย์ และการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนนักศึกษา ในการ
วิเคราะห์ความถูกต้องของข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหา ตลอดจนเป็นประโยชน์ในการหาแนวทางเพื่อแก้ไข
ซึ่งมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ผู้สอนจะต้องจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานที่จะเชื่อมโยงกับการคิดในลักษณะ
ต่าง ๆ การพัฒนามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์และออกแบบกิจกรรมต้อ งสอดคล้ องกับมโนทัศน์ ที่ใ ห้ผู้เรียน โดย
การศึกษาความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์วิเคราะห์ข้อมูลหรือมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ในการขยาย
ความทฤษฎีบท กฎสูตร บทนิยาม ดาเนินการจัดกิจกรรม เลือกใช้สื่อ เอกสารประกอบการสอน นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสม ต่อผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ
ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ จึงมีการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการ
ซึ่งการนาเทคโนโลยีไปใช้เพื่อการศึกษาเป็นการพัฒนาคนให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องทันเหตุการณ์
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง โปรแกรมสาเร็ จรูป The Geometer’s Sketchpad หรื อ โปรแกรม GSP เป็ น โปรแกรมที่มี
ลั ก ษณะเด่นคื อการมีประสิทธิ ภาพสามารถเคลื่อนไหว (dynamic) แทนการหยุด นิ่ง (static) สามารถสร้างรูป
เรขาคณิตต่าง ๆ ใช้เป็นสื่อในการสอนเรขาคณิตได้อย่างดี มีเครื่องมือที่ใช้แทนวงเวียน และสันตรงสาหรับสร้างรูป
หรือวัตถุทางเรขาคณิต มีคาสั่งการแปลงทางเรขาคณิตสามารถวัดมุม วัดความยาว และมีเครื่องคานวณ สามารถใช้
หาพื้นที่หรือคานวณต่าง ๆ ผู้ใช้สามารถต่อยอดความรู้จากความรู้พื้ นฐานเดิม ที่เคยเรีย นมาแบบนามธ รรมให้
กลายเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ด้วยการสารวจ สังเกต สร้างข้อความคาดการณ์ และใช้เครื่องมือที่มีใน
โปรแกรมเพื่อพิสูจน์ ข้อความคาดการณ์ เรียกได้ว่าโปรแกรมนี้เป็นตัวช่วยในการสร้างและแสดงรูปเรขาคณิตใน
รูปแบบต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี กระตุ้นความสนใจให้ผู้เรี ยนอยากเรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น และทาให้เห็นเป็น
รูปธรรมมากขึ้น (ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, 2554) และ(อังคณา สุวรรณพัฒน์ และ ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, 2557)
ผู้วิจัยพบว่านักศึกษามักมีปัญหาที่เกี่ยวกับการพิสูจน์ทางเรขาคณิต นักศึกษาไม่สามารถให้เหตุผลในการ
พิสูจน์อย่างเป็นลาดับขั้นตอนได้ อีกทั้งยังขาดมโนทัศน์ต่อการขยายความทฤษฎีบท กฎสูตร บทนิยาม ในการเรียนรู้
ที่เป็นการพิสูจน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนแบบที่ต้องคอยจดตามผู้สอนบนกระดานเพียงอย่างเดียว ทาให้นักเรียน
ไม่ได้สารวจหรือเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจนาโปรแกรม GSP มาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่อง เรขาคณิตแบบยุคลิด เพื่อให้นักศึกษาสามารถสารวจ สังเกต คิดวิเคราะห์และสร้างข้อความคาดการณ์ด้วย
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมโนทัศน์และให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการพิสูจน์ทางเรขาคณิต สามารถ
พิสูจน์สมบัติต่าง ๆ ทางเรขาคณิตด้วยตนเองได้ เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้ในครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรขาคณิตอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ วิชารากฐานเรขาคณิต เรื่อง เรขาคณิตแบบยุคลิด ของ
นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชัน้ ปี 2 หลังได้รับการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โปรแกรม Gsp กับเกณฑ์ร้อยละ 70
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ วิชารากฐานเรขาคณิต เรื่อง เรขาคณิต
แบบยุคลิด ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปี 2 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Gsp กับเกณฑ์
ร้อยละ 70
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Gsp
ขั้นที่ 1 ที่ผู้สอนเร้าความสนใจให้ผเู้ รียนถึงความสัมพันธ์
ของเนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความสาคัญของการเรียน
ขั้นที่ 2 เสนอตัวอย่างที่หลากหลายโดยที่พิจารณาลักษณะ
ของตัวอย่างร่วมกับผู้สอนโดยใช้โปรแกรม Gsp
ขั้นที่ 2 ผู้เรียนร่วมกัน ค้นหา วิเคราะห์ และอธิบาย
ความสัมพันธ์ของตัวอย่างที่นาเสนอ
ขั้นที่ 4 ผู้เรียนรวมแต่ละตัวอย่างมาเปรียบเทียบมาสรุป
โดยใช้หลักการ กฎ ทฤษฎี บทนิยาม

1. มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ วิชา
รากฐานเรขาคณิต เรื่อง เรขาคณิต
แบบยุคลิด
2. ความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ วิชารากฐานเรขาคณิต
เรื่อง เรขาคณิตแบบยุคลิด

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปี 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา MAT2110 รากฐานเรขาคณิตภาคเรียนที่ 2/2560 จานวน 70 คน โดยเลือกแบบ
เจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Gsp ที่มีต่อมโนทัศน์และความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ วิชารากฐานเรขาคณิต เรื่อง เรขาคณิตแบบยุคลิดของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปี 2 เป็นแผน
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจานวน 6 แผนจานวน 9 คาบ มีสื่อประกอบเนื้อหาที่สร้างจากโปรแกรม Gsp ซึ่งได้ผ่านการตรวจ
แก้ไข ทดลอง และปรับปรุงมาแล้ว โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.80–1.00 แสดงว่าแผนการ
จัดการเรียนรู้มีคุณภาพสามารถนาไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการวิจัยได้
2. แบบทดสอบวัดมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ วิชารากฐานเรขาคณิต เรื่อง เรขาคณิตแบบยุคลิด ของ
นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปี 2 เป็นแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแบบอัตนัยจานวน 9 ข้อโดยกาหนดเกณฑ์
การให้คะแนนแบบรูบริค มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67 – 1.00 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ จากนั้นนา
แบบทดสอบหาค่าความยากง่ายและค่าอานาจจาแนก โดยมีเกณฑ์ความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.2 ถึง 0.8 มีค่า
อ านาจจ าแนก (r) ระหว่ า ง 0.25 ถึ ง 0.96 และปรั บ ปรุ งตามค าแนะน าของผู้เ ชี่ ย วชาญ มี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของ
แบบทดสอบซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.92
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3. แบบทดสอบวั ด ความสามารถในการให้ เ หตุ ผ ลทางคณิ ต ศาสตร์ วิ ช ารากฐานเรขาคณิ ต เรื่ อ ง
เรขาคณิตแบบยุคลิดของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปี 2 เป็นแบบทดสอบทีผ่ ู้วิจัยสร้างขึ้นแบบอัตนัย จานวน
15 ข้อโดยกาูหนดเกณฑ์การให้คะแนน แบบรูบริค มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.63-1.00 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่
ยอมรับได้ จากนั้นนาแบบทดสอบหาค่าความยากง่ายและค่าอานาจจาแนก โดยมีเกณฑ์ความยากง่าย ตั้งแต่มีค่า
ความยากง่าย(p) ระหว่าง 0.38 ถึง 0.77 มีค่าอานาจจาแนก (r) ระหว่าง 0.21 ถึง 0.8 และปรับปรุงตามคาแนะนา
ของผู้เชี่ยวชาญ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.82
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วจิ ัยดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ดาเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วจิ ัยได้พัฒนาขึน้
จานวน 6 แผน แผนการจัดการเรียนรู้ละ 75 นาที จานวน 9 คาบ รวม 7 ชั่วโมง 30 นาที
2. ทดสอบวัดมโนทัศน์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ วิชารากฐานเรขาคณิต เรื่อง
เรขาคณิตแบบยุคลิด จานวน 3 ฉบับ ดาเนินการทดสอบ 2 คาบต่อ 1 ฉบับ ใช้เวลาดาเนินการทดสอบฉบับละ 1
ชั่วโมง
3. นาผลที่ได้ไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์มโนทัศน์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง
เรขาคณิตแบบยุคลิด ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปี 2 โดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และวิเคราะห์เปรียบเทียบมโนทัศน์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ วิชารากฐาน
เรขาคณิต เรื่อง เรขาคณิตแบบยุคลิด ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปี 2 เกณฑ์ร้อยละ 70 โดยการทดสอบ
ค่าที (t-test for one sample)
ผลการศึกษา
ผลการจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ โ ปรแกรม Gsp ที่ มี ต่ อ มโนทั ศ น์ แ ละความสามารถในการให้ เ หตุ ผ ลทาง
คณิตศาสตร์ วิชารากฐานเรขาคณิต เรื่อง เรขาคณิตแบบยุคลิด ของนักศึกษาสาขาวิ ชาคณิตศาสตร์ ชั้นปี 2
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
ตอนที่ 1 เปรียบเทียบมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ วิชารากฐานเรขาคณิต เรื่อง เรขาคณิตแบบยุคลิด ของ
นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปี 2 หลัง ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Gsp ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลคะแนนมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ วิชารากฐานเรขาคณิต เรื่อง เรขาคณิตแบบยุคลิด ของนักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ชั้นปี 2 หลัง ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Gsp
มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์
ทฤษฎีบทเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยม
เท่ากันทุกประการ
ทฤษฎีบทเกี่ยวกับเส้นขนาน
ทฤษฎีบทเกี่ยวกับมุมและด้านของรูป
สามเหลี่ยม

คะแนนเต็ม

x

S.D

ร้อยละ

10

6.60

1.06

66

10

7.00

1.43

70

10

8.00

0.50

80
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จากตาราง 1 พบว่า ผลคะแนนมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ วิชารากฐานเรขาคณิต เรื่อง เรขาคณิตแบบ
ยุคลิด ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปี 2 เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ มากที่สุด คือ ทฤษฎีบท
เกี่ยวกับมุมและด้านของรูปสามเหลี่ยม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 คิดเป็นร้อยละ 80
รองลงมา คือ ทฤษฎีบทเกี่ยวกับเส้นขนาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.43 คิดเป็นร้อยละ 70
และ ทฤษฎีบทเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.06 คิด
เป็นร้อยละ 66
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ วิชารากฐานเรขาคณิต เรื่อง เรขาคณิตแบบยุคลิด ของ
นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปี 2 กับเกณฑ์ร้อยละ 70
N

X

x

S.D

𝜇

70

30

21.60

1.83

21

t

2.749*

P

.008

*P < .05 , t (69 , .05) = 1.671
จากตาราง 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ วิชารากฐานเรขาคณิต เรื่อง เรขาคณิตแบบ
ยุคลิด ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปี 2 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Gsp กับเกณฑ์ร้อย
ละ 70 อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
ตอนที่ 2 เปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ วิชารากฐานเรขาคณิต เรื่อง เรขาคณิต
แบบยุคลิด ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปี 2 หลัง ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Gsp ดังนี้
ตารางที่ 3 ผลคะแนนความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ วิชารากฐานเรขาคณิต เรื่อง เรขาคณิตแบบ
ยุคลิดของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปี 2 หลัง ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Gsp
ความสามารถในการการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์
ทฤษฎีบทเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยม
เท่ากันทุกประการ
ทฤษฎีบทเกี่ยวกับเส้นขนาน
ทฤษฎีบทเกี่ยวกับมุมและด้าน
ของรูปสามเหลี่ยม

คะแนนเต็ม

x

S.D

ร้อยละ

20

14.81

2.42

74

20

15.20

2.59

76

20

15.32

2.54

76.61

จากตาราง 3 พบว่า ผลคะแนนความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ วิชารากฐานเรขาคณิต
เรื่อง เรขาคณิตแบบยุคลิด ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปี 2 เรียงลาดับ จากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ มาก
ที่สุด คือทฤษฎีบทเกี่ยวกับมุมและด้านของรูปสามเหลี่ยม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.54
คิดเป็นร้อยละ 76.61 รองลงมา คือ ทฤษฎีบทเกี่ยวกับเส้นขนาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.59 คิดเป็นร้อยละ 76 และ ทฤษฎีบทเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.81 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.42 คิดเป็นร้อยละ 74
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ตารางที่ 4 ผลการทดสอบค่าเฉลี่ย ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ วิชารากฐานเรขาคณิต เรื่อง
เรขาคณิตแบบยุคลิด ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปี 2 กับเกณฑ์ร้อยละ 70
N

X

x

70
60
45.33
*P < .05 , t (69 , .05) = 1.671

S.D
7.17

𝜇
42

t
3.885*

P

.000

จากตาราง 4 พบว่า คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ วิชารากฐานเรขาคณิต
เรื่อง เรขาคณิตแบบยุคลิด ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปี 2 หลังได้รับการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โปรแกรม
Gsp กับเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
สรุปผล
1. ผลการศึ ก ษามโนทั ศ น์ ทางคณิตศาสตร์ วิ ชารากฐานเรขาคณิต เรื่ อ ง เรขาคณิต แบบยุค ลิด ของ
นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปี 2 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Gsp กับเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่าง
มีนัยสาคัญที่ระดับ .05
2. ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ วิชารากฐานเรขาคณิต เรื่อง เรขาคณิตแบบยุคลิด ของ
นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปี 2 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Gsp กับเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่าง
มีนัยสาคัญที่ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
1. มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ วิชารากฐานเรขาคณิต เรื่อง เรขาคณิตแบบยุคลิด ของนักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ชั้นปี 2 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Gsp กับเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญที่
ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการนาเข้าสู่บทเรียนโดยใช้การใช้คาถาม เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนคิดแล้วนาเข้าสู่
เนื้อหาของบทเรียนโดยใช้โปรแกรม Gsp ในการขยายความหมายของ ทฤษฎี สูตร บทนิยาม สมบัติทางเรขาคณิต
ให้ผู้เรียน สังเกต แล้วตอบตามความเข้าใจของผู้เรียนแล้วผู้เรียนสามรถคาดการณ์คาตอบได้ด้วยตนเอง ซึ่งผู้เรียน
มองเห็นภาพได้ชัดเจนเป็นรูปธรรม และสามารถนาเสนอภาพเคลื่อนไหว (Animation) มาใช้อธิบายเนื้อหาที่ยาก ๆ
เช่น ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ (เรขาคณิต พีชคณิต ตรีโกณมิติ แคลคูลัส ) ซึ่งสอดคล้องกับ (อุทัยวรรณ หวังโสม, ชนิ
ศวรา เลิศอมรพงษ์ และ ต้องตา สมใจเพ็ง, 2561) โปรแกรม GSP ช่วยให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้นคาถามที่
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และสรุปหลักการที่สาคัญได้ด้วยตนเองและนาไปบูรณา
การได้ และโปรแกรม GSP ช่วยให้ผู้เรียนสารวจ สังเกต และเข้าใจหลักการทางเรขาคณิตได้มากยิ่งขึ้น
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ภาพที่ 2 ผู้ใช้คาถามกับผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนพิจารณาจากรูปที่กาหนดให้
ซึ่งสอดคล้องกับ Lasey และ Matczynski (อ้างถึง ใน อัมพร ม้าคะนอง, 2003) ผู้เรียนสามารถสร้างและตรวจสอบ
มโนทัศน์ และทาให้ผู้เรียนพิจารณาตัวอย่างที่มีลักษณะของมโนทัศน์ที่ถูกต้อง และตัวอย่างที่มีลักษณะของมโนทัศน์
ที่ไม่ถูกต้อง สามารถสรุปลักษณะสาคัญของมโนทัศน์ที่ถูกต้องได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนก็จะสามารถจดจาลักษณะสาคัญ
ของมโนทัศน์ได้ สังเกตความแตกต่างและตั้งสมมติฐานว่าตัวอย่างที่ผู้สอนกาหนดให้นั้น ตัวอย่างใดเป็นตัวอย่างที่มี
ลักษณะของมโนทัศน์ที่ถูกต้องและตัวอย่างใดมีลักษณะของมโนทัศน์ที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งผู้เรียนสามารถอธิบายสิ่งต่าง ๆ
ที่อยู่ในประเภทเดียวกันเกี่ยวข้องกันอย่างไร หรือสร้างข้อสรุปทั่วไปที่มีสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ ภายในประเภทเดียวกัน
ทาให้ผู้เรียนได้ใช้การคิดวิเคราะห์เพื่อจะช่วยให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งจนสามารถสร้างความรู้หรือมโนทัศน์ได้
ด้วยตนเองและจดจามโนทัศน์ในเรื่องที่เรียนได้ดียิ่งขึ้น
2. ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ วิชารากฐานเรขาคณิต เรื่อง เรขาคณิตแบบยุคลิด
ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปี 2 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Gsp กับเกณฑ์ร้อยละ 70
อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Gsp ผู้สอนดาเนินการอธิบายบท
นิยาม และสมบัติต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรม Gsp เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงเหตุผลและสรุปตามความเข้าใจของ
ผู้เรียนโดยใช้คาถาม แนะนาข้อเท็จจริง สมบัติหรือวิธีการที่ผู้เรียนสามารถนาไปสนับสนุนข้อคาดการณ์ ซึ่งสอดคล้อง
กับ (ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, 2559) ที่กล่าวว่าโปรแกรม GSP เป็นโปรแกรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างอิสระ
ทั้งการปฏิบัติและอิสระทางความคิด ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะที่จาเป็นต่อการเรียนเรขาคณิต คือ การสารวจ สืบเสาะ
คาดการณ์ ตรวจสอบ เป็นต้น ช่วยฝึกทักษะในการให้เหตุผลการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ สามารถ
นาไปใช้ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ(Gecu และ Satici, 2012) พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนโดยการใช้โปรแกรม GSP มีผลการเรียนที่สูงกว่าการเรียนแบบปกติ และช่วยพัฒนา
ทักษะการให้เหตุผลที่ทาให้พวกเข้าใจในเนื้อหาคณิตศาสตร์ได้ลึกซึ้งมากขึ้น

ภาพที่ 3 ผู้สอนอธิบายสมบัติ สาระสาคัญต่าง ๆ และแสดงตัวอย่างประกอบการให้เหตุผล
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ภาพที่ 4 แสดงตัวอย่างการทาแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
และสอดคล้องกับ (Stacey และ Vincent, 2008) พบว่า การส่งเสริมการเรียนรู้เชิงเหตุผลที่ใช้ในการอธิบาย การ
ตัดสินใจ และการพิสูจน์ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ สื่อการเรียนรู้พื้นฐานพยายามที่ จะอธิบายที่มาของสูตรต่าง ๆ
ก่อนที่ผู้เรียนจะนาไปใช้แก้ปัญหาในแบบฝึกหัดโดยทั่วไปจะใช้คาอธิบายสั้น ๆ ซึ่งผู้เรียนจะเกิดความเข้าใจได้ต้องฟัง
คาอธิบายจากผู้สอน การใช้เรขาคณิตพลวัตจะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้เชิงเหตุผลที่ถูกต้อง โดยโปรแกรม
Gsp นั้นจะช่วยให้การนาเสนอครอบคลุมกรณีตัวอย่างที่ยาก ๆ ให้เข้าใจและเกิดมโนทัศน์ในการวิ เคราะห์ปัญหา
พร้อมทั้งความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ที่ชัดเจนและถูกต้อง
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Gsp ผูส้ อนไม่ควรรีบบอกหรือ อธิบายมโนทัศน์ที่
ถูกต้องให้กับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการสังเกต การคิดวิเคราะห์และสรุปมโนทัศน์ที่สมเหตุสมผล
2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Gsp ในการแสดงตัวอย่างของผู้สอนควรให้แสดง
ตัวอย่างจากง่ายไปยากจะครอบคลุมลักษณะของมโนทัศน์ทสี่ อน
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1.ควรนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Gsp ไปใช้ในการพัฒนามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์
ร่วมกับทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านอื่น ๆ เช่นทักษะการแก้ปัญหาหรือการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์
เป็นต้น
2.ควรมี การวิจั ยเกี่ ยวกับ การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ โ ดยใช้ โปรแกรม Gsp เพื่ อ พั ฒ นามโนทั ศน์และ
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์กับเนื้อหาคณิตศาสตร์ทางพีชคณิต
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การจัดการเรียนการสอนสาหรับเด็กกลุ่มแรงงานอพยพข้ามชาติชาวเมียนมา
ในศูนย์การเรียน “โรงเรียนนิวบลัด” อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
Management of Learning and Teaching for Myanmar Labor Migrants
In “New Blood School” Learning center, Mae Sot, Tak Province
พนิดา ศรีไสวการะเกด1 และ 2จรีพร นาคสัมฤทธิ์
Panida Srisawhaikaraket1 and Jareeporn Naksamrit2
บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนสาหรับเด็กกลุ่มแรงงานอพยพข้ามชาติ
ชาวเมียนมาในอาเภอแม่สอด 2) เสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมสาหรับเด็กกลุ่มแรงงานอพยพ
ข้ามชาติชาวเมียนมา ทาการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลมี 48 คนเป็นชาวเมียนมา ได้แก่ ผู้บริหารศูนย์การเรียน 2
คน ครู 8 คน นักเรียน 28 คน ผู้ปกครอง 10 คน ใช้แบบสัมภาษณ์และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูล
สัมภาษณ์เป็นภาษากะเหรี่ยงและภาษาพม่าผ่านผู้แปลที่เป็นครูและนักเรียนภายในศูนย์ นาข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา
การวิจัยพบว่า 1. สภาพการจัดการเรียนการสอนแก่เด็กกลุ่มแรงงานอพยพข้ามชาติชาวเมียนมา จัดแบบ
ศูนย์การเรียนโดยกลุ่มชาวเมียนมา องค์กรพัฒนาเอกชนให้การสนับสนุนงบประมาณจัดการศึกษา จัดการเรียนการ
สอน 3 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรพม่าที่เรียกว่า ตินโญโญต่า (Thin yo nyun tan) 2) หลักสูตรการศึกษานอกระบบ
หรือ กศน. 3) หลักสูตรโรงเรียนรัฐบาลไทย โดยครู นักเรียนและผู้ปกครองให้ความสนใจหลักสูตรพม่ามากที่สุด
ขณะเดียวกันผู้ปกครองยังต้องการให้ลูกเรียนแบบ กศน. และเรียนในโรงเรียนรัฐบาลไทย 2. แนวทางการจัดการ
เรียนการสอนที่เหมาะสมสาหรับเด็กกลุ่มแรงงานอพยพข้ามชาติชาวเมียนมา ได้แก่ การจัดหลักสูตรผสมผสาน
ระหว่างหลักสูตรไทย-พม่า ส่วนการเรียนเฉพาะหลักสูตรพม่าเมื่อกลับประเทศเมียนมา เด็กกลุ่มนี้สามารถนาความรู้
ไปเทียบใช้ได้ทันที นอกจากนี้การเรียนหลักสูตรไทยเด็กจะอยู่ทางานเป็นแรงงานในประเทศไทย และสื่อสารกับคน
ไทยได้
คาสาคัญ: การจัดการเรียนการสอน ศูนย์การเรียน แรงงาน ผู้อพยพข้ามชาติ เมียนมา

1

กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก ppgg_147@hotmail.com
Social welfare Officer Tak Provincial Social Development and Human Security Office ppgg_147@hotmail.com
2 สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ jareeporn@g.swu.ac.th
Geo-Cultural Management Bodhivijjalaya College Srinakharinwirot University jareeporn@g.swu.ac.th

852

Abstract
The purposes of this research were: 1) to study learning and teaching conditions for
Myanmar labor Migrants children in Mae Sot, 2) to introduce suitable learning and teaching
management guideline for Myanmar labor migrant children. This research was qualitative research.
The 48 Myanmar informants consisted of 2 administrators, 8 teachers, 28 students and 10 parents.
Data were collected by interviews and participant observation. Interview in ethnic (Karen) language
and Burmese language which were translate by Burmese teachers and students. Data collected
were analyzed using content analysis technique.
The findings reveal that: 1) learning and teaching conditions for Myanmar labor Migrants
children were managed as a learning center which was established by Burmese migrants group with
educational financial supported by Non-Government Organization (NGO). The learning center had
3 curriculums, including 1) Myanmar curriculum or “Thin yo nyun tan”, 2) Thai curriculum, Nonformal Education; Kor Sor Nor (NFE) and 3) Thai government school curriculum. The most interesting
and were chosen by Myanmar Labor Migrants, teacher students and parents was Myanmar
curriculum. At the same time migrants parents needed their children to study in Non- formal
curriculum and Thai government school. 2) Suitable learning and teaching management guideline
for Myanmar labor migrant children were Flexible syllabus balances between Thai curriculum and
Myanmar curriculum. When migrants graduated they can apply and accredit in Myanmar education
system. Thai curriculum still important, migrants can continue their labor work in Thailand and
communicate with Thai people.
Keywords: Management of Learning and Teaching, Learning Center, Labor, Migrants, Myanmar
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บทนา
พื้นที่ชายแดนของไทยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว อย่างเช่นในอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
รัฐบาลมีการส่งเสริมเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาเศรษฐกิจจาเป็นต้องใช้แรงงานอพยพข้ามชาติชาวเมียนมาใน
การขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านต่างๆ ต้องการแรงงานที่ราคาถูกประหยัดค่าจ้าง แรงงานที่อพยพเข้ามาใน
ประเทศไทยมีทั้งเข้ามาถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ไม่มีสิทธิในการต่อรองค่าแรงงานจากนายทุน ส่วนใหญ่งานที่ได้
ทาเป็นงานระดับล่างต้องใช้แรงงานหนักเช่น งานก่อสร้าง งานเสี่ยง และงานสกปรก (วัลยา มนัสเกษมสิริสกุล ,
2551) ข้อมูลเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 แสดงสถิติแรงงานข้ามชาติที่ได้รับใบอนุญาตทางานทั่วประเทศไทยมีทั้งหมด
1,339,834 คน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2556 ที่มี 1,133,851 คน (สานักงานบริหารแรงงานต่างด้าว, 2558) แรงงาน
อพยพที่เข้ามามีทั้งมาแบบครอบครัว มากับญาติ เพื่อน คนรู้จัก และนายจ้างพามา ซึ่งแรงงานเหล่านี้ยังเข้าไม่ถึง
สวัสดิการที่ควรจะได้รับทั้งของตัวเองและสมาชิกในครอบครัว รวมถึงเด็กแรงงานข้ามชาติที่อยู่ในวัยเรียน เด็กควร
ได้รับสิทธิด้านการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ระบุว่า “การ
จัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ซึ่งเป็น
หน้าที่ของรัฐที่ต้องจั ดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม
2548 ได้ประกาศเรื่อง “การจัดการศึกษาให้กับบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย” โดย
กาหนดให้เด็กในวัยเรียนทุกคนรวมไปถึงบุตรของแรงงานอพยพข้ามชาติ เมียนมา ทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จด
ทะเบียนมีสิทธิที่เข้าเรียนในโรงเรียนโดยที่ไม่เสียค่าเล่าเรียนและได้รบั ใบรับรองการจบการศึกษาเช่นเดียวกับเด็กไทย
แต่เด็กแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการศึกษาตามระบบของรัฐบาลไทย เนื่องจากไม่รู้ถึงสิทธิที่ตัวเองจะได้รบั
(วัลยา มนัสเกษมสิริสกุล , 2551) เด็กแรงงานอพยพข้ามชาติในอาเภอแม่สอด มีความแตกต่างกันทางชาติพันธุ์
ภาษาพูด ประเพณี ความเชื่อ และยังอยู่ในวัยกาลังศึกษา ถึงแม้รัฐบาลไทยจะมีนโยบายให้เด็กไม่มีสัญชาติไทยเข้า
เรียนในโรงเรียนรัฐ แต่ปัจจัยด้านภาษาพูด การสื่อสาร การแต่งกาย สถานะครอบครัว ทัศนคติด้านลบของผู้บริหาร
ครู นักเรียนและผู้ปกครองต่อเด็กแรงงานอพยพข้ามชาติเมียนมา ทาให้เกิดอคติต่อคนกลุ่มนี้ อีกทั้งแรงงานเหล่านี้ไม่
เห็นความสาคัญของการศึกษาจึงทาให้เด็กไม่ได้รับการศึกษา การเข้ามาอาศัยของแรงงานอพยพข้ามชาติ เมียนมา
จานวนมากในอาเภอแม่สอดทาให้เกิดการจัดตั้งศูนย์การเรียนชายแดนมากถึง 60 แห่ง ศูนย์การเรียนเหล่านี้ไม่ได้รับ
ความช่วยเหลือด้านงบประมาณจากรัฐบาลไทยเพราะตั้งขึ้นและจดทะเบียนอย่างไม่เป็นทางการ (คณะกรรมการเพื่อ
ปกป้องและส่งเสริมสิทธิเด็กสิทธิเด็ก, 2554)
การจัดการศึกษาแบบศูนย์การเรียนในอาเภอแม่สอด รองรับเด็กชาวเมียนมาที่เข้ามาในประเทศไทยมาก
ถึง 93,082 คน (กระทรวงแรงงาน, 2547 อ้างถึงใน วัลยา มนัสเกษมสิริสกุล , 2551) การเข้าถึงการศึกษาของเด็ก
เมียนมาในโรงเรียนรัฐบาลไทยเด็กเข้าถึงได้เพียง 31,898 คน จึงจาเป็นต้องพัฒนาการศึกษาเพื่อไม่ให้เด็กกลุ่มนี้เป็น
ปัญหาในสังคมไทย ซึ่งการพัฒนาการเรียนการสอนให้เด็กแรงงานเหล่านี้ เพื่อให้ปรับตัวในสังคมไทยได้ (สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549, คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยพม่า , 2550 อ้างถึงใน วัลยา
มนัสเกษมสิริสกุล, 2551) ลดปัญหาแรงงานเด็กเนื่องจากเด็กจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ประเทศไทยจะมีฐาน
กาลังแรงงานที่มีความรู้เพิ่มขึ้น เด็กเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะอยู่ในประเทศไทยนานขึ้นช่วยส่งเสริมให้มีกาลังแรงงาน
มากขึ้ น และมีคุณภาพเพิ่ มสูงขึ้ น การจั ด ให้มีก ารศึก ษาอย่า งเหมาะสมสาหรั บเด็ กแรงงานอพยพข้ า มชาติจะ มี
บรรยากาศความเป็นนานาชาติและพหุวัฒนธรรมส่งเสริมให้เกิดความสงบสุขความเป็นปึกแผ่นในกลุ่มประเทศ
อาเซียน ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประเทศไทยมีแนวปฏิบัติที่ยังไม่ชัดเจนในการจัดการศึกษาของ
เด็กกลุ่มนี้ทาให้โรงเรียนรัฐหลายแห่งยังไม่รบั เด็กเข้าเรียน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และ
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, 2557) จานวนเด็กแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาที่เข้าถึงการศึกษายังไม่ถึงครึ่งจากเด็ก
แรงงานอพยพข้ามชาติทั้งหมดที่ไม่ได้รับการศึกษาที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทย การแก้ไขปัญหาเฉพาะโดยการจัดการ
เรียนการสอนแบบศูนย์การเรียนทาให้เด็กแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาในไทยเข้าถึงการศึกษาง่ายขึ้นกว่าเรียนใน
โรงเรียนรัฐบาลไทย (คณะกรรมการเพื่อปกป้องและส่งเสริมสิทธิเด็กสิทธิเด็ก, 2554) ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาสภาพของ
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การจัดการเรียนการสอนในศูนย์การเรียนสาหรับเด็กชาวเมียนมาที่อยู่ในอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่มีการจัดการ
เรียนการสอนรองรับเด็กแรงงานข้ามชาติแม้จะไม่ได้อยู่ในประเทศของตน เพื่อนาไปเป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่
เหมาะสมสาหรับเด็กกลุ่มแรงงานข้ามชาติตามหลักมนุษยธรรมอย่างเหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาสภาพของการจัดการเรียนการสอนแก่เด็กกลุ่มแรงงานอพยพข้ามชาติชาวเมียนมา
2. เสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมสาหรับเด็กกลุ่มแรงงานอพยพข้ามชาติชาวเมียนมา
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร เป็นชาวเมียนมาในศูนย์การเรียน “โรงเรียนนิวบลัด ” มีทั้งหมด 1,065 คน ประกอบด้วย
ผู้บริหารและครู 24 คน นักเรียน 541 คน และผู้ปกครอง 500 คน
กลุ่มตัวอย่าง เลือกแบบเจาะจงจานวน 48 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร 2 คน ครู 8 คน ผู้ปกครอง 10
คน และนักเรียน 28 คน เป็นนักเรียนที่เรียนแต่หลักสูตรพม่าอย่างเดียว 10 คน นักเรียนที่เรียนหลักสูตรพม่าและ
หลักสูตรการศึกษานอกระบบ 10 คน และนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนรัฐบาลไทย 8 คน ข้อจากัดในการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างคือ กลุ่มตัวอย่างบางคนไม่สามารถพูดและฟังภาษาไทยหรือภาษาปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยงพม่า)ได้ ผู้ศึกษา
จึงเลือกชาวเมียนมาที่พูดภาษาไทยและภาษาปกาเกอะญอได้มาสัมภาษณ์และให้ช่วยแปลภาษาพม่าเป็นภาษาไทย
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล
ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง มีการกาหนดประเด็นสัมภาษณ์ไว้อย่างกว้างๆ ตรวจสอบความเหมาะสม
ของข้อคาถามโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วจึงนาไปสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูล มีการจดบันทึก บันทึกเสียง
พร้อมด้วยการถ่ายภาพประกอบ และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องจากศูนย์การเรียน สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลโดยเข้าไปแฝงตัวใช้ชีวิต
ร่วมกับผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครองในศูนย์การเรียน สังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยเข้าไปช่วยสอนภาษาไทยแก่
เด็กในศูนย์การเรียน บันทึกกิจกรรมและสภาพการจัดการเรียนการสอน และนาข้อมูลมารวบรวม ทาการวิเคราะห์
เนื้อหา นาเสนอด้วยการบรรยายและพรรณนาความ
ผลการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลเป็นชาวเมียนมาทั้งหมด 48 คน ส่วนใหญ่มาจากหมู่บ้านในรัฐกะเหรีย่ ง เขตย่าง
กุ้ง และเมืองพะโค อยู่ในประเทศไทยนาน 1-30 ปี มีอายุระหว่าง 10-59 ปี ประกอบด้วย ผู้บริหารศูนย์การเรียน 2
คน (หญิง 1 คน ชาย 1 คน) ครู 8 คน (หญิง 2 คน ชาย 6 คน) นักเรียน 28 คน (หญิง 18 คน ชาย 10 คน)
ผู้ปกครอง 10 คน (หญิง 6 คน ชาย 4 คน) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ทางานก่อสร้างหรือเป็นลูกจ้างทาไร่ข้าวโพด ไร่มัน
สาปะหลัง เป็นลูกจ้างขายไม้ยูคาลิปตัส ปลูกผักขายตามตลาด และเป็นแม่บ้าน นอกจากนี้ ศูนย์การเรียน “โรงเรียน
นิวบลัด” ยังมีเด็กจากประเทศเมียนมาถึง 8 กลุ่มชาติพันธุ์เข้ามาเรียน ได้แก่ เมียนมา ปกาเกอะญอ มอญ คะฉิ่น
มุสลิม ชิน ยะไข่ และปะโอ ซึ่งเป็นชาวเมียนมาและชาวปกาเกอะญอจากรัฐกะเหรี่ยงมากทีส่ ุด
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ภาพที่ 1 แรงงานอพยพข้ามชาติเมียนมาจาแนกตามกลุ่มชาติพันธุ์ในศูนย์การเรียน “โรงเรียนนิวบลัด”
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ที่มา: พนิดา ศรีไสวการระเกด และจรีพร นาคสัมฤทธิ์, 2562.
ศูนย์การเรียนมีครูชาวเมียนมาอยู่ประจาในศูนย์ การรับครูเข้าทางาน กรรมการของศูนย์จะพิจารณา
คุณวุฒิทางการศึกษา ประวัติพฤติกรรม ประสบการณ์การทางาน ความเข้าใจเป้าหมายของการจัดการศึกษาของ
ศูนย์ ส่วนนักเรียนชาวเมียนมาที่เรียนจบจากศูนย์การเรียนบางคนสอบเข้ามหาวิทยาลัย ได้กลับเข้ามาช่วยทางศูนย์
สอนหนังสือ เป้าหมายการจัดการศึกษาของศูนย์ คือ 1) การจัดการศึกษาที่สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาสาหรับ
เด็กชาวเมียนมา 2) ปกป้องเด็กที่ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด 3) การหยุดและสิ้นสุดการค้าเด็กเพื่อเป็นแรงงาน 4) จัด
การศึกษาให้เด็กชาวเมียนมามีสิทธิที่เหมาะสมตามหลักสิทธิเด็ก 5) ปกป้องเด็กที่ถูกเอาเปรียบด้านแรงงานเด็ก
1. สภาพการจัดการเรียนการสอนในศูนย์การเรียน “โรงเรียนนิวบลัด”

จากการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนในศูนย์การเรียน “โรงเรียนนิวบลัด” สาหรับเด็กชาวเมียน
มา พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของศูนย์การเรียน “โรงเรียนนิวบลัด” มีการจัดการศึกษาตาม
ระบบการศึกษาของประเทศเมียนมา โดยจัดแบ่งเป็นช่วงชั้น ดังนี้
ช่วงชั้นที่ 1 ระดับชั้นต้น (Primary School) เริ่มตั้งแต่ชั้นเตรียมความพร้อมหรือระดับชั้นศูนย์เด็กเล็ก
อนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (Nursery - Kindergarten - Grade 4)
ช่วงชั้นที่ 2 ระดับชั้นกลาง (Middle School) เริ่มตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(Grade 5 – Grade 7)
ช่วงชั้นที่ 3 ระดับชั้นสูง (High School) เริ่มตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 4 (Grade 8 –
Grade 10)
ศูนย์การเรียนมีการจัดการเรียนการสอนเป็น 2 รูปแบบ คือ ในระบบและนอกระบบ เรียนทั้งหลักสูตร
พม่าและหลักสูตรไทย โดยลักษณะการจัดการเรียนการสอนจะแยกเป็น การสอนในหลักสูตรพม่า (ติ่นโญโญต่า) มี
นักเรียนเรียนมากที่สุด 459 คน รองลงมาคือ การสอนในหลักสูตรไทยเรียนในโรงเรียนรัฐบาลไทย 68 คน และการ
สอนในหลักสูตรการศึกษานอกระบบ (กศน.) 14 คน ดังภาพ
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ภาพที่ 2 จานวนเด็กกลุม่ แรงงานอพยพข้ามชาติชาวเมียนมาในศูนย์การเรียน “โรงเรียนนิวบลัด” ที่เรียนหลักสูตร
ต่างๆ ที่จัดขึ้นในประเทศไทย
หลักสูตร
หลักสูตร กศน.
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ที่มา: พนิดา ศรีไสวการระเกด และจรีพร นาคสัมฤทธิ์, 2562.
การจัดการเรียนการสอนแบบเมียนมา: หลักสูตรติ่นโญโญต่า (Thin yo nyun tan)
การจัดการเรียนการสอนของศูนย์การเรียน “โรงเรียนนิวบลัด” ใช้หลักสูตรพม่า (ติ่นโญโญต่า) เน้นการ
ท่องจาในทุกวิชาที่เรียน ไม่สอนวิธีการวิเคราะห์ สื่อในการจัดการเรียนการสอนใช้หนังสือเรียน แบบทดสอบ และ
แบบประเมินผลการเรียนรู้ใช้เกณฑ์การประเมินผู้เรียนเหมือนกับโรงเรียนในประเทศเมียนมา ทาให้นักเรียนที่เรียน
หลักสูตรติ่นโญโญต่าไม่มีพัฒนาการทางด้านความคิดสร้างสรรค์เท่าที่ควร คิดวิเคราะห์ ไม่ค่อยเป็น กิจกรรมการ
เรียนรู้จัดให้มีน้อย โดยสะท้อนจากนักเรียนชาวเมียนมา กล่าวว่า “ตนอยู่ในประเทศไทยอยากให้ลดการเรียนแบบ
ท่องจา ให้เรียนแบบคิดวิเคราะห์บ้าง หลักสูตรติ่นโญโญต่าเป็นหลักสูตรที่เน้นเป้าหมายให้เด็กกลับไปเรียนต่อ และ
กลับไปใช้ชีวิตที่เมียนมาได้เท่านั้น” (แอ้กอ, สัมภาษณ์, 19 มีนาคม 2559) ส่วนนักเรียนในศูนย์อีกคนหนึ่งเล่าทานอง
เดียวกันว่า “การเรียนการสอนในประเทศเมียนมากับศูนย์การเรียนโรงเรียนนิวบลัดเหมือนกันทุกอย่าง” (เคหมออู,
สัมภาษณ์, 17 มีนาคม 2559) จากคาบอกเล่าทาให้ทราบการจัดการเรียนการสอนของศูนย์การเรียนที่จัดเหมือนกับ
ในประเทศเมียนมา ทั้งหลักสูตร หนังสือเรียน วิธีการสอน ซึ่งหลักสูตรพม่า (ติ่นโญโญต่า) มีสาระการเรียนรู้ตามช่วง
ชั้นที่จัดเป็นลาดับดังนี้
ช่วงชั้นที่ 1 เรียนความรู้พื้นฐานโดยใช้ภาษาพม่าในการเรียนการสอน ทั้งวิชาภาษาพม่า คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาไทยพื้นฐาน โดยเน้นที่การสอนอ่านและเขียน
ช่วงชั้นที่ 2 เรียนความรู้พื้นฐานโดยใช้ภาษาพม่าในการเรียนการสอน ทั้งวิชาภาษาพม่า คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ โดยเน้นการเรียนแบบท่องจา และมีการใช้ภาษาอังกฤษแทรกสอนในรายวิชาอื่นๆ
ช่วงชั้นที่ 3 เรียนวิชาภาษาพม่า คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ เน้นสอนเป็นภาษาอังกฤษกับ
ภาษาพม่า นักเรียนต้องท่องจาทุกวิชาที่เรียน ทางศูนย์การเรียนยังจัดการเรียนพิเศษภาษาอังกฤษสาหรับช่วงชั้นที่ 3
เรียนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังเลิกเรียน ส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์จะสอนพิเศษล่วงหน้าก่อนที่ครูจะสอนในห้องเรียน
ช่วงแรกของการจัดการเรียนการสอนในศูนย์การเรียน “โรงเรียนนิวบลัด” ไม่มีความร่วมมือหรือการ
ประสานงานจากประเทศเมียนมาเลย ทาให้เด็กที่เรียนในศูนย์การเรียนในไทยไม่สามารถกลับไปสมัครเรียนต่อที่
ประเทศเมียนมาได้ ต่อมาในปี พ.ศ.2555 ทางศูนย์จึงได้มีการติดต่อประสานงานกับโรงเรียนและผู้จัดการศึกษาใน
ประเทศเมียนมา ปี พ.ศ. 2556 ได้มีการทดสอบวัดความรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดยจัดให้เด็กที่เรียนกับทางศูนย์ได้สอบในระบบของเมียนมาโดยกลับไปทดสอบที่จังหวั ดเมียวดี ประเทศเมียนมา
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เด็กทดสอบแบบทดสอบเหมือนกับนักเรียนในประเทศเมียนมาทุกอย่าง ปี พ.ศ. 2559 ปรากฏผลจากการทดสอบใน
ระบบของเมียนมาและของไทยแล้วนักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เทียบได้กับ ม. 6 ของไทย) สามารถสอบ
เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของเมียนมาและไทยได้
การจัดการเรียนแบบหลักสูตรติ่นโญโญต่าคู่กับการศึกษานอกระบบ (กศน.) ของไทย
การศึกษานอกระบบของศูนย์การเรียน “โรงเรียนนิวบลัด ” เกิดขึ้นจากการประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานราชการไทยและองค์กรเอกชน (NGOs) คือ สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศน.) อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท และมูลนิธิช่วยไร้พรมแดน เป็นการจัดทาชุด
โครงการพัฒนาแนวทางและรูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับผู้มีปัญหาสถานะบุคคลและแรงงานข้ามชาติ มี
การจัดทาหลักสูตรนาร่องในการจัดการเรียนการสอนของเด็กในศูนย์การเรียน เป็นหลักสูตรการเรียนแบบพิเศษ
ส าหรั บ ศูน ย์ก ารเรีย นของเด็ก ชาวเมี ยนมาในอ าเภอแม่สอด 8 ศู น ย์ ได้ แ ก่ ศู น ย์ ก ารเรียน CDC ศู น ย์ ก ารเรียน
B.H.S.O.H ศูนย์การเรียนปารมี ศูนย์การเรียนมอนิ่งกลอรี่ ศูนย์การเรียนนิวโซไซตี้ ศูนย์การเรียนอาโวด้า ศูนย์การ
เรียนอายออู (Ah Youe Oo) และศูนย์การเรียนนิวบลัด ทุกศูนย์จัดหลักสูตรการศึกษานอกระบบ 3 ปี เพื่อเด็กกลุ่ม
แรงงานอพยพข้ามชาติชาวเมียนมาโดยเฉพาะ หลักสูตรได้รับความสนใจจากเด็กชาวเมียนมาจึงทาให้ภายในศูนย์มี
จานวนผู้เรียนเพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ. 2558 พบว่า มีจานวนนักเรียนชาวเมียนมาในศูนย์ 223 คน ระยะแรกเข้าเรียน
กศน. 16 คน ปีการศึกษา 2559 มีนักเรียนชาวเมียนมาที่เรียนแบบ กศน. กับทางศูนย์การเรียนลดลงเหลือ 14 คน
เป็นนักเรียนหญิงทั้งหมด เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่อมาศูนย์ขาดงบประมาณ
สนับสนุนจึงยุติการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ลง
หลักสูตรการศึกษานอกระบบสาหรับศูนย์การเรียนนิวบลัด ผู้เรียนชาวเมียนมาจะต้องสมัครเข้าโดยการ
ทดสอบความรู้ทางภาษาไทยกับ กศน.แม่สอด และลงทะเบียนเรียนเป็นเทอม มีวิชาบังคับที่ต้องเรียนและวิชาเลือกที่
ให้เลือกลงเรียน วิชาที่ต้องเรียนให้ครบทั้งหมด 48 หน่วยกิต และทากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักสูตร 200
ชั่วโมง จัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร 3 ปี การสอนจัดให้มีครูจากการศึกษานอกระบบ (กศน.) อาเภอแม่สอด
เข้ามาสอนภายในศูนย์การเรียนทุกวันศุกร์ สอนช่วงบ่ายวันละ 3 ชั่วโมง ครูที่มาสอนภาษาไทยในศูนย์จะเป็นชาว
เมียนมาที่เคยเรียนจบจากศูนย์แห่งนี้ ได้เรียนต่อในมหาวิทยาลัยไทยพูดภาษาพม่าและภาษาไทยได้ จึงสามารถสอน
วิชาต่างๆเป็นภาษาไทยให้กับเด็กในศูนย์ได้ โดยอาทิตย์หนึ่งเด็กต้องเรียนภาษาไทยไม่ต่ากว่า 10 ชั่วโมง หนังสือ
เรียนทางกศน.อาเภอแม่สอด เป็นผู้จัดหาให้ ส่วนใบกิจกรรมและใบความรู้ที่เด็กต้องทาระหว่างเรียนขึ้นอยู่กับ
ครูผู้สอนที่จะนาไปปรับให้นักเรียนทา การสอบวัดความรู้จะมีการสอบเทอมละ 2 ครั้ง สอบกลางภาคและปลายภาค
โดยผู้เรียนสอบที่กศน. อาเภอแม่สอด ข้อสอบทางกศน.เป็นผู้ออก การเก็บคะแนนมี 2 แบบ คือ แบบสอบเก็บ
คะแนนกับทางกศน.อาเภอแม่ส อด เทอมละ 2 ครั้ง สอบกลางภาคกับปลายภาค และแบบครูผู้รับผิดชอบการสอน
เป็นผู้เก็บคะแนน จากการที่นักเรียนได้ทารายงานส่งเทอมละหนึ่งเล่มเพื่อเป็นคะแนนเก็บ แล้วนาคะแนนจากสอง
ส่วนมารวมกันเป็นการประเมินผลการเรียนของผู้เรียนตามหลักสูตรไทย
การเรียนในระบบโรงเรียนไทย
ศูนย์การเรียน “โรงเรียนนิวบลัด ” มีการส่งเด็กกลุ่มแรงงานอพยพข้ามชาติชาวเมียนมาเข้าเรียนตาม
ระบบในโรงเรียนของไทย จากการศึกษาพบว่า ทางศูนย์ได้ส่งเด็กเหล่านี้เข้าเรียนในระบบโรงเรียนของไทย 3 แห่ง
ได้แก่ โรงเรียนอนุกุลวิทยา โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน และโรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ รวมเด็กเมียนมาเข้าเรียนจานวน
68 คน ในปี พ.ศ. 2559 การสนับสนุนช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เด็กเหล่านี้มาจากงบประมาณของศูนย์การเรียน
นิวบลัดทั้งหมด มีการจัดรถรับส่งของศูนย์การเรียน เวลามีประชุมผู้ปกครองหรือมีปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนชาวเมียน
มาที่ไปเรียนในโรงเรียนไทยทางศูนย์การเรียนจะเป็นผู้รับผิดชอบดูแล รวมถึงค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกี่ยวกับการเรียน
อย่างเช่นค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรม
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1.2 ผลของการจัดการเรียนการสอนสาหรับเด็กกลุ่มแรงงานอพยพข้ามชาติชาวเมียนมา
การศึกษาพบว่า ผลของการจัดการเรียนการสอน 3 หลักสูตรพบว่า 1) ศูนย์การเรียน “โรงเรียนนิวบลัด”
ประสบความสาเร็จในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพม่าหรือหลักสูตรติ่นโญโญต่า เนื่องจากทั้งครู ผู้เรียน
และผู้ปกครองชาวเมียนมาต่างให้ความสนใจและสนับสนุนให้เด็กได้เข้าเรียน พอเด็กเรียนจบหลักสูตรนี้แล้วสามารถ
กลับไปเรียนต่อโดยสอบเข้ามหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศเมียนมาได้ 2) การจัดการเรียนการสอนแบบพม่า
ควบคู่กับการศึกษานอกระบบ (กศน.) ของไทยไม่ประสบความสาเร็จเพราะไม่มีครูผู้สอนที่สามารถอยู่ประจาเพื่อ
สอนหนังสือภายในศูนย์ได้ และด้วยงบประมาณการสนับสนุนที่มีอยู่จากัด ในปี พ.ศ. 2560 ศูนย์การเรียนได้ถอนตัว
จากการจัดการเรียนการสอนแบบการศึกษานอกระบบของไทยจึงไม่มีการจัดการเรียนการสอนต่อไป 3) การจัดการ
ศึกษาในระบบโรงเรียนไทยทางศูนย์ได้ส่งเด็กชาวเมียนมาไปเรียนตามปกติ แต่จากการศึกษาพบว่า มีกลุ่มเด็กชาว
เมียนมาบางคนที่ย้ายกลับมาเรียนหลัก สูตรติ่นโญโญต่าเหมือนเดิม เพราะเด็กบอกว่าถ้าเรียนหลักสูตรติ่นโญโญต่า
ตนสามารถที่จะกลับไปเรียนต่อที่ประเทศเมียนมาได้ เพราะอนาคตตัวเด็กเองก็ไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเรียนที่ประเทศไทย
ได้นานอีกกี่ปี กับอีกกลุ่มเป็นผู้ปกครองชาวเมียนมาที่อยากให้ลูกของตัวเองได้เรียนภาษาไทยและเรียนจบในระบบ
ของโรงเรียนรัฐบาลไทย ผู้ปกครองกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มาอยู่ในประเทศไทยเกิน 10 ปี และเป็นกลุ่มที่มีโอกาสที่จะไม่
กลับไปยังประเทศเมียนมาสูงกว่ากลุ่มที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ปกครองกลุ่มนี้จึงอยากให้ลูกหลานของตนเรียนจบใน
หลักสูตรไทย เรียนภาษาไทย และหาทางานในประเทศไทย จากการเรียนหลักสูตรพม่าผลที่ได้กับเด็กกลุ่มแรงงาน
อพยพข้ามชาติชาวเมียนมาที่มาเรียนสามารถกลับไปเรียนต่อหรือสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศเมียนมาได้ โดยทา
คะแนนสอบได้ในระดับที่สูง บางส่วนมีทักษะที่ดีและสามารถประกอบอาชีพได้
1.3 สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนของศูนย์การเรียน “โรงเรียนนิวบลัด”
การจัดการเรียนการสอนของศูนย์การเรียนเป็นรูปแบบอิสระ มีหน่วยงานองค์กรพัฒนาเอกชนหลาย
หน่วยงานให้การสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษาตั้งแต่ศูนย์การเรียนเปิดมาเป็นเวลา 13 ปี รวมทั้งมูลนิธิ
สุวรรณนิมิตให้ความช่วยเหลือค่าเช่าที่ดิน ค่าน้า-ค่าไฟ และค่าจ้างครูผู้สอน จากการศึกษาพบว่า มีปัญหาเกิดขึ้น
เนื่องจากเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 มูลนิธิสุวรรณนิมิตได้ปิดโครงการให้ความช่วยเหลือลง ทาให้เกิดปัญหาแก่ศูนย์
การเรียนที่ต้องแก้ปัญหาการจัดการศึกษา เกิดปัญหาครูที่จะต้องออกไปเพราะไม่มีเงิ นค่าตอบแทนการจ้างงาน การ
แก้ไขปัญหาทางผู้จัดการศึกษาวางแนวทางคือ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ทางศูนย์การเรียนมีการเก็บค่า
เล่าเรียนเด็กกลุ่มแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาเป็นเงิน 500-1,000 บาทต่อเดือน นามาเป็นค่าจ้างครูศูนย์การเรียน
ซึ่งถ้าเก็บเงินก็จะมีนักเรียนชาวเมียนมามาเรียนลดลง จากการที่รายได้ของครอบครัวแรงงานอพยพข้ามชาตินั้นไม่
มากพอที่จะส่งลูกเรียนได้ และผู้ปกครองก็ไม่เห็นความสาคัญของการศึกษามากกว่าการทามาหากิน ถ้ามีการเก็บค่า
เทอมตามที่แจ้งกับผู้ปกครองไว้ ส่งผลตัดโอกาสเด็กที่ตั้งใจเรียนแต่ครอบครัวไม่มีรายได้มากพอ จากการที่ผู้ศึกษาได้
เข้าพื้นที่จริงได้สัมผัสกับเด็กและผู้ปกครอง พบว่า ผู้ปกครองบางส่วนมีรายได้เพียงพอที่จะช่วยจ่ายค่าเล่าเรียนกับ
ทางศูนย์การเรียนได้ แต่ก็มีผู้ปกครองอีกกลุ่มที่รายได้น้อยแต่ต้องการให้ลูกได้เรียนหนังสือ ในสถานศึกษาที่ดีอาจ
ตัดสินใจไม่ส่งลูกมาเรียน
การจั ด การเรี ย นการสอนที่ ผ่ า นมาของศู น ย์ ก ารเรี ย น “โรงเรี ย นนิ ว บลั ด ” พบว่ า มี ทั้ ง ที่ ป ระสบ
ความสาเร็จและไม่ประสบความสาเร็จ เพราะแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเป็นแนวทางที่ผู้เรียนยังไม่สามารถ
เลือกเรียนเองได้ ความช่วยเหลือและงบประมาณที่ไม่เพียงพอ ทาให้ เด็กเมียนมาที่ต้องการเรียนกับทางศูนย์การ
เรียนต้องเข้าเรียนในโรงเรียนไทย หากไม่เข้าเรียนก็จะทาให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมา ส่วนเด็กที่ต้องการเรียนหลักสูตร
การศึกษานอกระบบผ่านการจัดการเรียนการสอนของศูนย์การเรียน “โรงเรียนนิวบลัด” ก็ไม่สามารถกระทาได้อย่าง
ต่อเนื่องเพราะไม่มีงบประมาณมากพอที่จะสนับสนุนการศึกษาของเด็กกลุ่มนี้ ในที่สุดต้องยุติการเรียนการสอนแบบ
นอกระบบ (กศน.) เรื่องสาคัญที่ศูนย์การเรียนจะต้องหาวิธีแก้ไขคือการจัดหางบประมาณสาหรับจัดการศึกษาทั้งการ
เก็บค่าเล่าเรียน ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ปกครองและเป็นการตัดโอกาสเด็กชาวเมียนมาอีกหลายคนที่จะไม่ได้เรียน
หนังสือเพราะผู้ปกครองไม่มีเงิน เกิดปัญหาเด็กนอกระบบโรงเรียน
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จากปัญหางบประมาณที่มีอยู่จากัดทาให้ศูนย์การเรียน “โรงเรียนนิวบลัด ” ไม่สามารถจัดการศึกษา
แบบเรียนฟรีต่อไปได้ แม้จะมีการวางแผนการเก็บค่าเล่าเรียน เพื่อนาเงินมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์
การเรียนแต่ผู้ปกครองก็ไม่เห็นด้วยเพราะค่าเล่าเรียนที่ศูนย์การเรียนจะเก็บมีจานวนที่สูง รายได้ของครอบครัวจะไม่
เพียงพอต่อรายจ่ายที่เกิดขึ้นนี้ นักเรียนคนหนึ่งบอกว่า “หนูเป็นพี่คนโต หนูมีพี่น้อง 4 คน ตอนแรกทุกคนก็มาเรียน
ที่นี่ทงั้ หมดแต่รายได้ครอบครัวไม่พอ พ่อเลยให้น้องสาวหนูออกจากศูนย์การเรียนไปช่วยทางาน ตอนนี้ก็เหลือ 3 คน
เรียนในศูนย์นี้ปีหน้าหนูอาจจะไม่ได้เรียนที่นี่แล้วเพราะศูนย์การเรียนจะเก็บค่าเล่าเรียน ทางบ้านหนูคงไม่มีให้แน่ๆ ”
(หน่อที่โส่น, สัมภาษณ์, 14 มีนาคม 2559) ซึ่งระหว่างช่วงเวลาที่ผู้วิจัยยังเก็บข้อมูลวิจัยอยู่นั้น หน่อที่โส่นก็ย้าย
กลับไปเรียนที่ประเทศเมียนมา เพราะที่เรียนใหม่ไม่เสียค่าใช้จ่าย จากสาเหตุที่ศูนย์การเรียนไม่สามารถแบกรับภาระ
ค่าใช้จ่ายได้จึงต้องแบ่งเบาภาระโดยให้ผู้ปกครองของเด็กซึ่งเป็นแรงงานในไทย ซึ่งปกติก็ได้รับค่าจ้างไม่มากนักต้อง
จ่ายค่าเล่าเรียนให้กับลูกหลานของตน เด็กชาวเมียนมาจึงได้อพยพกลับประเทศไป ทางเดียวที่เด็กชาวเมียนมาที่
อพยพติดตามผู้ปกครองมาจะได้เรียนหนังสือคือ การเรียนในโรงเรียนของรัฐบาลไทยและการเรียนในศูนย์การเรียนที่
จัดการศึกษาโดยองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียน ส่วนปัจจัยปัญหาอุปสรรคและปัจจัยเสริมในการ
จัดการเรียนการสอนสาหรับเด็กกลุ่มแรงงานอพยพข้ามชาติชาวเมียนมา มีดังนี้
1.3.1 ปัจจัยปัญหาอุปสรรค
1) ปัจจัยด้านการอพยพของกลุ่มแรงงานอพยพข้ามชาติเมียนมา
การอพยพมาของครู ผู้ปกครองและนักเรียนชาวเมีย นมาในศูนย์การเรียนโรงเรียนนิวบลัด แบบแรก
เป็นการอพยพโดยอิสระหรือสมัครใจมีแรงจูงใจภายนอกทั้งจากการมีงานทา มีรายได้ การมาผจญภัย ส่วนแบบที่
สองเป็นการอพยพย้ายถิ่นโดยถูกบีบบังคับจากรัฐบาลหรือผู้มีอิทธิผลบางกลุ่ม ปัจจุบันพบว่า ผู้ปกครองและนักเรียน
รวมทั้งครูชาวเมียนมาที่อพยพมาประเทศไทยส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศเมียนมาทาให้มีรายได้
ไม่เพียงพอ การหางานทาได้ยาก และชาวเมียนมาคิดว่าถ้าเข้ามาอยู่ในอาเภอแม่สอดแล้วจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้นเช่น ได้ค่าแรงจากการรับจ้างแพงกว่าในเมียนมา ผู้ปกครองนักเรียนชาวเมียนมาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่าให้ฟัง
ว่า “ตอนอยู่ที่ประเทศพม่าทางานวันหนึ่งได้ยังไม่ถึง 100 บาทของไทยแต่พอมาทางานที่นี่ได้ค่าแรงวันละ 150 250 บาท ทั้งยังมีน้ามีไฟให้ใช้อย่างดีด้วย” (หม่อเมี๊ยะ, สัมภาษณ์, 24 มีนาคม 2559) ทาให้ทราบว่าการอพยพมา
ประเทศไทยเพราะได้ค่าตอบแทนแรงงานที่ดีกว่า แต่ก็มีชาวเมียนมาหลายครอบครัวย้ายมาอยู่ในอาเภอแม่สอด
เพราะความไม่สงบของบ้านเมืองที่มีการสู้รบทาให้ต้องอพยพหนีมา มีครอบครัวหนึ่งเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านหนองบัว
อาเภอแม่สอด 10 กว่าปีแล้วเล่าให้ฟังว่า “ตอนที่อยู่ที่พม่าเวลากลางคืนนั้นแค่ ได้ยินหมาเห่าก็ไม่ต้องหลับไม่ต้อง
นอนแล้ว เราต้องเตรียมตัวหนีอย่างเดียว ทหารพม่ามาแน่นนอน และตอนที่อยู่พม่านั้นจะกินข้าวอิ่มๆกินอย่างอร่อย
ก็แทบจะไม่มี มีความกลัวอยู่ตลอดเวลาว่าทหารพม่าจะมาเมื่อไหร” (อูมีซา, สัมภาษณ์, 26 มีนาคม 2559) แต่เดิม
คนเมียนมาอพยพมาอยู่ในไทยเพื่อหาความสงบ ปัจจุบันแรงงานอพยพข้ามชาติชาวเมียนมาในหมู่บ้านหนองบัวย้าย
มาอยู่ด้วยเหตุที่จะทางานและต้องการให้ลูกหลานมาเรียนหนังสือ พอเรียนจบก็จะกลับไปอยู่ที่เมียนมาตามเดิม แต่
อีกกลุ่มหนึ่งย้ายตามกันมาสร้างบ้านสร้างครอบครัวไม่กลับประเทศตนเพราะประเทศไทยมีความสะดวกสบายกว่า
ทาให้หน่วยงานต่างๆของไทยประสบปัญหาการจัดการทางการศึกษารองรับเด็กกลุ่ม แรงงานอพยพข้ามชาติชาว
เมียนมาที่มีการเคลื่อนย้ายถิ่นอยู่อย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง รวมถึงปัญหาการอพยพย้ายถิ่นของชาวเมียนมา
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2) ปัจจัยงบประมาณและเครือข่าย
การจัดการเรียนการสอนของศูนย์การเรียนจัดแบบไม่เสียค่าเล่าเรียน เด็กพักอยู่ประจาในหอพักนอน
ภายในศูนย์ ส่วนเด็กที่มีที่พักของตนจะมาเรียนแบบไป-กลับ ผู้ปกครองจะเสียแต่เพียงค่ารถโดยสารรับ-ส่งเดือนละ
100 บาทต่อคน งบประมาณการบริหารจัดการศึกษาได้รับจากแม่ตาวคลินิก ที่ช่วยเหลือชาวเมียนมาเรื่องอาหาร
กระทรวงศึกษาธิการของรัฐบาลไทยช่วยเหลือเรื่องการประสานงานกับหน่วยงานราชการไทยเช่น การทาบัตรครู
ให้กับครูชาวเมียนมาที่มาสอนในศูนย์การเรียน องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) สนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษา
ทั้งหมดแต่ก็ไม่ต่อเนื่อง ผู้ปกครองที่มีรายได้เพียงพอจะจ่ายค่าเงินสมทบเป็นค่าอาหาร ค่าซ่อมอาคารสถานที่และ
เป็นค่าจ้างครู ซึ่งไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการศึกษา และหากยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาสนับสนุนอาจมีการยุบ
หรือลดชั้นเรียนลงเหลือแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทางเลือกสุดท้ายอาจย้ายศูนย์การเรียนกลับไปอยู่ฝั่งเมียวดี ผู้วิจัย
เข้าร่วมในที่ประชุมผู้ปกครองของทางศูนย์ได้รับฟังปัญหาและผู้อานวยการศูนย์การเรียนกล่าวว่า “ปีหน้าถ้าไม่มี
งบประมาณจากส่วนไหนมาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เราจะเก็บค่าเรียนเดือนละ 500-1,000 บาทต่อคน
ถ้าไม่ทาเช่นนี้ศูนย์การเรียนก็อยู่ไม่ไ ด้โดยไม่มีความช่วยเหลือเช่นกัน ” (ซอเหลวอู, สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2559)
โดยผู้ปกครองต้องเข้ามาร่วมรับภาระทางการศึกษาของลูกหลานของตนเองด้วย
3) ปัจจัยด้านสิทธิการเข้าถึงการศึกษา

นโยบายของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับสิทธิและการเข้าการศึกษาของเด็กแรงงานอพยพข้ามชาติ
ได้รับการยอมรับและบัญญัติไว้ในกฎหมายซึ่งเด็กที่อยู่ในประเทศไทยทุกคนต้องได้รับการศึกษาที่เท่าเทียม
กันไม่แบ่งแยกชนชั้น เชื้อชาติ ศาสนา แต่ความเป็นจริงเด็กกลุ่มที่ไม่มีสัญชาติไทยที่ต้องการที่จะเข้าเรียน
โรงเรียนรัฐบาลของไทยก็ทาได้ไม่ง่าย ครูชาวเมียนมาเล่าให้ฟังว่า “นักเรียนเราสามารถไปเรียนโรงเรียนไทย
ได้ แต่ความเป็นจริงก็ไม่สามารถเข้า เรียนได้ทุกโรงเรียน เราเคยพานักเรียนไปสมัครเรียนแต่บางที่เขาไม่รับ
นักเรียนเราและเขาก็บอกว่านักเรียนเราไม่มีสัญชาติ” (แอ้กอ, สัมภาษณ์, 19 มีนาคม 2559) เด็กชาวเมียนมา
ส่วนใหญ่จึงเรียนกับทางศูนย์การเรียนมากกว่าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลไทย ถ้าไม่มีศูนย์การเรียนเด็กกลุ่มนี้
อาจเข้าไม่ถึงสิทธิทางการศึกษากลายเป็นเด็กนอกระบบโรงเรียน (Out of School Children)
4) ปัจจัยหลักสูตรการเรียนการสอน
ศูนย์การเรียน “โรงเรียนนิวบลัด” เป็นหนึ่งใน 59 ศูนย์ ในอาเภอแม่สอด จัดการศึกษาสาหรับ
เด็กชาวเมียนมา (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2, 2560) จัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรพม่า (ติ่นโญโญต่า) ผู้เรียนเมื่อเรียนจบแล้วสามารถกลับไปเรียนต่อในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยใน
ประเทศเมียนมาได้ โดยนาผลการเรียนที่เรียนในไทยไปสอบเทียบระดับความรู้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย
สาหรับเด็กที่จะใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยต่อไป การเรียนภาษาไทยและการได้รับวุฒิการศึกษาจากรัฐบาล
ไทยเป็นสิ่งจาเป็น
5) ปัจจัยการมีส่วนร่วมช่วยเหลือของผู้ปกครอง
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมส่งเสริมการศึกษาโดยบริจาคเงินใช้ในการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียน
นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุ่มกันจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน แม่ของเด็กนักเรียนในศูนย์การเรียนกล่าวว่า “เราจะรวมกลุม่
กันซึ่งนานๆจะไปทากับข้าวให้เด็กกินสักทีนึง ถ้าปีไหนที่มีรายได้เยอะก็จะไปเลีย้ งอาหารให้เด็กบ่อยหน่อย แต่ช่วงนี้
ไม่มีงานอะไรให้ทา งานมีน้อยเราก็ไม่ได้ไปช่วยเลย" (มึซอ, สัมภาษณ์, 23 มีนาคม 2559)
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1.3.2 ปัจจัยส่งเสริม
1) ปัจจัยคุณภาพของครู
การศึกษาพบว่า นักเรียนและผู้ปกครองที่ส่งลูกมาเรียนในศูนย์การเรียนส่วนมากเห็นว่าครูที่นสี่ อน
หนังสือดีมีคณ
ุ ภาพ โดยผูบ้ ริหารศูนย์การเรียนบอกว่า “คนที่ส่งลูกมาเรียนที่นี่เพราะมีครูสอนหนังสือดี เด็กที่เรียน
ที่นี่เรียนหนังสือเก่ง สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้” (พุยพุยหลุ่ย, สัมภาษณ์, 18 มีนาคม 2559) แสดงให้เห็นว่า
คุณภาพของครูชาวเมียนมาในศูนย์การเรียนมีคณ
ุ ภาพในการสอนทาให้เด็กที่เรียนจบเข้าเรียนต่อในระดับสูงขึ้นได้
2) ปัจจัยกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ศูนย์การเรียนมีเด็กแรงงานอพยพข้ามชาติ ชาวเมียนมาเข้ามาเรียน 8 กลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่

เมียนมา (พม่า) ปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง) มอญ คะฉิ่น มุสลิม ชิน ยะไข่ และปะโอ ทางศูนย์การเรียนจึงมีการ
จัดกิจกรรมวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น ประเพณีการมัดมือปีใหม่ของชาวปกาเกอะญอ การแสดง
ราตง การใส่ชุดประจาชาติพันธุ์มาโรงเรียนทุกวันอังคาร และงานประเพณีอื่นๆของเมียนมา งานส่วนใหญ่ที่
จัดขึ้นให้ความสาคัญกับผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้มาทากิจกรรมร่วมกันเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมชาติพันธุ์
ของตน
3) ปัจจัยความคาดหวังในอนาคต
นักเรียนชาวเมียนมาที่มาเรียนในศูนย์การเรียนส่วนใหญ่ต้องการเรียนจบหลักสูตรพม่า (ติ่น
โญโญต่า) เพื่อกลับไปเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในประเทศเมียนมา จากการที่ทางศูนย์การเรียนมีเครือข่าย
การศึกษาที่อยู่ทั้งในประเทศเมียนมาและประเทศไทยทาให้เป็นโอกาสที่ดีในการร่วมมือกันจัดการศึกษา
ระหว่างทั้งสองประเทศ ถึงแม้จะมีปัจจัยที่เป็นปัญหาอุปสรรคมากกว่าปัจจัยส่งเสริม ศูนย์การเรียนสาหรับ
เด็กชาวเมียนมายังต้องจัดการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป ปัญหางบประมาณในการบริหารจัด
การศึกษาได้มีทางแก้ไขโดยมีผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และชุมชนชาวเมียนมาร่วมกันหาวิธีแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าเพื่อให้เด็กชาวเมียนมาได้รับการศึกษามากที่สุด
2. แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมสาหรับเด็กกลุ่มแรงงานอพยพข้ามชาติชาวเมียนมา
 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรพม่า (ติน่ โญโญต่า) เพื่อให้นักเรียนชาวเมียนมาสอบเข้าเรียนที่
มหาวิทยาลัยในเมียนมาได้ มีระบบการเทียบโอนสูส่ ถานศึกษาในเมียนมาได้
 การเรียนการศึกษานอกระบบ (กศน.) ที่ต้องเรียนหลักสูตรกศน.ไทยควบคู่กับหลักสูตรพม่า ศูนย์การ
เรียน ต้องจัดแบ่งเวลาเพื่อเรียนในวันเสาร์-อาทิตย์อย่างเหมาะสม
 การเรียนในระบบโรงเรียนไทย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การเรียนควร
สนับสนุนทุนและนาเด็กสมัครเข้าเรียนตามสิทธิเด็กตามที่กฎหมายไทยกาหนด
 วางแนวทางการจัดการศึกษาให้เหมาะกับลักษณะการอพยพของแรงงานชาวเมียนมาที่ขา้ มกลับไป
ประเทศเมียนมาหรือการอยู่ทางานและถาวรในประเทศไทย
 วางแผนการจัดการศึกษาแบบไม่เสียค่าเล่าเรียนและแบบเสียค่าเล่าเรียนอย่างเป็นระบบ
 จัดหลักสูตรการเรียนการสอนผสมผสาน และจัดระบบสอบเทียบระดับความรู้ที่ชัดเจน มีการประสาน
การจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาระหว่างไทย-เมียนมา
 การมีส่วนร่วมช่วยเหลือของผู้ปกครอง เรื่องงบประมาณการบริหารจัดการศึกษาและอาหาร
 พัฒนาคุณภาพของครูชาวเมียนมาในศูนย์การเรียน และจัดหาครูไทยในการสอน
 จัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ของเด็กแรงงานอพยพข้ามชาติชาวเมียนมา
 สร้างเครือข่ายความรู้ความเข้าใจทางการศึกษาทั้งในประเทศเมียนมาและประเทศไทย
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สรุปผลและอภิปรายผล
การศึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอนสาหรับเด็กกลุ่มแรงงานอพยพข้ามชาติชาวเมียนมาในศูนย์การ
เรียน “โรงเรียนนิวบลัด” อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก พบว่า 1) ศูนย์การเรียนประสบความสาเร็จการจัดการเรียน
การสอนหลั ก สู ต รพม่ า (ติ่ น โญโญต่ า ) มากที่ สุ ด 2) การจั ด การเรี ย นการสอนหลัก สูต รพม่ า ควบคู่กั บ หลักสูตร
การศึกษานอกระบบ (กศน.) ไม่ประสบความสาเร็จ เพราะไม่มีครูผู้สอนที่อยู่ประจาเพื่อสอนหนังสือภาษาไทยภายใน
ศูนย์และงบประมาณการจ้างครูไม่เพียงพอ การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษานอกระบบได้ยุติลงใน ปี
การศึกษา 2560 3) การศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลไทยทางศูนย์ส่งเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลไทยแต่เด็กบางคน
ย้ายออกมาเรียนหลักสูตรพม่าเพราะทาให้เด็กกลับไปเรียนต่อในประเทศเมียนมาได้ง่าย กลุ่มผู้ปกครองชาวเมียนมา
ที่ต้องการให้ลูกหลานได้เรียนภาษาไทยและเรียนในโรงเรียนไทย ส่วนใหญ่เข้ามาอยูใ่ นไทยเกิน 10 ปี มีโอกาสที่จะไม่
กลับไปยังประเทศของตนสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ ต้องการให้ลูกหลานเรียนภาษาไทยและหางานทาในประเทศไทย
ปัจจัยปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนสาหรับเด็กกลุ่มแรงงานอพยพข้ามชาติชาวเมียนมา
ได้แก่ ปัจจัยด้านการอพยพของกลุ่มแรงงานอพยพข้ามชาติ ปัจจัยงบประมาณและเครือข่าย ปัจจัยด้านสิทธิการ
เข้าถึงการศึกษา ปัจจัยหลักสูตรการเรียนการสอน ปัจจัยการมีส่วนร่วมช่วยเหลือของผู้ปกครอง ปัจจัยส่งเสริม ได้แก่
ปัจจัยคุณภาพของครู ปัจจัยกิจกรรมทางวัฒนธรรม ปัจจัยความคาดหวังในอนาคต แนวทางการจัดการเรีย นการ
สอนที่เหมาะสมสาหรับเด็กกลุ่มแรงงานอพยพข้ามชาติชาวเมียนมาได้แก่ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรพม่า
ผสมผสานรูปแบบการจัดการเรียนการสอนไทยให้สอดคล้องกับสภาพการอพยพของแรงงานข้ามชาติ
ปัจจุบันสาเหตุการอพยพของชาวเมียนมาเป็นการมาเพื่อเรียนหนังสือโดยเฉพาะ นอกเหนือจากการที่
เด็กตามผู้ปกครองเข้ามาเป็นแรงงานในประเทศไทย บางคนผู้ปกครองไม่ได้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยแต่ส่งลูกมาเรียน
หนังสือ แตกต่างจากเดิมที่การเข้ามาอยู่มีสาเหตุมาจากความไม่สงบภายในประเทศ โดยย้ายเข้ามาอยู่ในไทยมีทั้ง
แบบการมาเป็นครอบครัว การมากับคนรู้จัก การมากับเพื่อน และการมาเอง (วัลยา มนัสเกษมสิริกุล, 2551) การที่
เด็กเรียนในโรงเรียนดีดีในประเทศเมียนมาต้องจ่ายค่าเล่าเรียนเป็นจานวนมาก ผู้ปกครองจึงไม่ส่งลูกเรียนเข้าเรียนที่
นั่น การมาเรียนในไทยเด็กจะมาพักอาศัยอยู่ในหอพักประจาของศูนย์การเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย อีกกรณีหนึ่งคือ
ผู้ปกครองเข้ามาอยู่อาศัยในอาเภอแม่สอดเพื่อที่จะให้ลูกมาเรียนหนังสือถ้าลูกเรียนจบก็จะกลับไปอยู่ที่เมียนมา ส่วน
กลุ่มที่มีจานวนมากที่สุดคือกลุ่มที่ผู้ปกครองมาอาศัยและทางาน อีกทั้งมีเด็กที่อยู่ในหอพักเป็นกลุ่มที่พ่อแม่เข้าไป
ทางานในกรุงเทพฯแต่ให้ลูกเรียนอยู่ที่อาเภอแม่สอด นอกจากนี้ยังพบว่าการอพยพมาเป็นแรงงานและเรียนหนังสือ
ในไทยของกลุ่มแรงงานอพยพข้ามชาติชาวเมียนมาส่วนมากยังไม่มีการตรวจลงตรา ซึ่งพัชราวลัย วงศ์บุญสิน (2553)
กล่าวว่าการอพยพของชาวเมียนมาด้วยสาเหตุทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับงาน การรับจ้างเป็นแรงงาน และการอพยพไป
อยู่กับครอบครัวหรือเพื่อศึกษาต่อมักถูกจาแนกประเภทตรวจลงตรา (Visa) ดังนั้นการที่กลุ่มแรงงานอพยพข้ามชาติ
เข้ามาในไทยทั้งที่เข้ามาเรียนและทางาน จึงควรมีการทาวีซ่าให้ถูกต้องเพื่อแสดงสถานะทางทะเบียนการเข้ามา
ประเทศไทย นอกจากนี้การวิจัยพบว่า การจัดการเรียนการสอนสาหรับเด็กลุ่มแรงงานอพยพข้ามชาติชาวเมียนมาใน
ประเทศไทยเป็นการจัดการศึกษาของกลุ่มชาวเมียนมาเองและใช้หลักสูตรพม่า รวมถึงการมีความพยายามที่จะรับ
สิทธิทางการศึกษาในไทยตามกฎหมายสิทธิเด็กและกฎหมายไทย แต่ก็มีข้อจากัดที่ยังมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไทย
ที่ ยั งไม่ เ ข้ า ใจในแนวทางปฏิ บั ติ ด้ า นการศึ ก ษาของเด็ ก กลุ่ ม นี้ สอดคล้ อ งกั บ สถาบั น วิ จั ย ประชากรและสั งคม
มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (2557) ที่กล่าวว่าการที่บุตรหลานของแรงงานข้ามชาติส่วน
ใหญ่เรียนในโรงเรียนไทยไม่ได้ เนื่องจากรัฐบาลไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่องการศึกษาของเด็กข้ามชาติ ประกอบ
กับรายละเอียดที่สื่อสารไปยังโรงเรียนไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุมทาให้โรงเรียนหลายแห่งยังไม่รับเด็กข้ามชาติเข้า
เรียน จึงควรมีการสื่อสารแนวทางให้ชัดเจนในสิทธิการศึกษาของเด็กหากเข้ามาอยู่ในประเทศไทย ส่วนการเข้าเรียน
ในศูนย์การเรียน “โรงเรียนนิวบลัด” เด็กชาวเมียนมาไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนแต่ก็ต้องรับภาระค่าเดินทางหากไม่พักใน
ศูนย์ สอดคล้องกับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (2557) ที่
พบว่าแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่มองว่าการศึกษาของบุตรหลานมีค่าใช้จ่ายสูง และแม้ว่าจะไม่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนแต่
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ผู้ปกครองก็ยังต้องจ่ายค่าเดินทางแก่บุตรหลาน จึงควรมีการจัดการศึกษาที่ชัดเจนในเรื่องค่าใช้จ่ายทางการศึกษาที่
ชาวเมียนมาต้องรับผิดชอบหรือทางรัฐไทยให้การสนับสนุนตามสมควร การที่แรงงานชาวเมียนมามี การอพยพกลับ
ไปกลับมาระหว่างประเทศสอดคล้องกับข้อมูลของสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาตาก เขต 2 (2560) ได้จัดทา
ระบบติดตามข้อมูลนักเรียนพบว่า มีเด็กไร้สัญชาติที่อพยพมาจากประเทศเมียนมาติดตามผู้ปกครองมาทางานใน
ประเทศไทย ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนอพยพไปมาระหว่างประเทศส่ง ผลกระทบต่ออัตราการออกกลางคันสาหรับ
นักเรียนไร้สัญชาติที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนในสังกัด จึงควรมีการวางมาตรการเพื่อป้องกันเด็กออกกลางคันกลุม่ ที่เป็น
เด็กแรงงานอพยพข้ามชาตินี้เช่นเดียวกัน
การจัดการเรียนการสอนของศูนย์การเรียนโรงเรียนนิวบลัด มีแนวทางจัดการศึกษาทีป่ ระสานกับรัฐบาล
เมียนมา แตกต่างจากที่ผ่านมาที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันเทคโนโลยีแห่ง
เอเชีย (2557) ศึกษาไว้ว่า พ่อแม่ผู้ปกครองไม่เห็นประโยชน์ของการให้บุตรหลานเรียนในประเทศไทยมากนัก
เนื่องจากไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบการศึกษาในประเทศพม่าทั้งระดับการศึกษา ระบบการให้คะแนน แรงงาน
จ านวนมากมีค วามหวั งว่ าจะกลับ ไปอยู่ป ระเทศต้นทาง จึ ง ควรมี ก ารจัด การเรีย นการสอนหลัก สูตรพม่า โดยมี
ผู้รับผิดชอบจัดการศึกษาเฉพาะ หากเด็กจะเรียนในโรงเรียนรัฐบาลไทยควรมีการจัดระบบการเทียบโอนผลการเรียน
ที่ชัดเจน เพื่อเด็กกลุ่มนี้จะกลับสู่ประเทศของตนและเรียนต่อได้ การจัดหลักสูตรที่ผสมผสานเพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับ
สิทธิทางการศึกษาอย่างเหมาะสมในช่วงเวลาที่ผู้ปกครองเข้ามาทางานอยู่ในประเทศไทยเป็นการแก้ไขปัญหาเด็ก
กลุ่มแรงงานอพยพข้ามชาติชาวเมียนมา ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตามแนวทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนเป้าหมายที่ 4 (SDG 4) และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ลดจานวนเด็กนอกระบบโรงเรียน จัดการศึกษาอย่าง
ยืดหยุ่นและควรได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศนั้นๆและองค์กรพัฒนาเอกชน (UNESCO, n.d.)
ข้อเสนอแนะการวิจัย
1. หน่วยงานทางการจัดการศึกษาสาหรับเด็กกลุ่มอพยพข้ามชาติควรนาไปเป็นแนวทางการจัดการเรียน
การสอนสาหรับเด็กกลุ่มแรงงานอพยพข้ามชาติทั้งในเขตพื้นที่ชายแดนตะวันตกและเขตชายแดนอื่นๆ
2. หน่วยงานการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบของไทย ควรทาการศึกษาวิจัยการจัดการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการสาหรับเด็กกลุ่มแรงงงานอพยพข้ามชาติเพื่อต่อยอดการจัดการศึกษาสาหรับเด็กใน
อาเซียนที่มีการอพยพข้ามไปมาระหว่างประเทศอย่างเป็นระบบและคุ้มค่าการลงทุนทางการศึกษาของประเทศ
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มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนกฎหมายใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2)ศึกษาความต้องการบริการทางวิชาการที่เป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
กฎหมายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยคืออาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนในเขตจังหวัด สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี
ประจวบคี รีขั นธ์ ชุ ม พร ระนอง และราชบุ รี จ านวน 28 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการวิจั ยคื อ แบบสอบถาม ซึ่ งได้
ตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ งเนื้ อ หา (Content Validity) จากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวน 3 ท่ า น โดยใช้ ดั ชนี ค วาม
สอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับจุดประสงค์ (Index of Item-Objective Congruence : IOC) แล้วจึงนาไปหาความ
เชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) แล้วเก็บข้อมูล
โดยผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถาม จานวน 38 ชุด และได้ตอบกลับมาจานวน 28 ชุด คิดเป็นร้อยละ 73.68 จากนั้นจึง
วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า 1) บทบาทที่มีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุด คือจัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านกฎหมายแก่นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจัดอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (x̅ = 4.54) 2) ความต้องการบริการทางวิชาการที่
เป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนกฎหมายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาหรับอาจารย์ผู้สอน คือ การ
จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 96.43 และความต้องการบริการทางวิชาการที่เป็นการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนกฎหมายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาหรับนักเรียน คือ การจัดแข่งขันตอบ
ปัญหากฎหมาย คิดเป็นร้อยละ 89.29

1
2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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คาสาคัญ : การจัดการเรียนการสอน กฎหมาย มัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Abstract
The quantitative research aimed at studying 1) the opinions of the teacher of social studies,
Religion and Culture about the roles of law programs, faculty of humanities and social sciences,
Phetchaburi Rajabhat University o f supporting for teaching and learning about laws at the upper
secondary level, 2) the academic service needs that support teaching and learning about laws at
the upper secondary level. This study was carried out with 28 teachers of social studies, Religion
and Culture at the upper secondary level in schools that under Samut Sakhon, Samut Songkhram,
Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan, Chumphon, Ranong and Ratchaburi provinces. T h e s u b je c t s
were asked to fill out a questionnaire which examined the content validity from 3 experts using
the index of item-objective congruence (IOC) and then used to find reliability using Cronbach’s
alpha coefficient. The researcher distributed 38 questionnaires and 28 responses (73.68%). The
data were analyzed using descriptive statistics. The data were collected and analyzed for
frequency, mean, and standard deviation.
The research found that 1) the highest level of opinion about the role of teaching and
learning about laws is to organize legal knowledge activities for upper secondary level students (x̅
= 4.54) 2) the academic service needs that support teaching and learning about laws for the
teachers is to train on general laws (96.43%) and the need for academic services that support
teaching and learning about laws for the upper secondary level students is to organize a
competition to answer laws issues (89.29%)
Keyword : teaching and learning laws the upper secondary level law programs faculty of
humanities and social sciences Phetchaburi Rajabhat University
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บทนา
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม (Community Services) เป็นพันธกิจหลักที่สาคัญประการหนึ่งของ
สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง โดยบุคลากรทุกๆ คน ในสถาบันอุดมศึกษามีความรับผิดชอบร่วมกัน โดยนาองค์ความรู้
ไปสู่กระบวนการเผยแพร่ ถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคม ในรูปแบบโครงการ หรือ กิจกรรมต่างๆ โดยคานึงถึงความ
ต้องการของรับบริการเป็นสาคัญ (เสาวลักษณ์ พันธบุตร, 2559, หน้า 106)
ทั้งนี้ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 ได้ กาหนดให้การ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในมาตรฐานด้านการดาเนินการตามภารกิจ ของสถาบันอุดมศึกษา โดยได้
อธิบายว่า “สถาบันอุดมศึกษามีการให้บริการทางวิชาการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งในวงกว้างและกลุ่มเป้าหมาย
ที่เฉพาะเจาะจงทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งอาจให้บริการโดยการใช้ทรัพยากร ร่วมกันทั้งในระดับสถาบันและระดับ
บุคคลได้ในหลายลักษณะ อาทิ การให้คาปรึกษา การศึกษาวิจัย การค้นคว้าเพื่อแสวงหาคาตอบให้กับสังคม การ
ให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ การจัดให้มีการศึกษาต่อเนื่องบริการแก่ประชาชนทั่วไป การให้บริการ
ทางวิ ชาการนี้ สามารถจั ด ในรู ป แบบของการ ให้ บ ริ ก ารแบบให้ เ ปล่ า หรื อ เป็ น การให้ บ ริ ก ารเชิ ง พาณิ ช ย์ ที่ ใ ห้
ผลตอบแทนเป็นรายได้หรือเป็นข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่”
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการผลิต บัณฑิตและพัฒนาสังคม มีปณิธาน
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยถือเป็น
ภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่ต้องคานึงถึงกระบวนการในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดย
การศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนามาจัดทาแผนบริการวิชาการ ทั้งการบริการทางวิชาการที่ทาให้เกิด
รายได้ แ ละการบริ การวิ ช าการที่ มหาวิท ยาลัย จัด ท าเพื่อ สร้ างประโยชน์ แ ก่ ชุมชนหรื อ สังคมโดยมีก ารประเมิน
ความสาเร็จของการบริการวิชาการ และนามาจัดทาเป็นแผนการใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อ
ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาราชภัฏเพชรบุรี, 2561,
หน้า 8)
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความมุ่งมั่นที่จะ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีกลุ่มเป้าหมายสาคัญได้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษา แต่ทั้งนี้การบริการทางวิชาการ
ไม่ได้เกิดจากความต้องการของสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี สู่โรงเรียนมัธยมศึกษาเพียงด้านเดีย ว หากแต่ จะต้องเกิดจากความต้อ งการของโรงเรียนมั ธยมศึ ก ษา
เป็นหลัก จากเหตุผลดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงเห็นว่ามีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทาการศึกษาวิจัยถึ งบทบาทที่
เหมาะสมในการให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนกฎหมายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยศึกษาความ
คิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เกี่ยวกับ
บทบาทของสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนกฎหมายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาความต้องการบริการทางวิชาการที่เป็น
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนกฎหมายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้การบริการทางวิชาการ
ตอบสนองต่อความต้องการของโรงเรียนมัธยมศึกษาอย่างแท้จริง โดยได้กาหนดกรอบแนวคิดการวิจัยไว้ดังนี้
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ตัวแปรตาม

ตัวแปรต้น
• อาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คม
ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จากโรงเรียนในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง และราชบุรี

• ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสาขาวิชา
นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนกฎหมายในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
• ความต้องการบริการทางวิชาการที่เป็นการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนกฎหมายใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผลการวิจยั
นาไปสู่

แผนบริการวิชาการของสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทีส่ อดคล้องกับความคิดเห็นและความต้องการของอาจารย์
ผู้สอนกลุม่ สาระการเรียนรูส้ ังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของอาจารย์ ผู้ ส อนกลุ่ม สาระการเรีย นรู้ สังคม ศาสนา และวั ฒ นธรรม ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เกี่ยวกับบทบาทของสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิ ทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนกฎหมายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2) ศึกษาความต้องการบริการทางวิชาการที่เป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนกฎหมายในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งมีรายละเอียดของวิธีดาเนินการวิจัย
ดังต่อไปนี้
1) ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรเป้าหมายของการวิจัยคือ อาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนในเขตจังหวัด สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร
ระนอง และราชบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมของสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยคืออาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนในเขตจังหวัด สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง และราชบุรี ซึ่งนานักเรียนมาเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม
2561
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2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งประกอบด้วยคาถามปลายปิด (CloseEnded Questions) โดยแบบสอบถามดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
และตรวจสอบความเป็นปรนัย (Objectivity) ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและประเด็นที่
ต้องการทราบ (item objective congruence index – IOC) จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ซึ่งผลจากการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาทุกข้อคาถามล้วนมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปทั้งสิ้น ต่อจากนั้นได้นาแบบสอบถามไปนาไป
ทดลองใช้ (try out) กับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ซึ่งได้แก่
นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรคุรุศาสตรบัณฑิต(สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชั้นปี 5 ที่อยู่
ระหว่างการฝึกสอน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ทั้ ง นี้ ผ ลจากการตรวจสอบค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability)
แบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค 0.857
3) การเก็บข้อมูล
คณะผู้ วิ จั ย น าแบบสอบถามไปเก็ บ ข้ อ มู ล กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง โดยใช้ ก ระบวนการเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
(Sampling) โดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) จากประชากรเป้าหมายโดยวิธีเลือกตัวอย่าง
แบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ซึ่งผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตั วอย่าง จานวน 38 ชุด และได้ตอบ
กลับมาจานวน 28 ชุด คิดเป็นร้อยละ 73.68
4) การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลข้อมูล
คณะผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถาม (Questionnaire) มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติ
สาเร็จรูป SPSS โดยใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Research) ดังนี้ 1)ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการ
วิเคราะห์ความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย เกี่ยวกับบทบาทของสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนกฎหมายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยวิธีการแปลผลใช้เกณฑ์
สั ม บู ร ณ์ (Absolute Criteria) ตามแนวทางของเบสท์ (Best) และ 2)ความถี่ แ ละร้อ ยละในการวิ เคราะห์ ความ
ต้องการบริการทางวิชาการที่เป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนกฎหมายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผลการศึกษา
จากการเก็ บ ข้ อ มู ล จากอาจารย์ ผู้ ส อนกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สั ง คม ศาสนา และวั ฒ นธรรม ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 28 คน แบ่งเป็นอาจารย์จากโรงเรียนต้นสังกัดในจังหวัดเพชรบุรี จานวน 12 คน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 7 คน จังหวัดชุมพร 5 คน และจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดราชบุรี และ
จังหวัดระนอง จังหวัดละ 1 คน ซึ่งได้ผลการศึกษาวิจัยดังต่อไปนี้
1) ผลจากการศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ผสู้ อนกลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เกี่ยวกับบทบาทของสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนกฎหมายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
พบว่า บทบาทในการจัดกิจกรรมเสริมความรูด้ ้านกฎหมายแก่นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นบทบาทที่มี
ระดับค่าเฉลีย่ สูงสุด จัดอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (x̅ = 4.54) รองลงมาคือบทบาทในการจัดกิจกรรมเสริมความรู้
แก่อาจารย์ผสู้ อนสาระที่ 2 หน้าทีพ่ ลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม สาหรับเนื้อหาด้านกฎหมาย จัด
อยู่ในระดับเห็นด้วย (x̅ = 4.50) ดังปรากฎตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เกี่ยวกับบทบาทของสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนกฎหมายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
บทบาทของสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
กฎหมายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.สนับสนุนและให้การช่วยเหลือในการกาหนดแผนจัดการเรียนรูด้ ้านกฎหมาย
2.สร้างช่องทางติดต่อสื่อสารกับทางโรงเรียนเพื่อแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมาย พร้อมองค์ความรู้เพื่อความเข้าใจในบทบัญญัติกฎหมายใหม่
3.เป็นสื่อกลางในการสานสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ผสู้ อนสาระที่ 2 หน้าที่
พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม
4.จัดกิจกรรมเสริมความรู้แก่อาจารย์ผสู้ อนสาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม
และการดาเนินชีวิตในสังคม สาหรับเนื้อหาด้านกฎหมาย
5.จัดกิจกรรมเสริมความรูด้ ้านกฎหมายแก่นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
6.ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาในการกาหนดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และ
การทัศนศึกษาด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สาหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รวม

ระดับความความคิดเห็น
S.D. แปลผล
x̅
4.32
4.29

0.55
0.53

เห็นด้วย
เห็นด้วย

4.32

0.61

เห็นด้วย

4.50

0.51

เห็นด้วย

4.54

0.58

4.29

0.53

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
เห็นด้วย

4.38

0.56

เห็นด้วย

2) ผลจากการศึ ก ษาความต้อ งการบริก ารทางวิ ชาการที่ เป็ น การสนั บสนุน การจั ดการเรี ยนการสอน
กฎหมายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาหรับอาจารย์ผู้สอน พบว่ามีความต้องการการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายทั่วไป จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 96.43 รองลงมาคือการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 39.29 และ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
กาหนดแผนจัดการเรียนรู้ด้านกฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 39.29 ดัง
ปรากฎตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ความต้ อ งการบริ ก ารทางวิ ชาการที่ เป็ น การสนั บ สนุ น การจั ดการเรีย นการสอนกฎหมายในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สาหรับอาจารย์ผู้สอน
ความต้องการบริการทางวิชาการสาหรับอาจารย์ผู้สอน
1. จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
2. จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
3. จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์และจรรยาบรรณในการใช้งานอันมี
ลิขสิทธิ์ในการจัดการเรียนการสอน
4. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อกาหนดแผนจัดการเรียนรู้ด้านกฎหมาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
5. จัดสอบวัดความรู้ด้านกฎหมายสาหรับอาจารย์ผู้สอน

ปริมาณความต้องการ
ความถี่
ร้อยละ
27
96.43
11
39.29
10
35.71
11

39.29

8

28.57

ส่วนผลจากการศึกษาความความต้องการบริการทางวิชาการที่เป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
กฎหมายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาหรับนักเรียน พบว่ามีความต้องการการจัดแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 89.29 รองลงมาคือการจัดกิจกรรมเสริม ความรู้ด้านกฎหมาย ณ โรงเรียนต่างๆ
จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 64.29 ดังปรากฎตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ความต้ อ งการบริ ก ารทางวิ ชาการที่ เป็ น การสนั บ สนุ น การจั ดการเรีย นการสอนกฎหมายในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สาหรับนักเรียน
ความต้องการบริการทางวิชาการสาหรับนักเรียน
1.จัดแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
2.จัดสอบวัดความรูด้ ้านกฎหมายสาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3.จัดนิทรรศการสัญจรด้านความรูเ้ กี่ยวกับกฎหมาย ณ โรงเรียนต่างๆ
4.จัดกิจกรรมเสริมความรูด้ ้านกฎหมาย ณ โรงเรียนต่างๆ
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ปริมาณความต้องการ
ความถี่
ร้อยละ
25
89.29
13
46.43
11
39.29
18
64.29

สรุปผล
อาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนกฎหมายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในภาครวมอยู่ในระดับเห็นด้วย
(x̅ = 4.38) ดังนั้นสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงควร
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนกฎหมายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามบทบาทที่ได้กาหนดไว้ทุกบทบาท
โดยมุ่ งเน้น การจั ดกิ จกรรมเสริ มความรู้ด้ านกฎหมายแก่ นั กเรียน ระดั บ มัธ ยมศึ กษาตอนปลายเป็ น อันดับแรก
เนื่องจากเป็นบทบาทที่มีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุด จัดอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (x̅ = 4.54) ทั้งนี้บริการทางวิชาการที่
จะจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนกฎหมายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะต้องคานึงถึงความ
ต้องการของผู้รับบริการซึ่งได้คืออาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายเป็นสาคัญ ดังนั้นจึงควรจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปสาหรับอาจารย์ผู้สอน เนื่องจากมีค วาม
ต้องการสูงถึงร้อยละ 96.43 และจัดแข่งขันตอบปัญหากฎหมายสาหรับนักเรียน เนื่องจากมีความต้องการสูงถึงร้อย
ละ 89.29
อภิปรายผล
การวิจัยนี้เกิดขึ้นจากการคานึงถึงกระบวนการในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมที่ต้องศึกษาความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยจะถูกนาไปจัดทาแผนบริการวิชาการของสาขาวิชานิติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดในการการจัดการเรียน
การสอนกฎหมายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งถือเป็นให้การบริการแก่สังคมอย่างหนึ่งอันเป็นภารกิจสาคัญ
ประการหนึ่ ง ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ โ ดยประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554
จากผลการวิจัยพบว่าอาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย มีความต้องการการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปสาหรั บอาจารย์ผู้สอน สูงถึงร้อยละ 96.43
สอดคล้องกับถาวร เส้งเอียดและคณะ (2551) ซึ่งทาการวิจัยเรื่องสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนา
ตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม ที่พบว่า ครูมีความต้องการพัฒนา
ตนเองอยู่ในระดับมาก และมีความต้องการในการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานความรู้ทุกด้าน
เพราะเห็นว่าการพัฒนาตนเองจะส่งผลไปยังการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และคุณภาพการศึกษา โดยรูปแบบในการ
พัฒนาตนเองของครู พบมากที่สุดคือการอบรม ส่วนวิธีการอื่นๆได้แก่ การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง การศึกษาดู
งาน และการศึกษาต่อ และสอดคล้องกับคะนึงนิต สีดา (2554) ซึ่งทาวิจัยเรื่องความต้องการในการพัฒนาตนเอง
ของครูผู้สอนในโรงเรียนกลุ่มปลวกแดงพัฒนาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 ที่พบว่า
ครูผู้สอนมีความต้องการพัฒนาตนเองอยู่ในระดับมาก ทั้งในด้านการฝึกอบรม ด้านการศึกษาดูงาน ด้านการศึกษา
ต่อ ด้านการประชุมสัมมนาและด้านการสร้างผลงานทางวิชาการ อีกทั้งยังสอดคล้องกับชื่น สกุลปั่น และบุญช่วย
ศิริเกษ (2561) ซึ่งทาวิจัยเรื่องความต้องการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนของโรงเรียนเอกชน ในเครือมูลนิธิไทไชโย
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่พบว่า ครูผู้สอนมีความต้องการพัฒนาตนเองอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ การสร้างผลงานทางวิชาการ
ด้านการศึกษาดูงาน ด้านการฝึกอบรม ด้านการประชุมสัมมนาและด้านการศึกษาต่อ ตามลาดับ
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ทั้งนี้เมื่อมีการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โดยการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปสาหรับอาจารย์ผู้สอนแล้ว อาจารย์ผู้ผ่านการอบรมจะ
พัฒนาขีดความสามารถในการสอนกฎหมาย โดยสามารถนาไปถ่ายทอดแก่นั กเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับ
การเข้าแข่งขันตอบปัญหากฎหมายสาหรับนักเรียน ซึ่งเป็นบริการวิชาการสาหรับนักเรียนที่อาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความต้องการสูงถึงร้อยละ 89.29
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพั ฒนาประสิทธิภาพการใช้แบบฝึกหัดรายกลุ่มในรายวิชาคณิตศาสตร์และ
สถิติในชีวิตประจาวันตามเกณฑ์ 70/70 เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผล และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
และหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
คณะบริหารธุรกิจ ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวันในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 35
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบฝึกหัดรายกลุ่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยการใช้แบบฝึกหั ดรายกลุ่ม มีค่า IOC ตั้งแต่ .80 -1.00 ได้ค่าอานาจ
จาแนกรายข้อ (r) อยู่ระหว่าง 0.20-1.00 และ ตั้งแต่ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 0.20-0.80 สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบ t-test ค่าดัชนีประสิทธิผล
และค่าประสิทธิภาพ
ผลการวิ จั ย พบว่ า การจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ หาประสิ ท ธิ ภ าพของแบบฝึ ก หั ด รายกลุ่ ม ของนั ก ศึ ก ษา มี
ประสิทธิภาพ 68.48/84.19 ใกล้เคียงกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 70/70 มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.4985 นั่นคือ
นักศึกษามีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 49.85 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ .05 และนักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ที่ 4.42 ในระดับมาก
คาสาคัญ : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวัน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบฝึกหัดรายกลุ่ม ค่าประสิทธิภาพ
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ABSTRACT
The Purpose of this study was to develop efficiency in Group-Exercise of Mathematics and
Statistics in Every Life course based on the 70/70 standardized criteria efficiency, to assess the
effectiveness index of the developed Group-Exercise of Mathematics and Statistics in Every Life
course, to compare the learning outcome before and after using the Group-Exercise and to
determine satisfaction of Group-Exercise technic. The sample consisted of 35 students from
faculty of Engineering and faculty of Business Administration who enrolled in Mathematics and
Statistics in Every Life course in the second semester of the academic year 2017. The research
tools were a group-exercise, an achievement test, and a satisfactory self-assessment form. The
IOC value between .80 -1.00, the discriminating value (r) between 0.20-1.00, and the reliability
value of 0.20-0.80. The statistic used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard
deviation, t-test, effectiveness index and efficiency index.
The research results showed that the efficiency index was 68.48/84.19 which met the
70/70 prescribed criterion. The effectiveness index was 0.4985 which revealed that the students’
learning achievement increased 49.85%. The learning achievement of students after learning by
group-exercise was higher than before learning at the significant difference level of 0.05. The
satisfaction of this method was 4.42 in a high level.
Keywords: Mathematics and Statistics in Everyday Life, Learning Outcome, Group-Exercise,
efficiency index
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บทนา
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาววิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วยความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ ความรู้ที่จาเป็นในการประกอบอาชีพและความรู้เฉพาะทางของแต่ละสาขาวิชา ทั้งยังต้องพัฒนานักศึกษา
ให้เป็นบัณฑิตที่จบออกมาแล้วมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ การเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความใฝ่รู้ คิดเป็น
ทาเป็น มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถติดต่อสื่อสารด้วยภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างดี (สานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553) การเรียนรู้ในอุดมศึกษาปัจจุบัน อาจารย์ผู้สอนที่เน้น
วิชาการเป็นหลักจึงไม่สามารถสร้างคนให้สมบูรณ์ตามความต้องการของสังคม สิ่งที่อาจารย์ผู้สอนต้องเพิ่มเติมคือ
ทักษะในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิษย์ ปลูกฝังความใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและคุ ณธรรม จริยธรรมให้งอกจากภายในใจ
ศิษย์ (วิจารณ์ พานิช, 2552) การจัดการเรียนการสอนยังไม่เป็นองค์รวม ไม่มีการบูรณาการระดับของสิ่งที่ต้องการ
เข้าด้วยกัน การสอนให้เกิดองค์รวมได้ต้องเป็นการรวมเอาเรื่องที่ใช้จริงๆ มาสอน สิ่งที่ไม่ใช่ ไม่เคยใช้และมองไม่เห็น
ให้ตัดทิ้งเสีย สอนอยู่บนพื้นฐานการเรียนรู้จากปัญหา (จรัส สุวรรณเวลา, 2552) การสอนจากโจทย์ปัญหา ผู้เรียน
สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ตามที่ต้องการได้และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการสอนในระดับที่สูงขึ้น (สว่าง
ทิตย์ ศรีกิจสุวรรณ, 2553) ในการเรียนการสอนผู้เรียนสามารถเข้าใจและเก็บสิ่งที่ได้เรียนรู้พร้อมทั้งบันทึกไว้ใน
ความทรงจาได้มากน้อยแตกต่างกัน กิจกรรมการสอนที่เป็นนามธรรมจะจาได้น้อยกว่ารูปธรรม ปิรามิดแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Pyramid) การแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ จากผลของงานวิจัยของ
NTL Institute ได้แสดงให้เห็นถึงการเรียนในแบบต่างๆ และประสิทธิภาพที่ได้รับแบ่งออกเป็น 7 ระดับ ได้แก่ การ
เรียนในห้องเรียน (Lecture) เป็นการเรียนแบบถ่ายโอนข้อมูล ผู้เรียนเป็นผู้ฟัง ดูและอ่าน ได้รับความรู้แต่ความ
เข้าใจไม่ลึกซึ้ง ให้ประสิทธิผลการเรียนต่า เพียง 5 เปอร์เซ็นต์ การอ่านด้วยตัวเอง (Reading) การเรียนโดยการอ่าน
พบว่าจะจะจาได้เพิ่มขึ้นเป็น 10 % การฟังและได้เห็น (Audiovisual) เป็นระดับของการเรียนที่ได้ผลเพิ่มมากขึ้น
ช่วยให้จดจาสิ่งที่เรียนได้ดีขึ้นจาได้ 20 % การได้เห็นตัวอย่าง (Demonstration) การเรียนแบบเห็นตัวอย่างจริง
เป็นการเรียนที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมาถึง 30 % การได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกัน (Discussion) การเรียนที่ได้ผลเพิ่ม
ขึ้นมาคือการเรียนแบบพูดคุยและแบ่งปันความคิดเห็นเช่น การพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันในกลุ่ม จะช่วยให้จาได้
ถึง 50 % การได้ทดลองปฏิบัติเอง (Practice doing) ถ้าจะให้ดีที่สุดในการเรียนรู้จะต้องมีการปฏิบัติลงมือทาจริง
จะจาได้ถึง 75% และ การได้สอนผู้อื่น (Teaching) ในระดับสุดท้ายคือ การสอนคนอื่น เกิดหลังจากที่ได้มีการเรียน
จากวิธีต่างๆ การติวหรือการสอนจะช่วยให้จาได้ถึง 90 % (เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ, 2561)
รายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวัน เป็นวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ที่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชธานีต้องลงทะเบียนเรียน โดยให้มี
ความรู้เกี่ยวกับความสาคัญและบทบาทของคณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ ในชีวิตประจาวันและธุรกิจ การใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล แต่จากการวัดและประเมินผลการเรียนที่ผ่านมาของนักศึกษา
พบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่า โดยมีสาเหตุหลายประการ อาทิเช่น เนื้อหารายวิชาเป็นการคานวณ พื้นฐาน
นักศึกษาทางด้านการคานวณไม่เท่ากัน ทาให้นักศึกษาเกิดความเบื่อหน่ายและให้ความสนใจในการเรียนน้อย
นอกจากนี้ยังเกิดจากการเข้าเรียนช้า การขาดเรียนบ่อย อาจารย์สอนเร็วเกินไป
วิ ธี ก ารในการแก้ปั ญหาด้านการเรี ยนการสอนที่ สามารถนามาใช้ กั บรายวิ ชาคณิต ศาสตร์และสถิติใน
ชี วิ ต ประจ าวั น มีห ลายวิธี ได้ แ ก่ การจั ด การเรียนรู้แ บบร่ว มมือ (Cooperative Learning) เป็ น การจัด กิจกรรม
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ แ บ่ งนั ก เรี ย นออกเป็ น กลุ่ ม ย่ อ ยๆ ส่ งเสริ ม ให้ นั ก เรี ย นท างานร่ ว มกั น โดยในกลุ่ ม
ประกอบด้วยสมาชิกที่มีความสามารถแตกต่างกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกัน
และมีความรับผิดชอบร่วมกัน ทั้งในส่วนตนและส่วนรวม เพื่อให้ตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบความสาเร็จ
ตามเป้าหมายที่วางไว้ (ธนิตย์ สุวรรณเจริญ, 2558)
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การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมีหลายรูปแบบ และแต่ละรูปแบบมีขั้นตอนการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็น
การเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ มีผลต่อผู้เรียน ทาให้เกิดแรงจูงใจมากขึ้น ทาให้สมาชิกของกลุ่มเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีความเชื่อมั่นในการตัดสินใจของตนเอง และเพื่อการยอมรับ มี
การจัดสรรเวลาให้เหมาะสมกับงาน มีความรับผิดชอบในตนเองสูง มีทักษะทางสังคม ผู้วิจัยได้เลือกรูปแบบการ
เรียนรู้แบบร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบการเรียนรู้เป็นกลุ่มเพื่อช่วยเหลือเพื่อนเป็นรายบุคคล
(Team Assisted Individualization หรือ TAI) เป็นการเรียนการสอนที่ผสมผสานระหว่างการจัดการเรียนแบบ
ร่วมมือ และการเรียนการสอนแบบรายบุคคลเข้าด้วยกัน เน้นการสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยให้นักเรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสามารถ ส่งเสริมความร่วมมือภายในกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้และ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (ธนิตย์ สุวรรณเจริญ, 2558) ในรายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวัน ซึ่งเป็นวิธีที่
เหมาะสมกับการสอนวิชาที่มีปัญหาโจทย์ การคานวณหรือการฝึกปฏิบัติในห้องเรียน เพื่อแก้ปัญหาดังที่กล่าวมา
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวัน
2. เพื่อหาค่าประสิทธิผล และประสิทธิภาพของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการใช้
แบบฝึกหัดรายกลุ่ม
3. เพื่อหาระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการใช้แบบฝึกหัดรายกลุม่
สมมติฐานการวิจัย
H0 : คะแนนเฉลีย่ หลังเรียนไม่แตกต่างจากคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
H1 : คะแนนเฉลีย่ หลังเรียนมากกว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียน
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
การจัดการเรียน
การสอนโดย
วิธีการใช้
แบบฝึกหัดรายกลุ่ม

ตัวแปรตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และ
สถิติในชีวิตประจาวัน
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวันในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560 จานวน 35 คน ทาการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบฝึกหัดรายกลุ่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยการใช้แบบฝึกหัดรายกลุ่ม
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นชนิด 5 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ มีค่าความสอดคล้อง (IOC) =
.80 -1.00 นาแบบทดสอบไป try out กับนักศึกษากลุ่มอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบโดย
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ได้ ค่ า อ านาจจ าแนกตั้ งแต่ 0.20-1.00 และค่ า ความยากง่ า ย ตั้ งแต่ 0.20-0.80 และ
แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยการใช้แบบฝึกหัดรายกลุ่ม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จานวน 9 ข้อ
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ดังนี้
1. ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิ เ คราะห์โ ดยการหา ค่ า ความถี่ (Frequency) และร้อยละ
(Percentage)
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน ใช้การทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม
(Paired-Samples T-Test) หาประสิทธิผล และหาประสิทธิภาพ E1/E2 โดยกาหนดเกณฑ์ที่ 70/70
4. การหาระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการใช้แบบฝึกหัดรายกลุ่ม ใช้
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และแปลผลค่าความพึงพอใจจากค่าเฉลี่ย
ดังนี้
คะแนน
ความหมาย
5
ค่าความพึงพอใจในระดับมากทีส่ ดุ
4
ค่าความพึงพอใจในระดับมาก
3
ค่าความพึงพอใจในระดับปานกลาง
2
ค่าความพึงพอใจในระดับน้อย
1
ค่าความพึงพอใจในระดับน้อยที่สดุ
เกณฑ์การแปลความหมาย กาหนดช่วงคะแนนดังต่อไปนี้
ช่วงคะแนน
การแปลความหมาย
4.51-5.00
หมายถึง ระดับมากที่สุด
3.51-4.50
หมายถึง ระดับมาก
2.51-3.50
หมายถึง ระดับปานกลาง
1.51-2.50
หมายถึง ระดับน้อย
1.00-1.50
หมายถึง ระดับน้อยทีส่ ุด
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ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ อายุ คณะวิชา และเกรดเฉลี่ย
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
(N=35)
ตัวแปร
ระดับตัวแปร
จานวน
ร้อยละ
1.เพศ
ชาย
19
54.29
หญิง
16
45.71
รวม
35
100
2.อายุ
ไม่เกิน 20 ปี
10
28.57
21 – 25 ปี
12
34.29
26 – 30 ปี
7
20.00
มากกว่า 31 ปี
6
17.14
รวม
35
100
3. คณะวิชา
วิศวกรรมศาสตร์
17
48.57
บริหารธุรกิจ
18
51.43
รวม
35
100
4. เกรดเฉลี่ยสะสม น้อยกว่า 2.00
4
11.43
2.01 – 2.50
15
42.86
2.51- 3.00
10
28.57
มากกว่า 3.00
6
17.14
รวม
35
100
จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษาเป็นเพศชาย จานวน 19 คน (54.29%) เพศหญิง จานวน 16 คน (45.57%)
ส่วนมากเป็นผู้ที่มีอายุ 21-25 ปี จานวน 12 คน (34.29%) รองลงมาคืออายุไม่เกิน 20 ปี จานวน 10 คน (28.57%)
นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 17 คน (48.57%) คณะบริหารธุรกิจ จานวน 18 คน (51.43%) มีเกรด
เฉลี่ยสะสมที่ 2.01 – 2.50 มากที่สุดจานวน 15 คน (42.86%) รองลงมาคือ 2.51- 3.00 จานวน 10 คน (28.57%)
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้การทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 2
กลุ่ม (Paired-Samples T-Test) ที่ระดับนัยสาคัญ .05 () สรุปได้ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน
รายการ
ก่อนเรียน
หลังเรียน

คะแนนเต็ม
30
30

N
35
35

̅
𝒙
20.54
25.26
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S.D.
1.578
1.540

t
12.504

p
0.000

จากตารางที่ 2 พบว่า การทดสอบคะแนนของผู้เรียน มีคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ย เท่ากับ 20.54 คะแนน
และมีคะแนนหลังเรียนเฉลีย่ เท่ากับ 25.26 คะแนน ผลการวิเคราะห์ มีค่า t = 12.504 และ p = 0.000 ซึ่งน้อยกว่า
 ซึ่งกาหนดไว้ .05 จึงสรุปได้ว่า ค่าเฉลี่ยผลต่างของคะแนนสอบหลัง เรียนกับคะแนนสอบก่อนเรียน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 หรือบอกได้ว่านักศึกษามีความรู้มากขึ้นหลังจากที่ได้ผ่านการเรียนตามการปรับวิธี
สอนเป็นวิธีการใช้แบบฝึกหัดรายกลุ่ม
3. การวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index; E.I.)
การหาพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นของผู้เรียน โดยอาศัยการหาค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index : E.I.)
หาได้จากสมการที่ 1
E. I . 

P2  P1
1 
Total  P1

เมื่อ P1 แทนผลรวมของคะแนนก่อนเรียนทุกคน
P2 แทนผลรวมของคะแนนหลังเรียนทุกคน
Total แทนผลคูณของจานวนนักศึกษากับคะแนนเต็ม
ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผล แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index; E.I.)
Total
35 × 30

P2
884

P1
719

E.I.
0.4985

จากตารางที่ 3 จะเห็นว่าค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนโดยวิธีการปรับการสอนเป็นวิธีการใช้
แบบฝึกหัดรายกลุ่มมีค่าเท่ากับ 0.4985 แสดงว่านักศึกษามีความรู้หรือมีความก้าวหน้าของการเรียนทีพ่ ัฒนาขึ้น
0.4985 หรือคิดเป็นร้อยละ 49.85
4. การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ
การหาประสิทธิภาพสามารถหาได้จากสมการที่ 2
X1
*100
E1 N
.
E 2 X 2 *100
N

เมื่อ

2

𝑥̅1 แทนผลรวมของคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนทุกคน
𝑥̅2 แทนผลรวมของคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนทุกคน
N แทนคะแนนเต็ม
แทนค่าจากตารางที่ 2 ลงในสมการที่ 2 ได้ E1/E2 = 68.4762/84.1905 ใกล้เคียงกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 70/70
4. การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการใช้แบบฝึกหัดรายกลุ่ม
การประเมินระดับความพึงพอใจต่ออาจารย์ผสู้ อนใช้แบบทดสอบถามแบ่งเป็น 9 ด้าน การแปลความหมาย
ค่าเฉลี่ย ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ประเด็น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

กาหนดวัตถุประสงค์การสอนชัดเจน
การเตรียมเอกสารการสอน
ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหา
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
มีการใช้โสตทัศนูปกรณ์ได้ดี มีการสื่อการเรียนการสอนที่
เหมาะสม และใช้เทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้
วิธีการสอน กระตุ้นให้ผู้เรียนคิด ค้นคว้า และสร้างบรรยากาศให้
เกิดการเรียนรู้
การประเมินผลการเรียน ได้แก่ ข้อสอบ แบบฝึกหัดรายกลุ่ม
แบบเก็บคะแนน เป็นต้น มีรูปแบบที่ชัดเจน บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์
เนื้อหาเป็นประโยชน์และนาไปใช้ได้
ความเหมาะสมของเนื้อหากับเวลา
รวม

ระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย
S.D.
ระดับ
4.37
0.49
มาก
4.40
0.50
มาก
4.37
0.49
มาก
4.54
0.51
มากที่สุด
4.40

0.50

มาก

4.49

0.51

มาก

4.40

0.50

มาก

4.46
4.34
4.42

0.51
0.48
0.49

มาก
มาก
มากที่สุด

จากตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการใช้แบบฝึกหัดราย
กลุ่ม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.42, S.D.=0.49) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยที่สุด (𝑥̅ = 4.54, S.D.=0.51) รองลงมาคือ วิธีการสอน กระตุ้นให้ผู้เรียน
คิด ค้นคว้า และสร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้ (𝑥̅ = 4.49, S.D.=0.51) ด้านเนื้อหาเป็นประโยชน์และนาไปใช้ได้
(𝑥̅ = 4.46, S.D.=0.5) ตามลาดับ โดยด้านที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านความเหมาะสมของเนื้อหากับเวลา
(𝑥̅ = 4.34, S.D.=0.48)
สรุปผล
1. สถานภาพทั่วไป
นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 54.29 อายุระหว่าง 21-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.29
เรียนคณะบริหารธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 51.43 เกรดเฉลี่ยสะสมที่ 2.01 – 2.50 คิดเป็นร้อยละ 42.86
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน
2.1 ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของผลต่างของความรู้หลังการเรีย นกับก่อนการเรียน พบว่านักศึกษา
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.2 ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนโดยวิธีการใช้แบบฝึกหัดรายกลุ่มมีค่าเท่ากับ 0.4985 แสดงว่า
นักศึกษามีความรู้หรือมีความก้าวหน้าของการเรียนที่พัฒนาขึ้น 0.4985 หรือคิดเป็นร้อยละ 49.85
2.3 ประสิทธิภาพของการสอนโดยการใช้แบบฝึกหัดรายกลุ่มอยู่ที่ E1/E2 = 68.48/84.19ใกล้เคียง
กับเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 70/70
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการปรับรูปแบบการสอนโดยใช้แบบฝึกหัดรายกลุ่ม มี
ค่าเฉลี่ย 4.42 อยู่ในระดับมาก
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่า
ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนโดยวิธีการใช้แบบฝึกหัดรายกลุ่มมีค่าเท่ากับ 0.4985 และประสิทธิภาพของการสอน
โดยการใช้แบบฝึกหัดรายกลุ่มอยู่ที่ E1/E2 = 68.48/84.19 แสดงถึงประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน แบบการเรียนรู้เป็นกลุ่มเพื่อช่วยเหลือเพื่อนเป็นรายบุคคล (Team Assisted Individualization หรือ TAI)
ด้วยการใช้แบบฝึกหัดรายกลุ่มมีค่ามากกว่าการสอนโดยวิธีปกติ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาการสอนแบบเรียนรู้เป็นกลุ่มด้วย
แบบฝึกหัดรายกลุ่ม สมาชิกแต่ละคนมีความหลากหลาย มีการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสามารถ ส่งเสริมความ
ร่วมมือภายในกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้และร่วมระดมสมองทากิจกรรมแก้ปัญหาร่วมกัน
ถ่ายทอดสู่กันฟัง สอดคล้องกับ ณัฐวุฒิ พลศรีและคณะ (2560) ที่ได้ทาการแบ่งกลุ่มนักเรียนรายวิชาวัสดุวิศวกรรม
ออกเป็น 2 กลุ่มในเทอมเดียวกันแล้วทาการเปรียบเทียบการสอนแบบปกติและเทคนิคกระบวนการกลุ่มด้วยคะแนน
สอบหลังเรียนพบว่า คะแนนของกลุ่มเทคนิคกระบวนการกลุ่มมีค่าสูงกว่าอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
สอดคล้องกับจิรวัฒน์ และคณะที่ได้เพิ่มประสิทธิผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรมโดยวิธีแบ่งกลุ่มเพื่อนช่วย
เพื่อน ทาให้ประสิทธิผลทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการปรับรูปแบบการสอนโดยใช้แบบฝึกหัดรายกลุ่ม มี
ค่าเฉลี่ย 4.42 อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการปรับรูปแบบการสอนโดยใช้แบบฝึกหัดรายกลุ่มทาให้ผู้เรียนมี
ความตื่นตัว กระตือรือร้นในการเรียน มีเพื่อนช่วยแก้โจทย์ที่ท้าทาย ทาให้มีความสุขในการเรียนรู้ สอดคล้องกับณัฐ
วุฒิ พลศรีและคณะ (2560) ที่ได้ทาการแบ่งกลุ่มนักเรียนรายวิชาวัสดุวิศวกรรมออกเป็น 2 กลุ่มในเทอมเดียวกันแล้ว
ทาการเปรียบเทียบการสอนแบบปกติและเทคนิคกระบวนการกลุ่มด้วยคะแนนสอบหลังเรียนพบว่า ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม 9 ข้อ มีคะแนนเฉลี่ยที่ 3.90 ระดับมาก
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยวิธีการใช้แบบฝึกหัดรายกลุ่ม ควรเลือกเนื้อหาและออกแบบ
ให้เหมาะสมกับเวลาในการเรียนการสอนเรื่องนั้นๆ
2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยวิธีการใช้แบบฝึกหัดรายกลุ่ม ควรแบ่งกลุ่มเรียนออกเป็นกลุ่ม
เท่าๆ กัน โดยประมาณ 2-4 คน สมาชิกภายในกลุ่มต้องมีผู้เรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน คละกันไปให้
เหมือนกันในแต่ละกลุ่ม
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเทคนิคการเรียนที่ผสมผสานหลายเทคนิควิธีการเพื่อให้การเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบ 4ค สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกุฉินารายณ์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 2) เพื่อประเมินความพึง
พอใจของนักเรียน ที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4ค สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกุฉิ
นารายณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 จานวน 35 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4ค
ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นความพร้อม 2) ขั้นความรู้ 3) ขั้นความสร้างสรรค์ 4) ขั้นความสรุป เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4ค เรื่อง ความร้อนกับการขยายตัวหรือหดตัวของสสาร
2) แบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ 3) แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ
ผลวิ จั ย พบว่ า 1) นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การจั ดการเรีย นรู้ แ บบ 4ค มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ได้ แ ก่ ความคิ ด
คล่องแคล่ว ความคิดริเริ่ม ความคิดยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ รวมทั้ง 4 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 88.83 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 75 2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4ค ในระดับมากที่สุด
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54)
คาสาคัญ : ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ความพึงพอใจ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4ค
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Abstract
This research aims to 1) To develop creative skills by using 4-Kho learning management
model for MathayomSuksa 1 students, Kuchinarai School, Passed the criteria of 75 percent 2) To
study student satisfaction the 4- Kho learning management model for MathayomSuksa 1 students,
Kuchinarai School. The sample group used in this research was obtained by Purposive sampling
method is a student MathayomSuksa 1/1 amount 35 people 2nd semester, academic year 2018
by using the 4-Kho learning management model. Consists of the following steps 1) Preparedness
2) Knowledge 3) Creative 4) Summary. tools used in the research consisted of 1) Learning
management 4-Kho about heat and expansion or contraction of matter. 2) Creative skills
assessment form. 3) satisfaction assessment form. Statistics used in data analysis include Average,
Standard Deviation and Percentage.
The research found that 1) Students who have been learning with 4-Kho learning are
creative. to consist of Fluency Originality Flexibility and Elaboration. Total score of 4 sides,
representing 88.83 percent Higher than the set critetion is 75 percent. 2) The students were satisfied
with the 4-Kho learning management model at the highest level. (Average is 4.54)
Keywords: Creative skills Satisfaction learning management model 4-Kho
บทนา
การศึกษานับเป็นรากฐานที่สาคัญที่สุดประการหนึ่งในการสร้างความเจริญก้าวหน้า และแก้ไขปัญหาต่าง
ๆ ในสังคมได้ เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้เด็กได้พัฒนาตนเองด้านต่าง ๆ ตลอดชีวิต ตั้งแต่การ
วางรากฐานพัฒนาการของชีวิตตั้งแต่แรกเกิด การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านต่าง ๆ ที่จะดารงชีพได้
อย่ า งมี ค วามสุ ข รู้ เ ท่ า ทั น การเปลี่ ย นแปลงรวมพลั งสร้ า งสรรค์ ก ารพั ฒ นาประเทศอย่ า งยั่ ง ยื น (Ministry of
Education, 2008, p.1) นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชน ของชาติ เข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่
21 โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห์คิด สร้างสรรค์ มีทักษะด้า น
เทคโนโลยี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ (Ministry of Education, 2008, p.2)
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ถือเป็นเป้าหมายการเรียนรู้ที่สาคัญอย่างหนึ่งของนักเรียนในศตวรรษที่ 21
เนื่องจากความคิดสร้างสรรค์ก่อให้เกิดการแสดงออกทางความคิดที่แปลกใหม่ ดังเห็นได้จากความก้าวหน้าของ
วิทยาการด้านต่าง ๆ ในปัจจุบัน เป็นผลพวงมาจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ในการคิดประดิษฐ์ค้นหาสิ่งใหม่
รวมทั้งแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่สาคัญและจาเป็นต่อสังคมโลกในปัจจุบัน (ประพันธ์ศิริ
สุเสารัจ, 2556) และวิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่เหมาะสมสาหรับนามาใช้ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียน เนื่องจากสอดคล้องกับธรรมชาติในการทางาน ของนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการ เพื่อมองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากมุมมองทางด้านทฤษฎีและการทดลองที่แตกต่างไปจากเดิม และ
นาไปสู่การค้นพบความเข้าใจใหม่ทางวิทยาศาสตร์ ที่สาคัญการส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในวิชา
วิทยาศาสตร์จะทาให้นักเรียนมีทัศนคติ ที่ดีต่อการเรีย นวิ ทยาศาสตร์ มีความเข้าใจแนวคิด และธรรมชาติข อง
วิทยาศาสตร์มากขึ้น (เอกภูมิ จันทรขันตี, 2559)
สืบเนื่องจากการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 ที่โรงเรียนกุฉินารายณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีความมุ่งหมายให้
นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งจากสภาพการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่ผ่าน
มา ผู้วิจัยได้สังเกตและสัมภาษณ์ผมู้ ีสว่ นเกี่ยวข้อง พบว่า นักเรียนยังขาดทักษะความคิดสร้างสรรค์ ขาดความกล้าคิด
กล้าแสดงออก ไม่พยายามหาคาตอบในสิ่งที่ไม่เข้าใจ เบื่อหน่ายการเรียนและไม่กระตือรือร้นในการทากิจกรรม ครู
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ยังขาดเทคนิค การสอน เนื่องจากสอนแบบบรรยายเฉพาะเนื้อหาใน หนังสือเรียน ให้นักเรียนเป็นผู้นั่งฟังแล้วจด
บันทึก และให้ทาเพียงแบบฝึกหัดส่ งเท่า นั้น กิจกรรมการเรียนการสอนส่ วนใหญ่ ยังไม่ส่งเสริ มทั กษะความคิ ด
สร้างสรรค์เท่าที่ควรครูและนักเรียนไม่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในชั้นเรียน ทั้งใน
การถาม-ตอบ การแสดงความคิดเห็น และการปฏิบัติการทดลอง จึงทาให้นักเรียนขาดความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
ขาดความคิดริเริ่มในการทางาน ขาดความคิดคล่องแคล่วในการตอบคาถาม ขาดทักษะในการใช้อุปกรณ์ทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ และที่สาคัญนักเรียนไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้นารูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบ 4ค มาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาคุณภาพทักษะความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น โดยการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จากการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดในชั้นเรียน ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติการ
ทดลองจริง และนาความรู้ที่ได้มาสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการโดยไม่ตีกรอบความคิด ส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างผลงานออกมาได้อย่างเต็มศักยภาพ อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4ค สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกุฉินารายณ์ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 75
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนั กเรียน ที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4ค สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกุฉินารายณ์
กรอบแนวคิดการวิจัย
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะความคิดสร้างสรรค์ และความพึงพอใจ โดยได้
กาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาค้นคว้า ดังแสดงในภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ
รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้
แบบ 4ค

ตัวแปรตาม
1. ผลการพั ฒ นาทั ก ษะความคิด สร้า งสรรค์
ของนักเรียน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบ 4ค (Guilford, 1967)
2. ผลความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย น ที่ มี ต่ อ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4ค
(ชาริณี เดชจินดา, 2535)
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย - INITIATING
1. ประชากรและกลุ
่มตัวอย่าง
STRUCTURE
1.1 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนกุฉินารายณ์ อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 จานวน
215 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2561 โรงเรียนกุฉินารายณ์ อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสิน ธุ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24
ประกอบด้วย นักเรียนชาย 15 คน นักเรียนหญิง 20 คน รวมทั้งสิ้น 35 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive sampling)
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4ค โดยใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4ค รายวิชาวิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ความร้อนกับการขยายตัวหรือหดตัวของสสาร โดยมี 4 ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
1) ขั้นความพร้อม 2) ขั้นความรู้ 3) ขั้นความสร้างสรรค์ และ 4) ขั้นความสรุป ใช้เวลา 2 คาบเรียน โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ
ทางการสอนวิทยาศาสตร์ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความความเหมาะสมกับตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ มีค่า
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 0.93
2.2 แบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความร้อนกับการขยายตัว
หรือหดตัวของสสาร ผู้วิจัยได้พิจารณาสร้า งแบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยอ้างอิงองค์ประกอบของ
ความคิดสร้างสรรค์ที่ได้รับอิทธิพลมาจากทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด (Guilford, 1967) ซึ่งเชื่อว่า
ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมองที่คิดได้อย่างซับซ้อน กว้างไกล หลายทิศทาง หรือที่เรียกว่า คิดอเนก
นัย (Divergent thinking) ซึ่งประกอบด้วย ความคิดริเริ่ม (Originality) ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) ความคิด
ยืดหยุ่น (Flexibility) และความคิดละเอียดลออ (Elaboration) ได้กาหนดเกณฑ์การประเมินไว้ จานวน 4 ข้อ และ
ให้คะแนนแบบรูบริคส์ (Rubric Score) ใช้เกณฑ์แปลผลความรู้ 3 ระดับ (วาสนา ประวาลพฤกษ์, 2554) ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 75 ดังนี้
ระดับ 3 หมายถึง สามารถปฏิบัติได้เองโดยไม่ต้องช่วยเหลือ
ระดับ 2 หมายถึง ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงอีกเล็กน้อย จึงจะใช้ได้
ระดับ 1 หมายถึง ต่ากว่าระดับ 2 ครูอาจต้องสอนใหม่ ให้งานทาใหม่ (พร้อมทั้งให้คาแนะนา
ช่วยเหลือ)
โดยให้ผู้เชี่ยวชาญทางการสอนวิทยาศาสตร์ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหามีค่า เท่ากับ 0.92
2.3 แบบประเมินความพึงพอใจ ผู้วิจัยได้พิจารณาสร้างโดยอ้างอิงทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจ
ของ ชาริณี เดชจินดา (2535) ซึ่งเชื่อว่าบุคคลพอใจจะกระทาสิ่งใด ๆ ที่ให้มีความสุขและจะหลีกเลี่ยงไม่กระทาในสิ่ง
ที่เขาจะได้รับความทุกข์หรือความยากลาบาก ได้กาหนดรายการประเมินไว้จานวน 10 ข้อ เกณฑ์เป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ Rating scal (Likert, 1932) เกณฑ์การประเมิน มีดังนี้
4.51-5.00 แสดงถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
3.51-4.50 แสดงถึง ระดับความพึงพอใจมาก
2.51-3.50 แสดงถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
1.51-2.50 แสดงถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
1.00-1.50 แสดงถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
โดยให้ผเู้ ชี่ยวชาญทางการสอนวิทยาศาสตร์ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหามีค่า เท่ากับ 0.90
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยแบบกึ่งทดลอง โดยผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนการดาเนินงาน
ดังนี้
3.1 นาหนังสือจากทางคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ไปยัง
ผู้อานวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์ อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในการวิจัย และขอหน่วยการเรียนรู้เพื่อทาแผนการจัดการเรียนรู้ (หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ความร้อนกับ
การขยายตัวหรือหดตัวของสสาร)
3.2 ท าการเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งจากประชากรนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ที่ เ รี ย นรายวิ ช า
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ความร้อนกับการขยายตัวหรือหดตัวของสสาร ได้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โดยการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
3.3 ดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4ค เรื่อง
ความร้อนกับการขยายตัวหรือหดตัวของสสาร ใช้เวลา 2 คาบเรียน โดยผู้วิจัยทาการสอนด้วยตนเอง ตามขั้นตอนใน
การจัดการเรียนรู้ ดังนี้
1. ขั้นความพร้อม (15 นาที) คือ การเตรียมความพร้อมก่อนการเรียน โดยการบริหารปุ่มสมอง ดูวีดีโอ
และมีกิจกรรมตอบคาถาม ในการวัดความคิดคล่องแคล่ว
2. ขั้นความรู้ (20 นาที) คือ ครูอธิบายความรู้จากสื่อพาวเวอร์พอยต์/โมเดลจาลอง พร้อมให้นักเรียนศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และให้นักเรียนทาการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ขั้นนี้จะวัดความคิดยืดหยุ่นในการ
เลือกใช้อุปกรณ์ได้เหมาะสม และคิดแก้ปัญหาได้อย่างหลากหลายวิธี
3. ขั้นความสร้างสรรค์ (50 นาที) คือ การนาความรู้ที่ได้เรียนมาสร้างผลงานที่แปลกใหม่ และให้นักเรียน
นาเสนออย่างสร้างสรรค์ ขั้ นนี้จะวัดทั้งความคิดคล่องแคล่ว ในการตอบคาถาม, ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน,
ความคิดยืดหยุ่น ในการแก้ไขปัญหา, และความคิดละเอียดลออ ในขั้นตอนการทาผลงาน
4. ขั้นความสรุป (15 นาที) คือ การนาความรู้ มาสรุปและอภิปลายผลร่วมกัน ขั้นนี้จะวัดความคิด
ละเอียดลออ ในการเข้าใจรายละเอีอดเนื้อหาที่เรียนมาทั้งหมด สามารถเชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
3.4 บันทึกพฤติกรรมนักเรียน จากการสังเกต การทากิจกรรมในชั้นเรียน โดยใช้แบบประเมิน
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ระหว่างการจัดการเรียนรู้
3.5 ให้นักเรียนประเมินความพึงพอใจ ที่มี ต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4ค หลังเสร็จสิ้นการ
จัดการ เรียนรู้
3.6 นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
4.1 วิเคราะห์การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบ 4ค โดยนาคะแนนที่
ได้จากการบันทึกพฤติกรรมนักเรียน จากแบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ (ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75)
4.2 วิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจ หลังการจัดการเรียนรู้แบบ 4ค โดยนาคะแนนที่ได้จากการ
ให้นักเรียนทาแบบประเมินมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความร้อนกับการขยายตัวหรือหดตัวของ
สสาร โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4ค สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนกุฉินารายณ์ ได้
นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยตามลาดับ คือ
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ทักษะความคิดสร้างสรรค์ หลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4ค ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 75
ตารางที่ 2 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามพึ ง พอใจของนั ก เรี ย น หลั ง ใช้ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ 4ค
ปรากฏผล ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ทักษะความคิดสร้างสรรค์ หลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4ค
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75
ทักษะ
คิดคล่องแคล่ว
คิดริเริ่ม
คิดยืดหยุ่น
คิดละเอียดลออ
เฉลี่ยรวม

N
35
35
35
35
35

คะแนน
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

𝐱̅
2.77
2.49
2.66
2.74
2.67

S.D.
0.43
0.51
0.51
0.40
0.47

P
92.33
83.00
88.67
91.33
88.83

ค่าคะแนนคิดเป็นร้อยละ

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการวิเคราะห์ทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน หลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
4ค เรื่อง ความร้อนกับการขยายตัวหรื อหดตัวของสสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 จานวน 35 คน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ
2.67 จากคะแนนเต็ม 3 คิดเป็นร้อยละ 88.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 75
นักเรียนมีทักษะความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 4 ด้าน คือ ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดริเริ่ม ความคิดยืดหยุ่น
และความคิดละเอียดลออ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ เท่ากับ 92.33, 83.00, 88.67, และ 91.33 ตามลาดับ แสดงในภาพที่ 2
ได้ดังต่อไปนี้
100
90
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40
30
20
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0

92.33

88.67

83.00

91.33
คิดคล่องแคล่ว
คิดริเริ่ม
คิดยืดหยุ่น
คิดละเอียดลออ

คิดคล่องแคล่ว

คิดริเริ่ม
คิดยืดหยุ่น
ทักษะความคิดสร้างสรรค์

คิดละเอียดลออ

ภาพที่ 2 แผนภูมิแสดงผลการวิเคราะห์ทักษะความคิดสร้างสรรค์
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน หลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4ค
กิจกรรม
1. การจัดสภาพห้องเรียน
2. เนื้อหาที่สอนสอดคล้องกับชีวิตและทันสมัย
3. กิจกรรมการเรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียน
4. กิจกรรมการเรียนสนุกและน่าสนใจ
5. ครูส่งเสริมให้นักเรียนทางานร่วมกันเป็น
กลุ่ม/ทีม
6. ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มและ
รู้จักวิพากษ์วิจารณ์
7. ครูใช้วิธีการสอนหลายวิธี
8. นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผล
การเรียน
9. นักเรียนนาความรู้จากวิชานี้ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
10. นักเรียนทราบเกณฑ์การประเมินผล
ล่วงหน้า
เฉลี่ยรวม

N
35
35
35

คะแนน
5.00
5.00
5.00

35
35

̅
𝐗

4.23
4.63
4.43

S.D.
0.60
0.49
0.56

ระดับคุณภาพ
มาก
มากที่สุด
มาก

5.00
5.00

4.60
4.60

0.50
0.50

มากที่สุด
มากที่สุด

35

5.00

4.51

0.51

มากที่สุด

35
35

5.00
5.00

4.57
4.77

0.50
0.43

มากที่สุด
มากที่สุด

35

5.00

4.54

0.51

มากที่สุด

35

5.00

4.54

0.66

มากที่สุด

35

5.00

4.54

0.52

มากที่สุด

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน หลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4ค เรื่อง
ความร้อนกับการขยายตัวหรือหดตัวของสสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 จานวน 35 คน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.54 จาก
คะแนนเต็ม 5 ซึ่งมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4ค ในระดับมากที่สุด
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียน หลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4ค เรื่อง
ความร้อนกับการขยายตัวหรือหดตัวของสสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 จานวน 35 คน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.67 จาก
คะแนนเต็ ม 3 ด้ า นความคิ ด คล่ อ งแคล่ ว คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 92.33 ซึ่ งอยู่ ใ นระดั บ สู งสุ ด รองลงมา คื อ ความคิ ด
ละเอียดลออ คิดเป็นร้อยละ 91.33 ความคิดยืดหยุ่น คิดเป็นร้อยละ 88.67 และความคิดริเริ่ม คิดเป็นร้อยละ 83.00
ตามลาดับ คะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 4 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 88.83 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีทักษะความคิดสร้างสรรค์
สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 75
2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน หลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4ค เรื่อง ความร้อน
กับการขยายตัวหรือหดตัวของสสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 จานวน 35 คน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.54 จากคะแนนเต็ม
5 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4ค ในระดับมากที่สุด
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อภิปรายผลการวิจัย
1. หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4ค เรื่อง ความร้อนกับการขยายตัว
หรือหดตัวของสสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 จานวน 35 คน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.67 จากคะแนนเต็ม 3 คิดเป็นร้อย
ละ 88.83 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อย
ละ 75 ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4ค ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน
ดังนี้ 1) ขั้นความพร้อม 2) ขั้นความรู้ 3) ขั้นความสร้างสรรค์ และ 4) ขั้นความสรุป ซึ่งกิจกรรมในแต่ละขั้นส่งเสริม
ให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะคิดสร้างสรรค์ทั้ง 4 ด้าน คือ ความคิดคล่องแคล่ว ความคิด ริเริ่ม ความคิดยืดหยุ่น และ
ความคิดละเอียดลออ และยังจัดกิจกรรมได้ตามความต้องการของนักเรียน สอดคล้องกับบริบท สภาพแวดล้อม ซึ่ง
ตรงกับความเป็นอยู่ในสภาพจริงของนักเรียน ได้เรียนรู้ปฏิบัติและทดลองจริง เมื่อนาความรู้ไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อน
ภายในกลุ่ม จึงทาให้นักเรียนแตกแขนงความคิดของตนเอง และสามารถนากลไกที่เกิดขึ้นจากการทดลองมาสร้าง
ผลงาน และนาเสนอได้อย่างสร้างสรรค์ จนผ่านเกณฑ์ดังกล่าว จากแผนภูมิที่ 2 จะเห็นได้ว่า ค่าเฉลี่ยด้านความคิด
ริเริ่มที่มีคะแนนต่าสุด จากที่ผู้วิจัยได้สังเกต อาจเป็นสาเหตุมาจากการที่นักเรียนยังยึดติดกับการเรียนในรูปแบบเดิม
คือ ครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ส่วนนักเรียนจะเป็นผู้จดบันทึก การเรียนการสอนยังเรียนเฉพาะในหนังสือเรียน และมี
การยกตัวอย่างที่สามารถนาไปใช้ ใ นชี วิต ประจาวัน เพี ยงเล็ กน้ อย อีกประการหนึ่ง เป็นเพราะผู้วิจัยอาจชี้ แ จง
รายละเอียดไม่ชัดเจน กระบวนการจัดการเรียนรู้ในขั้นความรู้ เมื่อตั้งประเด็นปัญหาให้นักเรียนได้คิดริเริ่มในสิ่งที่
แปลกใหม่ นักเรียนจึงเข้าใจยาก และคิดได้ช้าพร้อมทั้งดูตัวอย่างในหนังสือ และดูเพื่อนกลุ่มข้าง ๆ ประกอบ เพื่อ
เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานกลุ่มตนเอง ซึ่งต่างจากความคิดคล่อ งแคล่วที่มีคะแนนสูงสุด ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4ค เป็นรูปแบบที่เปิดโอกาสให้นักเรียนกล้าพูด กล้าคิด กล้าแสดงออก และ
คาถามที่ใช้เป็นคาถามปลายเปิด ซึ่งส่งเสริมการสร้างจินตนาการโดยไม่ตีกรอบความคิดให้นักเรียน กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ในขั้นความพร้อม และขั้นความสร้างสรรค์ ได้ฝึกการคิดเพื่อตอบคาถามในกิจกรรมการเรียนรู้โดยอาศัย
ความรู้จากประสบการณ์เดิมของนักเรียน เป็นการฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงความสามารถในการพูด และการตอบ
คาถามนี้ยังแสดงให้เห็นว่านักเรียนรู้จักเชื่อมโยงความรู้ที่เรียนมาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อีกด้วย ในการวัดความคิด
คล่องแคล่วมีระยะเวลาที่เหมาะสมในการตอบคาถามแต่ละข้อ ทาให้การดาเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ส่งผล
ให้นักเรียนแสดงความคิดคล่องแคล่วได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมภายในเวลาที่กาหนด ซึ่งสอดคล้องกับคากล่าว
ของ ดวงรัตน์ บุญวัน (2552) ได้กล่าวถึงความคิดสร้างสรรค์ว่า เป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่เกิดการเรียนรู้มา
จากเงื่อนไขประสบการณ์รอบตัวของบุคคล ที่มุ่งแก้ปัญหาแตกต่างไปจากกรอบความคิดที่มีอยู่เดิมเชื่อมโยงกับ
ข้อเท็จจริงได้อย่างเหมาะสมและมีความแปลกใหม่ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรสีห์ ไชยกันยา และศศิธร แสน
พันดร (2561) ที่ได้พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน ผลการวิจัย พบว่า หลังจากจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน นักเรียนมีคะแนนทักษะความคิดสร้างสรรค์
เฉลี่ย เท่ากับ 13.18 คะแนน จากคะแนนเต็ม 16 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.40 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ
70 และมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย เท่ากับ 14.39 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิ ดเป็นร้อยละ 71.97
ของคะแนนเต็ม ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 70
จากเหตุผลที่กล่าวมา แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์รายวิชาวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 เกิดขึ้นได้จากการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4ค ซึ่งสามารถทาให้นักเรียนมี
ความคิดที่แปลกใหม่ แตกต่างไปจากเดิม และยังสามารถพัฒนาการทางานร่วมกับผู้อื่นได้ด้วย ที่สาคัญรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบ 4ค ยังนาไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2. หลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4ค เรื่อง ความร้อนกับการขยายตัวหรือหดตัวของสสาร พบว่า มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.54 จากคะแนนเต็ม 5 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ ต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
4ค ในระดับมากที่สุด จากการสังเกต สอบถาม นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ และมีความ
ภาคภูมิใจในผลงานที่นักเรียนสร้างขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจ มีส่วนร่วม
ในการทากิจกรรม เป็นการเรียนที่เกิดจากความอยากรู้ อยากเห็น และมีการวางแผนแก้ปัญหาด้วยตนเอง จาก
ตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่า ในด้านการจัดสภาพห้องเรียนมีคะแนนต่าสุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักเรียนใช้เวลาในการเรียน
ส่วนใหญ่อยู่ในห้องเรียน พบเจอบรรยากาศเดิม ๆ ไม่มีความแปลกใหม่ จึงทาให้เกิดความเบื่อหน่ายห้องเรียนและมี
ความพึงพอใจในด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล การเรียน สูงกว่าด้านอื่น ๆ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบ 4ค เป็นรูปแบบที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลงาน
เพื่อนในชั้นเรียน ซึ่งเป็นวิธีที่นักเรียนไม่เคยทามาก่อนและเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิด แสดง
ความสามารถในการพูดวิจารณ์ผลงานเพื่อนอย่างเต็มที่ มีการแข่งขันในการนาเสนอสร้างสรรค์ และการตอบคาถาม
ได้ดีเพื่อเก็บคะแนน และชิงของรางวัล จึงทาให้นักเรียนมีความสุข สนุกสนาน กระตือรือร้นในการถาม-ตอบ และ
ตื่นเต้นกับกิจกรรมในกระบวนการเรียนการสอนทุกขั้นตอน ซึ่งสอดคล้องกับคากล่าวของ ทวีพงษ์ หินคา (2541)
ที่ว่าความพึงพอใจ เป็นความชอบของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งสามารถลดความตึงเครียด และตอบสนองความ
ต้องการของบุคคลได้ ทาให้เกิดความพึงพอใจต่อสิ่งนั้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วันเพ็ญ นันทะศรี (2560) ที่
ได้พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาด้วยการเขียนแผนที่ความคิด ( Mind Map) ผลการวิจัย พบว่า ความ
คิดเห็นต่อการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้วยการเขียนแผนที่ความคิด ( Mind Map) ในภาพรวม พบว่า มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยอันดับแรก คือ ด้านพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ รองลงมาด้านการนาไปใช้
และด้านความรู้ความเข้าใจตามลาดับ
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านเนื้อหาให้เหมาะสม
กับวัย พิจารณาระดับความคิดสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน และพิจารณากิจกรรมที่ใช้ให้พอดี
กับจานวนชัว่ โมงเรียน
1.2 การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ จะต้องชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจในแต่
ละขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ก่อน เพื่อจะได้ดาเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาการวิจัยโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4ค เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์
ในรูปแบบอื่น เช่น ทักษะความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยี เป็นต้น
2.2 ควรท าการศึ ก ษาการจั ดกิ จ กรรมการเรี ยนรู้ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะความคิด สร้า งสรรค์ ไปใช้ ใน
ระดับชั้นอื่นที่มีลักษณะเนื้อหาคล้ายกับวิชาวิทยาศาสตร์หรือปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม
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การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การแบ่งชั้นบรรยากาศ
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ BIG2Show สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุกูลนารี
The Development creative thinking skills in science for Atmospheric
division by the BIG2Show learning management model for
Mathayomsuksa 1 students Anukoolnaree School
อภิญญา มะเสนา1 วรัญญา อิ่มพูล2 และ ตะวัน ทองสุข3
Apinya Masena1, Waranya Impool2 and Tawan Thongsuk3
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
BIG2Show ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
BIG2Show กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/17 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
จานวน 40 คน โรงเรียนอนุกูลนารี อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ แบบ BIG2Show ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นปลุกสมอง (Brain) 2) ขั้นเติมความรู้ (Insert)
3) ขั้นเกม (Game) 4) ขั้นแสดงฝีมือ (Show Skill) 5) ขั้นแสดงผลงาน (Talent Show) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ
1) แผนการจัดการเรียนรู้ แบบ BIG2Show เรื่อง การแบ่งชั้นบรรยากาศ มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ
1.00 2) แบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 1.00 3) แบบประเมินความ
พึงพอใจ มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 1.00 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าร้อยละ
ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบ BIG2Show สามารถพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 90.66 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 75 2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้ตามรูปแบบ BIG2Show อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68)
คาสาคัญ : ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ความพึงพอใจ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ BIG2Show
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ABSTRACT
The purpose of this research was 1) To develop a creative skills by the BIG2Show
learning management model passed the criteria of 75 percent. 2) To study a satisfaction of
student by the BIG2Show learning management model. The sample group of this research is
Mathayomsuksa 1/17 students, 2nd semester, academic year 2018, number 40 persons,
Anukoolnaree School, Mueang District, Kalasin Province. Acquired by selecting specific. The
BIG2Show learning management model consisted of the following step 1) Brains 2) Insert 3) Game
4) Show Skill 5) Talent Show. Research instrument consisted of 1) BIG2Show Learning Management
Plan for Atmospheric division with the content validity of 1.00. 2) Creative skills assessment Form
with the content validity of 1.00 3) Student Satisfaction assessment form with the content validity
of 1.00. The statistic used in data analysis were, standard deviation and percentage.
The finding were as follows : 1) Learning Management by BIG2show Can develop
students' creative skills 90.66 percent Which is higher than the set criteria is 75 percent. 2)
Students were satisfied with the use of the BIG2show learning management model in at the
highest level. (average value was 4.68).
Keywords : Creative skills, Satisfaction, BIG2Show learning management model
บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 ได้สรุปความเป็นมา
ของการศึกษาไทยในอดีต เน้นให้ความสาคัญกับการท่องจา ผู้เรียนไม่ได้รับการฝึกฝน การคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล การวัดและประเมินผลก็มุ่งเน้นตัวความรู้ความจามากกว่าการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ จึงทาให้ผู้เรียนไม่
ค่อยมีความสุข ค่อนข้างเครี ยด วิตกกังวลสูง ไม่มีทักษะในการประยุกต์ความรู้ไปใช้แก้ปัญหา ตลอดจนไม่ค่อยมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในเอเชีย พบว่ามีคุณภาพด้อยกว่าเพื่อนบ้านมาก
(ฝ่ายวิชาการ สานักพิมพ์เดอะบุคส์ , 2546) การจัดการเรียนรู้ในลักษณะเน้นเนื้อหาความจา (Passive Learning)
มากกว่าการเรียนรู้ที่ผู้เรียนลงมือกระทาด้วยตนเอง (Active Learning) ซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้การศึกษา
ไทยไม่ประสบความสาเร็จด้านคุณภาพผู้เรียน ด้วยสาเหตุนี้ครูผู้สอนจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการจัดการเรียน
การสอนซึ่งควรเน้นความสาคัญในการจัดกิจกรรมที่ท้าทายและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าคิด
กล้าแสดงออกอีกทั้งการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันต้องจัดให้สอดคล้องกับสังคมในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียน
จาเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 (สถาพร พฤฑฒิกุล, 2555)
การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 นักเรียนหรือผู้เรียนต้องเน้นสร้างความรู้ขึ้นภายในตนเอง เป็นความรู้ที่งอก
งามขึ้นภายในตน จากการลงมือทากิจกรรมแล้วเกิดความรู้เน้นให้เกิดทักษะจากสัมผัสตรงของตนเอง ไม่ใช่รับ
ถ่ายทอดความรู้สาเร็จรูปจากครูหรือตารา และในศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้ต้องเชื่อมโยงกับภาคชีวิตจริงจึงจะเป็น
การเรียนรู้ที่ทรงพลังหรือทรงคุณค่า (วิจารณ์ พานิช , 2556) ซึ่งทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 3R8C คือ
3R คือ Reading-อ่านออก, (W) Riting-เขียนได้, (A) Rithmatic-มีทักษะในการคานวณ 8C คือ Critical Thinking
and Problem Solving : มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแก้ไขปัญหาได้ Creativity
and Innovation : คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม Collaboration Teamwork and Leadership : ความ
ร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา Communication Information and Media Literacy : ทักษะในการ
สื่ อ สาร และการรู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ Cross-cultural Understanding : ความเข้ า ใจความแตกต่ า งทางวั ฒ นธรรม
กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม Computing and ICT Literacy : ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการรู้ เท่าทัน
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เทคโนโลยี Career and Learning Skills : ทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู้ Compassion : มีคุณธรรม มีเมตตา
กรุณา มีระเบียบวินัย (ธงชัย สิทธิกรณ์ , 2559)
ความคิดสร้างสรรค์นับว่าเป็นอีกหนึ่งทักษะที่มีความสาคัญ เป็นความสามารถที่สาคัญอย่างหนึ่งของ
มนุษย์ ซึ่งมีคุณภาพมากกว่าความสามารถด้านอื่นและเป็นปัจจัยที่จาเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้า
ของประเทศชาติประเทศใดก็ตามที่สามารถแสวงหาพัฒนาและดึงเอาศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ของประชาชนในชาติ
ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากเท่าใดก็ยิ่งมีโอกาสพัฒนาและเจริญก้าวหน้าได้มากเท่านั้น (อารี พันธ์มณี, 2557 )
และความคิดสร้างสรรค์ยังสามารถช่วยพัฒนาให้เด็กมีความคิดริเริ่ม การคิดค้นคว้า เกิดจินตนาการ นาความรู้
และประสบการณ์ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิต สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างคล่องตัว และยังเป็นผู้ที่มีความพึง
พอใจตนเองและสภาพแวดล้อม มีสุขภาพจิตดี มีแรงจูงใจที่คิดแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเองและยังช่วย
ก่อให้เกิดผลการเรียนที่ดีตามมา ดังคากล่าวไว้ว่า “ความคิดสร้างสรรค์อาจจะส่งเสริมด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่ม คือ ความคิดแปลกใหม่ ไม่ซ้าแบบใคร ความคิดยืดหยุ่น คือ ประเภทของ
ความคิดที่ยิ่งมากยิ่งดี ความคิดคล่อง คือ การคิดหาคาตอบได้อย่างรวดเร็ว คล่องแคล่ว และความคิดละเอียดลออ
คือ ความคิดที่นามาตกแต่งความคิดริเริ่มให้สมบูรณ์” (อารี รังสินันท์, 2529)
วิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ ขาดกันไม่ได้ ความรู้สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่นักวิทยาศาสตร์
คิดค้นขึ้นมาก็มีรากฐานมาจากความคิดสร้างสรรค์ หากขาดความคิดสร้างสรรค์ก็ไม่เกิดการเรียนรู้ตามกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ หากขาดกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์
เกิดจากความต้องการและการเตรียมการไม่ใช่ความสามารถเฉพาะตัวแต่เป็นความพยายามไม่ใช่พรสวรรค์ เป็น
คุณลักษณะภายใน เป็นแรงจูงใจภายใน (พัฒนานุสรณ์ สถาพรวงศ์, 2533 ; อ้างถึงจาก Marzano, 1998)
จากการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 ในระหว่าง วันที่ 26 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียน
อนุกูลนารี อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของครูส่วนใหญ่
เน้นการสอนแบบบรรยาย และท่องจา ในการทางานนักเรียนยังคงคัดลอกผลงานของผู้อื่น ไม่มีความคิดเป็นของ
ตนเอง ส่งผลให้นักเรียนไม่มีโอกาสได้พัฒนาและแสดงออกถึงทักษะความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งปัจจุบันนักเรียนมีชีวิตอยู่
ในโลกอนาคตที่แตกต่างกัน ทั้งสภาพสังคมและความเป็นอยู่จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาให้นักเรียนมีความริเริ่ม
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ จากการได้ฝึกทากิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการคิดแก้ปัญหาทั้งในปัจ จุบันและปัญหาใน
อนาคต โดยการเรียนรู้ทักษะความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทา
ให้นักจิตวิทยาพยามยามที่จะคิดหารูปแบบที่จะพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ขึ้น อาทิเช่น รูปแบบการสอนแบบสืบ
สอบ (Inquiry model) รูปการสอนโดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ การใช้เทคนิคการทานายแบบสร้างภาพอนาคต
เทคนิคการวิเคราะห์อนาคต (ศรีเกษมศักดิ์ กองนาคู, 2551)
จากปัญหานักเรียนขาดทักษะความคิดสร้างสรรค์ขาดกระบวนการคิดแก้ปัญหา ขาดกระบวนการคิด
สร้างผลงานที่เกิดจากจินตนาการของตนเอง คล้อยตามความคิดของผู้อื่น ผู้วิจั ยจึงมองเห็นความสาคัญที่จะพัฒนา
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ BIG2Show เรื่อง การพัฒนา
ทักษะความคิดสร้างสรรค์วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การแบ่งชั้นบรรยากาศโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
BIG2Show สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ซึ่งมุ่งพัฒนาให้
ผู้เรียนมีลักษณะทั้ง 4 ประการ ได้แก่ ความคิดคล่อง ความคิดริเริ่ม ความคิดยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ ซึ่ง
นอกจากจะพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์แล้ว ผู้วิจัยยังวัดความ พึงพอใจของนักเรียน เพื่อจะนาข้อมูลและ
ข้อเสนอแนะที่ได้มาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ BIG2Show ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 75
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ BIG2Show
สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรียนมีทักษะความคิดสร้างสรรค์ หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ BIG2Show มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม
2. นักเรียนมีความพึงพอใจ หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ BIG2Show มีค่าความพึงพอใจ อยู่ในระดับ
มากที่สุด
กรอบแนวคิดการวิจัย
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะความคิดสร้างสรรค์ ความพึงพอใจ โดยได้กาหนด
กรอบแนวคิดในการศึกษาค้นคว้า ดังภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้
แบบ BIG2Show

1. ผลการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
BIG2Show (Guilford, 1967)
2. ผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ BIG2Show (กาญจนา อรุณสุขรุจี, 2546)
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดาเนินการวิ-จINITIATING
ัย
STRUCTURE่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ
ประชากร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุกูลนารี อาเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จานวน 17 ห้อง รวมทั้งสิ้น 659 คน
กลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/17 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 40 คน โรงเรียนอนุกูลนารี
อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling)
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบ BIG2Show โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ BIG2Show รายวิชา
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง การแบ่งชั้นบรรยากาศ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 1 แผน เวลา 2
ชั่วโมง
2. แบบประเมินทักษะความคิดสร้ างสรรค์ในศตวรรษที่ 21 โดยผู้วิจัยได้พิจารณาสร้างแบบประเมิน
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ และอ้างอิงองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ที่ได้รับอิทธิพลมาจากทฤษฎีโครงสร้าง
ทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด Guilford (1967) ซึ่งประกอบด้วย ความคิดริเริ่ม (Originality) ความคิดคล่องแคล่ ว
(Fluency) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) และความคิดละเอียดลออ (Elaboration) ได้กาหนดเกณฑ์การประเมินไว้
จานวน 4 ด้าน และให้คะแนนแบบรูบริคส์ (Rubric Score) ใช้เกณฑ์แปลผลความรู้ 3 ระดับ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75
(วาสนา ประวาลพฤกษ์, 2554) ดังนี้
ระดับ 3 หมายถึง สามารถปฏิบัติได้เองโดยไม่ต้องช่วยเหลือ
ระดับ 2 หมายถึง ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงอีกเล็กน้อย จึงจะใช้ได้
ระดับ 1 หมายถึง ครูอาจต้องสอนใหม่ให้งานทาใหม่ (พรอมทั้งให้คาแนะนาช่วยเหลือ)
3. แบบประเมินความพึงพอใจของนัก เรียนที่มี ต่อแผนการจั ดการเรี ยนรู้แบบ BIG2Show ได้ ก าหนด
รายการประเมินไว้จานวน 10 ข้อ เกณฑ์การประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ Rating scal (Likert,
1932) ดังนี้
เกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
4.51-5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจระดับมากที่สุด
3.51-4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจระดับมาก
2.51-3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจระดับปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจระดับน้อย
1.00-1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ได้ ดาเนิ นการศึก ษาวิจั ยและเก็ บรวบรวมข้ อ มูลด้ว ยตนเองในภาคเรีย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2561
โดยดาเนินการวิจัยตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้วิจัยติดต่อศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูเพื่อจัดทาหนังสือไปยังโรงเรียนที่ผู้วิจัยเลือกนักเรียนเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างและติดต่อประสานงานเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ดาเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ BIG2Show ผู้วิจัยได้บันทึกพฤติกรรมนักเรียนใน
แบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 ขั้นปลุกสมอง (Brain) 10 นาที คือ ขั้นตอนนี้ครูจะกระตุ้นให้นักเรียนมีสมาธิ โดยจะใช้จิตศึกษา
Brain Gym พานักเรียนละลายพฤติกรรม เช่น เต้นพร้อมท่าประกอบ หรือเปิดคลิปวิดีโอเพื่อถามเชื่อมโยงความรู้
เดิม พร้อมมอบกิ๊บบรรยากาศเพื่อแบ่งกลุ่ม
2.2 ขั้นเติมความรู้ (Insert) 15 นาที คือ ขั้นตอนนี้จะเป็นการอธิบายหรือการสาธิต เพื่อสอดแทรก
ความรู้ให้แก่นักเรียน โดยการใช้แบบจาลองการแบ่งชั้นบรรยากาศ บัตรภาพ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ
2.3 ขั้นเกม (Game) 15 นาที คือ ขั้นตอนนี้จะแบ่งกลุ่มนักเรียนทั้งหมด 8 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน พร้อม
แจกอุปกรณ์และแจ้งกติกาการเล่นเกม โดยเกมมีชื่อว่า ส่งขวดให้ถึงฝั่ง จากนั้น สรุปผลและให้รางวัลกลุ่มที่ชนะ
(ประเมินความคิดคล่องแคล่ว)
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2.4 ขั้นแสดงฝีมือ (Show Skill) 25 นาที คือ ขั้นนี้ครูจะสร้างสถานการณ์โดยมีเรื่องเล่าเพื่อกระตุ้น
ให้เด็กอยากสร้างผลงานในจินตนาการ โดยครูจะเป็นผู้กาหนดเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ โดยนักเรียนแต่ละกลุ่ ม
ดาเนินการสร้างสรรค์ประดิษฐ์ชิ้นงานตามที่กลุ่มของตนได้วางแผนไว้พร้อมทั้งตกแต่งให้มีความสวยงาม (ประเมิน
ความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่น)
2.5 ขั้นแสดงผลงาน (Talent Show) 35 นาที คือ นักเรียนนาเสนอผลงานของกลุ่มตัวเองด้วย
วิธีการสร้างสรรค์ เช่น การแสดงละคร เพลง หรือรายการโทรทัศน์ต่าง ๆ (ประเมินความคิดละเอียดลออ)
3. เมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู้แล้ว ให้นักเรียนทาแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
BIG2Show
4. ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากคะแนนการประเมินความคิดสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21 และแบบประเมินความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ BIG2Show ไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการทาง
สถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นาข้อมูลจากแบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21 และแบบ
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ BIG2Show มาวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้
1. วิเคราะห์การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
BIG2Show สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1เรื่อง การแบ่งชั้นบรรยากาศโดยนาคะแนนที่ได้จากการบัน ทึก
พฤติกรรมนักเรียนจากประเมินทักษะการทักษะความคิดสร้างสรรค์มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และค่าร้อยละ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75
2. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี ่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ BIG2Show สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การแบ่งชั้นบรรยากาศ โดยนาคะแนนทีไ่ ด้จากการให้นักเรียนทาแบบประเมินความพึง
พอใจ มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
BIG2Show เรื่อง การแบ่งชั้นบรรยากาศ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุกูลนารี และเพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ BIG2Show ผู้วิจัยได้นาเสนอผลการวิเคราะห์และ
การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์การวิจัยตามลาดับดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์คะแนนแบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลัง
การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ BIG2Show ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 75
2. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อรูปแบบการจัด การ
เรียนรู้แบบ BIG2Show
ผลการวิเคราะห์คะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบ BIG2Show ตามเกณฑ์ร้อยละ 75 ปรากฏผลดังนี้
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ทักษะความคิดสร้างสรรค์หลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ BIG2Show ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 75
ทักษะ
1.คิดคล่องแคล่ว
2. คิดริเริม่
3. คิดยืดหยุ่น
4. คิดละเอียดลออ
เฉลี่ยรวม

N
40
40
40
40

คะแนน
3
3
3
3

̅
X
2.88
2.75
2.75
2.50

S. D.
0.38
0.44
0.44
0.51

P
96.00
91.66
91.66
83.33

40

3

2.72

0.43

90.66

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนหลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบ BIG2Show เรื่องการแบ่งชั้นบรรยากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/17 จานวน 40 คน มีเฉลี่ยเท่ากับ 2.72 จาก
คะแนนเต็ม 3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.66 ของคะแนนเต็ม สรุปได้ว่า นักเรียนมีทักษะความคิดสร้างสรรค์ สูงกว่า
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 75
หลังจากนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ BIG2Show เรื่อง การแบ่งชั้นบรรยากาศ ไปใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/17 จานวน 40 คน พบว่ามีค่าคะแนนคิดเป็นร้อยละของ
ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบการจัดกิจกรรมการสอนให้กับผู้เรียนโดยรวมแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ความคิด
คล่องแคล่ว ความคิดริเริ่ม ความคิดยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ ซึ่งมีค่าคะแนนคิดเป็นร้อยละเท่ากับ 96.00 ,
91.66 , 91.66 และ 83.33 ตามลาดับ
จะเห็นได้ว่าด้านความคิดคล่องแคล่ว มีค่าคะแนนคิดเป็นร้อยละอยู่ในระดับมากที่สุดสุด รองลงมา คือ
ความคิดริเริม่ และความคิดยืดหยุน่ อยู่ในระดับปานกลาง และความคิดละเอียดลออจะมีคา่ คะแนนคิดเป็นร้อยละอยู่
ในระดับน้อยที่สดุ ซึ่งสามารถแสดงดังแผนภูมิที่ 1 ได้ดังต่อไปนี้
แผนภูมิแสดงผลการวิเคราะห์ทักษะความคิดสร้างสรรค์

ค่าคะแนนคิดเป็นร้อยละ

120
100

96.00

91.66

91.66

83.33

80

คิดคล่องแคล่ว

60

คิดริเริ่ม

40

คิดยืดหยุ่น

20

คิดละเอียดลออ

0

คิดคล่องแคล่ว

คิดริเริ่ม
คิดยืดหยุ่น
องค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์

คิดละเอียดลออ

แผนภูมิที่ 1 แสดงค่าคะแนนองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์คดิ เป็นร้อยละโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบ BIG2Show
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ตารางที่ 2 แสดงคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
BIG2Show
รายการประเมิน

คะแนนเต็ม

1. การจัดสภาพห้องเรียน
5
2. เนื้อหาที่สอนสอดคล้องกับชีวิตและทันสมัย
5
3. กิจกรรมการเรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์
5
การเรียน
4. กิจกรรมการเรียนสนุกและน่าสนใจ
5
5. ครูส่งเสริมให้นักเรียนทางานร่วมกันเป็น
5
กลุ่ม/ทีม
6. ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มและ
5
รู้จักวิพากษ์วิจารณ์
7. ครูใช้วิธีการสอนหลายวิธี
5
8. นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผล
5
การเรียน
9. นักเรียนนาความรู้จากวิชานี้ไปใช้ในชีวิต
5
ประจาวันได้
10. นักเรียนทราบเกณฑ์การประเมินผล
5
ล่วงหน้า
รวม
5
เกณฑ์การประเมินค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจ
4.51-5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจระดับมากที่สุด
3.51-4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจระดับมาก
2.51-3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจระดับปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจระดับน้อย

̅
𝐗

𝐒. 𝐃.

4.65
4.68
4.68

0.48
0.57
0.62

เกณฑ์
การประเมิน
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.78
4.88

0.58
0.40

มากที่สุด
มากที่สุด

4.60

0.63

มากที่สุด

4.73
4.80

0.45
0.46

มากที่สุด
มากที่สุด

4.50

0.63

มาก

4.48

0.60

มาก

4.68

0.55

มากที่สุด

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/17 หลังการใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ BIG2Show จานวน 40 คน มีค่าเฉลีย่ ระดับความพึงพอใจ เท่ากับ 4.68 จากคะแนน
เต็ม 5 คะแนน สรุปได้ว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
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สรุปผลการวิจัย
จากการทดลองใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ BIG2Show เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยทาการทดลอง และเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วนาผลที่ได้ไปวิเคราะห์สรุปผลได้
ดังนี้
1. ผลการวิ เ คราะห์ ทั ก ษะความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องนั ก เรี ย น หลั งใช้ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ แบบ
BIG2Show เรื่อง การแบ่งชั้นบรรยากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 40 คน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.72 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.66 ของคะแนนเต็ม สรุปได้ว่า นักเรียนมีทักษะความคิดสร้างสรรค์ สูงกว่า
เกณฑ์ที่ตั้งไว้คอื ร้อยละ 75
2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ BIG2Show ในชั้นเรียนอยู่ในระดับ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.68)
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ BIG2Show ซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการพัฒนากิจกรรมอย่า งมี
ขั้นตอนภายใต้กรอบแนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจนได้รูปแบบขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนดังที่กล่าวมาข้างต้น และได้นารูปแบบของกิจกรรมที่พัฒนาขึ้ นไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
อนุกูลนารี ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งผลการทดลองพบว่าขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้
พัฒนาขึ้นมีรายละเอียดที่น่าสนใจจากการทดลองดังนี้
1. หลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ BIG2Show เรื่อง การแบ่งชั้นบรรยากาศ นักเรียนมีคะแนน
ความคิดสร้างสรรค์เฉลี่ย 2.72 จากคะแนนเต็ม 3 คิดเป็นร้อยละ 90.66 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีการพัฒนาทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ เนื่องจากกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ BIG2Show ซึ่งมี
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 5 ดังนี้
ขั้นที่ 1 ปลุกสมอง (Brain) โดยขั้นตอนนี้ครูจะกระตุ้นให้นักเรียนมีสมาธิ โดยจะใช้จิตศึกษา Brain Gym
พานักเรียนละลายพฤติกรรม เช่น เต้นพร้อมท่าประกอบ หรือเปิดคลิปวิดีโอเพื่อถามเชื่อมโยงความรู้เดิมเพื่อให้
นักเรียนมีความพร้อมในการเรียน พร้อมมอบกิ๊บบรรยากาศเพื่อแบ่งกลุ่ม ในขั้นนี้นักเรียนจะได้รับความสนุกสนาน มี
ความพร้อมในการเรียนมากขึ้น
ขั้นที่ 2 เติมความรู้ (Insert) โดยขั้นตอนนี้ครูจะเป็นผู้อธิบายโมเดลจาลองชั้นบรรยากาศที่แปลกใหม่
น่าสนใจ แทนการอ่านท่องจาในหนังสือ เพื่อสอดแทรกความรู้ให้แก่นักเรียน
ขั้นที่ 3 เกม (Game) โดยขั้นตอนนี้จะแบ่งกลุ่มนักเรียนทั้งหมด 8 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ตามกิ๊บบรรยากาศ
ที่ได้แจกให้ พร้อมแจกอุปกรณ์และแจ้งกติกาการเล่นเกมที่มีคาถามเกี่ยวกับชั้นบรรยากาศ โดยเกมมีชื่อว่า ส่งขวดให้
ถึงฝั่ง จากนั้นสรุปผลและให้รางวัลกลุ่มที่ชนะ ในขั้นนี้นัก เรียนจะได้เล่นเกมระดมสมองตอบคาถามแบบฉับพลัน ซึ่ง
จะส่งเสริมด้านความคิดคล่องแคล่ว
ขั้นที่ 4 แสดงฝีมือ (Show Skill) โดยขั้นนี้ครูจะสร้างสถานการณ์โดยมีเรื่องเล่าเพื่อกระตุ้นให้เด็กอยาก
สร้างชั้นบรรยากาศในจินตนาการ โดยครูจะเป็นผู้กาหนดเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ โดยนักเรียนแต่ละกลุ่ม
ดาเนินการสร้างสรรค์ประดิษฐ์ชิ้นงานตามที่กลุ่มของตนได้วางแผนไว้พร้อมทั้งตกแต่งให้มีความสวยงาม ในขั้นนี้
นักเรียนนักเรียนจะได้ระดมสมองออกแบบผลงานในจินตนาการ นักเรียนจะได้ฝึกวางแผน ออกแบบ การประยุกต์ใช้
อุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งจะส่งเสริมด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่น
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ขั้นที่ 5 แสดงผลงาน (Talent Show) โดยนักเรียนนาเสนอผลงานของกลุ่มตัวเองด้วยวิธีการสร้างสรรค์
เช่น การแสดงละคร เพลง หรือรายการโทรทัศน์ต่างๆ ในขั้นนี้นักเรียนจะได้ออกแบบการแสดงเพื่อถ่ายทอดผลงาน
ของงานของตนเอง ให้ผู้อื่นเข้าใจ ซึ่งจะส่งเสริมด้านความคิดละเอียดลออ
กิจกรรมในแต่ละขั้นจะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 4 ด้าน คือความคิดคล่อง
คิดริเริ่ม คิดยืดหยุ่นและคิดละเอียดลออ จากแผนภูมิที่ 1 จะเห็นได้ว่า ค่าร้อยละด้านความคิดละเอียดลออจะน้อย
ที่สุด ความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นมีค่าร้อยละปานกลางและค่าร้อยละด้านความคิดคล่องจะมีค่าสูงที่สุด ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะกิจกรรมขั้นแสดงผลงาน ที่วัดความคิดละเอียดลออ นักเรียนต้องใช้เวลาในการคิด แต่การจัดการ
เรียนรู้มีเวลาที่จากัด และยังเป็นวิธีการเรียนรู้แบบใหม่ การถ่ายทอดความรู้ทางแสดงผลงานจึงยังไม่เป็นขั้นตอน ทา
ให้เข้าใจในเนื้อหาได้ค่อนข้างยาก ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาความคิดละเอียดลออได้ไม่เต็มที่ แต่สามารถพัฒนาต่อไป
ได้ในบทเรียนอื่น ๆ สาหรับความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่น มีคะแนนเฉลี่ยปานกลาง เนื่องจากขั้นการแสดงฝีมือ
ที่วัดความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่น เป็นการออกแบบผลงานในจินตนาการ ต้องใช้เวลาในการคิดในช่วงเวลาที่
จากัด จึงทาให้นักเรียนบางคนไม่ค่อยแสดงความคิดในระยะแรก ๆ ทาให้ไม่สามารถพัฒนาได้คะแนนสูงสุด ซึ่งต่าง
จากความคิดคล่อง เนื่องจากกิจกรรมขั้นเกม ที่วัดความคิดคล่อง เป็นกิจกรรมที่มีเวลาที่เหมาะสม สนุกสนาน เน้นให้
นักเรียนได้ฝึกคิด เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง เกิดไหวพริบ นักเรียนได้ระดมสมอง แข่งขันตอบคาถามแบบ
ฉับพลันกับเพื่อนในกลุ่ม โดยมีรางวัลเป็นตัวกระตุ้น ผู้เรียนจึงพัฒนาทักษะความคิดคล่องได้ดีกว่าความคิด ด้าน อื่น
ๆ อีกทั้งการจัดการเรียนรู้แบบ BIG2Show เป็นรูปแบบที่มีกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนได้ระดมสมองความคิดกับเพื่อน
ในกลุ่ม นักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้ฝึกคิดแก้ไขปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับ (นัฐยา ทองจันทร์และพงษ์ศักดิ์ แป้น
แก้ว, 2559) ที่ได้พัฒนาความคิด สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยการจัดการ
เรียนรู้แบบระดมสมอง พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้มีการใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบระดมสมอง เป็น
รูปแบบการสอนที่พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้น โดยเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรี ยนได้คิด
อย่างอเนกนัย คิดกว้างไกล สามารถให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ลงมือทาด้วยตนเองและสามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง การจัดกิจกรรม บรรยากาศในห้องเรียนจะไม่มีความกดดัน นักเรียนมีโอกาสที่จะสามารถแสดงออกถึง
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและคิดจินตนาการของตนได้ อย่างเต็มที่ ได้สร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่ เน้น
ความสนใจของผู้เรียนเป็นหลัก ไม่ปิดกั้นความคิดของนักเรียน โดยมีครูเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ กระตุ้นการทา
กิจกรรม และคอยให้แนะนาแก่ผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับ (อารี พันธ์มณี, 2557) ที่กล่าวว่าบรรยากาศที่ก่อให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ได้แก่ บรรยากาศที่เต็มไปด้วยการยอมรับ และกระตุ้นให้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ เปิด
โอกาสให้เด็กได้สารวจ และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองย่อมเป็นห้องเรียนที่สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
จากเหตุ ผ ลที่ ก ล่ า วมา เห็ น ได้ ว่ า การพั ฒ นาความคิ ด สร้ า งสรรค์ วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถเกิดขึ้นได้จากการจัดการเรียนรู้แบบ BIG2Show ซึ่งนอกจากจะสามารถพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์แล้วยังสามารถพัฒนาการทางานร่วมกันเป็นกลุ่มกับผู้อื่นได้ด้วย
2. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยจั ดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ BIG2Show เรื่องการ
แบ่งชั้นบรรยากาศ พบว่า คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.68 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ 93.5 ของคะแนนเต็ม ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่า การประเมินด้านนักเรียนทราบเกณฑ์
การประเมินผลล่วงหน้า มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้เรียนต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนห้องเรียน ทาให้เวลา
มีจากัด ครูผู้สอนจึงเร่งดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินด้าน ครูส่งเสริมให้นักเรียนทางานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม/ทีม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เนื่องจากกิจกรรมแต่ละขั้นผู้เรียนจะได้ร่วมกันระดมสมองทางานเป็นกลุ่ม และ
รูปแบบที่ผู้วิจัยได้จัดทาขึ้น ยังเป็นกระบวนการที่เน้นความสนใจของนักเรียนเป็นหลัก ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม มีกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา เพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อหน่าย เป็นการเรียนที่
ไม่เน้นการอ่านและจาจากหนังสือเพียงอย่างเดียว นักเรียนได้แสดงออกอย่างเต็มที่ตามความสามารถ นักเรียนได้
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เรียนรู้ด้วยกระบวนการใหม่ ๆ จึงทาให้นักเรียนรู้สึกสนุก กับการเรียนพร้อมกับได้ร่วมกันแข่งขันกับเพื่อน ๆ และมี
การให้รางวัล ซึ่งสอดคล้อง (กาญจนา อรุณสุขรุจี , 2546) ที่ได้อธิบายว่า การที่เราจะทราบว่า บุคคลมีความพึง
พอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนและต้องมีสิ่งเร้าที่ตรงต่อความต้องการของ
บุคคล จึงจะทาให้บุคคลเกิดความพึงพอใจดังนั้น การสร้างสิ่งเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคลนั้นให้เกิดความพึงพอใจ
ในงานนั้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1 ในการจัดการเรียนรู้แบบ BIG2Show ควรเพิ่มเวลาในการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาสใน
การแสดงความคิดออกมาได้เต็มศักยภาพ
2. ครูผู้สอนควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถนาข้อบกพร่องไปปรับปรุงและ
สามารถพัฒนาต่อได้
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาการจัดกิจกรรมโดยใช้รูปแบบ BIG2Show เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์กับรายวิชา
อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
2. ควรมีการศึกษาการส่งเสริมหรือพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ ด้วย เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหา
ทักษะการทางานเป็นทีม ทักษะการสื่อสาร เป็นต้น
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การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องเอกภพและกาแล็กซี
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5ส สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา
Development of teamwork skills Science About the universe and the galaxy by
using the 5-Sor learning management model for Mathayom Suksa 3 students,
Kutbakpattana sueksa School
ไอลัดดา โถชาลี1 อัญชลี อาจอานวย2 และ ตะวัน ทองสุข3
Iladda Thocharee1, Anchalee At-amnouy2 and Tawan Tongsuk3
บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาทั กษะการทางานเป็นทีม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบ 5ส ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5ส
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 28 คน
โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา อาเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบ 5ส ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 สบาย ขั้นที่ 2 เสาะหา ขั้นที่ 3 ส่งความรู้
ขั้นที่ 4 สะสม ขั้นที่ 5 สร้างสรรค์ เครื่องมื อที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 5ส เรื่อง เอกภพและ
กาแล็กซี ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 0.89 คิดเป็นร้อยละ 80 2) แบบประเมินทักษะการทางานเป็นทีม ค่า
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 1.00 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
เท่ากับ 0.89 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ
ผลการวิจัยการจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบ 5ส พบว่า 1) สามารถพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม คิดเป็น
ร้อยละ 90.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ทตี่ งั้ ไว้ คือ ร้อยละ 80 2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
5ส ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.56)
คาสาคัญ : ทักษะการทางานเป็นทีม ความพึงพอใจ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5ส

1

นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
Undergraduate student General Science, Faculty of Education and Educational Innovation, Kalasin University
Iceludda5678@gmail.com
2 นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลั ยกาฬสินธุ์
Undergraduate student General Science, Faculty of Education and Educational Innovation, Kalasin University
aun.atamnouy@gmail.com
3 อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
Lecturer in General Science Faculty of Education and Educational Innovation Kalasin University
tawan.th@ksu.ac.th

910

Abstract
The purpose of this research was 1) to develop a teamwork skills and to study a
satisfaction of students by the 5-Sor learning management model passed the criteria of 80 percent.
2) To study a satisfaction of student by the 5-Sor learning management model. The sample group
of this research is Mathayomsuksa 3/1 students, 2nd semester, academic year 2018, number 28
persons, Kutbakpattanasuksa School, Kut Bak District, Sakon Nakhon Province. Acquired by selecting
specific. The 5- So r learning management model consisted of the following step 1) Unstudied 2)
Search
3) Communicate 4) Cumulative 5) Creative. Research instrument consisted of 1) 5-Sor
Learning Management Plan for Universe and the galaxy with the accuracy of 0.89. 2) Teamwork
skills assessment form with the accuracy of 1.00 3) Satisfaction assessment form with the accuracy
of 0.89. The statistic used in data analysis were, standard deviation and percentage.
The finding were as follows: 1) Learning Management by 5-Sor Can develop students'
teamwork skills 90.00 percent which is higher than the set criteria is 80 percent. 2) Students were
satisfied with the use of the 5-Sor learning management model in the classroom at the highest
level (average value was 4.56).
Keywords: teamwork skills, satisfaction, learning management model 5-Sor.
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บทนา
การศึกษาเรียนรู้ของไทยในอดีต เน้นหนักในเนื้อหาและการท่องจามากกว่าการสร้างพื้นฐานการคิด
ส่งผลให้เด็กคิดไม่เป็นและเกิดความเครียด วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้เด็กรู้จักคิด ตัดสินใจลงมือทา
และรับผิดชอบให้มีทักษะในการจัดการ (สาเริง ไตรติลานันท์ 2544: 9) สอดคล้องกับ (ทิศนา แขมมณี 2545 : 113)
ซึ่งแสดงความคิดเห็นไว้ว่า การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน และผู้จัดการศึกษาแบบเดิมนั้นมีลักษณะที่ยึดครูเป็น
ศูนย์กลางดังนั้นครูผู้สอนและผู้จัดการศึกษาต้องเปลี่ยนบทบาทของตนจากการเป็นผู้ชี้นาและถ่ายทอดความรู้ไปเป็น
ผู้ช่วยเหลือ (กรมวิชาการ, 2544) เช่นเดียวกับการทางานใด ๆ ก็ตามจาเป็นต้องสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้อื่น การทางาน
เป็นทีมทาให้เกิดการพึ่งพาอาศัยกัน มีการปฏิสัมพันธ์กันทางสังคม ถือเป็นการสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของ
มนุษย์ (ทิศนา แขมมณี, 2545) การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีที่ช่วยส่งเสริมทักษะการทางานเป็นทีมได้นั้นต้องเป็นวิธีการ
ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กัน ดังนั้นการเรียนรู้แบบร่วมมือจึงเป็นกลยุทธ์การสอนที่ช่วยส่งเสริมทักษะการ
ทางานเป็นทีมของผู้เรียนให้ประสบความสาเร็จได้ เนื่องจากมีกระบวนการสอนที่สนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกัน
ช่วยเหลือพึ่งพากัน เข้ากลุ่ม มีปฏิสัมพันธ์กันในเชิงบวก (Johnson & Johnson, 1987; ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ์,
2560)
การจัดการเรียนการสอนตามกรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่
สนองต่อความต้องการของสังคมที่กาลังเปลี่ยนแปลง ช่วยเตรียมความพร้อมให้นักเรียน รู้จักคิด เรียนรู้แก้ปัญหา
สื่อสาร และเรียนรู้การทางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการเตรียมความพร้อมสาหรับการเรียนรู้ในยุคที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ผู้เรียนจาเป็นต้องรู้วิธีการเรียนรู้ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายการขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ยุค 4.0 ของกระทรวงศึกษาธิการและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2551 ที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อการสอนทุกรูปแบบและผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้ชี้แนะแนวทางการ
เรี ย นรู้ โ ดยกระตุ้ น ให้ ผู้เ รี ยนเกิ ด ทั ก ษะชี วิ ต ทั้ งด้ า นการท างานเป็ น ที ม การสื่ อ สารที่ ดี และความคิ ด สร้ า งสรรค์
(Bellanca & Brandt, 2010; Dass, 2014; Van laar et al.,2017; กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, 2551; กองบริ ห าร
งานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา, 2559)
การเรียนรู้เป็นทีมเป็นการใช้กระบวนการกลุ่ม (group process) สามารถช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ
การติดต่อสื่อสารที่ดี รวมทั้งการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล สามารถทาให้เกิดความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
(promote creative thinking) พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา (problem solving) และกระตุ้นให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้
ด้วยตนเอง (active learning) (Carol & Faye, 1997) ส่วน (กิ๊บสันและคณะ Gibson, Ivancevich & Donnelly
,2000) ได้กล่าวถึงผลดีอีกประการหนึ่งของการทางานเป็นทีมว่าเป็นการเรียน กลุ่มเล็กที่มีความผูกพันมีปฏิสัมพันธ์
กันอย่างใกล้ชิด ช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองในด้านการติดต่อสื่อสารและการมีมนุษยสัมพันธ์ ให้ความร่วมมือ
และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การเรียนรู้เป็นทีมนี้สามารถตอบสนองและสามารถแก้ปัญหาในเรื่องการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นครูเป็นผู้ถ่ายทอดเนื้อหา รูปแบบการเรียนการสอนไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนที่หลากหลายและไม่เน้น
ปฏิบัติ ซึ่งการเรียนรู้เป็นทีมช่วยให้ผู้เรียนได้วางแผน การค้นหาความรู้ พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะต่าง ๆ ที่
ขาดหายไปหรือไม่มี ได้จากกลุ่มเพื่อน โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้คอยให้ความสะดวก แนะนา ชี้แนะ ในประเด็นที่ยังสับสน
หรือไม่เข้าใจ (วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์, 2545) กล่าวว่าการเรียนรู้เป็นทีมนี้มีประโยชน์ ต่อผู้เรียนในแง่สามารถนามา
ปรับปรุงทัศนคติ และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ แก่ผู้เรียนได้ดีในผู้เรียนทุกช่วงอายุ สามารถพัฒนาทาให้เกิด
ทักษะการแก้ไขปัญหา พัฒนาการทางานเป็นทีม และพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้กับเพื่อนได้อย่างดี
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จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 ในระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียน
กุดบากพัฒนาศึกษา อาเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร พบว่าในการจัดการเรียนการสอนของครูส่วนใหญ่เน้นการ
บรรยายหน้าชั้นเรียน และให้นักเรียนทางานเป็นกลุ่ม ซึ่งจากสังเกตพฤตกรรมของนักเรียนในการทางานกลุ่มพบว่า
นักเรียนขาดทักษะการทางานเป็นทีม ไม่มีการวางแผนการทางาน ไม่มีภาวะความเป็นผู้นา ไม่มีการแบ่งบทบาทและ
หน้าที่อย่างชัดเจน ภาระงานจึงตกอยู่ที่นักเรียนบางคนในกลุ่มเท่านั้น ทาให้บางครั้งส่งงานไม่ทันตามกาหนด และ
งานยังมีข้อบกพร่อง
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้นารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5ส มาใช้กับการเรียนการสอนในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อ
เป็นการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น และนาผลมา
ใช้ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง การเรียนการสอนหรือส่งเสริม พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น โดยการ
พัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม จากการให้นักเรียนสามารถเรียนรู้กับเพื่อนในกลุ่ม การแสดงความคิดเห็น ยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อื่น นักเรียนเข้าใจเนื้อหาและสามารถสร้างผลงานออกมาได้อย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล
อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5ส ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5ส
สมมติฐานของการวิจัย
1. นักเรียนมีทักษะการทางานเป็นทีม หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 5ส มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของคะแนนเต็ม
2. นักเรียนมีความพึงพอใจ หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 5ส มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น
รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบ 5ส

ตัวแปรตาม
ผลการพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมของผู้เรียนโดย
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5ส
(ชนมน ตั้งพิทักษ์ไกร และคณะ. 2557)
ผลความพึงพอใจของผู้เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบ 5ส (สนิท เหลืองบุตรนาค. 2529)
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา อาเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร จานวน 5 ห้องเรียน จานวนนักเรียน 182 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 28 คน โรงเรียน
กุดบากพัฒนาศึกษา อาเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ได้มาโดยการ
เลือกแบบเฉพาะเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่องมือในการทดลอง
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 5ส โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 3ส รายวิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน เรื่อง เอกภพและกาแล็กซี สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 1 แผน เวลา 2 ชั่วโมง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 แบบประเมินทักษะการทางานเป็นทีมในศตวรรษที่ 21 โดยผู้วิจัยได้พิจารณาวัดทักษะการ
ทางานเป็นทีม ที่แสดงออกมาจากความสามารถของนักเรียนที่ประกอบด้วย การวางแผนการทางานร่วมกัน การแบ่ง
หน้าที่รับผิดชอบในกลุ่ม การให้ความร่วมมือของสมาชิก การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การแสดงความคิดเห็น
การแก้ปัญหาภายในกลุ่ม และให้คะแนนแบบรูบริคส์ (Rubric Score) ใช้เกณฑ์แปลผลความรู้ 3 ระดับ ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 80 (วาสนา ประวาลพฤษ์ 2544) ดังนี้
ระดับ 3 หมายถึง สามารถปฏิบัติได้เองโดยไม่ต้องช่วยเหลือ
ระดับ 2 หมายถึง ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงอีกเล็กน้อยจึงจะใช้ได้
ระดับ 1 หมายถึง ครูอาจต้องสอนใหม่ให้งานทาใหม่ (พร้อมทั้งให้คาแนะนาช่วยเหลือ)
2.2 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่ อผลการจัดการเรียนรู้ 5ส ได้กาหนดรายการ
ประเมิน จานวน 10 ข้อ เกณฑ์การประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ Rating scale (Likert), 1932
4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก
2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจน้อย
0.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษาวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดย
ดาเนินการวิจัยตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1. ผู้วิจัยติดต่อศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูเพื่อจัดทาหนังสือไปยังโรงเรียนที่ผู้วิจัยเลือกนักเรียนเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างและติดต่อประสานงานเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ดาเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 5ส ผู้วิจัยได้บันทึกพฤติกรรมนักเรียนในแบบ
ประเมินทักษะการทางานเป็นทีม ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
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ขั้นที่ 1 สบาย (10 นาที) คือ การเตรียมความพร้อมก่อนเรียน เล่นเกมโทรสารเพื่อให้นักเรียนเตรียม
ความพร้อมสาหรับกิจกรรมต่อไป
ขั้นที่ 2 เสาะหา (20 นาที) คือ การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง (ประเมินการทางานเป็นทีม)
- แบ่งกลุ่ม โดยใช้เพลง ซึ่งจะได้ 4 กลุ่มกลุ่มละ 7 คน
- แจกไม้ประจาตัว คือ หัวข้อที่นักเรียนต้องสืบค้นหาความรู้
- สืบค้นข้อมูลจากหัวข้อที่ตนได้รับ
ขั้นที่ 3 ส่งความรู้ (15 นาที) คือ การถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกในกลุ่ม สรุปความรู้ร่วมกับครูผู้สอน
(ประเมิน FM และการทางานเป็นทีม)
ขั้นที่ 4 สะสม (15 นาที) คือ การเล่นเกมตอบคาถาม เพื่อสะสมคะแนน (ประเมิน FM และการทางาน
เป็นทีม)
ขั้นที่ 5 สร้างสรรค์ (15 นาที) คือ ครูมีสถานการณ์สมมติให้นักเรียนสร้างเอกภพและกาแล็กซีตาม
จินตนาการของนักเรียนและนาเสนออย่างสร้างสรรค์ เช่น การแสดงละคร บทบาทสมมติ การร้องเพลงเป็นต้น
(ประเมิน FM และการทางานเป็นทีม)
3. เมื่อเสร็จการจัดการเรียนรู้แล้วทาการประเมินการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
- นักเรียนทาแบบทดสอบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ 5ส
4. ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากคะแนนการประเมินทักษะการทางานเป็นทีม และแบบวัดความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 5ส ไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิ์ภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 5ส แบบ
ประเมินทักษะการทางานเป็นทีม และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
5ส ดังนี้
1. วิเคราะห์การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม โดยใช้การจัดการเรียนรู้รูปแบบ 5ส เรื่อง เอกภพและ
กาแล็ ก ซี โดยน าคะแนนที่ ได้จ ากการบัน ทึ กพฤติกรรมนั กเรี ยนจากแบบประเมิ นทั ก ษะการทางานเป็น ที ม มา
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจ หลังใช้กาจัดการเรียนรู้รูปแบบ 5ส เรื่อง เอกภพและกาแล็กซี
โดยนาคะแนนที่ได้จากการให้นักเรียนทาแบบประเมิน มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน
และค่าร้อยละ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เอกภพและกาแล็กซี โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบ 5ส สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ผู้วิจัยได้นาเสนอผลการ
วิเคราะห์การทดลองตามสมมติฐานการวิจัยตามลาดับต่อไปนี้
1. ผลการวิเคราะห์ทักษะการทางานเป็นทีม หลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5ส ผ่านเกณฑ์ร้อยละ
80 ของคะแนนเต็ม
2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน หลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5ส ผ่านเกณฑ์รอ้ ย
ละ 80 ของคะแนนเต็ม
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ทักษะการทางานเป็นทีม หลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5ส ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
̅
ทักษะ
N
คะแนน
ร้อยละ
𝑺. 𝑫.
𝑿
1. การวางแผนการทางานร่วมกัน
2. การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่ม
3. การให้ความร่วมมือของสมาชิก
4. การยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นและการแสดงความคิดเห็น
5. การแก้ปัญหาภายในกลุ่ม
เฉลี่ยรวม

28
28
28
28

3.00
3.00
3.00
3.00

2.75
2.50
3.00
2.75

0.44
0.51
0.00
0.44

91.67
83.33
100
91.67

28
28

3.00
3.00

2.50
2.70

0.51
0.38

83.33
90.00

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการวิเคราะห์ทักษะการทางานเป็นทีมของนักเรียน หลังใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบ 5ส เรื่อง เอกภพและกาแล็กซี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 28 คน มี ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.70 จากคะแนน
เต็ม 3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของคะแนนเต็ม แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีทักษะการทางานเป็นทีม สูงกว่า
เกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 80
หลังจากนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 5ส เรื่อง เอกภพและกาแล็กซี ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จานวน 28 คน พบว่ามีค่าคะแนนคิด เป็นร้อยละของทักษะการทางานเป็น
ทีมในการออกแบบการจัดกิจกรรมการสอนให้กับผู้เรียนโดยรวมแบ่ง ออกเป็น 5 ทักษะ คือ การวางแผนการทางาน
เป็นทีม การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่ม การให้ความร่วมมือของสมาชิก การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและ
การแสดงความคิดเห็น และการแก้ปัญหาภายในกลุ่ม ซึ่งมีค่า คะแนนคิดเป็นร้อยละเท่ากับ 91.67 , 83.33 , 100 ,
91.67 และ 83.33 เรียงตามลาดับ จะเห็นได้ว่า การร่วมมือของสมาชิกคะแนนรวมคิดเป็นร้อยละอยู่ในระดั บสูงสุด
รองลงมาคือ การวางแผนการทางานเป็นทีม การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและการแสดงความคิดเห็น การ
แบ่งหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่ม และการแก้ปัญหาภายในกลุ่ม สามารถแสดงดังแผนภูมิที่ 1 ได้ดังต่อไปนี้ ซึ่งแสดงเป็น
แผนภูมิได้ดังนี้
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แผนภูมิที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ทักษะการทางานเป็นทีม หลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5ส
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน หลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5ส
รายการ
1. การจัดสภาพห้องเรียน
2. เนื้อหาที่สอนสอดคล้องกับชีวิตและทันสมัย
3. กิจกรรมการเรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้
4. กิจกรรมการเรียนสนุกและน่าสนใจ
5. ครูส่งเสริมให้นักเรียนทางานร่วมกันเป็น
กลุ่ม/ทีม
6. ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มและรู้จัก
วิพากษ์วิจารณ์
7. ครูใช้วิธีการสอนหลายวิธี
8. นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผล
การเรียน
9. นักเรียนนาความรู้จากวิชานี้ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
10. นักเรียนทราบเกณฑ์การประเมินผล
ล่วงหน้า
เฉลี่ยรวม

N
28
28
28

คะแนน
5.00
5.00
5.00

̅
𝑿
4.55
4.59
4.68

𝐒. 𝐃.
0.66
0.58
0.63

ระดับคุณภาพ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

28
28

5.00
5.00

4.64
4.77

0.77
0.42

มากที่สุด
มากที่สุด

28

5.00

4.64

0.57

มากที่สุด

28
28

5.00
5.00

4.50
4.68

0.72
0.55

มากที่สุด
มากที่สุด

28

5.00

4.27

0.91

มากที่สุด

28

5.00

4.27

0.81

มากที่สุด

28

5.00

4.56

0.66

มากที่สุด
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จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน หลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบ
5ส เรื่อง เอกภพและกาแล็กซี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 22 คน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.56 จากคะแนนเต็ม 5
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.18 ของคะแนนเต็ม สรุปได้ว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
5ส ในระดับมากที่สุด สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 80
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ทักษะการทางานเป็นทีมของนักเรียน หลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5ส เรื่อง
เอกภพและกาแล็กซี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 28 คน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.70 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 90.00 ของคะแนนเต็ม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีทักษะการทางานเป็นทีม สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ
ร้อยละ 80
2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน หลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบ 5ส เรื่อง เอกภพและ
กาแล็กซี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 22 คน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.56 หรือ 45.59 คะแนน จากคะแนนเต็ม 50
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.18 ของคะแนนเต็ม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบ 5ส ในระดับมากที่สุด สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 80
อภิปรายผล
การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เอกภพและกาแล็กซี โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบ 5ส สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา
1. ทักษะการทางานเป็นทีมของนักเรียน หลังจากการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5ส เรื่องเอกภพ
และกาแล็กซี นักเรียนมีคะแนนทักษะการทางานเป็นทีมเฉลี่ย 2.70 จากคะแนนเต็ม 3 คิดเป็นร้อยละ 90.00 พบว่า
จานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะการทางานเป็นทีมหลังการพัฒนากับเกณฑ์ร้อยละ 80 คิดเป็นร้อยละ
100 แสดง ให้เห็นว่านักเรียนมีการพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5ส ซึ่งมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้น คือ
ขั้นที่ 1 สบาย คือ การเตรียมความพร้อมก่อนเรียนโดยกิจกรรมเกมโทรสาร เพื่อเป็นการผ่อนคลายและ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการตื่นตัว
ขั้นที่ 2 เสาะหา คือ การแบ่งกลุ่มโดยการใช้เพลงและแจกไม้ประจาตัว ซึ่งในไม้ประจาตัว คือ ชื่อเรื่องที่
นักเรียนต้องศึกษา สืบค้นข้อมูล โดยในขั้นนี้ประเมินทักษะการทางานเป็นทีม ในทักษะการวางแผนการทางานและ
การแบ่งหน้าที่ภายในกลุ่มเป็นหลักขั้นที่ 3 ส่งความรู้ คือ สมาชิกในกลุ่มถ่ายทอดความรู้ที่ตนได้ศึกษาให้สมาชิกใน
กลุ่ม จากนั้นครูและนักเรียนสรุปทบทวนความรู้จากหัวข้อแต่ละหัวข้อร่วมกัน โดยในขั้นนี้เป็นการประเมินเพื่อ
พัฒนา (Formative Assessment) และประเมินทักษะการทางานเป็นทีม ในทักษะการให้ความร่วมมือของสมาชิก
ขั้นที่ 4 สะสม คือ การเล่นเกมสะสมแต้ม เพื่อให้นักเรียนตอบคาถาม ปรึกษากันในกลุ่ม และครูอธิบาย
คาตอบเพิ่มเติม โดยในขั้นนี้ประเมินทักษะการทางานเป็นทีม ในทักษะการยอมรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่นและการ
แสดงความคิดเห็น
ขั้นที่ 5 สร้างสรรค์ คือ ครูสร้างสถานการณ์จาลองเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้คิดวิธีการแก้ปัญหา แล้วให้
นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการ เตรียมนาเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์และร่วมกันประเมินผลงานของ
สมาชิกในห้อง โดยในขั้นนี้เป็นการประเมินการแก้ปัญหาภายในทีม
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จากขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว กิจกรรมในแต่ละขั้นส่งเสริมการพัฒนาทักษะการทางานทีม ทั้ง
5 ทักษะ คือ การวางแผนการทางานเป็นทีม การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่ม การให้ความร่วมมือของสมาชิก การ
ยอมรับฟังความคิดเห็น ของผู้อื่นและการแสดงความคิดเห็น และการแก้ปัญหาภายในกลุ่ม ซึ่งมีค่าคะแนนคิดเป็น
ร้อยละเท่ากับ 91.67 , 83.33 , 100 , 91.67 และ 83.33 เรียงตามลาดับ จะเห็นได้ว่า การร่วมมือของสมาชิก
คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละอยู่ในระดับสูงสุด รองลงมาคือ การวางแผนการทางานเป็นทีม การยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่นและการแสดงความคิดเห็น การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่ม และการแก้ปัญหาภายในกลุ่ม จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา จะเห็นได้ว่า ค่าเฉลี่ยการแก้ปัญหาภายในกลุ่มมีค่าน้อยที่สุด และค่าเฉลี่ยของการให้ความ
ร่วมมือของสมาชิกมีค่าสูงที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดกิจกรรมในขั้นเสาะหา ที่วัดการแบ่งหน้าที่ภายในกลุ่ม
พบว่า นักเรียนบางกลุ่มไม่มีการแบ่งหน้าที่ในการเลือกหัวข้อเพื่อสืบค้นหาข้อมูล ทาให้การสืบค้นข้อมูลล่าช้า ซึ่งอาจ
เป็นเพราะมีเวลาจากัดในการสืบค้นข้อมูลจึงทาให้นักเรียนบางกลุ่มเร่งการทางานในกลุ่มและเกิดข้อผิดพลาดได้ และ
การจัดกิจกรรมขั้นสร้างสรรค์ ที่วัดการแก้ปัญหาภายในกลุ่ม พบว่านักเรียนบางกลุ่มไม่ให้ความร่วมมือกันในการ
สร้างสรรค์ผลงาน ไม่มีการแก้ปัญหาร่วมกัน ทั้งอาจเป็นเพราะนักเรียนแต่ละคนมีความคิดที่แตกต่างกัน ทาให้เกิดข้อ
ขัดแย้งนักเรียนจึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ซึ่งต่างจากการให้ความร่วมมือของสมาชิก เนื่องจากกิจกรรมในขั้นส่ง
ความรู้ที่วัดการให้ความร่วมมือของสมาชิก เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนนาความรู้ที่ตนศึกษา มาถ่ายทอดหรือ
นาเสนอให้แก่สมาชิกในกลุ่มได้เรียนรู้ร่วมกัน ทาให้ผู้เรียนมีปฏิสั มพันธ์กัน ดังคากล่าวของ (Johnson & Johnson,
1987; ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ, 2560) การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีที่ช่วยส่งเสริมทักษะการทางานเป็นทีมได้นั้นต้อง
เป็นวิธีการที่สนับสนุนให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กัน ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ (ศรัญญา ขาวผ่อง พร้อมคณะ, 2561) ได้
ศึกษาทักษะการทางานเป็นกลุ่มของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบจิ๊ก
ซอว์ และนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอว์ มีทักษะการทางานเป็นกลุ่มสูงกว่าการจัดการเรียนการสอนแบบปกติอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดังนั้นการเรียนรู้แบบร่วมมือจึงเป็นกลยุทธ์การสอนที่ช่วยส่งเสริมทักษะการทางานเป็นทีมของผู้เรียนให้
ประสบความส าเร็ จ ได้ เนื่ อ งจากมี ก ระบวนการสอนที่ ส นั บ สนุ น ให้ ผู้ เ รี ย นเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ช่ ว ยเหลื อ พึ่ งพากั น
เข้ากลุ่ม มีปฏิสัมพันธ์กันในเชิงบวก
จากเหตุผลที่กล่าวมา เห็นได้ว่าการพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถเกิดขึ้นได้จากการจัดการเรียนรู้แบบ 5ส ซึ่งนอกจากจะสามารถพัฒนาทักษะการทางาน
เป็นทีมแล้วยังสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วย
2. ความพึงพอใจของนักเรี ยน หลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5ส เรื่องเอกภพและกาแล็ ก ซี
นักเรียนมีความพึงพอใจเฉลี่ย เท่ากับ 4.56 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.18 ของคะแนน
เต็ม ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่า การประเมินด้าน นักเรียนทราบเกณฑ์การประเมินผล
ล่วงหน้าและนักเรียนนาความรู้จากวิชานี้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีเวลาจากัด
ครูจึงเร่งกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินด้าน ครูส่งเสริมให้นักเรียนทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม/ทีม มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด เนื่องจากกิจกรรมแต่ละขั้น ผู้เรียนได้เป็นส่วนหนึ่งของการทางาน มีส่วนร่วมในการได้แสดงความ
คิดเห็นร่วมกัน มีความใส่ใจ กระตือรือร้น และรับผิดชอบการทางาน มีเป้าหมายการทางานร่วมกัน มีกิจกรรมที่
กระตุ้นให้ผู้เรียนตื่นตัวตลอดเวลา ไม่ทาให้เกิดความเบื่อหน่าย มีการเล่นเกมเพื่อทบทวนความรู้ มีการเสริมแรงขณะ
การเล่นเกมและนักเรียนสามารถแสดงออกได้อย่างเต็มที่ ทาให้นักเรียนมีความสุข เพราะได้ทาในสิ่งที่ตนเองพึงใจ
ซึ่งสอดคล้องกับ (สนิท เหลืองบุตรนาค 2529) ได้ให้ความหมายความพอใจว่า ท่าทีความรู้สึก ความคิดเห็นที่มีผลต่อ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งภายหลังจากที่ได้รับประสบการณ์ในสิ่งนั้นมาแล้วในลักษณะทางบวก คือ พอใจ นิยม ชอบ สนับสนุน
หรือมีเจตคติที่ดีต่อบุคคล เมื่อได้รับตอบสนองความต้องการในทางเดียวกัน หากไม่ได้รับการตอบสนองตามความ
ต้องการจะเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้น
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. การจัดกิจกรรมโดยใช้รูปแบบ 5ส เป็นรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจ แต่ใช้เวลาในการในการเตรียมการสอน
มาก ผู้สอนควรบริหารวางแผนการจัดการเวลาในการจัดกิจกรรมอย่างรัดกุมเพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ควรจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะความคิดสรรค์ทุกวิชาที่เรียน เพื่อที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกใช้
จินตนาการและแก้ไขปัญหา
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
ในการท าวิ จัย ครั้งต่อ ไปควรศึก ษาการจัดกิ จกรรมการเรีย นรู้ที่ หลากหลาย เพื่ อ น าไปพั ฒ นาทักษะ
เป็นทีมของนักเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นไป ให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของผู้เรียน
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน รายวิชา 1653301z หลักการจัดการโรงแรมและ
ศิลปะต้อนรับในการบริการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
The Guidelines for Instructional Practices Problems of 1653301z
Principles of Hotel and The Art of Hospitality Services, Tourism
of Majoring in Faculty of Humanities and Social Sciences
โอปอล์ รังสิมันตุชาติ1
Opal Rungsimuntuchat1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน เสนอแนวทางในการ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 1653301z หลักการจัดการโรงแรมและศิลปะการต้อนรับใน
การบริการ เก็บข้อมูลจากนักศึกษาผู้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 1653301 หลักการจัดการโรงแรมและศิลปะการ
ต้อนรับในการบริการ มีจานวน 25 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล เกี่ยวกับสภาพและปัญหาการจัดการ
เรียนการสอนใน 4 ด้าน คือ ด้านการสอนและเทคนิคการสอน ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์ผู้สอน ด้านสื่อ
ประกอบการสอนด้านการวัดและประเมินผล
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1 สภาพและปัญหา
การจัดการเรียนการสอน และ 2 การเสนอแนวทางเพื่อให้เกิดการพัฒนากับผู้เรียนในอนาคต และสิ่งที่สะท้อนกับ
ผู้เรียนในรายวิชานี้ คือ ขาดความมั่นใจ และทักษะที่ขาดการฝึกฝน ตลอดจนทักษะทางภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
สาหรับงานโรมแรมที่ผู้สอนสามารถนามาพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป และสิ่งที่พบในตัวผู้เรียนคือ
มารยาทแบบไทย การทางานเป็นทีม
คาสาคัญ: การจัดการเรียนการสอน หลักการจัดการโรงแรม ศิลปะการต้อนรับในงานบริการ
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ABSTRACT
The purpose of this research was to study the problems of teaching and learning
management with proposing guidelines for the development and improvement of teaching and
learning in the course 1653301z Principles of Hotel management and Hospitality arts in service by
collecting information from students enrolled in the course 1653301z Principles of Hotel
management and Hospitality arts in service. There are 25 people using questionnaires to collect
data about the conditions and problems of teaching and learning management in 4 areas: Teaching
and teaching techniques, The personality of the instructor, Teaching and learning media and
Measurement and evaluation.
The results of the study were as follows : The state the current instructional practices
management was considered as the "high" level in at all point. When considering in each piont.
Their opinions that the states in the point of teacher personality was at the high level. Other state
were been teaching techniques, measurement and evaluation methods and Instruction media.
Their opinions that the problem with 1653301z principles of hotel and The Art of Hospitality
services. The most problem was teacher personality. Other problems were been instruction medie
and been – teaching, techniques. Over all, all the levels was “Low”.
Key Word : The Instruction Practices and Problems, The Art of Hospitality Services
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บทนา (Introduction)
ความสาคัญและที่มาของปัญหาในการวิจัย
ประทศไทยมีการพัฒนาการศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมในยุค Thailand 4.0 คือ การสร้างคนให้ เป็นคนที่
รักที่จะเรียน มีคุณธรรมและสามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นได้ดว้ ย อัครวิทย์ ระบิน. (2559, 21 พฤศจิกายน.) สอดคล้องกับ
การเรียนรู้ในในศตวรรษที่ 21 เป็นการเรียนรู้ทักษะที่ต้องพัฒนาความ สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริง ได้อธิบายถึง
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (3R และ 4C) ซึ่งมีองค์ประกอบ 3R ได้แก่ Reading (การอ่าน) Writing (การเขียน)
แ ล ะ Arithmetic (ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ) ส า ห รั บ องค์ ป ร ะ กอ บ 4C ไ ด้ แ ก่ Critical Thinking (กา ร วิ เ ค ร า ะห์ )
Communication (การสื่อสาร) Collaboration และ Creativity (ความคิดสร้างสรรค์) รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ
ทั ก ษะด้ า นสารสนเทศสื่ อ และเทคโนโลยี แ ละการบริ ห ารจั ด การด้ า นการศึ ก ษาใหม่ (วิ จ ารณ์ พาณิ ช , 2555).
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของสานักงานปลัดกะรทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) มุ่งให้เกิด
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มี คุณภาพ ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาการศึกษา
ของสานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11 โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเท่า เทียม ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระ สื่อการเรียนการ
สอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ การวัดประเมินผลให้ทันกับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลง
ทางวิทยาการสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมีแนวทางพัฒนาการ
สอนให้ทันสมัยเหมาะสมกับผู้เรียนบูรณาการจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผล เพื่อพัฒนาทักษะที่จาเป็น ผู้ เรียนมี
เวลาพัฒนาทักษะการเรียนรู้นอก ห้องเรียนให้เหมาะสมตามทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังจิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2559) สอดคล้องกับการเรียนรู้จึงเป็น
กระบวนการที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลง ซึ่งเกิดขึ้นโดย เป็ นผลมาจากประสบการณ์และช่วยเพิ่มศักยภาพในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานและการเรียนรู้ใ นอนาคต Mayer. (2002). ดังเช่นความตอนหนึ่งในพระบรม
ราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2539 กล่าวไว้ว่า
“ความรู้ที่จะศึกษามีอยู่สามส่วน คือ ความรู้วิชาการ ความรู้ปฏิบัติและความคิดอ่านตามเหตุผลความเป็นจริงซึ่งแต่
ละคนควรเรียนรู้ให้ครบ เพื่อสามารถนาไปใช้ประกอบการงานและแก้ปัญหาทั้งปวงได้อย่างมีปริทธิภาพ” สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). (2539).
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ์ มี วิ สั ย ทั ศ น์ ภ ายในปี พ.ศ. 2558 เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มุ่ งพั ฒ นาด้ า น
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการวิจัยควบคู่ไปกับการเรียนรู้เพื่อใช้องค์ความรู้ในการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิ จ และวั ฒ นธรรมของประชาคมอาเซี ย น มี ก ารเปิ ด สาขาวิ ช าการท่ อ งเที่ ย ว คณะมนุ ษ ย ศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อพัฒนาเนื้อหาการเรียนในรายวิชา 1653301z หลักการจัดการโรงแรม
และศิลปะการต้อนรับในการบริการ เป็น 1 ใน 200 อาชีพที่ตลาดแรงงานต้องการ (กรมการจัดหางาน , 2558)
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 1653301z หลักการจัดการโรงแรมและศิลปะการต้อนรับในการบริการ ซึ่งเป็น
การสอนเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโรงแรม ประเภท ระดับ โครงสร้างองค์กรและการปฏิบัติงานแต่ละแผนก
ภายในโรงแรม บุคลิกภาพ มารยาท การสื่อสารในการบริการ รูปแบบการต้อนรับในการบริการ เทคนิคการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า ซึ่งพบว่าการสอนในรายวิชาดังกล่าวมีประเด็นปัญหาในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากปัญหาที่พบ
ในขณะจัดการเรียนการสอนเมื่อมีการฝึกทักษะปฏิบัตินักศึกษายังขาดประสบการณ์และทักษะภาษาอังกฤษที่จาเป็น
จะต้องเพิ่มพูนทักษะในการฝึกฝน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึงมีความต้องการพั ฒนาในภาคปฏิบัติในการ
จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาแสดงศักยภาพเต็มที่และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
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ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสาคัญดังที่กล่าวข้างต้น ในการเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา 1653301z หลักการจัดการโรงแรมและศิลปะการต้อนรับในการบริการและปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการ
จัดการสอนและปฏิบัติของนักศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2558 ของนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3
สาขาวิชาการท่องเที่ยว เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีประสบการณ์วิชาชีพและทักษะ
มากยิ่งขึ้นและเตรียมพร้อมก้าวสู่อาเซียนอย่างเป็นมืออาชีพต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา 1653301z หลักการจัดการโรงแรม
และศิลปะการต้อนรับในการบริการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. เพื่ อ เสนอแนวทางในการพั ฒนา และปรับ ปรุงการจั ดการเรี ยนการสอนในรายวิ ชา 1653301z
หลักการจัดการโรงแรมและศิลปะการต้อนรับในการบริการ
วิธีดาเนินการวิจัย (Materials and Methods)
กลุ่มประชากร
ประชากรกลุ่ ม เป้ า หมายที่ ศึ ก ษา คื อ นั ก ศึ ก ษา สาขาวิ ช าการท่ อ งเที่ ย ว คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 1653301z หลักการจัดการโรงแรมและศิลปะการต้อนรับในการบริการ
ภาคเรียนที่ 1/2558 จานวน 25 คน
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
เครื่องมือวัดที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ และความเที่ยง (Reliability) แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สภาพและปัญหา การจัดการเรียนการสอน ข้อเสนอแนะ แบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์ 5 ระดับของลิเคอร์ท (Likert Scale) ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน
คือ ระดับปฏิบัติการและระดับสภาพปัญหา
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยนาแบบสอบถาม ให้นักศึกษาทาการกรอกแบบสอบถาม จานวน 25 ชุด มาพิจารณาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของการตอบ และนาไปใช้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
ผู้วิจัยได้เลือกนักศึกษาที่มีคะแนนในการสอบกลางภาคตั้งแต่คะแนนสูง กลางต่ามาแสดงความคิดเห็น
พร้อมข้อเสนอแนะในการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ยประชากรเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชา 1653301z หลักการโรงแรมและศิลปะการต้อนรับในการบริการ ผู้วิจัยได้แปล
ความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้าน ดังนี้
ระดับการปฏิบัติการ
1.00 - 1.49 หมายถึง
มีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด
1.50 – 2.49 หมายถึง
มีการปฏิบัติในระดับน้อย
2.50 – 3.49 หมายถึง
มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง
3.50 – 4.49 หมายถึง
มีการปฏิบัติในระดับมาก
4.50 – 5.00 หมายถึง
มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด
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ระดับปัญหา
1.00 - 1.49
1.50 – 2.49
2.50 – 3.49
3.50 – 4.49
4.50 – 5.00

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด
มีการปฏิบัติในระดับน้อย
มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง
มีการปฏิบัติในระดับมาก
มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองทั้งหมด โดยมีลาดับ ดังนี้
1. นาแบบสอบถามมาตรวจสอบให้คะแนนแล้วนาไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 2. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของ
นักศึกษาโดยทาการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ 3 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและ
ปัญหาการจัดการเรียนการสอน รายวิชา 1653301z หลักการจัดการโรงแรมและศิลปะการต้อนรับในการบริการ
โดยทาการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละคะแนนค่าเฉลี่ย ประชากร (µ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
4 คาถามปลายเปิดเกี่ยวกับแบบสอบถามและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ด้าน
ต่าง ๆ 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการสอนและเทคนิคการสอน 2) ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์ 3) ด้านสื่อประกอบการ
สอน 4) ด้านการวัดและประเมินผล โดยแจกแจงความถี่
ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา 1653301z หลักการจัดการโรงแรมและ
ศิลปะการต้อนรับในการบริการ โดยใช้สถิติวิจัยทางสังคมศาสตร์ ในการหาค่าความถี่ร้อยละ (Frequency) หาค่า
ร้อยละคะแนน คะแนนค่าเฉลี่ยประชากร µ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การคานวณค่าสถิติพื้นฐานของคะแนน
และเสนอแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 1653301z หลักการจัดการ
โรงแรมและศิลปะการต้อนรับในการบริการ
ผลการศึกษา (Results)
1. ผลการวิเคราะห์สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมและจาแนกรายด้าน
2. ผลการวิเคราะห์เสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอน
1. ผลการวิเคราะห์สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมและจาแนกรายด้าน
ตารางที่ 1 แสดงผลรวมสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมและจาแนกรายด้านของ
ผู้เรียน (สภาพการจัดการเรียนการสอน)
สภาพการจัดการเรียนการสอน
ด้านการสอนและเทคนิคการสอน
ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์
ด้านสื่อประกอบการสอน
ด้านการวัดผลและประเมิน
รวม

Mean
4.31
4.56
4.20
4.30
4.34
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SD
0.70
0.55
0.76
0.68
0.67

ระดับการปฏิบัติ
มีการปฏิบตั ิมากทีส่ ุด
มีการปฏิบตั ิมากทีส่ ุด
มีการปฏิบตั ิมากทีส่ ุด
มีการปฏิบตั ิมากทีส่ ุด
มีการปฏิบัติมากที่สุด

ผลการวิเคราะห์สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอน ภาพรวมค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การจัดการเรียนการสอนจากการศึกษา ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เทียบกับสภาพการจัดการเรียนการสอนทั้ง 4
ด้าน พบว่า ภาพรวม มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.34 (S.D.= 0.67) เมื่อพิจารณาสภาพการจัดการ
เรียนการสอนรายด้าน พบว่า ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์ มีผลกับนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนเนื่องจาก
การแต่งกายดีและการแต่งหน้า ทาผมลักษณะของพนักงานต้อนรับและบริการสามารถเป็นแบบอย่างในการ
ปฏิบัติให้กับนักศึกษา มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.56 (S.D.= 0.55) รองลงมาคือ ด้านการสอนและ
เทคนิค การสอนมีระดับการปฏิบัติมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.31 (S.D.= 0.70) นักศึกษามีความสนใจในข้อมูลและ
เนื้อหาเนื่องจากมีความสนใจงานด้านโรงแรม ที่มีเสน่ห์จากการบริการและสถานที่มีความหรูหรา รองลงมานักศึกษา
ให้ความสาคัญด้านการวัดผลและประเมินผล มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.30 (S.D.= 0.68) และด้านสื่อ
ประกอบการสอนมีระดับการปฏิบัติมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.20 (S.D.= 0.76) แต่นักศึกษาให้ค่าคะแนนในส่วนนี้น้อย
กว่าส่วนอื่น ๆ เนื่องจากได้ข้อมูลจากตัวอย่างและการปฏิบัติจริง พร้อมกับได้ชมวิดีโอหรือลิงค์ให้กับนักศึกษาภายใน
กลุ่มเรียนผ่านทางโซเชียลมีเดียจึงให้ระดับปฏิบัติในด้านสื่อประกอบการสอนน้อยกว่าข้ออื่น ๆ
ตารางที่ 2 แสดงผลสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมและจาแนกรายด้านของผู้เรียน
(ปัญหาการจัดการเรียนการสอน)
ปัญหาการจัดการเรียนการสอน
ด้านการสอนและเทคนิคการสอน
ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์
ด้านสื่อประกอบการสอน
ด้านการวัดผลและประเมิน
รวม

Mean
1.49
1.18
1.36
1.40
1.35

SD
1.24
1.13
1.18
1.29
1.21

ระดับการปฏิบัติ
มีปัญหาน้อยทีส่ ุด
มีปัญหาน้อยทีส่ ุด
มีปัญหาน้อยทีส่ ุด
มีปัญหาน้อยทีส่ ุด
มีปัญหาน้อยที่สุด

ผลการวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในภาพรวม จากการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
เกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนการสอน ทั้ง 4 ด้าน พบว่า ภาพรวมของปัญหาการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับ
น้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 1.35 (SD = 1.21) เมื่อพิจารณาปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายด้านพบว่า ด้านการสอน
และเทคนิคการสอน มีปัญหาการจัดการเรีย นการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 1.49 (SD = 1.24) รองลงมา
ด้านการวัดและประเมินผล มีการปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ย 1.40 (SD = 1.29) ด้านสื่อประกอบการสอน มีค่าเฉลี่ย 1.36 (SD
= 1.18) และด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์ผู้สอน มีปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 1.18 (SD = 1.13)
2. ผลการวิเคราะห์เสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอน
จากการศึกษาเพื่อหาข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนจากกลุ่มตัวอย่าง โดยการ
เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม จานวนทั้งสิ้น 25 คนที่เข้าเรียนในรายวิชา 1653301z หลักการจัดการโรงแรมและ
ศิลปะการต้อนรับในการบริการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และการสัมภาษณ์
นักศึกษาเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการจัดการเรียน การสอน ซึ่งสามารถแยกหมวดหมู่แต่ละด้านได้ดังนี้
ด้านการสอนและเทคนิคการสอน พบว่าผู้เรียนให้คาอธิบายไว้ดังต่อไปนี้ อาจารย์ มีเทคนิคการสอน
โต้แย้ง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาตลอดเวลา อาจารย์มีการจัดเกมส์ระหว่างเรียน เพื่อความสนุกสนาน
และไม่น่าเบื่อและมีการเตรียมเนื้อหาในการสอนมาดร ครบถ้วน สอนตรงตามเนื้อหา ชอบกิจกรรมในการเล่นเกมใน
ห้อง เพราะง่ายต่อการจาข้อมูลดี นอกจากนั้นผู้เรียนมีความต้องการให้อาจารย์ทากิจกรรมการเรียนมากกว่าการ
สอน อยากให้อาจารย์ ยกตัวอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นและต้องการให้เน้นการปฏิบัติจริงเยอะๆ
เพราะนักศึกษาจะได้เอาความรู้จากการปฏิบัติจริงไปปฏิบัติในชีวิตจริงและตอนฝึกงานทั้งยังไม่ควรใส่เนื้อหามาก
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จนเกินไป ควรสอดแทรกความตลก เพื่อให้ตัวนักศึกษาไม่เครียดและมีความสุขกับเรียนมากขึ้น ควรมีการปฏิบัติใน
การทากิจกรรมที่เกี่ยวกับวิชาที่เรียน อาจารย์สอนดีมาก ให้ความรู้กับนักศึกษา ควรมีภาพประกอบ สมดุลกับเนื้อหา
อาจารย์สอนเข้าใจและอาจารย์มีเทคนิคในด้านการสอนต่างจากอาจารย์คนอื่น ทาให้นักศึกษาเข้าใจในบทเรียน
ต่างๆ
ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์ พบว่า ผู้เรียนให้คาอธิบายไว้ดังต่อไปนี้ อาจารย์ผู้สอนมีบุคลิกภาพทั้ง
ภายนอกและภายในที่ดี แต่งกายสุภาพเหมาะสมรวมทั้งเวลาการพูดที่เหมาะสมอาจารย์มีบุคลิกภาพที่ดี แต่งตัว
สะอาดเรียบร้อย ใช้ภาษาในการสอนดีมาก ชัดเจน อาจารย์ผู้สอนมีลักษณะทางด้านใจที่ดี ยิ้มแย้ม มีกิจกรรม และ
อาจารย์สุภาพ เรียบร้อย ใจดี มีความคล่องตัว อาจารย์มีบุคลิกภาพดีมาก
ด้านสื่อประกอบการสอน พบว่า ผู้เรียนให้คาอธิบายไว้ดังต่อไปนี้ อาจารย์มีด้ านสื่อและการสอนที่
เหมาะสมควรดีแล้ว เนื้อหาเยอะ อาจทาให้เข้าใจยาก อาจารย์ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มากกว่านี้และให้อาจารย์แจกใบ
งานเฉพาะส่วนที่สาคัญ ควรมีใบงานเป็นสื่อในการประกอบการเรียน
ควรมีใบงานให้กลับไปอ่านหลังเรียนจบบท เพื่อเป็นการทบทวนในการสอบ แบบฝึกเพื่อจบบทเพื่อทบทวนบทเรียน
อยากให้มีสื่อในการสอนที่ชัดเจนและดีกว่านี้ มีสื่อการสอนที่อ่านง่าย ทางด้าน Power Point มีตัวหนังสือไม่มาก
และสื่อเข้าใจง่าย มีความสวยงาม ทันสมัย
ด้านการวัดและประเมินผล พบว่า ผู้เรียนให้คาอธิบายไว้ดังต่อไปนี้ การวัดและประเมินผลเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่อาจารย์ได้วางเกณฑ์ไว้ก่อนเรียน อาจารย์มีการวัดและประเมินผลตามระยะเวลา และการประเมินตรงตาม
มาตรฐาน
สรุปได้ว่า การเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนทั้ง 4 ด้าน มีความสัมพันธ์กันเพื่อให้เกิดการพัฒนา
กับผู้เรียนในอนาคต และสิ่งที่สะท้อนกับผู้เรียนในรายวิชานี้ คือ ผู้เรียนเมื่อออกไปฝึกปฏิบัติ ณ สถานประกอบการ
จะขาดความมั่นใจ และทักษะที่ขาดการฝึกฝน ตลอดจนทักษะทางภาษาอังกฤษในการสื่อสารสาหรับงานโรมแรมที่
ผู้สอนสามารถนามาพัฒนาในการจัดการเรียน การสอนในครั้งต่อไป สิ่งที่สะท้อนในเรื่องการผลิตบัณฑิตและองค์
ความรู้ นั ก ศึ ก ษามี จิ ต ในการบริ ก าร มี ค วามรู้ ใ นรายวิ ชาสามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ การปฏิ บั ติ งานในสถาน
ประกอบการได้ และสิ่งที่ สถานประกอบการต้องการและมีในตัวผู้เรียนคือ มารยาทแบบไทย ที่ผู้เรียนแสดงความ
อ่อนน้อม ถ่อมตน มีมารยาท การเคารพ การไหว้ ยิ้มทักทาย ตลอดจนสามารถทางานเป็นที มและเข้ากับเพื่อน
ร่วมงานได้เป็นอย่างดี ดังภาพสรุปที่ 1
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ภาพที่ 1 การเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ที่มา โอปอล์ รังสิมันตุชาติ การสรุปผลตามวัตถุประสงค์ที่ 2
สรุปได้วว่า การเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนทั้ง 4 ด้าน มีความสัมพันธ์กันเพื่อให้เกิดการพัฒนา
กับผู้เรียนในอนาคต และสิ่งที่สะท้อนกับผู้เรียนในรายวิชานี้ คือ ผู้เรียนเมื่อออกไปฝึกปฏิบัติ ณ สถานประกอบการ
จะขาดความมั่นใจ และทักษะที่ขาดการฝึกฝน ตลอดจนทักษะทางภาษาอังกฤษในการสื่อสารสาหรับงานโรมแรมที่
ผู้สอนสามารถนามาพัฒนาในการจัดการเรียน การสอนในครั้งต่อไป สิ่งที่สะท้อนในเรื่องการผลิตบัณฑิตและองค์
ความรู้ นั ก ศึ ก ษามี จิ ต ในการบริ ก าร มี ค วามรู้ ใ นรายวิ ชาสามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ การปฏิ บั ติ งานในสถาน
ประกอบการได้ และสิ่งที่ สถานประกอบการต้องการและมีในตัวผู้เรียนคือ มารยาทแบบไทย ที่ผู้เรียนแสดงความ
อ่อนน้อม ถ่อมตน มีมารยาท การเคารพ การไหว้ ยิ้มทักทาย ตลอดจนสามารถทางานเป็นทีมและเข้ากับเพื่อน
ร่วมงานได้เป็นอย่างดี
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สรุปผล (Discussion)
จากการประมวลเอกสารทางด้านทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทาให้ผู้วิจัยสามารถสรุป ข้อมูล แต่
ละข้อมีรายละเอียดดังต่อไปนี้จากการศึกษา กลุ่มประชากรในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ 4 มีการปฏิบัติมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.34 (SD 0.67) การเข้าเรียนและวิธีการเรียน เป็นปัจจัยที่ไม่มีผลกระทบ ต่อสภาพปัจจุบันในการ
จัดการเรียนการสอน สาหรับปัญหาการจัดการเรียนการสอน ภาพรวมมี ปัญหาอยู่ ใน ระดับ 1 มีปัญหาน้อยที่สุด
มีค่าเฉลี่ย 1.38 (SD 0.16) ไม่มีผลกระทบต่อปัญหาการจัดการเรียน การสอน แต่จานวนครั้งของการเข้าเรียน และ
วิธีการเรียนเป็นปัจจัยสาคัญ เพราะรายวิชา 1653301z หลักการจัดการโรงแรมและศิลปะการต้อนรับในการบริการ
สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิชาที่เน้นทฤษฎีที่มีเนื้อหาก่อนการนาไปปฏิบัติเป็น
ส่วนใหญ่ และนักศึกษาไม่เคยศึกษารายวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นพื้นฐานมาก่อน หากนักศึกษาขาดเรียนหรือเข้า
เรียนไม่ตรงเวลาหลายครั้ง จะทาให้เรียนไม่รู้เรื่อง และตามเพื่อนไม่ทั นเพราะวิธีการเรียนการสอนส่วนใหญ่เน้นการ
บรรยาย ซักถาม-ตอบ และการทบทวนในชั้นเรียนทุกคาบเรียนพร้อมทั้งมีการมอบหมายให้นักศึกษาศึกษาด้วย
ตนเองทุกสัปดาห์ และนามาซักถาม-ตอบ และการทบทวนในคาบถัดไป ดังนั้น จานวนครั้งของการเข้าเรียน และ
วิธีการเรียน จึงเป็นปัจจัยสาคัญที่สุดที่ทาให้เกิดปัญหาต่อการจัดการเรียนการสอน
จากการศึ ก ษาความคิ ดเห็ น ของกลุ่ม ตัว อย่ า งเกี่ ย วกั บ สภาพการจั ด การเรี ยนการสอนทั้ ง 4 ด้ า น คื อ
ด้านการสอนและเทคนิคการสอน ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์ ด้านสื่อประกอบการสอน ด้านการวัดและ
ประเมินผล ภาพรวมมีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.34 (SD=0.67) เมื่อพิจารณาสภาพการจัดการเรียน
การสอนรายด้านพบว่า ด้านบุคลิกลักษณะ ของอาจารย์ มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.56 (SD=0.55)
รองลงมา คือ ด้านการสอนและเทคนิคการสอน มี ค่าเฉลี่ย 4.31 (SD=0.07) ด้านการวัดและประเมินผล มีค่าเฉลี่ย
4.30 (SD=0.68) ส่วนด้านสื่อประกอบการสอน มีการปฏิบัติน้อยสุด มีค่าเฉลี่ย 4.20 (SD =0.76) ซึ่งหากประเมิน
ค่าเฉลี่ย ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 ด้าน ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก สรุปได้ว่าอาจารย์ผู้สอนมีการเตรียม
ความพร้อมในจัดเตรียมการสอนเป็นอย่างดี
ปัญหาการจัดการเรียนการสอน
จากการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียน การสอนทั้ง 4 ด้าน คือ
ด้านการสอนและเทคนิคการสอน ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์ ด้านสื่อประกอบ การสอน และด้านการวัดและ
ประเมินผล ภาพรวมของปัญหาการจัดการเรียน การสอนอยู่ในระดับน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 1.35 (SD = 1.21) เมื่อ
พิจารณาปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายด้าน พบว่า ด้านการสอนและเทคนิคการสอน มีปัญหาการจัดการเรียน
การสอนอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 1.49 (SD = 1.24) รองลงมา ด้านการวัดและประเมินผล มีการปฏิบัติ มี
ค่าเฉลี่ย 1.40 (SD = 1.29) ด้านสื่อประกอบการสอน มีค่าเฉลี่ย 1.36 (SD = 1.18) และด้านบุคลิกลักษณะของ
อาจารย์ มีปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 1.18 (SD = 1.13)
ทาให้ผู้วิจัยสามารถสรุปสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหลักการโรงแรมและศิลปะ
การต้อนรับในการบริการไว้ ดังนี้ 1. ด้านการสอนและเทคนิคการสอนอาจารย์ควรแจ้งจุดมุ่งหมาย/จุดประสงค์ เชิง
พฤติ ก รรมทุ ก บทเรี ย นและเกณฑ์ ก ารวั ด และประเมิ น ผลการสอนชั ด เจน ควรเตรี ย มสอนเป็ น อย่ า งดี 2. ด้ า น
บุคลิกลักษณะของอาจารย์ อาจารย์แต่งกายสุภาพ เรี ยบร้อยเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาในสายงาน เหมาะสมต่อ
การสอนรายวิชา 1653301z หลักการจัดการโรงแรมและการต้อนรับในการบริการ 3. ด้านสื่อประกอบการสอน
อาจารย์ใช้ตารา/เอกสารประกอบการสอนวิชา 1653301z หลักการจัดการโรงแรมและการต้อนรับในการบริการ
อาจารย์ใช้สื่อเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ประกอบการบรรยายทุกบท นักศึกษาสามารถเข้าใจและเรียนรู้เนื้อหาได้ดี
ขึ้น และ 4. ด้านการวัดและประเมินผล อาจารย์มีการกาหนดเกณฑ์การประเมินสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม โดยแจ้งให้นักศึกษาทราบถึง แนวทางการทดสอบล่วงหน้า เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนและการผลิต
บัณฑิตต่อไป
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อภิปรายผล
จากการประมวลเอกสารทางด้านทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทาให้ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล แต่ละข้อมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ จากการศึกษา จาแนกตาม เพศ ชั้นปี การเข้าเรียนและวิธีการ
เรียน พบว่า สภาพการจัดการเรียนการสอน ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ 4 มีการปฏิบัติมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
4.34 (SD 0.67) เมื่อพิจารณาพบว่า เพศ ชั้นปี การเข้าเรียนและวิธีการเรียน เป็นปัจจัยที่ไม่มีผลกระทบ ต่อสภาพ
ปัจจุบันในการจัดการเรียนการสอน สาหรับปัญหาการจัดการเรียนการสอน ภาพรวมมี ปัญหาอยู่ใน ระดับ 1 มี
ปัญหาน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 1.38 (SD 0.16) เมื่อพิจารณาพบว่า การเปรียบเทียบผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ
ชั้นปี
ด้ า นการสอนและเทคนิ ค การสอน ด้ า นการสอนการเตรี ย มการสอนเป็ น ขั้ น ตอนแรกของการจั ด
กระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ดังนั้นครูผู้สอนจาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจถึง หลักการเตรียมการสอนเพื่อเป็น
การเชื่อมโยงเข้าสู่กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยทั่วไปแล้วการเตรียมการสอนจะประกอบด้วย
หลักการ 2 ประการ คือ การสารวจความต้องการ และการเตรียมการ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ,
2543 : 22-24) โดยระบุวิธีสอน เวลาที่ใช้สอน วัสดุอุปกรณ์ไว้อย่างชัดเจนในแต่ละหัวข้อที่สอน และใช้วิธีสอนที่
หลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา และเทคนิค การสอน ต้องเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายขึ้น ได้แก่ การยกตัวอย่าง
การใช้คาถาม การอภิปราย การนาเสนอผลการค้นคว้า เป็ นต้น พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม แสดงความ
คิดเห็น ประชุม พูดคุย ให้คาแนะนา และรับฟังข้อคิดเห็นของนักศึกษาที่แตกต่างหรือขัดแย้งจากอาจารย์ผู้สอน ซึ่ง
ผู้วิจัยเห็นด้วยกับข้อคิดเห็นของ ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี (2541 : 40-47) ที่ได้กล่าวว่า ปัญหาสาคัญ
ประการหนึ่งของระบบการศึกษาไทย คือ ขาดกระบวนการเรียนรู้ที่ดี ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 ในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษาได้ระบุว่า กระบวนการเรียนการสอนจะต้องยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ ดังนัน้
การวิจัยเพื่อค้นหารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ดีที่เน้ นผู้เรียน เป็นสาคัญจึงเป็นสิ่งจาเป็น รวมถึงอาจารย์ควร
ใช้ภาษาในการสอนที่นักศึกษาสามารถเข้าใจได้ง่ายและเหมาะสมกับเนื้อหา โดยใช้คาถามหรือกิจกรรมการสอนที่
กระตุ้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ หรือวิจารณ์ตามเพราะวิธีสอนรายวิชา 1653301z หลักการจัดการโรงแรมและการ
ต้อนรับในการบริการ ใช้วิธีการบรรยายองค์ประกอบของการบรรยาย คือ เนื้อหาสาระที่จะบรรยาย ขั้นตอนสาคัญ
คือ การเตรียมเนื้อหาสาระ การบรรยาย (พูด บอก เล่า อธิบาย) และการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจาก
การบรรยาย ดังนั้น วิธีสอนโดยใช้การ บรรยาย คือ กระบวนการหรือขั้นตอนที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด โดยการเตรียมเนื้อหาสาระที่จะบรรยาย เพื่อบรรยาย คือ พูด บอก เล่า อธิบาย
เนื้อหาสาระหรือสิ่งที่ต้องการสอนแก่ผู้เรียนและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนวิธีใดวิธีหนึ่ง (ทิศนา แขมมณี ,
2545: 325-327) ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนได้ใช้เกมส์ (Game) กรณีตัวอย่าง (Case) และการทัศนศึกษา (Field Trip)
เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น (ทิศนา แขมมณี , 2545: 325-327) ซึ่งสามารถนามาใช้ในการแก้ปัญหา
การสอน
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สรุปได้ว่าด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์ อาจารย์แต่งกายสุภาพ เรียบร้อยเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา
ในสายงาน เหมาะสมต่อการสอนรายวิชา 1653301z หลักการจัดการโรงแรมและการต้อนรับในการบริการ ซึ่งการที่
ครูมีบุคคลิกภาพดีเป็นผลต่อครูในการดาเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธุ์ (2545
: 4-5, 9) อธิบายไว้ว่า อาจารย์เข้าสอนตรงเวลาทุกครั้ง ใช้วาจาที่สุภาพเหมาะสมกับนักศึกษา และสามารถควบคุม
อารมณ์ในขณะสอนได้ดี ถือว่าผู้สอนมีบุคลิกภาพทางสังคมที่ดี ได้แก่ 1. อารมณ์ขัน 2. อารมณ์ดี 3. อารมณ์เย็น และ
4. ความฉลาดทางอารมณ์ผู้สอนควรสอนโดยการสอดแทรกคุณธรรม/ จริยธรรม/ จรรยาบรรณวิชาชีพ/ ค่านิยม
ระหว่างการสอนมากกว่านี้ สอดคล้องกับนักวิชาการอีกท่านที่ได้อธิบายเรื่องบุคลิกลักษณะอาจารย์โดยผู้วิจัยเห็น
ด้วยกับข้อคิดเห็นของธีรศักดิ์ อัครบวร (2542 : 94-95) ได้ให้แนวคิดในการพัฒ นาบุ คลิกภาพของครู ไว้ว่า
กระบวนการในการพัฒนาบุคลิกภาพมี 4 ขั้นตอน คือ 1. การวิเคราะห์ตนเอง (Self analysis) 2. การปรับปรุง
ตนเอง (Self improvement) 3. การฝึ ก ฝนตนเอง (Self discipline) และ 4. การประเมิ น ผลตนเอง (Self
evaluation)
ด้ า นสื่ อ ประกอบการสอน สรุ ป ได้ ว่ า ด้ า นสื่ อ ประกอบการสอน อาจารย์ ใ ช้ ต ารา/เอกสารประกอบ
การสอนวิ ช า 1653301z หลั ก การจั ด การโรงแรมและการต้ อ นรั บ ในการบริ ก าร สอดคล้ อ งกั บ เนื้ อ หา
ที่สอน อาจารย์ใช้สื่อเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น PowerPoint, VDO Presentation ประกอบการบรรยายทุก
บท เมื่อใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาสามารถเข้าใจและเรียนรู้เนื้อหาได้ดีขึ้น อาจารย์แจ้งรายชื่อ
หนังสือและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จะศึกษาค้นคว้า ได้ด้วยตนเอง เช่น Website ที่เกี่ยวข้องกับโรงแรม
ธุรกิจโรงแรมตลอดจนอุตสาหกรรมบริการ แต่ควรใช้สื่อ E-Learning เช่น อินเทอร์เน็ต (Internet) มาช่วยเสริมให้
การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้มากกว่านี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการ การศึกษา
แห่งชาติที่ได้ดาเนินการรวบรวมแนวคิดทางทฤษฎีการเรียนรู้และเสนอแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ ดังนี้
1. จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คลให้ ผู้ เ รี ย นได้ พั ฒ นาเต็ ม ตาม
ความสามารถทั้งด้านความรู้ จิตใจ อารมณ์และทักษะต่างๆ 2. ลดการถ่ายทอดเนื้อหาวิชาลงผู้เรียนกับผู้สอนมี
บทบาทร่วมกันใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนจากสถานการณ์จริงที่เป็น
ประโยชน์ แ ละสั ม พั น ธ์ กั บ ชี วิ ต จริ ง เรี ย นรู้ ค วามจริ งในตั ว เองและความจริ ง ในสิ่ งแวดล้ อ มจากแหล่ งเรี ย นรู้ ที่
หลากหลาย
ด้ า นการวั ด และประเมิ น ผล อาจารย์ มี ก ารก าหนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น สอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์
เชิงพฤติกรรมโดยแจ้งให้นักศึกษาทราบถึง แนวทางการทดสอบล่วงหน้า เช่น ทดสอบย่อย พร้อมจัดให้มีการทดสอบ
ย่อยระหว่างเรียนและการทดสอบปลายภาคตามที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ ก่อนการประเมินผล ผู้สอนมีการทบทวนเนื้อหา
หรือเฉลยข้อสอบ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจบทเรียนมากขึ้น หลังจากนั้นได้มีการปรับปรุ งกระบวนการจัดการ
สอนจากผลการประเมินการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับการวัดผลการประเมินผลตามสภาพจริง (กระทรวงศึกษาธิการ
2546 : 105) เป็นการวัดผลและ ประเมินผลเหมาะสมในปัจจุบันเพราะเป็นการวัดที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้
ตามสภาพจริงมีการกาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ในการประเมิน มีการกาหนดขอบเขตองค์ประกอบของสิ่งที่
ประเมิน พร้อมระบุเกณฑ์การประเมิน มีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการประเมินพร้อมทั้งนาผลการ
ประเมินไปพัฒนาผู้เรียน และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลที่ครอบคลุมลักษณะทั้ง 3
ด้าน คือ พุทธพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย อีกทั้งเปิดโอกาส ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม แต่ควรจะปรับปรุงการแจ้งผล
การทดสอบของนักศึกษาให้ ทราบหลังจากการสอบทุกครั้ง
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การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การถ่ายโอน
ความร้อน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Relax Learning Easy
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุกูลนารี
The Development teamwork skills in science for heat transfer by the
Relax Learning Easy learning management model for Mathayomsuksa 1
students Anukoolnaree School
อัญชลี อาจอานวย1 พรพิมล โถแพงจันทร์2 และตะวัน ทองสุข3
Anchalee At-amnouy1, Ponpimon Thopangjan2 and Tawan Tongsuk3
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
Relax Learning Easy ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบ Relax Learning Easy กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12 ภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 40 คน โรงเรียนอนุกูลนารี อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มาโดยการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบ Relax Learning Easy ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้น Relax 2) ขั้น
Learning และ 3) ขั้น Easy เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) แผนการจัดการเรียนรูแ้ บบ Relax Learning Easy เรื่อง
การถ่ายโอนความร้อน มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 0.89 2) แบบประเมินทักษะการทางานเป็นทีม มีค่า
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 0.96 3) แบบประเมินความพึงพอใจ มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 1.00 สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ
ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบ Relax Learning Easy สามารถพัฒนาทักษะการ
ทางานเป็นทีมของนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 90.07 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 80 2) นักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ Relax Learning Easy อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55)
คาสาคัญ : ทักษะการทางานเป็นทีม ความพึงพอใจ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Relax Learning Easy
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ABSTRACT
The objectives of this research are 1) To develop teamwork skills by using the Relax
Learning Easy learning management model passed the criteria of 80 percent. 2) To study student
satisfaction by using the Relax Learning Easy learning management model. The sample in this
research is Mathayomsuksa 1/12 students, 2nd semester, academic year 2018, number 40 persons.
Anukoolnaree School, Mueang District, Kalasin Province. Acquired by selecting specific. By using the
Relax Learning Easy. Consists of the following steps 1) Step Relax 2) Steps Learning and 3) Steps
Easy. The tools used in the research are 1) Relax Learning Easy learning management plan for Heat
transfer with the content validity of 0.89. 2) Teamwork skills assessment form with the content
validity of 0.96. 3) Satisfaction assessment form with the content validity of 1.00. The statistics used
for data analysis are mean, standard deviation and percentage.
The results of the research were as follows : 1) Learning management by Relax Learning
Easy able to develop students' teamwork skills 90.07 percent, Which is higher than the set criteria
is 80 percent. 2) Students are satisfied with learning management according to Relax Learning Easy
format at the highest level. (The average is 4.55)
Keywords : Teamwork skills, satisfaction, Learning management model Relax Learning Easy.
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บทนา
ระบบการจัดการเรียนรู้ของไทยในปัจจุบัน ยังยึดติดที่บทบาทของครูเป็นจุดเด่น ที่มีรูปแบบการสอนแบบ
บรรยาย ครูสอนมาก ครูมีความรู้มาก บทบาทของครูในชั้นเรียนเลยมากตามไปด้วย แต่ในทางกลับกันตัวของ
นักเรียน ซึ่งเป็นผู้ได้รับฟังคาบรรยายจากครูกลับเกิดการเรียนรู้ที่น้อยมาก เมื่อมาถึงจุดนี้แล้วระบบการจัดการเรียนรู้
ควรต้องมีการปรับจากเดิม ต้องไม่ยึดติดกับรูปแบบการสอนแบบเดิม บทบาทของครูกับการเรียนรู้แบบใหม่ คือ การ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ครูต้องเน้นทักษะการปฏิบัติให้กับนักเรียน นักเรียนได้เรียนรู้จากการ ลงมือทา ซึ่ง
ความรู้ที่อยู่ในการปฏิบัตินั้นเป็นความรู้ที่ไม่ชัดเจนแต่ปฏิบัติได้ ทาแล้วได้ผลหรือไม่ได้ผล แต่เกิดการเรียนรู้ตรงนี้คือ
จุดที่สาคัญที่สุด เพราะฉะนั้นการจัดการเรียนรู้สมัยใหม่ต้องไม่ใช่ให้นักเรียนได้ความรู้อย่างเดียว แต่ต้องให้นักเรียน
ได้ฝึกทักษะด้วย (วิจารณ์ พานิช, 2556)
ทั ก ษะแห่ งศตวรรษที่ 21 ที่ จ ะช่ ว ยนั ก ศึ ก ษาได้ เ ตรี ย มความพร้ อ มในหลากหลายด้ า น รวมทั้ งระบบ
สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ได้ แ ก่ ม าตรฐานและการประเมิ น หลั ก สู ต รและการเรี ย นการสอน การพั ฒ นาอาจารย์
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนในศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องก้าวข้าม “สาระวิชา” ไปสู่
การเรียนรู้ “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” (21st Century Skills) ซึ่งครูจะเป็นผู้สอนไม่ได้ แต่ต้องให้นักเรียนเป็นผู้
ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูจะออกแบบการเรียนรู้ ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช (Coach) ครูเป็นผู้ร่วมเรียนรู้/
ร่วมศึกษา (co-learner/co-investigator) ครูเป็นพี่เลี้ยง Mentor และอานวยความสะดวก (Facilitator) ซึ่งทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 3R8C คือ 3R คือ Reading-อ่านออก, (W) Riting - เขียนได้, (A) Rithmatic -มี
ทักษะในการคานวณ 8C คือ Critical Thinking and Problem Solving : มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่าง
มี วิ จ ารณญาณ และแก้ ไ ขปั ญ หาได้ Creativity and Innovation : คิ ด อย่ า งสร้ า งสรรค์ คิ ด เชิ ง นวั ต กรรม
Collaboration Teamwork and Leadership : ความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา Communication
Information and Media Literacy : ทักษะในการสื่อสาร และการรู้เท่าทันสื่อ Cross-cultural Understanding :
ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม Computing and ICT Literacy : ทักษะ
การใช้คอมพิวเตอร์ และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี ซึ่งเยาวชนในยุคปัจจุบันมีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีอย่างมากหรือเป็น Native Digital ส่วนคนรุ่นเก่าหรือผู้สูงอายุเปรียบเสมือนเป็น Immigrant Digital แต่
เราต้องไม่อายที่จะเรียนรู้แม้ว่าจะสูงอายุแล้วก็ตาม Career and Learning Skills : ทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู้
Compassion : มีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นคุณลักษณะพื้นฐานสาคัญของทักษะขั้นต้นทั้งหมด
และเป็นคุณลักษณะที่เด็กไทยจาเป็นต้องมี (ธงชัย สิทธิกรณ์, 2559)
จากการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 ในระหว่าง วันที่ 26 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียน
อนุกูลนารี อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า การจัดการเรียนการสอนใช้ วิธีถ่ายทอดความรู้ด้วยการบอก แล้ว
ผู้เรียนลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนที่ครูกาหนด ครูจะจัดให้นักเรียนทากิจกรรมร่วมกัน แต่ปรากฏว่านักเรียนจะนั่งทา
กิจกรรมร่วมกัน แต่ต่างคนต่างทา บางกลุ่มก็จะไม่ยอมรับเพื่อนนักเรียนที่เรียนอ่อน ไม่มีการหมุนเวียนบทบาทหน้าที่
ในการทางาน ทาให้ผู้เรียนขาดทักษะการทางานเป็นทีม ขาดการวางแผนการทางาน ไม่มีการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน
ภาระงานจึงตกอยู่ที่นักเรียนบางคนในกลุ่มเท่านั้น
จากปัญหานักเรียนขาดทักษะการทางานเป็นทีม ผู้วิจัยจึงมองเห็นความสาคัญที่จะพัฒนาทักษะการทางาน
เป็ น ที ม โดยใช้ รู ป แบบการจั ดการเรียนรู้แ บบ Relax Learning Easy เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการท างานเป็ น ที มของ
นักเรียน ซึ่งมุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีลักษณะทั้ง การวางแผนการทางานร่วมกัน การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่ม การ
ให้ความร่วมมือของสมาชิก การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและการแสดงความคิดเห็น การแก้ ปัญหาภายใน
กลุ่ม นอกจากจะพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมแล้ว ผู้วิจัยยัง วัดความพึงพอใจของนักเรียนเพื่อนาข้อมูลและ
ข้อเสนอแนะที่ได้ไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Relax Learning Easy ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 80
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Relax Learning Easy
สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรียนมีทักษะการทางานเป็นทีม หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ Relax Learning Easy มีค่าเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม
2. นักเรียนมีความพึงพอใจ หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ Relax Learning Easy มีค่าความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด
กรอบแนวคิดการวิจัย
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะการทางานเป็นทีม ความพึงพอใจ โดยได้กาหนดกรอบ
แนวคิดในการศึกษาค้นคว้า ดังภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ
รู ป แบบการจัดการ
เรี ย นรู้ แ บบ Relax
Learning Easy

ตัวแปรตาม
1. ผลการพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมของนักเรียนโดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Relax Learning Easy
(ชนมน ตั้งพิทักษ์ไกร และคณะ, 2557)
2. ผลความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้
Relax Learning Easy (ทวีพงษ์ หินคา, 2554)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
- INITIATING
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 โรงเรียนอนุกูลนารี อาเภอเมือง จังหวัด
STRUCTURE
กาฬสินธุ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จานวน 17 ห้อง รวมทั้งสิ้น 659 คน
กลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 40 คน โรงเรียนอนุกูลนารี
อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Relax Learning Easy รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง การถ่ายโอน
ความร้อน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 1 แผน เวลา 2 ชั่วโมง
2. แบบประเมินทักษะการทางานเป็นทีมในศตวรรษที่ 21 โดยผู้วิจัยได้พิจารณาวัดทักษะการทางานเป็น
ทีม ที่แสดงออกมาจากความสามรถของนักเรียนที่ประกอบด้วย การวางแผนการทางานร่วมกัน การแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบในกลุ่ม การให้ความร่วมมือของสมาชิก การยอมรั บฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและการแสดงความคิดเห็น
การแก้ปัญหาภายในกลุ่ม และให้คะแนนแบบรูบริคส์ (Rubric Score) ใช้เกณฑ์แปลผลความรู้ 3 ระดับ ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 80 (วาสนา ประวาลพฤกษ์, 2554)
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ระดับ 3 หมายถึง สามารถปฏิบัติได้เองโดยไม่ต้องช่วยเหลือ
ระดับ 2 หมายถึง ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงอีกเล็กน้อย ถึงจะใช้ได้
ระดับ 1 หมายถึง ครูอาจต้องสอนใหม่ ให้งานทาใหม่ (พร้อมทั้งให้คาแนะนาช่วยเหลือ)
3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ Relax Learning Easy ได้กาหนดรายการประเมินไว้
จานวน 10 ข้อ เกณฑ์การประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ Rating scal (Likert, 1932) ดังนี้
เกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
4.51-5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจระดับมากที่สุด
3.51-4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจระดับมาก
2.51-3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจระดับปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจระดับน้อย
1.00-1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษาวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดย
ดาเนินการวิจัยตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1. ผู้วิจัยติดต่อศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูเพื่อจัดทาหนังสือไปยังโรงเรียนที่ผู้วิจัยเลือกนักเรียนเป็น
กลุ่มเป้าหมายและติดต่อประสานงานเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ดาเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ Relax Learning Easy ผู้วิจัยได้บันทึกพฤติกรรม
นักเรียนในแบบประเมินทักษะการทางานเป็นทีม ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้มี 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 Relax (15 นาที) การเช็คชื่อสร้างสรรค์และการใช้จิตศึกษาแบบ Brain gym เพื่อเป็นการ
ผ่อนคลายก่อนเริ่มเรียน พร้อมทั้งแจกหมวกที่มีอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ติดอยู่ เพื่อเป็นการแบ่งกลุ่มให้กับนักเรียน
จานวน 8 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน การแบ่งกลุ่มทาโดยการสุ่ม
ขั้นที่ 2 Learning (70 นาที) ประกอบด้วยกระบวนการ 3 ขั้นตอน
1. เบิกสติปัญญา คือ นักเรียนวาดภาพความร้อนที่เคยเห็นในชีวิตประจาวัน ตามจินตนาการของ
นักเรียน เพื่อเป็นการเชื่อมโยงความรู้ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาการเรียนพร้อมทั้งตอบคาถาม (เทคนิคคาถามก้นร้อน)
2. เบิกความรู้ คือ การอธิบายหรือการสาธิตการถ่ายโอนความร้อน เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ให้กับ
นักเรียน และเล่นเกมบัตรคา (ประเมิน FM และประเมินทักษะการทางานเป็นทีม)
3. ปลุกความคิด คือ ปลุกความคิดร่วมกันภายในกลุ่ม โดยครูและนักเรียนร่วมกันทาการทดลอง
การถ่ายโอนความร้อน (ประเมินทักษะการทางานเป็นทีม)
ขั้นที่ 3 Easy (15 นาที) นักเรียนนาเสนอผลการทดลองของกลุ่มตนเอง และสรุปความรู้ที่ได้เรียน
ภายในวันนี้ (เทคนิคผู้สื่อข่าวแบบสุ่ม) ครู นักเรียน ร่วมกันประเมินผลงาน (ประเมินทักษะการทางานเป็นทีม)
3. เมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู้แล้วทาการประเมินการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
- นักเรียนทาแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ Relax Learning Easy
4. ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากคะแนนการประเมินทักษะการทางานเป็นทีมในศตวรรษที่ 21 และแบบวัด
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ Relax Learning Easy ไปวิเคราะห์
ด้วยวิธีการทางสถิติ
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิ์ภาพของ แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Relax
Learning Easy แบบประเมินทักษะการทางานเป็นทีมในศตวรรษที่ 21 และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Relax Learning Easy ดังนี้
1. การวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
2. ตรวจให้คะแนนแบบประเมินทักษะการทางานเป็นในศตวรรษที่ 21 และหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. ตรวจแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Relax Learning
Easy และหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทักษะการทางานเป็นทีม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบ Relax Learning Easy เรื่อง การถ่ายโอนความร้อน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุกูลนารี
และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Relax Learning Easy ผู้วิจัย ได้
นาเสนอผลการวิเคราะห์และการทดลองใช้รูปแบบการ จัดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์การวิจัยตามลาดับดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ทักษะการทางานเป็นทีม หลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Relax Learning Easy
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน หลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Relax Learning
Easy
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ทักษะการทางานเป็นทีม หลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Relax Learning Easy
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
̅
ทักษะ
N
คะแนน
𝐏
𝐒. 𝐃.
𝐗
1. การวางแผนการทางานร่วมกัน
40
3
2.75
91.67
0.44
2. การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่ม
40
3
2.75
91.67
0.44
3. การให้ความร่วมมือของสมาชิก
40
3
2.88
96.00
0.33
4. การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
40
3
2.50
83.33
0.51
และการแสดงความคิดเห็น
5. การแก้ปัญหาภายในกลุ่ม
40
3
2.63
87.67
0.49
เฉลี่ยรวม
40
3
2.70
90.07
0.44
จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการวิเคราะห์ทักษะการทางานเป็นทีมของนักเรียน หลังใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบ Relax Learning Easy เรื่อง การถ่ายโอนความร้อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 40 คน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.70 คะแนน จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.07 ของคะแนนเต็ม สรุปได้ว่า นักเรียนมีทักษะ
การทางานเป็นทีม สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 80
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หลังจากนาแผนการจัดการเรียนรูแ้ บบ Relax Learning Easy เรื่อง การถ่ายโอนความร้อน ไปใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการ สอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12 จานวน 40 คน พบว่ามีค่าคะแนนคิดเป็นร้อย
ละของทักษะการทางานเป็นทีม ในการออกแบบการจัดกิจกรรมการสอนให้กับผูเ้ รียน โดยรวมแบ่งออกเป็น 5
ทักษะ คือ การวางแผนการทางานเป็นทีม การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่ม การให้ความร่วมมือของสมาชิก การ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและการแสดงความคิดเห็น และการแก้ปัญหาภายในกลุม่ ซึ่งมีค่าคะแนนคิดเป็น
ร้อยละเท่ากับ 91.67, 91.67, 96.00, 83.33, และ 87.67 เรียงตามลาดับ จะเห็นได้ว่า การให้ความร่วมมือของ
สมาชิก คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละอยู่ในระดับ สูงสุด รองลงมาคือ การวางแผนการทางานเป็นทีม การแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบในกลุม่ การแก้ปัญหาภายใน และการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและการแสดงความคิดเห็น
สามารถแสดงดังแผนภูมิที่ 1 ได้ดงั ต่อไปนี้

แผนภูมิแสดงผลการวิเคราะห์ทักษะการทางานเป็นทีม
120

ค่าคะแนนคิดเป็นร้อยละ

100

91.67

96.00

91.67

83.33

87.67

80
60
40
20
0

1

2

3

4
5
พฤติกรรมนักเรียน

1. การวางแผนการทางานร่วมกัน
2. การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่ม
3. การให้ความร่วมมือของสมาชิก
4. การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและการแสดงความคิดเห็น
5. การแก้ปัญหาภายในกลุ่ม

แผนภูมิที่ 1 แสดงค่าคะแนนการวิเคราะห์ทักษะการทางานเป็นทีมคิดเป็นร้อยละโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบ Relax Learning Easy
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน หลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Relax Learning Easy
กิจกรรม
N
คะแนน
1. การจัดสภาพห้องเรียน
40
5
2. เนื้อหาที่สอนสอดคล้องกับชีวิต
40
5
และทันสมัย
3. กิจกรรมการเรียนสอดคล้องกับ
40
5
จุดประสงค์การเรียน
4. กิจกรรมการเรียนสนุกและ
40
5
น่าสนใจ
5. ครูส่งเสริมให้นักเรียนทางาน
40
5
ร่วมกันเป็นกลุ่ม/ทีม
6. ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิด
40
5
ริเริม่ และรู้จักวิพากษ์วิจารณ์
7. ครูใช้วิธีการสอนหลายวิธี
40
5
8. นักเรียนมีส่วนร่วมใน
40
5
การประเมินผลการเรียน
9. นักเรียนนาความรู้จากวิชานี้ไปใช้
40
5
ในชีวิตประจาวัน
10. นักเรียนทราบเกณฑ์
40
5
การประเมินผลล่วงหน้า
เฉลี่ยรวม
40
5
เกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
4.51-5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจระดับมากที่สุด
3.51-4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจระดับมาก
2.51-3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจระดับปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจระดับน้อย
1.00-1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด

̅
X
4.05
4.48

S. D.
0.60
0.55

ระดับคุณภาพ
มาก
มากที่สุด

4.75

0.44

มากที่สุด

4.78

0.48

มากที่สุด

4.78

0.53

มากที่สุด

4.55

0.55

มากที่สุด

4.73
4.75

0.45
0.49

มากที่สุด
มากที่สุด

4.58

0.55

มากที่สุด

4.08

0.92

มาก

4.55

0.56

มากที่สุด

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน หลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
Relax Learning Easy เรื่อง การถ่ายโอนความร้อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 40 คน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.55
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน สรุปได้ว่า นักเรียน มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Relax
Learning Easy อยู่ในระดับมากที่สุด
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สรุปผลการวิจัย
จากการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Relax Learning Easy เพื่อพัฒนาทักษะการทางานเป็น
ทีมของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยทาการทดลอง และเก็บรวบรวม ข้อมูลแล้วนาผลที่ได้ไปวิเคราะห์ สรุป
ผลได้ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ทักษะการทางานเป็นทีมของนักเรียน หลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Relax
Learning Easy เรื่อง การถ่ายโอนความร้อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 40 คน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.70 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.07 ของคะแนนเต็ม สรุปได้ว่า นักเรียนมีทักษะการทางานเป็นทีม สูง
กว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 80
2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน หลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Relax Learning
Easy เรื่อง การถ่ายโอนความร้อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 40 คน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.55 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 5 คะแนน สรุปได้ว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Relax Learning Easy อยู่ใน
ระดับมากที่สุด
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Relax Learning Easy ซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการพัฒนากิจกรรม
อย่างมีขั้นตอนภายใต้กรอบแนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจนได้รูปแบบขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนดังที่กล่าวมาข้างต้น และได้นารูปแบบของกิจกรรมที่พัฒนาขึ้ นไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12
โรงเรียนอนุกูลนารี ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งผลการทดลองพบว่าขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ได้พัฒนาขึ้นมีรายละเอียดที่น่าสนใจจากการทดลองดังนี้
1. ทักษะการทางานเป็นทีมของนักเรียน หลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Relax Learning Easy
เรื่อง การถ่ายโอนความร้อน นักเรียนมีทักษะการทางานเป็นทีมเฉลี่ย เท่ากับ 2.70 คะแนน จากคะแนนเต็ม 3
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.07 ของคะแนนเต็ม พบว่า จานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะการทางาน
เป็นทีมหลังการพัฒนากับเกณฑ์ ร้อยละ 80 คิดเป็นร้อยละ 100 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีการพัฒนาทักษะการ
ทางานเป็นทีม ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Relax Learning Easy
ซึ่งมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 3 ขั้นตอน
ผู้วิจัยได้ออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Relax Learning Easy และปรับปรุงขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้ให้มีความเหมาะสมกับกิจกรรม และสามารถพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมของนักเรียนให้ครบทุกด้าน โดย
ในแผนการจัดการเรียนรู้จะให้นักเรียนได้ดาเนินกิจกรรมเป็นกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เพื่อนทุกคนในกลุ่ม รวมทั้งสามารถทากิจกรรมผ่านขั้นตอนการประเมินครบทุกกิจกรรม ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นขั้นตอน
การจัดการเรียนรู้ ปรากฏผลดังนี้
ขั้น 1) Relax คือ การผ่อนคลายนักเรียน โดยการเช็คชื่อสร้างสรรค์ ครูให้นักเรียนได้พูดชื่อสัตว์แทนการ
พูด มาค่ะ/มาครับ ทาให้ นักเรียนมีความตื่นเต้นเพราะกลัวชื่อสัตว์ซ้าเพื่อน และการใช้จิตศึกษาแบบ Brain gym
เพื่อเป็นการผ่อนคลายก่อนเริ่มเรียน พร้อมทั้งแจกหมวกอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการแบ่งกลุ่มให้กับ
นักเรียน โดยจะแบ่งกลุ่มนักเรียนทั้งหมด 8 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน
ขั้น 2) Learning (เรียนรู้) ประกอบด้วย 3 ขั้น
ขั้นเบิกสติปัญญา คือ การเรียกสติปัญญาของนักเรียน โดยการให้นักเรียนวาดภาพสิ่งที่ เ ห็ น ใน
ชีวิตประจาวัน ตามหัวข้อที่ครูกาหนด ทาให้นักเรียนได้นึกภาพสิ่งที่เกิดในชีวิตประจาวัน และยัง เป็นการเชื่อมโยง
ความรู้ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาการเรียนพร้อมทั้งตอบคาถาม (เทคนิคคาถามก้นร้อน)
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ขั้นเบิกความรู้ คือ ครูสอนโดย การอธิบายและสาธิต แทนการอ่านท่องจาในหนังสือ เพื่อสอดเพิ่ม
ความรู้ให้แก่นักเรียน พร้อมทั้งเล่นเกมเพื่อตอกย้าความเข้าใจ โดยขั้นนี้จะประเมินทักษะการทางานเป็นทีมทาง
วิทยาศาสตร์ด้านการให้ความร่วมมือของสมาชิก
ขั้นปลุกความคิด คือ การจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจากการสอน การสาธิต และ
ทาการทดลอง โดยขั้นนี้จะประเมินทักษะการทางานเป็นทีมทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 5 ทักษะ คือ การวางแผนการ
ทางานร่วมกัน การแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบในกลุ่ม การให้ความร่วมมือของสมาชิก การยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นและการแสดงความคิดเห็น และการแก้ปัญหาภายในกลุ่ม
ขั้น 3) Easy คือ การให้นักเรียนนาเสนอผลการทดลองและสรุปสิ่งที่ได้เรียนในวันนี้อย่างง่ายโดยขั้นนี้จะ
ประเมินทักษะการทางานเป็นทีมทางวิ ทยาศาสตร์ด้านการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและการแสดงความ
คิดเห็น
จากการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว กิจกรรมในแต่ละขั้นจะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม
ทั้ง 5 ทักษะ คือ การวางแผนการทางานร่วมกัน การแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบในกลุ่ม การให้ความร่วมมือของสมาชิก
การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและการแสดงความคิดเห็น และการแก้ปัญหาภายในกลุ่ม ซึ่งมีค่าคะแนนคิดเป็น
ร้อยละเท่ากับ 91.67, 91.67, 96.00, 83.33, และ 87.67 เรียงตามลาดับ จะเห็นได้ว่า การให้ความร่วมมือของ
สมาชิก คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละอยู่ในระดับ สู งสุด รองลงมาคือ การวางแผนการทางานเป็นทีม การแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบในกลุ่ม การแก้ปัญหาภายใน และการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและการแสดงความคิดเห็น จาก
ตารางที่ 1 จะเห็นได้การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและการแสดงความคิดเห็นจะมีค่าน้อยที่สุด มีค่าร้อยละ
เฉลี่ยเท่ากับ 83.33 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในขั้น Easy ที่ได้ทาการสรุปผลการทดลองของแต่ละกลุ่ม นักเรียนมีสภาพ
การเรียนรู้ที่ต่างกัน ทาให้ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนในกลุ่มเท่าที่ควร ซึ่งต่างคนต่างความคิด เด็กแต่ละคน
ก็ล้วนแต่มีความคิดที่ต่างกัน ทาให้เกิดความขัด แย้งกันขึ้น จึงไม่มีการยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนในกลุ่ม และ
ยังเป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาน้อย ทาให้ไม่สามารถเปิดโอกาสให้ผู้เรียนถกเถียงกันเท่าที่ควร ซึ่งต่างจากการให้ความ
ร่วมมือของสมาชิกจะมีค่ามากที่สุด มีค่าร้อยละเฉลี่ยเท่ากับ 96.00 อาจเป็นเพราะว่ากิจกรรมขั้ นปลุกความคิด ที่
เน้นให้ผู้เรียนร่วมมือทาการทดลองภายในกลุ่มเป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาเหมาะสม ทาให้นักเรียนได้ทาการทดลองอย่าง
เต็มที่ นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการทางาน ทาให้นักเรียนมีความคุ้นเคยกันเข้าใจกันมากขึ้น จึงมีความตั้งใจทางาน
ร่วมกันอย่าสนุกสนาน และมีการเล่นเกมเพื่อทดสอบความรู้ ทั้งนี้กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
แสวงหาความรู้เป็นกลุ่มแต่ละขั้นตอนสามารถส่งเสริมทักษะการทางานเป็นทีมของนักเรียนได้ นักเรียนได้แบ่งหน้าที่
ตามความเหมาะสมของแต่ละคนในกลุม่ และได้ร่วมมือกัน วางแผนการดาเนินงานร่วมกัน มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
ในกลุ่ม การให้ความร่วมมือของสมาชิก การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและการแสดงความคิดเห็นและยัง
สามารถแก้ปัญหากันภายในกลุ่มได้ ดังที่ (ทิศนา แขมมณี, 2547) ได้กล่าวว่า การพัฒนาความสมารถในการทางาน
เป็นทีม ครูจาเป็นต้องจัดการเรียนการสอนที่มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย ๆ และ
สามารถแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ระหว่ า งกั น มี ค รู เ ป็ น ผู้ อ านวยความสะดวก ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ (ธนากร อร
รจนาวัฒน์, 2558) ที่ได้ศึกษาผลของการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์และการทางานเป็นทีม โดย
ใช้รูปแบบการแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะการ
ทางานเป็นทีม มีความสามารถในการทางานเป็นทีม มีความเป็นผู้นา รู้จักบทบาทหน้าที่ มีความร่วมมือในการ
ทางาน มีความรับผิดชอบและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่ น และสอดคล้องกับ (ชนมน ตั้งพิทักษ์ไกร และคณะ,
2557) ได้ ศึ ก ษา การพั ฒ นากิ จ กรรมการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เน้ น ผู้ เ รีย นเป็ น ส าคั ญ โดยใช้ ก ารเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมือ
(Cooperative Learning) เพื่ อ เสริ ม สร้า งทั ก ษะการท างานเป็ น ที ม กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ก ารงานอาชี พและ
เทคโนโลยี (การงานอาชีพ1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบารุงกรุงเทพมหานคร
พบว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ส่งผลให้นักเรียนมีความร่วมมือในการทางานเป็นทีม รู้จัก
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง ทาให้งานประสบความสาเร็จและมีประสิท ธิภาพ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
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การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) สามารถนาไปใช้เพื่อเสริมสร้างทักษะการทางานเป็นทีมของ
นักเรียนได้ จากเหตุผลที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าการพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สาหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถเกิดขึ้นได้จากการจัดการเรียนรู้แบบ Relax Learning Easy
2. ความพึงพอใจของนักเรียน หลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Relax Learning Easy เรื่อง การ
ถ่ายโอนความร้อน นักเรียนมีความพึงพอใจเฉลี่ย เท่ากับ 4.55 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ
มากที่สุด พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Relax Learning Easy และนักเรียนยังมี
ความสุข สนุกกับเรื่องที่เรียน ให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมอย่างเต็มที่ จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าการประเมิน
ด้านการจัดสภาพห้องเรียนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อาจเป็นเพราะว่าห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ม.1 เป็นห้องที่ใช้เรียน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกห้อง ทาให้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายสิ่งของหรือจัดตกแต่ง
ห้องเรียนเพิ่มเติมได้ เพราะเป็นห้องเรียนสาธารณะมีผู้ใช้ร่วมกันมากมาย ซึ่งต่างจากการประเมินด้านกิ จกรรมการ
เรียนสนุกและน่าสนใจ และด้านครูส่งเสริมให้นักเรียนทางานร่วมกันเป็นทีม/กลุ่ม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะกิจกรรมที่ครูได้ทาการออกแบบไว้ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Relax Learning Easy มีทั้งการให้ผู้เรียน
ได้เล่นเกมเพื่อทบทวนความรู้และยังมีการยกตัวอย่างสิ่งที่เห็นได้ในชีวิตประจาวัน และกิจกรรมที่ครูผู้สอนได้จัดทา
ขึ้นในแต่ละขั้นให้ผู้เรียนได้ร่วมกันระดมสมองทางานกันเป็ นกลุ่ม และรูปแบบที่ผู้วิจัยได้จัดทาขึ้นยังมีขั้ น ตอน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ทาให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ไม่เครียด
ไม่เบื่อหน่ายในการเรียน มีการตื่นตัวตลอดเวลา มีการเล่มเกมเพื่อทบทวนความรู้ มีการเสริมแรงให้กับนักเรียน
ในขณะการเล่นเกม เช่น การชมเชย การให้รางวัลสาหรับกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุด ทาให้นักเรียนมีความสุข เพราะได้
ทาในสิ่งที่ตนเองพึ งใจ ซึ่งสอดคล้องกับ (ทวีพงษ์ หินคา, 2554) ได้ให้ความหมายของความพึ งพอใจว่ า เป็น
ความชอบของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งสามารถลดความตึงเครียดและตอบสนองความต้องการของบุคคลได้ทาให้
เกิดความพึงพอใจต่อสิ่งนั้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
การจัดกิจกรรมโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Relax Learning Easy เป็นรูปแบบหนึ่งในการจัด
กิจกรรมที่มีความน่าสนใจ แต่ใช้เวลาในการเตรียมการสอนมาก ครูผู้สอนควรวางแผนบริหารเวลาในการจัดกิจกรรม
อย่างรัดกุม เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาการจัดกิจกรรม โดยใช้รูปแบบ Relax Learning Easy เพื่อพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม
กับรายวิชาอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
2. ควรมีการศึกษาการส่งเสริมหรือพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการ
สื่อสาร ทักษะการคิดวิเคราะห์ เป็นต้น
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การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
Learning for Fun สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายวิชาวิทยาศาสตร์
Developing creative skill by using Learning for Fun instrument for
Mathayomsuksa 1 in science subject
ราตรี ทองจรัส1 , พณัฐดา รูปชาติ1, พิมนภา หัสจันทอง1 และ วันวิสาข์ เพาะเจริญ2
Ratree Tongjarat1 , Panatda Rubchat1 , Pimnapa hatchantong1 and Wanwisa Pohjaroen2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
Learning for Fun 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
Learning for Fun กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 จานวน 22 คน วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คื อ 1) แผนการจั ด การเรีย นรู้ โ ดยใช้ รูป แบบการจั ดการเรีย นรู้ แ บบ Learning for Fun 2) แบบประเมิ นทั กษะ
ความคิดสร้างสรรค์ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Learning for
Fun สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ
ผลการวิจั ย พบว่ า 1) หลั ง การจัดการเรีย นรู้โ ดยใช้ รูป แบบการจัด การเรีย นรู้ แบบ Learning for Fun
สามารถพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.38 จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 82.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 70 2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบ Learning for Fun ในชั้นเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ4.73)
คาสาคัญ : ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ความพึงพอใจ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Learning for Fun

1

นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์,
Undergraduate Student General Science, Faculty of Education and Innovation, Kalasin University
2 อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา, Lecturer in General Science Faculty of
Education and Educational Innovation Kalasin University
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ABSTRACT
The purpose of this study were to investigate : 1) to develop creative skills by using
Learning for Fun learning management model 2) to study of satisfaction for Mathayomsuksa 1
student, The target group to this study included 22 Mathayomsuksa 1/1 during second. Semester
of 2018 ( 2561 ) school year. Kalasin College of Dramatic Arts , Muang District , Kalasin Province
There were 3 kinds of instrument using in this study 1) Knowledge Management plan of Learning
for Fun 2) The Evaluation of creative thinking 3) The Evaluation of satisfaction students with
Learning for Fun learning management model. The statistics used in this study were average value
( X ), standard deviation (S.D.) and percentage
The research Finding found that : 1) After Learning for Fun learnining model of student
can develop creative skills and the present average value at 3.38 ( score 4 point ) 82.00 percent
which is higher than the set criteria is 70 percent. 2)For students opinion on Learning for Fun
learning management model with satisfaction in the highest level.
Keywords Creative skills : Creative skills ; Learning for Fun management model ; science
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บทนา
ในปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกไม่ว่าจะเป็นด้าน สังคม วัฒนธรรม การสืบค้นหาข้อมูล หา
ความรู้ ต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างรวดเร็วทาให้ผู้คนต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยและปฏิเสธไม่ได้เลยว่ารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเช่นกัน จากแต่ก่อนจนถึง ปัจจุบันที่ยังมีการจัดการเรียนการสอนแบบ
บรรยายคือให้ครูผู้สอนเป็นศูนย์กลางมีหน้าที่มอบความรู้ให้ผู้เรียนเพียงฝ่ายเดียวโดยที่ผู้เรียนเป็นผู้รอรับความรู้จาก
ครูไม่ได้มีส่วนร่วมในชั้นเรียนทาให้ผู้เรียนไม่ได้พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์เท่าที่ควร สาระวิชาก็มีความสาคัญ
แต่ไม่เพียงพอสาหรับการเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ ๒๑ ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา (content หรือ
subject matter) ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของศิษย์ โดยครูช่วยแนะนา และช่วยออกแบบกิจกรรมที่
ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้ (วิจารณ์ พานิช 2555: 16-21)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545หมวด 4 แนวการ
จัดการศึกษา มาตรา 22 กาหนดไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความ สามารถในการจัดการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” (กระทรวงศึกษาธิการ,2545)
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ คือ วิธีการสาคัญที่สามารถสร้างและพัฒนาผู้เรียน ให้เกิด
คุณลักษณะต่างๆ ที่ต้องการในยุคโลกาภิวัตน์เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ให้ความ สาคัญกับผู้เรียน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนในเรื่องที่สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของตนเองและ
ได้ พั ฒ นา ศั ก ยภาพของตนเองอย่ า งเต็ ม ที่ ซึ่ งแนวคิ ด การ จั ด การศึ ก ษานี้ เ ป็ น แนวคิ ด ที่ มี รากฐานจากปรัชญา
การศึกษาและทฤษฎีการเรียนรู้ ต่าง ๆ ที่ได้พัฒนามาอย่าง ต่อเนื่องยาวนาน และเป็นแนวทางที่ได้รับการพิสูจน์ว่า
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตาม ต้องการอย่างได้ผล (วัฒนาพร ระงับทุกข์. 2542)
จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะนา รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Learning for Fun มาใช้
แก้ปัญหานักเรียนไม่มีส่วนร่วมในชั้นเรียน เพื่อนามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 รายวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ เป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและเน้นพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 นาไปสู่การเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Learning for Fun เป็นรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่ วมในการทากิจกรรมในชั้นเรียนและให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ได้แก่ คิดริเริ่ม คิดยืดหยุ่น คิดละเอียดลออ คิดคล่องแคล่ว ได้อย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรี ย นรู้ ที่ ม ากขึ้ น ได้ มี อิ ส ระในการลงมื อ ปฏิ บั ติ ผู้ เ รี ย นสามารถน าความรู้ ความสามารถ ทั ก ษะกระบ วนและ
ประสบการณ์ของนักเรียน มาปรับใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์ผลงาน อันเป็นประโยชน์ตามความถนัดและ
ความสนใจ สามารถทางานอย่างมีระบบ มีกระบวนการ ได้อย่างอิสระและค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ได้
วัตถุประสงค์การวิจัย
1.เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ Learning for Fun
2.เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ Learning for Fun
สมมติฐานการวิจัย
1.รูปแบบการจัดการเรียนรู้ Learning for Fun สามารถพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนได้สูง
กว่าเกณฑ์ที่กาหนด คือ ร้อยละ 75
2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ Learning for Fun ส่งผลให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
Learning for Fun

ตัวแปรตาม
1.ผลของพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์
(Guilford, J.P. 1956)
2. ผลความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบ Learning for Fun
(ทฤษฎีแรงจูงใจของ maslow )
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จานวน 43 คน
กลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยนาฏศิลปะกาฬสินธุ์
จานวน 22 คน (เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Learning for Fun รายวิชาวิทยาศาสตร์
เรื่องสมดุลความร้อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 แบบประเมิ น ทั ก ษะความคิ ด สร้ า งสรรค์ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ Learning for Fun รายวิ ช า
วิทยาศาสตร์ เรื่อง สมดุลความร้อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ Learning for Fun
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยผู้วิจัยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
ขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
1. จัดการเรียนการสอน เรื่อง สมดุลความร้อน โดยผู้วิจัยได้ทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2. ผู้วจิ ัยได้ดาเนินการจัดกิจกรรมจากแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ Learning for
Fun ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากการสังเกตและการมีส่วนร่วมกิจกรรมของนักเรียนเพื่อประเมินทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์
3. เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนแล้ว ครูให้นักเรียนทาแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบ Learning for Fun
4. นาผลการประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รียนทีไ่ ด้จากการสังเกตและผลจากแบบสอบถามมา
วิเคราะห์ โดยใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ของงานวิจัย ในครั้งนี้ เป็นการนาเสนอความสอดคล้ อ งระหว่ า ง
พฤติกรรมที่ต้องการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์กับวัตถุประสงค์วิจัย และความสอดคล้อง ระหว่างพฤติกรรมที่
ต้องการพัฒนาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบ Learning for Fun รวมถึงผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียน
แบบความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 วิทยาลัยนาฏ
ศิลปกาฬสินธุ์ ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูล นาเสนอผลการวิจัย และแปลความหมายตามลาดับดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์
ตอนที่ 2 ผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจ
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์
ตารางที่ 1 ผลการใช้ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ Learning for Fun ในการพั ฒ นาทั ก ษะความคิ ด
สร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จานวน 22 คน
รายการประเมิน
คิดริเริ่ม
คิดคล่องแคล่ว
คิดยืดหยุ่น
คิดละเอียดลออ
เฉลี่ยรวม

คะแนนเต็ม
4
4
4
4
4

คะแนน
คะแนนเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
(X )
3.31
0.47
3.09
0.61
3.04
0.57
3.69
0.47
3.28
0.29

ร้อยละ
82.75
77.25
76.00
92.25
82.00

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
Learning for Fun เรื่อง สมดุลความร้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 วิทยาลัยนาฏศิลปะกาฬสินธุ์ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 22 คน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแต่ละด้านมีค่า คะแนนดังนี้ คิดริเริ่มคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.31 คิดเป็นร้อยละ 82.75 รองลงมา คือ คิดริเริ่ม , คิดคล่องแคล่ว , , คิดยืดหยุ่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.31, 3.09, 3.04 คิดเป็นร้อยละ 82.75, 77.25 , 76.00 ตามลาดับ
สรุปได้ว่า นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ ร้อยละ 75 ซึ่งบอกไว้ในสมมติฐาน
ตอนที่ 2 ผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจ
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ Learning for Fun ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 วิทยาลัยนาฏศิลปะกาฬสินธุ์ จานวน 22 คน
รายการประเมิน
ค่าเฉลี่ย x̄ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เกณฑ์การประเมิน
1. ด้านเนื้อหาวิธีและเทคนิคการสอน
4.64
0.10
มากที่สุด
2. ด้านบุคลิกลักษณะของครู
4.78
0.11
มากที่สุด
3. ด้านสื่อการเรียนการสอน
4.61
0.09
มากที่สุด
4. ด้านการวัดและประเมินผล
4.90
0.29
มากที่สุด
เฉลี่ยรวม
4.73
0.13
มากที่สุด

951

สรุปผลการวิจัย
ผลการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง ผลการพั ฒ นาทั ก ษะความคิ ด สร้ า งสรรค์ โดยใช้ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้
Learning for Fun สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ สรุปผลได้ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์
1. ผลการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Learning for Fun เรื่อง
สมดุลความร้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 วิทยาลัยนาฏ
ศิลปะกาฬสินธุ์ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 22 คน เมื่อแยกออกเป็นรายด้านแต่ละด้านมีค่า
คะแนนดังนี้ คิดละเอียดลออ คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.69 คิดเป็นร้อยละ 92.25 ,คิดริเริ่ม คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
3.31 คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 82.25, คิ ด คล่ อ งแคล่ว คะแนนเฉลี่ย รวมเท่ ากั บ 3.09 คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 77.25 , คิ ด ยืดหยุ่น
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.04 คิดเป็นร้อยละ 76.00 จากคะแนนเต็ม 4
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1วิทยาลัยนาฏศิลปะกาฬสินธุ์ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 22 คน มีความ
พึงพอใจในการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Learning for Funในการจัดการเรียนการสอน เรื่ อง สมดุลความ
ร้อน อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เพื่อการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
Learning for Fun และศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แ บบ Learning for Fun
รายวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สมดุลความร้อน ผู้ศึกษาพบว่า
1. หลังจากการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Learning for Fun เรื่อง การถ่ายโอน
ความร้อนในชีวิตประจาวัน ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 แล้วนักเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยของทักษะความคิดสร้างสรรค์มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 3.28 จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.00 ของคะแนนเต็ม สรุปได้ว่านักเรียนมี
ทักษะความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดคือร้อยละ 75 โดยความคิดละเอียดลออมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 3.69
คิดเป็นร้อยละ 92.25 อยู่ในระดับดีมากซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 1 เนื่องจากจากรูปแบบการจัดการเรียนรู้
Learning for Fun มี ก ระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เ อื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาทั ก ษะความคิ ด สร้ า งสรรค์ ด้ า นความคิ ด
ละเอียดลออมากที่สุดเมื่อเทียบกับด้านอื่น ๆ ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Learning for Fun มีการส่งเสริมให้
นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการทางานและกิจกรรม พร้อมทั้งยังเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลง
มือปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียนด้วยตนเองและมีกิจกรรมกลุ่มให้นักเรียนได้ร่วมกันสร้างสรรค์ชิ้นงานทาให้นักเรียน
ได้รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ครูเป็นเพียงผู้อานวยความสะดวกในการเรียนทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้นและ
การประเมินชิ้นงานของนักเรียนเป็นการประเมินเพื่ออานาจโดยให้นักเรียนเป็นผู้ประเมินชิ้นงานของกลุ่มเพื่อนทาให้
ไม่เกิดความลาเอียงในการให้คะแนน โดยสอดคล้องกับงานวิจั ยของสุกัญญา เชื้อหลุบโพธิ์ และคณะ (2561) ได้
ศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ที่ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ผลพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียน พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ในด้านความคิดยืดหยุ่นและความคิดริเริ่มนัฐยา ทองจันทร์ (2559) ได้พัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยการจัดการเรียนรู้แบบระดมสมอง สมอง
ผลการวิจัยพบว่า
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1) นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึก ษาตอนต้ น ที่ ได้ รั บ การจั ดการเรีย นรู้ แบบระดมสมอง มี ค่ า เฉลี่ ย ความคิ ด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่มและความคิด
ละเอียดลออ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบระดมสมอง มีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ Learning for Fun เรื่อง
สมดุลความร้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติและกรณีจาแนกเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผล
โดยมีความพึงพอใจระดับมากและมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 เนื่องจากครูใช้วาจาที่สุภาพเหมาะสมกับนักเรียนและครูมี
ความยุติธรรมในการให้คะแนนครูแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ Learning for Fun เป็นรูปแบบหนึ่งในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทมี่ ีความน่าสนใจ แต่ใช้เวลาในการจัดเตรียมและการสอนมาก ครูผู้สอนควรวางแผนบริหารเวลาในการจัด
กิจกรรมอย่างรัดกุม เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรคานึงถึงความพร้อมของผู้เรียน วิธีการจูงใจผู้เรียน แรงจูงใจของผู้เรียน
การเสริมแรงและทีส่ าคัญทีส่ ุดคือ ความแตกต่างระหว่างบุคคล
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาการวิจัยโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Learning for Fun เพื่อพัฒนาทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ในรายวิชาอื่น ๆ เช่น รายวิชาคณิตศาสตร์ รายวิชาภาษาไทย รายวิชาสังคมศึกษา เป็นต้น
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Learning Fun Ideas Model in the Science Courses
for the Mathayomsuksa 2 students
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Nitchanan Saengchan1 and Sasitorn Sanpundorn2
บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) พั ฒ นาทั ก ษะความคิ ด สร้ า งสรรค์โ ดยใช้ รู ป แบบการจั ด การ
เรียนรู้Learning Fun Ideas รายวิชาวิทยาศาสตร์ 2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ Learning Fun Ideas รายวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรี ยนหนองกุงศรีวิทยาคาร อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสิ น ธุ์
จานวน 29 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ Learning Fun Ideas 2) แบบประเมินทักษะความคิดสร้ างสรรค์ 3) แบบสอบถามความ
พึ ง พอใจที่ มี ต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ รู ป แบบ Learning Fun Ideas สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ
ผลการวิจัย พบว่า 1) หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ Learning Fun Ideas นักเรียนมีคะแนนทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากการประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 4 ด้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 คิดเป็นร้อยละ 80.81 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 70 2) ระดับ
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ Learning Fun Ideas มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
คาสาคัญ : ทักษะความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ Learning Fun Ideas
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ABSTRACT
This research aims to : 1) develop creative skills using the Learning Fun Ideas in the science
course. 2) Study the satisfaction of learners towards learning management by using model Learning
Fun Ideas science courses. The purposive sample of 29 Mathayomsuksa 2/1 students who study in
the second semester of the academic year 2018, Nong Kung Si Witthayakhan School, kalasin
province. Research tools include : 1) Learning plans by using learning management model Learning
Fun Ideas. 2) Creative skills assessment form. 3) Satisfaction questionnaire. The statistics used in
the research include mean, standard deviation and percentage.
The results showed that : 1) after learning by using the format Learning Fun Ideas Students
have more creative skills scores, Which can be seen from the creative skills assessment for all 4
sides average 3.23 standard deviation 0.55 as a percentage 80.81, which was higher than the set
percentage 7 0 . 2) The level of student satisfaction towards learning management using Learning
Fun Ideas with equal average 4.45 standard deviation 0.60, which is located in the very satisfaction
level.
Keywords : Creative skills Learning Fun Ideas Model
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บทนา
ปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน และเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมีการแข่งขั นกันตลอดเวลา จึง
จาเป็นต้องมีการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ต้องสร้างคนให้มีความรู้ มีภูมิปัญญา รู้เท่าทันโลก สามารถคิดเป็นทาเป็น มี
เหตุผลมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เป็นองค์ประกอบที่
สาคัญในการส่งเสริม และพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศ สิ่งสาคัญที่สุดคือ การให้การศึกษาต้องพัฒนาให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก พัฒนาผู้เรียนให้เข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นและอยู่ร่วมกั บผู้อื่นในสังคมโลกได้
(ปรียา สมพืช, 2560 : 214)
ความคิดสร้างสรรค์นับเป็นความสามารถที่สาคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์ ซึ่งมีคุณภาพมากกว่าความสามารถ
ด้านอื่น ๆ หลายท่านอาจจะเคยได้ยินคากล่าวของอัลเบริตไอสไตล์ กล่าวว่า จินตนาการสาคัญกว่าความรู้ เพราะ
จินตนาการไร้ขอบเขตกว้างไกล คิดได้หลากหลาย (ทักษิณา สุขพัทธี, 2560 : 104) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จาเป็นยิ่งในการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้กล้าคิด กล้าแสดงออกด้วยการจัดการเรียนรู้ที่ให้อิสระแก่ผู้เรียน เพราะความคิดสร้างสรรค์เป็น
กระบวนการในการคิดสิ่งแปลกใหม่ เป็นแนวทางที่จะนาไปสู่การแก้ไขปัญหา และการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ อันเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคลและประเทศชาติ (ปรียา สมพืช, 2560 : 214)
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นแบบบรรยาย และท่องจาของสังคมไทยส่งผลให้ผู้เรียนไม่ได้ฝึกฝนการใช้
ทักษะในการค้นคว้าข้อมูล การเรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนขาดการแสดงออกทางความคิด ความสามารถในการคิด
เชิงสร้างสรรค์ จนเป็นเหตุให้ผู้เรียนนิยมการเลียนแบบ และคล้อยตามความคิดเห็นของผู้อื่น (ชาญณรงค์ พร
รุ่งโรจน์, 2546 :7) ซึ่งจากรายงานการจัดการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า ครูผู้สอนส่วนใหญ่ยังจัดการเรียนรู้ในลักษณะ
เน้นเนื้อหาความจา (Passive Learning) มากกว่าการเรียนรู้ที่ผู้เรียนลงมือกระทาด้วยตนเอง (Active Learning)
เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้การศึกษาไทยไม่ประสบความสาเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนด้วยสาเหตุนี้ครูผู้สอนจึงเป็นผู้ที่มี
บทบาทสาคัญในการจัดการเรียนการสอนซึ่งควรเน้นความสาคัญในการจัดกิจกรรมที่ท้าทาย และกระตุ้นความคิด
สร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าคิด กล้าแสดงออกอีกทั้งการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันต้องจัดให้สอดคล้องกับ
สังคมในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 (ภัสสร ติด
มา และคณะ, 2558 : 72)
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Learning Fun Ideas เป็นหนึ่งในวิธีการ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หมายถึง รูปแบบการสอนที่ใช้กิจกรรมในการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนในเรื่องความสามารถในการจินตนาการหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และทัศนคติในด้าน
ความคิดที่หลากหลาย ประกอบด้วย 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 อุ่นเครื่อง (Warm up) ขั้นที่ 2 เรียนรู้และไอเดีย (Learn
and Idea) และขั้ น ที่ 3 การแข่ งขั น (Tournament) โดยรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ Learning Fun Ideas
สามารถเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นทักษะ
ที่มีความสาคัญและจาเป็นในศตวรรษที่ 21 ที่นาไปสู่กระบวนการในการเริ่มต้นสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ที่น่าสนใจ
ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในด้านความคิดริเริ่ม ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ ซึ่ง
ผู้วิจัยได้คิดออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้ขึ้นมาโดยอาศัยรูปแบบการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้สมองเป็นฐานในขัน้ ที่
1 คือ ขั้นเตรียมความพร้อม และขั้นที่ 2 คือขั้นเรียนรู้ ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน หรือ Brain–Based
Learning (BBL) เป็นกระบวนการจัดการเรียนรูท้ ี่ เป็นการนาเอาองค์ความรู้ของสมองมาใช้เป็นฐานในการออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้และเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โดยให้ความสาคัญในการสร้างโอกาสในการรับความรู้ และเก็บความรู้ไว้ได้มากที่สุด (ปวีณา วิชนี และคณะ, 2558 :
453 ) และในขั้นที่ 3 คือ การแข่งขัน ได้อาศัยแนวคิดมาจากรูปแบบการจัด การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค
การเรียนรู้แบบ TGT เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อยให้นักเรียนแต่ละกลุม่
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แข่งขันเกมตอบคาถามเกี่ยวกับเนื้อหาโดยมีจุดมุ่ง หมายเพื่อทดสอบความรู้ ความเข้าใจในบทเรียนโดยกาหนด
นักเรียนเข้ากลุ่มเล่นเกมตามความสามารถ (อรัญญา แวงดีสอน และคณะ, 2557 : 82)
จากความสาคัญและปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมองเห็นความสาคัญที่จะพัฒนาทักษะความคิด
สร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ Learning Fun Ideas สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และศึกษา
ความพึ งพอใจของผู้ เรี ยนที่ มีต่ อการจั ดการเรีย นรู้ ซึ่ งสามารถกระตุ้น ให้ ผู้เรี ยนเกิ ดการพั ฒ นาทั ก ษะความคิด
สร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21 ได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์โดยใช้รู ปแบบการจัดการเรียนรู้ Learning Fun Ideas รายวิชา
วิทยาศาสตร์
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ โดยใช้ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้
Learning Fun Ideas รายวิชาวิทยาศาสตร์
กรอบแนวคิดการวิจัย
การจัดการเรียนการสอนควรเน้นความ สาคัญในการจัดกิจกรรมที่ท้าทาย และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าคิด กล้าแสดงออกอีกทั้งการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันต้องจัดให้สอดคล้องกับสังคมใน
ศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 (ภัสสร ติดมา และ
คณะ, 2558 : 72) ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Learning Fun Ideas หมายถึง รูปแบบการสอนที่ใช้กิจกรรม
ในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนในเรื่องความสามารถในการจินตนาการหรือสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆ และทัศนคติในด้านความคิดที่หลากหลาย ประกอบด้วย 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 อุ่นเครื่อง (Warm-up) หมายถึง
การเตรียมพร้อมของผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้โดยการกระตุ้นด้วยกิจกรรม เช่น กิจกรรมกระตุ้นสมองด้วย
จิตศึกษา การใช้เกม
ขั้นที่ 2 เรียนรู้และไอเดีย (Learn and Idea) หมายถึง การเรียนรู้ผ่านสื่อหรือกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้แสดง
ความคิดผ่านการลงมือปฏิบัติประกอบกับการนาเสนอที่น่าสนใจและมีการสรุปเนื้อหาความรู้ที่ได้จากการเรียน
ขั้นที่ 3 การแข่งขัน (Tournament) หมายถึง การแข่งขันกันด้วยกระบวนการกลุ่มท้ายบทเรียนเพื่อชิง
รางวัลจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน เช่น การตอบคาถาม สามารถเขียนเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั
ดังภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
1. พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์
2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ Learning Fun Ideas

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 169 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 29 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ Learning Fun Ideas ในรายวิชาวิทยาศาสตร์
เรื่อง การหักเหของแสง ชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 2
2. แบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์
3. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ Learning Fun Ideas
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารเรี ย นรู้ โ ดยใช้ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ Learning Fun Ideas ในรายวิ ช า
วิทยาศาสตร์ เรื่อง การหักเหของแสง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2. จั ด การเรี ย นการสอนตามแผนการวิ จั ย โดยใช้ รู ปแบบการจัด การเรีย นรู้ Learning Fun Ideas ใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การหักเหของ แสง และระหว่างการจัดการเรียนการสอนผู้วิจัยได้ประเมินทักษะความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนด้วยแบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์
3. หลังการจัดการเรียนการสอน ผู้วิจัยได้สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนโดยใช้แบบสอบถามความพึง
พอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ Learning Fun Ideas เรื่อง การหักเหของแสง
4. นาผลคะแนนจากแบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และแบบสอบถามความพึ งพอใจที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ Learning Fun Ideas เรื่อง การหักเหของแสง ที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพื้นฐาน ซึ่ง
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ ข้อมูลของทักษะความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความคิดริเริ่ม ความคิดคล่องแคล่ว
ความคิดยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ จากแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และร้อยละ
2. วิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้น
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ได้ตามเกณฑ์แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert scale)
สรุปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 หลังใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ Learning Fun Ideas ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การหักเหของแสง ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ Learning Fun
Ideas ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การหักเหของแสง (n=29)
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ทักษะความคิดสร้างสรรค์
1. ความคิดริเริ่ม
2. ความคิดคล่องแคล่ว
3. ความคิดยืดหยุ่น
4. ความคิดละเอียดลออ
เฉลี่ยรวม

คะแนนเต็ม
4
4
4
4
4

x

S.D.

3.31
3.03
3.00
3.59
3.23

0.47
0.68
0.53
0.50
0.55

ร้อยละ
82.75
75.75
75.00
89.75
80.81

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 หลังใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ Learning Fun Ideas ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การหักเหของแสง มีค่าเฉลี่ยโดย
ภาพรวมขององค์ประกอบทักษะความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 4 ด้านเท่ากับ 3.23 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.55 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80.81 สรุปได้ว่า นักเรียนมีทักษะความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 70
หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทักษะความคิดสร้างสรรค์ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านความคิดละเอียดลออ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 คะแนน และทักษะความคิดสร้างสรรค์ที่มีค่าเฉลีย่ ต่าสุด คือ ด้านความคิดยืดหยุ่น ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.00 คะแนน
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
Learning Fun Ideas ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การหักเหของแสง ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบ Learning Fun Ideas ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การหักเหของแสง
รายการประเมิน
1. กิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกค้นคว้า สร้างความรู้
ด้วยตนเอง
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้นัก เรียนมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นและการซักถามข้อสงสัย
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มุ่งส่งเสริมให้นัก เรียนได้ฝึกทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้นัก เรียนได้ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันในการทากิจกรรมกลุ่ม
5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้กล้าแสดงออก
มากขึ้น
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจและ
สนุกสนานในการแข่งขันตอบคาถาม
7. ข้อคาถามที่ใช้ในการทากิจกรรมการแข่งขันมีความยากง่าย
เหมาะสม
8. คาถามและคาตอบมีความชัดเจน
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4.48

S.D
0.51

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด

4.41

0.73

มาก

4.62

0.62

มากที่สุด

4.52

0.63

มากที่สุด

4.35

0.48

มาก

4.86

0.35

มากที่สุด

4.55

0.63

มากที่สุด

4.31

0.66

มาก

x

รายการประเมิน
9. กิจกรรมมีการกระตุ้นด้วยของรางวัล
10. นักเรียนสามารถนาความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในการต่อ
ยอดสร้างสรรค์ผลงาน
11. มีเอกสารและสื่อประกอบในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
12. ระยะเวลาและเนื้ อ หาที่ ใ ช้ ใ นการจั ด กิ จ กรรมมี ค วาม
เหมาะสม
13. ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผล
งานเพื่อน
เฉลี่ยรวม

4.72
4.28

S.D
0.59
0.70

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก

4.21
4.21

0.56
0.68

มาก
มาก

4.38

0.68

มาก

4.45

0.60

มาก

x

จากตารางที่ 2 พบว่า หลังการจัดการเรียนรู้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
Learning Fun Ideas ในภาพรวมอยู่ระดับความพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.60
อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 หลังใช้รูปแบบการจัดการ
เรี ย นรู้ Learning Fun Ideas ในรายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ เรื่ อ ง การหั ก เหของแสง มี ค่ า เฉลี่ ย โดยภาพรวมของ
องค์ประกอบทักษะความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 4 ด้านเท่ากับ 3.23 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 คิดเป็น
ร้อยละ 80.81 ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบ Learning Fun Ideas เป็นหนึ่งในวิธีการจัดการเรียนการสอน
โดยเน้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ลาง ที่ ใ ช้ กิ จ กรรมในการเรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องผู้ เ รี ย นในเรื่ อ ง
ความสามารถในการจินตนาการหรือสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ ๆ และทัศนคติในด้านความคิดที่หลากหลาย ซึ่งประกอบด้วย
3 ขั้ น คื อ ขั้ น ที่ 1 อุ่ น เครื่ อ ง (Warm up) ขั้ น ที่ 2 เรี ย นรู้ แ ละไอเดี ย (Learn and Idea) ขั้ น ที่ 3 การแข่ ง ขั น
(Tournament) ส่งผลให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ ความคิดริเริ่ม
ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ ทั้งนี้เนื่อ งจากเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติและค้นคว้าด้วยตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอิสระในการจินตนาการที่นาไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ
ตลอดจนการแสดงความคิดที่ หลากหลาย สอดคล้องกับ ปรียา สมพืช (2560 : 214) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ความคิ ด
สร้างสรรค์เป็นกระบวนการในการคิดสิ่งแปลกใหม่ เป็นแนวทางที่จะนาไปสู่การแก้ไขปัญหา และการสร้างสรรค์สิ่ง
ต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคลและประเทศชาติ และสอดคล้องกับวิจัยของ สุรสีห์ ไชย-กันยา และ
ศศิธร แสนพันดร (2561) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบ
สุริยะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน ผลการวิจัย พบว่า
หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน นักเรียนมี คะแนน
ทักษะความคิดสร้างสรรค์เฉลี่ย เท่ากับ 13.18 คะแนน จากคะแนนเต็ม 16 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.40 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 70 และหากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทักษะความคิดสร้างสรรค์ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ด้านความคิดละเอียดลออมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 คะแนน และทักษะความคิดสร้า งสรรค์ที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้าน
ความคิดยืดหยุ่น ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 คะแนน ทั้งนี้เนื่องจากความคิดละเอียดลออนักเรียนจะได้ตอ่ เติมภาพจาก
เส้นที่กาหนดให้ตามจินตนาการ ซึ่งผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการมีความคิดละเอียดลออ คือ มีการตกแต่งเส้น หรือต่อ
เติ ม ให้ ร ายละเอีย ดที่ เห็น ภาพชั ดเจน ทาให้ ภ าพมีความสมบูรณ์ เหตุ ที่ ความคิดละเอียดลออมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
เนื่ อ งจากกิ จ กรรมที่ ใ ห้ผู้ เรีย นได้ล งมือ ปฏิบั ติมี รายละเอี ย ดของค าถามที่ ชัด เจน คื อ การต่ อ เติ ม เส้น จากเส้นที่
ก าหนดให้ เ ป็ น ภาพตามจิ น ตนาการ ท าให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด ความเข้ า ใจและสามารถแสดงผลงานออกมาได้ โ ดยให้
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รายละเอียดที่มองเห็นภาพชัดเจนว่าคือภาพอะไร ส่วนเหตุที่ความคิดยืดหยุ่นมีค่าเฉลี่ยต่าสุด เนื่องจากคาถามที่ใช้
ไม่ได้ชี้แจงว่าให้ผู้เรียนตอบให้หลากหลายและอาจจะไม่เข้าใจชัดเจนว่าควรตอบมาจานวนเท่าไหร่ จึงเกิดการตอบ
คาถามที่ได้ออกมามีคาตอบเพียงคาตอบเดียว หรือสองคาตอบ ทาให้ไม่เกิดความหลากหลาย สอดคล้องกับวิจัยของ
ภูวกฤต ใจหอม และคณะ (2561) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ การเรียนรู้และการเล่น ที่
มีต่อความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรีย นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า
คะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ในภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม
และความคิดละเอียดลออ หลังเรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่เมื่อ
เทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งขึ้น พบว่าคะแนนความคิดริเริ่มและความคิดละเอียดลออ มีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด ส่วน
คะแนนความคิดคล่องแคล่ว และความคิดยืดหยุ่นของนักเรียนกลุ่มทดลองจะต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด เป็นเพราะว่า
คาตอบที่นักเรียนตอบไม่หลากหลาย คาตอบมีทิศทางเดียวและเป็นคาตอบที่ไม่ระบุเนื้อ หาเฉพาะ เจาะจง ทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะและเทคโนโลยี เช่น ตอบว่าใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ แต่ไม่ระบุว่าเนื้อหาอะไร ซึ่ง
ในแบบทดสอบไม่ ไ ด้ ย กตั ว อย่ า งให้ ร ะบุ เ รื่อ งที่ ใ ห้ ชัด เจน จึ งท าให้ นั ก เรี ย นตอบแบบวั ด ความคิ ด สร้ า งสรรค์ไม่
หลากหลาย
2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 หลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
Learning Fun Ideas เรื่อง การหักเหของแสง ในภาพรวม พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้รูปแบบ Learning Fun Ideas อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.45 ทั้งนี้เนื่องจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสค้นคว้าด้วยตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์
ในการออกแบบและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ตลอดจนมีการนากิจกรรมที่น่าสนใจมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ประกอบ
กับการกระตุ้นด้วยของรางวัล และยังทาให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานกับการแข่งขันกันตอบคาถาม ที่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่มเพื่อชิงรางวัลจากกลุ่มอื่น อีกทั้งผู้เรียนได้ มีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลงานเพื่อน ส่งผลให้นักเรียนมีความพึงพอใจหรือทัศนคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับวิจัยของ
อับดุลยามีน หะยีขาเดร (2560) ที่ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นชี ววิ ท ยา ความคิ ดสร้างสรรค์ ทางวิท ยาศาสตร์ และความพึ งพอใจต่อ การจัดการเรีย นรู้ ของนั ก เรียนชั้น
มัธยมศึกษา ปีที่ 5 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา มี
ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ Learning Fun Ideas ควรมีการอธิบายการทากิจกรรมให้
ผู้เรียนเข้าใจก่อน บางขั้นตอนมีกิจกรรมที่ต้องใช้เวลามาก ครูผู้สอนอาจจะต้องยืดหยุ่นตามความเหมาะสม หรือ
ควรมีการบริหารเวลาให้รัดกุม เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ครูผู้สอนสามารถปรับเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อที่ใช้เพื่อให้ เกิดความเหมาะสมกับระดับชั้น
อื่นๆ ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ Learning Fun Ideas ได้ในทุกระดับชั้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ Learning Fun Ideas ในด้านความคิดยืดหยุ่นและ
ในเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ระบบอวัยวะในร่างกายของเรา อาหารและสารอาหาร เป็นต้น และลองนาไปใช้กับ
นักเรียนที่มีพัฒนาการทางการเรียนรู้ที่ต่า
2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ Learning Fun Ideas สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้
รูปแบบอื่น ๆ ได้ จึงควรทาวิจัยทีม่ ีการประยุกต์หรือบูรณาการรูปแบบการสอนต่าง ๆ ร่วมด้วย เพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาผู้เรียนต่อไป
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การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบ 4 ให้ 1 ป สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
The Development of Creative Skills in Science Courses by using the
4 give 1 P Learning Management Model for
Matthayomsuksa 2 Students
สุชารัตน์ ทองลือ1 และ ศศิธร แสนพันดร2
Sucharat Thonglue1 and Sasitorn Sanpundorn2
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
4 ให้ 1 ป 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4 ให้
1 ป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 23 คน โรงเรียน
นามนพิ ท ยาคม อ าเภอนามน จั งหวั ด กาฬสิน ธุ์ ได้ ม าโดยการเลือ กแบบเจาะจง เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิจั ย คื อ
1) แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4 ให้ 1 ป 2) แบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์
3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4 ให้ 1 ป สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ
ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดการเรียนรู้ โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4 ให้ 1 ป สามารถพัฒนาทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโดยคะแนนเฉลี่ยรวม 13.61 จากคะแนนเต็ม 16 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.06 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 70 2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4 ให้ 1 ป
ในชั้นเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.67
คาสาคัญ : ทักษะความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4 ให้ 1 ป

1

นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์,
Undergraduate student General Science Faculty of Education and Educational Innovation Kalasin University
2 อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, Lecturer in
General Science Faculty of Education and Educational Innovation Kalasin University
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ABSTRACT
The purposes of this study were to investigate: 1) to develop creative skills by using 4 give
1 P learning management model, 2) for a study of student satisfaction Matthayomsuksa 2 the Mimi
4 give 1 P learning management model. The sample is a Matthayomsuksa 2/1 semester academic
year 2018 were 23 people in Namonpittayakom school, district Namon in the province of Kalasin
Derived from Purposively selected. The instrument used in this study were 1) lesson plans by using
a learning management model 4 give 1 P, 2) Evaluate the skills, creativity, 3) the satisfaction of
students to form a learning management model 4 give 1 P, The statistics used in the research were
mean, standard deviation and percentage.
The results of this research were as follows: 1) The main learning management by using
a learning management model 4 give 1 P. Can develop the skills and creativity of students by the
total average score 13.61 from the full score 16 points as a percentage 85.06, which is higher than
the set criteria. and 70 percent. 2) students are satisfied to use this form of learning in classes 4
give 1 P in the mean score of 4.67.
Keywords : Creative skills 4 give 1 P Learning Management Model.
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บทนา
ในยุคที่โลกก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 หลายประเทศได้ให้ความสาคัญในการพัฒนาคนในชาติของตนเอง เพื่อให้มี
ศักยภาพในการแข่งขันทั้งทางด้านเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเห็นว่าปัจจัยแห่งความสาเร็จที่สาคัญ
คือ “ศักยภาพของระบบการศึกษาเพื่อการส่งเสริมนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์" จะเป็นตัวชี้วัดความสาเร็จ
ของระบบเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 21 ระบบการศึกษาในหลายประเทศ เช่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ จึงได้พัฒนาหลักสูตร
การศึกษาที่เน้นสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเน้นให้เด็กมีทักษะการเรียนรู้และความคิด
สร้างสรรค์เพื่อสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในอนาคต ดังนั้น หลาย
ๆ ประเทศ จึงได้ปรับเปลี่ยนการพัฒนาประเทศ มาเน้นการพัฒนาคนในชาติ มีการปรับทิศทางในการจัดการศึกษา
ใหม่ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้สาคัญกว่าความรู้ เพื่อที่จะส่งเสริ มให้คนในชาติมีความคิดสร้างสรรค์ (บัวพิศ ภักดี
วุฒิ,2558 : 1) ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะสาคัญอย่างหนึ่งต่อความสามารถในการคิดเป็น ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบเพื่อนาไปสู่
การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม (สานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, 2551 : 7)
ความคิดสร้างสรรค์ คือถือเป็นสมรรถภาพทางด้านสมองที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคน ซึ่งจะมีมาก หรือมี
น้อยต้องขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล (ชุติมา วงษ์พระลับ, อ้างถึงใน วีณา ประชากูล,2549 : 14-21) ความคิดสร้างสรรค์
เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการดารงชีวิตและการพัฒนาสังคมเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถ
ที่พิเศษของคนเราในการคิดจินตนาการและสร้างสรรค์ สิ่งแปลกใหม่ที่ ออกมาเป็นชิ้นงาน หรือเป็นรูปแบบวิธีการใน
การนาไปแก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้งส่วนตัว สังคม ประเทศชาติและโลก ของเราให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างมหาศาล ฉะนั้นใน
วงการศึกษาของประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยจึงได้ กาหนดให้ความคิดสร้างสรรค์เป็นจุดหมายที่สาคัญ
ประการหนึ่งของการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อสร้ าง รากฐานคุณภาพชีวิต ให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 9) ซึ่งสอดคล้องกับความคิดของ Torrance
(1965 : 61, อ้างถึงในอารี พันธ์ มณี 2545 : 47) ความคิดสร้างสรรค์ช่วยทาให้เกิดความคิดค้นพบสิง่ แปลกๆ ใหม่ๆ
ที่เป็นประโยชน์ ต่อการดารงชีวิตของมนุษย์และสนับสนุนว่า ความคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนาได้ด้วยการสอน การ
ฝึกฝนและการปฏิบัติที่ถูกวิธี การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แก่เด็กตั้งแต่เยาว์วัยได้เท่าใดก็จะเป็นผลดีมากเท่านั้น
ดังนั้น หากเด็กได้รับประสบการณ์หรือกิจ กรรมที่เหมาะสมและต่อเนื่องกันเป็นลาดับจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก เท่ากับเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงสาหรับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในวัย
ต่อมา ซึ่งช่วงเวลาในการพัฒนาการตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เน้นความสาคัญแก่เด็กในการ
ปูพื้นฐานพัฒนาทุกด้าน

การศึกษาไทยในอดีตและปัจจุบัน ผู้เรียนยังคงได้รับการสอนในรูปแบบเดิม เป็นการสอนที่ครูเป็น
ศูนย์กลาง เน้นการท่องจา ซึ่งทาให้ผู้เรียนได้รับความรู้ แต่ขาดทักษะในด้านต่าง ๆ การสอนในรูปแบบ
ดังกล่าวไม่สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการคิดที่สาคัญ ต่อผู้เรียนได้ โดยเฉพาะในการเอาไปใช้ในชีวิตแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ได้ การสอนในปัจจุบันนี้ นอกจากจะไม่ช่วย ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แล้ว ยังเป็นการ
ทาลายมันอีกด้วย (วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์. 2558 : 25) ซึ่งจะเห็นจากปัญหาในระบบการศึกษาปัจจุบันในการ
เรียนการสอนส่วนใหญ่จะให้ความสาคัญกับการพัฒนาด้านทักษะแต่ ไม่ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนา
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ความคิดสร้างสรรค์ซึ่งในความเป็นจริงนั้น การจัดการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนพัฒนา ด้านทักษะ จึงขาด
การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และการฝึกฝนอย่างถูกวิธี ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนในระดับต่าง ๆ จึง
ควรให้ ค วามส าคั ญ กั บ การส่ ง เสริม การใช้ ค วามคิด สร้า งสรรค์ ข องผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ จึ ง จะท าให้ ระบบ
การศึกษามี ประสิทธิภาพมากและผู้เรียนเกิดการพัฒนาศักยภาพในตัวเองมากยิ่งขึ้น (กรองทอง จุลิรัชนีกร
และคณะ อ้างถึงใน ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์.2546)
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4 ให้ 1 ป หมายถึงเป็นรูปแบบที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและยังมุ่งเน้นการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นทักษะหนึ่งในศตวรรษที่ 21 ที่ช่วยฝึกให้มีความคิดริเริ่ม คิดคล่องแคล่ว
คิ ด ยื ด หยุ่ น และคิ ด ละเอี ย ดลออ มี ทั้ ง หมด 5 ขั้ น ในการจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ ประกอบไปด้ ว ยขั้ น ที่ 1 ให้
เตรียมพร้อม ขั้นที่ 2 ให้เนื้อหา ขั้นที่ 3 ให้ทบทวนและลงมือทา ขั้นที่ 4 ให้แสดงผล ขั้นที่ 5 ประเมิน จากที่ผู้วิจัยได้
จัดทารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4 ให้ 1 ป ขึ้นได้จากการศึกษาและได้นามาประยุกต์ปรับเพื่อพัฒนารูปแบบของ
ตนเอง โดยอาศัยรูปแบบ กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ ซิปปา โดยพัฒนาขึ้นจากทิศนา แขมมณี และ
รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะ
จากปัญหาและความสาคัญดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงมองเห็นความสาคัญที่จะเน้นการพัฒนาทักษะความคิด
สร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบ 4 ให้ 1 ป ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4 ให้ 1 ป
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
4 ให้ 1 ป
กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการศึกษาผู้วจิ ัยได้จัดทารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4 ให้ 1 ป ขึ้นได้จากการศึกษาและได้นามาประยุกต์
ปรับเพื่อสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของตนเอง ให้สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยอาศัยรูปแบบการ
สอนโมเดลซิปปา โดยพัฒนาขึ้นจาก ทิศนา แขมมณี และรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4 ให้ 1 ป หมายถึงเป็นรูปแบบที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและยังมุ่งเน้นการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นทักษะหนึ่งในศตวรรษที่ 21 มีทั้งหมด 5 ขั้น ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
ประกอบไปด้วยขั้นที่ 1 ให้เตรียมพร้อม ขั้นที่ 2 ให้เนื้อหา ขั้นที่ 3 ให้ทบทวนและลงมือทา ขั้นที่ 4 ให้แสดงผล ขั้นที่
5 ประเมิน
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

- ทักษะความคิดสร้างสรรค์

รูปแบบการจัดการเรียนรู้
4 ให้ 1 ป

- ความพึงพอใจโดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ 4 ให้ 1
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2
โรงเรียนนามนพิทยาคม จานวน 58 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2/1 โรงเรียนนามนพิทยาคม
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2561 จานวน 23 คน ซึ่งได้จากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผูว้ ิจัยได้จดั แบ่งประเภทของเครื่องมือที่ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
- แผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้รูปแบบ 4 ให้ 1 ป
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
- แบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร
- แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้รูปแบบ 4 ให้ 1 ป
ตามเกณฑ์แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scal) ของ ลิเคิร์ท (Likert scale)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4 ให้ 1 ป ในรายวิชาวิทยาศาสตร์
เรื่อง ระบบย่อยอาหาร
2. ดาเนินการเรียนการสอนตามแผนการวิจัยโดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4 ให้ 1 ป ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร
3. ระหว่างการดาเนินการจัดการเรียนรูผ้ ู้วิจัยได้เก็บข้อมูลของนักเรียนโดยใช้แบบประเมินทักษะความคิด
สร้างสรรค์
4. หลังการจัดการเรียนรูผ้ ู้วิจัยได้ให้นักเรียนทาแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนโดยใช้แบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการใช้รูปแบบการเรียนรู้ 4 ให้ 1 ป เรื่อง ระบบย่อยอาหาร
5. นาผลคะแนนจากแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนโดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4 ให้ 1 ป ที่ได้จากการประเมินนามาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน ได้แก่
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. แบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนนามนพิทยาคม
หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4 ให้ 1 ป ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร วิเคราะห์โดยหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และ ร้อยละ (Percentage)
2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบ
4 ให้ 1 ป ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation) และร้อยละ (Percentage)
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สรุปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนนามนพิทยาคม
หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4 ให้ 1 ป ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร
ตารางที่ 1 แสดงผล การวิเคราะห์ทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนนามน
พิทยาคม หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4 ให้ 1 ป ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร ผ่าน
เกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
รายการประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์
คิดริเริ่ม
คิดคล่องแคล่ว
คิดยืดหยุ่น
คิดละเอียดลออ
เฉลี่ยรวม

คะแนนเต็ม
4
4
4
4
16

X

3.22
3.87
3.22
3.30
13.61

S.D.
0.85
0.46
0.85
0.82
2.98

ร้อยละ
80.50
96.75
80.50
82.50
85.00

จากตารางที่ 1 พบว่า หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4 ให้ 1 ป ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบ
ย่อยอาหาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.61 คะแนน จากคะแนนเต็ม 16 คะแนน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.98
คิดเป็นร้อยละ 85.00 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีทักษะความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าเกณฑ์ที่ ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 70 และเมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนร้อยละของทักษะความคิดสร้างสรรค์ในภาพรวมแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่มีคะแนนสูงสุดคือด้าน
ความคิดคล่องแคล่ว มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 96.75 และด้านที่มีคะแนนต่าสุด คือ ด้านความคิดริเริ่มและด้าน
ความคิดยืดหยุ่นซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.85 คะแนนคิดเป็นร้อยละต่าสุดที่เท่ากันคิดเป็น
ร้อยละ 80.50
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ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ 4 ให้ 1 ป
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร
ตารางที่ 2 แสดงผลแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ 4 ให้ 1 ป โรงเรียนนามน
พิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ข้อคาถาม
ด้านเนื้อหาวิธีและเทคนิคการสอน
1.ครูชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน
2. ครูใช้วิธีสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา ได้แก่ปริมาณเนื้อหา
ความยากง่ายของเนื้อหา
3. ครูให้โอกาสผูเ้ รียนซักถามแสดงความคิดเห็น ให้คาแนะนา
รับฟังข้อคิดเห็นและการให้ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้
4. ครูใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการสอนเพื่อผู้เรียนเข้าใจง่ายขึ้น ได้แก่
การนาเข้าสู่บทเรียน การมอบหมายงานให้ทา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กระตุ้นให้ผเู้ รียนมีความสนใจและสนุกสนาน
5. ครูจัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนได้ฝึกค้นคว้า สร้างความรู้ด้วยตนเอง
เฉลี่ยรวม
ด้านบุคลิกลักษณะของครู
6. ครูเข้าสอนตรงเวลา
7. ครูใช้วาจาที่สุภาพเหมาะสมกับนักเรียน
8. ครูแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเป็นแบบอย่างที่ดี
9. ครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่สอนและใช้เวลาใน
การจัดกิจกรรมเหมาะสม
10. ครูมีความยุติธรรมในการให้คะแนน
เฉลี่ยรวม
ด้านสื่อการเรียนการสอน
11. ครูมีเอกสารและสื่อประกอบในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
12. สื่อที่ใช้สามารถเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่สอนและทาให้ผเู้ รียน
เกิดทักษะความคิดสร้างสรรค์ขึ้นได้
เฉลี่ยรวม
ด้านการวัดและประเมินผล
13. ผูเ้ รียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลเพื่อน
เฉลี่ยรวม
เฉลี่ยรวมทั้งหมด

X

S.D.

ระดับ

4.65
4.69

0.48
0.47

มากที่สุด
มากที่สุด

4.69

0.47

มากที่สุด

4.60

0.49

มากที่สุด

4.65
4.66

0.48
0.48

มากที่สุด
มากที่สุด

4.82
4.91
4.86
4.69

0.82
0.28
0.34
0.47

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.86
4.83

0.34
0.45

มากที่สุด
มากที่สุด

4.65
4.52

0.48
0.51

มากที่สุด
มากที่สุด

4.58

0.50

มากที่สุด

4.60
4.60
4.67

0.49
0.49
0.48

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ 4 ให้ 1 ป ภาพรวมอยู่ในระดับ
ความพึงพอใจระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ ยรวมทั้งหมด 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.48 ในกรณี
จาแนกเป็นรายด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านบุคลิกลักษณะของครู ด้านเนื้อหาวิธีและเทคนิค
การสอน ด้านการวัดและประเมินผล และ ด้านสื่อการเรียนการสอน ตามลาดับ
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สรุปผลและอภิปราย
1. ผลการวิเคราะห์ทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนนามนพิทยาคม
หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4 ให้ 1 ป ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร จานวน 23 คน
มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 13.61 คะแนน จากคะแนนเต็ม 16 คะแนน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.98 คิดเป็น
ร้อยละ 85.00 และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนร้อยละของทักษะความคิดสร้างสรรค์ในแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่มี
คะแนนสูงสุดคือด้านความคิดคล่องแคล่ว มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 96.75 ทั้ งนี้เนื่องจาก ความคิดคล่องแคล่ว มี
คะแนนคิดเป็นร้อยละ 96.75 ทั้ งนี้เนื่องจากคาถามที่ผู้วิจัยใช้ในการถามผู้เรียนเป็นคาถามที่สามารถตอบได้อย่าง
มากมาย และหลากหลายเพราะเป็นคาถามที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตในรอบ ๆ ตัว สาหรับคิดริเริ่ม และคิดยืดหยุ่น นั้น
เป็นปัญหาหลักของผู้เรียน คือ ผู้เรียนยังไม่สามารถใช้ความคิดที่จะประยุกต์ดัดแปลง ไม่สามารถแยกประเภทจากสิง่
ที่นักเรียนคิดคาตอบได้ ดั้งนั้นผู้สอนจะต้องมีการกระตุ้นหรือชี้แนวทางให้นักเรียน และในความคิดริเริ่ม คือผู้เรียนยัง
ออกแบบการนาเสนอที่สร้างสรรค์ยังไม่ได้ ซึ่งเกิดจากผู้วิจัยไม่ได้กาหนดช่วงเวลาในการทากิจกรรมแต่ละขั้น ให้
นักเรียนรับทราบทาให้นักเรียนคิดการนาเสนอได้ไม่เต็มที่เนื่องในเวลาอันสั้น ส่งผลทาให้ความคิดริเริ่มและความคิด
ยืดหยุ่นต่าลง รูปแบบการสอนแบบ 4 ให้ 1 ป จะประกอบด้วย 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ให้เตรียมพร้อม คือ การให้ผู้เรียน
ได้เตรียมพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจก่อนเข้าสู่ เนื้อหาในบทเรียน เช่น ทากิจกรรมเคลื่อนไหว ทากิจกรรมฝึก
สมาธิขั้นที่ 2 ให้เนื้อหา คือ ผู้สอนมอบเนื้อหาความรู้ในเนื้อหารายวิชา ขั้นที่ 3 ให้ทบทวนและลงมือทา คือ ให้ผู้เรียน
ได้ทบทวนเนื้อหาที่เรียนผ่านมาสักครู่กับเพื่อน ๆ อีกครั้งภายในกลุ่ม เพื่อที่จะทาให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น
ก่อนทากิจกรรมถัดไป ขั้นที่ 4 ให้แสดงผลงาน คือ การที่ผู้เรียนได้ออกแบบชิ้นงานภายในคาบ จะต้องมีการนาเสนอ
ผลงานเพื่อที่จะแสดงให้ทราบถึงแนวทางในความคิดของการออกแบบชิ้นงาน ขั้นที่ 5 ประเมิน คือ การประเมิน
ผู้เรียนจากแบบประเมิน ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัย นัฐยา ทองจันทร์ และ พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว (2559) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ระดมสมอง ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู้แบบระดมสมอง มี
ค่าเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่มและ
ความคิดละเอียดลออ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) นักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบระดมสมอง มีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะสาคัญอย่างหนึ่ งต่อความสามารถในการคิดเป็น
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิด
เป็ น ระบบเพื่ อ น าไปสู่ การสร้า งองค์ ค วามรู้หรื อ สารสนเทศเพื่ อ การตัดสิ นใจเกี่ ย วกั บ ตนเองและสังคมได้ อย่าง
เหมาะสม (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551)
2. ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 จานวน 23 คน หลัง
การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4 ให้ 1 ป เรื่อง ระบบย่อยอาหาร ในภาพรวม คุณภาพขององค์ประกอบการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านเนื้อหาวิธีและเทคนิคการสอน ด้านบุคลิกลักษณะของครู ด้านสื่อการเรียน
การสอน และด้านการวัดและประเมินผล พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบ 4 ให้ 1 ป โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.67 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 2 ด้าน คือด้านบุคลิกลักษณะของครู มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 รองลงมาคือ
ด้านเนื้อหาวิธีและเทคนิคการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 สรุปได้ว่า ในการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4 ให้ 1
ป นักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องมาจากองค์ประกอบต่าง ๆ ทั้ง 4 ด้าน ครูผู้สอนได้
มีการแสดงออกให้ผู้เรียนได้เห็นจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยครูผู้สอนมีการนากิจกรรมที่น่าสนใจมาใช้
ในการจัดการเรียนรู้ประกอบกับมีการกระตุ้นนักเรียนด้วยของรางวัล ทาให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน ตลอดจน
นักเรียนได้ออกแบบผลงานและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง จึงทาให้หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4 ให้ 1 ป
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มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ ฟัตมาอัสไวนี ตาเย๊ะ และคณะ (2560) ได้
ศึ ก ษาผลของการจั ดการเรี ยนรู้ต ามแนวคิ ดสะตีม ศึก ษาที่ มีต่อ ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนวิ ท ยาศาสตร์ ความคิด
สร้างสรรค์ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 อยู่ในระดับมากที่สุ ด
และมีความพึงพอใจในด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เนื่องจากในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสะตีมศึกษาเป็นการ จัดการเรียนรู้ที่นักเรียนได้มีโอกาสวางแผนและออกแบบกิจกรรมด้วยตนเอง ได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงนักเรียนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและรั บฟั งความคิดเห็นนั กเรียนได้เรียนรู้ใ นการน าความรู้
วิทยาศาสตร์และทักษะทางวิทยาศาสตร์นาไปใช้ในชีวิตประจาวันทาให้นักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนวิทยาศาสตร์
มากขึ้น นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนมีความภาคภูมิใจและตระหนักในคุณค่าของตนเองและทา
ให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขส่งผลให้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านเนื้อหาให้เหมาะสมกับช่วงวัย
ของผู้เรียน เพื่อพิจารณาระดับความคิดสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียนและกิจกรรมที่ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปการจัดการเรียนรู้แบบ 4 ให้ 1 ป ชั่วโมงแรกๆ นักเรียนอาจยังไม่
เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมในชั่วโมง ครูผู้สอนควรเริ่มต้นจากการ ชี้แจงวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนทาความ
เข้าใจ ในแต่ละขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อสะดวกในการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1.ครูผู้สอนควรเพิ่มระยะเวลาในการทดลองการทากิจกรรมและรูปแบบการพัฒนากิจกรรมทางการเรียนรู้
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ 4 ให้ 1 ป เพื่อให้ได้ผลชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2.ความเพิ่มกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นร่วมด้วยเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
3. ครูผู้สอน ควรเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4 ให้ 1 ป กับรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้รูปแบบอื่นในเนื้อหาเดียวกัน เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
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การพัฒนาทักษะการคิดแบบวิจารณญาณโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบ "เด็กวิทย์คิดไปด้วยกัน" สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
The Development of Critical Thinking skills by using the Model of
Teaching "Dekwidkitpiduaikan" Learning Management model for
Mathayomsuksa 1 student
รัฐกานต์ มูนเมืองแสน1 และ บดินทร์ มงคลสิน2
Rattakan Moommungsan1 and Bodin Mongkhonsin2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในรายวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ “เด็กวิทย์คิดไปด้วยกัน”และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 25 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ “เด็กวิทย์คิดไปด้วยกัน” มี 5 ขั้นตอนดังนี้ ขั้น
พร้อมคิด ขั้นคิดถึง ขั้นคิดตาม ขั้นคิดแลกคิด คิดสร้างสรรค์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบไปด้วย แผนการ
จัดการเรียนรู้ “เด็กวิทย์คิดไปด้วยกัน” แบบประเมินทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแบบประเมินความพึง
พอใจของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยนาคะแนนที่ได้จากแบบประเมินทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หาค่าเฉลี่ย
และค่าร้อยละของคะแนน
ผลการวิจัย พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบ “เด็กวิทย์คิดไปด้วยกัน ” สามารถพัฒนาทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 97.70 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 80 ดังนั้นรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบ “เด็กวิทย์คิดไปด้วยกัน” ทาให้นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณมากขึ้น และ
นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ “เด็กวิทย์คิดไปด้วยกัน”
คาสาคัญ : การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ“เด็กวิทย์คิดไปด้วยกัน”
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ABSTRACT
The this research aims to development critical thinking skills in science subject by
“Dekwidkitpiduaikan” learning management model and satisfaction of learning management
model. The purposive sample were 25 students in grade 1, purposive sampling.
“Dekwidkitpiduaikan” learning management model have 5 steps as ready to think, think
of, pursue, exchange ideas, and creative. The research tools include “Dekwidkitpiduaikan” learning
management plan, critical thinking skills assessment form and student satisfaction assessment form.
The analyze data waer used scores from the critical thinking skills assessment form, for average
and percentage was used for data analysis.
The result showed that Learning management by form “Dekwidkitpiduaikan” can be
developed critical thinking skills of students, as for 97.70 percent, which is higher than criteria at
80 percent. Finally students were satisfied highest level to use the “Dekwidkitpiduaikan” Learning
Management model.
KEYWORDS : critical thinking skills development. Dekwidkitpiduaikan Learning Management
model.
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บทนา
โลกในปัจจุบัน เป็นยุคของข้อมูลข่าวสารที่เข้ามามีบทบาทในการดาเนินชีวิตอย่างมาก และการรับข้อมูล
ข่าวสารเหล่านี้ จะต้องเลือกรับเฉพาะที่มีคุณภาพต้องมีความเข้าใจและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลข่าวสาร
และเหตุการณ์ดังนั้นผู้ที่คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น และเลือกรับ ข้อมูลที่มีคุณภาพจึงจะอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข การ
สอนให้คิดจึงเป็นสิ่งสาคัญและกระบวนการคิดที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลให้มนุษย์เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า
(กุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดช, 2558 : 25) การจัดการเรียนรู้จะเน้นทักษะการเรียนรู้ ซึ่งเป็นตัวกาหนดความพร้อมของ
ผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการคิ ดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา ทักษะความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ ทักษะการร่วมมือการทางานเป็น
ที ม และภาวะผู้ น า ทั ก ษะด้ า นการสื่ อ สารสารสนเทศและรู้เ ท่ า ทั น สื่ อ ทั ก ษะด้ า นคอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (วิจารณ์ พานิช, 2555 : 6-7)
การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นความสามารถในการคิดอย่างรอบคอบ ที่อาศัยการวิเคราะห์ สังเคราะห์
และประเมินผล ในการสร้างความคิดรวบยอดอย่างมีเหตุผล เพื่อใช้ในการตัดสินใจเชื่อหรือเลือกปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม โดยอาศัยการประมวลความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่สั่งสมมา การคิดอย่างมี
วิจารณญาณมีความสาคัญกับผู้เรียนในทุกระดับถือเป็นกรอบการคิดที่สาคัญและยอมรับกันอย่างกว้างขวางในการที่
จะช่วยให้เราปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อน ซึ่งถือว่าการคิด
เป็นรากฐานสาคัญของการศึกษาที่แท้จริง (บรรจง อมรชีวิน, 2556: 17)
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ “เด็กวิทย์คิดไปด้วยกัน ” เป็นทางเลือกหนึ่งที่เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ข อง
ผู้เรียนได้ทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นักเรียนสามารถ
ใช้ทักษะนี้ในการวิเคราะห์ข้อมูล พิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลและการสรุปข้อมูล เพื่อที่จะสามารถแก้ปัญหาที่
ผู้เรียนได้พบ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ “เด็กวิทย์คิดไปด้วยกัน” เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่กระตุ้นผู้เรียนให้ฝึก
คิ ด ได้ ด้ว ยตนเอง โดยครูเป็ น ผู้กระตุ้น และอ านวยความสะดวก ให้ กั บ ผู้ เ รียน เพื่ อ ให้ ผู้ เรีย นเป็ น ผู้ที่มีคุณภาพ
เหมาะสมกับสังคม และประเทศชาติต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ "เด็กวิทย์คดิ ไปด้วยกัน"
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
"เด็กวิทย์คิดไปด้วยกัน"
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของผู้เรียน (วิเชียร ภคพามงคลชัย: 2559)

รูปแบบการจัดการเรียนรู้
"เด็กวิทย์คิดไปด้วยกัน"

ความพึงพอใจของผู้เรียน
( กาญจนา อรุณสุขรุจ: 2546 )

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 25 คน เลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้"เด็กวิทย์คดิ ไปด้วยกัน"รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ององค์ประกอบลม ฟ้า
อากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ "เด็กวิทย์คิดไปด้วยกัน" มีขั้นการสอน 5 ขั้นดังนี้
ขั้นที่ 1 พร้อมคิด เป็นการทากิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเรียน ขั้นที่ 2 คิดถึง เป็น เชื่อมโยง กระตุ้นความคิด
ให้นักเรียนเห็นสิ่งที่ครูต้องการสื่อ ขั้นที่ 3 คิดตาม เป็นขั้นกิจกรรมการสอนโดยนักเรียนต้องพิจารณาถึงข้อเท็จจริง
ของ ข้อมูลทีครูนามาให้ ขั้นที่4 คิดแลกคิด เป็นขั้นกิจกรรมที่นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน ขั้นที่ 5
คิดสร้างสรรค์ เป็นขั้นกิจกรรมที่นักเรียนได้สร้างผลงานจากความคิดของตนเองจากเรื่องที่เรียน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 แผนการจัดการเรียนรู้"เด็กวิทย์คิดไปด้วยกัน"ที่ผ่านการตรวจหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
เท่ากับ 0.96
2.2 แบบประเมินทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00
2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ "เด็กวิทย์คิดไปด้วยกัน" มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องเท่ากับ 1.00

ภาพที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบ “เด็กวิทย์คิดไปด้วยกัน”
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขั้นตอนในการทดลอง
1.1 ผู้วิจัยนาแผนการจัดการ"เด็กวิทย์คิดไปด้วยกัน"เรื่อง องค์ประกอบลม ฟ้า อากาศ โดยผู้วิจัย
เป็นผู้ทดลองด้วยตนเอง
1.2 ผู้วิจัยได้ดาเนินการจัดกิจกรรม โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ "เด็กวิทย์คิดไปด้วยกัน" ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น
1.3 เมื่อสิ้นสุดการทดลองผู้วิจัยดาเนินการประเมินทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังการจัด
กิ จ กรรมโดยใช้ แบบประเมิน ทั กษะการคิด อย่ างมี วิจ ารณญาณโดยผู้วิ จั ยเป็ น ผู้ประเมิ นด้ว ยตนเอง พร้ อ มแจก
แบบสอบถามหลังจากทดลองวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล
งานวิจัย การพัฒนาทักษะการคิดแบบวิจารณญาณโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ "เด็กวิทย์คิดไปด้วยกัน"
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ จานวน 25 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยตามขั้นตอนและขอนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น
2 ตอนดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการประเมินทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียน
ขมิน้ พิทยาสรรพ์
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู"้ เด็ก
วิทย์คิดไปด้วยกัน"
ตอนที่ 1 ผลการประเมินทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ตาราง 1 ผลการประเมินทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์

N
คะแนนเต็ม
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ

ทักษะด้านความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
วิเคราะห์
พิจารณา
ใช้เหตุผลสรุป
25
25
25
3
3
3
2.96
2.92
2.92
98.66
97.33
97.33

เฉลี่ยรวม
25
3
2.93
97.73

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นผลรวมคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้แก่ ความสามารถในการวิเคราะห์
ข้อมูล ความสามารถในการพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล และความสามารถในการใช้เหตุผลในการสรุป
ข้อมูล จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ ภาคเรียนที่ 2 ในปีการศึกษา 2561 จานวน 25
คน คิดเป็นคะแนนเต็ม 75 คะแนนของทักษะแต่ละด้าน ได้ผลรวมและคิดเป็นร้อยละ
ดังนี้ ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลรวมคะแนน 74 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 98.6 ความสามารถ
ในการพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล ผลรวมคะแนน 73 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97.3 และความสามารถ
ในการใช้เหตุผลในการสรุปข้อมูล ผลรวมคะแนน 73 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97.3 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ
80

980

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจ
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์
ข้อที่

รายการ

N

ค่าเฉลี่ย

SD

เกณฑ์

1
2
3
4
5
6
7

กิจกรรมการเรียนสนุกและน่าสนใจ
ครูให้โอกาสนักเรียนซักถามปัญหา
ครูส่งเสริมให้นักเรียนทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม/ทีม
ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดทีแ่ ปลกใหม่
ครูตั้งใจสอน ให้คาแนะนานักเรียนในการทากิจกรรม
ครูมีสื่อการสอนที่น่าสนใจและแปลกใหม่
ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มและรู้จัก
วิพากษ์วิจารณ์
ครูมีการเตรียมการสอน (พิจารณาจากสื่ออุปกรณ์
ต่าง ๆ มีความพร้อม)
ครูสามารถประยุกต์สิ่งที่สอนเข้ากับสภาพสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
นักเรียนนาความรู้จากวิชานีไ้ ปใช้ในชีวิตประจาวันได้
เฉลี่ยรวม

25
25
25
25
25
25
25

4.80
4.84
4.60
4.68
4.76
4.68
4.80

0.40
0.37
1.02
1.01
0.43
1.01
0.40

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

25

4.80

0.40

มากที่สุด

25

4.80

0.40

มากที่สุด

25

4.88
4.76

0.32
0.58

มากที่สุด
มากที่สุด

8
9
10

จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของแบบประเมินความพึงพอใจ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ "เด็กวิทย์คิดไป
ด้วยกัน" จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 25
คน คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.76 อยู่ในระดับ มากที่สุด
สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดอย่างวิจารณญาณโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ "เด็ก
วิทย์คิดไปด้วยกัน" สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ผลรวมคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้แก่ ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล ความสามารถใน
การพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล และความสามารถในการใช้เหตุผลในการสรุปข้อมูล จากนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ ภาคเรียนที่ 2 ในปีการศึกษา 2561 จานวน 25 คน คิดเป็นคะแนนเต็ม
75 คะแนนของทักษะแต่ละด้าน ได้ผลรวมและคิดเป็นร้อยละดังนี้ ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลรวม
คะแนน 74 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 98.6 ความสามารถในการพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล ผลรวม
คะแนน 73 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97.3 และความสามารถในการใช้เหตุผลในการสรุปข้อมูล ผลรวมคะแนน 73
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97.3 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 80
2. คะแนนเฉลี่ยของแบบประเมินความพึงพอใจ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ "เด็กวิทย์คิดไปด้วยกัน" จาก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 25 คน คะแนน
เฉลี่ย เท่ากับ 4.76 อยู่ในระดับ มากที่สุด
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดแบบวิจารณญาณโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้"เด็กวิทย์
คิดไปด้วยกัน" สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ สามารถอภิปรายผล ดังนี้
1. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู"้
เด็กวิทย์คิดไปด้วยกัน" พบว่า ผู้เรียนมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้"เด็ก
วิทย์คิดไปด้วยกัน"สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย อาจเป็นผลเนื่องมาจากรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้"เด็กวิทย์คิดไปด้วยกัน" เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการ
คิดโดยส่งเสริมให้เกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบตัง้ แต่การวิเคราะห์การพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล
ตลอดจนการใช้เหตุผลในการสรุปข้อมูล หรือตอบคาถามที่กาหนดขึ้นอย่างเป็นขั้นตอนมีความชัดเจนด้วยตรรกะที่
สามารถพิสูจน์ข้อความจริงให้ประจักษ์ชัดเจน
แนวคิดในรูปแบบการจัดการเรียนรู้"เด็กวิทย์คิดไปด้วยกัน" มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ (วิเชียร ภค
พามงคลชัย: 2559) และ (สายหยุด ภูปุย: 2558) ซึ่งกล่าวว่าองค์ประกอบของทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ
1) การวิเคราะห์ข้อมูลการสารวจเนื้อความของข้อมูลเพื่อการแยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ให้เกิดความ
ชัดเจน 2) การพิจารณาความน่าเชื่อของแหล่งข้อมูล การจาแนกแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้กับแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือไม่ได้
ระบุว่าข้อมูลใดควรยอมรับ จัดระบบข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ และการเลือกข้อมูลที่มีความเพียงพอและเชื่อถือได้
3) การอธิบายและให้เหตุผล การพิจารณาใจความสาคัญ และความเกี่ยวข้องหรือข้อขัดแย้งของข้อมูล เพื่อหาเหตุผล
ในการตอบสมมติฐาน 4) การสรุปความรวบยอด สามารถสรุปข้อเท็จจริงที่ผ่านการพิจารณาความน่าเชื่อของ
แหล่งข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบข้อมูลและการอธิบายและให้เหตุผลเพื่อให้ได้มาซึ่งการตอบคาถาม
ข้อสมมติฐาน ผู้วิจัยจึงได้นาองค์ประกอบดังกล่าวมาอ้างอิงในการสร้างการประเมินทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของผู้เรียน
นอกจากนี้ (Dressel & Mayhew :1974) และ (Ennis :1985) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ควรประกอบด้วย การนิยามปัญหา การเลือกข้อมูล หรือแสวงหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการหาคาตอบ
ของปัญหา การตรวจสอบความสอดคล้องการแก้ปัญหาหรือการลงข้อสรุปโดยการตัดสินอย่างสมเหตุสมผล
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจ รู ปแบบการจัดการเรียนรู้ "เด็กวิทย์คิดไปด้วยกัน"
จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 25 คน
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.76 อยู่ในระดับ มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เพราะการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ "เด็กวิทย์คิดไปด้วยกัน" การจัดการเรียนรู้มีขั้นตอนที่ชัดเจน เกิดความกระตือรือร้น
ในการเรียนรู้ ทาให้นักเรียนสนุกสนาน มีความสุขในการเรียนรู้ ซึ่ง (ภาณุเดช เพียรความสุข และคณะ: 2558) ให้
ความหมายว่าความพึงพอใจความรู้สึกที่เป็น การยอมรับ ความรู้สึกชอบ ความรู้สึกที่ยินดีกับการปฏิบัติงาน ทั้งการ
ให้บริการและการรับบริการในทุกสถานการณ์ ทุกสถานที่
นอกจากนั้นการจักการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้"เด็กวิทย์คิดไปด้วยกัน" จะไม่เน้นให้
นักเรียนเรียนโดยการท่องจา ไม่ให้การบ้านแก่นักเรียน แต่จะให้ทากิจกรรมต่าง ๆ ภายในห้องเรียน แทนที่จะนั่ง
เรียนโดยการหันหน้าใส่กระดานอย่างเดียว การประเมินผลต่าง ๆ ล้วนทาแต่ในห้องเรียนเพื่อลดความเบื่อหน่ายของ
การบ้านที่นักเรียนได้รับ จึงทาให้นักเรียนมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. การพัฒนาทักษะการคิดแบบวิจารณญาณควรพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านเนื้อหาให้ เหมาะสมกับ
วัย พิจารณาระดับการคิดแบบวิจารณญาณให้สอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียนและพิจารณากิจกรรมที่ใช้ ให้พอดี
กับจานวนชั่วโมงเรียน
2. การพัฒนาการคิดแบบวิจารณญาณรายวิชาวิทยาศาสตร์ จะต้องชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจในแต่ละขั้นตอน
ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ก่อน เพื่อจะได้ดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรนารูปแบบการจัดการเรียนรู้"เด็กวิทย์คิดไปด้วยกัน" ไปพัฒนาทักษะอื่นที่นอกเหนือจากทักษะการ
คิดแบบวิจารณญาณ
2. สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะอื่น ๆ แก่นักเรียนต่อไป เพือ่ ให้นักเรียนมี
ทักษะในการพัฒนาชีวิต และสามารถนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันในอนาคตต่อไป
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การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ SAE
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
The development of Teamwork Skills using the SAE Learning
Management Courses for Science Students in
Matthayomsuksa 1
สุนิสา ผลทิพย์1 และ ศศิธร แสนพันดร2
Sunisa Pholthip1 and Sasitorn Sanpundorn2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SAE กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น
นักเรียนโรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง บรรยากาศของเรา โดย
ใช้วิธีการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรีย นรู้แบบ SAE แบบประเมินทักษะการทางานเป็นทีม จานวน 5 ด้าน
ประกอบด้วย ประกอบด้วย 1) ด้านความสมัครใจและเต็มใจทางาน 2) ด้านความเสมอภาค ในการทางาน 3) ด้าน
เป้าหมายในการทางาน 4) ด้านความรับผิดชอบร่วมกัน และ 5) ด้านการใช้ ทรัพยากรร่วมกัน และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อวิธีการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SAE จานวน
4 ด้าน ประกอบด้วย1) ด้านเนื้อหาวิธีและเทคนิคการสอน 2) ด้านบุคลิกลักษณะของครู 3) ด้านสื่อการเรียนการ
สอน และ 4) ด้านการวัดและประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการศึกษาพบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม ที่ได้รับการสอนโดยใช้
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ SAE มีทักษะการทางานเป็นทีมที่ดีขึ้น จากผลการวิจัย รวบรวมข้อมูลจากแบบ
ประเมินการมีส่วนร่วมในการทางาน ของแต่ละกลุ่ม จานวน 6 กลุ่ม นักเรียนแต่ละกลุ่มมีคะแนนทักษะการทางาน
เป็นทีม ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70
2. ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SAE
พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในด้านการวัด
และการประเมินผลนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.40
คาสาคัญ : ทักษะการทางานเป็นทีม รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SAE ความพึงพอใจ

1

นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
Undergraduate student in Department of General Science, Faculty of Education and Educational Innovation,
Kalasin University.
2 อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
Lecturer in Department of General Science, Faculty of Education and Educational Innovation, Kalasin University.
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Abstract
The objective of this research wont to study and to develop teamwork skills of
Matthayomsuksa1 Kungcharoenpittayakhom schoolUsing SAE learning management superlative
atmosphere were selected Five method of teamwork skill from and SAE learning management in
four method and the instrument Mean , percentage and Standard deviation.
The result of research
1.The students in Matthayomsuksa 1 Kungcharoenpittayakhom school that were taught by
using SAE have teamwork skills more. From the result of research compile the data fromevaluation
that participation in working in each group amount 6 group. Students in each group have the point
of working as a team and pass 70%.
2.The results of the analysis satisfaction survey form to learning Management by Using SAE
found that overall image is high-grade. To consider in each student is also high-grade. Average is
on 4.84 and standard deviation is on 0.33
Keyword : Teamwork Skills, SAE Learning Management, Satisfaction
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บทนา
เนื่องจากปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การ
ดาเนินชีวิต ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทาให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระตามหลักสูตรควบคู่ไป กับการ
พัฒนาทักษะใหม่ ๆ ที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21 สาหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาระวิชาก็มีความสาคัญ แต่
ไม่เพียงพอสาหรับการเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนเรียนรู้สาระวิชาควรเป็นการเรียน
จากการค้นคว้าเองของศิษย์โดยครูช่วยแนะนา และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมิน
ความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้ (ไสว ฟักขาว,2527)
การพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีความมัน่ คง คุณภาพของคนในประเทศมีผลต่อความสาเร็จ
อย่างสาคัญยิ่ง โดยเฉพาะคุณภาพของผู้เรียน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีการจัดการ
เรียนรู้แบบใหม่แตกต่างจากการเรียนรู้ในยุคเดิม ๆ เป็นการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนจดงานตามกระดาน
สั่งงาน สั่งการบ้านเยอะ ๆ ทาให้นักเรียนไม่อยากเรียน เกิดความเบื่อหน่าย แต่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ครูยุค
ใหม่ ต้องสอนให้น้อยแต่ผู้เรียนได้เรียนรู้และได้ฝึกทักษะ ครูเป็นผู้ชแี้ นะแนวทางให้นักเรียนได้เรียนรู้จริง เน้นการลง
มือปฏิบัติ
การทางานเป็นทีม เป็นทักษะที่มีสาคัญต่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง
ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น ได้สื่อสารกับสมาชิกในกลุ่ม ได้ร่วมกันแก้ปัญหาหรือรับผิ ดชอบหน้าที่ของ
ตนเองที่ได้รับมอบหมายจากสมาชิกในกลุ่มภายใต้วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเดียวกัน นาไปสู่การทางานที่เป็นระบบ
ผู้เรียนเกิดความสามัคคีในการทางานและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เกิดทักษะสาคัญในศตวรรษ
ที่ 21 ที่ผู้เรียนสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้จริง ตลอดจนสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ เติบโตเป็น
กาลังสาคัญของประเทศชาติต่อไป
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ SAE เป็นหนึ่งในวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางหมายถึง รูปแบบการสอนที่ใช้กิจกรรมในการเรียนเพื่อพัฒนาทัก ษะการทางานเป็นทีมของผู้เรียนในเรื่อง
ความสามารถในการเป็นผู้นาหรือการทางานร่วมกันในกลุ่ม ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 Start ขั้นที่ 2
Active ขั้นที่ 3 Evaluation ซึ่งผู้วิจัยได้คิดออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้ขึ้นมาโดยอาศัยรูปแบบการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ (5E’s) เป็นการนาเข้าสู่บทเรียนหรือเรื่องที่สนใจซึ่งเกิดขึ้นจากความสงสัย หรืออาจเริ่มจากความ
สนใจของตัวนักเรียนเองหรือเกิดจากการอภิปรายภายในกลุ่ม เรื่องที่น่าสนใจอาจมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ใน
ช่วงเวลานั้น หรือเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่ เพิ่งเรียนรู้มาแล้ว เป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนสร้างคาถาม
กาหนดประเด็นที่ศึกษา ในกรณีที่ไม่มีประเด็นใดที่น่าสนใจ ครูอาจให้ศึกษาจากสื่อต่าง ๆ หรือเป็นผู้กระตุ้นด้วยการ
เสนอด้วยประเด็นขึ้นมาก่อนในขั้นที่ 1 คือขั้นStart และใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative
Learning)เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยใช้กระบวนการกลุ่มให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทางาน
ร่วมกันเพื่อผลประโยชน์และเกิดความสาเร็จร่วมกันของกลุ่ม ซึ่งการเรียนแบบร่วมมือมิใช่เป็นเพียงจัดให้ผู้เรียน
ทางานเป็นกลุ่ม เช่น ทารายงาน ทากิจกรรมประดิษฐ์หรือสร้างชิ้นงาน อภิปราย ตลอดจนปฏิบัติการทดลองแล้ว
ผู้สอนทาหน้าที่สรุปความรู้ด้วยตนเองเท่านั้น แต่ผู้สอนจะต้องพยายามใช้กลยุทธ์วิธีให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการ
ประมวลสิ่งที่มาจากการทากิจกรรมต่าง ๆ จัดระบบความรู้สรุปเป็นองค์ความรู้ด้วยตนเองเป็นหลักการสาคัญ ในขั้น
ที่ 2 Active และขั้นที่ 3 Evaluation
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SAE
เพื่อนามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รายวิชาวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและ
เน้นพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมในศตวรรษที่ 21 นาไปสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมของนักเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SAE
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SAE
กรอบแนวคิดของการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
1. ทักษะการทางานเป็นทีม
2. ความพึงพอใจของผู้เรียน
ที่มีต่อการจัดการเรียนรูโ้ ดย
ใช้รูปแบบ SAE

การจัดการเรียนรู้
โดยใช้รูปแบบSAE

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 147 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้ง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 30 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ SAE รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศของ
เรา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2. แบบประเมินทักษะการทางานเป็นทีม
3. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SAE ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง
บรรยากาศของเรา
2. จั ด การเรี ย นการสอนตามแผนการวิ จั ย โดยใช้ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ SAE ในรายวิ ช า
วิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศของเรา และระหว่างการจัดการเรียนการสอนผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลของนักเรียนด้วยแบบ
ประเมินทักษะการทางานเป็นทีม
3. หลังการจัดการเรียนการสอน ผู้วิจัยได้สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนโดยใช้แบบสอบถามความพึง
พอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SAE เรื่อง บรรยากาศของเรา
4. นาคะแนนจากแบบประเมินทักษะการทางานเป็นทีมและแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SAE เรื่อง บรรยากาศของเรา ที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพื้นฐาน ซึ่งได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลของทักษะการทางานเป็นทีมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ความเป็นผู้นา มีเป้าหมายร่วมกัน การ
รับฟังความคิดเห็น มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา และแบ่งหน้าที่กันชัดจน จากแบบประเมินทักษะการทางานเป็น
ทีมโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ
2. วิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ ตามเกณฑ์แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scal) ของลิเคิร์ท (Likert scale)
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ทักษะการทางานเป็นทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 รายวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศของเรา (N=30)
ทักษะการทางานเป็นทีม

คะแนนเต็ม

1.ความเป็นผู้นา
2. มีเป้าหมายร่วมกัน
3. การรับฟังความคิดเห็น
4. มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา
5. แบ่งหน้าที่กันชัดเจน
เฉลี่ยรวม

4
4
4
4
4
4

คะแนนหลังการทดสอบ
S.D.
0.78
0.59
0.76
0.75
0.71
0.71

̅
𝒙
2.93
3.30
3.10
3.30
3.10
3.14

ร้อยละ
73.30
82.50
77.50
82.50
77.50
78.66

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ผลการวิเคราะห์ทักษะการทางานเป็นทีมของนักเรียน หลังใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ SAE เรื่อง บรรยากาศของเรา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมของ
องค์ประกอบทักษะการทางานเป็นทีมทั้ง 5 ด้าน เท่ากับ 3.14 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71 ซึ่งคิด
เป็นร้อยละ 78.66 สรุปได้ว่า นักเรียนมีทักษะการทางานเป็นทีมตรงตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 70 หากพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ทักษะการทางานเป็นทีมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านมีเป้าหมายร่วมกันและด้านมีความรับผิดชอบ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 คะแนน และทักษะการทางานเป็นทีมที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านความเป็นผู้นา ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.93 คะแนน
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้
รูปแบบ SAE ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศของเรา (N=30)
องค์ประกอบของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1.ด้านเนื้อหาและเทคนิควิธีการสอน
2.ด้านบุคลิกลักษณะของครู
3. ด้านสื่อการสอน
4. ด้านการวัดและประเมินผล
เฉลี่ยรวม

̅
𝒙
4.87
4.93
4.78
4.81
4.84
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S.D.
0.30
0.23
0.42
0.40
0.33

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 หลังใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SAE เรื่อง บรรยากาศของเรา พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้รูปแบบ SAE ในภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.33
อภิปรายผลการวิจัย
1. ทักษะการทางานเป็นทีมของนักเรี ยนหลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SAE เรื่อง บรรยากาศของ
เรา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 30 คน มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมขององค์ประกอบทักษะการทางานเป็นทีมทั้ง 5 ด้าน
เท่ากับ 3.14 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 78.66 ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้
แบบ SAE เป็นหนึ่งในวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ที่ใช้กิจกรรมในการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการทางานเป็นทีมของผู้เรียนในเรื่องความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 ขั้นStart ขั้นที่ 2 ขั้น Active ขั้นที่ 3 ขั้น Evaluation ส่งผลให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม
ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ ความเป็นผู้นา มีเป้าหมายร่วมกันการรับฟังความคิดเห็น มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา
และแบ่งหน้าที่กันชัดเจน ทั้งนี้เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรีย นได้ลงมือปฏิบัติและค้นคว้าด้วยตนเอง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอิสระในการทางาน สอดคล้องกับงานวิจัยของธนากร อรรจนาวัฒน์ และคณะ (2559). ได้ศึกษา
การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์และการทางานเป็นทีมโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบ
แสวงหาความรู้เป็นกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ผลการวิจัยพบว่า ศึกษาระดับความสามารถในการทางาน
เป็นทีมของนักเรียน พบว่า หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม จานวนนักเรียนที่มีคะแนน
ความสามารถในการทางานเป็นทีมในระดับดีเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 34.09 เป็นร้อยละ 75.00 และระดับพอใช้ลดลง
จาก 65.91 เป็นร้อยละ 25.00 และงานวิจัยของศิริพล แสนบุญส่ง และสมคิด แซ่หลี(2560). ได้ศึกษาผลการจัดการ
เรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมผลงานสร้างสรรค์ และทักษะ
การทางานร่วมกันเป็นทีมของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ผลการวิจัย พบว่า ผลการประเมินผลงานสร้างสรรค์ของผู้เรียนหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานโดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน โดยใช้แบบประเมินรูบริคส์ 5 ระดับ พบว่าระดับคุณภาพของ
ผลงานสร้างสรรค์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69 ผลการ
ประเมินทักษะการทางานร่วมกันเป็นทีมของผู้เรียนหลังเรียนด้วยการจัดการ เรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน พบว่ ามีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เพียร์สันเท่ากับ 0.78 แสดงให้เห็นว่าคะแนนประเมินผลงาน สร้างสรรค์กับทักษะการทางานร่วมกันเป็นทีมของ
ผู้เรียนมีความสัมพันธ์กันในทางบวกที่ระดับ ค่อนข้างสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความพึ งพอใจของนั กเรียนชั้ นมัธ ยมศึก ษาปี ที่ 1 หลั งใช้ รู ป แบบการจั ดการเรียนรู้แ บบ SAE เรื่ อง
บรรยากาศของเรา โดยภาพรวม พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SAE อยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ทั้งนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้มีโอกาสค้นคว้าด้วยตนเอง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการทางานเป็นทีม ในการออกแบบและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ตลอดจนมีการนา
กิจกรรมที่น่าสนใจมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลงานเพื่อน ส่งผลให้นักเรียน
มีความพึงพอใจหรือทัศนคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้ส อดคล้องกับวิจัยของ ธิดารัตน์ ศักดิ์สุจริต และอุบลศิลป์ โพธิ์
พรม (2557). ได้ศึกษาผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนความสามารถในการคิด วิเคราะห์และความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูแ้ บบซิปปาร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกที่มีตอ่ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์มีผลการประเมิน
ความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในระดับเหมาะสมมากขึ้ นไป อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาร่วมกับเทคนิคผัง
กราฟิกหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์และความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ซิปปาร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก และนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ตัวแปรความสามรถทางการเรียนของนักเรีย น และตัวแปรวิธีการจัดการเรียนรู้มีปฏิสัมพันธ์ทาให้ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 แต่ตัวแปรอิสระทั้ง 2 ตัวแปร (ความสามารถทางการเรียนของนักเรียน และวิธีการจัดการเรียนรู้) นั้นไม่มี
ปฏิสัมพันธ์ทาให้ความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SAE และความพึงพอใจ พบว่า การ
สอนที่ส่งเสริมทักษะการทางานเป็นทีมและเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ นักเรียนเกิดทักษะการทางานเป็นทีมในศตวรรษที่
21 มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เมื่อเกิดปัญหาขึ้นภายในทีมผู้เรียนสามารถ
แก้ปัญหานั้นได้ และนักเรียนมีผลการประเมินทักษะการทางานเป็นทีมตามเกณฑ์ตามที่ตั้งไว้
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SAE ควรมีการอธิบายการทากิจกรรรมให้ผู้เรียนเข้าใจก่อน
บางขั้นตอนมีกิจกรรมที่ต้องใช้เวลามาก ครูผู้สอนอาจจะต้องยืดหยุ่นเวลาตามความเหมาะสม หรือควรมีการบริหาร
เวลาให้รัดกุม เพือ่ ให้สามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ครูผู้สอนสามารถปรับเนื้อหาสาระกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อที่ใช้เพื่อให้ เกิดความเหมาะสมกับระดับชั้น
อื่นๆ ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SAE ได้ในทุกระดับชั้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SAE ในด้านความคิดยืดหยุ่นและในเรื่องอื่น ๆ
เพิ่มเติม เช่น ระบบย่อยอาหาร ระบบอวัยวะในร่างกาย อาหารและสารอาหาร เป็นต้น และนาไปทดลองกับนักเรียน
ที่มีพัฒนาการทางการเรียนรู้ที่ต่า
2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SAE สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้รูปแบบอื่น ๆ ได้ จึง
ควรทาวิจัยที่มีการประยุกต์หรือบูรณาการรูปแบบการสอนต่าง ๆ ร่วมด้วย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียน
ต่อไป
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การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความผิดปกติ
ทางพันธุกรรมโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 2 ต 3 ส
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Developing creative skills The style of learning 2o 3s about
genetic disorders for students at the 3/3
Nongkungsriwittayakarn
บุษบาวรรณ บุญศรีนาค1 และ อังคาร อินทนิล2
Budsabawan Bunsrinak1 and Angkhan Intanin2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 2ต
3ส กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 จานวน 36 คน โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร อาเภอหนองกุง
ศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 2ต 3ส จานวน 2 ชั่วโมงแบบประเมินพฤติกรรมความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนที่มี
ต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและร้อยละ
ผลการวิจัย พบว่า หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 2ต 3ส นักเรียนมี
คะแนนทักษะความคิดสร้างสรรค์แต่ละด้านดังนี้ คะแนนความคิดริเริ่ม คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของคะแนนมีค่าเท่ากับ 0.81 และร้อยละของคะแนนมีค่าเท่ากับ 79.17 คะแนนความคิดคล่องแคล่ว คิด
เป็นค่าเฉลี่ย 3.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนมีค่าเท่ากับ 0.81 และร้อยละของคะแนนมีค่าเท่ากับ 79.17
คะแนนความคิดยืดหยุ่น คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนมีค่าเท่ากับ 0.81 และร้อย
ละของคะแนนมีค่าเท่ากับ 75.69 และคะแนนความคิดละเอียดลออ คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของคะแนนมีค่าเท่ากับ 0.79 และร้อยละของคะแนนมีค่าเท่ากับ 78.47 ส่วนภาพรวมของคะแนนทั้งหมด
คิดเป็นค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.08 และร้อยละมีค่าเท่ากับ 78.12 จากผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่านักเรียนได้มีทักษะความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นและผ่านเกณฑ์ร้อยละ 78.12 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 70
คาสาคัญ: ทักษะความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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Abstract
This research aims. To develop creative skills Please use the form lesson plans 2o3s
samples. Students at the school were 36 3/ 3 Nongkungsriwittayakarn School. Ban Nong Kung
Si Karasin Province Acquired by selecting specific. The instrument used for this research study plans
using a form of learning 2o3s 2 hours a behavioral assessment of learners with creative forms of
learning. The statistics used in this study were mean, standard deviation and percentage.
The results showed that after learning activities using the learning management 2o3s pupils
have the creative skills of the individual. The initiative An average of 3. 17 points with a standard
deviation of 0.81 and 79.17 percent of votes equal to the ideas fluently. An average score of 3.17
standard deviation equal to 0.81 percent of votes equal to 79.17 points flexible thinking. An average
of 3.03 points with a standard deviation of 0.81 and 75.69 percent of votes equal to the idea and
exhaustively. A mean of 3. 14 and standard deviation of scores is equal to 0. 79 percent of votes
equal to 78.47 The overall rating represents an average value of 0.35 and standard deviation equal
to 0. 08 percent, equal to 78. 12 from the results indicated that students have the skills, creativity
and increased the threshold percentage. 78.12, higher than the preset threshold is 70 percent.
Keyword : Creative skills Learning in the 21st century
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บทนา
ในสภาพการณ์ปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและคาดไม่ถึงส่งผลให้การดาเนินชีวิตของบุคคลในสังคมเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
ประเทศไทยจาเป็นต้องเร่งเสริมสร้างขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพของบุคคลเพื่อให้รู้ เท่าทันและสามารถ
ดารงชีพได้อย่างสันติสุขในสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาปัจจัยสาคัญที่จะนาไปสู่การเสริมสร้างสมรรถนะ
ของบุคคลและสังคมไทยในส่วนร่วมคือการศึกษาโดยต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพชีวิตจริงในสังคม
ปัจจุบัน พร้อมทั้งมุ่งพัฒนาผู้เรีย นให้มีความสมดุลทั้ ง ความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความ
รับผิดชอบต่อสังคมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้
กล่าวถึงการจัดการศึกษาว่าจะต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นทั้ง “คนดี คนเก่ง และมี
ความสุข” โดยต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่สาคัญประการหนึ่ง ซึ่งเป็นเป้าหมายของกระบวนการเรียนรู้
คือ มีความคิดสร้างสรรค์ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543)
ในระบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยในขณะนี้ ประสบปัญหาในเรื่องการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ไม่ได้เน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดอย่างสม่าเสมอส่วนใหญ่มักจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นความรู้ในเนื้อหาวิชาไม่ค่อยได้เน้นการพัฒนาทักษะการคิดเท่าที่ควรซึ่งจะเห็นได้จากผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษาทุกสังกัดในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจาแนกเป็นรายมาตรฐานโดยรวมของประเทศพบว่า
มาตรฐานด้านผู้เรียนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินให้อยู่ในระดับพอใช้มีจานวนมากกว่า(วิเชียร เกตุสิงห์ , 2548)
ในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้านและมีการแข่งขันตลอดเวลา จึงต้องสร้างและพัฒนาคนให้คุณภาพให้มีภูมิ
รู้เท่าทันโลก ที่สามารถคิดเป็นทาเป็นมีเหตุมีผล และสิ่งสาคัญที่สุดคือการให้การศึกษาที่ต้องการพัฒนาให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ในสังคมได้ ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการทางสมองที่ทาให้เกิดสิ่งแปลกใหม่อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีที่
แปลกใหม่ ล้วนแต่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ จึงเป็นสิ่งสาคัญเป็นอย่างมาก หากได้รับการพัฒนาที่ถูกต้องและ
เหมาะสม ก็จะทาให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติได้ดียิ่งขึ้น
จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พบว่างานวิจัยส่วนใหญ่จะนาแบบฝึกทักษะ ชุดฝึกทักษะ หรือ ชุดกิจกรรม มาใช้การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 2ต 3ส เพื่อพัฒนาให้
นักเรียน เกิดทักษะและมีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการปูพื้นฐาน ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2561 เกิดความคิดสร้างสรรค์ไปสู่การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานในระดับชั้นต่อ ๆ ไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 2ต 3ส
สมมติฐานการวิจัย
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รปู แบบแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 2ต 3ส หลังเรียนมีค่าคะแนน
สูงกว่าก่อนเรียน
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. นักเรียนได้พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์
2. ได้พัฒนานวัตกรรมรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 2ต 3ส ให้มีประสิทธิภาพ
3. เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในเรื่องอื่น ๆ ได้
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ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยเป็นเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระพื้นฐานรายวิชา ว 21102 วิทยาศาสตร์
ตามหลั กสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ความผิดปกติทาง
พันธุกรรม
ขอบเขตด้านระยะเวลาการทดลอง
ผู้วิจัยดาเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ตามรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 2ต 3ส
ระยะเวลาในการทดลองใช้เวลาสอน2 ครั้ง ครั้งละ 1-2 ชั่วโมง รวมเวลา 3 ชั่วโมง
ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย
ตัวแปรต้น คือ รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 2ต 3ส
ตัวแปรตาม คือ นักเรียนมีผลการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน โดยใช้รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้
แบบ 2ต 3ส
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ที่กาลัง
ศึกษาในภาคเรียนที่ 2ประจาปีการศึกษา 2561จานวน 36 คน (กลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่องมือใช้ในการทดลอง
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ เป็นแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 2ต3ส เพื่อ
พัฒนาทักษะความคิดสร้า งสรรค์ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง ความผิดปกติทางพันธุกรรมของนักเรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 จานวน 3 ครั้งใช้เวลารวม 2 คาบ คาบละ100นาที และ50นาที ประกอบด้วย
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 แบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 2ต3ส รายวิชาวิทยาศาสตร์
เรื่อง ความผิดปกติทางพันธุกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนีผ้ ู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. แบบแผนการทดลอง
ผู้วิจัยดาเนินการวิจยั โดยใช้แบบแผนการทดลอง แบบการศึกษาเฉพาะกรณีโดยการทดลองหนึ่งครั้ง
(One-Shot case study)
2. ขั้นตอนในการทดลอง
2.1 ผู้วิจัยนาแผนการจัดการเรียนรู้ 2ต3ส เรื่อง ความผิดปกติทางพันธุกรรม โดยผู้วิจยั เป็นผู้ทดลอง
ด้วยตนเอง
2.2 ผู้วิจัยได้ดาเนินการจัดกิจกรรม โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 2ต3ส ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จานวน 2
คาบ เวลา 150 นาที
2.3 เมื่อสิ้นสุดการทดลองผู้วิจัยดาเนินการประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ หลังการจัดกิจกรรม
โดยใช้แบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์โดยผู้วิจัยเป็นผู้ประเมินด้วยตนเอง
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยในครั้งนี้ เป็นการนาเสนอผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียน
แบบ 2ต3ส ในการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยา
คาร ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3/3 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารจานวน 36 คน

ผลรวม
ร้อยละ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าเฉลี่ย

ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์
คิดริเริ่ม
คิดยืดหยุ่น
คิดละเอียดละออ
114
114
109
79.17
75.69
78.47
0.81
0.81
0.79
3.17
3.03
3.14
มีนักเรียนทีผ่านเกณฑ์จานวน 36คน คิดเป็นร้อยละ 100

คิดคล่องแคล่ว
113
79.17
0.81
3.17

จากตารางพบว่า คะแนนความคิดสร้างสรรค์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้2ต 3ส ได้มีผลคะแนนสรุปไว้
ดังนี้ คะแนนความคิดริเริ่มคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.17ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนมีค่าเท่ากับ 0.81 และร้อย
ละของคะแนนมีค่าเท่ากับ 79.17 คะแนนความคิดคล่องแคล่วคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของคะแนนมีค่าเท่ากับ0.81และร้อยละของคะแนนมีค่าเท่ากับ 79.17คะแนนความคิดยืดหยุ่นคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนมีค่าเท่ากับ 0.81และร้อยละของคะแนนมีค่าเท่ากับ 75.69และคะแนน
ความคิดละเอียดลออ คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.14 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนมีค่าเท่ากับ 0.79และร้อยละ
ของคะแนนมีค่าเท่ากับ 78.47
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 2ต 3ส เรื่อง
ความผิดปกติทางพันธุกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารนักเรียนได้มีผล
คะแนนสรุปไว้ คะแนนความคิดริเริ่มคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนมีค่าเท่ากับ
0.81 และร้อยละของคะแนนมีค่าเท่า กับ 79.17 คะแนนความคิดคล่องแคล่วคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนมีค่าเท่ากับ 0.81 และร้อยละของคะแนนมีค่าเท่ากับ 79.17 คะแนนความคิดยืดหยุ่น
คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนมีค่าเท่ากับ 0.81 และร้อยละของคะแนนมีค่า
เท่ากับ 75.69 และคะแนนความคิดละเอียดลออ คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.14 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนมี
ค่าเท่ากับ 0.79 และร้อยละของคะแนนมีค่าเท่ากับ 78.47 ส่วนภาพรวมของคะแนนทั้งหมดคิดเป็นค่าเฉลี่ยได้
เท่ากับ 0.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.08 และร้อยละมีค่าเท่ากับ 78.12 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่านักเรียนได้มีทักษะความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นและผ่านเกณฑ์ร้อยละ 78.12 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ
70
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อภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินทักษะการทางานเป็นทีม พบว่า นักเรียนมีคะแนนทักษะการทางาน
เป็นทีมเฉลี่ย เท่ากับ 12.51 คะแนน จากคะแนนเต็ม 16 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.12 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ
ร้อยละ 70 หมายความว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 2ต3ส สามารถพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนได้
ซึ่งมีคะแนนรวม และร้อยละของคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ที่ ตั้งไว้ ร้อยละ 70 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน การที่ผลออกมา
เป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ 2ต3สรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจอีกทั้งยังมีสื่อ
การสอนที่แปลกใหม่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ และได้ปฏิบัติจริงจากการทากิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาทั กษะความคิด
สร้างสรรค์ เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะความคิดสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
หลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ2ต3ส เรื่อง ความผิดปกติทางพันธุกรรมของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร พบว่า
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 มีการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง ความผิดปกติทางพันธุกรรม
หลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 2ต3ส คิดเป็นร้อยละ 78.12 ของคะแนนเต็มซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 70
แสดงว่านักเรียนสามารถพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ อาจเป็นเพราะว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 2ต3ส ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้มีขั้นตอนการสร้างตามหลักและแนวทางในการจัดทาเป็นอย่างดีผ่านการตรวจและแก้ไขจาก
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาวิทยาศาสตร์ ดังนั้น เนื้อหาสาระ จุดประสงค์ กิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนรูปแบบวิธีการเพื่อ
ทักษะการทางานเป็นทีม มีความเหมาะสมกับระดับของนักเรียน จากสาเหตุดังกล่าวทาให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมี
พัฒนาการด้านทักษะความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้นซึ่งสอดคล้องคล้องกับผลการวิจัยของปรียา สมพืช (2560) กรกนก
พากิ่ง (2558) และพัชราภรณ์ สาสุข (2560) ทั้ง 3 ท่านนี้ได้มีผลการวิจั ยที่พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้เรียนให้ดีขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ได้กาหนดเกณฑ์การประเมินจากความสามารถของกลุ่มทดลอง ซึ่งบริบทของนักเรียนแต่
ละพื้นที่อาจมีความต่างกันอยู่บ้างจึงควรทดสอบความสามารถของนักเรียนก่อน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมตาม
บริบทของนักเรียนก่อนนา ไปใช้ซึ่งการกาหนดเกณฑ์การประเมินดังกล่าว อาจเป็นลักษณะปลายเปิดโดยไม่มีการ
กาหนดคะแนนเต็มหรืออาจกาหนดการประเมินแบบอิงกลุ่มแทนตามความเหมาะสม
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 2ต3ส ไปพัฒนาทักษะอื่นที่นอกเหนือจากทักษะความคิดสร้างสรรค์
2. สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะอื่น ๆ แก่นักเรียนต่อไป เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะในการพัฒนาชีวิต และสามารถนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันในอนาคตต่อไป
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ความสาเร็จในการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
กรณีศึกษาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในเขตอาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
The Success in implementing the sufficiency economy philosophies
used in the economic development community. A case study of
sufficiency economy village in Gut Jap district, UdonThani province
นายสุรชัย ชูคง1 นายพีระยุทธ ศิลาพรหม นายทักษะ ปาระแก้ว และ นายธีระวัฒน์ หินแก้ว
Mr.Surachai chukong1, Mr.Peerayut Silaprom, Mr.Taksa Parakaew,
and Mr.Theerawat Hinkaew
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาวิธีการในการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อการ
ปรับตัวของชุมชนท้องถิ่นภายใต้บริบทของระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน 2) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึงแนวทางในการ
น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น 3) เพื่อศึกษาปัจจัยความสาเร็จของการ
นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการการ
สัมภาษณ์ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบที่ไม่มีโครงสร้าง และแบบสังเกต กลุ่มตัวอย่างที่เลือกแบบเฉพาะเจาะจง
จานวน 30 คน คือกลุ่มผู้นาชุมชนหรือคณะกรรมการหมู่บ้าน 5 ตาบล ตาบลละ 6 คน และตัวแทนชาวบ้านที่ดาเนิน
ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วม
และการวิจัยเชิงเอกสาร ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีแผนชุมชน กาหนดเป็นแนวทางเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายทั้ง
การผลิต และการดารงชีพ มีการพัฒนาระบบทุนชุมชนในรูปแบบของธนาคารชุมชน มีวิสาหกิจชุมชน ชุมชนมีการ
สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการสร้างภาคีเครือข่ายระดับชุมชน ตั้งกฎระเบียบในชุมชน และหลักคุณธรรม 5
ประการได้แก่ ซื่อสัตย์ต่อกัน ความเสียสละเพื่อส่วนรวม ความรับผิดชอบร่วมกัน ความเห็นอกเห็นใจกัน และความ
ไว้วางใจกัน
คาสาคัญ : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนและชุมชน
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Abstract
The objective of the research are1) study how the philosophy of sufficiency economy in
induce used to adjust the local community under the context of the current economic system,
2)study and analyze the practices in the philosophy of sufficiency economy induce in the economic
development of local communities, 3) study the success factors of the sufficiency economy
philosophy applied in the economic development community. This the samples selected two
specific groups of community leaders or village committee representatives and villagers living the
sufficiency economy.Method of collecting data, interviewed of deep, participatory of observation
and research for the documents.The results found that ofthe samples have community plan, set
as of the increase in revenue, reducing both cost of production, and livelihood.Have the
communities the development of the funds in form of community bank, the community’s
enterprise, local the community, andthe wisdom inheritance.The creation of a network of
community associate, the community rules, and the five of moral principlesinclude that the faithful
to each other, sacrifice for the collective, a shared responsibility, compassion aside, and trust.
Keyword: Sufficiency Economy Philosophy, economic Community, and community
บทนา
เศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในประเทศไทยในฐานะอุดมการณ์
หรือแนวคิดการพัฒนาแบบทางเลือกที่เป็นคู่ขนานของการพัฒนากระแสหลักที่ส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจตาม
แนวทางทุนนิยม ทั้งนี้แม้เศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจพอเพียงจะมีที่มาต่างกัน แต่คาทั้งสองมักถูกใช้ควบคู่กัน หรือ
ใช้ แ ทนกั น อยู่ เ สมอเนื่ อ งจากมี ลั ก ษณะร่ ว มกั น บางประการ โดยเฉพาะการให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพึ่ งตนเอง
วัฒนธรรมไทย และวิถีชีวิตแบบชุมชนเศรษฐกิจชุมชนมีความหมายในทางอุดมคติ หมายถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ทั้งการผลิต การจาหน่ายจ่ายแจก และการบริโภค โดยมีฐานมาจากศักยภาพ ภูมิปัญญา และ “ทุน” ในชุมชน
ตลอดจนมีความผสมกลมกลืนที่สืบทอดมาตั้งแต่อดีต อันนามาสู่ความคิดและปฏิบัติการของชุมชน นั้นๆ (ธเนศ ศรี
วิชัยลาพันธ์ 2552: 121) ดังนั้น การพัฒนาชุมชนจึงต้องเริ่มจากฐานวัฒนธรรมชุมชนซึ่งเป็นปราการที่แข็งแกร่งของ
ชาวบ้านในการต่อต้านการเอารัดเอาเปรียบ เน้นการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มองค์กรชุมชนย่อยๆ และการลด
อานาจรัฐลง เพื่อจะได้นาเอาอานาจและหน้าที่ในการพัฒนากลับคืนมายังชุมชน และนอกจากนั้นยั งน้อมนาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย
หลังจากประเทศไทยประสบปัญหาภาวะวิกฤตเศรษฐกิจตกต่าอย่างรุนแรงหรือที่เรียกกันว่า “ตุ้มยากุ้ง”
ในปี พ.ศ.2540ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างเลวร้ายต่อภาวะเศรษฐกิจไทยทั้ งระบบ ประชาชนทุกระดับประสบกับ
ปัญหาชีวิตและความเป็นอยู่ โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีรายได้น้อย ส่วนปัญหาใหญ่ก็มีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการปล่อย
ลอยตัวค่าเงินบาท การปิดกิจกรรมของสถาบันการเงิน จนกระทั่งประเทศต้องขอความช่วยเหลือจากกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (IMF) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 จึงหันหัวเรือมาเน้นที่การพัฒนาคนเป็นสาคัญ และนอกจากนั้นยัง
น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาเป็นหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศอีกด้วย (ไพศาล เนาวะวาทอง,2552:98) บทเรียนที่ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการพัฒนาที่ขาดสมดุล โดย
ประสบความสาเร็จเฉพาะในเชิงปริมาณแต่ขาดความสมดุลด้านคุณภาพ ทังนี้การพัฒนาที่ผ่านมาได้มุ่งเน้น การ
เติบโตทางเศรษฐกิจโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และแรงงานราคาถูก มีการระดุมเงินทุนจากต่างประเทศมาลงทุนใน
ตลาดเงิน และตลาดทุน โดยการพัฒนาด้านมิติของคนและการปรับโครงสร้างของระบบต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวคน ทั้งใน
ด้านระบบเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนระบบการบริหารจัดการที่ดี ยังอยู่ในสภาพ
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ตั้งรับ และไม่สามารถตามแก้ปัญหาได้ทันสถานการณ์ เป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย และการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งไม่สามารถสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับคนส่วนใหญ่ของประเทศได้ ปัญหาเชิง
โครงสร้างนี้สะท้อนให้เห็นชัดเจนเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ โดยส่งผลกระทบมากที่สุดต่อคนยากจนที่ต้องตก
อยู่ในฐานะยากจนมากขึ้น และมีคุณภาพชีวิตด้อยลงกว่าเดิม ประกอบกับกระแสโลกาภิวัตน์จากภายนอกที่มุ่งสู่
เศรษฐกิจยุคใหม่ และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เป็นเงื่อนไข
สาคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศระยะต่อไป
เศรษฐกิจชุมชน คือการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ทั้งด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมบริการ ทั้งใน
ด้ า นการผลิต การบริโ ภค และการกระจายผลผลิต โดยให้ คนในชุ มชนมีส่ว นร่ว มในการแก้ ปัญหาพื้ นฐานทาง
เศรษฐกิจของชุมชนบนรากฐานของความสามารถที่มีอยู่ จากการใช้ “ทุนของชุมชน” ทั้งที่เป็นสินค้าทุน ทุนทาง
เศรษฐกิจ และทุนทางสังคม นั่นคือ สมาชิกในชุมชนจะเป็นผู้ตัดสินใจเองว่า พวกเราจะผลิตอะไรได้บ้างตามศักยภาพ
และทุนประเภทต่างๆ ที่มีอยู่ แล้วเราจะแบ่งปันผลประโยชน์จากการผลิตกันอย่างไรนั่นเอง ถ้าสามารถพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ได้ ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จะลดลงหรือหมดไป
จากชุมชนนั้นๆ ซึ่งแสดงว่าเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักสากลได้แล้ว แต่ไม่ใช่แค่นั้น ยังสามารถยืนอยู่บนขาตัวเอง
ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นอีกด้วย (ธเนศ ศรีวิชัยลาพันธ์, 2552)จากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งปัญหาจากการพัฒนาประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชน ทาให้ทราบว่าการจะพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนนั้นเริ่ม
ที่เศรษฐกิจชุมชนอันเป็นฐานรากของเศรษฐกิจทั้งประเทศ หากชุมชนมีความเข้มแข็ง มีการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถ
ยืนอยู่ได้ด้วยขาของตนเอง ลดการพึ่งพาไม่สร้างภาระหรือความเดือดร้อนให้ใคร ก็จะทาให้ประเทศชาติมีความยั่งยืน
และเข้มแข็งไปด้วย การจะสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนนั้นต้องดาเนินตามแนวทาง 3 ประการของ
ปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง คื อ 1) ความพอประมาณ คื อ ความพอดี ที่ไม่น้ อ ยเกิ นไปและไม่มากเกิ นไป โดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ 2) ความมีเหตุผล หมายถึง การ
ตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพีย งนั้ น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ย วข้ อ ง
ตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้นๆ อย่างรอบคอบ 3) ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้
พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีเงื่อนไข ของการตัดสินใจและดาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง 2
ประการ ดังนี้ (ปรียานุช พิบูลสราวุธ,2551:76) 1) เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนาความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน
และความระมัดระวังในการปฏิบัติ 2) เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน
คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต ดังนั้นการศึกษาวิจัย
ในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิธีการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงว่านาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในกลุ่มของตนอย่างไร และมีแนวทางใดบ้าง
ที่จะสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุนชนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการ
ในการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อการปรับตัวของชุมชนท้องถิ่นภายใต้บริบทของระบบเศรษฐกิจใน
ปัจจุบันเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึงแนวทางในการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนท้องถิ่นและเพื่อศึกษาปัจจัยความสาเร็จของการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนของอาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่อศึกษาวิธีการในการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพือ่ การปรับตัวของชุมชนท้องถิ่นภายใต้
บริบทของระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน
2) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึงแนวทางในการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนท้องถิ่น
3) เพื่อศึกษาปัจจัยความสาเร็จของการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่องการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนคณะผู้วิจยั มุ่งเน้น
ที่จะศึกษาและวิเคราะห์ถึงชุมชนท้องถิ่นที่นาแนวคิดของปรัชญาพอเพียงทั้ง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
ความมีภูมิคุ้มกันที่ดีความรอบรู้และความมีคุณธรรมมาใช้เพื่อให้ชุมชนมีความยั่งยืนและเข้มแข็งในการพัฒนา
เศรษฐกิจและเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในชุมชน
ด้ า นกลุ่ ม เป้า หมาย กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ใ นการศึ กษาครั้ งนี้ ได้แก่ประชาชนที่รวมกลุ่ม กันเป็น กลุ่ ม
เศรษฐกิจชุมชนในท้องถิ่นอาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี คือตัวแทนกลุ่มจานวน 30 คน ได้แก่ ตัวแทนจากกลุ่ม
เศรษฐกิจชุมชนทั้ง 5ตาบล ๆ ละ 6 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิต ประธานกลุ่มกองทุนหมู่บ้าน ประธานกลุ่มเลี้ยงหมูหลุม ประธานกลุ่มเลี้ยงหมูหลุม และประธาน
กลุ่มเพาะเห็ด จะใช้ในการสัมภาษณ์แบบเจาะจงในอาเภอกุดจับ 5 ตาบล คือ ตาบลกุดจับ ปะโค ขอนยูง เชียงเพ็ง
เมืองเพีย ที่สามารถถ่ายทอดประสบการณ์เข้าร่วมกลุ่มในชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
การรวบรวมข้ อ มู ล ในการศึ ก ษาเรื่อ งกระบวนการน าปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพี ย งมาใช้ ใ นการพั ฒนา
เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นหมู่บ้านเศรษฐกิจในอาเภอกุดจับ รายละเอียดดังนี้
1. การสัมภาษณ์ (Interview) การสัมภาษณ์เป็นการเข้าพบกลุ่มเป้าหมายอย่าสงใกล้ชิดและสัมภาษณ์เชิง
ลึก ได้แก่ กลุ่มผู้นาชุมชน ผู้นากลุ่ม และกลุ่มชาวบ้านโดยการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Non - Structural
Interview) ในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การรวมกลุ่มของชุมชน การจัด
ระเบียบทางสังคม การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ การเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายของชุมชน ใช้แนวคาถามที่กาหนด
ขึ้น
2. การสังเกต (Observation) ใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation)โดยผู้ศึกษาเข้าไป
ร่วมในกิจกรรมต่างๆของชุมชน เช่น การประชุมชาวบ้านประจาเดือน การประชุมกลุ่มในชุมชน การร่วมทากิจกรรม
ตามโครงการตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เช่น โครงการจัดอบรมเรียนรู้การฝึกประกอบอาชีพ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสัมภาษณ์ผู้นาชุมชน และผู้นากลุ่ม แบบสัมภาษณ์ชาวบ้าน และแบบสังเกต เกี่ยวกับ สภาพทั่วไป
ของชุมชน วิถีชีวิตของคนในชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พฤติกรรมชาวบ้านในการเข้าร่วมกลุ่มในชุมชน
การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ การปฏิบัติตามกฎกติกา ความสนใจในการเรียนรู้ การสร้างเครือข่าย การติดต่อสื่อสาร
ภายในชุมชนและภายนอกชุมชน สังเกตบทบาทของผู้นาชุมชน และผู้นากลุ่มต่อการจัดการชุมชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ในการด าเนิ น การศึก ษาเพื่ อให้ ได้ข้ อ มูลที่ มีค วามน่ า เชื่ อ ถื อ มี ค วามถู ก ต้อ งแม่น ยาและทุ กขั้ น ตอนใน
การศึกษาให้มีความสมบูรณ์ ผู้วิจัยและคณะได้ปฎิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
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การเก็บรวบรวมข้อมูล มีการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดความคุ้นเคย โดยแนะนาตัว
และบอกวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายให้ความไว้วางใจต่อผู้วิจั ยและคณะ โดยให้ข้อมูลอย่าง
ละเอียด มีเนื้อหาครบถ้วน น่าเชื่อถือสาหรับการวิจัยครั้งนี้
ในส่วนของข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยและคณะได้ทาการจดบันทึกข้อมูลภาคสนาม และมีการบันทึกเสียง
ทุกครั้งที่มีการสัมภาษณ์
การแปลความข้อมูลและการเรียบเรียง ผู้วิจัยและคณะใช้ข้อมูลที่ ได้จากบันทึกเทปขณะสัมภาษณ์ โดย
นามาถอดออกเป็นบทสนทนา และลาดับเนื้อหาที่ได้จากการสัมภาษณ์ ร่วมกับการสังเกต ขณะสัมภาษณ์แล้วนามา
วิเคราะห์หาประเด็นหลักและสรุปความ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยและคณะมีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. ผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจากเอกสารและการเก็บข้อมูลภาคสนามมารวบรวม
2. จัดระบบข้อมูลให้เป็นระเบียบ แยกเป็นประเด็นและหัวข้อจากข้อมูลที่ได้จากการศึกษา หากข้อมูลยังมี
ความไม่ชัดเจนหรือมีความบกพร่องจะดาเนินการเข้าไปศึกษาในพื้นที่เพิ่มเติม
3. นาข้อมูลที่ได้จัดระเบียบและแยกประเด็นแล้ว วิ เคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ โดยใช้การวิจัยเชิง
คุณภาพโดยการเชื่อมโยงความสอดคล้องกับเนื้อหาทั้งหมดตามแนวคิดและทฤษฎี
4. สรุปและอภิปรายผลที่ได้จากการศึกษาตามวัตถุประสงค์และแนวคาสัมภาษณ์เพื่อนาไปสู่ข้อเสนอแนะ
ต่อไป
กรอบแนวคิดในการวิจัย ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องมาแล้วดังกล่าว
ข้างต้น สามารถกาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น ซึ่งมีทั้งหมด 7
ปัจจัยด้วยกัน คือ ปัจจัยด้านการตลาด ด้านบุคลากร ด้านเงินทุน ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านเทคโนโลยี ด้านคู่แข่ง
และด้านปัจจัยภายนอกอื่นๆ โดยปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น ซึ่งแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของบดี ปุษยายนันท์ และคณะ
(2556) ได้ศึกษารูปแบบเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการดารงอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: กรณีศึกษา บ้านหินตั้งหมู่ 7
ตาบลโนนฆ้อง อาเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ
ชุมชนของหมู่บ้านหินตั้ง คือ 1.ปัจจัยด้านประชากร 2.ปัจจัยด้านพืชเศรษฐกิจ 3.ปัจจัยด้านคมนาคม 4.ปัจจัยด้าน
การย้ายถิ่น 5.ปัจจัยด้านเชื้อเพลิงรถขนส่ง 6.ปัจจัยด้านระบบประปาหมู่บ้าน 7.ปัจจัยด้านการค้า 8.ปัจจัยด้าน
เทคโนโลยีด้านการเกษตร และ 9.ปัจจัยด้านการค้าในชุมชน และ ใจมานัส พลอยดี (2540) ได้ทาการศึกษาปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อความสาเร็จและความล้มเหลวของธุรกิจชุมชน 9 ปัจจัย คือ 1.ปัจจัยด้านเงินหรือเงินทุน 2.ปัจจัยด้าน
การตลาด 3.ปัจจัยด้านการผลิต 4.ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ 5.ปัจจัยด้านภาวะผู้นา 6.ปัจจัยด้านแรงงาน 7.
ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก 8.ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระเบียบข้อบังคับขององค์กร 9.ปฏิสัมพันธ์กับภายนอก
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ผลการศึกษา
ผลการศึกษากระบวนการนาปรัชญาเศรษฐกิจไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงในเขตอาเภอกุดจับ แยกผลการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน วิถีการดาเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงของชาวบ้านแนวทางการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และปัจจัยปัจจัยที่
ส่งเสริมความสาเร็จในการจัดการชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตามลาดับ
ด้านการดาเนินวิถีการดาเนินชีวติ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้
1. การประกอบอาชีพของชาวบ้าน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทานาข้าว เลี้ยงสัตว์ ทา
สวนผลไม้ ปลูกอ้อย ปลูกมันสาปะหลัง การประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง คือชาวบ้านมีการจัดสรร
พื้นที่ในการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ได้อย่างเหมาะสมตามกาลังของครอบครัว ชาวบ้านมีการเรียนรู้วิธีการประกอบ
อาชีพจากศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนเพื่อนามาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ ได้แก่ การเรียนรู้วิธีเลี้ยงหมูหลุม การทา
นาข้าว การทาปุ๋ยหมักชีวภาพ และการเพาะเห็ด การเลี้ยงกบ
2 การใช้จ่ายในชีวิตประจาวันของชาวบ้านตามแนวทางเศรษฐกิจพอพียงพบว่าชุมชนมีการส่งเสริมในเรื่อง
การลดรายจ่าย สร้างรายได้เพิ่ม การเก็บออม การลดรายจ่าย ได้แก่ ชุมชนส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือน
รณรงค์การเลิกสูบบุหรี่เลิกดื่มเหล้าเลิกอบายมุขต่างๆ การใช้จ่ายเฉพาะที่จาเป็นเท่านั้น การเพิ่มรายได้ ได้แก่ ปลูก
ผักสวนครัวไว้บริโภค แต่ถ้ามีจานวนมาก จึงนาไปขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวและประกอบอาชีพเสริม
เช่น เลี้ยงกบ โค หมู และการเพาะเห็ดนางฟ้า ด้านการประหยัดได้แก่ จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นการ
รณรงค์ให้ทุกคนรู้จักตระหนักในการออมเงินเพื่อไว้ใช้ในเวลาจาเป็น และมีการจัดทาบัญชีครัวเรือน
3. การดูแลสุขภาพของตนเองในการดาเนินชีวิตของชาวบ้านตามแนวทางเศรษฐกิจพบว่าชาวบ้านให้
ความสาคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพชาวบ้านดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวโดยการปลูกผักเพื่อประกอบ
อาหารเอง ไม่ซื้อ เพราะเชื่อว่าทาให้ได้ผักที่ปลอดสารพิษ และประหยัดค่าใช้จ่าย การรักษาโรคขั้นต้น จะใช้ภูมิ
ปัญญาของชาวบ้านโดยใช้พืชสมุนไพรที่ขึ้นเองหรือปลูกในชุมชน
4. การดารงรักษาวัฒนธรรม และประเพณีของชุมชนพบว่าชาวชุมชนทุกคนนับถือศาสนาพุทธ ยึดมั่นใน
ขนบธรรมเนียมในประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามมีความตระหนักในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบทอด วัฒนธรรม
ประเพณี ตามครรลองชีวิตโดยยึดการดารงชีวิตตามฮีต 12 คล่อง 14
ด้านการจัดการแนวทางการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนดังนี้
1. การรวมกลุ่มในชุมชน เป็นแนวทางหนึ่งในการจัดการชุมชนของชุมชน เพื่อให้ชาวบ้านทุกคนมีส่วนร่วม
ในการแสดงออก มีกลุ่มที่รวมกันเพื่อประกอบกิจกรรม และกลุ่มอาชีพ ชาวบ้านทุกคนมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
มองเห็นปัญหาร่วมกัน และมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาให้กับชุมชน กลุ่มของชุมชนชุมชน ได้แก่ กลุ่มเพาะเห็ด กลุ่ม
หมูหลุม และกลุ่มอนุรักษ์
2. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนพบว่าชาวบ้านมีความหวงแหนและตระหนักถึงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ทรัพยากรดิน ป่าไม้ และแหล่งน้า โดยชาวบ้านได้เรียนรู้การทาปุ๋ยหมักใช้เอง เลิก
ใช้ปุ๋ยเคมี เป็นการบารุงดิน ทาให้ดินไม่เสื่อมโทรม จัดโครงการรณรงค์การปลูกป่าทดแทน รวมทั้งต่อต้านผู้บุกรุกป่า
มีกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านโดยถางหญ้าริมถนนภายในหมู่บ้าน มีโครงการธนาคารต้นไม้ร่วมกับธนาคารเ พื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ให้ชาวบ้านร่วมกันปลูกต้นไม้ในบ้าน งดเว้นการทิ้งขยะลงแหล่งน้าและพื้นที่ไร่นา
3. ด้านการจัดระเบียบทางสังคม พบว่าชุมชนแบ่งการดูแลชุมชนเป็นคุ้มๆในแต่ล่ะด้านโดยมีหัวหน้าคุ้ม
เป็นผู้นาและผู้ดูแลเป็นการจัดระเบียบทางสังคมในการกาหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ
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4. ด้านการเรียนรู้ของชุมชน พบว่าชุมชนมีการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับชาวบ้าน ในการประกอบอาชีพ
การเกษตรโดยจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภายในชุมชนเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมและถ่ายทอดแนวทางการ
ประกอบอาชีพใหม่แก่ชาวบ้านด้วยความร่วมมือของชาวบ้านในการจัดตั้งศูนย์ และชาวบ้านให้ความร่วมมือในการ
เข้ารับการอบรมถ่ายทอดเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้ความสนใจจากหน่วยงานภายนอกมี
ผู้เดินทางเข้ามาติดต่อดูงานและร่วมลงมือทางานจริงกับชาวบ้านอยู่เสมอ ชาวบ้านมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆกับบุคคลภายนอกเป็นการเรียนรู้ของชาวบ้าน
5. ด้ า นการสร้ างเครือข่ า ย พบว่ า ชุ ม ชนสร้ างเครือข่ า ยให้ชาวบ้ านมาสัมพั น ธ์กั น ในเรื่อ งเกี่ ยวกับการ
ประกอบชีพ การรวมกลุ่ม การเรียนรู้ที่ ศูน ย์จะท าให้ คนในชุ มชนมี ความกระตือ รือ ร้น มี น้ าใจ และมี จิตสานึก
สาธารณะการสร้างเครือข่ายภายในของชุมชนให้ชาวบ้านมีทัศนคติต่อการมีส่วนร่วม คือ มีการจัดกิจกรรมในการ
สร้างเครือข่ายสนับสนุนอยู่เสมอ ได้แก่ การประชุม มีการขยายแนวคิด ขยายการร่วมมือไปสู่กิจกรรมอื่นเพื่อสร้าง
เครือข่ายต่อไป โดยใช้ระบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติ และการพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกันในชุมชน เป็นปัจจัย
ส่งเสริมทาให้การสร้างเครือข่ายภายในชุมชนประสบความสาเร็จ และเกิดเครือข่ายภายนอกจากการที่ชาวบ้าน
เดินทางไปศึกษาดูงานนอกชุมชน
ปัจจัยที่ส่งเสริมความสาเร็จในการจัดการชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
จากการศึกษาการจัดการชุมชนอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงพบว่าปัจจัยที่ส่งเสริมการจัดการ
ชุมชนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่ ผู้นาของชุมชน องค์กรในชุมชน ระบบครอบครัว เครือญาติ และสภาพทาง
วัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ดังนี้
1.ปัจจัยด้านผู้นา พบว่าผู้นาของชุมชน เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมให้ชาวบ้านดาเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ผู้นาของชุมชนที่สาคัญได้แก่ ผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้าคุ้ม มีบทบาทสาคัญในการสร้างจิตสานึกให้ชาวบ้านหัน
มาใช้การทาเกษตรแบบชีวภาพแทนการใช้สารเคมีและทาการเกษตรแบบผสมผสานโดยการริเริ่มทาเป็นต้นแบบแก่
ชาวบ้านเมื่อชาวบ้านเห็นว่าดีจึงทาตามผู้นา เช่น การทาปุ๋ยหมักชีวภาพ การเลี้ยงหมูหลุม การเพาะเห็ด ผู้ใหญ่บ้าน
ส่งเสริมการเรียนรู้ของชาวบ้านโดยการถ่ายทอดข้อมูลการประกอบอาชีพต่างๆโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง
และส่งหัวหน้าคุ้มไปศึกษาดูงานภายนอกชุมชนเพื่อเป็นแนวทางนามาปรับใช้กับชุมชน
2. ปัจจัยด้านการจัดศูนย์เรียนรู้ในชุมชน พบว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมการจัดการชุมชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง การจัดศูนย์เรียนรู้ในชุมชนทาให้ชาวบ้านมีการแสดงออกมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมตาม
องค์กร ร่วมกันคิด วางแผน หาแนวทางแก้ไขปัญหาศูนย์เรียนรู้ที่จัดตั้งขึ้นในชุมชน เป็นองค์กรเพื่อการประกอบอา
ชัพ ได้แก่ โรงสีข้าวของชุมชน
3. ปัจจัยด้านระบบครอบครัวและเครือญาติของชาวบ้าน พบว่าปัจจัยที่ส่งเสริมการจัดการชุมชนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากชาวบ้านต่างรู้จักมีความคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เพราะชาวบ้านได้มีโอกาสทา
กิจกรรมร่วมกันมากมายสม่าเสมอและหลากหลายทาให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องของวิธีปฏิบัติซึ่งกันและกันอย่างมี
คุณธรรมผ่านความซื่อสัตย์และความสุจริตความจริงใจที่คนในกลุ่มให้แก่กัน รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
และเป็นสังคมที่สงบสุขอยู่กันแบบพี่น้อง
4. สภาพทางวัฒนธรรม ค่านิยม และความเชื่อ เป็นปัจจัยส่งเสริมการจัดการชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงเนื่องจากชาวชุมชนมีความเชื่อในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชาวบ้านนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปปฏิบัติในการดาเนินชีวิตไปใช้ในการประกอบอาชีพของชาวบ้าน ชาวบ้านมีโรงสีข้าวเองในชุมชนไม่ ถูกการเอา
เปรียบชาวบ้านได้รับความเป็นธรรมและความภาคภูมิใจและมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้น เมื่อ
ทุกครอบครัวเลี้ยงตัวเองได้ มีความพอมีพอกิน ผลที่ตามมาคือ ปัญหาสังคมก็ไม่มี จิตใจดี สุขใจ มีคุณธรรม เกิดการ
เกื้อกูลกัน เมื่อมีการรวมกลุ่มก็เกิดการเรียนรู้ และถ่ายทอดความรู้จากกลุ่มสู่กลุ่มและคนรุ่นก่อนสู่คนรุ่นใหม่
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อภิปรายผล
จากการศึกษาสามารถนามาอภิปรายผลการศึกษา โดยพบว่า
1. วิถีการดาเนินชีวิตของชาวบ้าน เป็นการดาเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในเรื่องการ
ประกอบอาชีพ การใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน การดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง และการดารงรักษาวัฒนธรรม
ประเพณี ชาวชุมชนมีการจัดสรรพื้นที่ในการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ได้อย่างเหมาะสมตามกาลังของครอบครัว ชาวบ้าน
มีการเรียนรู้วิธีการประกอบอาชีพจากศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน เพื่อนามาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ ได้แก่ การ
เรียนรู้วิธีเลี้ยงหมูหลุม การทานาข้าว การทาปุ๋ยหมักชีวภาพ การเพาะเห็ด มีการส่งเสริมในเรื่องการลดรายจ่าย
สร้างรายได้เพิ่มขึ้น การเก็บออม การลดรายจ่าย ได้แก่ ชุมชนส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือน รณรงค์การ
เลิกสูบบุหรี่ เลิกดื่มเหล้า เลิกอบายมุขต่างๆ การใช้จ่ายเฉพาะที่จาเป็นเท่านั้น การเพิ่มรายได้ ได้แก่ ปลูกผักสวนครัว
ไว้บริโภค แต่ถ้ามีจานวนมาก จึงนาไปขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว สอดคล้องกับ อาพล เสนาณรงค์ (อา
พล เสนาณรงค์,2542) ได้ให้ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงว่าหมายถึงการพยายามพึ่งตนเองช่วยตัวเองให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะทาได้ ให้พอมีพอกินโดยเฉพาะอาหารและที่อยู่อาศัย ส่วนที่ไม่สารถผลิตเองได้ ก็แลกเปลี่ยนหรือซื้อ
จากภายนอกบ้างแต่ควรซื้อและใช้ของจากที่ผลิตได้ในท้องถิ่น หรือในประเทศมากที่สุด พยายามก่อหนี้ให้น้อยที่สุด
และควรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย พอใจในสิ่งที่ได้รับมาโดยชอบธรรม ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย เพื่อให้รายจ่ายไม่เกิน
รายรับ
2. พบว่าชุมชนมีการจัดการชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การรวมกลุ่มของชุมชนทาให้
ชาวบ้านทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงออก เพื่อร่วมทากิจกรรม และกลุ่มอาชีพ ชาวบ้านทุกคนมีส่ว นร่วมในการ
ดาเนินงาน มองเห็นปัญหาร่วมกัน และมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาให้กับชุมชนชุมชน มีกลุ่มที่สาคัญ คือกลุ่มเพาะ
เห็ด กลุ่มหมูหลุม กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มโคขุน และกลุ่มอนุรักษ์ สอดคล้องกับอรสุดา เจริญรัถ (อรสุดา เจริญรัถ,
2554)ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชน ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งพาตนเองสู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้านการเกษตรพึ่งพาตนเองด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน รวมทั้งได้
ศึกษา ผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ที่มีความน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง และเพื่อให้ได้ข้อมู ลชุมชน พบว่า
เกษตรกรที่เข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจชุมชนพอเพียง พึ่งพาตนเองจากภูมิปัญญาชาวบ้านผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน การรวมกลุ่มในชุมชนทาให้ชุมชนรู้รักสามัคคีรับรู้ถึงปัญหาร่วมระดมความคิดแก้ไข เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด
แก่ชุมชน ทาให้ชุมชนเข้มแข็งทุกคนมีส่วนร่วมชุมชนมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพราะตระหนักถึงความสาคัญ
เรี ย นรู้ ก ารท าปุ๋ ย หมั ก ใช้ เ อง เลิ ก ใช้ ปุ๋ ย เคมี เป็ น การบ ารุ ง ดิ น ท าให้ ดิ น ไม่ เ สื่ อ มโทรมเป็ น การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน สอดคล้องกับ นิธิ เอียวศรีวงศ์ (นิธิ เอียวศรีวงศ์ ,2544) ที่เห็นว่าอุดมการณ์ของชีวิต
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่จะคานึงถึงการพึ่งพาอาศัยกันพร้อมๆกับรักษาความสมบูรณ์ของธรรมชาติไปด้วย
โลกทัศน์ของเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับอุดมการณ์คือ แต่ล่ะคนอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาอาศัยกันและกันและพึ่งพา
ธรรมชาติ ดังนั้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติจึงมีความสาคัญ ชุมชนชุมชนมีการจัดระเบียบทางสังคมแห่งการดูแล
ชุมชนเป็นคุ้มๆในแต่ล่ะด้าน โดยมีหัวหน้าคุ้มเป็นผู้นาและผู้ดูแล เป็นการจัดระเบียบทางสังคมในการกาหนดบทบาท
หน้าที่ของผู้รับผิดชอบ ชุมชนมีการเรียนรู้ โดยมีศูนย์การเรียนรู้ภายในชุมชนเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ที่
เหมาะสม และถ่ายทอดแนวทางการประกอบอาชีพใหม่แก่ชาวบ้าน ชาวบ้านมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
แลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆกับบุคคลภายนอกที่เข้ามาศึกษาดูงานในชุมชน สอดคล้องกับ ไพศาล เนาวะวาทอง (ไพศาล
เนาวะวาทอง,2551) ที่ศึกษาเรื่องการจัดการชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และพบว่าการเรียนรู้ของชุมชนมี
ความสาคัญในการจัดการชุมชน กระบวนการเรียนรู้ สอดคล้องกับปัญหา เช่น การจัดการอบรม ประชุม และดูงาน
เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาเป็นกลยุทธ์ที่สามารถเสริมสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็งที่จะก้าวไป
พร้อมเทคโนโลยีที่ มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น และรู้จักนาเอาประสบการณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสม ช่วยในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนได้อย่างลงตัว และชุมชนมีกาสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพ การรวมกลุ่ม โดยใช้ระบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติ และการพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกันในชุมชน สร้าง
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เครือข่ายภายนอกโดยการเข้าร่วมกิจกรรมกับ ชุมชนอื่ นข้า งเคีย ง และจากสร้างเครือข่ายจากการศึก ษาดู งาน
ภายนอก
3. ปัจจัยที่ส่งเสริมความสาเร็จในการจัดการชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของอาเภอกุดจับ ได้แก่
ผู้นาของชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ได้เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านการเกษตร ชักชวนชาวบ้านให้หันกลับมาทาเกษตร
อินทรีย์ โดยใช้ปุ๋ยคอกและสารหมักชีวภาพเพื่อลดรายจ่าย ทาบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือน เพื่อหาทางลด
รายจ่าย ลดสิ่งฟุ่มเฟือย ออมเงิน ปลูกพืชผักไว้กิน ที่เหลือนาไปแบ่งปันและขายเพื่อเพิ่มรายได้ และรวมพลัง สร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน หัวหน้าคุ้มและผู้นาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับการศึกษาของ
ไพศาล เนาวะวาทอง (ไพศาล เนาวะวาทอง, 2551) ที่พบว่าผู้นาชุมชนมีความรู้ความสามารถเป็นแกนหลักในการทา
กิจกรรมต่างๆและมีความสามารถในการหล่อหลอมจิตใจของลูกบ้านให้เป็นหนึ่งเดียวได้ รวมทั้งต้องเป็นผู้นาทาง
ธรรมชาติสามารถคิดทาและแก้ปัญหาได้ ปัจจัยองค์กรในชุมชน การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในชุมชนทาให้ชาวบ้านมีการ
แสดงออกมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมตามองค์กรร่วมกันคิด วางแผน หาแนวทางแก้ไขปัญหาสอดคล้องกับ
การศึกษาของสุนันทา โชติเสถียร (สุนันทา โชติกเสถียร,2545) ที่พบว่าการรวมตัวกันของชุมชน เกิดจากการรวมตัว
กันเพื่อแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ เพื่อให้คนในชุมชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคนในชุมชนเริ่มพัฒนาเป็นขั้นตอนมา
เรื่อยๆ ตามแนวทางปรัชญาทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งผลจาการดาเนินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทาให้
ชุมชนเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและยังยืน ปัจจัยด้านระบบครอบครัว เครือญาติ พบว่าบ้านหนองใสมีความสัมพันธ์กันใน
ระบบเครือญาติ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการประกอบอาชีพและร่วมทากิจกรรมต่างๆของชุมชน ทาให้การดาเนิน
กิจกรรมการจัดการชุมชนได้รับความร่วมมือ จากชาวบ้านเป็นอย่างดี และปัจจัยด้านสภาพทางวัฒนธรรม ค่านิยม
ความเชื่อของชาวชุมชนมีคุณธรรมผ่านความซื่อสัตย์และความสุจริต ความจริงใจที่คนในกลุ่มให้แก่กัน รู้จักแบ่งปัน
ช่วยหรือซึ่งกันและกันมีความเชื่อในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับ นิธิ เอี้ยวศรีวงษ์ (นิ ธิ เอี้ยวศรีวงษ์,
2544) ได้ศึกษามิติทางวัฒนธรรมในยุคเศรษฐกิจพอเพียง โดยเศรษฐกิจพอเพียง ในความหมายของผู้เขียน คือ
วัฒนธรรม ไม่ใช่เทคนิคการเพาะปลูก แต่เป็นศีลธรรมความไม่ละโมบและการประหยัดเศรษฐกิจพอเพียงเปิดโอกาส
ให้ทุกคนพออยู่ได้แตกต่างจากการคิดในด้านเทคนิคถ้ าคิดแต่ด้านเทคนิคก็จะย้าเฉพาะคนทาให้เกิดการเอาตัวรอด
ซึ่งไม่ตรงกับอุดมของการเศรษฐกิจพอเพียงการคิดทางเทคนิคทาให้คนไม่เชื่อมโยงกันไม่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ระหว่างกัน ตัวใครตัวมัน ซึ่งก็ทิศทางกับงานของ ดวงตา สราญรมย์ (ดวงตา สราญรมย์, 2556). และจากการศึกษา
เรื่อง กระบวนการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน พบว่าชาวบ้านสามารถเสริมสร้าง
ให้ชุมชนมีความเข้มเข็งที่จะก้าวไปพร้อมเทคโนโลยี ที่มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น และรู้จักนาเอาประสบการณ์และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม ช่วยในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนได้อย่างลงตัว การหันกลับมาใช้ชีวิต
แบบวิถีชีวิตชนบทไทย ชาวบ้านทามาหากินในรูปแบบพอเพียง มีการแลกเปลี่ยนเพื่อให้มีอยู่มีกิน อย่างมีความสุข
ซึ่งถ้าหากเปรียบเทียบกับสังคมในยุคปัจจุบันที่มีแต่การแข็งขัน และเน้นการจับจ่ายใช้สอยเพื่อแลกกับความสุข และ
ความสะดวกสบายเฉพาะหน้า มีการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง เมือเกิดภาวะวิกฤตก็จะไม่สามารถใช้ชีวิตแบบ
พึ่งพาตนเองได้
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1. ควรให้มีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบความสาเร็จในการนาปรัชญาเศรษฐกิจมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนระหว่างอาเภอต่าง ๆ ในจังหวัดอุดรธานี
2. ควรมีการศึกษาทัศนะคติของคนในท้องถิ่นต่าง ๆ เช่น ชุมชนเมืองต่อแนวเศรษฐกิจพอเพียง เกี่ยวกับ
ความรู้ความเข้าใจและการปรับใช้ในชีวิตประจาวัน รวมถึงประโยชน์และความสุขที่ได้รับ เพื่อเป็นข้อมูล
และแนวทางในการวางแผนและพัฒนาท้องถิ่นได้ในอนาคต
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สรุปผล
ผลการศึกษาพบว่า ความสาเร็จในการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาชุมชนนั้น ปัจจัย
สาคัญที่ส่งเสริมการจัดการชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ กลุ่มผู้นาชุมชน องค์กรในชุมชน ระบบ
ครอบครัว เครือญาติ รวมทั้งสภาพทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ภาพรวมของชุมชนมีการถ่ ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน โดยมีวิทยากรในชุมชนเป็นผู้ถ่ายทอด
ผู้สนใจต้องเดินทางมาศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อความสะดวกและเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้แก่บุคคลทั่วไป
หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน ควรให้การสนับสนุนทั้งเรื่องงบประมาณและการให้ความรู้แก่
ชาวบ้าน ในการจัดทาสื่อการเรียนรู้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านช่องทางที่นิยม และ
เข้าถึงง่าย เช่น สื่ออินเตอร์เน็ทซึ่งเป็นสื่อที่มีต้นทุนน้อย แต่มีประสิทธิภาพ จะเป็นประโยชน์อย่า งยิ่งในการเผยแผ่
ข้อมูล
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การพัฒนาเกมคณิตศาสตร์ผ่าด่านผจญภัย
THE DEVELOPMENT OF MATCH OF ADVENTURE GAME
เชษฐา เดชพันธ์1 มริษา สุดอุดม1 สุทิพย์ เป้งทอง1 ชาญชัย นามพล1
Cheatha Dechpun1, Marisa Sududom1, Suthip Pengthong1
and Chanchai Nampol1
บทคัดย่อ
การพัฒนาเกมคณิตศาสตร์ผ่าด่านผจญภัย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ให้เป็ นสื่อเพื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ โดยประเมินประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญและ
ประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง ใช้โปรแกรม Game maker Pro เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเกม ประเมินผล
ประสิทธิภาพของเกม โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ การ
ประเมินแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเนื้อหาของเกม 2) ด้านภาพ แสง สี และเสียง 3) ด้านการเล่นเกมและ
การโต้ตอบกับผู้ใช้ โดยผลรวมพบว่าเกมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ ดีมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.95 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.09 ประเมินความพึงพอใจ โดยกลุ่มตัวอย่างจานวน 25 คน โดยใช้แบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.71 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 สรุปได้ว่าเกมที่พัฒนาขึ้นสามารถนาไปใช้
เป็นสื่อเพื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ได้
คาสาคัญ: เกมคอมพิวเตอร์ เกมคณิตศาสตร์ เกมการเรียนรู้
Abstract
Abstract The purpose of this research was to develop computer game assisted instruction
on mathematics , Match Of Adventure Game. The efficiency of system was evaluated by the experts
and satisfaction of sample group by using Game maker as a tool in developing game. The game
efficiency was evaluated by 3 experts and satisfaction of 25 sample groups. The evaluation tools
were 5 rating score of questionnaires. Experts as follows : 1) Content of the game 2) Image Light
Color and Sound of the game 3) Play and Respond. The research results were found that the game
was rated at the highest level with average =4 . 9 5 and standard deviation = 0 . 0 9 . The result of
satisfaction assessment of 25 sample groups was found that satisfaction was rated a highest level
with average= 4.71 and standard deviation = 0.50. These results were concluded with Match of
Adventure Game, developed could be implemented efficiently and met the needs of the users.
Keywords : Computer Game Math Game Learning game.
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บทนา (Introduction)
ปัจจุบันการบูรณาการระหว่างความบันเทิงกับการศึกษาที่เรียกว่า “ศึกษาบันเทิง” นั้น เข้ามามีบทบาทใน
ระบบการศึกษา และได้นามาใช้จนประสบความสาเร็จในสถาบันการศึกษา การศึกษาบันเทิงนี้สามารถแสดงในสื่อ
หลายรูปแบบ อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์ ดนตรี สื่อประสม เกมวีดีทัศน์ และเกมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
ในบรรดาสื่อต่าง ๆ เหล่านี้ เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาได้รับการนามาใช้เป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนการเรียนการ
สอน และได้รับความนิยมมากขึ้นในกลุ่มเด็กและวัยรุ่น ตั้งแต่อายุ 2 ขวบถึง 18 ปี (โกวิท รพีพิศาล. 2555.) วิธีการ
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบศึกษาบันเทิง หรือ Edutainment (Education + Entertainment) มีหลายวิธี เช่น การ
เล่นเกม การแข่งขันทายปัญหา มีการใช้สื่อที่เร้าใจทั้งภาพและเสียง เกมคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาไปอย่างมากทั้ง
ภาพกราฟิกและเสียงที่สามารถกระตุ้นให้ เกิดความสนใจได้เป็นอย่างดี การใช้เกมคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือทาง
การศึกษา พบว่าเกมที่นักเรียนชอบมากที่สุด คือ เกมผจญภัย (สุไม บิลไบ. 2557)
เกมคอมพิวเตอร์เป็นสื่อการเรียนการสอนอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้มาก เกม
คอมพิวเตอร์เป็นนวัตกรรมที่ผู้ผลิต สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เล่นมีปฏิสัมพันธ์กับตัวเกมได้ ส่งผลทาให้ผู้เรียน เกิดความ
สนุกสนาน เป็นการสร้างเจตคติที่ดีในการเรียน ตัวเกมจะมีการออกแบบที่เร้าความสนใจ มีการวางกฎเกณฑ์และ
เงื่อนไข เพื่อที่จะทาให้ผู้เล่น เกิดความท้าทาย ดังนั้นการเรียนรู้ในรูปแบบของเกมคอมพิวเตอร์จะช่วยให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี เพื่อฝึกทักษะการวางแผน การแก้ปัญหาของผู้เล่นได้ (วนิพพล มหาอาชา. 2556)
คณิตศาสตร์มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความคิด ทั้งความคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีเหตุผล เป็น
ระบบ มีแบบแผน สามารถวิเ คราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่าง รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ
แก้ปัญหา และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม อีกทั้ง ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การเตรียมลูกให้มีความพร้อม โดยการสร้างทัศนคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ จะ
เป็นการช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์จากสิ่งรอบตัว สามารถนามาใช้ประโยชน์และพัฒนาชีวิตของตนเอง
(ประไพ ประดิษฐ์สุขถาวร. 2559)
จากความสาคัญของคณิตศาสตร์และการบูรณาการระหว่างความบันเทิงกับการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น
ผู้วิจัยจึงนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชื่อเกม “เกมคณิตศาสตร์ผ่าด่านผจญภัย” เพื่อใช้เป็นสื่อช่วยพัฒนาการคิดเลข การแก้สมการ
วิชาคณิตศาสตร์ ได้คิดหาคาตอบที่สอดแทรกเข้าไปในเนื้อหาของเกม พัฒนาความสามารถในการเรียนและเป็น
แนวทางในการฝึกการคิดคานวณ
วัตถุประสงค์การวิจัย (Objectives)
1. เพื่อพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชื่อ
เกม “เกมคณิตศาสตร์ผ่าด่านผจญภัย”
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญและประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Benefits)
1. ได้เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชื่อเกม
“เกมคณิตศาสตร์ผ่าด่านผจญภัย”
2. ทราบความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง
3. นักเรียนเพลิดเพลิน ในการเล่นและเรียนรู้ในรูปแบบเกม พัฒนาความสามารถในการเรียนและเป็น
แนวทางในการฝึกการคิดคานวณ
วิธีดาเนินการวิจัย (Materials and Methods)
การพัฒนาเกมคณิตศาสตร์ผ่าด่านผจญภัย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีกรอบแนวคิดในการ
วิจัย ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชื่อเกม “เกมคณิตศาสตร์ผ่าด่านผจญภัย” ประกอบด้วยสองกลุ่มดังนี้
1. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญคัดเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญโดยวิธีเจาะจงจากอาจารย์โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสาราญ
อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี จานวน 3 คน
2. ขอบเขตด้านประชากรเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา ที่ 6
3. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยได้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสาราญ อาเภอ
วารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี จานวน 25 คน
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ขอบเขตด้านอุปกรณ์และโปรแกรม
ขอบเขตด้านเครื่องมือที่ใช้ในการใช้พัฒนาเกม “เกมคณิตศาสตร์ผ่าด่านผจญภัย ” สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับใช้ในการพัฒนาเกม (Hardware)
1.1 หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU)
1.2 ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk)
1.3 หน่วยความจาหลัก (Ram)
1.4 จอภาพ (Monitor)
1.5 แป้นพิมพ์ (Keyboard)
1.6 เมาส์ (Mouse)
2. ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ (Software)
2.1 โปรแกรม Game maker Pro 8.0
2.2 โปรแกรม Adobe Flash Professional
2.3 โปรแกรม Adobe Audition
2.4 โปรแกรม Adobe Photoshop
2.5 โปรแกรม Microsoft word
2.6 โปรแกรม Microsoft Visio
การออกแบบและขั้นตอนในการพัฒนา
1. การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้
ในส่ ว นของการติ ด ต่ อ กั บ ผู้ ใ ช้ จะเริ่ ม ต้ น ด้ ว ยหน้ า จอหลั ก ของเกม กราฟิ ก ในเกมออกแบบด้ ว ย
โปรแกรม Adobe Flash Professional โดยมีสีสันของภาพสดใสและน่าสนใจเพื่อให้เหมาะสมกับวัยของผู้เล่นเกม
ดังนี้
1.1 เริ่มเกม เมื่อกดเริ่มเกมโปรแกรมเกมจะเปลี่ยนการแสดงเข้าสู่หน้าจอแสดงเริ่มเล่นเกม

ด่านแรก
1.2 วิธีเล่น เมื่อกดเข้าเมนูนี้โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างวิธีการเล่นเกม หากผู้เล่นกดปุ่ม เริ่ม

เกม โปรแกรมจะทาการเปลี่ยนไปยังหน้าจอเกมหลักทันที
1.3 การแสดงผลหน้าจอเกมหลักของโปรแกรมเกมจะประกอบไปด้วย หัวใจ หยุดเกม และ
คะแนน ลักษณะของด่าน
2. ภาพรวมของเกม
เกมคณิตศาสตร์ผ่าด่านผจญภัย มีลักษณะเป็นเกมผจญภัยเก็บเหรียญผ่านด่าน สะสมคะแนน
เพื่ อ ฝึ ก ทั ก ษะการบวกลบเลขและการแก้ สมการวิชาคณิตศาสตร์ ด่ า นแบ่ งเป็น 10 ด่ า นให้ ต อบโจทย์ เลขทาง
คณิตศาสตร์ โจทย์เลขจะแสดงขึ้นตอนเริ่มเล่นเกมของแต่ละด่านเป็นเวลา 10 - 15 วินาที ให้ผู้เล่นคิดคาตอบเพื่อใช้
เป็นกุญแจผ่านด่าน
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3. ลักษณะของเกมโดยสังเขป
3.1 เมื่อเริ่มเกม กาหนดหัวใจให้ 3 ดวง
3.2 เมื่อเก็บขวดยาจะเพิ่มพลังหัวใจ 1 ดวง
3.3 เมื่อเก็บเหรียญเงินจะเพิ่มคะแนน 1 คะแนน
3.4 เมื่อเก็บเหรียญทองจะเพิ่มคะแนน 2 คะแนน
3.5 เมื่อยิงศัตรูได้จะเพิ่มคะแนน 5 คะแนน
3.6 เมื่อตอบโจทย์เลขถูกจะเพิ่มคะแนน 50 คะแนน
3.7 เมื่อตอบโจทย์เลขผิดจะลบคะแนน 50 คะแนน
3.8 เมื่อศัตรูโดนตัวละครจะลดหัวใจลง 1 ดวง
3.9 แต่ละด่านจะมีประตูวิเศษให้เข้าไปด่านถัดไป 3 ประตู
3.10 แต่ละประตูวิเศษจะมีคาตอบเขียนอยู่บนประตูให้เลือกตอบ
4. การออกแบบด่าน
การออกแบบด่านในเกมจะมีตัวละคร อุปสรรค และโจทย์ปัญหาประจาด่าน ที่แตกต่างกันในแต่ละด่าน
ดังนี้
ด่านที่ 1 ชื่อด่าน “ตะลุยเหมืองหิน” มีอุปสรรค และโจทย์ปัญหาประจาด่าน
ด่านที่ 2 ชื่อด่าน “สวนหญ้าวงกต” มีอุปสรรค และโจทย์ปัญหาประจาด่าน
ด่านที่ 3 ชื่อด่าน “สมบัติเมืองเก่า” มีอุปสรรค และโจทย์ปัญหาประจาด่าน
ด่านที่ 4 ชื่อด่าน “ดวงไฟชีวิต” มีอุปสรรค และโจทย์ปัญหาประจาด่าน
ด่านที่ 5 ชื่อด่าน “ผ่าเมืองโบราณ” มีอุปสรรค และโจทย์ปัญหาประจาด่าน
ด่านที่ 6 ชื่อด่าน “ใต้ดินมรณะ” มีอุปสรรค และโจทย์ปัญหาประจาด่าน
ด่านที่ 7 ชื่อด่าน “ประตูผี” มีอุปสรรค และโจทย์ปัญหาประจาด่าน
ด่านที่ 8 ชื่อด่าน “เมืองผีมหากาฬ” มีอุปสรรค และโจทย์ปัญหาประจาด่าน
ด่านที่ 9 ชื่อด่าน “วันแห่งความสุข” มีอุปสรรค และโจทย์ปัญหาประจาด่าน
ด่านที่ 10 ชื่อด่าน “สวนสนุกหรรษา” มีอุปสรรค และโจทย์ปัญหาประจาด่าน
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5. วิเคราะห์และออกแบบเกม ตามลาดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
ศึกษาปัญหาและรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์และออกแบบเกม
ดาเนินการพัฒนาเกม
เสนอให้ผเู้ ชีย่ วชาญตรวจสอบ
ทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพ
สร้างแบบสอบถามวัดประสิทธิภาพและความพึงพอใจ
ประเมินผลประสิทธิภาพและความพึงพอใจ
ปรับปรุงและแก้ไข
สรุปผล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ใช้แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน และประเมินความพึงพอใจต่อ
การพัฒนาเกมคณิตศาสตร์ผ่าด่านผจญภัย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยกลุ่มตัวอย่าง จานวน 25 คน
ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามสาหรับผู้เชี่ยวชาญ และสาหรับกลุ่มตัวอย่าง โดยศึกษาจาก
เอกสาร หนังสือ งานวิจัยตลอดจนค้นหาข้อมูลตามสื่อต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต เป็นต้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
สร้างแบบสอบถาม
2. ดาเนินการสร้างแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการพัฒนาเกม ส่วนที่ 3 คือ ข้อเสนอแนะ
3. นาแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง ทางด้านภาษาและเนื้อหา
4. ปรับปรุงแบบสอบถาม ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา
5. นาแบบสอบถามมาวิเคราะห์ แก้ไขปรับปรุง และพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้ต่อไป
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วิธีการเก็บรวมรวบข้อมูล
การวิ จั ย เชิ งปริ ม าณ ใช้ แ บบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็ บ ข้ อ มู ล ลงพื้ น ที่ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ที่
โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสาราญ อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวิธีดาเนินการ ดังนี้
1. ทาการนาเสนอเกมคณิตศาสตร์ผ่าด่านผจญภัยให้กับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญทดลอง

ใช้และประเมินประสิทธิภาพตามแบบประเมินที่ผู้วิจัยได้สร้างไว้
2. ผู้วิจัยทาการสาธิตเล่นเกมคณิตศาสตร์ผ่าด่านผจญภัย ให้กับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ กลุ่ม
ตัวอย่างทาการทดลองใช้และประเมินความพึงพอใจตามแบบประเมินที่ผู้วิจัยได้สร้างไว้
3. เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาแล้วผู้จัดทาได้นามาแจกแจงความถี่ของคาตอบแต่ละข้อ
ด้วยการลงรหัสคาตอบในแต่ละข้อให้เป็นตัวเลขประจาแบบสอบถามทั้งหมดเพื่อเตรียมนาไปวิเคราะห์ข้อมูล
ต่อไป
4. นาข้อมูลที่ลงรหัสแล้วกรอกลงในแบบฟอร์มการลงรหัสทั่วไป (General CodingForm) ซึ่ง
เป็นการเตรียมข้อมูลเพื่อส่งไปบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์และวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติ
สาเร็จรูป SPSS+ (Statistic Package for the Social Sciences)
ขั้นตอนการประเมินผล
การแปลความหมายของแบบสอบถาม การให้ค่าน้าหนักของแบบสอบถามแต่ละข้อคาถามไว้ 5 ระดับ
ดังนี้
ระดับพึงพอใจมากที่สุด
ให้ค่าน้าหนัก = 5
ระดับพึงพอใจมาก
ให้ค่าน้าหนัก = 4
ระดับพึงพอใจปานกลาง
ให้ค่าน้าหนัก = 3
ระดับพึงพอใจน้อย
ให้ค่าน้าหนัก = 2
ระดับไม่พึงพอใจ/ควรปรับปรุง ให้ค่าน้าหนัก = 1
กัลยา วานิชย์บัญชา (2545) นาข้อมูลที่ได้มาทาการแปลผล จากค่าเฉลี่ย 5 ระดับ โดยวัดระดับ
ความสาคัญจะใช้มาตรวัด ของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) ดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง ไม่พึงพอใจ/ควรปรับปรุง

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ชูศรี วงศ์รัตนะ (2541) กล่าวว่า ข้อมูลที่รวบรวมได้จะทาการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) ค่าสถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
ค่าร้อยละ (Percentage)
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ผลการศึกษา (Results)
ผลการพัฒนาเกมคณิตศาสตร์ผา่ ด่านผจญภัย

รูปที่ 2 แสดงหน้าหลักของเกม

รูปที่ 3 แสดงหน้าด่าน “ตะลุยเหมืองหิน” มีอุปสรรค และโจทย์ปญ
ั หาประจาด่าน

รูปที่ 4 แสดงหน้าด่าน “สวนหญ้าวงกต”มีอุปสรรค และโจทย์ปัญหาประจาด่าน
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รูปที่ 5 แสดงหน้าด่าน “ประตูผี” มีอุปสรรค และโจทย์ปัญหาประจาด่าน

รูปที่ 6 แสดงหน้าด่าน “วันแห่งความสุข” มีอุปสรรค และโจทย์ปัญหาประจาด่าน

รูปที่ 7 แสดงหน้าด่าน “สวนสนุกหรรษา” มีอุปสรรค และโจทย์ปัญหาประจาด่าน
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รูปที่ 8 ลงพื้นที่ให้กลุ่มตัวอย่างเล่นเกมคณิตศาสตร์ผ่าด่านผจญภัย

รูปที่ 9 ลงพื้นที่เพื่อประเมินประสิทธิภาพของเกมจากผู้เชี่ยวชาญ
และประเมินความพึงพอใจจากกลุม่ ตัวอย่าง
ผลสรุปความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
ตารางที่ 1 สรุปความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
1. ด้านเนื้อหาของเกม
2. ด้านภาพ แสง สี และเสียง
3. การเล่นเกม และการโต้ตอบกับผู้ใช้
เฉลี่ยรวม

̅
𝒙

𝑺. 𝑫.

4.92
5.00
4.93
4.95

0.14
0.00
0.13
0.09

การแปล
ความหมาย
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 สรุปความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อเกมคณิตศาสตร์ผ่าด่านผจญภัย โดยรวมอยู่ใน
ระดับมีประสิทธิภาพมากที่สุด (𝑥̅ = 4.95, S.D.= 0.09)
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ผลสรุปความพึงพอใจจากกลุม่ ตัวอย่าง
ตารางที่ 2 สรุปความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 25 คน
ความคิดเห็นของผู้เล่นเกม
1. เกมสอดคล้องกับเนื้อหาบทเรียน
2. เกมส่งเสริมทักษะด้านการคิด
3. เกมส่งเสริมทักษะด้านการวางแผน
4. เกมส่งเสริมทักษะด้านด้านความจา
5. เกมเหมาะสมกับระดับผูเ้ รียน
6. ความสะดวกในการเล่มเกม และการติดตั้ง
7. การใช้คาอธิบาย คาแนะนา วิธีการเล่นเกม
8. รูปแบบการจัดวางปุม่ และรายการเลือกในเกม
9. ปฏิสัมพันธ์และการเชื่อมโยงของปุ่มควบคุมมีความถูกต้อง
10. ความสะดวก ง่าย ในการควบคุมตัวละคร
11. การออกแบบเกมมีความเข้าใจง่าย
12. ความยากง่ายของเกมแต่ละด่านเหมาะสมกับวัยผู้เล่น
13. ความเหมาะสมในการเก็บแต้มสะสมในเกม
14. ความเหมาะสมของคาถามในแต่ละด่าน
15. ความสนุกของเกม ความน่าสนใจ ในภาพรวม
16. เกมนาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนได้
17. เกมคณิตศาสตร์ผา่ ด่านผจญภัยช่วยเพิ่มความรู้ให้กับผู้เล่น
18. ความสมบูรณ์ของเกมในภาพรวม
19. ระดับความชอบ ความประทับใจ เมื่อเล่นเกม
20. ระดับความต้องการให้มีการพัฒนาเกมเพื่อเป็นสื่อการสอน
เฉลี่ยรวม

̅
𝒙

𝑺. 𝑫.

4.92
4.88
4.72
4.80
4.80
4.56
4.60
4.60
4.68
4.68
4.80
4.76
4.64
4.64
4.56
4.76
4.92
4.60
4.48
4.92
4.71

0.27
0.33
0.54
0.40
0.40
0.71
0.54
0.57
0.47
0.55
0.5
0.52
0.63
0.63
0.76
0.52
0.40
0.57
0.40
0.40
0.50

การแปล
ความหมาย
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 2 สรุปความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อเกมคณิตศาสตร์ผ่าด่านผจญภัย โดยรวมอยู่ใน
̅ = 4.71, S.D.= 0.50)
ระดับมีความพึงพอใจมากที่สุด (𝒙

1022

สรุปผลการวิจัย (Discussion)
การพัฒนาเกมคณิตศาสตร์ผ่าด่านผจญภัย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ให้เป็นสื่ อเพื่อการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล ใช้โปรแกรม Game maker Pro เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาเกม ประเมินผลประสิทธิภาพของเกม โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ใช้แบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ โดยผลรวมพบว่าเกมมีประสิทธิ ภาพอยู่ในระดับดีมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.95 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.09 กลุ่มตัวอย่างสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยได้กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสาราญ อาเภอวารินชาราบ จังหวัด
อุบลราชธานี จานวน 25 คน ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.71 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 สรุปได้ว่าเกมที่พัฒนาขึ้นสามารถนาไปใช้
เป็นสื่อเพื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ได้
อภิปรายผล (Conclusion)
การพัฒนาเกมคณิตศาสตร์ผ่าด่านผจญภัย การสร้าง การหาประสิทธิภาพ และการศึกษาความพึงพอใจ
ประเมินผลประสิทธิภาพของเกม โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน โดยผลรวมพบว่าเกมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.94 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.09 การประเมินแบ่งออกเป็น 3 ด้าน
ได้แก่ 1) ด้านเนื้อหาของเกม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.14 2) ด้านภาพ แสง สี
และเสียง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.00 3) ด้านการเล่มเกมและการโต้ตอบกับ
ผู้ใช้ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.93 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.13 ประเมินความพึงพอใจ โดยกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 25 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี ความพึ งพอใจอยู่ ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.73 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.41 แสดงว่าประสิทธิภาพของเกมคอมพิวเตอร์มีความเหมาะสม สามารถนาไปใช้เป็นสื่อเพื่อการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์ได้ โดยสอดคล้องกับ ลดาวัลย์ แย้มครวญ (2560) กล่าวว่าการใช้เกมเพื่อการเรียนรู้ร่วมกับการเรียน
การสอนวิชาคณิตศาสตร์ สามารถส่งเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เนื่องจากการใช้เกมเพื่อการเรียนรู้ในการเรียนการสอน ทาให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียน นาไปสู่การเรียนรู้ ทาให้มี
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่ดีขึ้น
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การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ Repcae
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์”
The development of creativity skills by using the Repcae learning
management in Science subject for Mathayom Suksa 1
Ban Na Khu Phatthana School
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์แ ละศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ Repcae เรื่อง บรรยากาศของเรา กลุ่ม เป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 27
คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ รถไฟ Repcae
ประกอบไปด้วย 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ผ่อนคลายสมอง ขั้นที่ 2 เตรียมความพร้อม ขั้นที่ 3 การใช้ความคิดสร้างสรรค์
ขั้นที่ 4 แบ่งปันความรู้ ขั้นที่ 5 ประเมินร่วมกัน 2) แบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ 3) แบบประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัยพบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ Repcae มีคะแนนทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์คิดเป็นร้อยละ 83.52 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 70 แสดงว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบ Repcae สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนได้ เมื่อวัดระดับความพึงพอใจ
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ Repcae มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 อยู่ในระดับ พึงพอใจมากที่สุด
คาสาคัญ : ทักษะความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ Repcae แผนการจัดการเรียนรู้ รถไฟ Repcae
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Abstract
Aims of this research are to develop creative skills and study student satisfaction by using
the Repcae learning management model. The target group was 27 students from Mathayom Suksa
1/1 in the second semester, academic year 2018, Ban Na Khu Phatthana School, Kalasin province,
which was decided by purposive sampling. The research instruments are 1) Repcae train learning
plan consists of 5 steps: 1. Relax the brain, 2. Prepare, 3. Creativity 4. Apportion knowledge and 5.
Evaluate 2) Creative skills assessment form and 3) satisfaction assessment form. The data was
analyzed on the basis of percentage, average ( x ) and standard deviation (S.D.)
Mathayom Suksa 1/1 students who received Repcae learning management had 83.52
percent of creativity skills scores, which were higher than the set criteria of 70 percent. The results
indicated that the Repcae learning management model can be used to develop students' creativity
skills. The student satisfaction was 4.74 at the highest satisfaction level.
keyword : Creative skills, Repcae learning management model, Repcae train management plan
บทนา
โลกในยุคปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทใน
ชีวิตประจาวัน อีกทั้งมนุษย์ยังใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกันกระแสการ
ปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการดารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัว
และเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะสาหรับการออกไปดารงชีวิตในโลก
แห่งการเปลี่ยนแปลง ทักษะที่สาคัญที่สุดคือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ที่ได้กาหนดเอาไว้ 3 ทักษะด้วยกัน
คือ 1. ทักษะชีวิตและการทางาน 2. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 3. ทักษะข้อมูลการสื่อสารสารสนเทศและ
เทคโนโลยี โดยผู้เรียนจะต้องอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น (Reading, (W) Riting (A) Rithmetics: 3Rs)
ภายใต้พื้นฐานมาตรฐานการวัดและประเมินผล โครงสร้างและหลักสูตร (อัมพร เลิศณรงค์, 2559) การพัฒนาผู้สอน
และบรรยากาศการเรียนรู้ ของครูมีส่วนสาคัญอย่างยิ่งในการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมซึ่งประกอบ
ไปด้ ว ย การคิ ด วิ เ คราะห์ การสื่ อ สาร การร่ ว มมื อ และความคิ ด สร้ า งสรรค์ (Creativity, Critical thinking,
Communication and Collaboration: 4Cs) (อัมพร เลิศณรงค์, 2559)
ครูในยุคปัจจุบันควรจะปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในตัวเด็ก อีกทั้งช่วยส่งเสริมความคิดสร้างที่
มีอยู่แล้วในตัวเด็กให้มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับกิลฟอร์ด (Guilford) Guilford (1956 อ้างถึง
ใน อารีพันธ์มณี, 2543 : 3) กิลฟอร์ดอธิบายว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นลักษณะความคิดอเนกนัย (Divergent
Thinking) คือ ความคิดหลายทิศทางหลายแง่มุม คิดได้กว้างไกล ซึ่งลักษณะความคิดเช่นนี้ จะนาไปสู่ความคิด
ประดิษฐ์สิ่งแปลกใหม่ รวมถึงการค้นพบวิธีการแก้ไขปัญหาได้อีกด้วย ความคิดอเนกนัยนั้นประกอบไปด้วย ความคิด
ริเริ่ม (Originality) ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) และความคิดละเอียดลออ
(Elaboration) ซึ่งคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จะเป็นคนกล้าคิด ไม่กลัวถูกวิพากษ์วิจารณ์ และมีอิสระในการคิด
(สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551: 1)
ที่ผ่านมาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นยังยึดถือการสอนแบบเดิมอยู่ คือ การสอนแบบบรรยาย
ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นครูเป็นศูนย์กลาง ครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้หรือเป็นผู้ป้อนความรู้
นักเรียนเป็นผู้รับความรู้ฝ่ายเดียวไม่มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างครูกับนักเรียน และการสอนส่วนใหญ่จะมุ่งเน้น
ไปทางการคิดวิเคราะห์ การคิดวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา การคิดอย่างมีเหตุผล ต้องการความคิดค้นหาคาตอบ
และการตัดสินใจที่ถูกต้อง แต่ยังมีการคิดอีกประเภทหนึ่งที่มีความจาเป็น เป็นการคิดที่เกิดจากจินตนาการควบคู่กับ
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ประสบการณ์การมีคาตอบได้หลากหลายรูปแบบ (อารี พันธ์มณี 2537 : 25) การคิดนี้เรียกว่า ความคิดสร้างสรรค์
ในบรรดาความคิดต่าง ๆ ความคิดสร้างสรรค์เป็นความคิดที่จะนาไปสู่สิ่งแปลกใหม่ ทอร์แรนซ์ (Torrance 1962 :
16) และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการดารงชีวิตของมนุษย์
จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมองเห็นความสาคัญที่จะพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียน
ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ จั ด ท ารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ Repcae ขึ้ น เพื่ อ ใช้ ใ นการพั ฒ นาทั ก ษะความคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ น
องค์ประกอบทั้ง 4 ด้านคือ ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม และความคิดละเอียดลออ รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ Repcae นั้น เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้
ความคิดได้อย่างอิสระ (Guilford. 1967 อ้างใน ภูวกฤต ใจหอม และคณะ, 2561 ) โดยที่ครูทาหน้าที่เป็น Coach,
mentor, facilitator, co-learner อีกทั้งรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Repcae ยังเป็นรูปแบบการสอนแบบ
Active Learning คือ การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนตื่นตัวในการค้นคว้า แทนที่จะรอรับ ความรู้ฝ่ายเดียว
นักเรียนมีความสุขในการเรียน และนักเรียนมีทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น (อัมพร เลิศณรงค์ , 2559)
ซึ่งถือได้ว่านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้นี้ อาจเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยในศตวรรษที่ 21
ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 1 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา
“กรป.กลางอุปถัมภ์” โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ Repcae
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 1 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลาง
อุปถัมภ์” ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ Repcae
กรอบแนวคิดการวิจัย
(สมถวิล วิจิตรวรรณา และคณะ. 2556)
ตัวแปรอิสระ
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้
Repcae

ตัวแปรตาม
- ผลการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ Repcae
- ความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากได้รับ
การจัดการเรียนการสอนแบบ Repcae

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
- INITIATING
กลุ่มเป้าหมาย
STRUCTURE
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา
“กรป.กลางอุปถัมภ์” ตาบลนาคู อาเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
นักเรียนชาย 10 คน นักเรียนหญิง 17 คน รวมจานวนทั้งสิ้น 27 คน ซึงได้มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ รถไฟ Repcae ในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง บรรยากาศของ
เรา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 จานวน 2 สัปดาห์ ใช้เวลารวม 2 คาบ คาบละ 50 นาที
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 แบบวัดประเมินความคิดสร้างสรรค์
2.2 แบบวัดประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ Repcae
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัยประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังนี้
1. วิเคราะห์ปัญหาของผู้เรียน
1.1 วิเคราะห์ปัญหาของนักเรียนจากการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 (Practicum 1)
2. อบรมทักษะในศตวรรษที่ 21
2.1 เข้าร่วมอบรมทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา พิมศักดิ์
3. ออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ Repcae
3.1 ศึกษาข้อมูลจิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายในของโรงเรียนลาปลายมาศพัฒนา
3.2 ศึกษาเอกสารรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน
3.3 ออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Repcae โดยใช้วิธีการสอนแบบต่าง ๆ รวมไปถึง
การใช้จิตศึกษา เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีการเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ผ่อนคลายสมอง (Relax The brain) หมายถึง การปรับเปลี่ยนอารมณ์ให้ผู้เรียน
พร้อมที่จะเรียน โดยใช้กิจกรรม เช่น เพลง เกม การเล่าเรื่อง เป็นต้น
ขั้นที่ 2 เตรียมความพร้อม (Prepare) หมายถึง การเตรียมความพร้อมด้านเนื้อหาให้กับ
ผู้เรียน โดยการใช้สื่อวิดีทัศน์ หรือครู นักเล่าเรื่อง และครูใช้เกมถามตอบ (ขั้นนี้จะวัด ความคิดคล่องแคล่วและ
ความคิดยืดหยุ่น)
ขั้นที่ 3 การใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creative) หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้มีความคิด
ได้อย่างอิสละ โดยที่ครูคอยเป็นที่ปรึกษา หรือ Coach, mentor, facilitator, co-learner ซึ่งในขั้นนี้ครูจะสร้าง
สถานการณ์ขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ความรู้หรือประสบการณ์ที่นักเรียนมี มาออกแบบนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ที่ครูได้กาหนดให้ (ขั้นนี้จะวัด ความคิดริเริ่ม)
ขั้นที่ 4 แบ่งปันความรู้ (Apportion Knowledge) หมายถึง การแบ่งปันความรู้ที่ตนมีให้กับ
ผู้อื่น โดยการแบ่งปันความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การนาเสนองาน การเล่าเรื่อง ละคร การเล่าข่าว Talk Show
เป็นต้น (ขั้นนี้จะวัด ความคิดละเอียดลออ)
ขั้นที่ 5 ประเมิน (Evaluation) หมายถึง การวัดผลและตัดสินผู้เรียนในด้านความรู้และใน
ด้านทักษะความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนว่าหลังจากที่ผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนรู้แล้ว ผู้เรียนมีความรู้หรือทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ตามเกณฑ์ที่ครูได้ตั้งไว้หรือไม่ อีกทั้งครูยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประเมินเพื่อนผู้เรียนร่วมกับครู
ด้วย
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4. ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4.1 ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ รถไฟ Repcae ซึ่งมีทั้งหมด 6 สถานี ดังนี้
1. สถานีเริ่มต้น คือ ขั้นผ่อนคลายสมอง (Relax The brain)
2. สถานีที่ 2 คือ ขั้นเตรียมความพร้อม (Prepare)
3. สถานีที่ 3 คือ ขั้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creative)
4. สถานีที่ 4 คือ ขั้นแบ่งปันความรู้ (Apportion Knowledge)
5. สถานีที่ 5 คือ ขั้นประเมิน (Evaluation)
6. สถานีปลายทาง คือ ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้
4.2 สร้างแบบวัดประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ที่ใช้ในการประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์
ของผู้เรียน โดยกาหนดเกณฑ์การผ่านที่ ร้อยละ 70
4.3 สร้างแบบวัดประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ Repcae
5. เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาและปรับแก้ตามคาแนะนา
5.1 นาเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Repcae, แผนการจัดการเรียนรู้ รถไฟ Repcae,
แบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์, และแบบประเมินความพึงพอใจ
5.2 ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
6. นาไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและปรับแก้ตามคาแนะนา
6.1 ส่งหนังสือขอเรียนเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
7. เก็บรวบรวมข้อมูล
7.1 ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนที่ผู้วิจัยใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
7.2 ติดต่อขอหนังสือจาก คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา เพื่อ ขอความอนุเคราะห์
และความร่วมมือในการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้ รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ Repcae สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์”
7.3 ผู้วิจัยดาเนินการวิจัยโดยใช้แบบแผนการทดลอง แบบการศึกษาเฉพาะกรณีโดยการทดลอง
หนึ่งครั้ง (One-Shot case study)
สิ่งทดลอง (ตัวแปรต้น)
X

เมื่อ

X
O

สังเกต/วัดผล (ตัวแปรตาม)
O

แทน ตัวแปรต้นหรือสิ่งทดลองที่ผู้วิจัยกาหนดให้แก่กลุ่มทดลอง
แทน การวัดตัวแปรตาม
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7.4 ผู้วิจัยทาการทดลองวิจัยตามขั้นตอนดังนี้
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Repcae ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศของเรา
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ รถไฟ Repcae ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศของเรา และระหว่างการจัดการเรียนการสอนผู้วิจัยได้ทาการบันทึกพฤติกรรมของ
นักเรียนด้วยแบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง บรรยากาศของเรา โดยใช้แบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
3. หลังจากเสร็จสิ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยให้นักเรียนทาแบบประเมินความพึง
พอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ Repcae โดยใช้แบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ตารางที่ 1 กาหนดการจัดการเรียนรู้ Repcae
สัปดาห์ที่

วัน

เรื่อง

1

อังคาร

บรรยากาศของเรา

พฤติกรรม
1. ความคิดคล่องแคล่ว
2. ความคิดยืดหยุ่น
3. ความคิดริเริ่ม
4. ความคิดละเอียดละออ

8. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยการรวมคะแนนของ
แต่ละคน แล้วหาค่าร้อยละ เพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ผู้วิจัยกาหนดขึ้น
2. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ Repcae โดยการคานวณหาค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน หลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
Repcae ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม แสดงผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาคูพัฒนา .
“กรป. กลาง อุปถัมภ์”
ทักษะความคิด
สร้างสรรค์
1. คิดคล่องแคล่ว
2. คิดยืดหยุ่น
3. คิดริเริม่
4. คิดละเอียด ลออ
เฉลี่ยรวม

คะแนนเต็ม

X

S.D.

ร้อยละ

เกณฑ์ร้อยละ 70

5
5
5
5
5

4.41
3.89
4.15
4.26
4.18

0.75
0.70
0.72
0.76
0.73

88.15
77.78
82.96
85.19
83.52

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่านเกณฑ์

*** N = 27 ระดับคะแนน 5 ระดับ และเกณฑ์การผ่าน = ร้อยละ 70 ***
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จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์ทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน หลังใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ Repcae เรื่อง บรรยากาศของเรา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 27 คน มีค่า เฉลี่ย เท่ากับ 4.18 คิดเป็นร้อย
ละ 83.52 จากคะแนนเต็ม 5 สรุปได้ว่า นักเรียนมีทักษะความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 70
ตอนที่ 2 ผลการวิ เ คราะห์ค วามพึ งพอใจของนั ก เรีย นหลังจากได้รั บ การจั ดกิ จ กรรมการเรีย นรู้แบบ
Repcae
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Repcae
รายการความคิดเห็น
1. ด้านเนื้อหาและเทคนิคการสอน
1.1 เนื้อหาของกิจกรรมเหมาะกับระดับความรู้
ความสามารถของนักเรียน
1.2 กิจกรรมการเรียนสนุกและน่าสนใจ
1.3 เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามและแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ ่วมกันระหว่างการจัดการเรียนการสอน
1.4 นักเรียนได้รับความสนใจตลอดการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
1.5 กิจกรรมการจัดการเรียนรูส้ ่งเสริมให้นักเรียนได้
คิดอย่างสร้างสรรค์
1.6 ส่งเสริมนักเรียนกล้าแสดงออกและเชื่อมั่นใน
ตนเองมากขึ้น
1.7นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและครูมากขึ้น
1.8 วิธีการสอนมีความแปลกใหม่
1.9ขั้นตอนการทากิจกรรมมีความชัดเจน
1.10 ครูกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้
1.11 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อวิธีการสอนและการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2. ด้านสื่อการเรียนการสอน
2.1 สื่อและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทากิจกรรมมีความ
เหมาะสม
3. ด้านการวัดและประเมินผล
3.1 นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผล
4. ด้าเวลาและการนาไปใช้ประโยชน์
4.1 เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมในห้องเรียนเหมาะสม
4.2 นักเรียนนาความรู้จากวิชานี้ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
เฉลี่ยรวม

X

S.D.

ระดับคุณภาพ

4.85

0.36

พึงพอใจมากที่สุด

4.70

0.61

พึงพอใจมากที่สุด

4.59

0.89

พึงพอใจมากที่สุด

4.70

0.54

พึงพอใจมากที่สุด

4.81

0.40

พึงพอใจมากที่สุด

4.74

0.45

พึงพอใจมากที่สุด

4.78
4.67
4.74
4.67

0.51
0.62
0.53
0.55

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

4.81

0.40

พึงพอใจมากที่สุด

4.78

0.42

พึงพอใจมากที่สุด

4.78

0.42

พึงพอใจมากที่สุด

4.74

0.53

พึงพอใจมากที่สุด

4.78

0.51

พึงพอใจมากที่สุด

4.74

0.52

พึงพอใจมากที่สุด

*** หมายเหตุ N เท่ากับ 27 และระดับความพึงพอใจ เท่ากับ 5 ระดับ และมีเกณฑ์การแปลค่า ดังนี้
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4.51 – 5.00 อยู่ในระดับ พึงพอใจมากที่สุด
3.51 – 4.50 อยู่ในระดับ พึงพอใจมาก
2.51 – 3.50 อยู่ในระดับ พึงพอใจปานกลาง
1.51 – 2.50 อยู่ในระดับ พึงพอใจน้อย
1.00 – 1.50 อยู่ในระดับ พึงพอใจน้อยที่สุด
(ลิเคิร์ท (Likert). 1961. อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด. 2545:45)***
จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ Repcae ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 27 คน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.74 อยู่ในระดับ พึงพอใจมากที่สุด
สรุปได้ว่า นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด ในการจัดการเรียนรู้แบบ Repcae
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์วิชาวิทยาศาสตร์และศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ Repcae เรื่อง บรรยากาศของเรา กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย
คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 27 คน โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา
“กรป.กลางอุปถัมภ์” ตาบลนาคู อาเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ ใช้
ในงานวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ รถไฟ Repcae ประกอบไปด้วย 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ผ่อนคลาย
สมอง ขั้นที่ 2 เตรียมความพร้อม ขั้นที่ 3 การใช้ความคิดสร้างสรรค์ ขั้นที่ 4 แบ่งปันความรู้ ขั้นที่ 5 ประเมินร่วมกัน
2) แบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
ที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Repcae สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผู้วิจัยได้สรุปผลการศึกษาเรียงตามลาดับ ดังนี้
1. สรุปผลการวิจัย
2. อภิปรายผลการวิจัย
3. ข้อเสนอแนะ
1. ผลคะแนนการประเมินความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน หลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ Repcae
เรื่องบรรยากาศของเรา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 27 คน มี ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.18 คิดเป็นร้อยละ 83.52 จาก
คะแนนเต็ม 5 สรุปได้ว่า นักเรียนมีทักษะความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
2. ผลคะแนนการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 27 คน หลังจากได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Repcae มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.74 อยู่ในระดับ พึงพอใจมากที่สุด สรุปได้ว่า นักเรียน
มีความพึงพอใจมากที่สุดหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ Repcae
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อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ Repcae เรื่อง บรรยากาศของเรา ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านนาคู
พัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” พบว่า
1. ทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ Repcae เรื่อง บรรยากาศของเรา ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 นักเรียนมีทักษะความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 4 ด้าน คือ ความคิดคล่อง, ความคิดริเริ่ม,
ความคิดละเอียดลออ และความคิดยืดหยุ่น ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 70 เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 4 ด้าน พบว่า
ด้านความคิดยืดหยุ่นมีค่าคะแนนต่าที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในขั้นที่ 2 ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ Repcae ซึง
เป็นขั้นที่วัดความคิดยืดหยุ่น ลักษณะคาถามที่ผู้วิจัยใช้ มีความเฉพาะเจาะจงของคาตอบมากเกินไป (คาถามปลาย
ปิด) จึงทาให้ผู้เรียนไม่สามารถคิดนอกกรอบ หรือคิดเป็นอิสระได้ ซึ่งสอดคล้องกับ ทฤษฎีโครงสร้างทางปัญญาของ
กิลฟอร์ด (Guilford. 1967) ที่กล่าวว่าการใช้คาถามเพื่อให้นักเรียนตอบเพื่อแสดงลักษณะทางความคิดยืดหยุ่น
ค าถามต้ อ งเป็ น ลัก ษณะเปิ ดโอกาสให้นั ก เรีย นคิดนอกกรอบ หรื อ เป็ น อิ สระ จะส่ งผลให้ นัก เรียนเกิ ดความคิด
หลากหลาย และทาให้เกิดความคิดยืดหยุ่นได้ดีขึ้น และสอดคล้องกับ ภูวกฤต ใจหอม และคณะ (2561) ได้ทาวิจัย
เรื่อง ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ การเรียนรู้และการเล่น ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง
แรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นผลที่ได้คือ นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความคิด
สร้างสรรค์ในภาพรวม และรายด้าน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และมีคะแนน
เฉลี่ยด้านความคิดคล่องแคล่ว ด้านความคิดยืดหยุ่น ด้านความคิดริเริ่ม และด้านความคิดละเอียดลออ สูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่คะแนนความคิดคล่องแคล่ว และความคิดยืดหยุ่น ค่อนข้างต่า เป็น
เพราะว่า คาตอบที่นักเรียนตอบไม่หลากหลาย คาตอบมีทิศทางเดียวและเป็นคาตอบที่ไม่ระบุเนื้อหาเฉพาะเจาะจง
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ และเทคโนโลยี เช่น ตอบว่า ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ แต่ไม่ระบุว่าเนื้อหา
อะไร (แรง แรงพยุง แรงกิริยาปฏิกิริยา ฯลฯ) ซึ่งในแบบทดสอบไม่ได้ยกตัวอย่างให้ระบุเรื่ องที่ให้ชัดเจน จึงทาให้
นักเรียนตอบแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ ไม่หลากหลาย และกรอบการตอบคาถามที่ยกตัวอย่าง เป็นตัวอย่างที่
เฉพาะเจาะจง จึงทาให้นึกเรียนไม่สามารถตอบคาถามได้อย่างเปิดกว้าง จากผลการวิจัยแสดงว่า การสอนด้วย
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ Repcae ทาให้นักเรียนมีทักษะความคิดสร้างสรรค์ที่ดีขึ้น นอกจากจะเน้นการทากิจกรรม
ที่สร้างสรรค์แล้ว การที่นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับครูหรือเพื่อน พูดคุยกัน ซักถามในเรื่องที่ตนยังไม่เข้าใจ ทาให้
ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะในด้านอื่น ๆ อีกด้วย และการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ Repcae ทาให้เห็น
ความก้าวหน้าของนักเรียนแต่ละคนว่ามีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้นในเรื่องต่าง ๆ และเห็นกระบวนการคิด ด้านทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ที่นักเรียนสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการเรียนได้อย่างชัดเจนอีกด้วย
2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ Repcae โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ
4.74 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เท่ากับ 0.52 ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด แต่เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มี 1 ข้อ ที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ข้อที่ 1.3 เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.59 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบน เท่ากับ 0.89 อาจเป็น
เพราะ ผู้เรียนไม่เข้าใจข้อคาถาม หรือระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้เรียนยกมือขึ้นถามแต่ผู้วิจัยมองไม่เห็น
หรือไม่ได้สังเกต ผู้เรียนจึงประเมินความพึงพอใจในข้อที่ 1.3 มีทั้งคะแนนต่ามากและสูงมาก ส่งผลให้มีค่าเฉลี่ยต่า
แต่ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สูงกว่าข้ออื่น ซึ่งสอดคล้องกับ ฉัตรชัย. (2535) กล่าวว่า ความพึงพอใจคือความรู้สึก
หรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ความรู้สึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของ
บุคคลได้รับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ง ความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดขึ้น หากความ
ต้องการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ Repcae เป็นรูปแบบหนึ่งในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่มีความน่าสนใจ แต่ใช้เวลาในการจัดเตรียม และการสอนมาก ครูผู้สอนควรวางแผนบริหารเวลาในการ
จัดกิจกรรมอย่างรัดกุม เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ควรคานึงถึง ความพร้อมของผู้เรียน วิธีการจูงใจผู้เรียน แรงจูงใจ ของผู้เรียน
การเสริมแรง และที่สาคัญที่สุดคือ ความแตกต่างระหว่างบุคคล
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรเลือกศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 4-6
2) ควรนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ Repcae ไปใช้ในการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ ในรายวิชาอื่ น เช่น
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เป็นต้น
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารโดยใช้ รู ป แบบการจัด การเรี ยนรู้ แ บบ FRIEND
LEARNING กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 18 คน
โรงเรียนเมืองสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้ 1) เครื่องมือที่
ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ FRIEND LEARNING ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 FUN ขั้นที่ 2 RESEARCS
ขั้นที่ 3 I และขั้นที่ 4 END และ 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินทักษะการสื่อสาร ค่า
คุณภาพของเครื่องมือได้จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน โดยการเลือกแบบเจาะจง เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการสังเกต วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีทักษะการสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ 81.48 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือร้อยละ 75
แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบ FRIEND LAERNING สามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารของนักเรียนได้
คาสาคัญ : ทักษะการสื่อสาร/รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ FRIEND LEARNING แผนแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
FRIEND LEARNING
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ABSTRACT
Aim of this research is to develop communication skills by using FRIEND LEARNING
management. The target group was 18 students in Mathayomsuksa 3/4 in the second semester,
academic year 2018 of Ban Muang Somdet School, Kalasin province, which was selected by
purposive sampling. The research instruments are as follows: 1) Instruments used in the
experiment is FRIEND LEARNING plan including 4 steps 1. FUN, 2. RESEARCS, 3. I and 4. END 2)
Instruments used data collection is assessment of communication skills. The quality of the
instruments can be obtained from the opinions of 3 experts selecting by purposive sampling. The
data was observed and analyzed by mean ( x ), percentage and standard deviation (S.D.)
The results found that Students had a total average of communication skills representing
81.48 percent higher than the set criteria. It was suggested that FRIEND LAERNING learning
management can be used to enhance the communication skills consisting, speaking, listening,
reading and writing.
Keywords : Communication skills, FRIEND LEARNING management, FRIEND LEARNING plan
บทนา
โลกทุกวันนี้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึ้นได้ทุกนาที สิ่งสาคัญของการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนไทยจึงไม่ได้อยู่แค่เพียงการสอนเนื้อหาตามตาราเท่านั้น หากแต่ อยู่ที่การปลูกฝังความใฝ่รู้
การสร้างเสริมทักษะให้รู้จักค้นหาองค์ความรู้ ความสามารถในคิดวิเคราะห์ และ แลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาต่อยอด
ความรู้ที่มีอยู่ในการค้นหาความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สิ่งที่การศึกษาของไทยควรให้ความสาคัญคือทักษะศตวรรษ
21 3R8C โดยเฉพาะทักษะการสื่อสารและการรู้เท่าทันสือ่ (Communication information and media literacy)
เนื่ อ งจากทั ก ษะการสื่อ สารเป็ นพื้ น ฐานของการดาเนิ น ชี วิต เช่ น การฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ยนการรู้
สารสนเทศทาให้เป็นผู้ใช้สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดน มีพัฒนาการ
และ ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี การสื่อสาร และคมนาคม มีการติดต่อสื่อสารที่กว้างขวางขึ้น มีการแข่งขัน
สูง ดังนั้นมนุษย์จะดารงชีวิตอยู่ในยุคนี้จาเป็นต้องมีทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อความราบรื่นในการ
ดารงชีวิต ซึ่งทักษะการสื่อสารจึงจาเป็นทักษะแห่งศตวรรษใหม่จาเป็นมากในยุคนี้ ผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 ต้องมี
ทักษะในการดารงชีวิตที่สาคัญ ประกอบด้วย อ่านออก เขียนได้ ทักษะในการคานวณ ทักษะในการคิดวิเคราะห์
และแก้ไขปัญหาได้ คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม ให้ความร่วมมือในการทางานเป็นทีมมีภาวะผู้นา มีทักษะ
ในการสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทัน
เทคโนโลยี มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ การจัดการเรียนรู้จึงควรพัฒนาทักษะเหล่านี้ให้เกิดกับ
ผู้เรียน ทักษะที่สาคัญในการทางานร่วมกับผู้อื่นที่ควรพัฒ นา คือ ทักษะการทางานเป็นทีม ซึ่งการทางานเป็นทีมทา
ให้เกิดการพึ่งพาอาศัยกัน มีการปฏิสัมพันธ์กันทางสังคม ถือเป็นการสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ (ทิศ
นา แขมมณี, 2548) การสอดแทรกทักษะการทางานเป็นทีมเข้าไปในการจัดการเรียนรู้จึงเป็นเรื่องที่สาคัญ
การศึกษาของไทยในปัจจุบันการเรียนการสอนที่เน้นการบรรยายและสอนแค่ในตาราเรียนทาให้ผู้เรียน
ไม่มีส่วนร่วมในชั้นเรียน มีเพียงครูผู้สอนที่ป้อนข้อมูลให้นักเรียนเพียงฝ่ายเดียว ทาให้ขาดการแลกเปลี่ยนพูดคุย
สนทนากับผู้อื่นหรือครูผู้สอน จากการศึกษาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนพบว่าการ การสื่อสารและการทางานร่วมกับผู้อื่น
เป็นทักษะที่เด็กไทยมีปัญหามากที่สุด เนื่องจากเด็กทางานร่วมกันแต่ไม่สามารถสื่อสารกันได้ว่าจะทางานที่ดีออกมา
อย่างไร ไม่มีการแบ่งหน้าที่ในการทากิจกรรม เมื่อมีการสื่อสารออกมาก็เป็นการอ่านตามข้อความ ไม่สามารถ
นาเสนอเป็นความคิดเห็นของตนเองและไม่สามารถที่จะชี้ประเด็นสาคัญได้ (วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, 2558)
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จากปัญหาที่พบเจอผู้วิจัยจึงอยากพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนเกิดการทางานร่วมกันเป็นทีมและกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการสือ่ สารซึ่งรูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาคือ รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบ FRIEND LEARNING เป็นรูปแบบการสอนที่พัฒนาทักษะการสื่อสารของผู้เรียนในด้าน ทักษะการ
ฟัง การพูด การอ่าน และทักษะการเขียน ซึ่งเป็นทักษะที่แก้เป็นหานักเรียนที่ไม่มีส่วนร่วมในชั้นเรียน ความสามารถ
ในการสื่อสารเป็นความสามารถในการรับและส่งสาร
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ FRIEND LEARNING ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองสมเด็จ
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น
การจัดการเรียนรู้
FRIEND LEARNING
- INITIATING STRUCTURE

ตัวแปรตาม
ผลการพัฒนาทักษะ
การสื่อสาร

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 จานวน 18 คน ชาย 10 คน หญิง 8 คน ได้จากการเลือกตัวอย่างโดยไม่
ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น คือ การเลือกแบบจาเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มเป้าหมาย
นี้เพราะจากการศึกษาข้อมูลนักเรียนพบว่า เป็นกลุ่มที่มีปัญหาด้านการสื่อสารที่สุด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
- แผนการจัดการเรียนรู้ FRIEND LEARNING
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
- แบบประเมินทักษะการสื่อสาร
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบแผนการทดลอง
ผู้วิจัยดาเนินการวิจยั โดยใช้แบบแผนการทดลอง แบบการศึกษาเฉพาะกรณีโดยการทดลองหนึ่งครั้ง
(One-Shot case study)
สิ่งทดลอง
(ตัวแปรต้น)
X

สังเกต/วัดผล
(ตัวแปรตาม)
O

เมื่อ X แทน ตัวแปรต้นหรือสิ่งทดลองที่ผู้วิจัยกาหนดให้แก่กลุ่มทดลอง
O แทน การวัดตัวแปรตาม
ขั้นตอนในการทดลอง
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ FRIEND LEARNING ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง พุ่งพรวดจรวดดาวเทียม
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรีย นรู้ FRIEND LEARNING ในรายวิ ชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง พุ่งพรวดจรวดดาวเทียมใช้เวลาสอนทั้งหมด 3 ชั่วโมง และระหว่างการจัดการเรียนการสอนผู้วจิ ยั
ได้ทาการบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนด้วยแบบประเมินทักษะการสื่อสาร เรื่อง พุ่งพรวดจรวดดาวเทียม
3. ในขั้น FUN ผู้วิจัยประเมินทักษะการเขียนของผู้โดยใช้กิจกรรม การเขียนสื่อความหมาย ในหัวข้อ
“ตัวฉันใน 10 ปีข้างหน้า”
4. การฟัง การอ่านและการเขียน การประเมินจะอยู่ในทุกขั้นของแผนการจัดการเรียนรู้ FRIEND
LEARNING
ตารางที่ 1 กาหนดการจัดการเรียนรู้ FRIEND LEARNING
สัปดาห์ที่

วัน

เรื่อง

1

ศุกร์

พรุ่งพรวดจรวดดาวเทียม
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พฤติกรรม
1. การฟัง
2. การพูด
3. การอ่าน
4. การเขียน

การวิเคราะห์ข้อมูล
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินทักษะการสื่อสารของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
เมืองสมเด็จ (นักเรียนจานวน 18 คน แต่ละด้านคะแนนเต็ม 54 คะแนน)
ทักษะการสื่อสาร
คะแนนรวม
ร้อยละ
1. การฟัง
44
81.48
2. การพูด
50
92.59
3. การอ่าน
46
85.19
4. การเขียน
36
66.67
เกณฑ์การผ่านทักษะการสื่อสาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
≥ ร้อยละ 75 หมายถึง ผ่านเกณฑ์
< ร้อยละ 75 หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์

S.D.
0.51
0.42
0.50
0.00

ผลการวิเคราะห์ทักษะการสื่อสารของนักเรียน หลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ FRIEND
LEARNING เรื่อง พุ่งพรวดจรวดดาวเทียม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 จานวน 18 คน พบว่านักเรียนมีคะแนนทักษะ
การสื่อสารด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเท่ากับ 44, 50, 46 และ 36 คะแนน ตามลาดับ คิดเป็นร้อย
ละ 81.48, 92.59, 85.19 และ 66.67 ตามลาดับ จากคะแนนเต็ม 54 คะแนน สรุปได้ว่า นักเรียนมีทกั ษะการ
สื่อสารด้านการฟัง การพูด และการอ่าน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 และทักษะการเขียนมีค่าคะแนนต่าสุดและไม่ผ่าน
เกณฑ์ที่กาหนด ผลแสดงดังตารางที่ 2
แผนภูมิที่ 1 แสดงค่าคะแนนเฉลีย่ ทักษะการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 โรงเรียนเมืองสมเด็จ โดย
แทนแกน Y คือค่าร้อยละ และแกน X ทักษะการสื่อสาร

แผนภูมิค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการสื่อสาร
100
80
60
40
20
0

การฟัง

การพูด

การอ่าน

การเขียน

แผนภูมิแสดงค่าร้อยละของคะแนนทักษะการสื่อสารด้ านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 โรงเรียนเมืองสมเด็จ พบว่าทักษะการสื่อสารด้านที่สูงที่สุด คือ ด้านการพูด คิดเป็น
ร้อยละ 92.59 รองลงมาคือการอ่าน คิดเป็นร้อยละ 85.19 การฟัง คิดเป็นร้อยละ 81.48 และการเขีย นร้อยละ
66.67 ตามลาดับ
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สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ทักษะการสื่อสารของนักเรียน หลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ FRIEND LEARNING
เรื่อง พุ่งพรวดจรวดดาวเทียม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 จานวน 18 คน มีค่าเฉลี่ย ทักษะการสื่อสารด้านการฟัง การ
พูด การอ่านและการเขียนเท่ากับ 44, 50, 46 และ 36 คะแนน ตามลาดับ จากคะแนนเต็ม 54 คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ 81.48, 92.59, 85.19 และ 66.67 ตามลาดับ สรุปได้ว่า นักเรียนมีทักษะการสื่อสารด้านการฟัง การพูด การ
อ่าน ผ่านเกณฑ์ คือ ร้อยละ 75 และทักษะการเขียนมีค่าคะแนนต่าสุดและไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
อภิปรายผลการวิจัย
จากสรุปผลการวิจัยพบว่าคะแนนทักษะการพูดสูงเป็นอันดับหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับทักษะในด้าน การฟัง
การอ่าน และการเขียน เนื่องจากกิจกรรมที่จัดขึ้น เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการสนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยน
กับผู้อื่นและครูผู้สอน การมีปฏิสัมพันธ์ในการทางาน ทาให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดของผู้อนื่
จึ ง ท าให้ ค ะแนนทั ก ษะการพู ด มี ค่ า สู ง ที่ สุ ด เมื่ อ เที ย บกั บ ทั ก ษะด้ า น อื่ น ๆ สอดคล้ อ งกั บ กรมวิ ช าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ที่สรุปไว้ว่า เมื่อผู้เรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็น อิสระ และรู้สึกผ่อนคลายในการทา
กิจกรรม ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี เพราะผู้เรียนเกิดความเข้าใจด้วยตนเอง สามารถสื่อสารกับคนอื่นได้อย่าง
อิสระและสามารถแสดงออกทางความคิดได้เต็มที่ โดยการพูดอภิปรายและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
อย่างไรก็ตามจากผลการวิจัยพบว่าทักษะด้านการเขียนมีค่าคะแนนต่าที่สุดและไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
อาจเป็นเพราะ ผู้วิจัยประเมินทักษะการเขียนในขั้นที่ 1 ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบ FRIEND LEARNING คือขั้น
FUN เป็นขั้นที่เป็นการเตรียมความพร้อม โดยผู้วิจัยได้กาหนดเวลาให้กับนักเรียนในการเขียนสื่อความหมาย ใน
หัวข้อ “ตัวฉันในอีก 10 ปีข้างหน้า” ในเวลาที่จากัดอาจทาให้ผู้เรียนไม่มีอสิ ระในการคิด และมีเวลาไม่เพียงพอที่จะ
เขียนสื่อความหมายที่ตนเองจะสื่อได้ จึงทาให้ผลการประเมินด้านทักษะการสื่อสารของผูเ้ รียนต่ากว่าเกณฑ์การ
ประเมินทีต่ ั้งไว้คือร้อยละ 75
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ FRIEND LEARNING ไปพัฒนาทักษะอื่น ๆ ที่นอกจากทักษะ
การสื่อสาร เช่น ทักษะความคิดสร้างสรรค์ การทางานเป็นทีมเป็นต้น
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ FRIEND LEARNING ควรคาถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรเลือกศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 4-6
2. ควรนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ FRIEND LEARNING ไปใช้ในการพัฒนาทักษะการสื่อสารในรายวิชา
อื่น เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เป็นต้น
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การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ PLPE
รายวิชาวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
The development of science teamwork skills by using the PLPE
learning management model for Mathayomsuksa 2
ธวัชชย ภูพวก และ ศศิธร แสนพันดร
Tawatchai Poopauk, Sasitorn Sanpundorn
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) พัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
PLPE รายวิชาวิทยาศาสตร์ 2) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบPLPE รายวิชาวิทยาศาสตร์
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จานวน 31 คน ซึ่งได้ มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ PLPE มีขั้นการสอน 4 ขั้น ขั้นที่ 1) P (play) ขั้นที่
2) L (learning) ขั้นที่ 3) P (points) ขั้นที่ 4) E (evaluation) 2) แบบประเมินทักษะการทางานเป็นที ม 3) แบบ
ประเมินความพึงพอใจ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย , ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า 1) จากแบบประเมินทักษะการทางานเป็นทีม ของนักเรียนโดยรวมทั้ง 5 ด้าน คือ
1.ความเป็นผู้นา 2.มีเป้าหมายร่วมกัน 3.การรับฟังความคิด เห็น 4.มีความรับผิดชอบทางานตามเวลา 5.แบ่งหน้าที่
กันชัดเจน มีค่าคะแนนรวมเฉลี่ย 16.64 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 89.03 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
คือร้อยละ 70 2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ PLPE อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.65
คาสาคัญ : ทักษะการทางานเป็นทีม, รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ PLPE

1043

ABSTRACT
The objective of this research were 1) To develop teamwork skills using the model of
learning PLPE Science 2) To study the satisfaction with the learning management model PLPE
science courses The target group is the students 2 / 5 semester academic year the school 2 2561
Kungcharoenpittayakhom school administration of Udon Thani Province, the 31 people they were
elected by purposive sampling. The sample of this research was 1) the PLPE learning management
model have 4 step teaching. Step1) P(play) Step 2) L(learning) Step 3) P(points) Step 4)
E(evaluation) 2) The assessment team work skills. 3) The data were analyzed, mean (𝑥̅), standard
deviation (S.D)
The results of the research were as follows : 1) From the assessment of teamwork skills
Of students, including 5 aspects Is 1. Leadership 2. Have a common goal 3. Listening to opinions
4. Responsible to work on time 5. Clearly share the duties With an average score of 16.64 from the
full score of 20 points, representing 89.03 percent, which is higher than the set criteria is 70 percent.
2) Students are satisfied with learning management according to PLPE format at the highest level.
(The average is 4.65)
Keywords : Teamwork skills, satisfaction, Learning management model PLPE.
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บทนา
ในโลกของการทางานในปัจจุบัน เราไม่อาจอยู่คนเดียวได้ เราจาเป็นต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่นด้วยเหตุว่า
ความรู้ความสามารถของคนเราแต่ละคนมีขีดจากัด เมื่อมาดูถึงการทางานก็เช่นกัน เราอาจเก่งในเรื่องบางเรื่อง และ
เราอาจจะอ่อนในบางเรื่อง ด้วยเหตุนี้เองการทางานเป็นที มจึงมีความสาคัญในทุกหน่วยงาน การทางานเป็นทีม
กลายเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงาน การทางานเป็นทีมมีบทบาท
สาคัญที่จะนาไปสู่ความสาเร็จของงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือของกลุ่มสมาชิกเป็นอย่างดี (วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์
2549 : 2)
ในการบริหารงาน หากพิจารณาในอีกแนวหนึ่ง ซึ่งคิดว่าจะช่วยให้เห็นภาพรวมได้ง่ายยิ่งขึ้นในระดับ
ปฏิบัติการ คือ แบ่งองค์ประกอบออกได้เป็นสองส่วนที่สาคัญ คือ ระบบการทางานกับเรื่องบุคลากร โดยปกติแล้ว
การบริ ห ารใด ๆ ก็ ต ามงานกั บ บุ ค ลากรจะต้ อ งด าเนิ น งานควบคู่ ผสมผสานกั น อยู่ ต ลอดเวลา งานจึ งจะบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันนักวิชาการทางด้านการบริหารและ
พฤติกรรมศาสตร์ ได้ให้ความสนใจในระบบและกระบวนการที่เกี่ยวกับคนในการทางานในหน่วยงานหรือองค์กรต่าง
ๆ เป็นอันมาก และได้คิดเทคนิคเฉพาะต่าง ๆ ออกมาในหลายรูปแบบสิ่งหนึ่งซึ่งได้รับการพิจารณาและเน้นอย่าง
เด่นชัดคือ เรื่องการทางานแบบเป็นทีมงาน (อุทัย บุญประเสริฐ, 2531)
การทางานเป็นทีม จึงจาเป็นมากสาหรับองค์กรทุกองค์กร หากองค์กรใดแบ่งแยกการทางานโดยอิสระไม่
ประสานสัมพันธ์กันไม่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้ว ก็จ ะส่งผลทาให้ประสิทธิภาพขององค์กรตกต่าลง และยังส่งผล
ไปถึงบรรยากาศขององค์กรโดยรวมอีกด้วย ฉะนั้นการทางานแบบเก่งแต่ผู้เดียวนั้นเป็นการบริหารงานแบบเก่าๆ ใน
ยุคปฏิรูปการศึกษาจะต้องเน้นการทางานเป็นทีม ซึ่งสอดคล้อ งกับ สมพงศ์ เกษมสิน และเสน่ห์ ศรีสุวรรณ (2526)
ได้ให้ความเห็นตรงกันว่า การบริหารงานบุคคลแผนใหม่ ให้ความสนใจในการปฏิบัติงานเป็นทีมอย่างมาก เพราะ
การร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานในองค์กรยังสามารถให้องค์กรดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และราบรื่น การร่วมมือ
และการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเป็นเทคนิคการบริหารงานสาคัญ และจาเป็นอย่างยิ่งที่ทั้งผู้บริหารและผู้ร่วมงาน
ต้องมีความเข้าใจ ซาบซึ้งถึงคุณค่าของการปฏิบัติงานเป็นทีมและบริหารทีมงานเพื่อนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ
ปัจจุบันผู้เรียนยังขาดทักษะ การทางานเป็นทีม เนื่องจากในการทางานกลุ่มแต่ละครั้ง จะมีปัญหาตามมา
ทั้งในเรื่องของสมาชิกเรื่องการทางานผู้เรียนไม่ให้ความสนใจหรือไม่ให้ความร่วมมือแก่เพื่อนสมาชิกในกลุ่มมุ่งแต่จะ
หาข้อมูลคาตอบด้วยตนเองโดยไม่มีการแบ่งหน้าที่กันทาไม่มีการปรึกษาหารือกันกับสมาชิกในกลุ่มขาดความสามัคคี
และขาดการทางานเป็นทีมงานที่ทานั้นอาจจะไม่ได้ตรงตามกับสิ่ งที่คิด เพราะต้องรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนใน
กลุ่มด้วยผู้วิจัยได้เห็นถึงความสาคัญในการพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม ให้เกิดผลกับผู้เรียนสูงสุด
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ PLPE คือรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เกิดทักษะการทางานเป็นทีม
และมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมห้อง โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นที่ 1 P (play) คือ ทาความรู้จักนิสัยของนักเรียน ทา
จิตศึกษาเรียกสมาธินักเรียน ขั้นที่ 2 L (Learning) คือ วอร์มอัพ ให้นักเรียนภายในกลุ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้าง
ภายในของโลกให้ได้ข้อมูลเยอะที่สุด จากหนังสือ โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต หรือช่องทางใดก็ได้ วอร์มดาวน์ ครูเปิด
โอกาสให้แต่ละกลุ่มถามในสิ่งที่กลุ่มตัวเองยังไม่เข้าใจหรือครูผู้สอนถามนักเรียนกลับ เพื่อเป็นการถามข้อมูลของแต่
ละกลุ่มว่าได้ข้อมูลเยอะแค่ไหนแล้วโดยมีสื่อโมเดลประกอบด้วย ขั้นที่ 3 P (Points) คือ การเล่นเกม (Kahoot)
เกี่ ย วกั บ ความรู้ ที่ ศึ ก ษามาทั้ งหมด ขั้ น ที่ 4 E (evalution) คื อ การประเมิ น แบบสั งเกต ประเมิ น เพื่ อ พั ฒ นา
(สอดคล้องกับทฤษฎี Active Learning)
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จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมโดย
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ PLPE สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม และให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กัน อีกทั้งให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ PLPE รายวิชาวิทยาศาสตร์
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่ได้รับการจัดรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ PLPE สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม
1. ทักษะการทางานเป็นทีม
2. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่
มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบ PLPE

การจัดการเรียนรู้
โดยใช้รูปแบบ
PLPE

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 152 คน โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม
ตาบลหัวนาคา อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2/5
โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม ตาบลหัวนาคา อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
จานวน 31 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ PLPE รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบ
ย่อยอาหาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5
2. แบบประเมินทักษะการทางานเป็นทีม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ PLPE รายวิชาวิทยาศาสตร์
เรื่อง ระบบย่อยอาหาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5
3.แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่ใช้แผน PLPE โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ PLPE รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2/5
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนที่ผู้วิจัยใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
2. ติดต่อขอหนังสือจาก คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา เพื่อขอความอนุเคราะห์และความ
ร่วมมือในการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
PLPE สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
3. ดาเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
PLPE ระหว่างการทดลองผู้วิจัยได้ประเมินทักษะการทางานเป็นทีมโดยใช้รูปแบบประเมินทักษะการทางานเป็นทีม
4. หลังจากดาเนินการสอนเสร็จแล้ว ผู้วิจัยให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่ใช้แผน PLPE โดยใช้แบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นในการรวบรวมข้อมูลนาไป
วิเคราะห์ผลการศึกษาต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลองเพื่อการวิจัย ตามขั้นตอนดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินทักษะการทางานเป็นทีม โดยการรวมคะแนนของแต่ละกลุ่ม เพื่อ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ผู้วิจัยกาหนดขึ้น โดยหาค่าร้อยละ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70
2. วิเคราะห์แบบสอบถามข้อมูลความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่ใช้แผน
PLPE โดยการคานวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของรายข้อ โดย
ใช้เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้ (Rating scal) ของลิเคิร์ท (Likert scale)
ค่าเฉลี่ย 4.51–5.00 หมายถึงความพึงพอใจระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51–4.50 หมายถึงความพึงพอใจระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51–3.50 หมายถึงความพึงพอใจระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51–2.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00–1.50 หมายถึงความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 แสดงผลการพัฒนาทักษะการทางานเป็นโดย โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบ PLPE
รายวิชาวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายการประเมิน
ความเป็นผู้นา
มีเป้าหมายร่วมกัน
การรับฟังความคิดเห็น
มีความรับผิดชอบ
แบ่งหน้าที่กันชัดเจน
เฉลี่ยรวม

คะแนนหลังการทดลอง

จานวนนักเรียน
(31)
31
31
31
31
31
31
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(x )

(S.D)

3.35
4.00
3.41
3.42
3.61
3.56

0.49
0.00
0.50
0.50
0.50
0.40

ร้อยละ
83.87
100.00
85.48
85.48
90.32
89.03

จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนทักษะการทางานเป็นทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/5 โรงเรียนกุงเจริญ
พิทยาคม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ PLPE ได้มีผลคะแนนสรุปไว้ดังนี้คะแนนด้านความเป็นผู้นา คิดเป็น
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนมีค่าเท่ากับ 0.49 และคิดเป็นร้อยละ83.87 คะแนน
ด้านการมีเป้าหมายร่วมกัน คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนมีค่าเท่ากับ 0.00 และ
คิดเป็นร้อยละ 100.00 คะแนนด้านการรับฟังความคิดเห็น คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของคะแนนมีค่าเท่ากับ 0.50 และคิดเป็นร้อยละ 85.48 คะแนนด้านการมีความรับผิด คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนมีค่าเท่ากับ 0.50 และคิดเป็นร้อยละ85.48 คะแนนด้านการแบ่งหน้าที่กัน
ชัดเจน คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนมีค่าเท่ากับ 0.5 แล ะคิดเป็นร้อยละ
90.32
ตารางที่ 2 แสดงผลแบบประเมินความพึงพอใจโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ PLPE
รายวิชาวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
องค์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประเด็นที่ศึกษา
1. ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรูท้ ี่ชัดเจน
2. ครูใช้วิธีสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา
ได้แก่ ปริมาณเนื้อหา ความยากง่ายของเนื้อหา
3. ครูให้โอกาสนักเรียนซักถามแสดงความคิดเห็น ให้คาแนะนา
รับฟังข้อคิดเห็นและการให้ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้
4. ครูใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการสอนเพื่อผู้เรียนเข้าใจง่ายขึ้น
บทเรียน การมอบหมายงานให้ทา
5. ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกค้นคว้าสร้างความรู้ด้วยตนเอง
เฉลี่ยด้านเนื้อหาและเทคนิคการสอน
6. ครูเข้าสอนตรงเวลา
7. ครูใช้วาจาที่สุภาพเหมาะสมกับนักเรียน
8. ครูแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเป็นแบบอย่างที่ดี
9. ครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่สอนและวิธีการสอน
10. ครูมีความยุติธรรมในการให้คะแนน
เฉลี่ยบุคลิกลักษณะของครู
11. มีเอกสารและสื่อประกอบในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
12. สื่อที่ใช้สามารถเชื่อมโยงกับเนือ้ หาที่สอนให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรูไ้ ด้ดีขึ้น
เฉลี่ยด้านการสื่อสารการเรียนการสอน
13. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผล
เฉลี่ยด้านการวัดและประเมินผล
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4.23
4.39

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D)
0.62
0.70

ระดับ
ความพึง
พอใจ
มาก
มาก

4.39

0.80

มาก

4.48

0.68

มาก

4.46
4.32
4.32
4.35
4.68
4.52
4.68
4.51
4.32
4.52

0.56
0.67
0.60
0.80
0.75
0.72
0.54
0.68
0.63
0.63

มาก

4.42
4.65
4.65

0.66
0.61
0.61

ค่าเฉลี่ย
(x )

มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 2 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ PLPE โดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นรายข้อและโดยรวม มีความพึงพอใจในหัวข้อต่าง ๆ คุณภาพของการสอนของครูผู้สอน
ประกอบด้วยข้อคาถาม 4 ด้าน คือ ด้านเนื้อหาวิธีและเทคนิคการสอน ด้านบุคลิกลักษณะของครู ด้านสื่อการเรียน
การสอน และด้านการวัดและประเมินผล โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมทั้งหมด 4.65 ส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ
0.61 และการแปรผลอยู่ในระดับเกณฑ์มากที่สุด (4.51-5.00)
ในกรณีจาแนกเป็นรายด้าน พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของครูในด้านการวัดและ
การประเมินผล นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การสอนของครูในด้านบุคลิกลักษณะของครู โดยนักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของครูในด้านสื่อการเรียนการสอน โดยนักเรียนมีความพึงพอใจระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของครูในด้านเนือ้ หาและเทคนิค
การสอน โดยนักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากทีส่ ุด และมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.35 ตามลาดับ
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการพั ฒ นาทั ก ษะการท างานเป็ น โดย โดยใช้ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ PLPE รายวิ ช า
วิ ท ยาศาสตร์ ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 พบว่ า คะแนนทั ก ษะการท างานเป็ น ที ม ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ PLPE โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.40 คิดเป็นร้อยละ 89.03 โดยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ตามที่ตั้งไว้
2. พบว่ า นั ก เรียนมีความพึงพอใจต่อ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ PLPE โดยใช้ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเป็นรายข้อและโดยรวม มีความพึงพอใจในหัวข้อต่าง ๆ คุณภาพของการสอนของครูผู้สอนประกอบด้วย
ข้อคาถาม 4 ด้าน คือ ด้านเนื้อหาวิธีและเทคนิคการสอน ด้านบุ คลิกลักษณะของครู ด้านสื่อการเรียนการสอน และ
ด้านการวัดและประเมินผล โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมทั้งหมด 4.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.61 และการ
แปรผลอยู่ในระดับเกณฑ์มากที่สุด (4.51-5.00)
อภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลของผลการพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม โดยใช้รปู แบบการจัดการเรียนรู้แบบ PLPE
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม มีประเด็นสามารถนามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. พัฒนาทักษะการทางานเป็น โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ PLPE รายวิชาวิทยาศาสตร์ สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า คะแนนทักษะการทางานเป็นทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 โรงเรียน
กุงเจริญพิทยาคม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ PLPE โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.40 คิดเป็นร้อยละ 89.03 โดยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ตามที่ตั้งไว้ ทาให้นักเ รียนมีทักษะการ
ทางานเป็นทีมที่ดีขึ้น จากผลการวิจัยรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินทักษะการทางานเป็นทีม ของแต่ละกลุ่ม
จานวน 5 กลุ่ม นักเรียนแต่ละกลุ่มมีคะแนนทักษะการทางานเป็นทีมที่ดีขึ้นโดย ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ทุกกลุ่ม
เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ PLPE เป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะการ
ทางานเป็นกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มประกอบด้วย นักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนที่แตกต่างกัน คือ เก่ง ปานกลาง
และอ่อน สมาชิกทุกคนในกลุ่มจะต้องมีส่วนร่วมในการทางานให้ประสบผลสาเร็จ โดยนักเรียนแต่ละคนจะต้อง
พยายามทาความเข้าใจเนื้อหาทุกประเด็น นักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนรู้ที่ระดับเก่งจะต้องให้ความ
ช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มที่มีความสามารถทางการเรีย นที่ อ่อ นกว่ าให้เ ข้า ใจด้วยการชี้ แจง อธิบาย ยกตัวอย่า ง
ประกอบเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสามารถคิดได้ด้วยตนเอง และเป็นกิ จกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมในการทางานที่
เป็นกลุ่มเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความเห็น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และการทางานที่มีเป้าหมายร่วมกัน จะ
ทาให้ทุกคนในกลุ่มรู้สึกว่าตนเองมีความสาคัญ จึงส่งผลให้นักเรียนมีทักษะการมีส่วนร่วมใน2การทางานที่ดีขึ้น
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ นราลักษณ์ ขจีจิตร์ (2555) ที่ทาการศึกษาเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ทักษะการทางานเป็นกลุ่ม ในกลุ่มสร้างเสริมประสบการชีวิต ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ชีวิตในบ้าน โดยใช้แหล่งข้อมูลจากชุมชน ผลวิจัยพบว่า นักเรี ยนที่ได้รับการสอน ในกลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการ
ชีวิต หน่วยที่2 เรื่อง ชีวิตในบ้านโดยใช้แหล่งความรู้จากชุมชน มากกว่าร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผ่าน
เกณฑ์ความรอบรู้ที่กาหนด คือร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม และนักเรียนทุกคนเกิดการพัฒนาพฤติกรรม ทักษะการ
ทางานเป็นกลุ่มที่ดีขึ้น จนอยู่ในระดับเกณฑ์ที่ดีพิจารณาผลรวมคะแนนของทุกกลุ่มประเมินเป็นรายข้อ จากแบบ
ประเมินทักษะการทางานเป็นทีม จากผลการวิจัย พบว่า คะแนนรวมของทุกกลุ่มเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ จากแบบ
ประเมินทักษะการทางานเป็นทีม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ PLPE สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม โดยภาพรวมคะแนน อยู่ในช่วงร้อยละ 90-100 คือ การมีเป้าหมายร่วมกัน การแบ่งหน้าที่
กันอย่างชัดเจนอยู่ในช่วงร้อยละ80-89 คือ ความเป็นผู้นา การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นการวางแผน, หน้าที่การ
ทางาน, การรับฟังความคิดเห็น, การให้ความร่วมมือ มีความรับผิดชอบในการทางาน ในส่วนของข้อที่มีคะแนน
สูงสุดอยู่ช่วงร้อยละ 100 คือ การมีเป้าหมายร่วมกัน คือ นักเรียนทุกกลุ่มมีความมุ่งมั่นตั้งใจและมีเป้าหมายร่วมกัน
เพื่อที่จะทาให้กลุ่มตัวเองชนะในการแข่งขันจึงจะได้รับรางวัลจากครูผู้ สอน นอกจากนี้การเสริมแรงทางบวกของ
ครูผู้สอนก็มีส่วนทาให้นักเรียนมีเป้าหมายร่วมกัน จึงทาให้หัวข้อการมีเป้าหมายร่วมกันมีคะสูงสุด ในส่วนของข้อที่มี
คะแนนต่าสุดอยู่ในช่วงร้อยละ 83.9 คือ การเป็นผู้นา นักเรียนยังไม่มีความกล้าแสดงออก ไม่มีการตัดสินใจที่
เด็ดขาด ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองและยังขาดภาวะการเป็นผู้นา จึงทาให้หัวข้อการเป็นผู้นามีคะแนนต่าสุด
2. พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ PLPE โดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเป็นรายข้อและโดยรวม มีความพึงพอใจในหัวข้อต่าง ๆ คุณภาพของการสอนของครู ผู้สอนประกอบด้วย
ข้อคาถาม 4 ด้าน คือ ด้านเนื้อหาวิธีและเทคนิคการสอน ด้านบุคลิกลักษณะของครู ด้านสื่อการเรียนการสอน และ
ด้านการวัดและประเมินผล โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมทั้งหมด 4.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.61 และการ
แปรผลอยู่ในระดับเกณฑ์มากที่สุด (4.51-5.00) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ PLPE โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.65 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 ถ้าพิจารณาเป็นรายข้อมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนในระดับมากที่สุดคือ กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนทางานเป็นทีม , เวลาที่ใช้ในการจัด
กิจกรรมในห้องเรียนเหมาะสม, นักเรียนนาความรู้จากวิชานี้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ ส่วนข้ออื่น ๆ นักเรียนมีความ
พึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากที่สุดเนื่องจากนักเรียนได้รับการเสริมแรงจากของรางวัลทาให้มี
แรงจูงใจต่อการเรียนรู้จึงนาไปสู่ความพึงพอใจ สอดคล้องคากล่าวของ วิชุดา คัมภีร์เวช (2556) ที่ว่า ความพึงพอใจ
คือ ความรู้สึก หรือทัศนคติของบุคคล ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความพึงพอใจ จะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของบุคคลได้รบั
การตอบสนอง หรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ง
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. การจัดการเรียนการสอนที่ใช้การจัดการเรียนรูแ้ บบ PLPE เหมาะสาหรับเนื้อหาที่นักเรียนไม่สามารถทา
ความเข้าใจได้ด้วยตนเอง ต้ องอาศัยการอธิบายการให้คาแนะนาจากครูผู้สอนจากเพื่อนก่อนและเมื่อเข้าใจแล้ว
นักเรียนที่มีความสามารถเก่งจะอธิบายให้นักเรียนที่มีความสามารถอ่อนกว่าตนฟังเพื่อให้เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น
และเป็นการแชร์ความรู้ระหว่างในกลุ่ม
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ PLPE ควรจะมีการเพิ่มระยะเวลาในการทดลองให้มากขึ้น เพื่อศึกษา
พัฒนาการของผู้เรียนได้อย่างชัดเจน และลองนาไปใช้กับนักเรียนที่มีพัฒนาการทางการเรียนรู้ต่า
2. ควรทาการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบการสอนด้วยรูปแบบการจัดเรียนรู้แบบ PLPE กับกลุ่มสาระอื่นๆ ที่มี
ทักษะการมีส่วนร่วมในการทางานต่า เพื่อยกระดับทักษะการทางานเป็นที่ดีขึ้น
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การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
สอนสื่อลงมือทา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
The development of science creative skills by using
“teach-media- doing” learning management model
for Mathayomsuksa 2
กาลณรงค์ สุริกัน1 และ บดินทร์ มงคลสิน2
Kannarong Surikan1 and Bodin Mongkhonsin2
บทคัดย่อ
การวิจับครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้สอนสื่อ
ลงมือทา ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อการจัดการเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษkปีที่ 2/2 จานวน 38 คน โรงเรียนวัง
สามหมอวิทยาคาร จังหวัดอุดรธานี รูปแบบการจัดการเรียนรู้ สื่อลงมือทา มี 5 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการ ขั้นสอน
ขั้นลงมือทา และขั้นนาเสนอ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้ สอนสื่อลงมือทา แบบประเมิน
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ผลการวิจัยพบว่า หลังจากการจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบ สอนสื่อลงมือทา นักเรียนมีคะแนนทักษะความคิด
สร้างสรรค์ ด้านคิดริเริ่ม ร้อยละ 94.7 คิดละเอียดลออ ร้อยละ 80.7 คิดยืดหยุ่น ร้อยละ 81.5 คิดคล่องแคล่ว ร้อย
ละ 92.9 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ร้อยละ 75 และนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ต่อการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ สอนสื่อลงมือทา
คาสาคัญ : ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ความพึงพอใจ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ สอนสื่อลงมือทา วิทยาศาสตร์
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ABSTRACT
The research aims to develop science creative skills by used “teach-media-doing”
learning management model for the Mathayomsuksa 2 and satisfaction of learning management
model. The samples were 38 students of the Mathayomsuksa 2 of Wangsammowittayakhan
School, Udon Thani province. The “teach-media-doing” learning management model has 5 steps
as a warm-up, teaching, planning, doing, presentation. The research tools in this study consisted
lesson plan, teach media doing, creative skill assessment form and satisfaction assessment form.
The results of this study showed that after used “teach-media-doing” learning
management model the students have a score of creative skill as initiative 94.7 percent think
carefully 80.7 percent flexible thinking 81.5 percent think fluently 92.9 percent which higher than
criteria at 75 percent. Finally, students were satisfied at the highest level to use the “teachmedia-doing” learning management model.
Keywords : Creative skills satisfaction “teach-media-doing” learning management model
science
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บทนา
ในปัจจุบันนักเรียนไม่มีความสนใจในเนื้อหา การเรียน ไม่มีแรงบันดาลใจในการเรียนและการทางานทาให้
ขาดความคิดที่แปลกใหม่ในการทางานและไม่มีความหลากหลาย ผลการทางานออกมาในรูปแบบเดิมและคล้ายกัน
จึงส่งผลให้ผลงานไม่มีความน่าสนใจ ซึ่ง การที่ผลงานไม่มีความแปลกใหม่และไม่น่าสนใจเป็นปัญหาด้านทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ หลายคนเข้าใจว่าความคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถเฉพาะตัวหรือเป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวมา
แต่กาเนิด แต่ความจริงแล้วทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์ อยู่ในตัวและสามารถพัฒนาได้ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ นั บ ว่ า เป็ น ความสามารถที่ ส าคั ญ อย่ า งหนึ่ ง ของมนุ ษ ย์ ซึ่ ง มี คุ ณ ภาพมากกว่ า
ความสามารถด้านอื่น และเป็นปัจจัยที่จาเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ ประเทศใด
ก็ตามที่สามารถแสวงหาพัฒนา และดึงเอาศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ของประชาชนในชาติออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
มากเท่ า ใดก็ ยิ่ งมี โอกาสพั ฒ นา และเจริ ญก้ า วหน้ า ได้ มากเท่ า นั้น (อารี พั น ธ์ ม ณี . 2557) โลกในปั จ จุ บั น มีการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นการแก้ปัญหาด้วยวิธีการเดิม ๆ มักใช้ไม่ได้ผลจึงจาเป็นต้อง
ใช้ความคิดสร้างสรรค์เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาด้ วยวิธีการใหม่ๆ การพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์จึงมีความจาเป็น
สาหรับผู้เรียนทุกคนเพราะความคิดสร้างสรรค์จะช่วยให้มองเห็นโอกาส ที่จะนาไปสู่การค้นพบสิ่งใหม่การประดิษฐ์
คิดค้น และก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ที่ไม่หยุดยั้ง การมีความคิดสร้างสรรค์จะทาให้ผู้เรียนแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เข้ามาได้
อย่างรวดเร็วในปัจจุบันทุกอาชีพต้องการคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ เพราะโลกของการแข่งขันทาให้ต้องมีการพัฒนา
สิ่งต่าง ๆ อย่างไม่หยุดนิ่งทุกหน่วยงานต้องพัฒนาตนเอง เพื่อปรับปรุงผลงานหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้ดีขึ้นกว่าเดิม
อยู่เสมอเพื่อพร้อมก้าวเข้าสู่อนาคต (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. 2556 : 30-40)
รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ สอนสื่ อ ลงมื อ ท า เป็ น กระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ พั ฒ นาทั ก ษะความคิด
สร้างสรรค์ โดยครูผู้สอนอธิบายเนื้อหาจากสื่อการสอนแล้วสร้างสถานการณ์ตามเรื่องนั้น ๆ ให้นักเรียน ได้ออกแบบ
สร้าง นาเสนอ ตามความคิดของนักเรียน จากกิจกรรม สอนสื่อลงมือทา ส่งผลให้เห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ โดยการให้นักเรียนออกแบบ สร้างผลงานของตนเอง จะสามารถพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์ทั้ง
4 คิด อันได้แก่ คิดคล่องแคล่ว คิดยืดหยุ่น คิ ดริเริ่ม คิดละเอียดลออ เป็นการสร้างภาพที่มีมุมมองอันเกิดจากการ
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ อย่างรอบครอบ (Torrance, E. P., & Myers, R. E. 1970)
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ สอนสื่อ
ลงมือทา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งจะช่วยพัฒนากระบวนการคิดของสมองให้มีความสามารถในการ
คิดได้หลากหลายและแปลกใหม่จากเดิม บุคคลจึงไม่เพียงแต่ต้องมีความเข้าใจในกระบวนการของความคิด
สร้างสรรค์เท่านั้น แต่ยังต้องการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตนให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งต้องการให้ได้ชอื่ ว่าเป็นผู้ที่มี
ความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ สอนสื่อลงมือทาในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ สอนสื่อลงมือทา
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คาถามวิจัย
1. ถ้าใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ สอนสื่อลงมือทา จะสามารถพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนได้หรือไม่
2. ถ้าใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ สอนสื่อลงมือทา นักเรียนจะมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
มากน้อยเพียงใด
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
ความคิดสร้างสรรค์ (Guilford. 1967)
1. คิดคล่องแคล่ว
2. คิดยืดหยุ่น
3. คิดริเริม่
4. คิดละเอียดลออ
ความพึงพอใจขอผู้เรียนที่มตี ่อรูปแบบ
การจัดการเรียนรูส้ อนสื่อลงมือทา
(รัสรินทร์ แพร่งสุวรรณ์ 2559)

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ สอนสื่อ
ลงมือทาเป็นกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่พัฒนาทักษะความคิด
สร้างสรรค์ โดยครูผสู้ อนอธิบาย
เนื้อหาจากสื่อการสอนแล้วสร้าง
สถานการณ์ตามเรื่องนั้น ๆ
ให้นักเรียนได้ออกแบบ สร้าง
นาเสนอ ตามความคิดของนักเรียน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 จานวน 38 คน โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2561 เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจั ด การเรี ย นรู้ โดยใช้ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ สอนสื่ อ ลงมื อ ท า รายวิ ชาวิ ท ยาศาสตร์
เรื่อง แรงและแรงลัพธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกอบไปด้วย ขั้นที่ 1ขั้นเตรียมการ คือ การนาเข้าสู่บทเรียนโดยครู
เร้าความสนใจด้วยการเล่าเรื่อง และกระตุ้นนักเรียนด้วยท่าต่าง ๆ ขั้นที่ 2 ขั้นสอน คือ ครูอธิบายเนื้อหาจากสื่อการ
สอน (เกมเพื่อย้าความเข้าใจ) ขั้นที่ 3 ขั้นวางแผน คือ ครูแจ้งหัวข้อการทางานและครูร่วมวางแผนการประเมินการ
ทางานกับนักเรียน ขั้นที่ 4 ขัน้ ลงมือทา คือ นักเรียนทางาน ที่ได้รับมอบหมายโดยมีครูกระตุ้นและคอยให้คาปรึกษา
ขั้นที่ 5 ขั้นนาเสนอ คือ การนาผลงานที่นักเรียนทามานาเสนอ และผู้ฟังเป็นคนให้คะแนน
2. แบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ สอนสื่อลงมือทา รายวิชาวิทยาศาสตร์
เรื่อง แรงและแรงลัพธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เกณฑ์การผ่าน ร้อยละ 75 ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ มีค่าเฉลี่ย อยู่ที่
1.00
3. แบบสอบถมความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูแบบ สอนสื่อลงมือทา ความเที่ยงตรงของ
เครื่องมือมีค่าเฉลี่ย อยู่ที่ 0.86
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้สอนสื่อลงมือทา ในรายวิช าวิทยาศาสตร์
เรื่อง แรงและแรงลัพธ์
2. จั ด การเรี ย นการสอนตามแบบแผนการวิ จั ย โดยรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ สอนสื่ อ ลงมื อ ท า
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและแรงลัพธ์ และบันทึกพฤติกรรมของนักเรียน ด้วยแบบประเมินทักษะความคิด
สร้างสรรค์ เรื่อง แรงและแรงลัพธ์ พร้อมแจกแบบสอบถามความพึงพอใจหลังจากทดลองวิจัย
3. นาผลคะแนนจากแบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ สอนสื่อลงมือ
ทา และแบบสอบถามความพึงพอใจ มาวิเคราะห์ โดยหาค่าสถิติพื้นฐาน เช่น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ร้อยละ
การวิเคราะห์ข้อมูล
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยในครั้งนี้ เป็นการนาเสนอผลการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ สอนสื่อลงมือทา ในการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ และผลการประเมินความพึงพอใจ รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้สอนสื่อลงมือทา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจ
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์
ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล แบบประเมิ น ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2/2
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ สอนสื่อลงมือทา ได้ผลดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้สอนสื่อลงมือทา ในการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คิดริเริ่ม
3
3
2
3
3
3
3
2
3
2

ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์
คิดละเอียดลออ
คิดยืดหยุ่น
2
3
3
2
2
3
2
2
2
2
2
3
3
2
3
3
2
3
3
2
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คิดคล่องแคล่ว
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2

รวม

ร้อยละ

11
11
10
10
10
11
11
11
11
9

91.7
91.7
83.3
83.3
83.3
91.7
91.7
91.7
91.7
75.0

ที่

ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์
คิดละเอียดลออ
คิดยืดหยุ่น
3
3
2
3

11
12

คิดริเริ่ม
3
3

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
2

2
3
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
3
2
2
3
2
3
2
3
3
3

2
2
2
2
2
2
3
2
3
3
3
3
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2
3
3
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
2
2
3
3
3
2
2
3
3
2
3
3

รวม

108

92

93

106

ร้อยละ

94.7

80.7

81.5

92.9
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คิดคล่องแคล่ว
3
2

รวม

ร้อยละ

12
10

100
83.3

10
11
11
10
10
11
11
10
11
11
10
10
11
11
10
10
12
10
10
10
9
10
11
11
11
10

83.3
91.7
91.7
83.3
83.3
91.7
91.7
83.3
91.7
91.7
83.3
83.3
91.7
91.7
83.3
83.3
100
83.3
83.3
83.3
75.0
83.3
91.7
91.7
91.7
83.3

จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนมีคะแนนทักษะความคิดสร้างสรรค์ คะแนนเต็มด้ านละ114 คะแนน ได้
ผลรวมคะแนน และคิดเป็นร้อยละดังนี้ คิดริเริ่มผลรวมคะแนน 108 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 94.7 คิดละเอียดลออ
ผลรวมคะแนน 92 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.7 คิดยืดหยุ่น ผลรวมคะแนน 93 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.5 คิด
คล่องแคล่ว ผลรวมคะแนน 106 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92.9 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 75
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจ
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจ รูปแบบการจัดการเรียนรู้สอนสื่อลงมือทา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2/2 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร จานวน 38 คน
ข้อ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายการ

กิจกรรมการเรียนสนุกและน่าสนใจ
ครูให้โอกาสนักเรียนซักถามปัญหา
ครูส่งเสริมให้นักเรียนทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม/ทีม
ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดทีแ่ ปลกใหม่
ครูตั้งใจสอน ให้คานานานักเรียน ในการทากิจกรรม
ครูมีสื่อการสอนที่น่าสนใจและแปลกใหม่
ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่ม รู้จัก
วิพากษ์วิจารณ์
8. ครูมีการเตรียมการสอน (พิจารณาจากสื่ออุปกรณ์
มีความพร้อม)
9. ครูมีความสามารถประยุกต์สิ่งที่สอนเข้ากับ
สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม
10. นักเรียนนาความรู้จากวิชานี้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
เฉลี่ย

N

ค่าเฉลี่ย

S.D

38
38
38
38
38
38
38

4.84
4.82
4.84
4.76
4.71
4.66
4.61

0.49
0.45
0.36
0.48
0.51
0.47
0.59

เกณฑ์
การประเมิน
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

38

4.76

0.48

มากที่สุด

38

4.68

0.57

มากที่สุด

38
38

4.53
4.72

0.75
0.52

มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 2 พบว่า จากคะแนนเฉลี่ยของแบบประเมินความพึงพอใจ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ สอนสื่อ
ลงมือทา จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
จานวน 38 คน คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.72 อยู่ในระดับ มากที่สุด
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สรุปผลการวิจัย
การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ สอนสื่อลงมือทา
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนมีคะแนนทักษะความคิดสร้างสรรค์ คะแนนเต็ม ด้านละ114
คะแนน ได้ผลรวมคะแนน และคิดเป็นร้อยละดังนี้ คิดริเริ่ม ผลรวมคะแนน 108 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 94.7 คิด
ละเอียดลออ ผลรวมคะแนน 92 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.7 คิดยืดหยุ่น ผลรวมคะแนน 93 คะแนน คิดเป็นร้อยละ
81.5 คิดคล่องแคล่ว ผลรวมคะแนน 106 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 92.9 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 75
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจ พบว่า คะแนนเฉลี่ยของแบบประเมินความพึงพอใจ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้สอนสื่อลงมือทา จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 38 คน คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.52 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด
อภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ สอนสื่อลงมือทา
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ สอนสื่อลง
มือทา สามารถพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนได้ ซึ่งมีคะแนนรวมคิดเป็นร้อยละของคะแนนสูงกว่า
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ ร้อยละ75 การที่ผลออกมาเป็นเช่นนี้ เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ สอนสื่อลงมือทา
เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่แปลกใหม่และน่าสนใจ ครูมีการนาเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจ นาเข้าสู่บทเรียนโดยครู
เร้าความสนใจด้วยการเล่าเรื่อง และกระตุ้นนักเรียนด้วยท่าต่าง ๆ อีกทั้งยังมีสื่อการสอน ที่แปลกใหม่ให้นักเรียนได้
เรียนรู้ และได้ปฏิบัติจริงจากการทากิจกรรมที่สง่ เสริมการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้นักเรียนมีความคิด
ที่แปลกใหม่ ซึ่งทักษะความคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถทางสมองของบุคคลที่จะคิดได้หลายทิศหลายทางหรือ
คิดได้หลายคาตอบและความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ โดยมีสิ่งเร้าเป็นตัวกระตุ้นทาให้เกิด
ความคิดใหม่ต่อเนื่องกันไป และความคิดสร้างสรรค์นี้อาจเป็นความคิดใหม่ผสมผสานกั บประสบการณ์ก็ได้ (อารี
พันธ์มณี. 2557) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรกนก พากิ่ง (2558) ได้พัฒนากระบวนการสอนที่ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยกระบวนการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยขั้นตอนการสอนที่สาคัญ ได้แก่ ขั้นเตรียม ขั้นปฏิบัติการ และขั้นการนาไปใช้ นักเรียน
ที่ เ รี ย นด้ว ยกระบวนการสอนที่ ส่งเสริม ความคิ ดสร้า งสรรค์ ทางวิท ยาศาสตร์มี คะแนนความคิ ดสร้า งสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์มากกว่าการสอนด้วยวิธีสอนตามปกติ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
เพิ่มขึ้น และนักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนด้วยกระบวนการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทักษะความคิดสร้างสรรค์ในแต่ละด้าน พบว่า ด้านการคิดริเริ่ม การคิดคล่องแคล่ว
คิดเป็นร้อยละ 94.7 และ 92.9ตามลาดับ ซึ่งมีค่าสูงกว่าด้านการคิดยืดหยุ่น และการคิดละเอียดลออ คิดเป็นร้อยละ
81.5 และ 80.7 ตามลาดับที่ การที่ผลออกมาเป็นเช่นนี้ เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสอนสื่อลงมือทา
มีการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับกระบวนการคิดริเริ่มที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีการคิดและออกแบบสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่
ไม่ซ้ากันตามจินตนาการของผู้เรียนเอง และสอดคล้องกับกระบวนการคิดคล่องแคล่ว เน้นให้ผู้เรียน ได้คิดในประเด็น
ต่าง ๆ ที่พัฒนาสมอง และทักษะการคิดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างรวดเร็ว (Guilford. 1971) ด้านการคิดยืดหยุน่
และการคิดละเอียดลออ นักเรียนบางส่วนยังไม่สามารถบอกรายละเอียดเกี่ยวกับคาตอบหรือเชื่อมโยมความสัมพันธ์
ของสิ่งที่ทาได้ และแนวทางการตอบคาถามของสิ่งที่ทายังไม่หลากหลาย
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม ความพึงพอใจรูปแบบการจัดการเรียนรู้ สอนสื่อลงมือทา จาก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 38 คน
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.52 อยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ สอนสื่อลงมือทา เป็นการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนได้มีโอกาสวางแผนและออกแบบผลงาน
ด้วยตนเอง ได้ลงมือปฏิบัติจริง นักเรียนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็น นักเรียนได้ เรียนรู้
ในการนาความรู้วิทยาศาสตร์และทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจาวัน ทาให้นักเรียนมีความตั้งใจในการ
เรียนวิทยาศาสตร์มากขึ้น นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ วิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนมีความภาคภูมิใจและตระหนักในคุณค่า
ของตนเองและทาให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขส่งผลให้มคี วามพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ (ฟัตมาอัสไวนี ตาเย๊ะ
และคณะ. 2560)
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ จะต้องชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจในแต่ละขั้นตอนของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ก่อน เพื่อจะได้ดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ควรคานึงถึง ความพร้อมของผู้เรียน วิธีการจูงใจผู้เรียน แรงจูงใจ ของผู้เรียน
การเสริมแรง และที่สาคัญที่สุดคือ ความแตกต่างระหว่างบุคคล
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ สอนสื่อลงมือทา ไปพัฒนาทักษะด้านการคิดยืดหยุ่น และการคิด
ละเอียดลออให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
2. ควรจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทุกวิชาที่เรียน เพื่อที่จะส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึก
พัฒนา หรือแก้ไขปัญหาทักษะความคิดสร้างสรรค์
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การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมด้านวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบ TTCE สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนเมืองสมเด็จ
Teamwork Skill Developing By Using the TTCE Learning management
For Mathayom2 students at TTCE School
สรวุฒิ ภูอ่าว1 และ อังคาร อินทนิล2
Sorawut Puorw1 and Angkan Intanin2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม ของนั กเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนเมืองสมเด็จ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ TTCE ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย
ครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเมืองสมเด็จ อาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 จานวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งเรียนทั้งหมด 23 คน การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้น
เรียน (Classroom Action Research) ซึ่งมีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) เครื่องมือ
ที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติ คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบ TTCE 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่
แบบประเมินทักษะการทางานเป็นทีม สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ที่ได้รับการสอนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ TTCE พบว่า
นักเรียนมีคะแนนทักษะการทางานเป็นทีม ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 13.83 คะแนน จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ 92.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 80 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และผลรวมคะแนนทักษะการทางาน
เป็นทีม คิดเป็นคะแนนเต็มด้านละ 69 คะแนน ได้ผลรวมและคิดเป็นร้อยละดังนี้ การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่ม
ผลรวมคะแนน 66 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95.65 การวางแผนการทางานร่วมกัน ผลรวมคะแนน 63 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 91.30 การให้ความร่วมมือของสมาชิก ผลรวมคะแนน 65 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 94.20 การยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น ผลรวมคะแนน 66 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 95.65 การแก้ปัญหาภายในกลุ่ม ผลรวมคะแนน
59 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 85.51
ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ TTCE ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
โรงเรียนเมืองสมเด็จ จึงเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสมกับการนาไปใช้จัดกิจกรรมในชั้น
เรียน และใช้ในการพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมของผู้เรียน
คาสาคัญ : ทักษะการทางานเป็นทีม การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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Abstract
This research is aimed at In order to develop student teamwork skills Mathayom2 School,
Muang Somdet School By using a learning management model TTCE In science courses The target
group of this research is Mathayom2 / 1 , Muang Somdet School, Somdet District, Kalasin Province,
2nd semester, academic year 2018, 1 classroom, including 23 students. This research Is a classroom
action research (Classroom Action Research) which has tools used for collecting into 2 types,
namely 1 ) The tools used in the experiment are the learning management plan TTCE 2 . ) Tools
used for data collection include Teamwork skills assessment form The statistics used are
percentage, mean and standard deviation.
The results of the research showed that the students of Mathayom2 / 1 who were taught
the learning management model TTCE It was found that the students had a team working skill
score, mean score was 13.83 points from 15 full points, representing 92.17 percent, which is higher
than the set criteria, ie80 percent, according to the hypothesis set. And the sum of teamwork skills
Accounted for a full score of 6 9 points, each with a total and percentage The division of
responsibilities in the overall group scored 66 points, accounting for 95.65 percent. Collaboration
planning, total score of 63 points, accounted for 91.30 percent. The cooperation of members, total
score of 65 points, representing 94.20 percent. . Acceptance of opinions of others, total score of
6 6 points, accounting for 9 5 . 6 5 percent. Problem solving within the overall group score of 5 9
points, representing 85.51 percent.
Therefore, teaching and learning management received TTCE learning of Mathayom2 / 1
students at Muang Somdet School. Therefore is the teaching and learning management model that
is suitable for use in class activities And used to develop teamwork skills of learners
Keyword : Teamwork skills Learning in the 21st century
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บทนา
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปัจจุบัน เมื่อครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรี ยนทากิจกรรม
ร่ ว มกั น ภายในกลุ่ ม หรื อ ท ากิ จ กรรมภายในห้ อ งจะมี เ ด็ ก บางส่ ว นที่ ท างาน ท าให้ ผู้ เ รี ย นไม่ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั น
กระบวนการจัดการเรียนรู้ไม่ประสบความสาเร็จ และทาให้ผู้เรียนมีผลการเรียนต่า เนื่องจากการขาดการมีส่วนร่วม
ในการทางานในชั้นเรียนเรียน (โสภิดา ศรีนุ่น 2558)
การทางานร่วมกับคนอื่น เป็นทักษะหนึ่งทีมีความสาคัญ ของผู้เรียนในศตวรรษที 21 ที่ผู้เรียนพึ่งมี โดย
ครูผู้สอนควรที่จะส่งเสริมด้านการเรียนการสอนในการทางาน ร่วมกับคนอื่น เพื่อที่จะทาผู้เรียนมีการสื่อสารหรือ
ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกในกลุ่มเดียวกัน จึงจะทาให้การทางานเป็นกลุ่มบรรลุเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้
ปัจจุบันการทางานเป็นทีมเป็นสิ่งสาคัญในโลกยุคข่าวสาร การทางานเป็นทีมได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากเพราะ
จะทาให้งานมีประสิทธิภาพ และประสบความสาเร็จกว่าการทางานคนเดียว เนื่องจากทุกคนมีความสามารถแต่
ความสามารถของทุกคนมีจากัด การนาความสามารถของทุกคนมารวมกัน จึงเกิดผลงานมากขึ้นและงาน บางอย่าง
ต้องการความคิดที่ริเริมสร้างสรรค์ การทางานร่วมกัน ด้วยการคิดร่วมกันจึงทาให้งานออกมาสาเร็จ (สุทธิชัย ปัญญ
โรจน์, 2554) จะเห็นได้ว่าความสามารถในการทางานเป็นทีม(Teamwork) การทางานและการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น
ถื อ เป็ น ทั ก ษะที่ มี ค วามส าคั ญ และเป็ น ความคาดหวั ง ทั้ งในระดั บ นานาชาติ ระดั บ ชาติ ระดั บ นโยบาย สถาน
ประกอบการและระดับหลักสูตร แต่สถานการณ์และปัญหาด้านกาลังคนของประเทศ ในปัจจุบันพบว่า กาลังคนที่
ผลิตได้ขาดคุณลักษณะทั้งด้านความรู้และทักษะที่จาเป็นในด้านทักษะการทางานเป็นทีม (สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2554) การทางานเป็นทีม เป็นการร่วมกันทาางานของสมาชิก ที่มากกว่าหนึ่งคน โดยที่สมาชิกทุกคน
จะต้องมีเป้าหมายเดียวกันว่าจะทาอะไร ทกุคนต้องยอมรับร่วมกันและมีการวางแผนร่วมกัน การทางานเป็นทีมมี
ความส าคั ญ ต่ อ ทุ ก องค์ ก ร เป็ น สิ่ งจ าเป็ น สาหรั บ การท างานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพใน การ
บริหารงาน การทางานเป็นทีมมีบทบาทสาคัญที่จะนาไปสู่ ความสาเร็จของงาน ที่จะต้องอาศัยความร่วมมือของกลุ่ม
สมาชิก เป็นอย่างดี ซึ่งการทางานเป็นทีมถือว่าเป็นหัวใจหนึ่งในการ ทางานร่วมกัน องค์กรไหน หน่วยงานไหน ที่
สามารถสร้างทีม พัฒนาทีมให้ทางานร่วมกันได้ องค์กรนั้น หน่วยงานนั้นจะเจริญก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว การ
ทางานบางอย่างอาจจะทา คนเดียวได้แต่การทางานบางอย่างต้องอาศัยการทางานร่วมกันจึงจะประสบความสาเร็จ
เนื่องจากทุกคนมีความสามารถแต่ ความสามารถของทกุคนมีจากัด การนาความสามารถของทกุคน มารวมกันจึง
เกิดผลงานมากขึ้น อีกทั้งงานบางอย่างต้องการ ความคิดที่ริเริ่มสร้างสรรค์จึงต้องการคนมาทางาน ด้วยการ คิด
ร่วมกันงานจึงออกมาสาเร็จ การทางานเป็นทีมที่ดี คือ ทีมต้องทางานร่วมกัน โดยทุกคนในทีมจะต้องทุ่มคว ามคิด
ทุ่มแรงกายเพื่องาน เพื่อความสาเร็จของงาน โดยไม่ถือว่า เป็นผลงานของคนคนเดียวแต่ผลงานทั้งหมดเป็นของทีม
ทีมที่ดีควรสร้างบรรยากาศในการทางานให้มีความไว้ใจกัน เชื่อใจกัน มีความผูกพันกันจนก่อให้เกิดความรัก ความ
สามัคคี กันในทีม เมื่อทีมมีประสิทธิภาพในการทางานประโยชน์ที่ได้รับก็ คือ การทางานจะมีพลังอย่างมากมาย
มหาศาล ผลงานที่เกิดขึ้นจะ มีมากมาย ช่วยลดต้นทุนในการทางาน ผลงานมีคุณภาพมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถสร้าง
สิ่งใหม่ๆ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ดังนั้น การทางานเป็นทีม จึงเป็นการทางานที่มีประสิทธิภาพและ สามารถนามาใช้ใน
ระบบของการทางานในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี (สุทธิชัย ปัญญโรจน์, 2554)
นอกจากนี้ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการเรียนรู้แบบ TTCE มีความสอดคล้อง
กับจุดหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติแนวทางการปฏิรูปการศึกษา มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่กาหนดให้มีการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และฝึกทักษะการทางานเป็นทีม และการประยุกต์ความรู้มาใช้ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาการสอนเรื่อง การสะท้อนแสง จากการจัดการ
เรียนรู้แบบ TTCE เพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ TTCE ที่มีประสิทธิภาพต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองสมเด็จ โดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบ TTCE ในรายวิชาวิทยาศาสตร์
สมมติฐานการวิจัย
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ TTCE สามารถพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมได้
กรอบแนวคิดของการวิจัย
ตัวแปรต้น
การจดการเรียนรู้แบบ TTCE

ตัวแปรตาม
ผลการพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมของผู้เรียน
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนเร็วแบบ TTCE
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเมืองสมเด็จ อาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 จานวน 1 ห้องเรียน จานวนนักเรียน 23 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 2 ชนิด ดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบ TTCE เรียนรู้จานวน 1 แผน คาบละ 50 นาทีรวมทั้งสิ้น 2 คาบ
2. แบบประเมินทักษะการทางานเป็นทีม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการจัดการเรียนการสอนในเรื่อง การสะท้อนของแสง โดยใช้แผนรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบ TTCE ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
2. จากนั้นสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่มของนักเรียนเป็นรายบุคคล และบันทึกผลลงในแบบประเมิน
ทักษะการทางานเป็นทีม
3. นาผลการประเมินทักษะการทางานเป็นทีมของผู้เรียนทีไ่ ด้จากการสังเกตมาวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการทาง
สถิติพื้นฐาน เช่น ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และร้อยละ
การวิเคราะห์ข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบ TTCE แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานเป็น
ทีมของผู้เรียน ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ ผลการพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม ซึ่งทาการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
ด้วยการสุ่มตัวอย่างประชากรแบบจาเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 จานวน
23 คน แสดงดังตาราง
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ตารางแสดงการวิเคราะห์ผลการพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม จากการจัดการเรียนรู้
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ TTCE สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเมืองสมเด็จ
เกณฑ์การประเมิน
เลขที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
รวม
x̅
S.D.
ร้อยละ

การแบ่งหน้าที่
การวางแผนการ
รับผิดชอบใน
ทางานร่วมกัน
กลุ่ม
คะแนนเต็ม 3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
2
3
3
3
3
3
66

คะแนนเต็ม 3
3
3
3
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
63

การยอมรับ
ฟังความ
การแก้ปัญหา คะแนน
รวม
คิดเห็นของ
ภายในกลุ่ม
ผู้อื่น
คะแนนเต็ม 3 คะแนนเต็ม 3 คะแนนเต็ม 3
3
3
2
14
3
3
3
15
3
3
2
12
3
3
3
15
2
3
2
12
3
3
3
15
2
2
3
12
3
3
3
15
3
3
3
14
3
3
3
15
3
3
3
14
3
3
3
15
3
3
2
13
3
2
2
12
3
3
3
15
3
3
3
15
2
3
2
13
3
2
2
12
3
3
3
15
3
3
2
14
3
3
2
13
3
3
3
15
2
3
2
13
65
66
59
13.83
1.20
92.17
การให้ความ
ร่วมมือของ
สมาชิก
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ตารางแสดงผลการพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
โรงเรียนเมืองสมเด็จ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ TTCE
ทักษะการทางานเป็นทีม
การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่ม
การวางแผนการทางานร่วมกัน
การให้ความร่วมมือของสมาชิก
การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
การแก้ปัญหาภายในกลุม่

x̅

S.D.

ร้อยละ

2.87
2.74
2.81
2.87
2.57

0.34
0.44
0.38
0.34
0.50

95.65
91.30
94.20
95.65
85.51

เกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80%
ผ่าน
ไม่ผ่าน
√
√
√
√
√

จากตาราง แสดงให้เห็นว่าการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ TTCE เพื่อพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม โดย
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ TTCE เรื่อง การสะท้อนของแสง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 จานวน 23
คน มีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 13.83 คิดเป็นร้อยละ 92.17 ของคะแนนเต็ม สรุปได้ว่านักเรียนมีทักษะการทางานเป็น
ทีมสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 80 ได้ผลรวมและคิดเป็น ร้อยละดังนี้ การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่ม มีผลรวม
คะแนนคือ 66 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95.65 การวางแผนการทางานร่วมกัน มีผลรวมคะแนนคือ 63 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 91.30 การให้ความร่วมมือของสมาชิก มีผลรวมคะแนนคือ 65 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 94.20 การ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีผลรวมคะแนนคือ 66 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 95.65 การแก้ปัญหาภายในกลุ่ม มี
ผลรวมคะแนนคือ 59 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 85.51
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม โดยใช้รูปแบบ TTCE ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 สรุปผลได้ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินทักษะการทางานเป็นทีมพบว่า นักเรียนมีคะแนนทักษะการทางานเป็น
ทีม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.83 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 80 และผลรวมคะแนน
ทักษะการทางานเป็นทีม ได้ผลรวมและคิดเป็นร้อยละดังนี้ การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่ม มีผลรวมคะแนนคือ 66
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95.65 การวางแผนการทางานร่วมกัน มีผลรวมคะแนนคือ 63 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.30
การให้ความร่วมมือของสมาชิก มีผลรวมคะแนน คือ 65 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 94.20 การยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น มีผลรวมคะแนนคือ 66 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 95.65 การแก้ปัญหาภายในกลุ่ม มีผลรวมคะแนนคือ 59
คะแนนคิดเป็นร้อยละ 85.51 สรุปได้ว่านักเรียนมีทักษะการทางานเป็นทีมสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 80
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
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อภิปรายผล
การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม โดยใช้รูปแบบ TTCE ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเมืองสมเด็จ สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินทักษะ
การทางานเป็นทีม พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยทักษะการทางานเป็นทีม เท่ากับ 13.83 คะแนน จากคะแนนเต็ม
15 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92.17 หมายความว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ TTCE สามารถพัฒนาทักษะการทางาน
เป็นทีมของนักเรียนได้ซึ่งมีคะแนนรวม และร้อยละของคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ร้อยละ 80 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานข้อที่ 1 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ TTCE สามารถพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมได้ จากผล
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินทักษะการทางานเป็นทีม โดยการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ TTCE ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเมืองสมเด็จ จะเห็นได้ว่า ผลรวมคะแนนทักษะการทางานเป็นทีม คิดเป็น คะแนน
เต็มด้านละ 69 คะแนน ได้ผลรวมและคิดเป็นร้อยละดังนี้ การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่ม ผลรวมคะแนน 66
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95.65 การวางแผนการทางานร่วมกัน ผลรวมคะแนน 63 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.30
การให้ความร่วมมือของสมาชิก ผลรวมคะแนน 65 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 94.20 การยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น ผลรวมคะแนน 66 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 95.65 การแก้ปัญหาภายในกลุ่ม ผลรวมคะแนน 59 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 85 จะพบว่าในด้านการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่ม และการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีคะแนน
เฉลี่ยและมีค่าคะแนนรวมคิดเป็นร้อยละอยู่ในระดับสูงสุด การที่ผลผลรวมคะแนนออกมาเป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจาก
การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ TTCE จากขั้นที่ 1 ขั้นสร้างทีม (Teams) ครูให้นักเรียนสร้างทีมและเลือกหัวหน้า
ทีม 1 คน นักเรียนจึงได้มีการาวงแผนมอบหมายแบ่งหน้าที่ในการทางานภายในกลุ่ม และยอมรั บฟังความคติดเห็น
ของสมาชิกภายในกลุ่ม จึงทาให้ผลผลรวมคะแนน ของการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่ม และการยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นอยู่ในระดับสูงสุด ในด้านอื่น ถึงจะไม่มีคะแนนอยู่ในระดับสูงสุด ก็อยู่ในระดับที่ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ
ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็มแต่ละด้ าน ซึ่งพบว่าผลของการศึกษาที่ได้มีความสอดคล้องกับการศึกษาของ ชนมน ตั้ง
พิทักษ์ไกร (2558) การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยใช้ การเรียนรู้แบบร่ ว มมื อ
(Cooperative Learning) เพื่อเสริมสร้างทักษะการทางานเป็นทีมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(การงานอาชีพ1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบารุงกรุงเทพมหานคร ผลการ วิจัย
สรุปว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือ(Cooperative Learning) ส่งผลให้นักเรียนมี ความร่วมมือในการทางานเป็นทีม รู้จัก
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองทาให้งานประสบความสาเร็จและมี ประสิทธิภาพ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) สามารถนาไปใช้เพื่อเสริมสร้างทักษะการทางานเป็นทีมของ
นักเรียนได้
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ TTCE ไปพัฒนาทักษะอื่นที่นอกเหนือจากทักษะการทางานเป็นทีม
2. สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรูท้ ี่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะอื่น ๆ แก่นักเรียนต่อไป เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะในการพัฒนาชีวิต และสามารถนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันในอนาคตต่อไป
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะอื่น ๆ
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สื่อ 2) เครื่องมือที่ใช้ประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ คือ แบบประเมินการทางานเป็นทีม 3) สถิติที่ใช้ในการ
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ABSTRACT
This purpose of this research to develop teamwork skills. Science course by LEARN-PLAYPRESENT learning management Of Mathayom Suksa 1 students, KhamMuang School Kalasin
Province. The target group in this research is Grade students 1/3 KhamMuang School Kalasin
Province. Study in semester 2/2018 1 classroom, including 41 students. This research Is a
classroom action research. Which has tools to Divided into 3 types: 1) Tools used in the
experiment are Learning Management Plan by LEARN-PLAY-PRESENT Learning Management.
2) Tools used to evaluate learning management efficiency are Teamwork Assessment Form.
3) Statistics used in data analysis are average and standard deviation.
The research found that Mattayom Suksa 1/3 students who have been taught Learning
management model. Found that students had scores Development of teamwork skills. By using a
LEARN-PLAY-PRESENT learning management model The atmosphere Of mathayom suksa 1
students, 41 students. With an average score equal to 14.2 From the full score of 15 points
Accounted for 94.66 percent of the full score. It can be concluded that students have teamwork
skills higher than the set criteria of 80 percent.
Keywords : Teamwork skills Learning management in the 21st century
LEAN-PLAY-PRESENT learning management style
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บทนา
ในยุคสังคมไทยในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆด้านอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ สังคม
เทคโนโลยี การคมนาคม อุสาหกรรม สารสนเทศ และอย่างอื่นอีกมากมาย แต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนตามเลยนั้นก็คือ
ระบบการศึกษา การเรียนการสอนยังเน้นวิธีการสอนแบบท่องจาอยู่เหมือนเดิม ต่างคนต่างเรียน ให้ครูเป็นศูนย์กลาง
ในการจัดการเรียนรู้ จึ งทาให้การศึกษาของไทยที่ผ่านมาไม่ต อบสนองกระบวนการพัฒนาผู้เรียนเท่าที่ควร ทั้งนี้
เพราะการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้และเนื้อหา แต่ละเลยการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง (ประนอม หมอกกระโทก. 2555: 1) ทาให้เกิดปัญหาตามมาหลายด้าน ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนควรมีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อพัฒนาศักยภาพและกระบวนการในการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ไปต่อยอดเป็นความรู้ใหม่ได้ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
บทบาทและกระบวนการจัดการเรียนรู้ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช
2542 มาตรา22 ที่ว่าด้วย การจัดการศึกษา ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
และถือว่า ผู้เรียนมีความสาคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ ผู้เรียน สามารถ พัฒนาตามธรรมชาติ
และ เต็ ม ตามศั ก ยภาพส าหรั บ การเรี ย นการสอนวิ ท ยาศาสตร์ ถึ ง แม้ ว่ า การเรี ย นการสอนวิ ท ยาศาสตร์ จ ะมี
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การศึกษาค้นคว้า ทดลอง และกระบวนการการทางานเป็นกลุ่มอยู่แล้วนั้น แต่ส่วน
ใหญ่แล้วกระบวนการสอนก็ยังเป็นวิธีการสอนที่ยังไม่เน้นผู้เรียนมากเท่าที่ควร ยังเป็นการเรียนการสอนที่ ครูยังเป็น
ศูนย์กลาง เช่น สอนให้จามากกว่าสอนให้ทาสอนให้เชื่อมากกว่าสอนให้ขัดแย้งสอนเนื้อหามากกว่าสอนกระบวนการ
แสวงหาความรู้มิได้ดึงศักยภาพของผู้เรียนออกมาใช้แต่เป็นการปิดกั้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างสิ้นเชิง
เพื่อตอบสนองการพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้หลายๆด้าน
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และประยุกต์ความรู้ เป็นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น ใฝ่เรียนรู้ ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในชั้นเรียนมากขึ้น ถือว่ามีประโยชน์ต่อการ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบเรียนเล่นสื่อ เป็นนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบใหม่ และรูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบเรียนเล่นสื่อ มีความเหมาะสม ช่วยเร้าความสนใจ รวมทั้งช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสามารถของแต่ละคน ทาให้ผู้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการ
ทางานเป็นทีม
ปัญหาที่กล่าวนี้สะท้อนให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนในลักษณะนี้ไม่ประสบผลสาเร็จ ทาให้นักเรียนมี
ความรู้สึก ว่าวิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่น่าเบื่อและทาให้นักเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียน ครูผู้สอนจึงจาเป็นต้อง
หาวิธีการ จัดการเรียนการสอนเพื่อดึงดูดความสนใจ และกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง จึงจาเป็น
อย่างยิ่ง ที่ผู้สอนต้องจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่เข้าใจในเนื้อหานั้นได้เป็นอย่างดี สื่อการเรียน
การ สอนจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งที่จะทาให้นักเรียนสามารถเข้าใจทฤษฎีที่เรียนรู้มาแล้วนั้นได้เป็นอย่างดี ซึ่งสื่อการ
เรียนการสอนที่ดีจะต้องสามารถทาให้นักเรียนเกิดความเข้าใจเนื้อหาที่เป็นนามธรรมไปสูก่ ารเรียนรู้ที่เป็น รูปธรรมได้
ดังนั้น ผู้จัดทาวิจัยในครั้งนี้จึงเห็นความสาคัญของการจัดการเรียนรู้โดยการจัดรูปแบบการเรียนรู้แบบเรียนเล่นสื่อ ที่
สามารถนาไปใช้ในการเรียนการสอนได้จริง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารูปแบบ กิจกรรมที่จัดทาขึ้นในครั้งนี้จะสามารถ
นามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ นักเรียนและส่งผลให้นักเรียนเรียนรู้ ได้อย่าง
แท้จริง มีแรงจูงใจในการเรียนได้ทางานร่วมกันผู้อื่นมากขึ้น และเพิ่มปฏิสัมพันธ์ให้กับผู้เรียนทั้งเพื่อนร่วมชั้นและ
ครูผู้สอนเองและช่วยเพิ่มให้บรรยากาศให้ชั้นเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ซึ่งครูเป็นผู้ที่มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
สร้างสื่อการเรียนรู้และเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้นั้น ให้แก่นักเรียนเพื่อให้เกิดทักษะกระบวนการต่าง ๆ จนบรรลุตาม
เป้าหมายและทาให้ เกิดทักษะการทางานเป็นทีม
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วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมของนักเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเรียนเล่นสื่อ
สมมติฐานการวิจัย
ผลการพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมจะดีขึ้น ด้วยโดยนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ เรียนเล่นสื่อ
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคาม่วง
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม
ผลการพัฒนาทักษะการทางานเป็น
ทีม (ปราณี รัตนชูศรี,2556)

รูปแบบการจัดการเรียนรู้
เรียนเล่นสื่อ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 จานวน 41 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนคาม่วง
อาเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ (เลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ เรียนเล่นสื่อ เรื่องบรรยากาศ ตามรายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ เรียนเล่นสื่อ มีขั้นการสอน 3 ขั้น คือ 1) ขั้นเรียน 2) ขั้นเล่น 3) ขั้นสื่อ จานวน 2 คาบ เวลา
100 นาที
วิธีสร้างเครื่องมือ
- ศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
- ลงมือสร้างเครื่องมือ
- ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและนาไปใช้
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
- แบบประเมินทักษะการทางานเป็นทีม รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เรียนเล่นสื่อ รายวิชาวิทยาศาสตร์
เรื่อง ชั้นบรรยากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- เครื่องมือทั้งหมดที่ใช้ในการวิจัยได้ผา่ นผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มีค่า IOC เท่ากับ +1 ทุกท่าน
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยนาแผนการจัดการเรียนรู้ เรียนเล่นสื่อ ตาม เรื่อง ชั้นบรรยากาศ โดยผู้วิจัยได้ทดลองกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2. ผู้วิจัยได้ดาเนินการจัดกิจกรรม โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เรียนเล่นสื่อ ทีผ่ ู้วิจัยสร้างขึ้น ผู้วจิ ยั

เก็บข้อมูลจากการร่วมกิจกรรมของนักเรียนเพื่อประเมินทักษะการทางานเป็นทีม
3. เมื่อสิ้นสุดการทดลองผู้วิจัยดาเนินการประเมินทักษะการทางานเป็นทีม หลังการจัดกิจกรรมโดยใช้
แบบประเมินทักษะการทางานเป็นทีม โดยผู้วิจัยเป็นผู้ประเมินแล้วนาคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์และ
แปลผล
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเรียนเล่นสื่อ เรื่อง
บรรยากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมของผูเ้ รียนโดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบ เรียนเล่นสื่อ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบ หัวหมา , แบบสังเกตพฤติกรรมการทางาน
เป็นทีมของผู้เรียน ในการเก็บข้อมูล ผลการพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
จานวน 41 คน (แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 8 คน) ผลการพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม
ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ผลการพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม จากการจัดการเรียนรู้ เรื่องการชั้นบรรยากาศ
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ เรียนเล่นสื่อ
เกณฑ์การประเมิน
การแบ่ง
การวางแผน
การรับฟัง
การแสดง
การมี
กลุ่มที่
หน้าที่
การทางาน
ความคิดเห็น ความคิดเห็น ปฏิสัมพันธ์
รับผิดชอบ
ร่วมกัน
3 (คะแนน) 3 (คะแนน) 3 (คะแนน) 3 (คะแนน) 3 (คะแนน)
1
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
2
3
3
5
3
2
2
3
3
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 14.2
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.28
ร้อยละ 94.6
มีกลุม่ นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จานวน 5 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 100
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คะแนนรวม
14
15
15
14
13

สรุปผลการวิจัย
จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบ เรียน
เล่นสื่อ เรื่อง บรรยากาศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวนนักเรียน 41 คน (แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม) มีค่าเฉลี่ย
คะแนนเท่ากับ 14.2 จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 94.66 ของคะแนนเต็ม สรุปได้ว่านักเรียนมีทักษะ
การทางานเป็นทีมสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 80
พิจารณาผลรวมคะแนนของทุกกลุ่มประเมินเป็นรายข้อ จากแบบประเมินการมีส่วนร่วมในการทางาน จาก
ผลการวิจัย คะแนนรวมของทุกกลุ่มเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ จากแบบประเมินการมีส่วนร่วมในการทางาน โดยใช้
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบเรียนเล่นสื่อสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนม่วง โดยภาพรวมคะแนน
อยู่ในระดับดีมาก
อภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลของผลการพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ เรียนเล่น
สื่อ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคาม่วง มีประเด็นสามารถนามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. จากสมมติฐานข้อที่ 1 ผลการพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมจะดีขึ้น โดยนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
แบบ เรียนเล่นสื่อ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคาม่วง
จากผลการวิจัย พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
แบบ เรียนเล่นสื่อ มีทักษะการทางานเป็นทีมที่ดีขึ้น จากผลการวิจัย รวบรวมข้อมู ลจากแบบประเมินในการทางาน
เป็นทีมของแต่กลุ่ม จานวน 5 กลุ่ม นักเรียนแต่ละกลุ่มมีคะแนนการส่วนในการทางานที่ดีขึ้นโดย ผ่านเกณฑ์ร้อยละ
80 ทุกกลุ่ม เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ จากการสอนโดยใช้โดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ เรียนเล่นสื่อ
เป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะการทางานเป็นกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มประกอบด้วย นักเรียนที่มีความสามารถในการ
เรียนที่แตกต่างกัน คือ เก่ง ปานกลาง และอ่อน สมาชิกทุกคนในกลุ่มจะต้องมีส่วนร่วมในการทางานให้ ประสบ
ผลสาเร็จ โดยนักเรียนแต่ละคนจะต้องพยายามทาความเข้าใจเนื้อหาทุกประเด็น นักเรียนที่มีความสามารถทางการ
เรียนรู้ที่ระดับเก่งจะต้องให้ความช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มของตนที่มีความสามารถทางการเรียนที่อ่อนกว่าให้เข้าใจ
ด้วยการชี้แจง อธิบาย ยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้เกิ ดการเรียนรู้และสามารถคิดได้ด้วยตนเอง และเป็นกิจกรรมที่
เน้นในการทางานเป็นทีมที่โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความเห็น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และการมีงานทาที่
มีเป้าหมายร่วมกัน จะทาให้ทุกคนในกลุ่มรู้สึกว่าตนเองมีความสาคัญ จึงส่งผลให้นักเรียนมีทักษะการมีส่ วนร่วมใน
การทางานที่ดีขึ้น ทาให้ไปสอดคล้องกับงานวิจัยของ นราลักษณ์ ขจีจิตร์ (2555) ที่ทาการศึกษาเรื่อง การพัฒนา
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและทั ก ษะการท างานเป็ น กลุ่ ม ในกลุ่ ม สร้ า งเสริ ม ประสบการชี วิ ต ของผู้ เ รี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตในบ้าน โดยใช้แหล่งข้อมูลจากชุมชน ผลวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับ
การสอน ในกลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการชีวิต หน่วยที่2 เรื่อง ชีวิตในบ้านโดยใช้แหล่งความรู้จากชุมชน มากกว่า
ร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผ่านเกณฑ์ความรอบรู้ที่กาหนด คือร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม และนักเรี ยน
ทุกคนเกิดการพัฒนาพฤติกรรม ทักษะการทางานเป็นกลุ่มที่ดีขึ้น จนอยู่ในระดับเกณฑ์ที่ดี
จากผลการวิจัยแสดงว่า การสอนโดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เรียนเล่นสื่อ ทาให้นักเรียนมีทักษะ
การทางานเป็นทีมในการทางานที่ดีขึ้น นอกจากจะเน้นการทากิจกรรมเป็นกลุ่มย่อย ที่ประเมินคะแนนเป็นรายกลุ่ม
แล้ว การเสริมแรงก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น และการจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ เรียนเล่นสื่อ ทาให้เห็นการพัฒนาการเรียนรู้และความก้าวหน้าของนักเรียนแต่ละ
คน และการทางานเป็นทีมภายในกลุ่มอย่างชัดเจนอีกด้วย
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2. พิจารณาผลรวมคะแนนของทุกกลุ่มประเมินเป็นรายข้อ จากแบบประเมินการมีส่วนร่วมในการทางาน
จากผลการวิจัย คะแนนรวมของทุกกลุ่มเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ จากแบบประเมินการทางานเป็นทีม โดยใช้
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ เรียนเล่นสื่อ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคาม่วง โดยภาพรวม
คะแนน อยู่ในระดับดีถึงดีมาก
ซึ่งจะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยทั้ง 5 ด้านสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ แต่จะเห็นว่านักเรียนมีคะแนนด้านการมีปฏิสัมพันธ์
และมีการรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นจะมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (เฉลี่ยเต็ม 3) และค่าเฉลี่ยด้านการวางแผน,การแบ่งหน้าที่
การทางานอยู่ในระดับปานกลาง (เฉลี่ย 2.8) และด้านเวลาจะมีค่าเฉลี่ยต่าสุด (เฉลี่ย 2.6) อาจเป็นเพราะกิจกรรม
การสอนมีเวลาที่จากัดหรือน้อยเกินไปและช่วงวัยของนักเรียนวัยนี้ยังไม่รู้จักการวางแผนในการทางาน ส่งผลให้ด้าน
การตรงต่อเวลาและด้านการวางแผนงานมีค่าเฉลี่ยน้อย แต่ด้านปฏิสัมพันธ์และการรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นจะมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดอาจเป็นเพราะรูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบ เรียนเล่นสื่อ จะมีกิจกรรมการสอนขั้นเรียนและขั้นเล่นใน
ขั้นที่ 1และ2 จะเป็นขั้นที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติลงมือสร้างผลงานโดย 2 ขั้นนี้จะเน้นให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความรู้
ซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วมในการทางานภายในกลุ่มของตน
ยกตัวอย่าง นักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนรู้ที่ระดับอ่อนในแต่ละกลุ่มจะเกิดการเรียนรู้ช้าใน
เนื้อหาแตกต่างกันไป ส่งผลให้เวลาในการทากิจกรรมยืดเยื้อออกไป ทาให้กิจกรรมไม่เป็นที่กาหนดตามเวลาที่
กาหนดทาให้สอดคล้องกับคากล่าวของ สถาบันราชานุกุล กล่าวว่า เด็กเรียนช้า (Slow Learner) หมายถึงเด็กที่มี
ปัญหาการเรียนที่เกิดจากเด็กที่มีระดับเชาวน์ปัญญาต่ากว่าเกณฑ์ปกติปัญหาอาจเกิดจากเด็กที่มีการรับรู้และเข้าใจ
ได้ช้าหรืออาจจะเป็นเด็กด้อยโอกาสทางสังคม ทางวัฒนธรรม ทางเศรษฐกิจมากจนมีผลกระทบต่อเชาวน์ปัญญาแต่
ไม่จัดว่าเป็นเด็กที่ความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1.ข้อเสนอแนะทั่วไป
การจัดการเรียนการสอนที่ใช้แผน เรียนเล่นสื่อ เหมาะสาหรับเนื้อหาที่นักเรียนไม่สามารถทาความเข้าใจ
ได้ด้วยตนเอง ต้องอาศัยการอธิบายการให้คาแนะนาจากครูผู้สอนก่อนและเมื่อเข้าใจแล้ว นักเรียนที่มีความสามารถ
เก่งจะอธิบายให้นักเรียนที่มีความสามารถอ่อนกว่าตนฟังเพื่อให้เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น และเป็นการแชร์ความรู้
ระหว่างในกลุ่ม
2. ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรทาวิจัยเพื่อเปรียบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบเรียนเล่นสื่อกับการสอนด้วยวิธีอื่น
2. ควรทาการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบการสอนด้วยนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ เรียนเล่นสื่อ กับกลุม่
สาระอื่น ๆ เช่นวิชา คณิตศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย เป็นต้น ที่มีทักษะการมีส่วนร่วมในการทางานต่า เพื่อยกระดับ
ทักษะการทางานเป็นทีมที่ดีขึ้น
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การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
Mix สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคาม่วง
Teamwork Skill Development By using mix for
mathayomsuksa 3 Kham Muang School
ณัฐนันท์ เพ็ญพิชัย1 และ อังคาร อินทนิล2
Natthanan Penpichai1 and Angkhan Intanin2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมของนักเรียน โดยการจัดการ เรียนรู้แบบ
Mix เรื่องการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนคาม่วง อาเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 39 คน โดยรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบ Mix การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research)
ซึ่งมีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติ คือ แผนการ
จัดการเรียนรู้โดยการจัดการ เรียนรู้แบบ Mix 2) เครื่องมื อที่ใช้ประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ได้แก่
แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ ยร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนคาม่วง หลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
Mix เรื่องการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 39 คน มีค่าเฉลี่ยคะแนน
เท่ากับ 9.24 จากคะแนนเต็ม 12 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.97 ของคะแนนเต็ม สรุปได้ว่านักเรียนมีทักษะการ
ทางานเป็นทีมสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 70
คาสาคัญ : ทักษะการทางานเป็นทีม การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้แบบ Mix
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ABSTRACT
This research is aimed at To develop teamwork skill development of students by
organizing a mix of learning about energy transfer in the ecosystem The target groups used in this
study were Mattayom 3/2 students, semester 2, academic year 2018, Kham Muang School, Kham
Muang District, Kalasin Province. province By mix learning management model. This research Is a
classroom action research There are 2 types of tools used for collecting: 1) the tools used in the
experiment are the learning management plan by Mix learning management. 2) the tools used to
evaluate the learning management efficiency are Creative measurement test. The statistics used in
data analysis were mean, percentage, average and standard deviation.
Mattayomsuksa 3/2, Kham Muang School After using the Mix learning management model
on the transfer of energy in the ecosystem Of 39 Mathayom Suksa 3 students, with an average
score of 9.24 from a full score of 12, representing 76.97 percent of the full score. In conclusion,
students with teamwork skills higher than the set criteria were 70 percent.
Keyword : Teamwork skills Learning in the 21st century Mix learning management
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บทนา
การศึกษาคือความหวังในการสร้างคนที่มีคุณภาพของประเทศ ดังนั้นการศึกษาจึงต้องสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนซึ่งมีความคาดหวังที่สูงขึ้นเรื่อยมา การศึกษาไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นการศึกษาที่ใช้
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมๆ โดยให้ครูผู้สอนป้อนความรู้ให้กับนักเรียน ซึ่งนักเรียนมีหน้าที่รับความรู้
กับผู้สอน จึ่งทาให้นักเรียนไม่มีส่วนร่วมในการทางาน ขาดการทางานเป็นทีมร่วมกับเพื่อน ซึ่งการทางานเป็นทีมนั้นมี
ความแตกต่างจากการทางานคนเดี่ยว เพราะการทางานคนเดี่ยว เพียงแต่ผู้ทางานสามารถทางานให้ตรงตามหน้าที่ที่
ก าหนดไว้ โดยใช้ ทั ก ษะและความสามารถของตนอย่ างเต็มที่ ก็ เพี ย งพอแล้ว แต่ ก ารท างานเพื่อ ที่ จ ะให้ประสบ
ความสาเร็จนั้นมีองค์ประกอบต่างๆเพิ่มขึ้นอีกหลากหลายกล่าวคือ ความสาเร็จของการทางานเป็นทีมอยู่ที่การหล่อ
หลอมบุคคลผู้ปฏิบัติงานทั้งมอบหมายให้เป็นคณะเดียวกันเพื่ อให้สมาชิกทุกคนรู้สึกว่าตนอยู่ในกลุ่มเดี่ยวกัน มี
เป้าหมายและมาตรฐานของงาน ตลอดถึงแนวปฏิบัติเช่นเดียวกันซึ่งจะทาให้สมาชิกเกิดความภาคภูมิใจในความเป็น
เจ้าของทีมงาน และผลงานและมีความสุขในการทางาน (ศรสวรรค์ สุขสนาน และ จรัส อติวิทยาภรณ์,2561)
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเดิมๆ โดยการให้ผู้สอน สอนแบบบรรยายไปเรื่อยๆแล้วผู้เรียนก็นั่งฟัง
อย่างเดี่ยว ส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามกระบวนการตามวัตถุประสงค์น้อยมาก ผู้เรียนไม่มีการแสดงความคิดเห็น
แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้สอน เพื่อนร่วมห้อง ผู้เรียนไม่มีการรับฟังความคิดเห็น ของคนอื่น ผู้เรียนสนใจในเทคโนโลยี
มากกว่าผู้สอน ผู้เรียนไม่มีทักษะในการทางานร่วมกับผู้อื่น ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและเพื่อนร่วมห้อง ซึ่งทักษะ
การทางานเป็นทีมนี้ ถือว่าเป็นทักษะพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในการทางาน มีกฎกติกาในการอยู่ร่วมกัน
สามารถนาทักษะขั้นพื้นฐานนี้นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ ไม่ว่าจะเป็น การทางาน การอยู่ร่วมกันในสังคมเพื่อ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของบุคคลได้ และสามารถทาให้ลดการขัดแย้งระหว่างบุคคล สังคมได้อย่างเหมาะสม
(กระทรวงศึกษาธิการ,2560)
รูปแบบการเรียนการจัดการเรียนรู้แบบ Mix เป็นหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็น
ศูนย์กลางซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้ เป็นการนาเอาการจัดการเรียนในศตวรรษที่ 21 (3R 8C) มาใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียนทักษะ ในด้านการทางานเป็นทีม(สุวณี อึ่งวรากร,2558) การมีส่วนร่วมในการทางานและรูปแบบดังกล่าวเป็น
หนึ่งในวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ แนวทางในการจัดการศึ กษาตามพระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542ในมาตรา 42 เพื่อจะช่วยส่งผลให้กับผู้เรียนในด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ
ส่งผลให้บรรยากาศภายในห้องเรียนดีเพิ่มมากขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบ Mix
สมมติฐานการวิจัย
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Mix จะสามารถพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมได้
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Mix

ตัวแปรตาม
พฤติกรรมด้านทักษะการทางานเป็นทีม
ของนักเรียน

ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา
เนื้ อ หาที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ยเป็ น เนื้ อหากลุ่มสาระการเรีย นรู้ วิท ยาศาสตร์ สาระพื้น ฐานรายวิ ชา ว 23102
วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง การ
ถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
ขอบเขตด้านระยะเวลาการทดลอง
ผู้ วิ จั ย ด าเนิน การวิ จัย ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2561 ตามรู ปแบบแผนการจั ดการเรี ยนรู้แบบ Mix
ระยะเวลาในการทดลองใช้เวลาสอน 1 ครั้ง ใช้เวลารวม 2 คาบ คาบละ 50 นาที
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนคาม่วง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 1 ห้อง นักเรียน
ชายจานวน 11 คน นักเรียนหญิงจานวน 28 คน รวมนักเรียนทั้งหมด 39 คน (เลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
- แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบ MIX
- เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินทักษะการทางานเป็นทีม
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ขั้นตอนพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ MIX การสร้าง
แผนการจัดการเรียนรู้ MIX ใช้แนวทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง
2560 มาเป็นแนวทางในการสร้าง โดยผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
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- อบรมเรื่องทักษะในศตวรรษที่ 21
- หาข้อมูลและศึกษางานวิจัยที่เกีย่ วข้องหรือสอดคล้อง
- ออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Mix
- เข้าปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา
- ตรวจสอบเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ
- ทดลองใช้เครื่องมือ
- นาไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและปรับแก้ตามคาแนะนาประกอบด้วยอาจารย์อังคาร อินทนิล
อาจารย์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้เชี่ย วชาญด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ นางจารุวรรณ รัตนมาลี ผู้อานวยการ
โรงเรียนคาม่วง ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาเครื่องมือวัดผลและการจัดการเรียนรู้ นางรุ่งฤดี คาจันทร์ดี ครูกลุ่ มสาระ
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนดงมูลวิทยาคม ผู้เชี่ยวชาญด้าน พัฒนาสื่อและการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตารางแสดงผลการพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนคาม่วง โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Mix
รูปแบบ
ตั้งใจทางานและมีการสนทนาโต้ตอบ
กับเพื่อน
มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา
ร่วมกันวางแผนและแบ่งหน้าที่การ
ทางานกับเพื่อนกลุ่ม
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและช่วย
เพื่อนทางาน

เฉลี่ยคะแนนเต็ม ส่วนเบี่ยงเบน
(3)
มาตรฐาน
2.39
0.49

ร้อยละ
79.82

เกณฑ์ที่ตั้งไว้ 70%
ผ่าน
ไม่ผ่าน
√

2.24
2.21

0.74
0.40

74.56
73.68

√
√

2.39

0.49

79.82

√

สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Mix เรื่อง
การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการ
ทางานเป็นทีมของผู้เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Mix สามารถสรุปผลได้ดังนี้
ผลการพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม
ผลการพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม หลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Mix เรื่องการถ่ายทอด
พลังงานในระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 39 คน มีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ9.24 จากคะแนน
เต็ม 12 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.97 ของคะแนนเต็ม สรุปได้ว่านักเรียนมีทักษะการทางานเป็นทีมสูงกว่าเกณฑ์
ที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 70
สรุปผลการวิจัย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ที่ได้ รับการสอนโดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Mix มีทักษะการมี
ส่วนร่วมในการทางานที่ดี จากผลการวิจัย รวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินการมีส่วนร่วมในการทางาน ของแต่กลุ่ม
จานวน 5 กลุ่ม นักเรียนแต่ละกลุ่มมีคะแนนการส่วนในการทางานที่ดีขึ้นตามลาดับ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ทุกกลุ่ ม
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
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อภิปรายผล
พิจารณาผลรวมคะแนนของทุกกลุ่มประเมินเป็นรายข้อ ซึ่งจะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยทั้ง 4 ด้านสูงกว่าเกณฑ์
ที่ตั้งไว้ แต่จะเห็นว่านักเรียนมีคะแนนด้านตั้งใจทางานและมีการสนทนาโต้ตอบกับเพื่อน, รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นและช่วยเพื่อนทางานจะมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (เฉลี่ย 2.39) และค่าเฉลี่ยด้านมีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา
(เฉลี่ย 2.24) และด้านร่วมกันวางแผนและแบ่งหน้าที่การทางานกับเพื่อนจะมีค่าเฉลี่ยต่าสุด (เฉลี่ย 2.21) อาจเป็น
เพราะช่วงวัยของนักเรียนวัยนี้ยังไม่รู้จักการวางแผนในการทางานมากเท่าที่ควร ส่งผลให้ด้านการวางแผนและแบ่ง
หน้าที่การทางานกับเพื่อนมีค่าเฉลี่ยน้อย แต่ด้านตั้งใจทางานและมีการสนทนาโต้ตอบกับเพื่อน, รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่นและช่วยเพื่อนทางานจะมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอาจเป็นเพราะนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ Mix จะมีกิจกรรม
การเรี ย นการสอนขั้ น ที่ 3 จะเป็ น ขั้ น ที่ นั ก เรี ย นได้ ล งมื อ ปฏิ บั ติ ล งมื อ สร้ า งผลงานโดยขั้ น นี้ จ ะเน้ น ให้ นั ก เรี ย น
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ออกแบบกิจกรรมการนาเสนอในกลุ่มตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (เยาว
ธิดา เพชรทอง,2558) เป็นการจัดการเรียนรู้โดยการลงมือทา (Learning by doing)ในการพัฒนาองค์ความรู้ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 สามารถช่วยพัฒนาทักษะการลงมือทาของนักเรียนอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก
ข้อเสนอแนะ
1. การจัดกิจกรรมโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Mix
1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Mix เป็นรูปแบบหนึ่งในการจัด
กิจกรรมการเรียนกานสอนที่ถือว่าเป็นรูปแบบหารจัดการเรียนรู้ที่น่าใจอีกทางเลือกหนึ่ง แต่ใช้เวลาในการจัด
เตรียมการเรียนการสอนมากพอสมควร ผู้สอนควรวางแผนบริหารเวลาในการจัดกิจกรรมอย่างรัดกุม เพื่อให้สามารถ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรคานึงถึง การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนว่ามีความพร้อมที่จะ
เรียนหรือไม่ ควรมีกิจกรรมที่หน้าสนใจในการนาเข้าสู้บทเรียน มีวิธีการจัดการผู้เรียน แรงจูงใจที่จะเรียนมีการ
เสริมแรงเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจในการเรียนมากขึ้น
2. ควรมีเวลาในการทาความรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้มากกว่านี้เพื่อการเก็บข้อมูลที่แม่นยามากขึ้น
3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาการวิจัยโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Mix เพื่อ
พัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม ในรายวิชาอื่น เช่น รายวิชาคณิตศาสตร์ รายวิชาภาษาไทย รายวิชาสังคมศึกษา
เป็นต้น
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บทบาทในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสิทธิมนุษยชนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก
Roles of Center for Human Rights Study and Coordination, Western
Region of Supporting for Teaching and Learning about Human Rights at
the Upper Secondary Level
ศิรินทร์ อินทรวิชะ1 และ โชติรส คาแพง2
Sirin Intarsvicha1 and Chotiros Kamphaeng2
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มี วัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรี ย นรู้ สั งคม ศาสนา และวั ฒ นธรรม ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย เกี่ ย วกั บ บทบาทของศู น ย์ ศึ ก ษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสิทธิมนุษยชนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 2)ศึกษาความต้องการบริการทางวิชาการที่เป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน สิทธิ
มนุษยชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยคืออาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สั งคม
ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนในเขตจังหวัด สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี
ประจวบคี รีขั นธ์ ชุ ม พร ระนอง และราชบุ รี จ านวน 28 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการวิจั ยคื อ แบบสอบถาม ซึ่ งได้
ตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ งเนื้ อ หา (Content Validity) จากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวน 3 ท่ า น โดยใช้ ดั ชนี ค วาม
สอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับจุดประสงค์ (Index of Item-Objective Congruence : IOC) แล้วจึงนาไปหาความ
เชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) แล้วเก็บข้อมูล
โดยผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถาม จานวน 38 ชุด และได้ตอบกลับมาจานวน 28 ชุด คิดเป็นร้อยละ 73.68 จากนั้นจึง
วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า 1) บทบาทที่มีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุด คือเป็นสื่อกลางในการสานสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์
ผู้สอนสาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม ซึ่งจัดอยู่ในระดับเห็นด้วย (x̅ = 4.39) 2)
ความต้องการบริการทางวิชาการที่เป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสิทธิมนุษยชนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สาหรับอาจารย์ผู้สอน คือ การจัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน คิด
เป็นร้อยละ 78.57 และความต้องการบริการทางวิชาการที่เป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสิทธิมนุษยชน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาหรับนักเรียน คือ การจัดแข่งขันตอบปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน คิดเป็นร้อยละ 75
คาสาคัญ : การจัดการเรียนการสอน สิทธิมนุษยชน มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้าน
สิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก

1

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Law Programs, Faculty of Humanities and Social Sciences, Phetchaburi Rajabhat University
2 ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก
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Abstract
The quantitative research aimed at studying 1) the opinions of the teacher of social studies,
Religion and Culture about the roles of Center for human rights study and coordination, Western
Region of supporting for teaching and learning about human rights at the upper secondary level,
2) the academic service needs that support teaching and learning about human rights at the upper
secondary level. This study was carried out with 28 teachers of social studies, Religion and Culture
at the upper secondary level in schools that under Samut Sakhon, Samut Songkhram, Phetchaburi,
Prachuap Khiri Khan, Chumphon, Ranong and Ratchaburi provinces. The subjects were asked to fill
out a questionnaire which examined the content validity from 3 experts using the index of itemobjective congruence (IOC) and then used to find reliability using Cronbach’s alpha coefficient.
The researcher distributed 38 questionnaires and 28 responses (73.68%). The data were analyzed
using descriptive statistics. The data were collected and analyzed for frequency, mean, and
standard deviation.
The research found that 1)the highest level of opinion about the role of teaching and
learning about human rights is to be a coordinator between teachers who teaching citizenship,
culture and living in a society (Learning material 2) ( x̅ = 4.39) 2)the academic service needs that
support teaching and learning about human rights for the teachers is to organize a study tour
project to enhance knowledge and understanding of human rights (78%) and the need for academic
services that support teaching and learning about human rights for the upper secondary level
students is to organize a competition to answer human rights issues (75%).
Keyword : teaching and learning human rights the upper secondary level center for human
rights study and coordination, Western Region
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บทนา
ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก จัดตั้งขึ้นตามประกาศคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ เรื่องการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างทั่วถึงและสามารถเข้าถึง ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและทันต่อ
สถานการณ์ใ นพื้ น ที่ (ส านั ก งานคณะกรรมการสิท ธิ มนุ ษยชนแห่งชาติ, 2561, หน้ า 1) โดยจั ดตั้งขึ้ น ณ คณะ
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี ซึ่ ง เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาหนึ่ ง ในสิ บ แห่ ง ของ
สถาบันอุดมศึกษาในภาคกลางที่ได้มีการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ
ทั้งนี้บทบาทหน้าที่ของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก ด้านการศึกษาที่
สาคัญคือการร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนในพื้ นที่
(สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2561, หน้า 1) โดยศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
ภาคตะวันตกเล็งเห็นว่า การสร้างความรู้ความเข้าใจสิทธิมนุษยชนให้มีประสิทธิภาพควรเริ่มต้นตั้งแต่อยู่ในวัยเด็ก
และเยาวชน จึงกาหนดพื้นที่เป้าหมายในการสร้างความรู้ ความเข้าใจสิทธิมนุษยชนได้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษา แต่
ทั้งนี้การสร้างความรู้ความเข้าใจสิทธิมนุษยชนไม่ได้เกิดจากความต้องการของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิ
มนุษยชน ภาคตะวันตก สู่โรงเรียนมัธยมศึกษาเพียงด้านเดียว หากแต่จะต้องเกิดจากความต้องการของโรงเรียน
มัธยมศึกษาเป็นหลัก จากเหตุผลดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงเห็นว่ามีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทาการศึกษาวิจัยถึง
บทบาทที่เหมาะสมในการให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสิทธิมนุษยชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย เกี่ยวกับบทบาทของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก ในการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนสิทธิมนุษยชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาความต้องการบริการทางวิชาการที่เป็นการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสิทธิมนุษยชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้การสร้างความรู้ความเข้าใจ
สิทธิมนุษยชนตอบสนองต่อความต้องการของโรงเรียนมัธยมศึกษาอย่างแท้จริง โดยได้กาหนดกรอบแนวคิดการวิจัย
ดังนี้
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ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม
• ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของศูนย์ศึกษา
และประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาค
ตะวันตก ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนสิทธิมนุษยชนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
• ความต้องการบริการทางวิชาการที่เป็นการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
สิทธิมนุษยชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

• อาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คม
ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จากโรงเรียนในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง และราชบุรี

ผลการวิจัย
นาไปสู่

แผนการดาเนินงานด้านการศึกษาของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
ภาคตะวันตก ที่สอดคล้องกับความคิดเห็นและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนกลุม่
สาระการเรียนรูส้ ังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของอาจารย์ ผู้ ส อนกลุ่ม สาระการเรีย นรู้ สังคม ศาสนา และวั ฒ นธรรม ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เกี่ยวกับบทบาทของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก ในการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสิทธิมนุษยชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2) ศึกษาความต้องการบริการทางวิชาการที่เป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสิทธิมนุษยชนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งมีรายละเอียดของวิธีดาเนินการวิจัย
ดังต่อไปนี้
1) ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรเป้าหมายของการวิจัยคือ อาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สั งคม ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนในเขตจังหวัด สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร
ระนอง และราชบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติงานของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก โดยกลุม่
ตัวอย่างของการวิจัยคืออาจารย์ผู้ สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จากโรงเรียนในเขตจังหวัด สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง และราชบุรี
ซึ่งนานักเรียนมาเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561
2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งประกอบด้วยคาถามปลายปิด (CloseEnded Questions) โดยแบบสอบถามดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
และตรวจสอบความเป็นปรนัย (Objectivity) ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและประเด็นที่
ต้องการทราบ (item objective congruence index – IOC) จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ซึ่งผลจากการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาทุกข้อคาถามล้วนมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปทั้งสิ้น ต่อจากนั้นได้นาแบบสอบถามไปนาไป
ทดลองใช้ (try out) กับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ซึ่งได้แก่
นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรคุรุศาสตรบัณฑิต(สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชั้นปี 5 ที่อยู่
ระหว่างการฝึกสอน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ทั้ ง นี้ ผ ลจากการตรวจสอบค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability)
แบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค 0.831
3) การเก็บข้อมูล
คณะผู้ วิ จั ย น าแบบสอบถามไปเก็ บ ข้ อ มู ล กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง โดยใช้ ก ระบวนการเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
(Sampling) โดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) จากประชากรเป้าหมายโดยวิธีเลือกตัวอย่าง
แบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ซึ่งผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 38 ชุด และได้ตอบ
กลับมาจานวน 28 ชุด คิดเป็นร้อยละ 73.68
4) การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลข้อมูล
คณะผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถาม (Questionnaire) มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติ
สาเร็จรูป SPSS โดยใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Research) ดังนี้ 1)ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการ
วิเคราะห์ความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย เกี่ยวกับบทบาทของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก ในการสนับสนุนการจัดการ
เรี ย นการสอนสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย โดยวิ ธี ก ารแปลผลใช้ เ กณฑ์ สั ม บู ร ณ์ (Absolute
Criteria) ตามแนวทางของเบสท์ (Best) และ 2)ความถี่และร้อยละในการวิเคราะห์ความต้องการบริการทางวิชาการ
ที่เป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสิทธิมนุษยชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ผลการศึกษา
จากการเก็ บ ข้ อ มู ล จากอาจารย์ ผู้ ส อนกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สั ง คม ศาสนา และวั ฒ นธรรม ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 28 คน แบ่งเป็นอาจารย์จากโรงเรียนต้นสังกัดในจังหวัดเพชรบุรี จานวน 12 คน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 7 คน จังหวัดชุมพร 5 คน และจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดราชบุรี และ
จังหวัดระนอง จังหวัดละ 1 คน ซึ่งได้ผลการศึกษาวิจัยดังต่อไปนี้
1) ผลจากการศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เกี่ยวกับบทบาทของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก ใน
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสิทธิมนุษยชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า บทบาทในการเป็น
สื่อกลางในการสานสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ผู้สอนสาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม
เป็นบทบาทที่มีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุด จัดอยู่ในระดับเห็นด้วย (x̅ = 4.39) รองลงมาคือบทบาทในการจัดจัดกิจกรรม
เสริมความรู้แก่อาจารย์ผู้สอนสาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม สาหรับเนื้อหาด้าน
สิทธิมนุษยชน จัดอยู่ในระดับเห็นด้วย (x̅ = 4.36) ดังปรากฎตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย เกี่ยวกับบทบาทของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก ในการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนสิทธิมนุษยชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
บทบาทของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก
ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสิทธิมนุษยชนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
1.สนับสนุนและให้การช่วยเหลือในการกาหนดแผนจัดการเรียนรูด้ ้าน
สิทธิมนุษยชน
2.เป็นสื่อกลางในการสานสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ผสู้ อนสาระที่ 2 หน้าที่
พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม
3.จัดกิจกรรมเสริมความรู้แก่อาจารย์ผสู้ อนสาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง
วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม สาหรับเนื้อหาด้านสิทธิมนุษยชน
4.จัดกิจกรรมเสริมความรูด้ ้านสิทธิมนุษยชนแก่นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
5.ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาในการกาหนดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
และการทัศนศึกษาด้านสิทธิมนุษยชน สาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
รวม

ระดับความความคิดเห็น
S.D.
แปลผล
x̅
4.21

0.57

เห็นด้วย

4.39

0.50

เห็นด้วย

4.36

0.56

เห็นด้วย

4.29

0.53

เห็นด้วย

4.29

0.53

เห็นด้วย

4.31

0.55

เห็นด้วย

2) ผลจากการศึ ก ษาความต้อ งการบริก ารทางวิ ชาการที่ เป็ น การสนั บสนุน การจั ดการเรี ยนการสอน
สิทธิมนุษยชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาหรับอาจารย์ผู้สอน พบว่ามีความต้องการให้จัดโครงการศึกษาดูงาน
เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 78.57 รองลงมาคือการจัดอบรม
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนสาหรับอาจารย์ผู้สอน จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 75 ดังปรากฎตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ความต้องการบริการทางวิชาการที่เป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสิทธิมนุษยชนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สาหรับอาจารย์ผู้สอน
ความต้องการบริการทางวิชาการสาหรับอาจารย์ผู้สอน
1.จัดอบรมความรู้เกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนสาหรับอาจารย์ผู้สอน
2.จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อกาหนดแผนจัดการเรียนรูด้ ้านสิทธิมนุษยชน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
3.จัดสอบวัดความรูด้ ้านสิทธิมนุษยชนสาหรับอาจารย์ผู้สอน
4.จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน
5.ทาวิจัยในประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในโรงเรียน โดยอาจารย์ผู้สอนมีส่วน
ร่วมในงานวิจัยนั้น

ปริมาณความต้องการ
ความถี่
ร้อยละ
21
75
11
39.29
5
22
4

17.86
78.57
14.29

ส่วนผลจากการศึกษาความความต้องการบริการทางวิชาการที่เป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
สิทธิมนุษยชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาหรับนักเรียน พบว่ามีความต้องการการจัดแข่งขันตอบปัญหาด้าน
สิทธิมนุษยชน จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 75 รองลงมาคือการจัดนิทรรศการสัญจรด้านความรู้ดา้ นสิทธิมนุษยชน
ณ โรงเรียนต่างๆจานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 64.29 ดังปรากฎตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ความต้องการบริการทางวิชาการที่เป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสิทธิมนุษยชนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สาหรับนักเรียน
ความต้องการบริการทางวิชาการสาหรับนักเรียน
1.จัดแข่งขันตอบปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน
2.จัดสอบวัดความรูด้ ้านสิทธิมนุษยชนสาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย
3.จัดนิทรรศการสัญจรด้านความรูด้ ้านสิทธิมนุษยชน ณ โรงเรียนต่างๆ
4.จัดกิจกรรมเสริมความรูด้ ้านสิทธิมนุษยชน ณ โรงเรียนต่างๆ

ปริมาณความต้องการ
ความถี่
ร้อยละ
21
75
13
46.43
18
16

64.29
57.17

สรุปผล
อาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก ในการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนกฎหมายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในภาครวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (x̅ = 4.31) ดังนั้นศูนย์ศึกษา
และประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก จึงควรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสิทธิมนุษยชนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายตามบทบาทที่ได้กาหนดไว้ทุกบทบาท โดยมุ่งเน้นการเป็นสื่อกลางในการสานสัมพันธ์ระหว่าง
อาจารย์ผู้สอนสาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม เป็นอันดับแรก เนื่องจากเป็น
บทบาทที่มีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุด จัดอยู่ในระดับเห็นด้วย (x̅ = 4.39) ทั้งนี้บริการทางวิชาการที่จะจัดขึ้นเพื่อสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนสิทธิมนุษยชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะต้องคานึงถึงความต้องการของผู้รับบริการ

1092

ซึ่งได้คืออาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นสาคัญ
ดังนั้นจึงควรจัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนสาหรับอาจารย์ผู้สอน เนื่องจากมี
ความต้องการสูงถึงร้อยละ 78.57 และจัดการจัดแข่งขันตอบปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนสาหรับนักเรียน เนื่องจากมี
ความต้องการสูงถึงร้อยละ 75
อภิปรายผล
อนึ่ง การวิจัยนี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก
สร้างความรู้ความเข้าใจสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยจะถูกนาไปจัดทาแผนการดาเนินงานด้านการศึกษาของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิ
มนุ ษ ยชน ภาคตะวั น ตก เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ในการการจั ด การเรี ย นการสอนสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งถือเป็นให้การบริการแก่สังคมโดยสร้างความรู้ความเข้าใจสิทธิมนุษยชนและส่งเสริม
กิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนตามบทบาทหน้าที่ของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก ที่ได้
กาหนดไว้โดยประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่องการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิ
มนุษยชน ภาคตะวันตก
จากผลการวิจัยพบว่าอาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย มีความต้องการการจัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนสาหรับอาจารย์
ผู้สอน สูงถึงร้อยละ 78.57 สอดคล้องกับถาวร เส้งเอียดและคณะ (2551) ซึ่งทาการวิจัยเรื่องสภาพปัญหาและความ
ต้องการในการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม ที่พ บว่า ครูมี
ความต้องการพัฒนาตนเองอยู่ในระดับมาก และมีความต้องการในการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและ
มาตรฐานความรู้ทุกด้านเพราะเห็น ว่าการพั ฒนาตนเองจะส่ งผลไปยังการพัฒนาคุณภาพผู้เรีย น และคุณภาพ
การศึกษา โดยรูปแบบในการพัฒนาตนเองของครู พบมากที่สุดคือการอบรม ส่วนวิธี การอื่นๆได้แก่ การศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง การศึกษาดูงาน และการศึกษาต่อ และสอดคล้องกับคะนึงนิต สีดา (2554) ซึ่งทาวิจัยเรื่องความ
ต้องการในการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนในโรงเรียนกลุ่มปลวกแดงพัฒนาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
ประถมศึกษาระยองเขต 1 ที่พบว่าครูผู้สอนมีความต้องการพัฒนาตนเองอยู่ในระดับมาก ทั้งในด้านการฝึกอบรม
ด้านการศึกษาดูงาน ด้านการศึกษาต่อ ด้านการประชุมสัมมนาและด้านการสร้างผลงานทางวิชาการ อีกทั้งยัง
สอดคล้องกับชื่น สกุลปั่น และบุญช่วย ศิริเกษ (2561) ซึ่งทาวิจัยเรื่องความต้องการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนของ
โรงเรียนเอกชน ในเครือมูลนิธิไทไชโย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่พบว่า ครูผู้สอน
มีความต้องการพัฒนาตนเองอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย
ได้ แ ก่ การสร้ า งผลงานทางวิ ชาการ ด้ า นการศึก ษาดูงาน ด้ า นการฝึ กอบรม ด้ า นการประชุ มสั มมนาและด้าน
การศึกษาต่อ ตามลาดับ
ทั้งนี้เมื่อมีการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โดยการจัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนสาหรับอาจารย์ผู้สอนแล้ว
อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะมีความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้น โดยสามารถนาไปถ่ายทอดแก่
นักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการเข้าแข่งขันตอบปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนสาหรับนักเรียน ซึ่งเป็นบริการ
วิชาการสาหรับนักเรียนที่อาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย มีความต้องการสูงถึงร้อยละ 75
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การศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการท่องเที่ยวเชิงศาสนา
ในเขตพื้นที่พุทธอุทยานพระพุทธมหาธรรมราชา จังหวัดเพชรบูรณ์
The Study of Communicative English in Spiritual Tourism of
Phra Buddha Maha Dhummaraja at the Buddhist Park,
Phetchabun Province
กนกวรรณ นวาวัตน์1
Kanokwan Nawawat1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารด้านการท่องเที่ยวเชิง
ศาสนาของเจ้าหน้าที่ส่วนหน้าของมูลนิธิพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณพุทธอุทยานพระพุทธ
มหาธรรมราชา จังหวัดเพชรบูรณ์ และ 2) วิเคราะห์รูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารด้านการท่องเที่ยวเชิง
ศาสนา ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
ใช้การสัมภาษณ์แบบเชิงลึกและแบบสนทนากลุ่ม ร่วมกับการสังเกตจากขณะที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และการใช้
แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่เลือกใช้แบบการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากเจ้าหน้าที่ส่วนหน้าของมูลนิธิ พระพุทธ
มหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ จานวน 21 คน โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนคือ การศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษและ
วิเคราะห์รูปแบบการใช้เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัญหาหลักเกิดจากเจ้าหน้าที่ส่วนหน้าคือ ผู้ให้บริการ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทั้งเจ้าของภาษาและผู้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเป็นภาษาต่างประเทศ ไม่สามารถ
สื่อสารกันได้อย่างถูกต้องและชัดเจน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ฯ ไม่มีความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ และไม่ได้รับการ
ฝึกอบรมทางด้านภาษาอังกฤษในการท่องเที่ยวเชิงศาสนาอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 2) รูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษ
ของเจ้าหน้าที่ส่วนหน้า แบ่งออกเป็ น 5 กลุ่มคือ เจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานขายพวงมาลัยและพนักงานขายอาหาร
ปลา แม่บ้าน คนสวน และพนักงานรักษาความปลอดภัย
คาสาคัญ : ภาษาอังกฤษ การท่องเที่ยวเชิงศาสนา เจ้าหน้าทีส่ ่วนหน้า
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Abstract
The objectives of the research were to 1) study the use of English communication in
spiritual tourism of Phra Buddha Maha Dhummaraja Foundation officers and 2) analyze the
forms how the officers use English for Spiritual tourism with the tourists both native speakers and
non-native speakers at the Buddhist Park in Phetchabun Province. The study was divided into 2
parts on the order of the research objectives. The data was gathered by in-depth interviews and
informal focus group and individual discussions together with observations on duty including a
questionnaire. The samples of this research were 21 municipality front officers. The research results
revealed that 1) the main obstacles of the front officers lack basic English language communication
with both native and non-native speakers, are not able to communicate fluently and correctly in
terms of spiritual tourism, and 2 ) since they are not well trained on English communication for
spiritual tourism, they select the basic language to communicate with the foreigners instead which
are divided into 5 groups; administration officers, garland and fish food venders, maid, gardeners
and security guards.
Keywords : English, Spiritual Tourism, Front Officer
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว องค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization : UNWTO)
ได้พยากรณ์ว่าเมื่อถึงปีพ.ศ. 2563 จะมีนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศจานวน 1,600 ล้านคน ภูมิภาคที่มีแนวโน้มเป็น
แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม คือ ภูมิภาคเอเชียตะวันออก และแปซิฟิก และกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็น
จุดหมายการท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มีผู้นิยมเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีนักท่องเที่ยวเป็น 1 ใน 3 ของ
นักท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ดังนั้นการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจึงมีความสาคัญและจาเป็น โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในประเทศไทยการท่องเที่ยวได้แผ่ขยายไปอย่างกว้างขวางถึงชุมชนในท้องถิ่นและระบบเศรษฐกิจของคนในชุมชน
อีกด้วย โดยเฉพาะตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จะเป็นปีที่ประชาชนในสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Community จะมี
การเคลื่อนไหวมากยิ่งขึ้น (สถิตินักท่องเที่ยวปี พ.ศ. 2559, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ศาสนา เป็ น การท่ อ งเที่ ย วทางเลื อ กที่ มุ่ ง เน้ น ในเรื่ อ งของการเดิ น ทางเพื่ อ หา
ประสบการณ์เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย หาความรู้ใหม่ และแสวงหาสัจจธรรมของชีวิต นอกจากนี้ การ
ท่องเที่ยวเชิงศาสนา ยังเป็นรูปแบบของท่องเที่ยวเฉพาะด้านที่มีกลุ่มนักท่องเที่ยวจานวนมากให้ความสนใจเกี่ยวกับ
การศึกษา ศาสนาหรือลัทธิชื่นชมสถาปัตยกรรมหรือประวัติศาสตร์ และบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การนมัสการเกจิอาจารย์
รวมถึงการปฏิบัติกิจกรรมของแต่ละศาสนา (ธนกฤต สังข์เฉย, 2550: 102-103) จากงานวิจัยของพระสุธีรัตนบัณฑิต
(อาภา กโร) และ คณะ (2559) ที่ได้เก็บข้อมูลวิจัยจากผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้บริหารด้านการท่องเที่ยว ผู้นา
ชุมชน พระสงค์ ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในชุมชน และนักท่องเที่ยวจากกลุ่มอาเซียน พบว่า ยุทธศาสตร์ที่สาคัญ
ของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมนั้น มียุทธศาสตร์ที่สาคัญ ในเรื่องของการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม และการพัฒนาบุคลากรการ ท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่ง
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน รวมทั้งประเทศไทยยังมีแนว
โน้ม และการเติบโตและมีศักยภาพสูง มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเป็นเอกลักษณ์มีวิถีชีวิต วิถีชุมชนและวัฒนธรรมที่
น่าสนใจของนักท่องเที่ยว หากมีการส่งเสริมจากภาครัฐที่เหมาะสมจะทาให้มีแนวโน้มที่จะเกิดการพัฒนาและเป็น
เครือข่ายท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวของ ประเทศและนาไปสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน
จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) โดยมีวิสัยทัศน์มุ่ง
เป้าประสงค์ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ไปที่ การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความรักและความภูมิใจในท้องถิ่น (สานึก
รักษ์บ้านเกิด) กิจกรรม พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความสาเร็จ การ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล ในการปฏิบัติงาน เพราะฉะนั้น การเตรียมตัวทางด้านเศรษฐกิจ
การศึ ก ษา และการท่ อ งเที่ ย วท้ อ งถิ่ น ทั้ ง นี้ ค นในชุ ม ชนต้ อ งมี ค วามพร้ อ มเพื่ อ ติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาหลักและนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาอื่น อาทิ ประเทศมาเลย์เชีย ประเทศเมียน
มา ประเทศลาว เป็นต้น ภาษาอังกฤษจึงเป็นที่จาเป็นและสาคัญ เมื่อคนในท้องถิ่นต้องรู้จักวัฒนธรรมท้องถิ่นแล้ว ยัง
ต้องรู้จักการถ่ายทอดที่ดี เหมาะสม เพื่อนามาสู่ใช้ภาษาในเชิงศาสนาที่ถูกต้องและเหมาะสมในบริบท โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ส่วนหน้าที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลนักท่องเที่ยวโดยตรง พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่บริเวณพุทธอุทยาน
พระพุทธมหาธรรมราชา บนถนนสระบุรี-หล่มสัก ซึ่งเป็น เส้นทางหลักของจังหวัดเพชรบูรณ์ นักท่องเที่ยวเดินทาง
แวะมาสักการะเป็นจานวนมาก รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาในบริเวณพุทธอุทยาน ซึ่งในปัจจุบันยัง
เป็นแหล่งนิทรรศการการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีการนาเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงศาสนาอย่าง
หลากหลาย ซึ่งมีคุณค่าทางจิตใจของผู้ม าเยี่ยมชม ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่ม ศัก ยภาพและขยายเขตพื้ นที่ ข องการ
ท่ อ งเที่ ย วให้ ก ว้ า งขวางยิ่ งขึ้ น ภาษา อั งกฤษจึ งเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการสื่ อ สารเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอีกด้วย งานวิจัยนี้จึงมุ่งประเด็นไปที่การศึกษาและการหารูปแบบการใช้ภาษาอั งกฤษ
สาหรับเจ้าหน้าที่ส่วนหน้าฯ เพื่อสื่อสาร เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยผู้วิจัยหวังว่าผลการศึกษาวิจัยจะ
เป็นประโยชน์ในการจัดทาแผน นโยบายในการพัฒนาบุคลกรด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารด้านการท่องเที่ยวเชิงศาสนา ของเจ้าหน้าที่ส่วนหน้าของ
มูลนิธิพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณพุทธอุทยานพระพุทธมหาธรรมราชา จังหวัดเพชรบูรณ์
2. เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารด้านการท่องเที่ยวเชิงศาสนาที่ใช้ ในการ
ติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ บริเวณพุทธอุทยานพระพุทธมหาธรรมราชา จังหวัดเพชรบูรณ์
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ขอบเขตพื้นที่ คือ มูลนิธิพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณพุทธอุทยานพระพุทธมหา
ธรรมราชา ตาบลสะเดียง อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
2. ประชากรกลุม่ ตัวอย่างคือ เจ้าหน้าที่ส่วนหน้าของมูลนิธิพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ
บริเวณพุทธอุทยานพระพุทธมหาธรรมราชา จังหวัดเพชรบูรณ์ จานวน 21 คน
3. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้การสัมภาษณ์แบบเชิงลึกและแบบสนทนากลุ่ม ร่วมกับการสังเกต
จากขณะที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และการใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่เลือกใช้แบบการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
โดยแบ่งออกเป็นข้อมูลพื้นฐาน ได้ 2 ส่วนดังนี้ 1) ข้อมูลการใช้ภาษาอังกฤษที่เจ้าหน้าที่ส่วนหน้าใช้สื่อสารกับ
ชาวต่างชาติ ณ บริเวณพุทธอุทยานพระพุทธมหาธรรมราชา ตาบลสะเดียง อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ และ 2)
ข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ส่วนหน้าฯ ต้องการจะใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ ในบริบทงานของแต่ละหน้าที่ ซึ่งแบ่งเป็น 5
ส่วน คือ 1. พนักงานธุรการ 2. พนักงานขายพวงมาลัยและอาหารปลา 3. แม่บ้านทาความสะอาด 4. คนสวน และ
5. พนักงานรักษาความปลอดภัย
จากการสารวจพื้นที่ที่พบนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าเยี่ยมชม และวิเคราะห์การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ใน
การสื่อสารด้านการท่องเที่ยวเชิงศาสนาของเจ้าหน้าที่ส่วนหน้า ในเขตพื้น ที่พุท ธอุท ยานพระพุท ธมหาธรรมราชา
จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อหารูปแบบการใช้ภาษาอั งกฤษในการสื่อสารให้แ ก่เจ้าหน้ าที่ส่ว นหน้าได้นาไปใช้ใ นการ
สื่อสารจานวน 21 คน อยู่ระหว่างช่วงระยะเวลา 9 เดือนนับจากเริ่มต้นการลงพื้นที่สัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ส่ว น
หน้าในครั้งแรก โดยมีระยะเวลาการสัมภาษณ์ดังนี้
ระยะที่ 1
สัมภาษณ์ 1
สังเกตการณ์ทางานจริง
ระยะที่ 2
สัมภาษณ์ 2
สังเกตการณ์ทางานจริง

เดือน 1
เดือน 3
เดือน 6
เดือน 9

รูปที่ 1 ตารางการสัมภาษณ์
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หลังจากนั้นได้นาข้อมูลมาวิเคราะห์ศึกษาค้นคว้าจากทฤษฎีและวรรณกรรมต่างๆ และหลากหลาย
เพื่อนามากาหนดรูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการท่องเที่ยวเชิง ศาสนา
วิธีศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Approach)
1. การสอนภาษาตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (English for Communication) เป็นการ
จัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ ซึ่งมุ่งเน้นความสาคัญของตัว ผู้เรียนจัดลาดับการเรียนรู้เป็นขั้นตอนตาม
กระบวนการใช้ความคิดของผู้เรียน โดยเริ่มจากการฟังไปสู่การพูด การอ่าน การจับใจความสาคัญ ทาความเข้าใจ
จดจาแล้วนาสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ควรสอนให้ผู้เรียนคุ้นกับการใช้ภาษาในชีวิตประจาวัน
และนาภาษาทีค่ ุ้นเคยนั้นไปใช้ได้คากล่าวนี้สอดคล้องกับความเห็นของวิดโดสัน (Widdowson, 1979)
2. การติดต่อสื่อสาร อีกประเภทหนึ่งคือการใช้การติดต่อสื่อสารในเชิงธุรกิจบริการ (English for
Service Business) ในปัจจุบันโลกของเราเต็มไปด้วยการสื่อสารและภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาที่ คนส่วนใหญ่บนโลก
ใบนี้ใช้สื่อสารกัน ภาษาอังกฤษถูกนามาใช้เป็นภาษาสากลเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศ การ
สื่อสารกับลูกค้าจากต่างประเทศ การสื่อสารโดยสนทนาผ่านภาษาอังกฤษมีความสาคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ในยุคที่การ
สื่อสารไร้พรมแดนอย่างเช่นในปัจจุบัน (เปี่ยมศักดิ์ อุไรพันธุ,์ 2558)
3. ภาษาอังกฤษเชิงศาสนา (Tourism and Religious) ในโลกปัจจุบันได้แอบแฝงอยู่ในทุกๆ มุมของ
โลก (Bremer, 2005) เนื่ อ งจากในโลกยุคปั จจุ บัน ไม่มี ขอบเขตของการท่ อ งเที่ ยวอีก ต่อ ไป นั ก ท่ อ งเที่ ย วทุกคน
สามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ตนต้อ งการได้ทุกที่ในโลกนี้ จึงทาให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงศาสนา และ
วัฒนธรรมขึ้นเพื่อศึกษาวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ จากประเทศทุกประเทศในโลกนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ล้วนแล้วแต่เป็นประเทศพุทธศาสนาทั้งสิ้น ดังนั้นการมองข้ามวัฒนธรรมในเชิงศาสนาจึ ง
เป็นที่น่าสนใจในปัจจุบัน
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสารวจสภาพและความต้องการการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่
การสื่อสารในการท่องเที่ยวเชิงศาสนา วิเคราะห์ความต้องการในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของเจ้าหน้าที่
ส่วนหน้าของมูลนิธิพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณพุทธอุทยานพระพุทธมหาธรรมราชา จังหวัด
เพชรบูรณ์ จานวน 21 คน โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มย่อย ซึ่งเป็นการวิจัยแบบลาดับขั้น
กล่าวคือการสารวจ ค้นหา วิเคราะห์และพัฒนา ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มย่อยหรื อ
รายบุคคล เพื่อศึกษาสภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการท่องเที่ยวเชิงศาสนาของ เจ้าหน้าที่ส่วนหน้าฯ
ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ โ ดยตรงและสม่ าเสมอ หลั งจากนั้ น ได้ ใ ช้ ก ารวิ จั ย เชิ งปริ ม าณด้ ว ยการใช้
แบบสอบถาม กับกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เพื่อวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงศาสนาอย่างแท้จริง เพื่อนาไปสู่การหารูปแบบการใช้ ภาษา อังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการท่องเที่ยว
เชิงศาสนาในเชิงลึกต่อไป
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กรอบวิธีการวิจัย
ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดจากการสารวจเชิงคุณภาพ และปริม าณ โดยใช้แนวคิดทางภาษาด้านต่างๆ มาเป็น
องค์ประกอบในการสร้างแบบสัมภาษณ์ การอภิปรายกลุ่มย่อย และ การสังเกตจากการนาเที่ยวในสถานการณ์จริง

การท่องเที่ยวทางศาสนา

Communicative
Approach

การวิเคราะห์ภาษา

รูปแบบการจัดการทาง
ภาษา

ภาษาที่ใช้ในบริบท
รูปที่ 2 กรอบวิธีการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
1. ข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ส่วนหน้า จานวน 21 คน มีหน้าที่เป็นพนักงานธุรการ จานวน 3
คน พนักงานขายพวงมาลัยและอาหารปลา จานวน 6 คน แม่บ้านทาความสะอาด จานวน 2 คน คนสวนจานวน 6
คน และพนักงานรักษาความปลอดภัย จานวน 4 คน แบ่งเป็นเพศชาย จานวน 11 คน และเพศหญิง จานวน 10 คน
การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ านวน 2 คน และระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง จ านวน 2 คน ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชีพ จานวน 2 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษา จานวน 5 คน และระดับประถมศึกษา จานวน 10 คน
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2. เจ้าหน้าที่ส่วนหน้าฯ มีแนวโน้มที่จะใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในรูปแบบที่แต่ละคนได้เรียนมา
ตามระดับของการศึกษา เช่น ในการทักทาย มักจะใช้คาว่า hello, good morning, good afternoon และ good
evening ตามลาดับ หรือเลือกที่จะใช้ภาษาอังกฤษที่ได้รับรู้มาจากสื่อต่างๆ เช่นจากในหนัง โดยใช้คาว่า hey man,
yo man, หรือ what’s up ?
3. เมื่อเข้าสู่สถานที่ที่ต้องใช้คาศัพท์เ ทคนิค หรือคาศัพท์เฉพาะทาง เช่น การแนะนาพระเกจิอาจารย์
เจ้าหน้าที่ส่วนหน้าฯ ใช้คาที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ตัวอย่างเช่น famous monks หรือ การแนะนาพระพุทธรูปในปาง
ต่างๆ เจ้าหน้าที่ส่วนหน้าจะพูดว่า standing monk (อาทิ ปางอุ้มบาตร) หรือ sitting monk (อาทิ ปางสมาธิ) ซึ่ง
ในกระบวนการนี้ เจ้าหน้าที่ทุกคนไม่สามารถบรรยายส่วนต่างๆ ในพื้นที่พุทธอุทยานพระพุทธมหาธรรมราชาได้ต่อ
หรือ ให้ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษในเชิงศาสนาอย่างลึกซึ้งได้
อภิปรายผลการวิจัย
ปัญหาหลักๆ ของการวิจัยในครั้งนี้ แบ่งได้ดังต่อไปนี้
1. รูปแบบในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารของเจ้าหน้าที่ส่วนหน้าของเทศบาลเมือง เพชรบูรณ์ นั้น
คือ ในขั้นแรกเจ้าหน้าที่จะได้เผชิญหน้ากับชาวต่างชาติที่เข้ามาทักทาย ซึ่งเจ้าหน้าที่ส่วนหน้ามักจะใช้คา หรือสานวน
หรือ ประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ที่คุ้นเคยในชีวิตประจาวัน ซึ่งสอดคล้องกั บงานวิจัยของ ยุพาภรณ์ พิริย
ศิลป์ (2557 หน้า 27) มากกว่าการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารด้านการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม เช่น
การใช้คาที่เจ้าหน้าที่สามารถจะจาได้จากการเรียนการสอนในสถานศึกษา เช่น คาว่า Good morning, how are
you ? มากกว่าที่จะใช้คาว่า Good morning sir or madam, can I help you ? ซึ่งเป็นประโยคสานวนที่ใช้กันใน
การท่องเที่ยวหรืองานบริการที่เจ้าหน้าที่ส่วนหน้าน่าจะตระหนักรูแ้ ละนาไปใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรง
พล อุทัยสาร์ (2556 หน้า 155) หรือสาหรับเจ้าหน้าที่ที่ไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ จะใช้การพูดคาว่า
yes หรือ ok แทนคาตอบในประโยคต่างๆ ที่ได้รับฟังมาและไม่สามารถตอบคาภามหรือข้อคิดเห็นได้ และในกรณีที่
เจ้าหน้าที่ฟังไม่สามารถตอบได้เลยจะใช้ภาษาท่าทางพร้อมคาสัน้ ๆ ประกอบท่าทาง เช่นคาว่า go to road พร้อมกับ
ชี้ไปทางถนน ที่อาจจะมีความเหมาะสมในการใช้น้อยกว่าการใช้ภาษาอังกฤษด้านการท่องเที่ยวเชิงศาสนา เพื่อเป็น
การสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนชาวต่างชาติ
2. เจ้าหน้าที่ส่วนหน้าของเทศบาลเมือง เพชรบูรณ์ นั้น มีข้อจากัดอยู่มากในการใช้คาศัพท์เฉพาะทางใน
การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางด้านการท่องเที่ ยวเชิงศาสนา ซึ่งจะก่อให้เกิดการเข้าใจผิดทางด้านการสื่อสาร
ทางภาษาได้ เช่น ในการที่เจ้าหน้าที่ส่วนหน้าของเทศบาลเมือง เพชรบูรณ์ ได้แนะนาการไปให้อาหารปลา ด้วย
ประโยค go fishing ซึ่งแปลว่าการไปตกปลา ไม่ใช่แปลว่าการให้อาหารปลา แทนที่จะใช้คาว่า feeding fish หาก
มีการเข้าใจผิดเกิดขึ้น จะเกิดผลเสียทางด้านวัฒนธรรม ศาสนาและสังคมได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดร.
สุวรรณี ศิริพิทักษ์ชัย (2559 หน้า 75) หรือ เช่น การแนะนาพระพุทธรูปในปางต่างๆ เจ้าหน้าที่ส่วนหน้าจะพูดว่า
standing monk (อาทิ ปางอุ้มบาตร) หรือ sitting monk (อาทิ ปางสมาธิ) ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะข้อจากัดในการใช้
ภาษาอังกฤษ ให้สอดคล้องกับบริบทการท่องเที่ยว จึงทาให้เจ้าหน้าที่ส่วนหน้าของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เลือกใช้
คาศัพท์ที่ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มุกดา นัยวัฒน์ (2555 หน้า 11)
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ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
ข้อเสนอแนะแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการจัดฝึกอบรม เห็นควรให้มีการจัดการฝึกอบรมทักษะทางภาษาอังกฤษเบื้องต้น เพื่อปรับ
พื้ น ฐานทางด้านภาษาอังกฤษให้แ ก่เจ้ าหน้า ที่ก่ อ นที่ จะจั ดการฝึก อบรมทางภาษาอังกฤษในการสื่อสารในการ
ท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒ นธรรม ซึ่งจะทาให้เกิดการเรียนรู้ และควรจะแบ่งกลุ่มย่อยในการฝึกอบรมเพราะ
เจ้าหน้าที่แต่ละตาแหน่งมีการใช้งานทางด้านภาษาอังกฤษที่บริบทแตกต่างกันออกไป และจะทาให้การเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2. ด้านการประชาสัมพันธ์ เห็นควรให้จัดทาป้ายเป็น 2 ภาษา เพื่อให้สะดวกในการประชาสัมพันธ์
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาเยี่ยมชมในเขตพื้น ที่พุท ธอุท ยานพระพุท ธมหาธรรมราชา จัง หวัด เพชรบูร ณ์
ตัว อย่า งเช่น ป้า ยบอกทาง ป้า ยบอกความเป็นมาของสิ่งก่อ สร้าง หรือ ป้า ยบอกความสาคัญ เป็น ต้น เพื่อ เป็น
การส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงศาสนาของจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ความสาเร็จของงานวิจัยฉบับนี้ด้วยความอนุเคราะห์ของผู้มีพระคุณที่ได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน
อย่างมากมาย ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่มูลนิธิพระพุทธมหาธรรมราชาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลโดย
ละเอียดมาตลอดการทาวิจัยในครั้งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอกราบขอบพระคุณ ดร. วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ประธานสภา
วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มุ่งมั่น ผลักดัน สนับสนุนให้เกิดการวิจัยในครั้งนี้และประสบผลสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ขึ้น ขอขอบคุณผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์ รอง
อธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ที่สนับสนุนงบประมาณในการดาเนินการวิจัย ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. สาราญ ท้าวเงิน ที่ให้คาปรึกษาในการดาเนินการเขียนงานวิจัยเชิงคุณภาพอย่างด้วยดี ท้ายสุดนี้
ขอขอบคุณสมาชิกในครอบครัวที่ให้กาลังใจในการทางาน เพื่อให้งานวิจัยฉบับนี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ประโยชน์ของ
งานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบให้เป็นกุศลบุญของบุพการี คือ คุณพ่อ คุณแม่ น้องชาย และผู้มีพระคุณทุกท่าน
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ปัจจัยความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1
THE RELATION SHIP FACTOR AFFECTING VISIONARY LEADERSHIP
FOR BASIC SCHOOL ADMINISTRATORS LUMPHUN PRIMARY
EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1
พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์1
Pimparit Tiangpak1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาผู้นาการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้นาทางวิชาการ ความคิด
สร้างสรรค์ ความฉลาดทางอารมณ์ และภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1 2) ศึกษาปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างผู้นาการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้นาทาง
วิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ ความฉลาดทางอารมณ์กับภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1 3) สร้างสมการพยากรณ์ที่เกิดจากผู้นาการเปลี่ยนแปลงและ
ภาวะผู้นาทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์กับความฉลาดทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1
กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผสู้ อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน
เขต 1 ปีการศึกษา 2561 ที่ความเชื่อมั่น 95% ได้กลุ่มตัวอย่างผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 29 คน และครูผู้สอน
จานวน 295 คน รวมเป็น 324 คนโดยกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตารางสาเร็จรูปของเครจซี่ และมอร์แกน
จากนั้นสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น และสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับสลาก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยพหุคูณแบบ Stepwise เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.96
ผลการวิจัยพบว่า
1 ) ผลการวิเคราะห์ ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของตัวแปรปัจจัยด้านผู้นาการเปลี่ยนแปลง
และภาวะผู้นาทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ ความฉลาดทางอารมณ์ และภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยรวมพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x = 3.87) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ด้านภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ (Vision) อยู่ในระดับมาก ( x = 3.96) รองลงมา คือ ด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา (Leadership) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x = 3.89)
2) โดยรวมปัจจัยที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง คือปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์กับตัวแปร
ปั จ จั ย ภาวะผู้ น าเชิ งวิ สั ย ทั ศ น์ อยู่ ในระดั บสู ง (r =. 672) รองลงมาคื อความสั มพั นธ์ ระหว่ างตั วแปรปั จจัยความคิด
สร้างสรรค์กับตัวแปรความฉลาดทางอารมณ์ อยู่ในระดับปานกลาง (r = .529) และความสัมพันธ์ของปัจจัยความคิ ด
สร้างสรรค์กับภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ อยู่ในระดับปานกลาง (r = .270) โดยทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์กับภาวะผู้นาเชิ ง
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาในทางบวก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
1

รายละเอียดของผู้นิพนธ์ภาษาไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สานักศึกษาทัว่ ไป หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหาร
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3) อานาจพยากรณ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1 พบว่า มีตัวแปรที่สามารถอธิบายความผันแปรที่มีอิทธิพลต่อ
ภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา มีจานวน 2 องค์ประกอบ คือ ผู้นาการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้นา
ทางวิชาการ (Leadership) และความคิดสร้างสรรค์ (Creative) ซึ่งสามารถอธิบายความผันแปรที่มีผลต่อภาวะผู้นา
เชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมได้ร้อยละ 97.00 (R2 = 0.978) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ

ผู้นาการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้นาทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ ความฉลาดทางอารมณ์ และ
ภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์
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ABSTRACT
This research aims to 1) to study Change Leaders and Academic leadership Creativity
Emotional Intelligence And Visionary Leadership of school Administrators Under the office of
Lamphun Primary Educational Service Area 1 2) to Study the Relationship between the Leaders of
Change and Academic Leadership Creativity Emotional Intelligence and Visionary Leadership of
school Administrators Under the office of Lamphun Primary Educational Service Area 1 3) to Create
Predictive Equations caused by change leaders and academic leadership Creative thinking and
Emotional intelligence affecting the visionary leadership of school Administrators Under the Office
of Lamphun Primary Educational Service Area 1
The Sample size was School Administrators and teachers Under the Office of Lamphun
Primary Educational Service Area 1 Academic year 2018, 95% confidence The sample group of 29
school administrators and 295 teachers, totaling 324 by specifying the size of the sample group
from Creggie and Morgan's finished table Then, randomly selected stratified samples and easily
randomized by lottery methods Statistics used in data analysis was percentage, arithmetic mean
standard deviation Pearson's correlation coefficient and stepwise multiple regression analysis the
research instrument wss 5-level estimation scale with a reliability of 0.96.
The research found that
1) Analysis results ( X ) and standard deviations (S.D.) Of the variables of leadership change
and academic leadership factors creativity Emotional Intelligence And visionary leadership of
school administrators Overall, it was found that was at A high level (= 3.87). When considering each
aspect, it was found that the highest mean value was the vision-oriented leadership at a high level
(= 3.96). Followed by transformational leadership of school administrators (Leadership) with a high
average (= 3.89)
2) Overall, factors with high correlation coefficients was the emotional intelligence factor
and the visionary leadership factor variable At a high level (r =. 672) Followed by the relationship
between creative factor variables and emotional intelligence variables at a moderate level (r =
.529) And the relationship of creative factors and visionary leadership at a moderate level (r = .270)
All factors are related to the visionary leadership of school administrators in a positive way. With
statistical significance at the level of .01
3) Predictive power of factors affecting vision leadership levels of school administrators
Under the office of Lamphun Primary Educational Service Area 1 Found that there were variables
that could explain the variables that influenced the visionary leadership of school administrators
There are 2 elements change leaders and leadership and creative. Which can explain the variation
affecting the visionary leadership of school administrators by a total of 97.00 percent (R2 = 0.978)
with statistical significance at .01 level
Key words: Change leader and academic leadership, creativity Emotional Intelligence and visionary
Leadership
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บทนา
จากแนวคิ ด ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงเกี่ ย วกั บ ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง (transformational
leadership) จะกว้างครอบคลุมแนวคิดของภาวะผู้นาเชิงบารมี (charismatic leadership) ภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์
(visionary leadership) รวมทั้งภาวะผู้นาเชิงวัฒนธรรม (cultural leadership) จากทัศนะนักวิชาการหลายๆท่าน
ต่างก็มีแนวคิดที่สอดคล้องกันนั่นคือผู้นาจะตระหนักถึงการสร้างวิสัยทัศน์ที่แหลมคมเป็นวิสัยทัศน์ที่อธิบายให้เห็นว่า
องค์การในอนาคตมีลักษณะมีการเจริญเติบโตลักษณะใดและมีสภาพที่ดีขึ้นจากปัจจุบันอย่ างไรองค์การที่ประสบ
ความสาเร็จทุกองค์การล้วนมีผู้นาที่มีวิสัยทัศน์ (ณัฐวุฒิ เตมียสุวรรณ, 2550 : 35)
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2553 : 12) ได้อธิบายภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์หมายถึงความสามารถของผู้นาในการ
รู้จักและเข้าใจสภาพการณ์ขององค์การเป็นอย่างดีสามารถกาหนดบทบาทและทิศทางขององค์การได้อย่างชัดเจน
รวมถึงขยายความคิดให้คนยอมรับและปรับเปลี่ยนให้คนอื่นช่วยทาให้ กาลังใจกับทุกคนและบันทึก งานไว้ แ ละ
เผยแพร่อย่างกว้างขวาง อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล (2551 : 24) กล่าวว่าภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์หมายถึงการนาองค์การ
อย่างมีวิสัยทัศน์ซึ่งผู้นาระดั บสูงควรกาหนดทิศทางสร้างค่านิยมที่มุ่งเน้นอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมมีการตั้งความ
คาดหวังไว้ระดับสูงกาหนดกลยุทธ์ระบบงานวิธีการสู่ความเป็นเลิศชี้นากิจกรรมต่างๆ และการตัดสินใจขององค์กรมี
การกระตุ้นจูงใจและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมพัฒนาและเรียนรู้สร้างนวัตกรรมและใช้ความคิดสร้างสรรค์
จะเห็นได้ว่า ภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ ผู้นาจะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นที่ผู้นาใช้เป็นฐานในการปฏิบัติงาน
ที่ตนรับผิดชอบ เป็นพลังที่สร้างคุณค่า ความมุ่งหมายตามวัตถุประสงค์ของการทางานในองค์กร
แนวคิดภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ได้ถูกพัฒนาจากแนวคิดภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงซึ่ง ณัฐวุฒิ เตมียสุวรรณ
(2550 : 35) กล่าวไว้ว่าภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง(transformational leadership) จะกว้างครอบคลุมแนวคิดของ
ภาวะผู้นาเชิงบารมี (charismatic leadership) ภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ (visionary leadership) รวมทั้งภาวะผู้นา
เชิงวัฒนธรรม(cultural leadership) จากทัศนะนักวิชาการหลายๆท่านต่างก็มีแนวคิดที่สอดคล้องกันนั่นคือผู้นาจะ
ตระหนั ก ถึ งการสร้ า งวิ สั ย ทั ศ น์ ที่ แ หลมคมเป็ น วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ อ ธิ บ ายให้ เ ห็ น ว่ า องค์ ก ารในอนาคตมี ลั ก ษณะมี ก าร
เจริญเติบโตลักษณะใดและมีสภาพที่ดีขึ้นจากปัจจุบันอย่างไรองค์การที่ประสบความสาเร็จทุกองค์การล้วนมีผู้นาที่มี
วิสัยทัศน์ ซึ่ง ไพฑูรย์สินลารัตน์ (2553 : 12) ได้อธิบายภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์หมายถึงความสามารถของผู้นาในการ
รู้จักและเข้าใจสภาพการณ์ขององค์การเป็นอย่างดีสามารถกาหนดบทบาทและทิศทางขององค์การได้อย่างชัดเจน
รวมถึงขยายความคิดให้คนยอมรับและปรับเปลี่ยนให้คนอื่นช่วยทาให้ กาลังใจกับทุกคนและบันทึก งานไว้ แ ละ
เผยแพร่อย่างกว้างขวาง อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล (2551 : 24) กล่าวว่าภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์หมายถึงการนาองค์การ
อย่างมีวิสัยทัศน์ซึ่งผู้นาระดับสูงควรกาหนดทิศทางสร้างค่านิยมที่มุ่งเน้นอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมมีการตั้งความ
คาดหวังไว้ระดับสูงกาหนดกลยุทธ์ระบบงานวิธีการสู่ความเป็นเลิศชี้นากิจกรรมต่างๆ และการตัดสินใจขององค์กรมี
การกระตุ้นจูงใจและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมพัฒนาและเรียนรู้สร้างนวัตกรรมและใช้ความคิดสร้างสรรค์
จะเห็นได้ว่า ภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ ผู้นาจะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นที่ผู้นาใช้เป็นฐานในการปฏิบัติงาน
ที่ตนรับผิดชอบ เป็นพลังที่สร้างคุณค่า ความมุ่งหมายตามวัตถุประสงค์ของการทางานในองค์กร
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผู้นาการเปลีย่ นแปลงและภาวะผู้นาทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ ความฉลาดทางอารมณ์
และภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้นาการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้นาทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ ความ
ฉลาดทางอารมณ์กับภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน
เขต 1
3. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ที่เกิดจากผู้นาการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้นาทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์กับ
ปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์ทสี่ ่งผลต่อภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลาพูน เขต 1
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผสู้ อนในสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1 ปีการศึกษา 2561 มีโรงเรียน จานวน 174 โรงเรียน เป็นผู้บริหารสถานศึกษา
จานวน 174 คน ครูผู้สอน จานวน 1,749 คน รวมเป็น 1,923 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผสู้ อน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1 ปีการศึกษา 2561 ได้กลุม่ ตัวอย่างจานวน 324 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1 แบ่งออกเป็น 5 ตอน ประกอบด้วย ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ผู้นาการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับพฤติกรรมเกี่ยวกับ
ด้านความคิดสร้างสรรค์ และระดับพฤติกรรมเกี่ยวกับ ด้านความฉลาดทางอารมณ์ ตอนที่ 5 ระดับพฤติกรรมผู้นา
เชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) ความคิดสร้างสรรค์ 2) ความฉลาดทางอารมณ์
แบบสอบถาม ซึ่งกาหนดประเด็นให้ครอบคลุมตามกรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งเป็นแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Check List) และแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) (ประคอง กรรณสูต, 2542 : 26)
จานวนทั้งสิ้น 141 ข้อ ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96
ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ของตัวแปรปัจจัยด้านผู้นาการเปลี่ยนแปลงและภาวะ
ผู้นาทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ ความฉลาดทางอารมณ์ และภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา
พบว่าโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x = 3.87) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านภาวะ
ผู้นาเชิงวิสัยทัศน์(Vision) อยู่ในระดับมาก ( x = 3.96) รองลงมา คือ ด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา (Leadership)มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x = 3.89) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือด้านความฉลาดทาง
อารมณ์ (Emotion)อยู่ในระดับมาก ( x = 3.73)
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สรุปผลการศึกษา
1. ผลการวิเ คราะห์ปัจจัยด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บ ริหารสถานศึก ษา พบว่ า โดยรวมมี
ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ มาก ( x = 4.03) เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า นพบว่ า ด้ า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ ด้ า นการกาหนด
พันธกิจของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก ( x = 3.96) รองลงมาคือด้านการจัดการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
( x = 3.92) และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อยู่ในระดับมาก ( x = 3.78)
2. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์ กับตัวแปรปัจจัย ภาวะผู้น าเชิง
วิสัยทัศน์ อยู่ในระดับสูง (r = 0.672) รองลงมาคือความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัย ความคิดสร้างสรรค์กับตัวแปร
ความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในระดับปานกลาง (r = 0.529) และ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยความคิดสร้างสรรค์
กับภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์อยู่ในระดับปานกลาง (r = 0.270) โดยทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์กับภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1 ในทางบวก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ ระดับ .01
3. การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณแบบมีขั้นตอนเพื่อหาองค์ประกอบของปัจจัยผู้นาการเปลี่ยนแปลง
และภาวะผู้นาทางวิชาการ พยากรณ์ระดับภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1โดยรวมทั้ง 6องค์ประกอบ พบว่า ตัวแปรที่สามารถอธิบายความผันแปรที่มี
อิทธิพลต่อภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา มีจานวน 4 องค์ประกอบ คือ การกาหนดพันธกิจของ
สถานศึกษา(MIS) การกระตุ้นทางปัญญา (STI) การส่งเสริมบรรยากาศ การเรียนรู้ทางบวก (CLI) การคานึงถึงปัจเจก
บุคคล (CON) และการจัดการด้านหลักสูตรและการสอน(PRO)ซึ่งสามารถอธิบายความผันแปรที่มีผลต่อภาวะผู้นา
เชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมได้ร้อยละ 98.00 (R2 = 0.980) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณแบบมีขั้นตอน เพื่อหาองค์ประกอบของปัจจัยความคิดสร้างสรรค์
ที่พยากรณ์ระดับภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลาพูน เขต 1 โดยรวมทั้ง 4 องค์ประกอบ พบว่า ตัวแปรที่สามารถอธิบายความผันแปรที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นาเชิง
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา มีจานวน 2 องค์ประกอบ คือ ความคิดริเริ่ม (ORIGINAL) ความละเอียดลออใน
การคิด (ELABORAT) ซึ่งสามารถอธิบายความผันแปรที่มีผลต่อภาวะผู้นาเชิงวิสัยทั ศน์ของผู้บริหารสถานศึ กษา
โดยรวมได้ร้อยละ 84.20 (R2 = 0.842) อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01
5. การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณแบบมีขั้นตอนเพื่อหาองค์ประกอบของปัจจัยความฉลาดทาง
อารมณ์ พยากรณ์ ร ะดั บ ภาวะผู้ น าเชิ งวิ สั ย ทั ศ น์ ข องผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษาลาพูน เขต 1 โดยรวมทั้ง 5 องค์ประกอบ พบว่า ตัวแปรที่สามารถอธิบายความผันแปรที่มีอิทธิพลต่อ
ภาวะผู้ น าเชิ ง วิ สั ย ทั ศ น์ ข องผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา มี จ านวน 5 องค์ ป ระกอบ คื อ การควบคุ ม อารมณ์ ต นเอง
(CONTROL) การตระหนั ก รู้อ ารมณ์ข องตน (AWARENESS) การเข้ า ใจอารมณ์ ข องผู้ อื่ น (EMPATHY) การสร้ าง
สัมพันธภาพกับผู้อื่น (INTER) อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 และการสร้างแรงจูงใจให้กับตนเอง (MOTIVAT) อย่างมี
นัยสาคัญที่ ระดับ .05 ซึ่งสามารถอธิบายความผันแปรที่มีผลต่อภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา
โดยรวมได้ร้อยละ 83.80 (R2 = 0.838)

1109

อภิปรายผล
5.1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่ า โดยรวมมี
ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ มาก ( x = 4.03) เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า นพบว่ า ด้ า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ ด้ า นการกาหนด
พันธกิจของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก ( x = 3.96) รองลงมาคือด้านการจัดการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
( x = 3.92) และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อยู่ในระดับมาก ( x = 3.78) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
การเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นองค์ประกอบสาคัญของภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ เป็นผู้ให้
คาปรึกษาที่ดี รวมทั้งแสดงออกในลักษณะที่อบอุ่น ให้ความสนใจ มีความจริงใจ มีความเป็นมิตร และหนักแน่น ซึ่ง
สอดคล้องกับ สมชาย เทพแสง (2552) กล่าวว่า พฤติกรรมของผู้นาในการเป็นแบบอย่างที่ดี ได้รับการยอมรับและไว้วางใจ
สร้างการยอมรับและความน่าเชื่อถือให้กับบุคลากร มีความกระตือรือร้นในการทางาน มีความเพียรพยายามและมุ่งมั่น
ตั้งใจในการทางานเพื่อให้ประสบความสาเร็จ เป็นผู้มีจิตใจในด้านการบริการพร้อมปรับปรุงพัฒนาการบริการให้เกิดความ
ประทับใจ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ จริงใจในการทางาน ให้ความไว้วางใจในการทางาน โดยปราศจากการควบคุม ให้อิสระใน
การทางาน ให้ความใกล้ชิดกับบุคลากร มีความเป็นกันเอง สร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร ดังนั้น การพฤติตนเป็นแบบอย่างที่
ดี มีความน่าเชื่อถือ ให้กาลังใจกับทุกคน บทบาทของผู้นาจึงอยู่ที่ได้ใจของผู้ร่วมงาน ผู้นาต้องมีความคิดดี เป็นที่ศรัทธา
ของทุกคนที่เกี่ยวข้อง ผู้นาต้องดูแลเอาใจใส่ผู้ร่วมงาน ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2553)
5.1.1 การวิเคราะห์ตัวแปรปัจจัยด้านความคิดสร้างสรรค์ พบว่า โดยรวมมีค่า เฉลี่ ย อยู่ใ น
x
ระดับ มาก ( = 4.16) เมื่อพิจารณารายด้า นพบว่า มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือด้านความคิดริเริ่ม และ
ด้านความละเอียดลออในการคิดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก ( x = 4.18) รองลงมาคือด้านความคล่องแคล่วในการ
คิดมีค่า เฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก ( x = 4.18) และด้านที่มีการมี มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ด้านความยืดหยุ่นในการคิด มี
ค่ าเฉลี่ ยอยู่ ในระดั บมาก คื อ ( x = 4.11) ทั้ งนี้ อาจเป็ นเพราะว่ าผู้ บริ หารสถานศึ กษามี ภาระหน้ าที่ และบทบาทต่ อ
สถานศึกษา โดยต้องตื่นตัวรับกับสถานการณ์ด้วยการมีวิสัยทัศน์ในการบริหาร การตัดสินใจ และการแก้ปัญหาในปัจจุบัน
และอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตติมา วรรณศรี (2550) กล่าวว่า ผู้บริหารต้องสามารถสื่อสารให้ครูและผู้ที่
เกี่ยวข้องมีความเข้าใจวิสัยทัศน์รวมทั้งเกิดการยอมรับและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ โดยอาจใช้การ
สื่อสารด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การพูด การเขียนหรือการใช้สัญลักษณ์ และการกระทาซึ่งสอดคล้องกับ ทองใบ สุดชารี
(2551) กล่ าวว่ า ผู้ บริ หารสถานศึ กษาควรมี ความสามารถในการสื่ อสารวิ สั ยทั ศน์ ให้ บุ คลากรขององค์ การรวมทั้ ง
บุคคลภายนอก ได้เกิดความเข้าใจตรงกันในอันที่จะเกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่จะเกิดขึ้น การเลือกใช้วิธีการ
สื่อสารจะต้องมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงความสามารถในการสร้างเครือข่ายการสื่อสารกับบุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การให้เกิดการยอมรับวิสัยทัศน์ขององค์การในการเผยแพร่วิสัยทัศน์นั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควร
พัฒนาตนเองให้มีความสามารถในเรื่องต่าง ๆ
5.1.2 การวิเ คราะห์ ตัวแปรปัจจัยด้านความฉลาดทางอารมณ์ ในการคิด พบว่า โดยรวมมี
ค่า เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x = 4.09) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือการเข้าใจ
อารมณ์ของผู้อื่นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก( x =4.11) รองลงมาคือด้านการสร้างแรงจูงใจให้กับตนเอง และด้านการ
สร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น มีค่า เฉลี่ย อยู่ใ นระดับ มาก ( x = 4.11) และด้านที่มีการมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ด้านการ
ตระหนักรู้อารมณ์ของตน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือ ( x = 3.99) ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษามองโลก
ในแง่ดีของสิ่งต่าง ๆที่เกิดขึ้นและสร้างความเชื่อมั่นว่าสามารถอยู่กั บสิ่งนั้นได้ สามารถทาได้เพื่อให้เกิดกาลังใจจะ
สร้างสรรค์ในสิ่งดี มุ่งไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ สามารถรับรู้อารมณ์ ความรู้สึก เข้าใจเห็นใจผู้อื่น รู้ช่องทางที่จะโน้มน้าว
จูงใจผู้อื่นให้ทาสิ่งที่เราต้องการได้ ทางานร่วมกับผู้อื่นโดยมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันอย่างราบรื่น การรู้เท่าทันอารมณ์
ของตนเอง มีสติอยู่ตลอดเวลา มีพลังเหนือความรู้สึกหรืออารมณ์ที่ไม่ดีเพื่อให้บรรลุและประสบผลสาเร็จในการ
ทางาน สอดคล้องกับ ณัฐวุฒิ เตมียสุวรรณ (2550) ได้ศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ สามารถแยกเป็นองค์ประกอบ
ที่สาคัญ 5 องค์ประกอบ ดังนี้
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1) การควบคุมอารมณ์ตนเอง 2) การสร้างแรงจูงใจให้กับตนเอง 3) เข้าใจอารมณ์ผู้อื่น 4) การสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้อื่น และ 5) การตระหนักรู้อารมณ์ตนเอง ซึ่งตรงกับ เสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล (2550) ได้ศึกษาความฉลาดทาง
อารมณ์ สามารถแยกเป็นองค์ประกอบที่สาคัญ 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การควบคุมอารมณ์ตนเอง 2) การสร้าง
แรงจูงใจให้กับตนเอง 3) เข้าใจอารมณ์ผู้อื่น 4) การสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น และ5) การตระหนักรู้อารมณ์ตนเอง
5.1.3 ผลการวิเ คราะห์ ตัวแปรปัจจัยด้านพฤติกรรมภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์พ บว่าโดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x = 4.08) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มากที่สุด คือด้านการสร้างวิสัยทัศน์มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ( x =4.40) รองลงมาคือด้านการเผยแพร่วิสัยทัศน์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ใ นระดับมาก ( x = 4.21) และด้านที่มี
การมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือ ( x = 3.63) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
ความคิดสร้างสรรค์เป็นคุณสมบัติหลักในการนาไปสู่การวางแผน เพื่อปรับปรุง พัฒนา หรือเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในอนาคต
และสามารถนาไปใช้แก้ปัญหาและประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ผู้บริหารสามารถแก้ปัญหาได้อย่างหลากหลาย
เหมาะสมตามสถานการณ์ พร้อมทั้งตอบคาถามหรืออธิบายข้อสงสัยในที่ประชุมได้ ความคิดสร้างสรรค์ สอดคล้องกับ จิติ
มา วรรณศรี (2550) กล่ าวว่ า ผู้ บริ หารสามารถสร้ างความคิ ดที่ เป็ นทางเลื อ กได้ จ านวนมาก โดยมี ความแตกต่ าง
หลากหลาย ได้อย่างรวดเร็ว สามารถมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ เป็นระบวนการที่ก่อให้เกิดความคิด การกระทา
หรือการสร้างผลผลิตที่แปลกใหม่ ซึ่งมาจากการรวบรวมความรู้และประสบการณ์เดิมเชื่อมโยงกับสถานการณ์ใหม่ บูรณา
การสู่ความคิดใหม่เพื่อค้นหาคาตอบที่ดีที่สุดให้กับปัญหาที่เกิดขึ้น ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ เกรียงศักดิ์ เจริญวงษ์
ศักดิ์ (2549) กล่าวว่า ความคิดเชิงสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจากสิ่งเดิม และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ อย่ าง
เหมาะสม ความคิดสร้างสรรค์ก่อให้เกิดนวัตกรรมที่ไม่หยุดยั้ง ช่วยให้การทางานได้สิ่งที่ดีกว่า ดั้งนั้นการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์จึงเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับผู้บริหารสถานศึกษา เพราะความคิดสร้างสรรค์จะช่วยให้มองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่าง ๆ และก่อให้เกิดความคิดใหม่ต่อเนื่องกันไป เป็นความคิดที่หลากหลาย คิดได้กว้างไกล เน้นทั้งปริมาณและคุณภาพ
อันนาไปสู่ความสาเร็จขององค์กรในที่สุด
5.2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์ กับตัวแปรปัจจัย ภาวะผู้นาเชิง
วิสัยทัศน์ อยู่ในระดับสูง (r = . 672) รองลงมาคือความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัย ความคิดสร้างสรรค์กับตัวแปรความ
ฉลาดทางอารมณ์อยู่ในระดับปานกลาง (r = .529) และ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยความคิดสร้างสรรค์กับภาวะ
ผู้นาเชิงวิสัยทัศน์อยู่ในระดับปานกลาง (r = .270) โดยทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์กับภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1 ในทางบวก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Zaccaro and Bennis.(2004 : 367-380) ศึกษาพฤติกรรม
ภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นผู้นาเชิงวิสัยทัศน์นั้น ประกอบด้วย
การกาหนดวิสัยทัศน์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต และการสื่อสารให้ผู้อื่นทราบด้วยคาพูด การกระทา เพื่อทราบถึง
วิสัยทัศน์ หรืออนาคตที่เป็นไปได้นั้น จาเป็นจะต้องสื่อสารให้ผู้อื่นทราบด้วยคาพูดการกระทาเพื่อให้มองเห็นภาพใน
ผลสาเร็จที่ต้องการ ผู้นาจะสร้างความไว้วางใจและให้ความสาคัญกับผู้อื่นมากกว่าตนเอง ซึ่งสามารถแยกเป็น
องค์ประกอบของภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ที่สาคัญประกอบด้วย การสร้างวิสัยทัศน์ การเผยแพร่วิสัยทัศน์ การปฏิบัติ
ตามวิสัยทัศน์ การสร้างความไว้วางใจ และการให้ความสาคัญกับผู้อื่น
5.3 การวิ เ คราะห์ ค วามถดถอยเชิ ง พหุ คู ณ แบบมี ขั้ น ตอน เพื่ อ หาองค์ ป ระกอบของปั จ จั ย ผู้ น า การ
เปลี่ยนแปลงและภาวะผู้นาทางวิชาการ พยากรณ์ระดับภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1โดยรวมทั้ง 6องค์ประกอบ พบว่า ตัวแปรที่สามารถอธิบาย
ความผันแปรที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา มีจานวน 4 องค์ประกอบ คือ การ
กาหนดพันธกิจของสถานศึกษา(MIS) การกระตุ้นทางปัญญา(STI) การส่งเสริมบรรยากาศ การเรียนรู้ทางบวก(CLI)
การคานึงถึงปัจเจกบุคคล(CON) และการจัดการด้านหลักสูตรและการสอน(PRO)ซึ่งสามารถอธิบายความผันแปรที่มี
ผลต่อภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมได้ร้อยละ 98.00 (R2 = 0.980) อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Wilmore.(2002 :19) ได้ศึกษาเกี่ยวกับผู้นาทีม่ ีวิสัยทัศน์ผลปรากฏว่า
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พฤติกรรมที่แสดงถึงความเป็นผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ นอกจากผู้นาจะมีวิสัยทัศน์แล้ว ต้องสามารถบอกกล่าวหรือเผยแพร่
วิสัยทัศน์เพื่อให้คนอื่ นเข้ าใจ และยอมรับในวิสัยทัศน์นั้น จากนั้นได้กล่าวถึงคุณลักษณะผู้บริหารที่มี วิสั ย ทั ศ น์
ประกอบด้วย การพัฒนาวิสัยทัศน์ซึ่งจะบอกถึงสภาพปัจจุบัน และสภาพที่ต้องการจะเป็นในอนาคตจากวิสัยทัศน์ที่
สร้างขึ้นทุกสิ่งในสถานศึกษา ต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ทั้งเป้าหมาย และกลยุทธ์ เพื่อให้ประสบผลสาเร็จตามที่
มุ่งหวัง การเผยแพร่วิสัยทัศน์ผู้บริหารต้องการสื่อสารให้คนทราบ ทั้งผู้ปกครอง สมาชิกในชุมชน และคนอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เขาทราบว่าเราคือใคร มีภารกิจอะไร และมีจุดหมายอย่างไร รวมทั้งบอกถึง
แผนงานที่ได้กาหนดไว้เพื่อเป็นการเชิญชวนให้บุคคลเหล่านี้เข้ามาร่วมคิด ร่วมกาหนดแนวทางซึ่งส่งผลให้เกิด
แนวความคิดใหม่ที่เป็น ประโยชน์ และช่วยเหลือให้เกิดความสาเร็จตามวิสัยทัศน์ การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ เป็น
กระบวนการที่จะทาให้วิสัยทัศน์กลายเป็นความจริงเป็นขั้นของการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์โดยกาหนดเป้าหมาย แผน
ยุทธศาสตร์ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศ น์การรับผิดชอบต่อวิสัยทัศน์ คือผู้บริหารโรงเรียนต้อง
ดาเนินการตามแผนงานหรือปฏิบัติตามกระบวนการเป็นวงจรอย่างต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะประสบความสาเร็จ
ตามวิสัยทัศน์ซึ่งสามารถแยกเป็นองค์ประกอบของภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ที่สาคัญประกอบด้วย การสร้างวิสัยทัศน์
การเผยแพร่วิสัยทัศน์ การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ และความรับผิดชอบต่อวิสัยทัศน์
5.4 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณแบบมีขั้นตอน เพื่อหาองค์ประกอบของปัจจัยความคิดสร้างสรรค์
ที่พยากรณ์ระดับภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลาพูน เขต 1 โดยรวมทั้ง 4 องค์ประกอบ พบว่า ตัวแปรที่สามารถอธิบายความผันแปรที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นาเชิง
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา มีจานวน 2 องค์ประกอบ คือ ความคิดริเริ่ม(ORIGINAL) ความละเอียดลออใน
การคิด (ELABORAT) ซึ่งสามารถอธิบายความผันแปรที่มีผลต่อภาวะผู้นาเชิงวิสัยทั ศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา
โดยรวมได้ร้อยละ 84.20 ( R2 = 0.842) อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดารุณี พิพัฒนผล
ภิเษก จันทร์เอี่ยม และ อรสา โกศลานันทกุล (2552 : 80) ได้ศึกษาภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความ
คิดเห็นของครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี ผลการวิจัย พบว่า 1) การศึกษาภาวะผู้นาของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมครูมีความคิดเห็นต่อ
ภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ภาวะผู้นาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ภาวะผู้นาแบบเปลี่ยนสภาพ
รองลงมาคือ ภาวะผู้นาแบบแลกเปลี่ยน
5.5 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณแบบมีขั้นตอน เพื่อหาองค์ประกอบของปัจจัยความฉลาดทาง
อารมณ์ พยากรณ์ ร ะดั บ ภาวะผู้ น าเชิ งวิ สั ย ทั ศ น์ ข องผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาลาพูน เขต 1 โดยรวมทั้ง 5 องค์ประกอบ พบว่า ตัวแปรที่สามารถอธิบายความผันแปรที่มีอิทธิพลต่อ
ภาวะผู้ น าเชิ ง วิ สั ย ทั ศ น์ ข องผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา มี จ านวน 5 องค์ ป ระกอบ คื อ การควบคุ ม อารมณ์ ต นเอง
(CONTROL) การตระหนั ก รู้อ ารมณ์ข องตน (AWARENESS) การเข้ า ใจอารมณ์ ข องผู้ อื่ น (EMPATHY) การสร้ าง
สัมพันธภาพกับผู้อื่น (INTER) อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 และการสร้างแรงจูงใจให้กับตนเอง (MOTIVAT) อย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ .05 ซึ่งสามารถอธิบายความผันแปรที่มีผลต่อภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา
โดยรวมได้ร้อยละ 83.80 (R2 = 0.838) เอษรา ฮามิ (2558 : 68-69) ได้วิจัย เรื่อง โมเดลสมการโครงสร้างเชิงผล
ภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส
ผลการวิจัยพบว่า โมเดลสมการโครงสร้างเชิงผลตามสมมติฐานมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า x2/df
= 2.72, GFI = .99, AGFI = .96, RMR = .00 และ RMSEA = .05 ภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์มีอิทธิพลทางตรงต่ อตัว
แปรบรรยากาศองค์การและตัวแปรความคิดสร้างสรรค์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางมาตรฐานเท่ากับ .60 และ .65
ตามลาดับ และตัวแปรภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์มีอิทธิ พลทางอ้อมต่อตัวแปรพลังอานาจของครูและตัวแปรความคิด
สร้างสรรค์โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางมาตรฐานเท่า กับ 0.67 และ 0.57 ตามลาดับ และพบว่าภาวะผู้น าเชิ ง
วิสัยทัศน์มีอิทธิพลรวมต่อตัวแปรบรรยากาศองค์การและตัวแปรความคิดสร้างสรรค์โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง
มาตรฐานเท่ า กั บ 0.81 และ 0.65 ตามล าดั บ และ นิกัญชลา ล้นเหลือ (2554 : 255)ได้ศึกษาวิจั ยโมเดลสมการ
โครงสร้างภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยระดับภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยได้ระบุว่า ความคิดสร้างสรรค์ถือเป็นคุณลักษณะพิเศษที่มีอยู่ใน
มนุษย์ทุกคน แต่จะมีมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่มีคุณค่า และเป็นความต้องการ
สูงสุดในการจัดการศึกษาเพราะความคิดสร้างสรรค์ในตัวบุคคล ถ้าได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้สูงขึ้น จะเป็นสิ่งที่จะนาไปสู่
การวางแผนเพื่อการปรับปรุงพัฒนา หรือการเปลี่ยนแปลงที่ดีได้ในอนาคต และสามารถนาไปใช้ในการแก้ปัญหาและ
ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์
1.1 หน่วยงานควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้มีสว่ นร่วมในการปฏิบตั ิตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
1.2 ผู้บริหารควรปรับปรุงและพัฒนา คือ ด้านความละเอียดลออในการคิด เวลาเกิดเหตุการณ์วิกฤตควรมองเห็น
วิธีการแก้ปญ
ั หาทีไ่ ด้ผลดีต่อหน่วยงาน
1.3 ผู้บริหารควรปรับปรุงและพัฒนา คือ ด้านการตระหนักรู้อารมณ์ของตนเอง มีสติรเู้ ท่าทันความคิดของตนเอง
1.4 ควรส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา มีความคิดสร้างสรรค์และความฉลาดทางอารมณ์
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยในครัง้ ต่อไป
2.1 ปัจจัยเกี่ยวกับผู้บริหารเป็นทีป่ รึกษาที่ชาญฉลาดและเป็นที่ไว้วางใจของครู
2.2 ปัจจัยเกี่ยวกับผู้บริหารดูแลติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูให้สอดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตร
2.3 ปัจจัยเกี่ยวกับด้านการตระหนักรู้อารมณ์ของตนของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.4 ปัจจัยเกี่ยวกับเข้าใจความรู้สกึ ของตนเองหากรู้สึกโกรธหรือไม่พอใจของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา
2.5 ปัจจัยเกี่ยวกับสามารถประเมินจุดเด่น จุดด้อยด้านอารมณ์ของตนเองของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับการศึกษาอาชีวศึกษา
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ผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
แบบ (3ร1ส) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร
The results of the development of analytical thinking skills
By using innovation in learning management (3R1S) For
Mathayom 2 students, Khao Wong Phitthayakan School
นายอภิวัฒน์ สุภาทอง
Mr. Apiwat Suphathong
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์โดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
แบบ (3ร1ส) 2) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ
(3ร1ส) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ตาบลคุ้มเก่า อาเภอเขา
วง จังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน
นักเรียน 39 คน เครื่องมือที่ใช้ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ (3ร1ส) 2) แบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์
3) แบบประเมินความพึงพอใจ ค่าคุณภาพ ของเครื่องมือมีค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์
เท่ากับ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 1) ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนที่ผู้วิจัยใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 2) ติดต่อขอหนังสือ
จาก คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา เพื่อขอความอนุเคราะห์และ ความร่วมมือในการใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้ ในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ (3ร1ส) สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 3) ดาเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้สอน โดยใช้เวลาในการ
สอน จานวน 1 สัปดาห์ ใช้เวลารวม 2 คาบ คาบละ 50 นาที 4) ดาเนินการทดลองตามแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง
ระบบย่อยอาหารในมนุษย์ โดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ (3ร1ส) 5) ประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ และ
ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีตอ่ คุณภาพการจัดการเรียนการสอน ที่ใช้แผน (3ร1ส) โดย
ใช้แบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นในการรวบรวมข้อมูลนาไปวิเคราะห์ผลการศึกษาต่อไป 6) เก็บรวบรวมผลเพื่อนาผล
ที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ 7) ผู้วิจัยขอบคุณทางโรงเรียนที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
สถิติที่ใช้ 1) ค่าเฉลี่ย 2) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้แบบ (3ร1ส) มีระดับทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการจาแนกแยกแยะ 2)
ด้านการคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 3) ด้านสรุปคาตอบ ระดับทักษะด้านการคิดวิเคราะห์พบว่า ด้านการจาแนก
แยกแยะ มีค่าเฉลี่ย 4.35 ด้านการคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ มีค่า เฉลี่ย 4.41 ด้านสรุปคาตอบ มีค่าเฉลี่ย 4.79 2)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ แบบ (3ร1ส)
คาสาคัญ : ทักษะการคิดวิเคราะห์ นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรูแ้ บบ (3ร1ส)
ความพึงพอใจ
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ABSTRACT
The objectives of this research are 1) to develop analytical thinking skills using innovative
learning management methods (3 R 1 S) 2) to study the level of satisfaction in teaching and
learning by using innovative learning management (3 R 1 S) Sample group used Is a grade 2/2
student at Khao Wong Phitthayakan School, Khum Kao Subdistrict, Khao Wong District, Kalasin
Province Office of Secondary Educational Service Area 24, 2nd semester, academic year 2018, 39
students Tools used 1) Traditional Learning Management Plan (3 R 1 S) 2) Analytical Thinking Skills
Assessment Form 3) Satisfaction Assessment Form The quality of the instrument has the
consistency between questions and objectives equal to 1 data collection. 1) Coordinate with
schools that the researcher uses to collect information. 2) Contact to request books from Faculty
of Education and Educational Innovation To ask for courtesy and Cooperation in the use of
learning plans In developing analytical thinking skills By using innovative learning management
(3 Rs 1) for Mathayom Suksa 2 students 3) conducting experiments in the second semester,
academic year 2018, in which the researcher is the instructor By using 1 week of teaching time,
spending 2 periods of 50 minutes each 4) Conducting experiments According to the plan to learn
about the digestive system in humans By using innovative learning management (3 R 1S)
5) evaluating analytical thinking skills And allow students to answer the student satisfaction
questionnaire on the quality of teaching and learning management using the plan (3 Rs 1) by
using the evaluation form created by the researcher to collect data and analyze the results of
further studies 6) Collecting results to bring the results to analyze data using statistical methods
7) The researcher thanked the school for helping to collect data.
The research found that 1) Mathayomsuksa 2/2 students who received learning
management using innovative learning management (3R1S) with the level of analytical thinking
skills in 3 aspects, including 1) classification Distinguish 2) Thinking, analyzing relationships 3)
Summary of answers Analytical thinking skills level found that In terms of discrimination, the
mean value is 4.35 The thinking of analyzing the relationship has an average of 4.41 In summary,
the answer has an average of 4.79 2) Mattayom 2/2 students are satisfied at a high level on the
quality of learning management. Teaching by using innovation in learning management (3R1S)
Keywords : Analytical Thinking Skills Innovation Learning Management Innovation in Learning
Management (3R1S) Satisfaction
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บทนา
การจัดการศึกษาที่ไม่มีประสิทธิภาพ เกิดจากการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันยังไม่เหมาะสมเท่าที่ควร โดย
บทบาทของผู้สอนมีมากกว่าบทบาทของผู้เรียน กล่าวคือผู้สอนยังเน้นการบรรยายและสรุปความรู้สาเร็จรูปให้กับ
ผู้เรียน โดยผู้เรียนไม่มีโอกาสในการคิดไตร่ตรองความรู้ อีกทั้งกิจกรรมการเรียนรู้ก็ไม่เอื้ออานวย ทาให้ผู้เรียนเคยชิน
กับการเป็นผู้รับและจดจาความรู้ ซึ่งการสอนแบบบรรยายเป็นวิธีการที่เน้นผูส้ อนเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอด องค์
ความรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการจดจาความรู้นั้น ขัดแย้งกับแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ว่ากระบวนการศึกษาต้องมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ ตลอดทั้งมุ่งให้ผู้เรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ รู้วิธีแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และรู้หลักการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต หากผู้สอนยังเน้นการบรรยายก็จะทาให้ผู้เรียนเกิดการท่องจาเพื่อจดจาเนื้อหาจาก
ผู้สอน ซึ่งการท่องจานี้จะทาให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ยาก ส่งผลให้ผู้เรียนไม่สนุกกับการเรียน อีกทั้งไม่ได้สร้าง
ความรู้ ที่ยั่งยืน และสิ่งที่เรียนโดยการท่องจาก็จะลืมได้ง่าย ถ้าปราศจากการกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้ผู้เรียน มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนต่าลง ส่งผลให้การเรียนการสอนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ และยังกระทบต่อคุณภาพการศึกษา
โดยรวมอีกด้วย
ด้วยเหตุผลและความสาคัญที่ต้องพัฒนาผู้เรียน ให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนให้สูงขึ้น ทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบ (3ร1ส) โดยแบ่งเป็นขั้นที่ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน ดังนี้
ขั้น 3 ร
ร ขั้นที่ 1 เริ่มความพร้อม คือขั้นกระตุ้นนาเข้าสู่บทเรียนโดยการใช้จิตศึกษา การนั่งหลับตาและฟังผู้วจิ ัย
เล่าเรื่อง แรงบันดาลใจในการเรียน ให้นักเรียนฟัง นักเรียนนิ่ง มีสติ ตั้งใจฟังเรื่องที่เล่าจนจบแล้ว กระตุ้นนักเรียน
โดยให้นักเรียนเล่นเกมตอบคาถามเกี่ยวกับ ระบบย่อยอาหารในมนุษย์
ร ขั้นที่ 2 เรียกร้องความสนใจ คือขั้นสร้าง
ความสนใจ จูงใจนักเรียนโดยการใช้วีดิโอการ์ตูน เรื่อง ระบบย่อยอาหารในมนุษย์ และใช้สื่อ AL
แสดงความหมายของอวัยวะที่เกี่ยวข้องในระบบย่อยอาหารในมนุษย์
ร ขั้นที่ 3 รับความรู้ คือขั้นให้ความรู้ การสอน เน้นการสอนให้นักเรียนเห็นรูปแบบที่ชัดเจน ง่ายต่อ
การจดจาและนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ได้ โดยการทาบัตรคาภาพเชือ่ มโยงความหมายของระบบย่อยอาหารในมนุษย์
ขั้น 1 ส
ส คือ เสนอ คือขั้นแข่งขันนาเสนอผลงาน ให้นักเรียนนาเสนอผลงานโดยจะมีการบูรณาการ 3 วิชา
ในรูปแบบที่นักเรียนถนัด และชื่นชอบ โดยให้นามาบูรณาการกลุม่ ละ 1 วิชา
1. วิชาศิลปะ - การวาดผังมโนทัศน์
2. วิชาภาษาไทย - การแต่งร้อยแก้ว
3. วิชาภาษาต่างประเทศ – การเขียนคาศัพท์
ที่มีต่อทักษะการคิดวิเคราะห์ ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
เขาวงพิทยาคาร โดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ (3ร1ส) เรื่อง ระบบย่อยอาหารในมนุษย์ ให้ผู้เรียนเกิดการ
พัฒนาความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะกระบวนการในการเรียนรู้ และ
เพื่อเป็นประโยชน์ในการนาไปพัฒนาการจัดการเรียนรูใ้ นรายวิชาอื่น ๆ ต่อไป ซึ่งถือได้ว่านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
นี้ อาจเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 ต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ ของผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ (3ร1ส)
2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ (3ร1ส)
สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ (3ร1ส) จะมีผลการพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ดีขึ้น
2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ (3ร1ส) จะมีระดับความพึง
พอใจที่มีต่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ (3ร1ส) อยู่ในระดับมาก
กรอบแนวคิดการวิจัย
Jarolimek ได้กล่าวว่า วิธีการคิดวิเคราะห์สามารถสอนได้เพราะเป็นเรื่องความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ
ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางสมองตามทฤษฎีของ Bloom ว่าด้วยการอธิบายขั้นตอนและการเริม่ จากความรู้ความเข้าใจ
การนาไปใช้ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของการสอนให้เกิดพุทธิพิสัยระดับต่า ส่วนที่อยู่ในระดับสูงคือ การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ และการประเมินผลในส่วนของการวิเคราะห์ยั งได้แ ยกแยะพฤติ กรรมการเรีย นรู้คื อความสามารถ
ที่จะนาความคิดต่าง ๆ มารวมกันเพื่อนเกิดมโนทัศน์ใหม่ ๆ เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ต่าง ๆ
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้แบบ (3ร1ส)

ผลการพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ (3ร1ส) หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ใช้พัฒนาทักษะการคิด
- INITIATING
วิเคราะห์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ประกอบด้วย 3 ขั้น
STRUCTURE
ขั้น 3 ร
ร ขั้นที่ 1 เริ่มความพร้อม คือขั้นกระตุ้น นาเข้าสู่บทเรียนโดยการใช้จิตศึกษา การนั่งหลับตา และฟัง
ผู้วิจัยเล่าเรื่อง แรงบันดาลใจในการเรียน ให้นักเรียนฟัง นักเรียนนิ่ง มีสติ ตั้งใจฟังเรื่องที่เล่าจนจบแล้ว กระตุ้น
นักเรียนโดยให้นักเรียนเล่นเกมตอบคาถามเกี่ยวกับ ระบบย่อยอาหารในมนุษย์
ร ขั้นที่ 2 เรียกร้องความสนใจ คือขั้นสร้างความสนใจ จูงใจนักเรียนโดยการใช้วีดิโอการ์ตูน
เรื่อง ระบบย่อยอาหารในมนุษย์ และใช้สื่อ AL แสดงความหมายของอวัยวะที่เกี่ยวข้องในระบบย่อยอาหารในมนุษย์
ร ขั้นที่ 3 รับความรู้ คือขั้นให้ความรู้ การสอนเน้นการสอนให้นักเรียนเห็นรูปแบบที่ชัดเจน ง่ายต่อ
การจดจาและนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ได้ โดยการทาบัตรคาภาพเชือ่ มโยงความหมายของระบบย่อยอาหารในมนุษย์
ขั้น 1 ส
ส คือ เสนอ คือขั้นแข่งขันนาเสนอผลงาน ให้นักเรียนนาเสนอผลงานโดยจะมีการบูรณาการ 3 วิชา
ในรูปแบบที่นักเรียนถนัด และชื่นชอบ โดยให้นามาบูรณาการกลุม่ ละ 1 วิชา
1. วิชาศิลปะ - การวาดผังมโนทัศน์
2. วิชาภาษาไทย - การแต่งร้อยแก้ว
3. วิชาภาษาต่างประเทศ - การเขียนคาศัพท์
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ภาพที่ 1 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ (3ร1ส)

ผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรูโ้ ดย
ใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ (3ร1ส) มีผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในภาพรวมทั้ง 3 ด้านดีขึ้น ได้แก่
การจาแนกแยกแยะ การคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ การสรุปคาตอบ ซึ่งคิดได้ดังนี้
การจาแนกแยกแยะ 4.43 คะแนน
การคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 4.41 คะแนน
การสรุปคาตอบ 4.79 คะแนน
และได้ผลการศึกษาทีค่ ล้ายคลึงกับการวิจัยครั้งนี้ จากการสอนโดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ (3ร1ส) เป็น
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทมี่ ุ่งพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ให้ดีขนึ้ มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 4 ขัน้ คือ
1. ขั้นเริ่มความพร้อม
2. ขั้นเรียกร้องความสนใจ
3. ขั้นรับความรู้ และ
4. ขั้นเสนอกิจกรรม
ในแต่ละขั้นส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ทั้ง 4 ด้าน โดยนัก เรียนได้ฝึกการตอบ
คาถามภายในเวลาที่จากัด ตอบคาถามระหว่างเรียน สามารถเรียนรู้ได้ด้วย ตนเอง สามารถลงมือ นาเสนอผลงาน
ด้วยตนเองให้มีความหลากหลายได้และการจัดการเรียนการสอนอยู่ใน บรรยากาศที่ไม่กดดัน ยึดความสนใจของ
ผู้เรียนเป็นหลัก
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยครั้งนี้ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่กาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
ในการวิจัยครั้งนี้กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ที่กาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 1 ห้องเรียน โดยมีจานวน
นักเรียน 39 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
แผนการจัดการเรียนรู้แบบ (3ร1ส) เพื่อพัฒนาทักษะทักษะการคิดวิเคราะห์ วิชาวิทยาศาสตร์
เรื่อง ระบบย่อยอาหารในมนุษย์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 จานวน 2 สัปดาห์ ใช้เวลารวม 2 คาบ
คาบละ 50 นาที
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์
2. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มตี ่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่ใช้แผน (3ร1ส)
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบ (3ร1ส) มีขั้นตอนการสร้างดังนี้
1.1 วิเคราะห์ปัญหาของนักเรียนจากการปฏิบตั ิงานวิชาชีพครู 1 (Practicum 1)
1.2 ศึกษาข้อมูลจิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายในของโรงเรียนลาปลายมาศพัฒนา
1.3 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 โดยศึกษาวิสัยทัศน์ หลักการ จุดหมาย สมรรถนะสาคัญของนักเรียน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ การจัดเวลาเรียน และโครงสร้างเวลาเรียน เพื่อนามาเป็นแนวทางในการ
สร้างแผนการสอนให้สอดคล้องและ เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
1.4 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยศึกษาสาระ
และมาตรฐานการเรียนรู้ คุณภาพนักเรียนตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางเพื่อกาหนดเนื้อหาสาระที่จะนามาใช้
ในการสร้างแผนการสอนให้ สอดคล้องกับความมุ่งหมายของหลักสูตรและเหมาะสมกับวัยของนักเรียน
1.5 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนที่ใช้ในการทดลอง เพื่อนามากาหนดเนื้อหาสาระที่ใช้ใน
การสร้างแผนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
1.6 กาหนดเนื้อหาที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบแผน (3ร1ส)
1.7 สร้างแผนการสอนแบบ (3ร1ส)
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. นาแผนการสอนเสนออาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ ความเหมาะสมในด้าน
เนื้อหา การใช้ภาษา ความสอดคล้องของแผนการสอนกับหลังสูตร และความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน จากนั้นนา
แผนการสอนที่แก้ไข้และปรับปรุงไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน พิจารณาความ ถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้อง
ตรงตามเนื้อหา (IOC) ดังนี้
1.1 นางมณีรัตน์ วรสาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
1.2 นายศรีนคร วรชิน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาเครื่องมือวัดผลและการจัดการเรียนรู้
1.3 นางวารยาณีย์ เพชรมณี (ครูพี่เลี้ยง) โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาสื่อ
และการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
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2. คัดเลือกแผนการสอนที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแผนกับจุดประสงค์ (IOC) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป
ส่วนแผนการสอนที่มีค่าไม่ถึง 0.5 นาไปปรับปรุงแก้ไข
3. นาแผนการสอนที่แก้ไขและปรับปรุงแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง แล้วปรับปรุงแก้ไข
ตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ
4. นาแผนการสอนที่แก้ไขและปรับปรุงแล้วให้สมบูรณ์พร้อมที่จะนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนีผ้ ู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนที่ผู้วิจัยใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
2. ติดต่อขอหนังสือจาก คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา เพื่อขอความอนุเคราะห์และ
ความร่วมมือในการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
แบบ (3ร1ส) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
3. ดาเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้สอน โดยใช้เวลาในการสอน
จานวน 1 สัปดาห์ ใช้เวลารวม 2 คาบ คาบละ 50 นาที
4. ดาเนินการทดลองตามแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ระบบย่อยอาหารในมนุษย์ โดยใช้นวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้แบบ (3ร1ส)
5. ประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ และให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มตี ่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่ใช้แผน (3ร1ส) โดยใช้แบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นในการรวบรวมข้อมูล
นาไปวิเคราะห์ผลการศึกษาต่อไป
6. เก็บรวมรวมผล เพื่อนาผลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ
7. ผู้วิจัยขอบคุณทางโรงเรียนที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากการทดลองเพื่อการวิจัย ตามขั้นตอนดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์โดยการรวมคะแนนของแต่ละด้าน เพื่อ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ผู้วิจัยกาหนดขึ้น โดยหาคะแนนเฉลี่ย มีระดับคะแนน ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
เกณฑ์การตัดสิน
3.5 ขึ้นไป
ผ่าน
น้อยกว่า 3.5
ไม่ผา่ น
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เกณฑ์แบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ระบบย่อยอาหารในมนุษย์
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
รายการ
ประเมินทักษะ
การคิด
วิเคราะห์
1. การจาแนก
แยกแยะ

2. การคิด
วิเคราะห์
ความสัมพันธ์

3. สรุปคาตอบ

ระดับคุณภาพ
4-5 (ดีมาก)

3-4 (ดี)

2-3 (พอใช้)

1-2 (ปรับปรุง)

สามารถแยกแยะ
คุณสมบัติทาง
กายภาพของวัตถุ
ต่าง ๆ ที่รับรู้เข้ามา
ว่าเหมือนหรือไม่
เหมือนกันสามารถ
ทาได้อย่างถูกต้อง
คิดแบบแยกแยะว่า
มีองค์ประกอบใด
สัมพันธ์กัน สัมพันธ์
กันแบบใด สัมพันธ์
ตามกันหรือกลับกัน
สัมพันธ์กันสูงต่า
เพียงไร สามารถทา
ได้อย่างถูกต้อง
การรวบรวม
ประเด็นที่สาคัญ
เพื่อหาข้อสรุปเป็น
คาตอบหรือตอบ
ปัญหาของสิ่งที่
กาหนดให้สามารถ
ทาได้อย่างถูกต้อง

สามารถแยกแยะ
คุณสมบัติทาง
กายภาพของวัตถุ
ต่าง ๆ ที่รับรู้เข้ามา
ว่าเหมือนหรือไม่
เหมือนกันถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่
คิดแบบแยกแยะว่า
มีองค์ประกอบใด
สัมพันธ์กัน สัมพันธ์
กันแบบใด สัมพันธ์
ตามกันหรือกลับกัน
สัมพันธ์กันสูงต่า
เพียงไร ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่
การรวบรวม
ประเด็นที่สาคัญ
เพื่อหาข้อสรุปเป็น
คาตอบหรือตอบ
ปัญหาของสิ่งที่
กาหนดให้ ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่

สามารถแยกแยะ
คุณสมบัติทาง
กายภาพของวัตถุ
ต่าง ๆ ที่รับรู้เข้ามา
ว่าเหมือนหรือไม่
เหมือนกัน ถูกต้อง
เป็นบางส่วน
คิดแบบแยกแยะว่า
มีองค์ประกอบใด
สัมพันธ์กัน สัมพันธ์
กันแบบใด สัมพันธ์
ตามกันหรือกลับกัน
สัมพันธ์กันสูงต่า
เพียงไร ถูกต้องเป็น
บางส่วน
การรวบรวม
ประเด็นที่สาคัญ
เพื่อหาข้อสรุปเป็น
คาตอบหรือตอบ
ปัญหาของสิ่งที่
กาหนดให้ ถูกต้อง
เป็นบางส่วน

สามารถแยกแยะ
คุณสมบัติทาง
กายภาพของวัตถุ
ต่าง ๆ ที่รับรู้เข้ามา
ว่าเหมือนหรือไม่
เหมือนกันถูกต้อง
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คิดแบบแยกแยะว่า
มีองค์ประกอบใด
สัมพันธ์กัน สัมพันธ์
กันแบบใด สัมพันธ์
ตามกันหรือกลับกัน
สัมพันธ์กันสูงต่า
เพียงไร ถูกต้อง
การรวบรวม
ประเด็นที่สาคัญ
เพื่อหาข้อสรุปเป็น
คาตอบหรือตอบ
ปัญหาของสิ่งที่
กาหนดให้ ถูกต้อง
เป็นบางส่วน

2. วิเคราะห์แบบสอบถามข้อมูลความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มีต่อคุณภาพการจัด การเรียนการสอนที่ใช้
แผน (3ร1ส) โดยการคานวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของราย
ข้อ โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
สรุปผลการวิจัย
ทักษะการคิดวิเคราะห์
ด้านการจาแนกแยกแยะ
ด้านการคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ด้านการสรุปคาตอบ
ค่าเฉลี่ยรวม

คะแนนเต็ม
5
5
5
5

N
39
39
39
39

̅
𝒙
4.35
4.41
4.79
4.52

S.D.
0.74
0.71
0.40
0.62

1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ แ บบ
(3ร1ส) มีผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ดีขึ้นในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจาแนกแยกแยะ ด้านการ
คิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ด้านการสรุปคาตอบ ซึ่งคิดได้ดังนี้ ด้านการจาแนกแยกแยะ 4.43 คะแนน ด้านการคิด
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ 4.41 คะแนน ด้านการสรุปคาตอบ 4.79 คะแนน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
กิจกรรม

̅
𝒙

S.D.

1. กิจกรรมการเรียนสนุกและน่าสนใจ
2. เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามและแลกเปลีย่ นเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างการจัดการเรียนการสอน
3. กิจกรรมการจัดการเรียนรูส้ ่งเสริมให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์
4. นักเรียนได้รับความสนใจตลอดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
5. เนื้อหาของกิจกรรมเหมาะกับระดับความรู้ความสามารถ
ของนักเรียน
6. สื่อและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทากิจกรรมมีความเหมาะสม
7. ส่งเสริมนักเรียนกล้าแสดงออกและเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น
8. นักเรียนนาความรู้จากวิชานี้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
9. นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและครูมากขึ้น
10. เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมในห้องเรียนเหมาะสม
11. วิธีการสอนมีความแปลกใหม่
12. ครูกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้
13. ขั้นตอนการทากิจกรรมมีความชัดเจน
รวม

3.87
3.94

0.76
0.79

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก
มาก

3.97
3.87
4

1.03
0.92
0.88

มาก
มาก
มาก

4.38
4.64
4.82
4.28
4.43
4.35
4
4.32
4.22

0.90
0.77
0.50
0.79
0.78
0.74
0.82
0.77
0.80

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 มีระดับ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ต่อการจัดการเรียนการสอนที่
ใช้แผน (3ร1ส) โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ( x̅ ) เท่ากับ 4.22 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
เท่ากับ 0.80
อภิปรายผลการวิจัย
1. จากสมมติฐานข้อที่ 1 ผู้เรียนทีไ่ ด้รับการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ (3ร1ส)
จะมีผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ดีขึ้น
ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้แบบ (3ร1ส) มีผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ในภาพรวมทั้ง 3 ด้านดีขึ้น ได้แก่ ด้านการจาแนก
แยกแยะ ด้านการคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ด้านการสรุปคาตอบ ซึง่ คิดได้ดังนี้
ด้านการจาแนกแยกแยะ 4.43 คะแนน
ด้านการคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 4.41 คะแนน
ด้านการสรุปคาตอบ 4.79 คะแนน
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และ ได้ผลการศึกษาที่คล้ายคลึงกับการวิจัยครั้งนี้ จากการสอนโดยใช้
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ (3ร1ส) เป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนรูท้ ี่มุ่งพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ให้ดีขึ้น มี
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 4 ขั้น คือ ขั้นเริ่มความพร้อม ขั้นเรียกร้องความสนใจ ขั้นรับความรู้ และขั้นเสนอกิจกรรม
ในแต่ละขั้นส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ทั้ง 4 ด้าน โดยนักเรียนได้ฝึกการตอบ คาถามภายใน
เวลาที่จากัดตอบคาถามระหว่างเรียน สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถลงมือนาเสนอผลงานด้วยตนเองให้มี
ความหลากหลายได้และการจัดการเรียนการสอนอยู่ใน บรรยากาศที่ไม่กดดัน ยึดความสนใจของผู้เรียนเป็นหลัก
สอดคล้องกับ สุมน อมรวิวัฒน์ (2541: 130) ได้กล่าวว่า วิธีก ารคิดวิเคราะห์เป็นการพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ที่
สอดคล้องกับทางวิทยาศาสตร์ที่เน้นถึงกระบวนการการคิดเพื่อแก้ปัญหาการคิดวิพากษ์วิจารณ์ การคิดตีความ การ
คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ การคิดแบบย้อนทวนการคิดจาแนกแยกแยะ การคิดเชื่อมโยงสัมพันธ์และการคิด จัด
อันดับ และสอดคล้องกับ Jarolimek (อ้างถึงใน อาร์ม โพธิ์พัฒน์ , 2550 : 16) ได้กล่าวว่า วิธีการคิดวิเคราะห์
สามารถสอนได้เพราะเป็นเรื่องความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางสมอง ตามทฤษฎีของ
Bloom ว่าด้วยการอธิบายขั้นตอนและการเริ่มจากความรู้ความเข้าใจ การนาไปใช้ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของการสอนให้
เกิดพุทธิพิสัยระดับต่า ส่วนที่อยู่ในระดับสูงคือ การวิเคราะห์การสังเคราะห์ และการประเมินผลในส่วนของการ
วิเคราะห์ยังได้แยกแยะพฤติกรรมการเรียนรู้ คือความสามารถที่จะนาความคิดต่าง ๆ มารวมกันเพื่อเกิดมโนทัศน์
ใหม่ๆ เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ต่าง ๆ
2. จากสมมติฐานข้อที่ 2 ผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ (3ร1ส)
จะมีระดับความพึงพอใจที่มีต่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ (3ร1ส) อยู่ในระดับมาก
ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ (3ร1ส) โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ( x̅) เท่ากับ 4.22 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เท่ากับ 0.80
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับ
มากที่สุด 2 ข้อ คือ ส่งเสริมนักเรียนกล้าแสดงออกและเชื่อมั่น ในตนเองมากขึ้น นักเรียนนาความรู้จากวิชานี้ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้ และอยู่ในระดับมาก 11 ข้อ คือ กิจกรรมการเรียนสนุกและน่าสนใจ เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้คิด
วิเคราะห์ และข้ออื่น ๆ นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก เนื่องจากนักเรียนจะ
เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ และครูมีบทบาทสาคัญในทุก ๆ ขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นคนที่คอยชี้แนะตั้ง
คาถามให้คาแนะนา ตลอดจนอานวยความสะดวกต่าง ๆ และกระตุ้นให้นักเรียนรู้สึกสนุกกับการเรียน กิจกรรมการ
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เรียนรู้ที่ครูได้นาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น เล่นเกม ดูหนัง คิดนอกกรอบ นาเสนอการบูรณาการรายวิชา
เป็น กิจกรรมที่เปิดโอกาส ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
ซึ่งนักเรียนส่วนมากยังไม่เคยได้เรียนหรือได้ปฏิบัติมาก่อนกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านั้น ทาให้บรรยากาศในชั้นเรียนไม่
ตรึงเครียดและเป็นที่สนใจของนักเรียนเป็นอย่างมาก ทาให้นักเรียนมีแรงจูงใจ ต่ อการเรียนรู้แล้วนาไปสู่ ความพึง
พอใจ สอดคล้องกับ วิชชุดา คัมภีร์เวช (2556) ที่ว่า ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคล ที่มีต่อสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง ความพึงพอใจ จะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนองหรือบรรลุ จุดมุ่งหมายในระดับ
หนึ่ง
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านเนื้อหา ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนให้สอดคล้องกับศักยภาพ
ของนักเรียนและพิจารณากิจกรรมที่ใช้ให้พอดีกับจานวนชั่วโมงใช้ในกิจกรรมการเรียนจะต้องชี้แจง ตั้งเงื่อนไข ตั้งกฎ
กติกาให้นกั เรียนเข้าใจในแต่ละขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนก่อน เพื่อจะได้ดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
ควรทาการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ ไปใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ควรทาการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ ไปใช้ในระดับชั้นอื่นที่มีลักษณะเนื้อหาคล้ายกับรายวิชาวิทยาศาสตร์หรือปรับใช้ได้ ตามความ
เหมาะสม
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การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมจิกซอว์และการแสดงบทบาท
สมมติของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
Developing English speaking skills through jigsaw tasks and role playing
of undergraduate students at Kalasin University
กมลพัฒน์ ไชยสงคราม1
Kamollapat Chaisongkram1
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมจิกซอว์และการแสดงบทบาทสมมติของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถใน
การพู ด ภาษาอั งกฤษโดยใช้ กิจ กรรมจิ ก ซอว์ แ ละการแสดงบทบาทสมมุ ติ และศึ ก ษาเจตคติที่ มี ต่อ การสอนพูด
ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมจิกซอว์และการแสดงบทบาทสมมุติ ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 13 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง แบบแผนการ
วิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
1) แผนการจัดการเรียนรู้การสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมจิกซอว์และการแสดงบทบาทสมมุติ 2) แบบวัด
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ และ 3) แบบวัดเจตคติต่อการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมจิกซอว์และ
การแสดงบทบาทสมมุติ ดาเนินการทดลองใช้ระยะเวลา 12 สัปดาห์ๆละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 36 ชั่วโมง สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1) นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ ก่อนเรียน
เท่ากับ 34.15 คิดเป็นร้อยละ 45.53 และหลังเรียนเท่ากับ 65.07 คิดเป็นร้อยละ 86.76 ซึ่งแสดงว่านักศึกษา มี
คะแนนความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
พบว่าความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมจิกซอว์และการแสดงบทบาทสมมุติหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน
2) นักศึกษามีเจตคติต่อการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมจิกซอว์และการแสดงบทบาทสมมุติ อยู่ใน
ระดับดีมาก
คาสาคัญ: ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ, กิจกรรมจิกซอว์และการแสดงบทบาทสมมุติ, นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
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ABSTRACT
The research title was developing English speaking skills through jigsaw tasks and role
playing of undergraduate students at Kalasin University. The purposes of this research were to
study and compare the English speaking ability using jigsaw tasks and role playing of the English
program first-year students before and after the instruction and to study the students’ attitude
towards teaching English speaking skills using jigsaw tasks and role playing. The sample consisted
of thirteenth first-year students of the English program at Kalasin University, in the second semester
of the academic year 2016. They were selected by purposive sampling. The design of this research
was a one group pretest-posttest design. The research instruments included 12 lesson plans, an
English speaking ability test, and an attitude questionnaire. The experiment lasted 12 weeks, 3
hours a week, or 36 hours for all. The mean, standard deviation, percentage, and t-test for
dependent samples were employed to analyze the data.
The findings for this research were as follows;
1) the students’ pretest and posttest mean scores on English speaking ability test were
34.15 or 45.53percent and 65.07 or 86.76 percent respectively. The students’ posttest score was
higher than the set criteria of 70%. The posttest score was significantly higher than that of the
pretest.
2) The students’ attitude towards teaching English speaking skills using jigsaw tasks and
role playing were at a very good level.
Key Words: English speaking ability, jigsaw tasks and role playing, the students of English program
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ความเป็นมาของปัญหา
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลและเป็นภาษาทางการในการติดต่อสื่อสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ ใน
ปัจจุบันภาษาอังกฤษจึงมี อิทธิพลต่อการใช้ภาษาเพื่อการติดต่อสื่อสาร ดังที่ สุมิตรา อังวัฒนกุล (2540) กล่าวว่า
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่มีความสาคัญอย่างมากและเป็นที่นิยมใช้ติดต่อสื่อสารกันอย่างแพร่หลาย ทุก
ประเทศทั่วโลกมีการจัดการเรียนการสอนและใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้ ภาษาอังกฤษมี
ความสาคัญในการศึกษาระดับสูงทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากตาราวิชาการระดับสูงส่วนใหญ่ จัดพิมพ์ เป็น
ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2551: 41) ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการที่
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิก อาเซียน ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะด้านการศึกษา ดังนั้นสานักงานการอุดมศึกษาได้จั ดทาแผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนเพื่อเป็นแนวทางให้
สถาบันอุดมศึกษาได้ใช้แผนยุทธศาสตร์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในอนาคตไปสู่
สากล และนาประเทศให้มีความสามารถในการแข่งขันได้ โดยเฉพาะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการ
ประกอบอาชีพ ดังนั้น ภาษาอังกฤษได้เข้ามามีอิทธิพลและบทบาทที่สาคัญในการติดต่อสื่อสารรอย่างมากในวิถีชีวิต
ปัจจุบันของคนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น การศึกษา ธุรกิจ การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ การเมื องระหว่าง
ประเทศ และวัฒนธรรม ในประเทศไทยควรตระหนักและให้ความสาคัญต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
และควรส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาอีกด้วย
ทักษะการพูดเป็นทักษะที่สาคัญในการติดต่อสื่อสาร ดังเช่น ไบร์น (Byrne, 1988) ทักษะการพูดสื่อสาร
เป็นกระบวนการเกี่ยวข้องกับทักษะการรับรู้ (Receptive Skill) มีการผลิตภาษา (Productive Skill) ของผู้พูด โดย
ผู้พูดจะทาหน้าที่ส่งรหัส (Encode) หรือตีความในสารนั้น โดยอาศัยความซ้าซ้อน(Redundancy) ในตัวภาษาพูด
ความรู้ในเรื่องระบบภาษา มากกว่านั้น สิทโซโปลู (Tsitsopoulou, 1992) ได้กล่าวว่า ทักษะการพูดไม่ได้เป็นเพียง
การพูดออกเสียงตามโครงสร้างของประโยคเท่านั้น แต่จาเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจ ตลอดจนสามารถ
แสดงออกผ่านความรู้สึกได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย สรุปได้ว่า การสอนทักษะการพูดเป็นสิ่งสาคัญ อย่างยิ่งเนื่องจาก
ทักษะการพูดเป็นทักษะหนึ่งในการติดต่อสื่อสารผ่านทางคาพูด หรือแลกเปลี่ยนข้อมูล ในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ซึ่งแม้ว่าทักษะการพูดภาษาอังกฤษจะมีความสาคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเพียงใด แต่มีสาเหตุหลายประการที่เป็น
อุปสรรคทาให้การพูดไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร การจัดการเรียนการสอนที่ไม่เน้นการสอนเพื่อการสื่อสาร แต่เน้น
การเรียนแต่หลักหลักเกณฑ์ไวยากรณ์ คาแปล และการอ่านเพื่อความเข้าใจ และเพื่อให้สอบแข่งขันได้เป็นส่วนใหญ่
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมจิกซอว์และการแสดงบทบาทสมมติ ซึ่ง
1) กิจกรรมจิกซอว์ (jigsaw tasks) โดย คลิพเพล (Klippel, 1984) กล่าวคือ กิจกรรมจิกซอว์ เป็นกิจกรรมทางภาษา
เพื่อการสื่อสาร เป็นการเปิดโอกาสที่ดีสาหรับผู้เรียนภาษาในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและเพิ่มประสบการณ์ใน
การเรียนรู้ภาษา เข้าใจในตัวป้อน (input) และข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ในการผลิตภาษาและการเปลี่ยนแปลง
กฎเกณฑ์ภายในตัวภาษา อีกทั้งกิจกรรมจิกซอว์ยังเป็นกิจกรรมภาษาที่เน้นการสือ่ สารที่ดี และ 2) การแสดงบทบาท
สมมติ (role playing) เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ช่วยพัฒนาทักษะทาง
ภาษาแสดงออกทางพฤติกรรม ท่าทาง ลักษณะ และบทบาท โดยผู้เรียนสวมบทบาทและต้องแสดงบทบาทที่ได้รับใน
สถานการณ์ที่เป็นจริง มีการแก้ปัญหา โดยแสดงออกทั้งความรู้ ความคิด สติปัญญาและพฤติกรรม โดย ลาเดาส์
Ladousse (1997) กล่าวถึง การแสดงบทบาทสมมติไว้ดังนี้ 1) มีประสบการณ์ที่หลากหลายไปใช้ในการเล่นบทบาท
สมมติได้ 2) การแสดงบทบาทสมมติทาให้แสดงออกในสถานการณ์ต่าง ๆ ในรูปแบบของภาษาที่หลากหลาย 3)
ผู้เรียนต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพราะต้องการที่ใช้ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันได้ 4) การแสดงบทบาทสมมติช่วย
ให้ผู้เรียนหลายคนเพิ่มความกล้าแสดงออกมากขึ้น ขจัดความอาย 5) เป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน และ 6) เป็นเทคนิค
ในการสื่อสารที่ช่วยพัฒนาการใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้องและเพิ่มปฏิสัมพันธ์ที่ดี

1130

การจัดการเรียนการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมจิกซอว์และการแสดงบทบาทสมมติเป็นกิจกรรมที่
พัฒนาทักษะและใช้รูปแบบของภาษาที่หลากหลาย ในสถานการณ์ต่างๆ ที่มีบรรยากาศที่ดีต่อการจัดกิจกรรมเป็น
กิจกรรมที่สนุกสนานและมีความบันเทิง เน้นให้ผู้เรียนใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็น
เทคนิคและกลวิธีการสื่อสารที่ช่วยพัฒนาการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องตามโครงสร้างไวยากรณ์ เพิ่มปฏิสัมพันธ์ที่ดีใน
ห้องเรียนเนื่องจากผู้เรียนจะต้องทางานเป็นคู่หรือเป็นกลุ่ม ผู้เรียนถูกกระตุ้นทาให้สามารถพูดสื่อสารเพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ทางภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมจิก
ซอว์และการแสดงบทบาทสมมติเป็นการพูดสื่อสารผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ ทาให้ ผู้เรียนสามารถมีทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษได้อย่างดี สร้างความมั่นใจให้นักศึกษาในการพูดภาษาอังกฤษมากขึ้นและก่อให้เกิดแรงจูงใจในการพูด
ภาษาอังกฤษ อีกทั้งกิจกรรมจิกซอว์และการแสดงบทบาทสมมติเป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ฝึก ทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการทากิจกรรมที่ตั้งไว้
การพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยการศึกษาจากสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน
และศึกษาถึงความสาคัญและประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมจิกซอว์และการแสดงบทบาท
สมมติ ผู้ศึกษาค้นคว้าได้เล็งเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมจิกซอว์และการแสดงบทบาทสมมติ เป็น
วิธีหนึ่งที่สามารถช่วยพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ด้วยเหตุนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงสนใจศึกษาเรื่อง กิจกรรมจิกซอว์และการแสดงบทบาทสมมติ โดยนาแนวคิดและทฤษฎี
ของ พิคกะคานากีและฟาโลดูน (Pica, Kanagy&Falodun, 1993) และเชฟเทล และ เชฟเทล (Shaftel&Shaftel,
1967) มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยนาขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ของ ไบร์น (Byrne, 1990) มี 3 ขั้น
ดังต่อไปนี้ 1) ขั้นเสนอเนื้อหา (presentation stage) 2) ขั้นฝึกฝน (practice stage) 3) ขั้นใช้ภาษา (production
stage) และ ฮาร์เมอร์ (Harmer, 1992) มี 3 ขั้นตอนดังนี้ 1) การแนะนา (Introducing New Language) 2) การ
ฝึกใช้ภาษา (Practice) และ 3) การสื่อสาร (Communicative Activities) ในกิจกรรมที่ 1) กิจกรรมจิกซอว์ และ
กิจกรรมที่ 2) ประยุกต์ใช้ขั้นตอนของ เชฟเทล และ เชฟเทล (Shaftel & Shaftel, 1967) อันได้แก่ 1) เตรียมแสดง
(warm up the group) 2) เลือกผู้เล่นบทบาทต่างๆ (select participants) 3) จัดฉากการแสดง (set the stage)
4) เตรียมผู้เข้าชมและชี้แจงรายละเอียด (prepare observers) 5) แสดงบทบาทสมมุติ (enact) 6) อภิปรายและ
ประเมินผล (discuss and evaluate)7) แสดงเพิ่มเติม (reenact) 8) อภิปรายและประเมินผลใหม่ (discuss and
evaluate) และ 9) แลกเปลี่ยนประสบการณ์ (share experiences and generalize มาประยุกต์และปรับใช้เพื่อ
เป็นขั้นตอนในการสอนพูดภาษาอังกฤษ โดยทดลองกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561
ผู้วิจัยต้องการศึกษาว่าการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมจิกซอว์และการแสดงบทบาทสมมติ จะช่วย
พัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ระหว่างหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ และได้ทราบถึงเจตคติของนักศึกษาหลังได้รับการสอนพูดภาษาอังกฤษ
โดยใช้กิจกรรมจิกซอว์และการแสดงบทบาทสมมติอยู่ในระดับใด การศึกษาค้นคว้าหาคาตอบดังกล่าวจะเป็ น
แนวทางในการพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษอีกแนวทางหนึ่ง ซึ่งจะได้นาผลการศึกษาในครั้งนี้ไปเป็น
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนพูดภาษาอังกฤษในครั้งถัดไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมจิกซอว์และการแสดง
บทบาทสมมุติ ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน
2. เพื่อศึกษาเจตคติต่อการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมจิกซอว์และการแสดงบทบาทสมมุติ
ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประเภทของการวิจัย
การวิจัยเชิงทดลอง (experimental research)
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อาเภอ
นามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 10101205 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 2 ในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2559จานวน 13 คน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
3.1 แผนการจัดการเรียนรู้การสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมจิกซอว์และการแสดงบทบาท
สมมุติ จานวน 12 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 36 ชั่วโมง ซึ่งได้ผ่านการตรวจแก้ไข ทดลองใช้และปรับปรุง
แล้ว ซึ่งได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้เท่ากับ 1.00 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
พู ด ภาษาอั งกฤษ เป็ น แบบทดสอบที่ ผู้ วิ จั ย ได้ ส ร้ า งขึ้ น เพื่ อ วั ด ความสามารถในการพู ด ของนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1 ใช้วัดก่อนเรียนและหลังเรียน โดยประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินการพูดของ บาร์ทซ์ (Bartz,
1979: 18-22) ซึ่งมีทั้งหมด 5 ด้าน คือ 1) ความคล่องแคล่ว (Fluency) 2) ความเข้าใจ (Comprehensibility)
3) ปริมาณของข้อมูลที่สามารถสื่อสารได้ (Amount of Communication) 4) คุณภาพในการสื่อสาร (Quality of
Communication) และ 5) ความพยายามในการสื่อสาร (Effort of Communicate) และ เออร์ (Ur, 1996: 135)
1) ความถู ก ต้ อ งของการใช้ ภ าษา (Accuracy) และ 2) ความคล่ อ งแคล่ ว ในการใช้ ภ าษา (Fluency) ผ่ า นการ
ตรวจสอบและแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญมาแล้วได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 1.00 และ 3) แบบวัดเจตคติต่อการสอนพูด
ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมจิกซอว์และการแสดงบทบาทสมมุติ เป็นแบบวัดเจตคติ จานวน 20 ข้อ มี 5 ระดับ คือ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ผ่านการตรวจแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญมาแล้วได้ค่า
ดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 1.00
3.2 แบบทดสอบ
3.2.1 ศึกษาแนวทางการสร้างแบบทดสอบ พร้อมทั้งศึกษาจุดมุ่งหมายและสาระ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีพุทธศักราช 2558 แนวทางการสร้าง
แบบทดสอบวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมจิกซอว์และการแสดงบทบาทสมมุติ
3.2.2 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน
3.2.3 กาหนดเกณฑ์การตรวจคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ
โดยประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินของ บาร์ทซ์ (Bartz, 1979: 18-22) และ เออร์ (Ur, 1996: 135) ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 เกณฑ์การให้คะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ
เกณฑ์
ความถูกต้องของการใช้ภาษา
(Accuracy)

คะแนน
1
2
3
4

5

ความคล่องแคล่วในการใช้
ภาษา (Fluency)

1
2
3
4
5

ความเข้าใจ
(Comprehensibility)

1
2
3
4
5

คุณภาพ
ไม่พูดหรือพูดน้อยมากจนไม่สามารถเข้าใจได้ใช้โครงสร้างที่ถูกต้อง
ตามกฎเกณฑ์ของภาษาได้น้อยมาก
ใช้คาศัพท์ถูกต้องบางคา มีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการใช้โครงสร้าง
ไวยากรณ์พื้นฐานและพูดออกเสียงเป็นสาเนียงภาษาแม่ของผู้พูดอย่าง
ชัดเจน เป็นอุปสรรคต่อความเข้าใจในการฟังมาก
การใช้คาศัพท์ได้ในวงจากัด มีข้อผิดพลาดในการใช้โครงสร้าง
ไวยากรณ์อย่างเด่นชัดและมีการพูดออกเสียงที่แสดงถึงสาเนียงของ
ภาษาแม่ปะปนเล็กน้อยเป็นอุปสรรคต่อความเข้าใจในการฟังบ้าง
มีการใช้คาศัพท์ในวงกว้างขึ้น แต่ยังใช้โครงสร้างไวยากรณ์ผิดบ้างใน
บางครั้ง และมีการพูดออกเสียงแสดงถึงสาเนียงของภาษาแม่ปะปน
เล็กน้อย
แต่เป็นอุปสรรคต่อความเข้าใจในการฟังเพียงเล็กน้อย
มีการใช้คาศัพท์ในวงกว้างได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ไม่มี
ข้อผิดพลาดในการใช้โครงสร้างไวยากรณ์อย่างเด่นชัดและมีสาเนียง
การพูดเหมือนเจ้าของภาษาหรือมีสาเนียงภาษาแม่ปะปนเล็กน้อย แต่
ไม่เป็นอุปสรรคต่อความเข้าใจในการฟัง พูดถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของ
ภาษาทั้งหมด
มีการหยุดเว้นช่วงในการพูดที่ไม่เป็นธรรมชาติบ่อยมาก หยุดคิดนานๆ
และการพูดไม่ต่อเนื่อง ไม่สามารถพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ
หยุดพูดบ่อยครั้งและพูดสั้นๆ บางครั้งพูดขาดตอนยากต่อการเข้าใจ
ของผู้พูดอย่างชัดเจน เป็นอุปสรรคต่อความเข้าใจในการฟังมาก
มีการหยุดเว้นช่วงในการพูดที่ไม่เป็นธรรมชาติบ้าง หยุดคิดในบางครั้ง
การพูดไม่ต่อเนื่อง
ไม่ค่อยมีการหยุดเว้นช่วงในการพูดที่ไม่เป็นธรรมชาติ การพูดค่อนข้าง
ราบรื่น สามารถพูดสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เป็นการสนทนา
แลกเปลี่ยนข้อมูลสั้นๆ
สามารถพูดได้คล่องแคล่ว เข้าใจได้ง่ายและมีการสนทนาแลกเปลี่ยน
ข้อมูลได้อย่างยาวๆ ทาให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารอยู่ใน
ระดับดีมาก
ไม่สามารถพูดให้ผู้ฟังเข้าใจได้เลย
พูดให้ผู้ฟังเข้าใจได้เพียงเล็กน้อย เป็นคาๆ เป็นส่วนๆ
ไม่ตอ่ เนื่องและครบถ้วน
พูดให้ผู้ฟังเข้าใจได้เพียงบางส่วนบางวลี ใช้ประโยคง่าย ๆ สั้น ๆ
พูดให้ผู้ฟังเข้าใจได้เป็นส่วนใหญ่ เกือบทั้งหมด
พูดให้ผู้ฟังเข้าใจได้ทั้งหมด
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เกณฑ์
ปริมาณข้อมูลทีส่ ามารถ
พูดสื่อสารได้
(Amount of
Communication)
ความพยายามใน
การสื่อสาร
(Effort of
Communicate)

คะแนน
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

คุณภาพ
ไม่สามารถพูดให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้เลย
พูดให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้น้อยมาก
พูดให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้บ้าง พอสมควร
พูดให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้เป็นส่วนใหญ่
พูดให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหมด
ใช้ความพยายามน้อยมากในการพูดและไม่สนใจว่าผู้ฟังจะเข้าใจใน
สิ่งที่ตนพูด
ใช้ความพยายามในการพูดบ้าง แต่ไม่พยายามมากนักในการที่
จะพูดให้ผู้ฟังเข้าใจ
ใช้ความพยายามที่จะพูดให้ผู้ฟังจะเข้าใจ โดยพยายามพูดเสริมเพิ่มเติม
จากประโยคเติมบ้าง
มีความพยายามอย่างจริงจังเป็นพิเศษที่จะพูดให้ผู้ฟังเข้าใจ
มีความพยายามอย่างสูงเพื่อให้ผู้ฟังความเข้าใจชัดเจนจะพูดให้แจ่ม
แจ้งยิ่งขึ้นในสิ่งที่ตนจะพูดโดยเสริมเพิ่มเติมรายละเอียดมาก
มีความพยายามสูง มีความกระตือรือร้นเป็นพิเศษในการที่จะพูด
ให้ผู้ฟังเข้าใจในสิ่งที่ตนพูดให้แจ่มแจ้ง พยายามใช้ภาษาและท่าทาง
ในการพูด

3.2.4 นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ที่สร้างขึ้นตรวจสอบความถูกต้อง
โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ ที่มีตาแหน่งวิชาการ ชาวไทย 1 ท่าน หรือ อาจารย์ต่างประเทศเจ้าของภาษา
ที่จบสาขาภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก พร้อมประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษมากกว่า 5 ปี
จานวน 1 ท่าน ให้ข้อเสนอแนะด้านความเหมาะสมของเนื้อหากับจุดประสงค์การเรียนรู้แล้วนามาปรับปรุงแก้ไขตาม
3.2.5 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อคาถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (Index of Item-Objective Congruence: IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญจะพิจารณาลง
ความเห็นและให้คะแนน
ให้คะแนน +1 เมื่อไม่แน่ใจว่าองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกัน
ให้คะแนน 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกัน
ให้คะแนน -1 เมื่อเห็นว่าองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ไม่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกัน
3.2.6 นาแบบทดสอบในการพูดภาษาอังกฤษมาแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
3.2.7 นาแบบทดสอบ ที่แก้ไขถูกต้องแล้วนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินเก็บรวบรวมข้อมูลตามลาดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
4.1 ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษ ได้แก่ 1 แบบทดสอบปากเปล่า (Oral Test) จานวน 25 ข้อ และ 2 แบบทดสอบสนทนาเป็นคู่ โดย
แสดงบทบาทสมมติตามสถานการณ์ที่กาหนดให้ จานวน 2 สถานการณ์ ดาเนินการทดลองโดยใช้ผู้ประเมิน 2 ท่าน
ได้แก่ อาจารย์ชาวต่างประเทศ 1 ท่าน และผู้วจิ ัย 1 ท่าน รวมทั้งหมด 2 ท่าน
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4.2 ผู้วิจัยดาเนินการทดลอง โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้การสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมจิก
ซอว์และการแสดงบทบาทสมมุติ จานวน 12 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 36 ชั่วโมง
4.3 ทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แ บบทดสอบวัดความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษ เป็นชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน และใช้กรรมการประเมินความสามารถในการพูดชุดเดียวกันกับ
ทดสอบก่อนเรียน
4.4 วัดเจตคติต่อการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมจิกซอว์และการแสดงบทบาทสมมุติที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น ให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นต่อข้อความในแบบวัดเจตคติ
4.5 ตรวจให้คะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และแปลค่าคะแนนวัดเจตคติต่อการสอนพูด
ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมจิกซอว์และการแสดงบทบาทสมมุติ แล้วนาคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อใช้ใน
การสรุปและอภิปรายผลการทดลอง
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้นาคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมจิกซอว์
และการแสดงบทบาทสมมุติก่อนเรียนและหลังเรียน และคะแนนจากแบบวัดเจตคติที่มีต่อการสอนพูดภาษาอังกฤษ
โดยใช้กิจกรรมจิกซอว์และการแสดงบทบาทสมมุติ มาวิเคราะห์ด้วยวิธี การสถิติ ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
สาหรับข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
5.1 วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บวั ด ผลคะแนนทดสอบวั ด ความสามารถในการพู ด
ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมจิกซอว์และการแสดงบทบาทสมมุติก่อนเรียนและหลั งเรียน โดยใช้สถิติหาค่าเฉลี่ย
(Mean) ร้อยละ (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยใช้การทดสอบทีแบบไม่
อิสระ (t-test for Dependent Samples)
5.2 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาเจตคติต่อการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติ โดยหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) แล้วนามาแปลผลตามเกณฑ์การแปลผลการ
วัดเจตคติ
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยในครั้งนี้ สรุปจากการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรม
จิ ก ซอว์ แ ละการแสดงบทบาทสมมุ ติข องนั กศึ ก ษาก่อ นเรีย นและหลั งเรียนและคะแนนจากแบบวัดเจตคติของ
นั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ การสอนพู ด ภาษาอั งกฤษโดยใช้ กิ จ กรรมจิ ก ซอว์ แ ละการแสดงบทบาทสมมุ ติ สามารถแสดง
ผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ผลการศึกษาคะแนนความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมจิกซอว์และการแสดงบทบาท
สมมุติของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้ นปีที่ 1 จานวน 13 คน มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 34.15 คิดเป็น
ร้อยละ 45.53 และหลังเรียนเท่ากับ 65.07 คิดเป็นร้อยละ 86.76 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ของ
คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลังเรียนสูง กว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. เจตคติที่มีต่อการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมจิกซอว์และการแสดงบทบาทสมมุติ มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.88 แสดงว่า นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมจิกซอว์และการแสดง
บทบาทสมมุติ ในระดับดีมาก (x= 4.88)
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ตารางที่ 2 ผลการการเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมจิกซอว์และ
การแสดงบทบาทสมมุติของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน
การทดสอบ
N
ก่อนเรียน
13
หลังเรียน
13
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

S.D.
6.65
6.11

xˉ
34.15
65.07

t
2.78

จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมจิกซอว์และการ
แสดงบทบาทสมมุติของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1 ก่อนเรียนเท่ากับ 34.15 และค่าคะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนทดสอบหลังเรี ยนเท่ากับ 65.07 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมจิกซอว์และการแสดงบทบาทสมมุติของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน
พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาเจตคติตอ่ การสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมจิกซอว์และการแสดงบทบาทสมมุติ
ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1
การทดสอบ
เจตคติต่อการดภาษาอังกฤษ
โดยใช้กิจกรรมจิกซอว์และ
การแสดงบทบาทสมมุติ

N
13

ˉx
4.88

S.D.
0.12

ระดับเจตคติ
ดีมาก

ผลการศึกษาเจตคติที่มีต่อการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมจิกซอว์และการแสดงบทบาทสมมุติ
นักศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยเจตคติโดยรวมเท่ากับ 4.88 แสดงว่า นักศึกษามีเจตคติต่อการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมจิกซอว์และการแสดงบทบาทสมมุติอยู่ในระดับดีมาก

อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ข้อมูลความสามารถในการพูด อังกฤษและเจตคติต่อการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมจิกซอว์และการแสดงบทบาทสมมุติของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1 ผลการศึกษาสามารถ
นามาอภิปรายผลเป็นประเด็นต่าง ๆ ตามลาดับ
1. ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมจิกซอว์และการแสดงบทบาท
สมมุติของนักศึกษาสาขาวิชา ภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1 จานวน 13 คน มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 34.15 คิดเป็น
ร้อยละ 45.53 และหลังเรียนเท่ากับ 65.07 คิดเป็นร้อยละ 86.76 เมื่อทดสอบความแตกต่างของ ค่า เฉลี่ยของ
คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1 และจากคะแนนสอบก่อนเรียนของนักศึกษานั้นแสดงให้เห็นว่าความสามารถในการ
พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนทาการวิจัยอยู่ในระดับต่า แต่หลังจากที่ได้รับการจัดการเรียนการสนพูดโดยใช้
กิจกรรมจิกซอว์และการแสดงบทบาทสมมุติ ทาให้นักศึกษาสามารถพูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี คล่องแคล่ว และ
ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ที่เป็นเช่นนี้เพราะผู้วิจัยได้ทาการทดลองตามขั้นตอนที่ถูกต้องและชัดเจนและได้ทา อีกทั้ง 1)
กิจกรรมจิกซอว์ โดย พิคกะคานากีและฟาโลดูน (Pica, Kanagy&Falodun, 1993) เป็นกิจกรรมทางภาษาที่ต้อง
แลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านการสื่อสาร โดยการทางานร่วมกัน เช่น คู่ (pair work) หรือ กลุ่ม (group work) ในขณะที่
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ผู้เรียนแต่ละคนต่างมีบางส่วนของข้อมูลเท่านั้น ต้องเจรจาหรือพูดสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน แล้วนา
ข้อมูลที่ได้มารวบรวมให้เป็นเรื่องราวที่สมบูรณ์เพียงเรื่องเดียว ในขณะทากิจกรรมจิกซอว์ ผู้เรียนเป็นทั้งผู้ให้ข้อมูล
และขอข้อมูลซึ่งเป็นการสื่อสารสองทาง (two-way communication) มีการแก้ปัญหาหรือจัดเรียงเรื่องราวต่างๆ
ส่งเสริมการเจรจาต่อรองทางภาษา (negotiation) เพราะผู้เรียนทั้งสองต่างให้และรับข้อมูลในขณะเดียวกัน เมื่อทา
กิจกรรมเสร็จ คาตอบมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น ในขณะที่ 2) แสดงบทบาทสมมุติ ตามทฤษฎีของเชฟเทล และ เชฟ
เทล (Shaftel&Shaftel, 1967: 67-71) คือ การนาเสนอสถานการณ์ปัญหาและบทบาทสมมติ ที่มีลักษณะเป็นจริง
และมีระดับความยากง่ายเหมาะสมกับวัยและความสามารถของผู้เรียน คัดเลือกตัวผู้แสดง หรือให้ผู้เรียนอาสาสมัคร
แล้ ว แต่ ค วามเหมาะสมกั บ การวิ นิ จฉั ย ของผู้ ส อน การติ ด ตั้ งหรื อ จั ด ฉากการแสดง จั ด ได้ ต ามความพร้ อ มและ
สภาพการณ์ที่เป็นอยู่ เตรียมผู้สังเกตการณ์ ก่อนการแสดงต้องเตรียมผู้ เข้าร่วมชมการแสดงและชี้แจงจุดประสงค์ ผู้
แสดงเป็นตัวละครที่มีบทบาทสาคัญมากที่สุด ที่จะสื่อหรือทาให้ผู้ชมเข้าใจเรื่องราว สถานการณ์ หรือเหตุการณ์ ผู้
แสดงจะต้องแสดงออกตามบทบาทที่ตนได้รับให้ดีที่สุด อภิปรายและประเมิ นผล การอภิปรายผลส่วนใหญ่จะ
แบ่งเป็นกลุ่มย่อย ออกความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ การแสดง และควรเปิดโอกาสให้ผแู้ สดงได้แสดง ความคิดเห็น
ด้วย อภิปรายและประเมินผลอีกครั้ง หลังจากการแสดงเพิ่มเติม กลุ่มควรอภิปราย และประเมินผลเกี่ยวกับการ
แสดงครั้งใหม่ด้วย แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสรุปการเรียนรู้ แต่ละกลุ่มสรุปผลการอภิปรายของกลุ่มตน และหา
ข้อสรุปรวมร่วมกัน
การสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมจิกซอว์และการแสดงบทบาทสมมุติ ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาความสามารถในทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่เพิ่มขึ้นได้อย่างชัดเจน ผู้เรียนมีการใช้ภาษาในการ
สื่อสาร มีความสนใจและใส่ใจต่อการจัดการเรียนสอน และมีทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่เ พิ่มขึ้นโดยพู ด ผ่ า น
ความคิดหรือความรู้สึกออกมาได้ (inner) มีการใช้ภาษา น้าเสียงและอากัปกิริยาท่าทางที่ถูกใช้ประกอบการพูดได้
อย่างเหมาะสม ผลสัมฤทธิ์วัดได้จากคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อน ซึ่งกิจกรรมจิกซอว์และการแสดงบทบาทสมมุติเป็น
ทั้งสองกิจกรรมนี้เป็นแนวทางที่สาคัญในการพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
นอกจากนี้การสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมจิกซอว์และการแสดงบทบาทสมมุติ มีการสอนโดยมี
ระบบและขั้นตอนการสอนพูดที่มีประสิทธิภาพ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดของไบร์น (Byrne, 1990) เสนอขั้นตอนการ
สอนพู ด มี 3 ขั้ น ตอน ดั ง นี้ 1) ขั้ น เสนอเนื้ อ หา (presentation stage) เป็ น ขั้ น ตอนที่ ที่ ผู้ เ รี ย นจ าเป็ น ต้ อ งเพิ่ ม
ความสามารถทางด้านภาษา ซึ่งนาเสนอเนื้อหานี้ ผู้สอนต้องเสนอในรูปของบริบทการใช้ภาษาต่างๆ มีเป้าหมายที่
สาคัญคือทักษะในการใช้ภาษา ผู้สอนควรสอนให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างถ่องแท้ เพราะผู้เรียนต้องนา
ความรู้นี้ไปใช้ในการฝึกในขั้นถัด ไป 2) ขั้นฝึกฝน (practice stage) หลังผู้สอนนาเสนอเนื้อหาในรูปของบริบทแล้ว
เป็นขั้นตอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษา เป็นการฝึกแบบควบคุม โดยผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกออกเสียงตามทั้งชั้น
การฝึกแบบกลไกหรือแบบเปลี่ยนโครงสร้างประโยค เป็นการฝึกให้ผู้เรียนเข้าใจกฎเกณฑ์ไวยากรณ์ มีการฝึกใช้ภาษา
ที่เกิดจากความเข้าใจ ในขั้นตอนนี้ วัตถุประสงค์ที่สาคัญคือความถูกต้องในการใช้ภาษาเป็นสาคัญ 3) ขั้นใช้ภาษา
(production stage) เป็นขั้นที่ผู้สอนเพียงเป็นผู้ให้คาแนะนาหรือให้คาปรึกษา เปิดโอกาสให้ผู้เรียนนาทักษะความรู้
ทางภาษามาใช้ในการพูดสื่อสารได้อย่างอิสรเสรี ในการฝึกในขั้นตอนนี้นั้นมีจุดประสงค์เพื่อฝึกความคล่องแคล่วของ
การใช้ภาษาและความสามารถในการสื่อความหมายเป็นสาคัญ นอกจากนั้น ฮาร์เมอร์ (Harmer, 1992: 50) เสนอ
ขั้นตอนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ไว้ 3 ขั้นตอนดังนี้ 1) การแนะนา (Introducing New Language) ในขั้นนี้
ผู้สอน ชี้แนะ และให้ความรู้เรื่องกฎเกณฑ์ทางภาษาที่ผู้เรียนไม่เคยเรียนมาก่อน โดยทีผ่ ู้สอนจะต้องเสนอให้ผู้เรียนได้
เข้าใจถึงความหมายของการใช้ตลอดจนรูปแบบของโครงสร้างนั้น ๆ โดยการนาเสนอนีค้ วรอยู่ในรูปของบริบทการใช้
ภาษา ได้แก่ การเล่าเรื่องหรือสถานการณ์ เป็นต้น 2) การฝึกภาษา (Practice) ในขั้นนี้ผู้เรียนจะได้ฝึกการใช้ภาษา
แต่จะเป็นการฝึกแบบควบคุมการใช้ภาษา ได้แก่ การฝึกอ่านออกเสียง กิจกรรมพูดหาข้อมูลที่ขาดหาย เกม เป็นต้น
3) การสื่อสาร (Communicative Activities) ในขั้นตอนนีผ้ ู้เรียนจะได้ฝึกการใช้ภาษาในสถานการณ์จริงได้ใช้ภาษา
ได้อิสระมากขึ้น ตัวอย่างของกิจกรรมเพื่อการสื่อสาร ได้แก่ กิจกรรมการแก้ปัญหา การแสดงบทบาทสมมุติ เป็นต้น
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การแสดงบทบาทสมมุติ ตามขั้นตอนการสอนของเชฟเทล และ เชฟเทล (Shaftel & Shaftel, 1967)
ได้แก่ 1) เตรียมความพร้อม (warm up the group) เป็นขั้นตอนที่ผู้สอนนาเสนอสถานการณ์ต่างๆ 2) เลือกผู้แสดง
(select participants) เป็ น เลื อ กผู้ เ รี ย นมาแสดงตามตามบทบาทที่ ไ ด้ รั บ 3) จั ด ฉากแสดง (set the stage)
4) เตรียมผู้ชมและชี้แจงรายละเอียด (prepare observers) 5) การแสดงบทบาทสมมุติ (enact) เป็นขั้นที่สาคัญ
อย่างมากที่สุด ผู้แสดงได้รับบทบาทและต้องเล่นบทบาทที่ได้รับอย่างดีที่สุด 6) อภิปรายและประเมินผล (discuss
and evaluate) ร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายโดยลงความคิดเห็นและระดมความคิด เกี่ยวกับการแสดงบทบาทที่
ได้รับของผู้แสดง เกี่ยวกับสถานการณ์การแสดงในแต่ละบทบาทที่ได้รับของผู้แสดง และเปิดโอกาสให้ผู้แสดงร่วม
อภิปรายร่วมกัน 7) แสดงเพิ่มเติม (reenact) 8) อภิปรายและประเมินผลการแสดงครั้งใหม่อีกครั้ง (discuss and
evaluate) และ 9) แลกเปลี่ยนประสบการณ์ (share experiences and generalize) แลกเปลี่ยนประสบการณ์
และสรุปการเรียนรู้ เป็นการหาข้อสรุปผลหรืออภิปรายของแต่ละกลุ่มและหาข้อสรุปร่วมกัน
การสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมจิกซอว์และการแสดงบทบาทสมมุติมีกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนสามารถฝึกใช้ภาษาได้อย่างเต็มศักยภาพในสถานการณ์จริงอย่างเต็มที่ มีขั้นตอนที่
ชั ด เจน ผู้ เ รี ย นมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ซึ่ ง กั น และกั น ผ่ า นการท ากิ จ กรรม โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ แ นวคิ ด ขั้ น ตอนการสอนพู ด
ภาษาอังกฤษของ ไบร์น (Byrne, 1990) มี 3 ขั้นดังต่อไปนี้ 1) ขั้นเสนอเนื้อหา (presentation stage) 2) ขั้นฝึกฝน
(practice stage) 3) ขั้นใช้ภาษา (production stage) และ ฮาร์เมอร์ (Harmer, 1992) มี 3 ขั้นตอนดังนี้ 1) การ
แนะนา (Introducing New Language) 2) การฝึก ใช้ภาษา (Practice) และ 3) การสื่อสาร (Communicative
Activities) สรุปขั้นตอนได้ดังนี้ ในกิจกรรมที่ 1) กิจกรรมจิกซอว์ มี 3 ขั้นตอนในการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมจิกซอว์ ดังนี้ คือ 1) ขั้นนาเสนอเนื้อหาทางภาษา (presentation new language stage) 2) ขั้นฝึกใช้ภาษา
(practice stage) 3) ขั้นใช้ภาษาในการสื่อสาร (production stage) และ กิจกรรมที่ 2) ประยุกต์ใช้ขั้นตอนของ
เชฟเทล และ เชฟเทล (Shaftel & Shaftel, 1967) อันได้แก่ 1) เตรียมแสดง (warm up the group) 2) เลือกผู้
เล่ น บทบาทต่ า งๆ (select participants) 3) จั ด ฉากการแสดง (set the stage) 4) เตรี ย มผู้ เ ข้ า ชมและชี้ แ จง
รายละเอียด (prepare observers) 5) แสดงบทบาทสมมุติ (enact) 6) อภิปรายและประเมินผล (discuss and
evaluate)7) แสดงเพิ่ ม เติ ม (reenact) 8) อภิ ป รายและประเมิ น ผล ใหม่ (discuss and evaluate) และ
9) แลกเปลี่ยนประสบการณ์ (share experiences and generalize) ทั้งนี้ การแสดงบทบาทสมมุติ ซึ่งขั้นตอนตาม
แนวคิดของเชฟเทล และ เชฟเทล (Shaftel & Shaftel, 1967) เป็นขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนพูดที่มีขั้นตอน
กระตุ้ น ผู้เ รียนให้ใ ช้ ภ าษา (Elicitation) ที่ เ ด่ น ชั ด มี ขั้ น ตอนการฝึก หรือ การดาเนิ นการสอน (Presentation) ที่
เหมาะสม ผู้เรียนได้ฝึกได้ฝึกใช้ภาษา และมีการจัดขั้นตอนที่เป็นระบบมีประสิทธิภาพต่อการสอนภาษา
5.2 นักศึกษาที่ได้รับการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมจิกซอว์และการแสดงบทบาทสมมุติ มีคะแนน
เฉลี่ยเจตคติต่อการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมจิกซอว์และการแสดงบทบาทสมมุติ ในระดับดีมาก 4.88
เหตุที่เป็น เช่นนี้เพราะว่า กิจกรรมจิกซอว์และการแสดงบทบาทสมมุติ เป็นกิจกรรมที่ความสนุกสนาน ไม่เครียด
ผู้เรียนได้แสดงออกและใช้ภาษาสื่อสารจริง ผ่านทางความรู้สึกนึกคิด น้าเสียง ลีลา ท่า ทางหรือลักษณะที่แสดง
ออกมา ในหลากหลายสถานการณ์ที่เกิดขึ้น มีการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา อีกทั้งมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี เพราะได้ทางาน
เป็นคู่หรืกลุ่ม ทั้งนี้ ซาวิยอน (Savignon, 1991: 110) ได้ให้ความสาคัญของเจตคติว่า เป็นตัวแปลที่สาคัญที่สุดที่มี
ส่งผลต่อการเรียนรู้ของภาษาที่สอง เพราะเมื่อมีเจตคติที่ดีต่อสิ่งที่เรียนแล้ว จะทาให้มีความรู้สึกที่ดีต่อการเรียน อีก
ทั้งเจตคติกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษา นาไปสู่ความพยายามและประสบผลสาเร็จ
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สรุปได้ว่าการจัดการเรียนการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมจิกซอว์และการแสดงบทบาทสมมุติ ซึ่ง
การพูดเป็นลักษณ์ทางภาษาในการสื่อสารมีกระบวนการเรียนรู้ อย่างเป็นขั้นตอน, ระบบและกลไก กิจกรรมจิกซอว์
และการแสดงบทบาทสมมุติ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสนใจ กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความกระตือรือร้น และพัฒนา
ความสามารถทักษะด้านการพูดเพื่อการสื่อสาร มีการสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพมากกว่านั้นคะแนนของนักเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อีกทั้งผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมจิกซอว์และการแสดง
บทบาทสมมุติ

สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้สรุปได้ว่ากระบวนการจัดการเรียนการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมจิกซอว์และการ
แสดงบทบาทสมมุติ เป็นกิจกรรมที่ทาให้ นักศึกษามีความทักษะ, ความรู้, ความท้าทายในการใช้ภาษา, มีความ
สนุกสนานและเพลิดเพลิน และประทับใจในการจัดการเรียนการสอนพูดภาษาอังกฤษ นักศึกษาเกิดความมั่นใจใน
การพูดภาษาอังกฤษและมีความพึงพอใจในระดับที่ดีต่อกิจกรรมที่ผู้วิจัยได้จัดขึ้น
จากผลการวิจัยครั้งนี้สรุปได้ว่า นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมจิกซอว์
และการแสดงบทบาทสมมุติ ในระดับดีมาก (x= 4.88) และนาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาทักษะในการพูด และยังส่งผลต่อ
การพัฒนาความสามารถในการพูดในระดับที่สูงขึ้นไป

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. นากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมจิกซอว์และการแสดงบทบาทสมมุติ
ไปสอนในระดับชั้นปีอื่น ๆ ที่สูงขึ้นไป โดยควรปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับระดับ วัย, ความสามารถ, ความเหมาะสม,
สถานการณ์และความสนใจของผู้เรียน
2. ควรนากิจกรรมสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมจิกซอว์และการแสดงบทบาทสมมุติมาใช้เป็น
กิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนที่ทาให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และมีความคิดอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาทัก
ทักษะการพูด อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ทาให้ผู้เรียนตื่นตาตื่นใจ บรรยากาศสนุกสนาน และกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้
ภาษาอย่างแท้จริง
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. มีการวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถในทักษะอื่น ๆ ร่วมกันเช่น ทักษะการฟัง, ทักษะการอ่าน และทักษะ
การเขียน
2. มีวิจัยเพื่อบูรณาการและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพูดกิจกรรมจิกซอว์และการแสดงบทบาทสมมุติ
ในการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ภาษาอื่น ๆ เนื่องจากการวิจัยและกิจกรรมดังกล่าว สามารถพัฒนาได้
ทักษะการเรียนภาษาครบทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ 1) ทักษะฟัง 2) ทักษะพูด 3) ทักษะอ่านและ 4) ทักษะเขียน
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การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้
แบบภาระงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
The Development of English Writing Ability Using Task-based Learning
of Undergraduate Students at Kalasin University
ศุภชัย ศรีหาตา1
Suphachai Srihata
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้
การเรียนรู้แบบภาระงาน และศึกษาเจตคติของผู้เรียนที่มีต่อการสอนการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบ
ภาระงานของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 จานวน 13 คนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา การเขียนตามรูปแบบ ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยการสุ่มแบบกลุ่ม แบบแผนการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้การสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้
การเรียนรู้แบบภาระงาน แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ และแบบวัดเจตคติต่อการสอน
เขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบภาระงาน การดาเนินการทดลองใช้ระยะเวลา 12 สัปดาห์ๆละ 3 ชั่วโมง
รวมทั้งหมด 36 ชั่วโมง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การ
ทดสอบทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านการเขียน
ภาษาอังกฤษก่อนเรียนเท่ากับ 10.61 คิดเป็นร้อยละ 42.44 และหลังเรียนเท่ากับ 20.61 คิดเป็นร้อยละ 82.44 เมื่อ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพบว่าความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบภาระงาน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และ 2) นักศึกษามีเจตคติต่อการสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบภาระงาน
อยู่ในระดับดี
คาสาคัญ : การสอนเขียนภาษาอังกฤษ การเรียนรู้แบบภาระงาน เจตคติ
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ABSTRACT
The purposes of this research were to study and compare the English writing ability using
task-based learning of the English program third-year students before and after the intervention
and to study the students’ attitude towards teaching English writing using task-based learning. The
sample consisted of 1 3 third year students of English program at Kalasin University, in the first
semester of the academic year 2018. They were selected by cluster random sampling. The design
of this research was a one group pretest-posttest design. The research instruments included 12
lesson plans, an English writing ability test, and an attitude questionnaire. The experiment lasted
12 weeks, 3 hours a week, or 36 hours for all. The mean, standard deviation, percentage, and
t-test for Dependent Samples were employed to analyze the data. The findings for this research
were as follows: 1) the students’ pretest and posttest mean scores on English writing ability were
10.61 or 42.44 percent and 20.61 or 82.44 percent respectively. The posttest score was higher
than that of the pretest; and 2) The students’ attitude towards teaching English writing ability using
task-based learning was at a good level.
Keyword(s): Teaching English writing, Task-Based learning, Attitude
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บทนา
ในปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารและมีความสาคัญกับการใช้ชีวิตประจาวัน
เพราะกฎบัตรอาเซียนได้กาหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารและการท างาน
ราชการของอาเซีย น กระทรวงศึก ษาธิ ก าร (2551) ได้ ก าหนดนโยบายให้ภ าษาอั งกฤษมีค วามสาคัญที่ จะเป็น
เครื่องมือในการสื่อสารอย่างหนึ่งในการศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การเรียนรู้ด้านวั ฒนธรรม
อีกทั้งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2551: 41) ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการเข้าร่วมประชาคม
อาเซียนว่าจะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และโดยเฉพาะด้านการศึกษา ดังนั้น
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อีกทั้งเพื่อเป็นแนวทางให้สถาบันอุดมศึกษาได้ใช้แผนยุทธศาสตร์
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ไปสู่สากล และสามารถนาประเทศให้มีความสามารถ
ในการแข่งขันได้ โดยเฉพาะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการประกอบอาชีพทั้งภายในและภายนอก
ประเทศได้
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อ ให้เ ท่าทั นกับสากลและเล็ งเห็ น
ความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการศึกษา นาไปสู่การพัฒนาการจัดการศึ กษาในหลักสูตร
ศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ(หลั ก สู ต รใหม่ 2558)ขึ้ น โดยหลั ก สู ต รมุ่ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะและ
สอดคล้องกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในฐานะนักปฏิบัติงานทางภาษาที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ
มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและ
อธิ บ ายความต้อ งการทางด้ านการใช้ ภาษาอั งกฤษ รวมทั้ งประยุ กต์ ความรู้ทั กษะและกระบวนการ ในการใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา สามารถบูรณาการความรูใ้ นสาขาวิชาภาษาอังกฤษกับความรูใ้ นศาสตร์อนื่ ๆ
ที่เกี่ยวข้องรวมถึง มีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ
การสอนการเขียนแบบภาระงานเป็นวิธีสอนวิธีหนึ่งที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติด้านการเขียนภาษาอังกฤษ
การจัดการเรียนรู้โดยวิ ธีนี้เป็นการเรียนรู้ภาษาโดยใช้ภาระงานเป็นสื่อกลางซึ่งผู้เรียนต้องเข้าใจขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน โดยแต่ละขั้นตอนของกิจกรรมจะมีการจูงใจและท้าทายผู้เรียนให้ปฏิบัติงานจนทาให้เกิดเป็นชิ้นงาน ซึ่ง
ในขณะปฏิบัติงานนั้น ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาได้อย่างอิสระ และมุ่งเน้นเรื่องความหมายมากกว่าความถูกต้อง งาน
ปฏิบัตินี้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถคิดเป็นระบบ และรู้วิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
และสามารถทาให้ผู้เรียนเขียนได้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง การเรียนรู้แบบภาระงานเป็นการนาความรู้ที่ได้เรียน
แล้วมาเพิ่มพูนด้วยการฝึกใช้ภาษา ทาให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการการเขียน มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมากขึ้น ฝึกการ
แก้ปัญหา มีความสนุกสนานและเกิดความท้าทายในการปฏิบัติงาน (Willis, 1996: 130-131)
ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรายวิชาการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ส่วนมากอยู่ใน
ระดับที่ต่า ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย คือร้อยละ 70 (กลุ่มงานวิชาการและงานทะเบียน.
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 2560) ผู้เรียนส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ไม่ค่อยดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะการเขียน
ภาษาอังกฤษ ผู้เรียนยังขาดความกระตือรื อร้นในการเรียน ถึงแม้ว่าจะแจ้งเห็นถึงประโยชน์และความสาคัญของ
ภาษา แต่ผู้เรียนก็ยังไม่สามารถเรียนรู้และเขียนประโยคภาษาอังกฤษได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนไม่สามารถ
เลือกใช้โครงสร้างทางไวยากรณ์และคาศัพท์ได้ถูกต้อง ผู้เรียนยังสับสนกับการเรียบเรียงลาดับความคิดด้านการเขียน
ประโยค ทาให้ไม่สามารถเขียนตามแนวคิดของตนเองได้ เกิดความย่อท้อต่อการเรียนรู้และมีทัศนคติต่อการเขียนว่า
เป็นสิ่งที่ยาก
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การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยได้ศึกษาจากสภาพปัญหาการจัดการเรียนการ
สอนและศึกษาถึงความสาคัญและประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้ ผู้ศึกษาค้นคว้าได้เล็งเห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบ
ภาระงาน เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ด้วยเหตุนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงสนใจศึกษาเรื่อง วิธีการเรียนรู้แ บบภาระงาน (Taskbased Learning) โดยน าขั้ น ตอนการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบภาระงานของเอลลิ ส (Ellis, 2003: 244-262) ซึ่ ง มี 3
ขั้ น ตอน มาปรั บ ใช้ คื อ ขั้ น เตรี ย มปฏิบั ติงาน ขั้ น ระหว่ า งปฏิบั ติงาน และขั้ น หลั งปฏิบั ติงาน โดยใช้ ส อนเขียน
ภาษาอังกฤษกับนักศึกษาสาขาวิ ชาภาษาอั งกฤษชั้ น ปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการเขียนตามรู ป แบบ
เนื่องจากเป็นรายวิชาที่อยู่ในระหว่างการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ผู้วิจัยต้องการศึกษาว่า
การสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบภาระงาน ช่วยพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระหว่างหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ และได้
ทราบถึงเจตคติของนักศึกษาหลังได้รับการสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบภาระงานอยู่ในระดับใด
การศึกษาค้นคว้าหาคาตอบดังกล่าวจะเป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษอีก
แนวทางหนึ่ง ซึ่งจะได้นาผลการศึกษาในครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนกับนักศึกษาที่เรียนรายวิชา
การเขียนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบภาระงาน
ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน
2.2 เพื่อศึกษาเจตคติของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนรู้แบบภาระงาน ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นปีที่ 3
วิธีดาเนินการการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้น ปีที่ 3 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เขต
พื้นที่นามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา การเขียนตามรูปแบบ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
จานวน 13 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้การสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้ก าร
เรียนรู้แบบภาระงาน จานวน 12 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 36 ชั่วโมง ซึ่งได้ผ่านการตรวจแก้ไข ทดลองใช้
และปรั บปรุงแล้ว ซึ่ งได้ ค่ าดั ชนี ความสอดคล้อ งของแผนการจัดการเรีย นรู้เ ท่า กับ 1.00 และแบบทดสอบวัด
ความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบอัตนัยที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเพื่อวัดความสามารถด้าน
การเขียนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 ใช้วัดก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เกณฑ์การประเมินของ
โคเอิน (Cohen, 1998: 89) มีทั้งหมด 5 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านการจัดเรืองเนื้อหา ด้านคาศัพท์ ด้านไวยากรณ์
และด้ านกลวิ ธี การเขี ย น ข้ อ สอบมี จานวน 1 ข้ อ 25 คะแนน ผ่ า นการตรวจสอบและแก้ไขจากค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญมาแล้วได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 1.00 และสุดท้ายคือแบบวัดเจตคติต่อการการสอนเขียนภาษาอังกฤษ
โดยใช้การเรียนรู้แบบภาระงาน เป็นแบบวัดเจตคติ จานวน 20 ข้อ มี 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ ง เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ผ่านการตรวจสอบให้คาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญแล้วนามาปรับปรุงแก้ไข
มาแล้วได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 1.00

1144

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิ จัยครั้ งนี้ ได้แก่ 1) ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ด้วยแบบทดสอบวั ด
ความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบภาระงานที่กาหนดมาให้ ความยาว 150 – 180 คา
จานวน 1 ข้อ คะแนนเต็ม 25 คะแนน ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 2) ผู้วิจัยดาเนินการทดลอง โดยผู้วิจัยเป็นผู้ทดลองสอน
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้การสอนเขียนภาษาอัง กฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบภาระงาน ที่
ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น จ านวน 12 แผนๆ ละ 3 ชั่ ว โมง รวมทั้ ง สิ้ น 36 ชั่ ว โมง 3) ทดสอบหลั งเรี ย น (Posttest) ด้ ว ย
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษชุดเดิมที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน ความยาว 150 – 180 คา
จ านวน 1 ข้ อ คะแนนเต็ ม 25 คะแนน ใช้ เ วลาในการทดสอบ 1 ชั่ ว โมง และ 4) วั ด เจตคติ ต่ อ การสอนเขี ย น
ภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบภาระงานของนักศึกษาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 ด้วยแบบวัดเจตคติที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ตามแบบวัดมาตราส่วนแบบประเมินค่าของริเคิร์ท จากนั้นทาการตรวจ และแปลค่าคะแนนวัดเจตคติต่อการสอน
เขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การการเรียนรู้แบบภาระงาน แล้วนาผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อใช้ในการสรุป
และอภิปรายผลการทดลอง
การวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ผู้วิจัยได้นาคะแนนที่ได้จากการทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียน
ภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบภาระงานของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนจากกลุ่มตัวอย่าง และคะแนนจาก
แบบวัดเจตคติที่มีต่อการสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบภาระงาน ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1) วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาความสามารถด้านการเขียนภาษาอั งกฤษของนักศึ กษาโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การทดสอบทีแบบไม่อิสระ (t-test for Dependent
Samples) ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติสาหรับข้อมูลทางสังคมศาสตร์ และ 2) วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาเจตคติ
ต่อการสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การการเรียนรู้แบบภาระงานโดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้ว
นามาแปลผลตามเกณฑ์การแปลผลการวัดเจตคติ
การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษในครั้งนี้ประกอบด้วย การ
หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบวัดความสามารถด้านการเขียน ภาษาอังกฤษ แบบทดสอบย่อยในแต่ละ
แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบวัดเจตคติต่อการสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบภาระงานโดยใช้ค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับจุดประสงค์ (IOC) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 117) และวิเคราะห์หาค่า
ความเชื่อมั่น (Reliability) ของการตรวจให้คะแนนของผู้ตรวจให้คะแนน
สถิติพื้นฐาน คานวณโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistical
Package for the Social Sciences: Windows) ในการคานวณหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนก่อนและหลัง
เรียน ด้วยวิธีสอบที แบบไม่อิสระ (t-test for Dependent Samples) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติสาหรับ
การวิจัยทางสังคมศาสตร์
ผลการศึกษา
ผลการวิจัยในครั้งนี้ สรุปจากการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถด้า นการเขีย นภาษาอั งกฤษของ
นักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนและคะแนนจากแบบวัดเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อการสอนเขียนภาษาอังกฤษโดย
ใช้การเรียนรู้แบบภาระงาน สามารถแสดงผลการวิจัยได้ ดังนี้
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ตารางที่ 1 ผลการการเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบภาระงาน
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน
การทดสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน

N
13
13

xˉ
10.61
20.61

S.D.
0.87
1.50

ร้อยละ
42.44
82.44

*t
1.78

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาคะแนนความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบภาระงาน
ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 จานวน 13 คน มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 10.61 คิดเป็นร้อยละ
42.44 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 20.61 คิดเป็นร้อยละ 82.44
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาเจตคติตอ่ การสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบภาระงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3
การทดสอบ
เจตคติต่อการสอนเขียนภาษาอังกฤษ
โดยใช้การเรียนรู้แบบภาระงาน

N
13

ˉx
4.48

S.D.
0.18

ระดับเจตคติ
ดี

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาเจตคติที่มีต่อการสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบภาระงานพบว่า
นักศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยเจตคติโดยรวมเท่ากับ 4.48 แสดงว่า นักศึกษามีเจตคติต่อการสอนเขียนภาษาอังกฤษโดย
ใช้การเรียนรู้แบบภาระงาน อยู่ในระดับ ดี
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้สรุปได้ว่ากระบวนการสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบภาระงานของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผลการศึกษาคะแนนความสามารถด้านการ
เขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบภาระงานของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 จานวน 13 คน มี
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 10.61 คิดเป็นร้อยละ 42.44 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 20.61 คิดเป็นร้อยละ
82.44 ผลการศึกษาเจตคติที่มีต่อการสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบภาระงานพบว่า นักศึกษามีค่า
คะแนนเฉลี่ยเจตคติโดยรวมเท่ากับ 4.48 แสดงว่า นักศึกษามีเจตคติต่อการสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้
แบบภาระงาน อยู่ในระดับ ดีผู้เรียนมีความประทับใจในการจัดการเรียนการสอน มีความกระตือรือร้นในการทางาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทางานร่ วมกับเพื่อนในกลุ่มเป็นอย่างดี และมีความพึงพอใจใน
ระดับที่ดีต่อกิจกรรมที่ผู้วิจัยได้จัดขึ้น นักศึกษาเกิดความมั่นใจในการเขียนภาษาอังกฤษที่ดี จากผลการวิจัยครั้งนี้
สรุปได้ว่า นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบภาระงานสามารถนาความรู้ ที่ได้
ไปพัฒนาทักษะด้านการเขียนประเภทอื่น ๆ และยังส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถในการเขียนในระดับที่สูงยิ่ง ๆ
ขึ้นไป
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อภิปรายผล
จากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ความสามารถด้ า นการเขี ย นภาษาอั ง กฤษและเจตคติ ต่ อ การสอนเขี ย น
ภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบภาระงานของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 ผลการศึกษาสามารถ
นามาอภิปรายผลเป็นประเด็นต่าง ๆ ตามลาดับ
1. ผลการศึกษาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3
จานวน 13 คน พบว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 10.61 คิดเป็นร้อยละ 42.44 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
เท่ากับ 20.61 คิดเป็นร้อยละ 82.44 เมื่อทดสอบหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
พบว่า ความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนซึ่งมีความสอดคล้อ งกับ
สมมติฐานข้อที่ 1 และจากคะแนนสอบก่อนเรียนของนั กศึกษานั้นแสดงให้เห็นว่าความสามารถด้านการเขียนของ
นักศึกษาก่อนทาการวิจัยอยู่ในระดับต่า แต่ภายหลังจากที่ได้รับการเรียนการสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้ การ
เรียนรู้แบบภาระงานแล้ว ทาให้นักศึกษาสามารถเขียนภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นและมีความถูกต้องเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุนี้
อาจเกิดจากผู้วิจัยได้ทาการทดลองตามขั้นตอนที่ถูกต้องชัดเจนและได้ทาการสอนรูปแบบโครงสร้างรวมถึงกิจกรรม
ใบงานและใบความรู้รวมถึงคาศัพท์และเนื้อหาเป็นสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้มาแล้วในอดีตและเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวผู้เรียน
สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ การให้นักศึกษาได้ทางานเป็นกลุ่มทาให้เกิดการระดมความคิดในการที่จะเขียน
ถ่ายทอดเรื่องราวอย่างมีขั้นตอนตามการเรียนรู้แบบภาระงาน ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นก่อนปฏิบัติงาน(pre-task) ขั้น
ระหว่างปฏิบัติงาน(during-task)และขั้นหลังปฏิบัติงาน(post-task) ทาให้นักศึกษาได้ช่วยกันเรียบเรียงคาศัพท์และ
ประโยคข้อมูลรวมถึงเชื่อมโยงประโยคให้ถูกต้อง นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้ร่วมกันตรวจและประเมินงานเขียนของเพื่อน
ทั้งภายในกลุ่มและภายนอกกลุ่มเพื่อหาข้อผิดพลาดและร่วมกันแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดที่ได้เขียนมาแล้ว ทาให้
นักศึกษาเกิดความมั่นใจในตนเองและเกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมกับเพื่อนในกลุ่มซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของเอลลิส (Ellis, 2003: 276-278) สาหรับขั้นหลังปฏิบัติงาน ผู้เรียนได้ร่วมกันฝึกวิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้ภาษา
รูปแบบภาษาและโครงสร้างภาษาโดยมีครูเป็นผู้ให้คาแนะนา ครูช่วยตรวจสอบแก้ไขข้อผิดพลาดในการเขีย นของ
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มและได้เสนอแนะการใช้รูปแบบทางภาษาที่ถูกต้องและชัดเจน นอกจากนี้ ให้ความคิดเห็นเรื่อง
องค์ประกอบว่า ควรให้ความสาคัญของ การจัดชั้นเรียน (Setting) และการประเมินผลงานปฏิบัติ (Feedback) ซึ่ง
เป็นการประเมินผลงานปฏิบัติในด้าน ผู้เรียน กระบวนการ และชิ้นงาน รวมถึง มีเป้าหมาย มีตัวป้อน มีขั้นตอนใน
การปฏิบัติงาน มีบทบาทหน้าที่และมีผลลัพธ์ที่สมบูรณ์ (Candlin, 1987: 10-12)
2. นักศึกษาที่ได้รับการสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบภาระงานมีคะแนนเฉลีย่ เจตคติตอ่ การ
สอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบภาระงานอยู่ในระดับดี เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ
ด้วยตัวเองจริง มีการฝึกปฏิบัติตามลาดับขั้นตอนและถือกว่ากิจกรรมการเรียนรู้แบบภาระงานเป็นกิจกรรมที่แปลก
ใหม่ ท้าทายผู้เรียนรวมถึงได้ทากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มทาให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการทากิจกรรมมากยิ่งขึ้น
นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้จากกิจกรรมการเขียนนี้ไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมงานเขียนประเภทอื่น ๆ ได้ งาน
ปฏิ บั ติ มี รู ป แบบที่ ห ลากหลายซึ่ งเปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ รี ย นได้ ฝึ ก การใช้ ภ าษาตามสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ให้ เ กิ ด ความ
คล่องแคล่ว ซึ่งสอดคล้องตามแนวคิดของ คาเมรอน (Cameron, 2001: 31) ที่กล่าวว่าหลักการในการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นงานปฏิบัติในห้องเรียนสาหรับผู้เรียน ไว้ว่า งานปฏิบัติควรมีความชัดเจน เข้าใจง่าย และมีเอกภาพสาหรับ
ผู้เรียนในเรื่องหัวข้อกิจกรรมหรือผลงาน และควรใช้ภาษาที่เน้นการสื่อความหมายและจุดมุ่งหมายสาหรับผู้เรียนใน
งานปฏิบัตินั้น ๆ อีกทั้งควรมีเป้าหมายการเรียนภาษาที่ชัดเจน อีกทั้งควรมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดตลอดจนส่งเสริม
ความสนใจและความกระตือรือร้นของผู้เรียน ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของเมอร์ฟี (Murphy, 2003: 352-360)
ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบภาระงานในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาระงานกับผู้เรียนโดยศึกษาลักษณะของภาระ
งานและวิธีการปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนที่มีต่อภาระงาน ทาให้ผู้เรียนใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องตามโครงสร้างทางภาษา มี
ความคล่องแคล่วในการใช้ประโยคที่ซับซ้อนได้ดีขึ้น โดยสร้างกิจกรรมแบบภาระงาน ทั้งหมด 3 กิจกรรม ได้แก่
ความถูกต้องทางภาษา ความคล่องแคล่วและการใช้ประโยคที่ผลการวิจัยปรากฏว่า ลักษณะของงานปฏิบัติไม่ส่งผล
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ให้ผู้เรียนประสบผลสาเร็จทั้งสามด้านรวมถึงความแตกต่างของผู้เรียนมีผลต่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่างการทาภาระ
งานอีกทั้งยังสอดคล้องกับ กาญจนา แก้วศรี (2555) ได้ทาการวิจัยเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบภาระงานเพื่อพัฒนา
ความสามารถด้ า นการเขี ย นภาษาอั ง กฤษของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 โรงเรี ย นคลองบางพรหม
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนการสอนแบบภาระงานช่วยพัฒนาความสารถด้านการเขียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การ
เรียนรู้แบบภาระงาน
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ศึกษาการรับรู้และความเข้าใจสิทธิมนุษยชนของครูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ของโรงเรียนในเขตการศึกษา 7
Study the perception and conception on Human rights of
high school teachers in region 7
อรทัย แซ่เบ๊1
Orathai Sae-bay1
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัต ถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้และความเข้าใจสิทธิมนุษยชนของครูในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายของโรงเรียนในเขต 7 โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลผู้ให้ข้อมูลหลักจานวน 15 คน ซึ่งเป็นครูผู้สอนวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับสิทธิ มนุษยชนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่ได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียนให้เป็นครูผู้เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนเพื่อเข้าแข่งขันตอบปัญหา
กฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการวิจัยพบว่า 1) ทุกคนมีการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งช่องทางในการ
รับรู้หลัก คือ การรับรู้ข่าวสารทางโทรทัศน์ และ สื่อออนไลน์ มีน้อยคนที่ได้รับการรับรู้ผ่านช่องทางการอบรมสัมนา
ซึ่งเป็นช่องทางที่ส่งผลต่อกระบวนการรับรู้และความเข้าใจ 2) ประสบการณ์ในการรับรู้ พิจารณาจากประสบการณ์
ด้านการสอน สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็นครูผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนมาไม่เกิน 5 ปี และกลุ่มที่
สองมี ป ระสบการณ์ ส อน 9 ปี ขึ้ น ไป ซึ่ ง ประสบการณ์ ใ นการสอนส่ ง ผลกระบวนการรั บ รู้ แ ละความเข้ า ใจ 3)
กระบวนการรับรู้ การแปลความและการตีความ พบว่ากลุ่มที่มีประสบการณ์สอน 9 ปีขึ้นไป มีกระบวนการรับรู้
ความเข้าใจ และมีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบได้ดีกว่าอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ไม่ถึง 5 ปี แต่อาจารย์
ผู้สอนที่มีประสบการณ์ไม่ถึง 5 ปีที่ได้รับรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนผ่านช่องทางการอบรมสัมนา มีกระบวนการรับรู้และ
ความเข้าใจที่ดี เช่นเดียวกับอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์สอน 9 ปีขึ้นไป
ช่องทางในการรับรู้และประสบการณ์ที่มากกว่า มีผลต่อ กระบวนการรับรู้และความเข้าใจสิทธิมนุษยชน
ของครูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในเขต 7 แต่การอบรมสัมนาและสัมนาก็สามารถทาให้การรับรู้
และความเข้าใจของครูดีขึ้น ดังนั้นจึงควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูในระดับมั ธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน
ในเขต 7 เพื่อการถ่ายทอดความรู้และสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องให้กับนักเรียนต่อไป
คาสาคัญ : การรับรู้ การรับรู้และความเข้าใจ สิทธิมนุษยชน การรับรูส้ ิทธิมนุษชน
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ABSTRACT
The propose of this study is to study the perception and conception on Human rights
of high school teachers in region 7. Methodology is quantitative research method with depth
interview the 15 interviewees, who teach the subjects relating with human right for high school
students and were assigned to prepare the students for high school law competition.
The study found that 1) all interviewees have perceived the human right; main channels
are television and online publishing, but few interviewees have attended the human right training
and seminar which make the interviewees get more experience that impact to their understanding
perception and conception considerably. 2) The perception experience, which was considered by
teaching experience, was classified 2 groups; less 5 years teaching experience and over 9 years
teaching experience. The perception experience impact significantly to their understanding
perception and conception 3) Perception processing understanding and meaning show that over
9 years teaching experience group can explain with the correct exa mple and analyze the
questions systematically better than less 5 years teaching experience group but less 5 years
teaching experience who have attended the human right training and seminar can explain the
correct example and analyze the questions systematically as well as 9 years teaching experience.
Perception with more channel and more experience impact significantly to
understanding perception and conception of high school teachers in region 7, but attending
attended the human right training and seminar can make them get more Human rights perception
understanding and meaning. Therefore it should held the Human right training and seminar for
high school teachers in region 7 due to teaching and communicate the Human right correctly to
their students.
Keywords : Perception Perception and Conception Human Right Perception on Human right
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บทนา
โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาเป็นรากฐานที่สาคัญทางการศึกษาและเด็กในช่วงวัยนี้เป็นช่วงวัยที่สาคัญ
สาหรับการรับรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนจะต้องตระหนักและให้ค วาม
คุ้มครองที่ไม่อาจล่วงละเมิดได้หากไม่จาเป็น ฉะนั้นครูผู้ มีหน้าที่ถ่ายทอดการรับรู้และความรู้ให้กับนักเรียน จึงเป็น
ฟันเฟืองที่สาคัญ ถึงการรับรู้ของนักเรียนที่ถูกต้องและนาไปใช้เป็น พร้อมทั้งสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นเพื่อใน
อนาคตนักเรียนจะสามารถนาสิ่งที่ได้รับการถ่ายถอดไปใช้จริงและใช้ได้อย่างถูกต้อง ด้วยเหตุนี้จึง ต้องมีการศึกษา
การรับรู้และความเข้าใจของครูในระดับมัธยมศึกษาว่ารับรู้และเข้าใจสิทธิมนุษยชนหรือไม่ และการรับรู้นั้นมีการ
แปลความได้อย่างถูกต้องหรือไม่ หากการรับรู้ของครูผู้สอนไม่ถูกต้อง ครบถ้วนก็จะนาไปสู่การให้ความรู้เพิ่มเติม
ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
ศึกษาการรับรู้และความเข้าใจสิทธิมนุษยชนของครูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในเขต 7
กรอบแนวคิดการวิจัย

1. ช่องทางการรับรู้
2. ประสบการณ์

กระบวนการการรั บ รู้
และความเข้าใจ
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก จ านวน 15 คน โดยเป็ น ครู ผู้ สอนวิ ชาที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ สิ ท ธิ ม นุษ ยชนในระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียนให้เป็นครูผู้เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนเพื่อเข้าแข่งขัน
ตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพด้วยคาถามการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคลจากกลุม่ ผู้ให้ข้อมูลหลักในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลผู้ให้ข้อมูลหลักจานวน 15 คน
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคลคจากผู้ให้ข้อมูลหลักจานวน 15 คน โดยใช้วิธีการสังเกตผู้ให้
สัมภาษณ์และข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ นามาวิเคราะห์เพื่อประมวลผลงานวิจัย ซึ่งกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ จานวน 15
คน เป็นผู้ที่มีความรู้ในระดับที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนเพื่อเข้าร่วมการ
แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย จึงเป็นบุคคลที่ทาหน้าที่หลักในการถ่ายทอดการรับรู้ของตนเองไปสู่นักเรียน โดยมี
ตัวอย่างคาถามเพื่อใช้วัดตัวแปรในการศึกษา เช่น ผู้ให้สัมภาษณ์มีการรับรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนผ่านช่องทางใดบ้าง
เพื่อเป็นการวัดถึงช่อ งทางการรับรู้ข องผู้ใ ห้สัมภาษณ์ว่ามี ความหลากหลายหรื อมากน้ อยเพีย งใด คาถามเรื่ อ ง
ประสบการณ์ในการถ่ายทอดการรับรู้ของผู้ให้ข้อมูล เพื่อวัดถึงกระบวนการรับรู้และความเข้าใจของผู้ให้ข้อมูล และ
คาถามที่เกี่ยวกับความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชน เช่น สิทธิมนุษยชนคืออะไร ในความเข้าใจของผู้ให้ข้อมูล หากรัฐ
มีการอนุญาตให้ขายของบนทางเท้าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่ เพื่อวัดกระบวนการรับรู้และความเข้าใจ
การวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นระบบของผู้ให้ข้อมูล เป็นต้น
สรุปผลการวิจัย
เมื่อศึกษาถึงการรับรู้และความเข้าใจสิทธิมนุษยชนของครูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนใน
เขตการศึกษา 7 ได้ผลดังนี้
1) อายุและประสบการณ์ของผู้ให้สมั ภาษณ์ มีผู้ให้สัมภาษณ์ 1 คนที่มีอายุเกิน 50 ปี ผู้ให้สัมภาษณ์ จานวน
2 คน มีอายุเกิน 35 ปีแต่ไม่ถึง 40 ปี ผู้ให้สัมภาษณ์ จานวน 4 คนมีอายุเกิน 30 ปีแต่ไม่เกิน 35 ปี และผู้ให้สัมภาษณ์
จานวน 8 คนมีอายุเกิน 25 แต่ไม่เกิน 30 ปี
และเมื่อพิจารณาถึงประสบการณ์ในการรับรู้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ด้านการสอน สามารถแบ่งได้
เป็ น 2 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม แรกเป็ น ครู ผู้ ส อนที่ มี ป ระสบการณ์ ส อนมาไม่ เ กิ น 5 ปี จ านวน 8 คน และกลุ่ ม ที่ ส องมี
ประสบการณ์สอน 9 ปีขึ้นไป จานวน 7 คน
2) ช่องทางการรับรู้ ทุกคนมีการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งช่องทางในการรับรู้นั้นมาจากหลากหลาย
ช่องทาง ช่องทางที่ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนได้รับรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน คือ การรับรู้ข่าวสารทางโทรทัศน์ และสื่อ
ออนไลน์ และมีบางท่านที่ได้รับรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนผ่านทางวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ แต่มีเพียง 7 ท่านเท่านั้นที่ได้รับรู้
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนผ่านการประชุม อบรม และสัมมนา โดยเป็นอาจารย์ที่อยู่ในกลุ่มแรกที่มีประสบการณ์สอนไม่
เกิน 5 ปีจานวน 3 ท่าน และอาจารย์ที่อยู่ในกลุ่มที่สอง ประสบการณ์สอน 9 ปีขี้นไปจานวน 4 ท่าน
3) กระบวนการรับรู้ การแปลความและการตีความ เมื่อสัมภาษณ์ถึงกระบวนการรับรู้ การแปลความ
และการตีความของผู้ให้สัมภาษณ์ด้วยการถามถึงความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน แยกพิจารณาตามประสบการ์ใน
การสอน ได้ผลดังนี้
กลุ่มแรก อาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนไม่เกิน 5 ปี จานวน 8 คน ทุกคนสามารถให้ความหมายของ
สิทธิมนุษยชนได้ว่า คือ สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่ มนุษย์ทุกคนควรได้รับอย่าง
เท่าเทียมกัน โดยบางท่านได้กล่าวว่า “สิทธิมนุษยชน คือ สิทธิที่มนุษย์ถึงได้รับการคุ้มครองจากรัฐ โดยมีกฎหมาย
รับรอง และผู้อื่นจะละเมิดมิได้ หากมีการละเมิดบุคคลนั้นก็จะมีความผิด ” และมีบางท่านยังกล่าวด้วยว่า “สิทธิ
มนุษยชน เป็นสิทธิของมนุษย์ทุกคนที่มีตั้งแต่เกิดจนตาย” เมื่อให้ยกตัวอย่างประกอบก็จะมีการยกตัวอย่างถึงสิทธิ
แรงงาน สิทธิเด็ก สิทธิของผู้หญิง สิทธิในร่างกาย สิทธิทางการศึกษา สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการ นับ
ถือศาสนา สิทธิทางกฎหมายต่าง ๆ เป็นต้น แต่ก็มีจานวน 2 คน ที่ไม่สามารถยกตัวอย่างได้ พิจารณาการรับรู้ถึง
ความสาคัญของสิทธิมนุษยชน ผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มนี้รับรู้เพียงว่าสิทธิมนุษยชนต้องได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมาย
และเป็นการให้ความคุ้มครองที่เท่าเทียมกันเท่านั้น แต่ไม่สามารถกล่าวถึงความสาคัญที่ชัดเจนได้ และไม่สามารถ
รับรู้ถึงความสาคัญในแง่อื่นได้
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เมื่อยกตั วอย่างข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาการแปลความและการตีความ โดยพิจาณราจากกระบวนการ
วิเคราะห์ข้อมูล และการให้เหตุผล พบว่าในกลุ่มนี้ 5 คนให้คาตอบที่ถูกต้องพร้อมให้เหตุผลประกอบการวิเคราะห์ได้
แต่มีเพียง 3 คนเท่านั้นที่ให้คาตอบได้ชัดเจนและคล่อ งแคล่วที่แสดงถึงการคิดและวิเคราะห์การรับรู้สิทธิมนุษยชน
อย่างเป็นระบบ ตัวอย่างการให้เหตุผล เช่น “การอนุญาตให้มีการตั้งร้านขายของบนทางเท้า เป็นการละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคล เพราะทางเท้าสร้างไว้เพื่อให้ประชาชนสัญจร ไม่ได้มีไว้เพื่อขายของสร้างรายได้ให้แก่ผู้ใดผู้หนึ่ ง การขาย
ของบนทางเท้าทาให้ทางเท้าแคบลง ทาให้ประชาชนสัญจรไม่สะดวก และก่อให้เกิดอันตรายมากขึ้น” เป็นต้น ซึ่งผู้ที่
ให้เหตุผลประกอบนี้เป็นคนที่รับรู้เรื่อสิทธิมนุษยชนผ่านช่องทางการอบรมสัมมนา ส่วนอีก 3 ท่าน สามารถให้
คาตอบได้อย่างถูกต้อง แต่ไม่สามารถให้เหตุผลประกอบคาตอบที่ชัดเจนได้
กลุ่มที่สอง อาจารย์ที่มีประสบการณ์สอน 9 ปีขึ้นไป จานวน 7 คน ทุกคนสามารถตอบได้ว่าสิทธิมนุษยชน
คือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อันเป็นสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่ทุกคนมีอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่จากัดชนชั้น หรือ
ฐานะใด ๆ อาจารย์ที่มีอายุเกิน 50 ท่านหนึ่งกล่าวว่า “สิทธิมนุษยชน คือ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือศรีความเป็น
คน เป็นสิ่งที่ทุกคนมีติดตัวมาตั้งแต่เกิด โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา และความคิดเห็นทางการ
เมืองและแนวคิดอื่น ๆ ” และอาจารย์อีกท่านกล่าวว่า “สิทธิมนุษยชน คือ สิทธิความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันใน
การับความคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยกฎหมายจะต้องให้ความคุ้มครองสิทธินี้ของประชาชน” เมื่อให้
ยกตัวอย่างประกอบ ก็มีการยกตัวอย่างถึง การเหยียดสีผิว การไม่ละเมิดสิทธิตามที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง และ
อาจารย์ ท่ า นหนึ่ งได้ ย กตั ว อย่ า งเป็ น ข้ อ เท็ จ จริ ง คื อ กรณี ที่ รั ฐ มี ก ารสร้ า งเขื่ อ นที่ ส่ งผลให้ วิ ถี ชีวิ ต ของชาวบ้ า น
เปลี่ ย นแปลงไป ท าให้ เ กิ ด วิ ก ฤตในการท ามาหากิ น ซึ่ ง เป็ น การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของประชาชนในพื้ น ที่
ประกอบการรับรู้ด้วย
พิจารณาการรับรู้ถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน ผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มนี้ มีจานวน 2 ท่านรับรู้ว่าสิทธิ
มนุษยชน จะต้องได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ที่จะต้องให้ความสาคัญ
อย่างมาก โดยคนในสังคมจะต้องตระหนัก เข้าใจ และให้ความเคารพสิทธิมนุษยชน เพื่อลดการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ส่วนอีก 5 ท่านรับรู้เพียงว่าสิทธิมนุษยชนต้องได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายและเป็นการให้ความคุ้มครองที่เท่า
เทียมกันเท่านั้น แต่ไม่สามารถกล่าวถึงความสาคัญที่ชัดเจนได้ และไม่สามารถรับรู้ถึงความสาคัญในแง่อื่นได้
เมื่อยกตัวอย่างข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาการแปลความและการตีความ โดยพิจารณาจากกระบวนการ
วิเคราะห์ข้อมูล และการให้เหตุผล พบว่าในกลุ่มนี้ มีเพียง 1 คน เท่านั้นที่สามารถให้คาตอบได้อย่างถูกต้อง แต่ไม่
สามารถให้เหตุผลประกอบคาตอบที่ ชัดเจนได้ ส่วนอีก 6 คนให้คาตอบที่ถูกต้อ งพร้ อมให้เหตุผลประกอบการ
วิเคราะห์ที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการคิด การแปลความ และการวิเคราะห์สิทธิมนุษยชนตามที่ตนได้รับรู้อย่างเป็น
ระบบ ตัวอย่างการให้เหตุผล เช่น “กรณีที่ของผู้ที่มีฐานะยากจนให้บุตรของตนที่มีอายุไม่ถึง 10 ปีช่วยทางานขาย
พวงมาลัยบริเวณสี่แยกไฟแดงในเวลากลางคืนจนดึก เป็นการให้เด็กช่วยพ่อแม่ทางานเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว
เพื่อการดารงชีพอันเป็นการกระทาที่เป็นจารีตประเพณี อีกทั้งเด็กก็เต็มใจในการช่วยเหลือพ่อแม่ทามาหากิน การ
กระทาเช่นนี้ของพ่อแม่จึงไม่เป็นการละเมิดสิทธิเด็ก ทั้งนี้เพราะสถานะทางครอบครัวที่ทุกคนจะต้องช่วยเหลือกันหา
รายได้” เป็นต้น
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาการรับรู้และความเข้าใจสิทธิมนุษยชนของครูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนใน
เขตการศึกษา 7 ให้ผลที่นามาอภิปรายได้ ดังนี้
1) ช่องทางการรับรู้ ส่งผลต่อกระบวนการรับรู้และความเข้าใจ การแปลความข้อมูลข่าวสารของบุคคล
เพราะการรับรู้ของบุคคล คือ ขบวนการที่เกิดขึ้ นภายหลังจากที่สิ่งเร้ากระตุ้นความรู้สึกและถูกตีความเป็นสิ่งที่มี
ความหมายโดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความเข้าใจของบุคคล (ชูชัย สมิทธิไกร: 2561 และ Bernstein : 2011)
แม้ว่าผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนจะรับรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน แต่มีเพียงบางคนที่ได้รับรู้เกี่ยวกับ สิทธิมนุษยชนผ่านช่อง
ทางการอบรม สัมมนา เพราะการอบรม สัมมนา เป็นช่องทางที่เพิ่มความรู้ความเข้าใจให้กับอาจารย์ผู้สอนได้อย่างดี
จะเห็นได้จากอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ไม่เกิน 5 ปี ที่ได้รับรู้สิทธิมนุษยชนผ่านการประชุม อบรม สัมมนา ซึ่งมี
การเรียนรู้และเข้าใจสิทธิมนุษยชนได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง ก็จะแสดงให้เห็นถึงกระบวนการรับรู้ การแปลความและ
การตีความที่ถูกต้อง ชัดเจน คล่องแคล่ว ให้ผลที่ดีกว่าอาจารย์ที่ไม่ผ่านการรับรู้ช่องทางนี้ ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนน้อย
ที่ได้รับรู้ผ่านช่องทางนี้
2) ประสบการณ์ ส่งผลโดยตรงต่อกระบวนการรับรู้ ความเข้าใจ การแปลความและการตีความเกี่ยวกับ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน เพราะการรั บ รู้ คื อ กระบวนการที่ บุ ค คลแต่ ล ะคนมี ก ารเลือ กการประมวลผล แปลความและ
ตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้น (Schiffman; & Kanuk : 2000) ซึ่งในการรับรู้ของบุคคล สามารถแบ่งได้เป็น 2 กิจกรรม
คือ การรับข้อมูล และการแปลข้อมูลออกมาตามความเข้าใจ ฉะนั้นการรับรู้จะต้องคานึงถึงความรู้ความเข้าใจใน
ข้อมูลข่าวสาร ความสนใจและประสบการณ์จึงสามารถแปลความสิ่งที่รับรู้ได้อย่างถูกต้อง (E. Bruce Goldstein :
2013 และบรรยงค์ โตจินดา : 2543) และจากการวิจัยก็แสดงผลให้เห็นว่าประสบการณ์สอน ส่งผลต่อการรับรู้ของ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ แม้ว่าอาจารย์ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด 15 คนจะให้คาตอบได้ว่าสิทธิมนุษยชนคืออะไร แต่อาจารย์
ที่มีประสบการสอนน้อยกว่า 5 ปี ก็ไม่สามารถยกตัวอย่างประกอบความเข้าใจได้ สามาถสามารถตอบได้ว่าสิทธิ
มนุษยชนคืออะไร ในขณะที่อาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนเกิน 9 ปีสามารถยกตัวอย่างประกอบความเข้าใจได้
อีกทั้งเมื่อถามถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน อาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนน้อยกว่า 5 ปี ไม่สามารถ
กล่าวถึงความสาคัญที่ชัดเจนได้ และไม่สามารถรับรู้ถึงความสาคัญในแง่ อื่นได้ แต่ในขณะที่ อาจารย์ผู้ส อนที่ มี
ประสบการณ์เกิน 9 ปี ให้คาตอบได้ว่า สิทธิมนุษยชนจะต้องได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมาย
สูงสุด และเมื่อยกตัวอย่างข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาการแปลความและการตีความ อาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนไม่
ถึง 5 ปี ส่วนน้อยที่ให้คาตอบได้ชัดเจนและคล่องแคล่วที่แสดงถึงการคิดและวิเคราะห์การรับรู้สิทธิมนุษยชนอย่าง
เป็นระบบ แต่อาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนเกิน 9 ปี ส่วนใหญ่ให้คาตอบได้ชัดเจนและคล่องแคล่วที่แสดงถึงการคิด
และวิเคราะห์การรับรู้สิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการศึกษาการรับรู้และความเข้าใจสิทธิมนุษยชนของครูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน
ในเขตการศึกษา 7 เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการวิจัย มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) อาจารย์ผู้ที่ทาหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่มีประสบการณ์ในการสอนน้อย ควร
จะต้องเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนด้วยช่องทางการอบรม สัมมนา ทุกคน เพื่อให้เกิดประสบการณ์และมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมากขึ้น การถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนได้ดียิ่งขึ้น
2) อาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนทุกคน ควรจะต้องได้รับความรู้ผ่านการอบรม สัมมนา อย่าง
สม่าเสมอ เพื่อการทบทวนและเพิ่มเติมความรู้ของตนเองในการนาไปถ่ายทอดให้กับผู้เรียน
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
การศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาของการศึกษาเขต 7
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ผลการใช้เทคนิคการเขียนแผนผังความคิด (Mind Mapping) สาหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
The Effect of Using the Writing Technique of Mind Mapping for
Undergraduate Student of Rajamangala University
of Technology Isan.
ดร.อัญชลี บุบผามาลา1
Dr.Aunchalee Boobpamala1
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาผลการใช้เทคนิคการเขียนแผนผังความคิดสาหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิคการเขียนแผนผังความคิดสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การสื่ อ สารมวลชน คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละศิ ลปศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลอี ส า น ศู น ย์ ก ลาง
นครราชสี ม า ที่ ล งทะเบี ย นกลุ่ ม วิ ช าเฉพาะทางการโฆษณาและการประชาสั ม พั น ธ์ รายวิ ช าเทคโนโลยี ก าร
สื่อสารมวลชนเพื่อการพัฒนา (Mass Communication Technology for Development) ในภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2561 จานวน 36 คน เป็นการวิจัยเชิงทดลอง แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One group
Pretest-Posttest Design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน
เพื่อการพัฒนาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเขียนแผนผังความคิด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน จานวน 25 ข้อ และ 3) แบบสารวจความพึงพอใจ จานวน 15 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t-test แบบ Dependent ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการเปรียบเทียบ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยเทคนิคการเขียนแผนผังความคิดสูง กว่าคะแนนก่อนเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแผนผังความคิดอยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 ( X = 4.42, S.D. = 0.47)
คาสาคัญ : แผนผังความคิด. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน.

1
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ABSTRACT
The purposes of this study were : 1) to study the effect of using the writing technique of
mind mapping for undergraduate student of Rajamangala University of Technology Isan and 2) to
study the satisfaction with learning by the writing technique of mind mapping for undergraduate
student of Rajamangala University of Technology Isan. This experimental research was one group
pretest-posttest design. The samples used in this study were 36 students of the faculty of Sciences
and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Isan, who were studying thesubject of mass
communication technology for development in semester 1 of academic year 2018. The research
instrument included the lesson plan of mass communication technology for development that
organized learning activity by the writing technique of mind mapping, learning achievement test
and satisfaction survey form. Data was analyzed using percentage, mean, standard deviation and ttest. Statistic used in analysis for validation of the tests was validity, difficulty, discrimination and
reliability. The results of the study were as follows : 1) Posttest of learning achievement of student
who studied with the writing technique of mind mapping was higher than pretest at .05 level of
significance. 2) Student satisfaction with learning by the writing technique of mind mapping was at
high level with a mean of 4.42 ( X = 4.42, S.D. = 0.47)
Keywords: Mind Mapping. Learning Achievement.
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บทนา
การจัดการศึกษาในปัจจุบันมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 ที่มุ่งเน้นสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
พลเมืองภายในประเทศให้เข้มแข็งในการมองปัญหา รับรู้ปัญหา และแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพของ
การศึกษาควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพของคนไทยทุกช่วงวัยด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมเกื้อกูล
และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,
2555)
การพัฒนาผู้เรียนให้มองเห็นถึงปัญหา รับรู้ปัญหา และแก้ปัญหาได้นั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาศักยภาพ
ด้านการคิดให้กับผู้เรียน ซึ่งเป็นสิ่งท้ายทายของสถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบันเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะรายงาน
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุด มศึก ษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ได้ระบุถึงปัญหาด้านคุณภาพการศึ ก ษา
โดยเฉพาะในการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยว่า การจัดการเรียนการสอนใน
ปัจจุบัน มุ่งเน้นการท่องจามากกว่าการคิดและไม่สอนให้ผู้เรียนคิดเป็น ซึ่งส่งผลกระทบต่อมาตรฐานความสามารถ
ของผู้เรียนในเรื่องของการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์ที่อยู่ใน
ระดับต่า (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2556)
ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดและส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดเป็น จึงเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งที่จะทาให้
ผู้เรียนสามารถดารงชีวิตได้อย่างปกติสุขและมีภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิตและสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
สอดคล้ อ งกับ การพั ฒ นาคุ ณภาพการศึก ษาและคุ ณภาพคนในยุ คศตวรรษที่ 21 โดยส านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ (2545) ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนคิดเป็นได้นั้น คือ การส่งเสริมให้คิดอย่างมีเหตุผล
และไตร่ตรองอย่างรอบคอบก่อนที่จะทาการตัดสินใจเชื่อหรือการทาการใด ๆ ก็ตาม ซึ่งการคิดเป็นจะส่งเสริม
ความสามารถของผู้เรียนในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและดารงชีวิตอย่างปกติสุข
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเขียนแผนผังความคิด หรือ Mind Mapping เป็นเทคนิคการจดบันทึก
ที่พัฒนาขึ้นมาจากความรู้เรื่องสมองและความทรงจาของมนุษย์ ซึ่งจะช่วยให้เกิดอิสระทางความคิด สามารถระดม
ความคิด (Brainstorming) จัดหมวดหมู่ความคิด และช่วยในการจาได้อย่างมีประสิทธิผล ไม่ว่าจะเป็น การคิด การ
จา โดยลาพัง หรือจาเป็นกลุ่ม อันเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถบริหารหรือจัดการกับกระบวนการใน
การท าความเข้ า ใจเนื้ อ หาการเรี ย นรู้ ได้ ด้ ว ยตนเอง ช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นมี พั ฒ นาการทางการเรี ย นรู้ เ ป็ น ไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพ
ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความสาคัญและคุณประโยชน์ของเทคนิคการเขียนแผนผังความคิด (Mind Map) ในการ
จัดการเรียนรู้สาหรับรายวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชนเพื่อการพัฒนา (Mass Communication Technology
for Development) ที่เน้นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้เกิดทักษะการคิดหรือทักษะทางปัญญาในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ การคิดอย่างมีระบบด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาด้านสื่อสารมวลชน
เพื่อก่อให้เกิดการสื่อสารเพื่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ได้เป็นผลสาเร็จ อาทิเช่น การเกษตร สาธารณสุข วัฒนธรรม
และสังคมในยุคข้อมูลข่าวสาร ดังนั้น เทคนิคการเรียนแผนผังความคิด (Mind Mapping) จึงเป็นเทคนิคการเรียนรู้ที่
มีประสิทธิภาพที่จะช่วยให้เกิด อิสระทางความคิดของผู้เรียนและสร้างกระบวนการคิดที่ให้ผู้เรียนสามารถระดม
ความคิด (Brainstorming) เพื่อให้เกิดเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพผ่านแผนผังความคิด (Mind Map) จากเหตุผลดังกล่าว
ข้างต้นทาให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาผลการใช้เทคนิคการเขียนแผนผังความคิด (Mind Mapping) ในรายวิชาเทคโนโลยี
การสื่อสารมวลชนเพื่อการพัฒนา (Mass Communication Technology for Development) สาหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลการใช้เทคนิคการเขียนแผนผังความคิดสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเขียนแผนผังความคิดสาหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยผู้วิจัยกาหนดแบบแผนการทดลอง (Experimental Design) คือ
กลุ่มเดียวสอบก่อนและหลัง (One group Pretest-Posttest Design) ซึ่งมีขอบเขตการวิจัยดังนี้
1. กลุ่มเป้าหมายการวิจยั
ประชากรและกลุ่ มตั ว อย่ า ง คื อ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี หลั ก สู ต รเทคโนโลยีบั ณ ฑิต สาขาวิ ชา
เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลาง
นครราชสี ม า ที่ ล งทะเบี ย นกลุ่ ม วิ ช าเฉพาะทางการโฆษณาและการประชาสั ม พั น ธ์ รายวิ ช าเทคโนโลยี ก าร
สื่อสารมวลชนเพื่อการพัฒนา (Mass Communication Technology for Development) ในภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2561 จานวน 36 คน
2. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเขียนแผนผังความคิด
ตัวแปรตาม ได้แก่
1) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนรู้ด้วยเทคนิคการเขียนแผนผังความคิด
2) ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรูด้ ้วยเทคนิคการเขียนแผนผังความคิด
3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย
การก าหนดเนื้ อ หาที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ ก าหนดตามสาระการเรี ย นรู้ ต ามรายวิ ช าเทคโนโลยี ก าร
สื่อสารมวลชนเพื่อการพัฒนา ( Mass Communication Technology for Development) ของหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน
4. การดาเนินการวิจยั
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ที่ผู้วิจัยกาหนดแบบแผนการทดลอง
(Experimental Design) แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและหลัง (One group Pretest-Posttest Design)
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ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้แนวทางการจัดการเรียนรู้ดว้ ยเทคนิคการเขียนแผนผังความคิดสาหรับรายวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องสาหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่เหมาะสมสาหรับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษา
2. ได้บทเรียนการเรียนรูด้ ้วยเทคนิคการเขียนแผนผังความคิดที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษา
3. ได้แนวทางการบูรณาการสอนคิดควบคู่กับการสอนเนื้อหาหรือสาระในรายวิชาให้กับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
4. ได้พัฒนาและส่งเสริมทักษะการคิดของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
5. ได้แนวทางในการบูรณาการสอนคิดควบคู่กับการสอนเนื้อหาหรือสาระในรายวิชาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
ทักษะการคิดจากเทคนิคการเขียนแผนผังความคิดของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ
นิยามศัพท์การวิจัย
1. ผลการใช้เทคนิคการเขียนแผนผังความคิด หมายถึง ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนรู้ด้วยเทคนิคการ
เขี ย นแผนผั ง ความคิ ด ในรายวิ ช าเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารมวลชนเพื่ อ การพั ฒ นา (Mass Communication
Technology for Development) ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน คณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยศึกษาผลการใช้เทคนิค
การเขียนแผนผังความคิดในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการประเมินด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน จานวน 25 ข้อ
2. เทคนิ ค การเขี ย นแผนผั งความคิ ด หมายถึ ง กิ จ กรรมการจั ด การเรี ย นรู้ ใ นรายวิ ชาเทคโนโลยี ก าร
สื่อสารมวลชนเพื่อการพัฒนา (Mass Communication Technology for Development) ของหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อี ส าน ที่ มี กิ จ กรรมการเรีย นรู้ใ น 3 ขั้ น ตอน คื อ 1. ขั้ น น า คื อ กิ จ กรรมในการน าเข้ าสู่บ ทเรี ยนด้ว ยกิจ กรรมที่
เหมาะสมกับเนื้อหาเพื่อทบทวนความรู้เดิมของนักศึกษา 2. ขั้นเรียนรู้ คือ กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้อาจารย์และ
นักศึกษาได้อภิปรายร่วมกันในเนื้อหาของรายวิชาประกอบการใช้แผนผังความคิด และกิจกรรมที่นักศึกษาร่วมกัน
อภิปราย เพื่อร่วมกันเขียนแผนผังความคิด ตลอดจนนักศึกษาเสนอแผนผังความคิด และ 3. ขั้นสรุปผล คือ กิจกรรม
ที่อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันสรุปสาระสาคัญของเนื้อหาการเรียนรู้หรือความคิดรวบยอดที่ได้จากการเรียนรู้
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน
25 ข้อ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมา ที่ลงทะเบียน
กลุ่มวิชาเฉพาะทางการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ รายวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชนเพื่อการพัฒนา (Mass
Communication Technology for Development) ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จานวน 36 คน
4. ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเขียนแผนผังความคิด หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่ได้
จากการทาแบบสารวจความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเขียนแผนผังความคิด จานวน 15 ข้อ ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมา ที่ ลงทะเบียนกลุ่มวิชา
เฉพาะทางการโฆษณาและการประชาสั ม พั น ธ์ รายวิ ชาเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารมวลชนเพื่ อ การพั ฒ นา ( Mass
Communication Technology for Development) ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ใน 3 ลักษณะ คือ
ลักษณะการจัดการเรียนรู้ ลักษณะเทคนิคการเขียนแผนผังความคิด และการใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ที่ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิ ค การเขี ย นแผนผั งความคิ ด ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน
ศูนย์กลางนครราชสีมา ตามแนวคิดแผนผังความคิด (Mind Mapping) ซึ่งมีกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้

แนวคิดแผนผังความคิด
(Mind Mapping)

รายวิชาเทคโนโลยีการ
สื่อสารมวลชนเพื่อ
การพัฒนา (Mass
Communication
Technology for
Development)

ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการ
เขียนแผนผังความคิด (Mind
Mapping)
1. ขั้นนา
1) การนาเข้าสู่บทเรียนด้วย
กิจกรรมที่เหมาะสมกับเนื้อหา/
ทบทวนความรู้เดิม 2. ขั้นเรียนรู้
1) อาจารย์และนักศึกษา
ร่วมกันอภิปรายเนื้อหา
ประกอบการใช้แผนผังความคิด
2) นักศึกษาอภิปรายร่วมกัน
เพื่อร่วมกันเขียนแผนผังความคิด
3) นักศึกษาเสนอแผนผัง
ความคิด
3. ขั้นสรุปผล
1) อาจารย์และนักศึกษา
ร่วมกันสรุปสาระสาคัญของเนื้อหา
การเรียนรู้หรือความคิดรวบยอด

1. คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
2. ระดับความพึงพอใจ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเขียนแผนผังความคิด
(Mind Mapping) ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ลงทะเบียนกลุ่มวิชาเฉพาะทางการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ รายวิชาเทคโนโลยี
การสื่อสารมวลชนเพื่อการพัฒนา (Mass Communication Technology for Development) สาหรับการวิจัย
ครั้งนี้ประกอบไปด้วยสาระสาคัญดังต่อไปนี้
1. หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2. แนวคิดแผนผังความคิด (Mind Mapping)
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วิธีดาเนินการวิจัย
แบบแผนการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ที่กาหนดแบบแผนการทดลอง
(Experimental Design) แบบขัน้ ต้น คือ กลุ่มเดียวสอบก่อนและหลัง (One group Pretest-Posttest Design)
ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและหลัง
Pretest
O1
เมื่อ
O1
X
O2

แทน
แทน
แทน

Treatment
Posttest
X
O2
การทดสอบก่อนเรียน
การจัดการเรียนรู้ด้วยการเขียนแผนผังความคิด (Mind Mapping)
การทดสอบหลังเรียน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คื อ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก าร
สื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จานวน 150 คนที่ยังไม่
เคยลงทะเบียนกลุ่มวิชาเฉพาะทางการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ รายวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชนเพื่อการ
พัฒนา (Mass Communication Technology for Development)
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก าร
สื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ลงทะเบียนกลุ่มวิชา
เฉพาะทางการโฆษณาและการประชาสั ม พั น ธ์ รายวิ ชาเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารมวลชนเพื่ อ การพั ฒ นา (Mass
Communication Technology for Development) ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จานวน 36 คน โดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)
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เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
1. แผนการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชนเพื่อการพัฒนาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
การเขียนแผนผังความคิด (Mind Mapping) (มคอ.3) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
สื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จานวน 6 แผนการเรียนรู้
ระยะเวลา 8-9 สัปดาห์
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน 25 ข้อ
3. แบบสารวจความพึงพอใจ จานวน 15 ข้อ
การพัฒนาเครื่องมือการวิจัย
1. การพัฒนาแผนการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชนเพื่อการพัฒนาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยเทคนิคการเขียนแผนผังความคิด (Mind Mapping) จานวน 6 แผนการเรียนรู้ ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรม
ดังต่อไปนี้
1.1 ขั้นนา
1) การนาเข้าสู่บทเรียนด้วยกิจกรรมที่เหมาะสมกับเนื้อหา ตลอดจนการทบทวนความรู้เดิม
1.2 ขั้นเรียนรู้
1) อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปรายเนื้อหาประกอบกับการใช้แผนผังความคิด
(Mind Mapping)
2) นักศึกษาอภิปรายร่วมกันเพื่อร่วมกันเขียนแผนผังความคิด (Mind Mapping)
3) นักศึกษานาเสนอแผนผังความคิด (Mind Mapping)
1.3 ขั้นสรุปผล
1) อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันสรุปสาระสาคัญของเนื้อหาการเรียนรู้หรือความคิดรวบยอด
สามารถสรุปแนวคิดการพัฒนาแผนการเรียนรู้ได้ดังนี้
แผนการเรียน
เนื้อหารายวิชา
เทคโนโลยีการ
สื่อสารมวลชน
เพื่อการพัฒนา
แนวคิดการเขียน
แผนผังความคิด
(Mind Mapping)

กิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยเทคนิคการเขียน
แผนผังความคิด
(Mind Mapping)
1) ขั้นนา
2) ขั้นเรียนรู้
3) ขั้นสรุป

การวัดและ
ประเมินผล
1) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
2) ความพึงพอใจ

ภาพที่ 2 แนวคิดการพัฒนาแผนการเรียนรู้
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2. การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบวัดความรู้แบบปรนัย (Multiple
Choices) ชนิด 4 ตัวเลือกที่มีคาตอบที่ถูกเพียงข้อเดียว จานวน 25 ข้อ ผู้วิจัยได้อ อกแบบขั้นตอนการพัฒนา มี
รายละเอียดดังนี้
2.1 ศึ ก ษาวิ ธี ก ารสร้ า งแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นแบบปรนั ย (Multiple Choices)
ชนิด 4 ตัวเลือก
2.2 กาหนดเป้าหมายในการประเมินผลการเรียนรู้โดยวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหารายวิชา
และการวัดและประเมินผล
2.3 ออกแบบและพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย (Multiple Choices)
ชนิด 4 ตัวเลือกที่มีคาตอบที่ถูกเพียงข้อเดียว จานวน 25 ข้อ ที่ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้
2.4 ประเมินความสอดคล้อง เหมาะสม และตรงตามวัตถุประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม สอดคล้อง และตรงตามวัตถุประสงค์ โดย
วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Concordance : IOC)
2.5 ทดลองใช้กับนักศึกษาที่ผ่านการเรียนวิชานี้มาก่อนเพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียน ซึ่งพิจารณาจากความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20-0.80 อานาจจาแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป และค่า
ความเชื่อมั่น (Reliability) ที่ระหว่าง 0.6-1.0
2.6 ผู้ วิ จั ย เตรี ย มความพร้อ มของแบบทดสอบวั ด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรีย นแบบปรนั ย (Multiple
Choices) ชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 25 ข้อ สาหรับทดลองจริง
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สรุปขั้นตอนการพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชนเพื่อการพัฒนา
แบบปรนัย (Multiple Choices) ชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 25 ข้อ
กาหนดเป้าหมายในการประเมินผลการเรียนรูโ้ ดยวิเคราะห์จดุ ประสงค์การ
เรียนรู้ เนื้อหารายวิชา และการวัดและประเมินผล
ออกแบบและพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประเมินความสอดคล้อง เหมาะสม และตรงตามวัตถุประสงค์ของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 คน
ซึ่งพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Concordance : IOC)
ที่มีคา่ ≥ 0.5 ขึ้นไป
ทดลองใช้กับนักศึกษาที่ผ่านการเรียนวิชานี้มาก่อน เพื่อหาคุณภาพของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งพิจารณาจากความยากง่าย (p)
ระหว่าง 0.20-0.80 อานาจจาแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป
และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ที่ระหว่าง 0.6-1.0
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับสมบูรณ์ จานวน 25 ข้อ
ภาพที่ 3 สรุปขั้นตอนการพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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3. การพัฒนาแบบสารวจความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเขียนแผนผังความคิด เป็น
แบบมาตราส่ว นประมาณค่ า (Rating Scale) 5 ระดั บ จ านวน 15 ข้ อ ผู้ วิ จั ย ได้อ อกแบบขั้น ตอนการพั ฒนา มี
รายละเอียดดังนี้
3.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสารวจความพึงพอใจที่ มีเทคนิคการเขียนแผนผังความคิดแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
3.2 กาหนดเป้าหมายการสร้างความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเขียนแผนผัง
ความคิด โดยวิเคราะห์ถึงโครงสร้าง องค์ประกอบ เนื้อหา และภาษา
3.3 ออกแบบและพัฒนาแบบสารวจความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5
ระดับ จานวน 15 ข้อ
3.4 ตรวจสอบความเหมาะสมของแบบสารวจความพึ งพอใจ โดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คน เพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสมของแบบส ารวจความพึ ง พอใจ โดยวิ เ คราะห์ ค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง ( Index of
Concordance : IOC)
สรุปขั้นตอนการพัฒนาแบบสารวจความพึงพอใจ ดังนี้
แบบสารวจความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเขียน
แผนผังความคิด รายวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชนเพื่อการพัฒนา
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จานวน 15 ข้อ
กาหนดเป้าหมายการสารวจความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้
โดยวิเคราะห์โครงสร้าง องค์ประกอบ เนื้อหา และภาษา
ออกแบบและพัฒนาแบบสารวจความพึงพอใจ
ตรวจสอบความเหมาะสมของแบบสารวจความพึงพอใจ
โดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คน ซึ่งพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง
(Index of Concordance : IOC) ที่มีค่า ≥ 0.5 ขึ้นไป
สรุปและแก้ไขแบบสารวจความพึงพอใจ
แบบสารวจความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้ จานวน 15 ข้อ
ภาพที่ 4 สรุปขั้นตอนการพัฒนาแบบสารวจความพึงพอใจ
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยทาการทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่มตัวอย่าง (Pretest)
2. ผู้วิจัยดาเนินการทดลองด้วยการจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้ จานวน 8-9 สัปดาห์ ในชั่วโมง
การเรียนรายวิชาเทคโนโลยีการสือ่ สารมวลชนเพื่อการพัฒนา
3. เมื่อดาเนินการทดลองครบ ผู้วจิ ัยทาการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
(Posttest) หลังเสร็จสิ้นการทดลอง
4. ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลข้อมูล
1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
1.1 ค่าเฉลี่ย (Mean)
1.2 การหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
1.3 การเปรียบเทียบความต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนและหลัง โดยใช้ t-test (Dependent Sample)
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่
2.1 การทดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบ
สารวจความพึงพอใจ โดยใช้สูตรดัชนีค่าความสอดคล้อง IOC
2.2 การหาระดับความยาก (Difficulty) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.3 การหาค่าอานาจจาแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.4 การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.5 แบบสารวจความพึงพอใจ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มีเกณฑ์การแปล
ความหมาย (บุญชม ศรีสะอาด, 2541) ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน
5
คะแนน หมายถึง มากที่สุด
4
คะแนน หมายถึง มาก
3
คะแนน หมายถึง ปานกลาง
2
คะแนน หมายถึง น้อย
1
คะแนน หมายถึง น้อยที่สุด
เกณฑ์การแปลความหมาย
คะแนนเฉลีย่ อยู่ระหว่าง 4.51-5.00 หมายความว่า พึงพอใจมากที่สุด
คะแนนเฉลีย่ อยู่ระหว่าง 3.51-4.50 หมายความว่า พึงพอใจมาก
คะแนนเฉลีย่ อยู่ระหว่าง 2.51-3.50 หมายความว่า พึงพอใจปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ อยู่ระหว่าง 1.51-2.50 หมายความว่า พึงพอใจน้อย
คะแนนเฉลีย่ อยู่ระหว่าง 1.00-1.50 หมายความว่า พึงพอใจน้อยที่สุด
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ผลการศึกษา
1. เพื่อศึกษาผลการใช้เทคนิคการเขียนแผนผังความคิดสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกอบด้วย
1.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยเทคนิคการเขียน
แผนผังความคิดกับคะแนนก่อนเรียน
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วย
เทคนิคการเขียนแผนผังความคิดกับคะแนนก่อนเรียน
คะแนน

n
ก่อนเรียน
36
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
36
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P<0.5)

X

10.64
21.97

S.D.
2.46
2.04

df
35

t
-53.76

(n=36 คน)
Sig.(2-tailed)
.000

จากตารางแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาที่เรียนรูด้ ้วยเทคนิคการเขียนแผนผังความคิด (Mind Mapping) มี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเขียนแผนผังความคิดสาหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกอบด้วย
2.1 ผลการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเขียนแผนผังความคิด
(Mind Mapping)
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ผลการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรูด้ ้วย
เทคนิคการเขียนแผนผังความคิด (Mind Mapping)
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้
ด้วยเทคนิคการเขียนแผนผังความคิด
ภาพรวม

X

S.D.

4.42

0.47

จากตารางแสดงผลการวิเคราะห์ผลการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแผนผัง
ความคิ ด (Mind Mapping) พบว่ า ความพึ งพอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ การเรี ย นรู้ ด้ ว ยแผนผั งความคิ ด (Mind
Mapping) ในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 ( X = 4.42, S.D. = 0.47)
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สรุปผล
ผลการวิ จัย เรื่อ ง ผลการใช้ เ ทคนิค การเขี ยนแผนผังความคิ ด (Mind Mapping) ส าหรั บ นัก ศึก ษาระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาผลการใช้เทคนิคการ
เขียนแผนผังความคิดสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ 2. เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเขียนแผนผังความคิด สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ผลการใช้เทคนิคการเขียนแผนผังความคิดสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน พบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยเทคนิคการเขียน
แผนผังความคิด (Mind Mapping) สูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเขียนแผนผังความคิด สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแผนผังความคิด
(Mind Mapping) อยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 ( X = 4.42, S.D. = 0.47)
อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง ผลการใช้เทคนิคการเขียนแผนผังความคิด (Mind Mapping) สาหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ข องมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน มี ป ระเด็ น การอภิ ป รายตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย ดั ง นี้
1. ผลการใช้เทคนิคการเขียนแผนผังความคิดสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน พบว่า การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรีย นด้วยเทคนิคการเขียน
แผนผังความคิด (Mind Mapping) สูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจาก
กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเขียนแผนผังความคิด (Mind Mapping) ที่มีขั้นตอนที่เป็นระบบ ทาให้
เริ่มต้นการเรียนรู้เนื้อหาจากง่ายไปยากประกอบกับเป็นการฝึกให้นักศึกษาเกิดกระบวนการคิดในเนื้อหาความรู้
ตลอดจนการอภิปรายและทางานร่วมกัน ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการเรียนรู้ ซึ่งการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเขียน
แผนผังความคิด (Mind Mapping) ที่ประกอบไปด้วย 1) ขั้นนา คือ การนาเข้าสู่บทเรียนด้วยกิจกรรมที่เหมาะสมกับ
เนื้อหาการเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียน ตลอดจนการทบทวนความรู้เดิม 2) ขั้นเรียนรู้ คือ อาจารย์และนักศึกษา
ร่วมกันอภิปรายเนื้อหาประกอบการใช้แผนผังความคิด ตลอดจนให้นักศึกษาร่วมกันอภิปรายเป็นกลุ่มเพื่อร่วมกัน
เขี ย นแผนผั ง ความคิ ด และเสนอแผนผั ง ความคิ ด และ 3) ขั้ น สรุ ป ผล คื อ อาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาร่ ว มกั น สรุ ป
สาระสาคัญของเนื้อหาการเรียนรู้หรือความคิดรวบยอด ทาให้ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาที่เรียนด้วยเทคนิค การเขีย นแผนผั งความคิด (Mind Mapping) สูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งชี้ให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเขียนแผนผังความคิด
(Mind Mapping) ส่ งผลให้ 1) เกิ ด การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่ างอาจารย์ และนัก ศึก ษา 2) การอภิ ป รายเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเขียนแผนผังความคิดก่อให้เกิดการกระตุ้นความรู้ และความคิดเห็นร่วมกันในการเรียน 3)
การเรียนรู้กระบวนการกลุ่ม ทาให้ลดช่องว่างการเรียนรู้ ซึ่ง ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ต่อเติ มความรู้ ขยาย แบ่งปัน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Dhindsa Kasim and Anderson (2010: 193194) ทีก่ ล่าวว่า ผู้เรียนที่ทางานเป็นกลุ่มจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้วางแผนและทางานร่วมกัน ตลอดจนได้มี
โอกาสในการแสดงความคิดเห็นต่อกลุ่ม เพื่อสร้างแผนผังความคิดของกลุ่ม ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์
ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น 4) การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเขียนแผนผังความคิด (Mind Mapping) มีจุดเน้นที่
ส าคั ญ คื อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ส ร้ า งสรรค์ แ ผนผั งความคิ ด เกี่ ย วกั บ เนื้ อ หาอย่ า งเป็ น ระบบ ซึ่ งกระตุ้ น การเรี ย นรู้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่ง สอดคล้องกับ สุวิทย์ มูลคา (2547: 21) ที่กล่าวว่า แผนผังความคิดจะช่วยให้เกิดการ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หว่างความคิดหลัก ความคิดรอง และความคิดย่อย ซึ่งเป็นการจัดระบบ
ความคิดของผู้เรียนนั้นเอง 5) แผนผังความคิดทาให้เกิดการสร้างความรู้เป็นภาพ ซึ่งทาให้ง่ายต่อการจดจาและ
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ความเข้าใจ 6) แผนผังความคิดทาให้ผู้เรียนเชื่อมโยงและเห็นความสัมพันธ์ของเนื้อหาการเรียนรู้ได้ชัดเจนมากกว่า
ข้อความ และมีประสิทธิภาพมากกว่าการท่องจา ซึ่งสอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี (2548: 389-400) ที่กล่าวถึงการ
เขียนแผนผังความคิด ว่า แผนผังความคิดเป็นการแสดงความสัมพันธ์ของสาระหรือความคิดต่า งๆ ให้เห็นเป็น
โครงสร้างในภาพรวม โดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆ และแสดงความหมายและความเชื่อมโยงของความคิดนั้นๆ ซึ่งจะ
ปรากฎความคิดรวบยอดหลักตรงกัน แล้วแตกสาขาเป็นความคิดย่อยๆ ออกไป ซึ่งการสร้างแผนผังความคิดทาให้
ผู้เขียนแผนผังความคิดเกิดความเข้าใจในความคิดนั้นๆ อย่างชัดเจน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Long and
Carlson (2011: 2) ที่กล่าวว่า แผนผังความคิดสะท้อนให้เห็นภาพความคิดของผู้เรียนและทาให้เกิดความคงทนของ
ความคิดหรือความรู้นั้นๆ ซึ่ง โทนี่ บูซาน (Buzan, อ้างถึงใน ธัญญา ผลอนันต์. 2544: 25) ที่กล่าวว่า ภาพหนึ่งมีค่า
มากกว่าพันคา ภาพเปิดทางไปสู่ การเชื่อมโยงการรวมศูนย์ความคิด ทาให้การเรียนรู้มีความสนุกสนานและฟื้น
ความจาในความรู้ได้ง่าย และสอดคล้องกับ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2544: 126) ที่กล่าวว่า ผังความคิดเป็นการพัฒนา
ผู้เรียนในการวิเคราะห์และช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาปัญญาอย่างหลากหลาย (Multiple intelligence) ดังนั้น การ
จัดการเรียนด้วยเทคนิคการเขียนแผนผังความคิดเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยสาคัญ
2. ระดั บ ความพึ งพอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ การเรี ย นรู้ ด้ ว ยเทคนิ ค การเขี ย นแผนผั ง ความคิ ด (Mind
Mapping) อยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 ( X = 4.42, S.D. = 0.47) ทั้งนี้เนื่องมาจาก 1) การ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเขียนแผนผังความคิด (Mind Mapping) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เป็นระบบและมี
ขั้นตอนที่ชัดเจน ทาให้ผู้เรียนสามารถลาดับการเรียนรู้ของตนเองและกลุ่มได้ชัดเจนและไม่เกิดความกดดันหรือ
ความเครียดในการเรียนรู้ 2) เทคนิคการเขียนแผนผังความคิด (Mind Mapping) เป็นการเรียนรู้เป็นกลุ่ม ไม่ว่าจะ
เป็นการศึกษา การอภิปราย หรือการร่วมกันสร้างสรรค์แผนผังความคิด ทาให้ลดช่องว่างระหว่างบุคคลและสร้ าง
สัมพันธ์ที่ดีในการเรียนรู้ ซึ่งจะทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันความรู้ รวมถึงการร่วมมือร่วมใจในการทางาน
ซึ่ งท าให้ เ กิ ด ความภาคภู มิ ใ จในตนเอง เสริ ม แรงทางบวก และเกิ ด ความสุ ข สนุ ก สนานในการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น
3) กิจกรรมการเขียนแผนผังความคิด (Mind Mapping) ทาให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลายกับการเรียนเนื้อหาสาระจาก
การรับฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว เพราะแผนผังความคิดนั้น ผู้เรียนสามารถระดมสมองและสร้างสรรค์สัญลักษณ์
เกี่ยวกับความรู้จากง่ายไปสู่เนื้อหาที่ยากมากขึ้นได้ ซึ่งทาให้การเรียนมีลักษณะท้าทายความสามารถและเสริมแรง
ทางบวก ซึ่งสอดคล้องกับ Burns, Broman and Low (1974: 189-192) ที่กล่าวว่า การใช้ภาพประกอบการเรียนรู้
จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนานและใช้จินตนาการของผู้เรียนถ่ายทอดความคิดออกมาได้ดี ดังนั้น การจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิคการเขียนแผนผังความคิด (Mind Mapping) ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้ระดับ
มาก
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. สามารถนาแนวคิดเทคนิคการเขียนแผนผังความคิด (Mind Mapping) ไปบูรณาการเนื้อหาใน
รายวิชาต่าง ๆ ได้
2. สามารถนาแนวคิดเทคนิคการเขียนแผนผังความคิด (Mind Mapping) ไปบูรณาการร่วมกับเทคนิค
การสอนหรือเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบอื่น ๆ ได้
3. สามารถนาแนวคิดเทคนิคการเขียนแผนผังความคิด (Mind Mapping) ไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริม
หรือพัฒนาทักษะการคิดของนักศึกษาได้
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดเทคนิคการเขียนแผนผังความคิด (Mind Mapping) บนสื่อ
เรียนรู้ออนไลน์หรือบทเรียนออนไลน์ เพื่อให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในปัจจุบัน
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดเทคนิคการเขียนแผนผังความคิด (Mind Mapping) ร่วมกับ
เทคนิคการสอนหรือเทคนิคการเรียนรู้แบบอื่น ๆ
3. ควรมีการศึกษาวิจัยที่ใช้แบบแผนหรือวิธีการดาเนินการวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการเขียน
แผนผังความคิด (Mind Mapping) เช่น การวิจัยเชิงคุณภาพ
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การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชั้นบรรยากาศของเรา

โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 3ล สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์
Development of creative skills in Our atmosphere by 3L Learning
Management model for Matnayomsuksa 1
at samkhasawangwit school
พิมนภา หัสจันทอง1 ราตรี ทองจรัส1 พณัฐดา รูปชาติ1 และ วันวิสาข์ เพาะเจริญ2
Pimnapa hatchantong1, Ratree Tongjarat1, Panatda Rubchat1 and
Wanwisa pohjaroen2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบ 3ล 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนั กเรียนมั ธยมศึก ษาปี ที่ 1 ที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 3ล
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
จานวน 12 คน โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1)
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบ 3ล 2) แบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ 3) แบบ
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 3ล สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 3ล สามารถพัฒนาทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.37 จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 3ล ในชั้นเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.83)
คาสาคัญ : ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ความพึงพอใจ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 3ล

1

นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
Undergraduate student General Science Faculty of Education and Educational Innovation Kalasin University
2 อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
Lecturer in General Science Faculty of Education and Educational Innovation Kalasin University
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Creative skills.
The purposes of this study were to investigate: 1) to develop creative skills by using 3L
Learning management model 2) to study of satisfaction for Mathayomsuksa 1 students. The target
group of this study included 12 matnayomsuksa 1/ 2 during second semester of 2018 school year,
Samkna sawangwit school, Kucninaria District, Kalasin Province. There were 3 kinds of instrument
using in this study 1) knowledge management plan of 3L Learning 2) the Evaluation of creative
skills 3) the Evaluation of satisfactions student with 3L Learning model.
The research finding found that: After 3L Learning model of student can develop creative
skills and the present average value at 3.37 (score 4 point). For students opinion on 3L learning
management model with satisfaction in the highest level (average value at 4.83).
Keyword : Creative skills ; knowledge management plan of 3L Learning; 3L Learning ; science
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บทนา
การศึกษาไทยในอดีตและปัจจุบัน ผู้เรียนยังคงได้รับรูปแบบการสอนแบบเดิมที่ครูยังคงเป็นศูนย์กลาง
ถ่ายทอดความรู้ส่งผลให้ผู้เรียนไม่ค่อยได้พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ ได้แค่ความรู้เพื่อนาไปสอบ ผู้สอนจึงควรที่
จะพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะความคิดสร้างสรรค์
ในด้านต่างๆ ได้แก่ ทักษะ คิดผู้เรียนให้มีทักษะความคิดสร้างสรรค์มากกว่าความรู้พื้นฐานแบบเดิม ซึ่งการจัดการ
เรียนการสอนความรู้แบบเดิม ได้แค่ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการคิด ทักษะการทางาน ทักษะการอ่าน และเน้น
รูปแบบความรู้ความจา ไม่มีทักริเริ่ม คิดละเอียดลออ คิดคล่องแคล่ว และคิดยืดหยุ่น ซึ่งการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 และการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จาเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน
เพื่อเพิ่มการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ ดิฉันจึงได้คิดรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 3ล นี้ขึ้นมา ซึ่งเป็นรูปแบบ
การเรียนการสอนที่หลากหลายแปลกใหม่ไม่ยึดติดกับวิธีใดวิธีหนึ่ง และเน้นทักษะความคิดสร้างสรรค์ ไม่มีการประ
ยุคใช้กระบวนการอย่างเหมาะสมตามสถานนะการณ์ในชั้นเรียนจริง การสอนในรูปแบบเดิม เป็นการสอนที่ครูเป็น
ศูนย์กลาง เน้นการท่องจา ซึ่งทาให้ผู้เรียนได้รับความรู้ แต่ขาดทักษะในด้านต่าง ๆ การสอนในรูปแบบดังกล่าวไม่
สามารถพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ผู้เรียนได้ โดยเฉพาะในการเอาไปใช้ในชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 ได้ การสอน
ในปัจจุบันนี้ นอกจากจะไม่ช่วย ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แล้ ว ยังเป็นการทาลายมันอีกด้วย (วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์
25 : 2558)
ในปั จ จุ บั น โลกของเราถู ก พั ฒ นาตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น เป็ น ผลมาจากความก้ า วหน้ า ทางด้ า น
Technology และนวัตกรรมต่าง ๆที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้เราทุกคนได้ก้าวเข้ามาสู่ศตวรรษที่
21 อย่างเต็มตัวซึ่งเป็นยุคที่ Digital Technology เข้ามามีบทบาทอย่างมากกับชีวิตของเราทุกคนไม่เว้นแม้แต่ตัว
ของนักเรียนก็ตาม สิ่งเหล่านี้มีผลต่อนักเรียนในทุก ๆแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเรื่องพัฒนาการในการเรียนรู้ต่อสิ่ง
ต่าง ๆ รอบตัว การเพิ่มศักยภาพในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ หรือแม้แต่เพิ่มทักษะในการช่วยเหลือตัวเองของ
นั ก เรี ย นทั้ งจากห้ อ งเรี ย นและจากชี วิ ต ประจ าวั น ซึ่ งเราจะพบว่ า Technology นั้ น เกี่ ย วข้ อ งกั บ เราทุ ก คนอยู่
ตลอดเวลา (บริติช เคานซิล, 2561)
การจัดการเรียนรู้แบบ 3ล เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ ที่ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วย ตนเองตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ โดยมีครูผู้สอนคอยกระตุ้น
แนะนาและให้คาปรึกษาแก่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมอิสระและพัฒนาตนเอง ผู้เรียนสามารถนา
ความรู้ ความสามารถ ทักษะกระบวนการและประสบการณ์ของนักเรียน มาปรับใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์
ผลงาน อันเป็นประโยชน์ตามความถนัดและความสนใจ สามารถทางานอย่างมีระบบ มีกระบวนการ ได้อย่างอิสระ
โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 3ล จะมีอยู่ทั้งหมด 3 ขั้นตอนดังนี้
1.ขั้นเล่น คือขั้นเตรียมความพร้อมและกระตุ้นผู้เรียนให้มีความตื่นตัว พร้อมสาหรับการเรียนหรือ
การทากิจกรรมในขั้นต่อไป
2.ขั้นเล่า คือขั้นเนื้อหา เป็นขั้นที่ผู้สอนจะเปลี่ยนจากการสอนเนื้อหาแบบปกติ เป็นการนาเนื้อหาที่
จะเรียนมาแต่งเป็นเรื่องเล่า เป็นนิทานต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรื่องรู้สึกสนุกไปกับการเรีย นและได้เนื้อหาที่สอนโดยไม่รู้ตัว
จากนั้นก็จะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้จากเรื่องที่ฟัง ทั้งระหว่างครูกับผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน
3.ขั้นลงมื้อ คือขั้นที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เช่น การสร้างชิ้นงาน เป็นต้น
ซึ่งจากปัญหาและความสาคัญดั งกล่าว ผู้วิจัยได้มองเห็นความสาคัญและมีความสนใจ จึงได้คิดรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบ 3ล เพื่อนามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ 3ล ในรายวิชาวิทยาศาสตร์
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ 3ล ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์
สมมุติฐานของการวิจัย
ถ้าใช้รูปแบบการสอนแบบ 3ล จะทาให้ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน และความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อวิชาวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 3ล มีค่าเพิ่มสูงขึ้น
กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้น
รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบ
3ล

ตัวแปรตาม
1.ผลการพัฒนาทักษะความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนโดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบ 3ล
2. ผลความพึ งพอใจของนั ก เรี ยนที่มี
ต่อการจัดการเรียนรู้แบบ 3ล

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ ที่กาลัง
ศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2561 จานวน 27 คน
2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1/2 โรงเรียนสามขาสว่าง
วิทย์ ที่กาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2561 จานวน 12 คน เลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
1.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 3ล
2. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
2.2. แบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และทาข้อตกลงก่อนเบื้องต้นในการเรียนการสอน
2. จัดการเรียนการสอนตามแบบแผนการวิจัย โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 3ล
3. ระหว่างการทดลองสอนทาการบันทึกพฤติกรรมของผู้เรียนด้วยแบบประเมินทักษะความคิด
สร้างสรรค์
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. แบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนสามขาสว่าง
วิทย์ หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 3ล ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชั้นบรรยากาศ วิเคราะห็โดยหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Staandard deviation)
2.แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 3ล ในรายวิชา
วิ ท ยาศาสตร์ เรื่ อ ง ชั้ น บรรยากาศ วิ เ คราะห์ โ ดยหาค่ า เฉลี่ ย (Mean) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Staandard
deviation)
สรุปผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูล นาเสนอผลการวิจัย และแปลความหมายตามลาดับดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจ
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์
ตารางที่ 1 ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3ล ในการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ จานวน 12 คน
รายการประเมินทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์
คิดริเริ่ม
คิดคล่องแคล่ว
คิดยืดหยุ่น
คิดละเอียดลออ
เฉลี่ยรวม

คะแนนเต็ม

(X )

S.D.

4
4
4
4
4

3.50
3.25
3.41

0.67
0.86
0.90
0.90
0.80

3.33
3.37

จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ 3ล พบว่าความคิดริเริ่มมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.50 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
คะแนนมีค่าเท่ากับ 0.67 คะแนนความคิดยืดหยุ่น คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
คะแนนมีค่าเท่ากับ 0.90 คะแนนความคิดละเอียดลออ คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
คะแนนมีค่าเท่ากับ 0.90 และคะแนนความคิดคล่องแคล่ว คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของคะแนนมีค่าเท่ากับ 0.86 ส่วนภาพรวมของคะแนนทั้งหมดคิดเป็นค่าเฉลี่ยได้เท่ากับ 3.37และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.80

1178

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจ
ตารางที่ 2 แสดงผลแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบ 3ล
ประเด็นที่ศึกษา
ด้านเนื้อหาวิธีและเทคนิคการสอน
ด้านบุคลิกลักษณะของครู
ด้านสื่อการเรียนการสอน
ด้านการวัดและประเมินผล
รวม

(X )
4.78
4.86
4.90
4.91
4.87

S.D.
0.41
0.33
0.30
0.28
0.37

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 2 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3ล มีความพึงพอใจทั้ง 4 ด้าน
ได้แก่ 1. ด้านเนื้อหาวิธีและเทคนิคการสอน 2. ด้านบุคลิกลักษณะของครู 3. ด้านสื่อการเรียนการสอน และ 4. ด้าน
การวัดและประเมิ นผล มีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุดในทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.84 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.37
ในกรณีพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของครูในด้านการวัด
และประเมินผลมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91 รองลงมาคือด้านสื่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 ด้าน
บุคลิกลักษณะของครู มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 และด้านเนื้อหาวิธีและเทคนิคการสอน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78
ตามลาดับ
อภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 3ล สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ เรื่องชั้นบรรยากาศ อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
1. การจัดกิจกรรมการเรียนการรู้โดยวิธีการสอนแบบ 3ล ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องชั้นบรรยากาศ
ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่าเมื่อจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบ 3ล ผู้เรียนมีการ
พัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธี 3ล มีการจัดกิจกรรมที่เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระในทุก ๆ ช่วงของการจัดการเรียนการสอน ทาใ ห้
ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล่องกับมงคล เรียงณรงค์ และ ลัดดา ศิลาน้อย. (2558)
ที่ศึกษาการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาสังคมศึกษา 2 (ส 21103) พบว่าพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จานวน 30 คน พบว่านักเรียนผ่านเกณฑ์จานวน 25 คน คิด
เป็นร้อยละ 83.33 และมีผลคะแนนเฉลี่ย 23.40 คิดเป็นร้อยละ 78.00 เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
วิธีการสอนแบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน มีการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการทางาน นอกจากจะทา
ให้ผู้เรียนรู้จัดการทางานร่วมกับผู้อื่นแล้วยังทาให้ผู้เรียนทุกคนต่างพยายามช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จานวนสมาชิกใน
กลุ่มที่มีไม่มากจนเกินไปจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผเู้ รียนทุกคนได้ลงมือปฏิบัตจิ ริง ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น รวมทั้งกิจกรรมกลุ่มยังทาให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ในการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับกรมวิชาการ ( 2545:45-46 ) ที่กล่าวไว้ว่า การเรียนแบบร่วมมือ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
สมาชิกภายในกลุ่มเพราะทุกคนจะมีการทางานร่วมกัน ทุกคนมีส่วนร่วมเท่าเทียมกัน ทาให้ผู้เรียนมีทักษะความคิด
สร้างสรรค์ที่สูงขึ้น
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านเนื้อหาให้เหมาะสมกับวัย
พิจารณาระดับความคิดสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียนและพิจารณากิจกรรมที่ใช้ ให้พอดีกับ
จานวนชั่วโมงเรียน
2. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ จะต้องชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจ ในแต่ละขั้นตอน
ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ก่อน เพื่อจะได้ดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรทาการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และนาไปใช้
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ในหลายด้าน
2. ควรทาการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ ใน ระดับชั้นอื่นที่มี
ลักษณะเนื้อหาคล้ายกับรายวิชาวิทยาศาสตร์หรือปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม
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การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมด้านวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบ 2จ 2ร เรื่อง การขยายพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืช สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร
Teamwork Skill Development, By Using the 2จ 2ร Learning
management, Subject Hansa Nutrients For Mathayom 1
students at Tha Khantho Witthayakhan School
เนตรนภา บรรเทา1 และ อังคาร อินทนิล2
Netnapa Bantao1 and Angkhan Intanin2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) โดยวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การขยายพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืช โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบ 2จ 2ร กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 จานวน 29 คน ในโรงเรียนท่าคันโท
วิทยาคาร จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2/2561 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ "2จ 2ร" 2)
แบบประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อทดสอบทักษะการทางานเป็นทีม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าเฉลี่ยร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนจานวนร้อยละ 24.80 ของนักเรียนทั้งหมด มีคะแนนด้านทักษะการทางานเป็น
ทีม ร้อยละ 86.70 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้
คาสาคัญ : ทักษะการทางานเป็นทีม การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้แบบ 2จ 2ร
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ABSTRACT
This classroom action research is aimed to develop creativity skills, in science subject
Propagation and growth of plants course using “2ร 2จ ” learning management, with target is 29
students in Mathayomsuksa 1/2 students in Tha Khantho Witthayakhan School School Karasin
Province. The tools used in this research were 1) "2จ 2ร" Learning Management Plan 2) Learning
Management Efficiency Assessment Form to test Teamwork Skills. The statistics used in data
analysis were mean, percentage, mean and standard deviation.
The research found that 24.80% of all students with Teamwork score of 86.70 percent
which passed the criteria
Keyword : Teamwork skill/ Learning in the 21st century “2จ 2ร” Learning management
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บทนา
จากสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยายที่ไม่เอื้อให้นักศึกษาให้คิดเป็น ทางานเป็น เป็น
การเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการท่องจามากกว่าการเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ได้กระทาเอง ขาดการแสวงหาความรู้
ขาดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน อาจารย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพราะการศึกษาที่เน้นการฟังบรรยายภายใต้กรอบอัน
จากัดของห้องเรียน ทาให้เป็นตัวขัดขวางการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกับผู้อื่น (คณะอนุกรรมาธิการ
การปฏิรูปการศึกษา, 2543 : 3) การจัดการเรียนรู้เป็นทีมเป็นการใช้กระบวนการกลุ่ม (group process) ที่สามารถ
ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการติดต่อสื่อสารที่ดี รวมทั้งการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล สามารถทาให้เกิด
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Promote Creative Thinking) พัฒนาทักษะการแก้ ปัญหา (problem solving)
และกระตุ้นให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง (active learning) (Johnson, Carol and Faye,1997) ส่วน Gibson
and Campbell (2000) ได้กล่าวถึงผลดีอีกประการหนึ่งของการทางานเป็นทีมว่าเป็นการเรียนกลุ่มเล็กที่มีความ
ผูกพัน มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองในด้านการติดต่อสื่อสารและการมีมนุษย
สัมพันธ์ ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันการเรียนรู้เป็นทีมนี้สามารถตอบสนองและสามารถแก้ปัญหาใน
เรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เน้นครูเป็นผู้ถ่ายทอดเนื้อหา รูปแบบการเรียนการสอนไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนที่
หลากหลายและไม่เน้นปฏิบัติ ซึ่งการเรียนรู้เป็นทีมช่วยให้ผู้เรียนได้วางแผนค้นหาความรู้ พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ
ทักษะต่าง ๆ ที่ขาดหายไปหรือไม่มีได้จากกลุ่มเพื่อน โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้คอยให้ความสะดวก แนะนา ชี้แนะ ใน
ประเด็นที่ยังสับสนหรือไม่เข้าใจ Hughes & Townley (1994) กล่าวว่าการเรียนรู้เป็นทีมนี้มีประโยชน์ต่อผู้เรียนใน
แง่สามารถนามาปรับปรุงทัศนคติ และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ แก่ผู้เรียนได้ดีในผู้เรียนทุกช่วงอายุ สามารถ
พัฒนาทาให้เกิดทักษะการแก้ไขปัญหา พัฒนา การทางานเป็นทีม และพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้กับเพื่อน ๆ
ได้อย่างดี (วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ 2545)
ทฤษฎีการศึกษาที่สามารถนาทักษะการเรียนรู้เป็นทีมมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนที่เป็น กลุ่ม
ได้แก่ ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning)
และทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) ซึ่งเป็นทฤษฎีการเรียนการสอนที่มีลักษณะส่งเสริม
และสนับสนุน การทากิจกรรมร่วมกันในลักษณะของทีม โดยจัดให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมเล็ก ๆ ซึ่งจัดให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ ควบคุมการเรียนรู้และบทบาทในการช่วยเหลือ
ซึ่งกันในการแสวงหาความรู้ มีการแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและ
กัน เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนภายในทีมและสร้างความสัมพันธ์ภายนอกทีมที่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจาก
บุคคลต่าง ๆ ที่อยู่รอบข้างทีม
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นการเรียนรู้ที่เน้นการแบ่งผู้เรียนออกเป็น
กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีจานวนเท่า ๆ กัน ในระดับความสามารถที่แตกต่างกัน คือ เก่ง ปานกลาง และอ่อน ซึ่งการเรียนจะ
เน้นการมีปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่มด้วยรูปแบบที่ครูกาหนด เช่น ผลัดกันพูด ระดมสมอง ร่วมกันคิด
จากทฤษฎีข้างต้น มีการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก การปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม การค้นคว้าหาความรู้ การแลกเปลีย่ น
ความรู้ ส่วนความแตกต่างในเรื่องกระบวนการและแนวความคิด ซึ่งทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมกัน เป็นการเรียนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้กาหนดวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียน
การประเมินผล และการทากิจกรรมต่าง ๆ ส่วนการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นการเรียนรู้โดยให้ผู้ที่มีความรู้แตกต่างกัน
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดาเนินการเรียนการสอนตามที่ผู้สอนกาหนดไว้
ผู้วิจัยได้จัดการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน
ท่าคันโทวิทยาคาร จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงแนวคิดการนาทักษะการเรียนรู้เป็นทีมมาประยุกต์ใช้กับทฤษฎีการเรียนรู้
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม โดยใช้รูปแบบการจั ดการเรียนรู้ 2จ 2ร ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมของนักเรียน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 2จ 2ร
สมมติฐานการวิจัย
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 2จ 2ร จะสามารถพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมได้
กรอบแนวคิดของการวิจัย
ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ

พฤติกรรมด้านทักษะการทางานเป็นทีมของ
นักเรียน (อรอนงค์ โฆษิตพิพัฒ. 2561)

รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 2จ 2ร
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 1
ห้อง นักเรียนชายจานวน 8 คน นักเรียนหญิงจานวน 21 คน รวมนักเรียนทั้งหมด 29 คน (เลือกกลุ่มเป้าหมาย
แบบเจาะจง)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่องมือใช้ในการทดลอง
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มทดลองเป็นแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบ 2จ 2ร เพื่อพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว 21102 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 เรื่อง การขยายพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืช จานวน
3 ครั้ง ใช้เวลารวม 3 คาบ คาบละ 50 นาที
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 แบบประเมิ น ทั ก ษะการท างานเป็ น ที ม รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ 2จ 2ร รายวิ ช า
วิทยาศาสตร์ เรื่อง การขยายพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. แบบแผนการทดลอง
ผู้วิจัยดาเนินการวิจัยโดยใช้แบบแผนการทดลอง แบบการศึกษาเฉพาะกรณีโดยการทดลองหนึ่งครั้ง
(One-Shot case study)
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2. ขั้นตอนในการทดลอง
2.1 ผู้วิจัยนาแผนการจัดการเรียนรู้ 2จ 2ร เรื่อง การขยายพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืช โดย
ผู้วิจัยเป็นผู้ทดลองด้วยตนเอง
2.2 ผู้วิจัยได้ดาเนินการจัดกิจกรรม โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 2จ 2ร ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จานวน
3 คาบ เวลา 150 นาที
2.3 เมื่อสิ้นสุดการทดลองผู้วิจัยดาเนินการประเมินทักษะการทางานเป็นทีม หลังการจัดกิจกรรม
โดยใช้แบบประเมินทักษะการทางานเป็นทีม โดยผู้วิจัยเป็นผูป้ ระเมินด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ข้อมูล
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยในครั้งนี้ เป็นการนาเสนอผลการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนแบบ 2จ 2ร ในการพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนท่าคัน
วิทยาคาร ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินทักษะการทางานเป็นทีม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร
ตารางที่ 1 ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 2จ 2ร ในการพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม ของนักเรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร จานวน 29 คน

ผลรวม
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ทักษะด้านการทางานเป็นทีม
การ
หน้าที่การ
รับฟัง
เวลา
วางแผน
ทางาน
ความคิดเห็น
63
84
77
63
2.25
3
2.75
2.25
75
100
91.7
75
0.44
0.00
0.43
0.44
มีนักเรียนทีผ่านเกณฑ์จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 100

ความร่วมมือใน
การทากิจกรรม
77
2.75
91.7
0.43

จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนมีคะแนนทักษะการทางานเป็นทีมเฉลี่ย เท่ากับ 13 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 15 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.7 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 60 และผลรวมคะแนนทักษะการทางาน
เป็นทีม คิดเป็นคะแนนเต็มด้านละ 84 คะแนน ได้ผลรวมและคิดเป็นร้อยละดังนี้ การวางแผน ผลรวมคะแนน 63
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75 หน้าที่การทางาน ผลรวมคะแนน 84 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 เวลาในการทางาน
ผลรวมคะแนน 77 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 91.7 และให้ความร่วมมือในการทากิจกรรม ผลรวมคะแนน 77 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 91.7

1186

สรุปผลการวิจัย
นักเรียนมีคะแนนทักษะการทางานเป็นทีมเฉลีย่ เท่ากับ 13 คะแนน จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 86.7 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 75 และผลรวมคะแนนทักษะการทางานเป็นทีม คิดเป็นคะแนนเต็ม
ด้านละ 84 คะแนน ได้ผลรวมและคิดเป็นร้อยละดังนี้ การวางแผน ผลรวมคะแนน 63 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75
หน้าที่การทางาน ผลรวมคะแนน 84 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 เวลาในการทางาน ผลรวมคะแนน 77 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 91.7 และให้ความร่วมมือในการทากิจกรรม ผลรวมคะแนน 77 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 91.7
อภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินทักษะการทางานเป็นทีม พบว่า นักเรียนมีคะแนนทักษะการทางาน
เป็นทีมเฉลี่ย เท่ากับ 13 คะแนน จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.7 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อย
ละ 75 หมายความว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 2จ 2ร สามารถพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมของนักเรียนได้ซึ่งมี
คะแนนรวม และร้อยละของคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ร้อยละ 75 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน การที่ผลออกมาเป็น
เช่นนี้ อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้รูปแบบ 2จ 2ร ครูมีการนาเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจอีกทั้งยังมีสอื่
การสอนที่แปลกใหม่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ และได้ปฏิบัติจริงจากการทากิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการทางาน
เป็นทีม เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะการทางานเป็นทีมมากยิ่งขึ้น การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมของนักเรียน หลัง
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 2จ 2ร เรื่อง การขยายพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืช
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร พบว่า
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/2 มีการพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม เรื่อง การขยายพันธุ์และการ
เจริญเติบโตของพืช หลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 2จ 2ร คิดเป็นร้อยละ 86.7 ของคะแนนเต็ม ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 75 แสดงว่า นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม อาจเป็นเพราะว่า รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบ 2จ 2ร ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้มีขั้นตอนการสร้างตามหลักและแนวทางในการจัดทาเป็นอย่างดี ผ่าน
การตรวจและแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาวิทยาศาสตร์ ดังนั้น เนื้อหาสาระ จุดประสงค์ กิจกรรมต่าง ๆ
ตลอดจนรูปแบบวิธีการเพื่อทักษะการทางานเป็นทีม มีความเหมาะสมกับระดับของนักเรียน จากสาเหตุดังกล่าวทา
ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีพัฒนาการด้านทักษะการทางานเป็นทีมสูงขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ได้กาหนดเกณฑ์การประเมินจากความสามารถของกลุ่มทดลอง ซึ่งบริบทของนักเรียน
แต่ละพื้นที่อาจมีความต่างกันอยู่บ้างจึงควรทดสอบความสามารถของนักเรียนก่อน เพื่อพิจารณาความ เหมาะสม
ตามบริบทของนักเรียนก่อนนา ไปใช้ซึ่งการกาหนดเกณฑ์การประเมินดังกล่าว อาจเป็นลักษณะ ปลายเปิดโดยไม่มี
การกาหนดคะแนนเต็ม หรืออาจกาหนดการประเมินแบบอิงกลุ่มแทนตามความเหมาะสม
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 2จ 2ร ไปพัฒนาทักษะอื่นที่นอกเหนือจากทักษะการทางานเป็นทีม
2. สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะอื่น ๆ แก่นักเรียนต่อไป เพื่อให้นักเรียน
มีทักษะในการพฒ
ั นาชีวิต และสามารถนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันในอนาคตต่อไป
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การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมด้านวิทยาศาสตร์
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4 ขั้นสู่การเรียนรู้
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
The development of science teamwork skills using
the learning management model 4 steps to learning
for Mathayom Suksa 1
น้าฝน นันทกุล1 บดินทร์ มงคลสิน2 และ พัชราภรณ์ หลักคา1
Namfon Nanthakul1 Bodin Mongkhonsin2 and Patcharaporn Lakkam1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียน โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4 ขั้นสู่การเรียนรู้ และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ 4 ขั้น
สู่การเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12 จานวน 40 คน โรงเรียนสมเด็จ
พิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบ 4 ขั้นสู่การเรียนรู้ มีขั้นตอนคือ ขั้นเปิดสมอง ขั้นเร้าอารมณ์
ขั้นประลองเชาว์ และขั้นเก็บตก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 ขั้นสู่การเรียนรู้ แบบ
ประเมินทักษะการทางานเป็นทีม และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ 4 ขั้นสู่การเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนที่เรียนในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ มีทักษะการทางานเป็น ทีม มีการวางแผนก่อนการทางาน และรับผิดชอบงานตามหน้าที่ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย โดยมีค่าเฉลี่ยของทักษะการทางานเป็นทีมเท่ากับ ร้อยละ 96.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 70
แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้แบบ 4 ขั้นสู่การเรียนรู้ สามารถนาไปใช้พัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมของผู้เรียน
ได้ และนักเรียนมีความพึงพอใจร้อยละ 97.45 ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
คาสาคัญ : ทักษะการทางานเป็นทีม ความพึงพอใจ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4 ขั้นสู่การเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

1

นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์,
Peangfonnanthakul@gmail.com
2 อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์,
bodin_mongkhonsin@yahoo.com
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ABSTRACT
This research aims to develop teamwork skills in science students by using the learning
management of 4 steps to learning model and study the satisfaction of learning management
model. The samples were used 40 students of Mattayomsuksa 1/12 Somdet-Phitthayakhom
School, Kalasin Province. The learning 4 steps model consists of prepare step, stimulation step,
competition step and summary step. The research tool was consisted of learning
management plan and satisfaction assessment form.
The results showed that learning management 4 steps to learning model able to develop
for 4 steps to learning teamwork skills in science subject and responsibility in the team. Average of
teamwork skills is 96.7 percent, which higher than the criteria as 70 percent. Moreover, the learning
management of 4 steps to learning model learning management could be used to improve the
skills in team working of students and the students were satisfied at 97.45 percent which highest
level.
Keywords : teamwork skills satisfaction/ learning management of 4 steps to learning model
learning management plan science
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บทนา
ครูยุคเก่า มือซ้ายถือหนังสือ มือขวาถือชอล์ก ยืนหันหลังให้กระดานดา สายตานักเรียนต่างจับจ้องที่ปาก
ครูและถ้อยคาที่เปล่งออกมา การจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นให้นักเรียนท่องและจาไปสอบ เมื่อมอบหมายงานกลุ่ม
ก็มักจะเกิดปัญหาที่ตามมา งานกลุ่มเท่ากับทาคนเดียว นักเรียนไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ขาดการปฏิสัมพันธ์กัน ทา
ให้นักเรียนขาดทักษะในการทางานร่วมกับคนอื่น ๆ
ในปัจจุบันการศึกษาในประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางเป็น หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรั บปรุง พ.ศ. 2560) ที่เป็นหลักสูตรที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่ยึด
“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” เป็นหลักการสาคัญในการพัฒนาประเทศมุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสาหรับคนไทย
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อ
สังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม การพัฒนาบุคคลให้เกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นหลักสาคัญที่จะพัฒนา
การศึกษา ให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยในปัจจุบัน
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21’ คือ ทักษะต่าง ๆ ที่เด็กหนึ่งคนควรจะต้องมีเพื่อใช้ชีวิตอยู่ “ให้รอด” เมื่อเกิดและ
เติบโตมาในโลกยุคนี้ (Maytwin P 2560) หนึ่งทักษะที่สาคัญในทักษะในศตวรรษที่ 21 คือทักษะการทางานเป็นทีม
การทางานเป็นทีม คือ การร่วมกันทางานของสมาชิกภายในกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญและมีความแตกต่างกันด้าน
ทักษะ การดาเนินงานของทีมจะเป็นการดาเนินงานที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน โดยอาศัยความเชี่ยวชาญ ความสามารถ
ตลอดจนทักษะต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มต้น (ชนมน ตั้งพิทักษ์ไกร 2557) “การทางานให้สาเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถสอง
อย่างเป็นสาคัญ คือสามารถในการใช้วิชาความรู้อย่างหนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธ์กับผู้อื่นอีกอย่างหนึ่ง ทั้ง
สองประการนี้ต้องดาเนินคู่กันไป และจาเป็นต้องกระทาด้วยความสุจริตกาย สุจริตใจ ด้วยความคิด ความเห็นที่เป็น
อิสระ ปราศจากอคติ และด้วยความถูกต้อง ตามเหตุตามผลด้วย จึงจะช่วยให้งานบรรลุจุ ดหมายและประโยชน์ที่พึง
ประสงค์โดยครบถ้วน” (พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในการทางานเป็นทีม เป็นการฝึกทักษะให้ผู้เรียนรู้จักการทางานร่วมกับ
ผู้อื่น การวางแผน การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ มองเห็นปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ การเผชิญ ปัญหาและการแก้ไขปัญหา
ร่วมกันส่งผลดีต่อผู้เรียนในภายภาคหน้า การจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การจัดกลุ่มโดยแบ่งเป็น
กลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย ทาให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและกระตือรือร้นที่จะใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา และเกิดความพึงพอใจในการ
เรียน ซึ่งจะส่งผลกับการเพิ่มของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เน้นการทางาน
ร่วมกันเป็นทีมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดจิตสานึกที่ดีในการให้ความร่วมมือในการ
ทางานร่วมกันและมีความสุขความพอใจในการทางานร่วมกัน ก่อให้เกิดมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความรักและความ
ผูกพันกันและงานที่ทาออกมาจะสาเร็จมากที่สุด
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมของนักเรียน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4
ขั้นสู่การเรียนรู้ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม เพื่อให้ผู้เรียน
มีทักษะการทางานเป็นทีม อีกทั้งให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมของนักเรียน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4 ขั้นสู่การเรียนรู้
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4 ขั้นสู่การเรียนรู้
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ปัญหา
เมื่อเกิดการทางานเป็น
กลุ่ม ซึ่งหมายถึงต้อง
ทางานร่วมกับเพื่อนคน
อื่น ๆ ย่อมต้องเกิด
ปัญหาอย่างเช่น งาน
กลุ่มเท่ากับทาคนเดียว
ความคิดเห็นต่างกัน ไม่
มีความรับผิดชอบ

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ 4 ขั้นสู่การเรียนรู้
ประกอบด้วย 4 ขั้น
ดังนี้ 1. เปิดสมอง
2. เร้าอารมณ์
3. ประลองเชาว์
4. เก็บตก

- ผลการพัฒนาทักษะ
การทางานเป็นทีมของ
ผู้เรียน (ชนมน ตั้ง
พิทักษ์ไกร และคณะ.
2557)
- ความพึงพอใจของ
นักเรียน (กชกร
เปาสุวรรณ และคณะ.
2550)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ตาบล สมเด็จ อาเภอ สมเด็จ จังหวัด กาฬสินธุ์
กลุ่มตัวอย่าง
นั ก เรี ย นชั้ น มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 1 ห้ อ ง 12 โรงเรี ยนสมเด็จ พิ ทยา ต าบล สมเด็ จ อ าเภอ สมเด็ จ จั งหวัด
กาฬสินธุ์ จานวน 40 คน ได้มาโดยการเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 4 ขั้นสู่การเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4 ขั้นสู่การเรียนรู้ รายวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่องการถ่ายโอนความร้อน ผลการวิเคราะห์ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ความเที่ยงตรงของ
เครื่องมือมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.93 เครื่องมือมีความสอดคล้องสามารถนาไปใช้ได้
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 แบบประเมิ น ทั ก ษะการท างานเป็ น ที ม รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ 4 ขั้ น สู่ ก ารเรี ย นรู้ รายวิ ช า
วิทยาศาสตร์ เรื่อง การถ่ายโอนความร้อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า
ความเที่ยงตรงของเครื่องมือมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.00 เครื่องมือมีความสอดคล้องสามารถนาไปใช้ได้
2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ 4 ขั้นสู่การเรียนรู้ ผลการวิเคราะห์ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ความเที่ยงตรงของเครื่องมือมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.00 เครื่องมือมีความสอดคล้องสามารถนาไปใช้ได้
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ปฐมนิเทศนักเรียนเรียนเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติการเรียนการสอนโดย
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4 ขั้นสู่การเรียนรู้ เรื่อง การถ่ายโอนความร้อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2. ดาเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นดังนี้
1) เปิดสมอง = นักเรียนนั่งเป็นวงกลม จากนั้นนักเรียนทากิจกรรม ตา หู จมูก ปาก เพื่อเรียกสติ
ให้พร้อมที่จะเรียนรู้
2) เร้าอารมณ์ = นักเรียนเข้ากลุ่มศึกษาความรู้จากหนังสือ ใบความรู้จากนั้นนั่งเป็นแถวตอน
นักเรียนคนที่นั่งหน้าสุดของแถวออกมาเขียนตอบหน้ากระดาน โดยครูจะอ่านคาถามให้ เวียนไปจนครบทั้ง 10 ข้อ
กลุ่มไหนตอบถูกก็จะได้ข้อละ 10 คะแนน คะแนนจะเก็บสะสมไปจบคาบ
3) ประลองเชาว์ = นักเรียนนาวัสดุออกมาทาชิ้นงานตามที่ได้ออกแบบไว้ จากนั้นนักเรียน
นาเสนอผลงานของตนเอง แต่ละคนโหวตให้กับชิ้นงานของแต่ละกลุ่ม กลุ่มที่ได้คะแนนโหวตเยอะสุด จะได้ 10
คะแนน ครูบอกจุดเด่นของแต่ละกลุ่ม
4) เก็บตก = นักเรียนเข้ากลุ่มของตนเอง จากนั้นร่วมกันเขียนความรู้ที่ได้ในวันนี้ ครูจะนามา
อ่าน และสรุปร่วมกัน
โดยหลังการจัดการเรียนรู้เสร็จแล้ว ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากการบันทึกทึกพฤติกรรมนักเรียนและประเมินการ
ร่วมกิจกรรมกลุ่มของนักเรียนเพื่อประเมินทักษะการทางานเป็นทีม
3. หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4 ขั้นสู่การเรียนรู้ ผู้วิจัยทาการประเมินการ
ทางานเป็นทีม โดยให้นักเรียนทางานเป็นกลุ่ม แล้วนาคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์และแปลผล
การวิเคราะห์ข้อมูล
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยในครั้งนี้ เป็นการนาเสนอผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียน
4 ขั้นสู่การเรียนรู้ ในการพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12 โรงเรียนสมเด็จพิทยา
คม ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการประเมินทักษะการทางานเป็นทีม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินทักษะการทางานเป็นทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
กลุ่มที่

1
2
3
4
5
6
7
8
รวม
ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย
ค่า S.D.

ทักษะการทางานเป็นทีม
การแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบใน
กลุ่ม

การวางแผน
การทางาน
ร่วมกัน

การรับฟัง
ความ
คิดเห็น

การแสดง
ความ
คิดเห็น

การมี
ปฏิสัมพันธ์

รวม

ร้อยละ

3
2
3
3
3
3
3
3
23
95.8
2.9
0.34

3
3
3
3
3
3
3
3
24
100
3
0

3
3
3
2
3
3
3
3
23
95.8
2.9
0.34

3
3
2
3
3
3
2
3
22
91.7
2.8
0.44

3
3
3
3
3
3
3
3
24
100
3
0

15
14
14
14
15
15
14
15
116
14.5
14.6
1.12

100
93.3
93.3
93.3
100
100
93.3
100
773.2
96.7

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลรวมคะแนนทักษะการทางานเป็นทีม โดยวัดจากการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในกลุม่
การวางแผนการทางานร่วมกัน การรับฟังความคิดเห็น การแสดงความคิดเห็น และการมีปฏิสัมพันธ์ของสมาชิก
ภายในกลุ่ม จากนักเรียน คิดเป็นคะแนนเต็ม 24 คะแนน ผลรวมทักษะการทางานเป็นทีมคิดเป็นร้อยละดังนี้ การ
แบ่งหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่ม ผลรวมคะแนน 23 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95.8 การวางแผนการทางานร่วมกัน
ผลรวมคะแนน 24 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 การรับฟังความคิดเห็น ผลรวมคะแนน 23 คะแนน คิ ดเป็นร้อยละ
95.8 การแสดงความคิดเห็น ผลรวมคะแนน 22 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.7 และการมีปฏิสัมพันธ์ผลรวมคะแนน
24 คะแนน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 100 จะเห็ น ได้ว่ าทั กษะการท างานเป็ นที มด้า นการวางแผนงานร่ว มกั นและการมี
ปฏิสัมพันธ์ ได้คะแนนสูงสุดคือ 24 คะแนน และด้านการแสดงความคิด เห็นได้คะแนนต่าสุดคือ 22 คะแนน แต่ละ
กลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ทักษะการทางานเป็นทีมสูงกว่าร้อยละ 70
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4 ขั้นสู่การเรียนรู้
รายการ
1. กิจกรรมการเรียนสนุกและน่าสนใจ
2. ครูให้โอกาสนักเรียนซักถามปัญหา
3. ครูส่งเสริมให้นักเรียนทางานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม/ทีม
4. ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดที่
แปลกใหม่
5. ครูตั้งใจสอน ให้คาแนะนานักเรียนใน
การทากิจกรรม
6. ครูมีสื่อการสอนที่น่าสนใจและแปลก
ใหม่
7. ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่ม
และรูจ้ ักวิพากษ์วิจารณ์
8. ครูมีการเตรียมการสอน (พิจารณา
จากสื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ มีความพร้อม)
9. ครูสามารถประยุกต์สิ่งที่สอนเข้ากับ
สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม
10. นักเรียนนาความรูจ้ ากวิชานี้ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
รวม

ร้อยละ
97.5
97.0
97.5

ค่าเฉลี่ย
4.88
4.85
4.88

S.D.
0.33
0.43
0.40

เกณฑ์ประเมิน
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

96.5

4.82

0.38

มากที่สุด

98.5

4.93

0.35

มากที่สุด

98.0

4.90

0.38

มากที่สุด

97.5

4.88

0.33

มากที่สุด

96.5

4.82

0.45

มากที่สุด

97.5

4.88

0.33

มากที่สุด

98.0

4.90

0.30

มากที่สุด

97.45

4.87

0.31

มากที่สุด

จากตาราง พบว่าคะแนนเฉลี่ ยของแบบประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4 ขั้นสู่การ
เรียนรู้ หลังจากผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินทั้ง 10 รายการประเมินมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.87
นักเรียนมีความพึงพอใจร้อยละ 97.45 ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
สรุปผลการวิจัย
การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมด้านวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4 ขั้นสู่การเรียนรู้
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นักเรียนมีคะแนนทักษะการทางานเป็นทีมเฉลี่ย เท่ากับ 14.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 96.7 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 70 และผลรวมคะแนนทักษะการทางานเป็นทีม คิดเป็นคะแนน
เต็มด้านละ 24 คะแนนได้ผลรวมคิดเป็นร้อยละดังนี้ การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 95.8 การ
วางแผนการทางานร่วมกัน คิดเป็นร้อยละ 100 การรับฟังความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 95.8 การแสดงความคิด เห็น
คิดเป็นร้อยละ 91.7 และการมีปฏิสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งผลจากการจัดการเรียนรู้ นักเรียนมีความพึงพอใจ
ร้อยละ 97.45 ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
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อภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4 ขั้นสู่การเรียนรู้ สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาวิทยาศาสตร์ สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินทักษะการทางานเป็นทีมพบว่า นักเรียนมีคะแนนทักษะการทางาน
เป็นทีมเฉลี่ย สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 70 และมีผลรวมคะแนนทักษะการทางานเป็นที ม ในแต่ละด้านดังนี้
การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่ม ผลรวมคะแนน 23 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95.8 การวางแผนการทางานร่วมกัน
ผลรวมคะแนน 24 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 การรับฟังความคิดเห็น ผลรวมคะแนน 23 คะแนน คิดเป็นร้อยละ
95.8 การแสดงความคิดเห็น ผลรวมคะแนน 22 คะแนน คิด เป็นร้อยละ 91.7 และการมีปฏิสัมพันธ์ผลรวมคะแนน
24 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 จะเห็นได้ว่า การแสดงความคิดเห็น มีผลรวมคะแนน 22 คะแนน ซึ่งได้คะแนนรวม
น้อยที่สุด อาจเป็นเพราะผู้เรียนยังขาดความมั่นใจในตัวเองอยู่ จึงทาให้ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นเท่าที่ควรเด็กที่มี
ความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมหรือการกระทาที่เกิดขึ้นในการดารงชีวิตในแต่ละวัน เช่น การ
กล้าพูด กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น ไม่ขี้อาย ไม่ประหม่า มีจิตใจมั่นคง มีความภาคภูมิใจในตนเองมีความ
มั่น ใจในความคิดของตนเอง และพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็น ของผู้อื่น กล้าตัดสินใจโดยไม่ลังเล ไม่มีความวิตก
กังวล กล้าเผชิญต่อความจริง รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะนาไปสู่การสร้างความสาเร็จใน
ด้านต่าง ๆ ของชีวิตเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ (ดร. นิติธร ปิล วาสน์. 2556) จากผลการวิเคราะห์ หมายความว่า รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ 4 ขั้นสู่การเรียนรู้ สามารถพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมของนักเรียนได้ ซึ่งมีคะแนนรวม และ
ร้อยละของคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การที่ผลออกมาเป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจาก
การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ 4 ขั้นสู่การเรียนรู้ ครูมีการนาเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจ มีกิจกรรม มีเกม มีการจัดการ
แข่งขันระหว่างกลุ่ม มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงจากการทากิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม
เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการทางานเป็นทีม มีการวางแผนร่วมกัน แบ่งงานหน้าที่รับผิ ดชอบ มีเป้าหมายเดียวกัน ร่วม
ด้วยช่วยกันทางานที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4 ขั้นสู่การเรียนรู้ จาก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 40 คน คะแนน
เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.87 นั ก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจร้ อ ยละ 97.45 อยู่ ใ นระดั บ พึ งพอใจมากที่ สุ ด ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เพราะการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4 ขั้นสู่การเรียนรู้ นักเรียนได้
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ได้ทาการแข่งขัน ทาให้เกิดความกระตือรือร้น และมีความสุขในการเรียนรู้
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. ในการวิจัยครั้งนี้ได้กาหนดเกณฑ์การประเมินจากความสามารถของกลุ่มทดลอง ซึ่งบริบทของนักเรียน
แต่ละพื้นที่อาจมีความต่างกันอยู่บ้างจึงควรทดสอบความสามารถของนักเรียนก่อน เพื่อพิจารณาความ เหมาะสม
ตามบริบทของนักเรียนก่อนนา ไปใช้ซึ่งการกาหนดเกณฑ์การประเมินดังกล่าว อาจเป็นลักษณะ ปลายเปิดโดยไม่มี
การกาหนดคะแนนเต็ม หรืออาจกาหนดการประเมินแบบอิงกลุ่มแทนตามความเหมาะสม
2. จากผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4 ขั้นสู่การเรียนรู้ เรื่อง
การถ่ายโอนความร้อน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ครู
จึงควรนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้จะทาให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะใน
การทางานเป็นทีมที่สูงขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
ผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมด้านวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4
ขั้นสู่การเรียนรู้ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยต่อไป ดังต่อไปนี้
1. ควรนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4 ขั้นสู่การเรียนรู้ ไปพัฒนาทักษะอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากทักษะการ
ทางานเป็นทีม
2. ควรเพิ่มระยะเวลาในการทดลอง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 ขั้นสู่การเรียนรู้ ให้มีระยะเวลามาก
ขึน้ เพื่อฝึกทักษะให้ผู้เรียนเกิดความชานาญในการพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม
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การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม ด้านวิทยาศาสตร์
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4 แก้ว
สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2
The development of Science teamwork skills by using
the learning management model 4 cups
for Mathayomsuksa 2
พัชราภรณ์ หลักคา1 บดินทร์ มงคลสิน2 และ น้าฝน นันทกุล1
Patcharaporn Lakkam Bodin Mongkhonsin and Namfon Nanthakul
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมในรายวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ 4 แก้ว และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4 แก้ว กลุ่มเป้าหมายที่
ใช้ในการศึกษาคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 จานวน 30 คน โรงเรียนกุฉินารายณ์ อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4 แก้ว มี 4 ขั้นตอคือ ขั้นเตรียมแก้ว ขั้นเติมน้าใส่แก้ว ขั้นรวมแก้ว และขั้นชน
แก้ว เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 แก้ว เรื่อง ความต้องการสารอาหารและพลังงานของ
ร่างกาย แบบประเมินทักษะการทางานเป็นทีม และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ผลการวิจัย พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบ 4 แก้ว สามารถพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมของ
นักเรียน คิดเป็นร้อยละ 73.4 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 70 แสดงให้เห็นว่า หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้รูแบบ 4 แก้ว นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไปสูล่ ักษณะการพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมมากขึ้น ทั้งการรับฟัง
ความคิดเห็นระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มและการมีส่วนร่วมในการทางาน และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4 แก้ว ในชั้นเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ : ทักษะการทางานเป็นทีม ความพึงพอใจ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4 แก้ว วิทยาศาสตร์
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ABSTRACT
This research aims to development teamwork skills in science subject here used the
learning management of 4 cups model and study the students' satisfaction of learning
management. The sample were used 30 students Mathayomsuksa 2/1, Kuchinarai School,
Kuchinarai District, Karasin Province. Learning management of 4 cups model, has 4 steps as
prepare step knowledge stem, combination step and summary step. The research tool were
consisted learning management plan and satisfaction assessment form for 4 cups model.
The results showed that learning management of 4 cups model able to develop
teamwork skills of student at 73.4 percent, which higher than the criteria is 70 percent, moreover
the learning management of cup model have changed to hight teamwork skills. specially, listen
to opinions in group and participation in group. Finally, were satisfied the learning management of
4 cups model in at highest level.
Keywords : Learning management 4 cup model Teamwork skills Satisfaction Science
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บทนา
จากนโยบายประเทศไทย 4.0 ในปัจจุบันนี้ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งการแข่งขัน ซึ่งไม่อาจปฏิเสธ
กระแสความเจริญ เปลี่ยนแปลงในหลากหลายเรื่อง การจัดการเรียน ภายใต้นโยบายประเทศไทยที่มุ่งเน้นการเพิ่ม
ศักยภาพของผู้เรียนและผู้สอน จนนาไปสู่แนวคิดของการพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมของนักเรียน ตามนโยบาย
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเน้นการเรียนรู้ การเรียนรู้เป็นทีม เป็นแนวทางหนึ่งของการ
จัดการเรียนรู้ สามารถสร้างคุณค่าของทีมงานให้เหนือคุณค่าของบุคคลโดยการนาความแตกต่าง ความเหมือนและ
ศักยภาพของแต่ละคนในทีมนั้นมาผสมผสานกัน เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพเหล่านี้ให้เกิดเป็นพลังที่หลากหลาย ทาให้การ
ทางานเป็นทีมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การเรียนรู้เป็นทีมในระหว่างการทางานร่วมกันช่วยสร้างความเชื่อ ค่านิยม
เป้าหมายของโรงเรียนนอกจากนี้ยังเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนที่กระตุ้ นให้ทุกคนเห็นความสาคัญที่จะต้องมี
การเรี ย นรู้ เพื่ อ การเปลี่ ย นแปลงและพั ฒ นาตนเองตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งการปรั บตั ว ให้ เ ข้ า กั บการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 (คณะอนุกรรมาธิการการปฏิรูปการศึกษา, 2557)
จากสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ไม่เอื้อให้นักเรียนให้คิดเป็น ทาเป็น และแก้ปัญหาเป็นการ
เรียนการสอนมุ่งเน้นการท่องจามากกว่าการเน้นให้ผู้เรียนได้คิด ได้ลงมือปฏิบัติ กระทาเอง ขาดการแสวงหาความรู้
ขาดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ครู และชุมชน เพราะการศึกษาเน้นการฟังบรรยายภายใต้กรอบอันจากัดของห้องเรียนทา
ให้เป็นตัวขัดขวางการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ขาดทักษะการติดต่อสื่อสารขาดมนุษย
สัมพันธ์ (คณะอนุกรรมาธิการการปฏิรูปการศึกษา, 2557)
การเรียนรู้เป็นทีมเป็นการใช้กระบวนการกลุ่ม สามารถช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการติดต่อสื่อสารที่ดี
รวมทั้งการสร้ างสัมพันธภาพระหว่า งบุ คคล สามารถทาให้เกิดความคิ ดอย่ างมี วิจ ารณญาณ พัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหาและกระตุ้นให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผลดีอีกประการหนึ่งของการทางานเป็นทีมว่าเป็นการเรียน
กลุ่มเล็กที่มีความผูกพัน มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองในด้านการติดต่อสื่อสาร
และการมีมนุษยสัมพันธ์ ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์, 2558)
การเรียนรู้เป็นทีมนี้สามารถตอบสนองและสามารถแก้ปัญหาในเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เน้นครูเป็น
ผู้ถ่ายทอดเนื้อหา รูปแบบการเรียนการสอนไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนที่หลากหลายและไม่เน้นปฏิบัติซึ่งการเรียนรู้
เป็นทีมช่วยให้ผู้เรียนได้วางแผนค้นหาความรู้ พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะต่าง ๆ ที่ขาดหายไปหรือไม่มีได้จาก
กลุ่มเพื่อน โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้คอยให้ความสะดวก แนะนา ชี้แนะ ในประเด็นที่ยังสับสนหรื อไม่เข้าใจ (วราภรณ์
ตระกูลสฤษดิ์, 2558)
จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้เล็งความสาคัญของการพัฒนา
ทักษะการทางานเป็นทีมของนักเรียน โดยผู้วิจัยได้นาแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบ 4 แก้ว มาพัฒนาทักษะการ
ท างานเป็ น ที ม ของนั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 2 เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง สภาพของการท างานเป็ น ที ม ของนั ก เรี ย น
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบผลการนาแนวคิดการจัดการเรียนแบบ 4 แก้วมาพัฒนาการทางานเป็นทีมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 และนาผลการวิจัยที่ได้มาพัฒนาการทางานเป็นทีมของนักเรี ยน โรงเรียนกุฉิ
นารายณ์ อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ อีกทั้งยังนาผลการวิจัยที่ได้ไปพั ฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน
ต่างๆ ในเขต อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และพัฒนาการเรียนการสอน ให้สังคมเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4 แก้ว
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ ๒ ที่มีผลต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4 แก้ว
กรอบแนวคิดการวิจัย
ปัญหา
เมื่อครูมอบหมายงาน
กลุ่มจะมีผเู้ รียนแค่ 1-2
คน ปฏิบัติงาน ส่งผลให้
ผู้เรียนที่ไม่ได้ลงมือ
ปฏิบัติไม่เข้าใจในเนื้อหา
และขาดทักษะการ
ทางานร่วมกับผู้อื่น

ตัวแปรอิสระ
รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบ 4 แก้ว
มี 4 ขั้นตอน คือ
1. เตรียมแก้ว
2. เติมน้าใส่แก้ว
3. รวมแก้ว
4. ชนแก้ว

ตัวแปรตาม
การทางานเป็นทีม
(ชนมน ตั้งพิทักษ์ไกร
และคณะ 2557 : 192)
ความพึงพอใจขอผู้เรียน
ที่มีต่อรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ 4 แก้ว
(วิรุฬ พรรณเทว 2542)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 จานวน 30 คน ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 โรงเรียนกุฉินารายณ์ (เลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 4 แก้ว
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 แบบประเมินทักษะการทางานเป็นทีม
2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ 4 แก้ว
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แบบแผนการทดลอง
ผู้วิจัยดาเนินการวิจัยโดยใช้แบบแผนการทดลอง แบบการศึกษาเฉพาะกรณีโดยการทดลองหนึ่งครั้ง
(One-Shot case study)
2. ขั้นตอนในการทดลอง
2.1 ผู้วิจัยนาแผนการจัดการ 4 แก้วเรื่อง ความต้องการสารอาหารและพลังงานของร่างกาย โดย
ผู้วิจัยเป็นผู้ทดลองด้วยตนเอง
2.2 ผู้วิจัยได้ดาเนินการจัดกิจกรรม โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 4 แก้ว ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มี 4
ขั้นตอนคือ 1. เตรียมแก้ว 2. เติมน้าใส่แก้ว 3. รวมแก้ว 4. ชนแก้ว
2.3 เมื่อสิ้นสุดการทดลองผู้วิจัยดาเนินการประเมินทักษะการทางานเป็นทีมหลังการจัดกิจกรรม
โดยใช้แบบประเมินทักษะการการทางานเป็นทีมโดยผู้วิ จัยเป็นผู้ประเมินด้วยตนเอง พร้อมแจกแบบสอบถาม
หลังจากทดลองวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพื้นฐาน
1.1 ร้อยละ
1.2 คะแนนเฉลี่ย
1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
1.4 ค่าความเที่ยงตรงของของเครื่องมือ (IOC) ผลการวิจัย
ผลการวิจัย
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยในครั้งนี้ เป็นการนาเสนอผลการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ 4 แก้ว ในการพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม และผลการประเมินความพึงพอใจ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4
แก้ว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนกุฉินารายณ์ ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูล
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินทักษะการทางานเป็นทีม
ตารางที่ 1 ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4 แก้ว ในการพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนกุฉินารายณ์

กลุ่มที่

การมีส่วน
ร่วม
ในงานกลุ่ม

1
2
3
4
5
รวม
ร้อยละ

3
2
3
3
3
14
93.3

ทักษะการทางานเป็นทีม
การแบ่ง
ความ
การปฏิบัติงาน
หน้าที่
กระตือรือร้น ด้วยความเต็ม
รับผิดชอบ ในการทางาน
ใจ
ในกลุ่ม
2
3
3
2
3
3
3
3
3
3
2
3
3
2
3
13
13
15
86.6
86.6
100

รับฟังความ
คิดเห็นจาก
สมาชิกภายใน
กลุ่ม
3
3
3
3
2
14
93.3

รวม ร้อยละ

14
13
15
14
13

93.3
86.6
100
93.3
86.6

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลรวมคะแนนทักษะการทางานเป็นทีม โดยวัดจากมีการมีส่วนร่วมในงานกลุ่มการ
แบ่งหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่ม ความกระตือรือร้นในการทางาน การปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและรับฟังความคิดเห็น
จากสมาชิกภายในกลุ่ม จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนกุฉินารายณ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
จานวน 30 คน คิดเป็นคะแนนเต็ม 15 คะแนน ได้ผลรวมและคิดเป็นร้อยละดังนี้ การมีส่วนร่วมในงานกลุ่ ม ผลรวม
คะแนน 14 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.3 การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่ม ผลรวมคะแนน 13 คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ 86.6 ความกระตือรือร้นในการทางาน ผลรวมคะแนน 13 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.6 การปฏิบัติงานด้วยความ
เต็มใจ ผลรวมคะแนน 15 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 รับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกภายในกลุ่ม ผลรวมคะแนน 14
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.3 โดยค่าเฉลี่ยทักษะการทางานเป็นทีมในแต่ละด้านและค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านมีระดับ
คะแนนเกินร้อยละ 70
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจ
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4 แก้ว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
โรงเรียนกุฉินารายณ์ จานวน 30 คน
ลาดับ

รายการ

N

ค่าเฉลี่ย

S.D

เกณฑ์
การ
ประเมิน

1

กิจกรรมการเรียนสนุกและน่าสนใจ

30

4.37

0.71

มาก

2

ครูให้โอกาสนักเรียนซักถามปัญหา
ครูส่งเสริมให้นักเรียนทางานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม/ทีม
ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดที่
แปลกใหม่
ครูตั้งใจสอน ให้คาแนะนานักเรียน
ในการทากิจกรรม
ครูมีสื่อการสอนที่น่าสนใจและแปลก
ใหม่
ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่ม
และรูจ้ ักวิพากษ์วิจารณ์
ครูมีการเตรียมการสอน (พิจารณา
จากสื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ มีความพร้อม)
ครูสามารถประยุกต์สิ่งที่สอนเข้ากับ
สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม
นักเรียนนาความรู้จากวิชานีไ้ ปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

30

4.27

0.89

มาก

30

4.47

0.81

มาก

30

4.40

0.84

มาก

30

4.77

0.50

มากที่สุด

30

4.57

0.72

มากทีส่ ุด

30

4.47

0.76

มาก

30

4.53

0.72

มากที่สุด

30

4.47

0.72

มาก

30

4.77

0.50

มากที่สุด

รวม

300

4.51

0.74

มากที่สุด

3
4
5
6
7
8
9
10

จากตารางที่ 2 พบว่า จากคะแนนเฉลี่ยของแบบประเมินความพึงพอใจ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4 แก้ว
จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนกุฉินารายณ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 30 คน คะแนน
เฉลี่ย เท่ากับ 4.51 อยู่ในระดับมากที่สุด
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สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม ด้านวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบ 4 แก้ว สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สรุปผลได้ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินทักษการทางานเป็นทีม
พบว่า นักเรียนมีคะแนนทักษะการทางานเป็นทีมเฉลี่ย เท่ากับ 13.8 คะแนน จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 92 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 70 (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,2552) และผลรวม
คะแนนทักษะการทางานเป็นทีม คิดเป็นคะแนนเต็มด้านละ 15 คะแนน ได้ผลรวมและคิดเป็นร้อยละดังนี้ การมีส่วน
ร่วมในงานกลุ่ม ผลรวมคะแนน 14 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.3 การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่ม ผลรวมคะแนน
13 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.6 ความกระตือรือร้นในการทางาน ผลรวมคะแนน 13 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.6
การปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ ผลรวมคะแนน 15 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 รับฟังความคิดเห็นจากสมาชิก
ภายในกลุ่ม ผลรวมคะแนน 14 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.3
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจ
พบว่า จากคะแนนเฉลี่ยของแบบประเมินความพึงพอใจ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4 แก้ว จากนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนกุฉินารายณ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 30 คน คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ
4.51 อยู่ในระดับ มากที่สุด
อภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม ด้านวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบ 4 แก้ว สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดังนี้
1. จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินทักษะการทางานเป็นทีม พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4
แก้ว สามารถพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมของนักเรียนได้ ซึ่งมีคะแนนรวม และร้อยละของคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ที่
กาหนด เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การที่ผลออกมาเป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
4 แก้ว ผู้สอนมีการนาเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจอีกทั้งยังมีสื่อการสอนที่แปลกใหม่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ และได้ปฏิบัติ
จริงจากการ ทากิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมให้นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การ
แสดงความคิดเห็นเพื่อให้นักเรียนมีทักษะการทางานเป็นทีม มีการวางแผนร่วมกัน แบ่งงานหน้าที่รับผิดชอบ มี
เป้าหมายเดียวกัน ร่วมด้วยช่วยกันทางานที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
จะเห็นได้ว่า การปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งมีค่าร้อยละมากที่สุด อาจเป็น
เพราะว่า ผู้เรียนสนุกกับการ ทาจัดกิจกรรม และคุณครูสอนแบบได้ลงมือปฏิบัติจริง อีกทั้งผู้เรียนยังได้ทางานร่วมกัน
เป็นทีมทาให้มีแรงผลักดันในการทางานเพื่อที่จะทาให้กลุ่มของตนเองทางานออกมาอย่างที่สุด
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4 แก้ว จากนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนกุฉินารายณ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 30 คน คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ
4.51 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เพราะการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4 แก้ว การจัดการเรียนรู้เป็นไปขั้นตอนที่ชัดเจน นักเรียนได้ปฏิบัติ
กิจกรรมด้วยตนเอง เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ทาให้นักเรียนสนุกสนาน มีค วามสุขในการเรียนรู้ ซึ่ง
สอดคล้องวิรุฬ พรรณเทวี (2542, หน้า 111) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกภายในจิตใจของ
มนุษย์ที่ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะคาดหวังกับสิ่งหนึ่งอย่างไรถ้าคาดหวังหรือมีความตั้งใจมากและได้รบั
การตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมาก แต่ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเป้นอย่างยิ่งเมื่อไม่ได้รบั
การตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตนตั้งใจไว้ว่ามีมากหรือน้อย
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. การพัฒนาการทางานเป็นทีม รายวิชาวิท ยาศาสตร์ จะต้องชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจในแต่ละขั้นตอนของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ก่อน เพื่อจะได้ดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ควรคานึงถึง ความพร้อมของผู้เรียน วิธีการจูงใจผู้เรียน แรงจูงใจ ของผู้เรียน
การเสริมแรง และที่สาคัญที่สุดคือ ความแตกต่างระหว่างบุคคล
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ สอนสื่อลงมือทา ไปพัฒนาทักษะด้านการแบ่งหน้าทีร่ ับผิดชอบในกลุ่ม
และความกระตือรือร้นในการทางานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
2. ควรจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมทุกวิชาที่เรียน เพื่อที่จะส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกพัฒนา
หรือแก้ไขปัญหาทักษะการทางานเป็นทีม
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การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3S1P
เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
The effectiveness of the 3S1P based learning to develop of
Communication skill for mathayom 2 students
นภาพร บุญหล้า1 และ ศศิธร แสนพันดร2
Napaporn Boonla1 and Sasitorn Sanpundorn2
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3S1P 2) ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3S1P กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา อาเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
จานวน 17 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยมีดังนี้ 1) แผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3S1P 2) แบบประเมินทักษะการสื่อสาร 3) แบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ
ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3S1P สามารถพัฒนาทักษะการ
สื่อสารของได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 คิดเป็นร้อยละ 84.5 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้ง
ไว้ คือ ร้อยละ 80 2) คะแนนแบบสอบถามความพึงพอใจนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ 3S1P อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.92 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37
คาสาคัญ : ทักษะการสื่อสาร รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3S1P

1
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ABSTRACT
The purposes of this research were to 1) improve communication skills by learning style
3S1P based learning 2) study the satisfaction of matthayomsuksa 2 students using learning style
3S1P based learning The sample consisted of 17 matthayomsuksa 2/4 students, in the second
semester of the academic year 2018 of Huai Phueng Phitthaya School, Karasin. They were
selected by a specific method. The research instruments were used: 1) learning by using learning
3S1P lesson plan to consist of Step 1 Stimulus step 2 Start step 3 play and step 4 Star, 2)
assessment forms of communication skill, and 3) satisfaction form of the students. The quality of
the equipment from the opinions of the experts 3 members selected by specific. Data were
collected by observation. The mean (𝑥̅), standard deviation, and percentage were employed to
analyze the data.
The results of this research were: 1) learning by using learning 3S1P were developed the
students communication skills average 4.23 standard deviation 0.56 scored at 84.50% which
higher than the set criteria at 80% 2) The satisfaction of matthayomsuksa 2 students using learning
style 3S1P were at the highest level, average 4.92 standard deviation 0.37
Keywords : Communication 3S1P based learning
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บทนา
ปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการขยายตัวทางด้าน
เศรษฐกิจทาให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจในระดับชุมชน ระดับประเทศหรือระดับโลก ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ.2560 - 2564 ) ซึ่งให้ความสาคัญกับการกาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศที่มุ่งสู่การ
เปลี่ยนแปลงจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทั้งนี้ในการพัฒนา
ประเทศต้องมีปัจจัยหลายด้านเพื่อมาขับเคลื่อน ประกอบด้วยด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ
ด้านการศึกษา โดยเฉพาะด้านการศึกษาซึ่งเป็นหัวใจสาคัญในการพัฒนามนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถ ปัจจุบันจึง
เปลี่ยนเป้าหมายการเรียนรู้ของศิษย์จากเน้นวิชาให้ได้ความรู้เป็นการนาไปสู่การพัฒนาทักษะ ต่างจากในยุคเดิมที่ครู
สอนเด็กเพื่อให้ได้สอบผ่าน ในห้องเรียนแบบเก่าครูเป็นจุดสนใจของห้องเรียน แต่เป้าหมายของการเรียนในศตวรรษ
ที่ 21 คือ ปูฐานความรู้และทักษะสาหรับใช้ชีวิตในภายหน้าโดยยึดเด็กเป็นหลัก (Learner-centered) โดยจุดสนใจ
อยู่ที่สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ หรือยังไม่รู้ นักเรียนมาเข้าห้องเรียนพร้อมกับเป้าหมายของ การเรียนรู้ ครูเป็นผู้จัดสิ่งของ
ห้ อ งเรี ย นและสิ่ งอ านวยความสะดวกต่ อ การเรี ย น รวมทั้ งช่ ว ยแนะน าให้ นั ก เรี ย นวางแผนการเรี ย นรู้ ข องตน
บรรยากาศในห้องเรียนเปลี่ยนจากที่รับถ่ายทอด (ความรู้) มาเป็นการพูดคุย แลกเปลี่ยน เพื่อการเรียนรู้ และเพื่อ
แสดงว่าตนได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จ ริง นักเรียนอยู่ในสภาพเป็นเจ้าของกระบวนการเรียนรู้ ไม่ใช่เพียง
ผู้รับถ่ายทอดสาระ (วิจารณ์ พาณิช, 2556: 49)
การปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนไปสู่กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของทั้งครูและผู้เรียนที่มุ่งเน้น “กระบวน
การเรียนรู้สาคัญกว่าความรู้ ” และ “กระบวนการหาคาตอบสาคัญกว่าคาตอบ” โดยใช้ฐานความคิด “ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21” (21st Century skills) ประกอบด้วย 3 ทักษะ สาคัญได้แก่ 1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
มุ่งเน้นให้เกิดความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์ และแก้ปัญหาการสื่อสาร การสร้างความร่วมมือ การคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม 2. ทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นให้มีความสามารถในการยืด หยุ่นและ ปรับตัวมี
เป้าหมายของชีวิต มีความมุ่งมั่นเข้าใจสังคม ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม มีความเป็นผู้นาและมีความ
รับผิดชอบ 3. ทักษะด้านข้อมูล ข่าวสาร การสื่อสาร เทคโนโลยี มุ่งเน้นให้มีความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศ
และสื่อต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม (นวพร ชลารักษ์, 2558: 67)
การสื่อสารเป็นหนึ่งในทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมที่มีความสาคัญต่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
เกิดขึ้นเป็นปกติในชีวิตประจาวันของทุกคนเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ทาให้เกิดการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
เป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดสัมฤทธิ์ผล เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน มีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้นและสามารถสืบทอดวัฒนธรรม
ของตนเองเรียนรู้วัฒนธรรมของคนอื่นมาปรับใช้ได้อย่างไม่จบสิ้น (กรธนา โพธิ์เต็ง และสุเทพ อ่วมเจริญ , 2560:
162-163) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดารัสแก่ปวงชนชาวไทยไว้ตอนหนึ่งว่า
“การสื่อสารเป็นปัจจัยสาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาสร้างสรรค์ความก้าวหน้า รวมทั้งการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของประเทศด้วย…และสามารถอานวยประโยชน์แก่การเสริมสร้างเศรษฐกิจสังคมและเสถียรภาพบ้านเมือง
ได้อย่าสมบูรณ์แท้จริง”
พระตาหนักจิตรดารโหฐาน
15 กรกฎาคม 2526
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จากการศึกษาเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารของเด็กไทย พบว่า การสื่อสารและการทางานร่วมกับผู้อื่น เป็น
ทักษะที่เด็กไทยมีปัญหาค่อนข้างมาก เนื่องจากเด็กที่ทางานร่วมกันไม่สามารถคุยกันได้ว่าจะทางานที่ดีออกมา
อย่างไร เมื่อมีการสื่อสารออกมาก็เป็นการอ่านตามข้อความ ไม่สามารถนาเสนอเป็นความคิดเห็นของตนเองและไม่
สามารถที่จะชี้ประเด็นสาคัญได้ ส่งผลให้ผลการวัดทักษะเด็กไทย พบว่าผลที่ได้ทักษะการสื่อสารของเด็กไทยมี
คะแนนน้อยที่สุด โดยนักเรียนที่มาจากโรงเรียนของรัฐและเอกชนก็มีคะแนนทักษะการสื่อสารที่น้อยไม่แตกต่างกัน
ซึ่งสอดคล้องกับการทดสอบการประเมินอื่นในทักษะของเด็กไทยที่พบว่า เด็กไทยมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
ได้ดี แต่มีปัญหาเรื่องการทางานเป็นทีม ซึ่งอยู่ในทักษะชีวิตและอาชีพ จึงส่งผลต่อทักษะการสื่อสารทาให้เด็กไทยมี
ทักษะการสื่อสารที่น้อยลงด้วย (ศิโรรัตน์ เตชะแก้ว และคณะ, 2559)
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3S1P เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตามทฤษฎีการ
เชื่อมโยงความรู้ และการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากทฤษฎีค อนตรัคติวิสต์เชิงสังคม ผู้เรียนมีอิสระในการ
นาเสนอ การแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็น ในการทากิจกรรมกลุ่ม ได้ใช้ทักษะการสื่อสาร ถ่ายทอด
ความรู้หรืออธิบายและบรรยายเรื่องราวต่าง ๆ ที่ซับซ้อนให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจได้ง่าย โดยครูยึดหลัก “สอนน้อย
เรียนมาก” คือ จะให้ความสาคัญกับการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เตรียมสื่อ แหล่งเรียนรู้ เตรียมคาถาม
กระตุ้น ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากขึ้นนาไปสู่การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่
21 (วิจารณ์ พาณิช, 2556: 49)
ขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ 3S1P มีทั้งหมด 4 ขั้นตอนได้แก่ ขั้น Stimulus กระตุ้นสมองให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เร้าให้มีความพร้อมในการทากิจกรรม สอดคล้องกับทฤษฎีความสัมพันธ์เชื่อมโยงของธอร์นไดน์
(Thorndike) ขั้น Start เป็นขั้นเริ่มกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ครูสอนสาธิต ขั้น play เป็นการนาเสนอรูปแบบที่
แปลกใหม่ ครูจะให้อิสระกับนักเรียนในการนาเสนองาน ขั้น Star ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความรู้ภายในกลุ่มจากนั้นเล่นเกมตอบคาถามเพื่อให้ได้ผู้ชนะ ซึ่งทั้งในขั้น Start ขั้น play และ ขั้น Star สอดคล้อง
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เชิงสั งคม (Social constructivism) คือ การเรียนรู้และการพัฒนาเน้นการเรียนรู้เป็น
กระบวนการปฏิบัติ (Active process) ความรู้ต่าง ๆ จะถูกสร้างขึ้นด้วยตัวของผู้เรียนเอง โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับมา
ใหม่ร่วมกับข้อมูลหรือความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว ในการทากิจกรรมการร่วมมือ (Collaborative activity) ปฏิสัมพันธ์
ทางสังคมก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา ความขัดแย้งทางปัญญาเป็นแรงจูงใจภายในให้เกิดกิจกรรมการไตร่ตรอง
เพื่อขจัดความขัดแย้งนั้นได้ (อนุชา โสมาบุตร, 2550) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3S1P มีประโยชน์ต่อการจัดการ
เรียนรู้ของครูคือ เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อศิษย์ให้เกิดทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 และส่งผลโดยตรงต่อ
ผู้เรียนมีทักษะการดารงชีวิต ได้แก่ ทักษะการสื่อสาร โดยอาศัยความร่วมมือเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม นักเรียนมีความ
ภาคภูมิใจและตระหนักในคุณค่าของตนเองทาให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีทางสังคม
ด้วยเหตุผลดังกล่าวกับสภาพปัญหา ผู้วิจัยจึงมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาทักษะการสื่อสารของผูเ้ รียน โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3S1P ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3S1P
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3S1P
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กรอบแนวคิดการวิจัย
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3S1P เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตามทฤษฎีการ
เชื่อมโยงความรู้ และการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากทฤษฎีคอนตรัคติวิสต์เชิงสังคม ที่เน้นให้นักเรียนเป็นผู้สร้าง
องค์ความรู้และเชื่อมโยงความรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง (อนุชา โสมาบุตร และคณะ, 2550) นักเรียนมี
อิสระในการนาเสนอ การแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็น ได้ใช้ทักษะการสื่อสารในการสืบค้นข้อมูล โดย
อาศัยความร่วมมือ เพื่อนสมาชิกในกลุ่มนักเรียนมีความภาคภูมิใจและตระหนักในคุณค่าของตนเองและทาให้
นักเรียน เรียนอย่างมีความสุขมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมที่ดี โดยครูยึดหลัก “สอนน้อย เรียนมาก” เน้นส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้มากขึ้นนาไปสู่การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (วิจารณ์ พาณิช, 2556: 49) สามารถเขียนเป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
ผลการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
และความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3S1P

การจัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้
3S1P

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
STRUCTURE
วิธีดาเนินการวิ-จINITIATING
ัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย เป็ น นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ภาคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2561
โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา ตาบลนิคมห้วยผึ้ง อาเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสานักงานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา 24
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา ภาคเรียนที่2
ปีการศึกษา 2561 จานวน 17 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
- แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3S1P
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
- แบบประเมินทักษะการสื่อสารโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3S1P
- แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ 3S1P
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ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัยดังนี้
1.1 ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ การสร้างแบบ
ประเมินทักษะการสื่อสาร การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ 3S1P
1.2 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คาอธิบายรายวิชา
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ กลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1.3 ศึกษาและกาหนดเนื้อหาหน่วยย่อยสร้างแผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบ 3S1P จานวน 1 แผ่น สร้าง
แบบประเมินทักษะการสื่อสารและแบบสอบถามความพึงพอใจนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ 3S1P
1.4 นาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3S1P แบบประเมินทักษะการสื่อสารและ
แบบสอบถามความพึงพอใจนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ 3S1P เสนอผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่านประเมินความ
เหมาะสมและพิ จ ารณาความเที่ ย งตรงเชิ งเนื้ อ หา สอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ต้ อ งการวั ด ( Item Objective
Congruence: IOC)
1.5 นาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ 3S1P แบบประเมินทักษะการสื่อสารและแบบสอบถามความ
พึงพอใจนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ 3S1P มาแก้ไขปรับปรุงตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
1.6 นาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ 3S1P แบบประเมินทักษะการสื่อสารและแบบสอบถามความ
พึงพอใจนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ 3S1P ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
*เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทุกเครื่องมือผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 3 คน มีค่าดัชนีความสอดคล้องหรือค่า
IOC เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1.ชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3S1P ในรายวิชาวิทยาศาสตร์
เรื่อง สารอาหาร
2. ดาเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้โดย ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3S1P ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารอาหาร ระหว่างการดาเนินการสอนผู้วิจัยได้ทาการประเมินทักษะการสื่อสารของผู้เรียน
3. หลังจากการดาเนินการสอนผู้วจิ ัยได้ให้นักเรียนทาแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ 3S1P
4. นาผลคะแนนจากแบบประเมินทักษะการสื่อสารของผู้เรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3S1P ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารอาหาร ที่ได้มาวิเคราะห์โดย
ใช้สถิติพื้นฐาน ซึ่งได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลของทักษะการสือ่ สารทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความสามารถในการการส่งสาร การแสดงท่าทาง
/น้าเสียงประกอบการพูด ความคล่องแคล่วในการพูดและความสามารถในการฟัง จากแบบประเมินประเมินทักษะ
การสื่อสารโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และร้อยละ
2. วิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถามความพึงพอใจ ที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3S1P โดยใช้ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ได้ตามเกณฑ์ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิ
เคิร์ท (Likert scale)
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ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาทักษะการสื่อสาร เรื่อง สารอาหาร โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3S1P ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ตารางที่ 1 แสดงผล การพัฒนาทักษะการสื่อสาร เรื่อง สาร สารอาหาร โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
3S1P ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (N=17)
คะแนน
รายการประเมินทักษะการสื่อสาร
S.D.
ร้อยละ
X
เต็ม
1. ความสามารถในการการส่งสาร
5
4.12
0.69
87.50
2. การแสดงท่าทาง /น้าเสียงประกอบการพูด 5
4.00
0.70
80.00
3. ความคล่องแคล่วในการพูด
5
4.76
0.34
90.50
4. ความสามารถในการฟัง
5
4.00
0.50
80.00
เฉลี่ยรวม
5
4.23
0.56
84.50
จากตาราง 1 พบว่า หลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3S1P นักเรียนมีทักษะการ
สื่อสารโดยภาพรวม คะแนนเฉลี่ยของทักษะการสื่อสารอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.23 ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน
เท่ากับ 0.56 ด้านที่มีคะแนนสูงสุดคือ ด้านความคล่องแคล่วในการพูดมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.76 ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน
เท่ากับ 0.34 รองลงมาคือ ด้านความสามารถในการการส่งสาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ส่วนเบี่ยงมาตรฐานเท่ากับ
0.69 ด้านความสามารถในการฟัง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.00 ส่วนเบี่ยงมาตรฐานเท่ากับ 0.50 และด้านการแสดง
ท่าทาง/น้าเสียงประกอบการพูดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ส่วนเบี่ยงมาตรฐานเท่ากับ 0.70 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สารอาหาร โดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ 3S1P
ตารางที่ 2 แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจ เรื่อง สาร สารอาหาร โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3S1P
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (N=17)
ข้อคาถาม
ด้านเนื้อหาวิธีและเทคนิคการสอน
1. ครูมีการเตรียมการสอน (พิจารณาจากสื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ มี
ความพร้อม) และชี้จุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน
2. ครูใช้วิธีสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา และหลากหลายวิธี
ได้แก่ (เช่น การทางานกลุ่ม การจับคู่ การนาเสนองาน ฯลฯ)
3. ครูให้โอกาสนักเรียนซักถามแสดงความคิดเห็นให้คาแนะนา
รับฟังข้อคิดเห็นและการให้ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้
4. ครูใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการสอนเพื่อผู้เรียนเข้าใจง่ายขึ้น
ได้แก่ การนาสู่บทเรียน การมอบหมายงานให้ทา
5. ครูส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกค้นคว้า สร้างความรู้ด้วยตนเอง
และมีทักษะการสื่อสาร
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X

S.D

แปลความ

4.91

0.24

พึงพอใจมากที่สุด

4.82

0.52

พึงพอใจมากที่สุด

4.88

0.33

พึงพอใจมากที่สุด

4.82

0.38

พึงพอใจมากที่สุด

4.76

0.57

พึงพอใจมากที่สุด

ข้อคาถาม
ด้านบุคลิกลักษณะของครู
6. ครูเข้าสอนตรงเวลา ครูใช้วาจาที่สุภาพเหมาะสม
7. ครูแต่งกายสุภาพเรียบร้อย เป็นแบบอย่างที่ดี
8. ครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่สอนและใช้เวลาใน
การจัดกิจกรรมในห้องเรียนเหมาะสม
9. ครูมีความยุติธรรมในการให้คะแนน
10. นักเรียนชอบครูที่สอนวิชานี้
รวม
ด้านสื่อการเรียนการสอน
11. มีเอกสารและสื่อประกอบในการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย
12. สื่อที่ใช้สามารถเชื่อมโยงกับเนือ้ หาที่สอนให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น
รวม
ด้านการวัดผลและประเมินผล
13. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผล
รวม
ภาพรวมทั้งหมด

X

S.D

แปลความ

4.88
5.00
5.00

0.33
0.00
0.00

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

4.82
4.94
4.92

0.38
0.31
0.34

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

4.94

0.31

พึงพอใจมากที่สุด

4.94

0.31

พึงพอใจมากที่สุด

4.94

0.31

พึงพอใจมากที่สุด

5.00
5.00
4.90

0.00
0.00
0.37

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

จากตาราง 2 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
3S1P อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.90 ส่วนเบี่ยงมาตรฐานเท่ากับ 0.37 โดยเรียงคะแนนเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการวัดและประเมินผล อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 5.0 ส่วนเบี่ยง
มาตรฐานเท่ากับ 0.0 ด้านสื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.94 ส่วนเบี่ยง
มาตรฐานเท่ากับ 0.31 และด้านเนื้อหาวิธีและเทคนิคการสอนอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.84
ส่วนเบี่ยงมาตรฐานเท่ากับ 0.41 ตามลาดับ
สรุปผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาทักษะการสื่อสาร เรื่อง สารอาหาร โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3S1P ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ 3S1P นักเรียนมีทักษะการสื่อสาร โดย
ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยของทักษะการสื่อสารอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.23 ส่วนเบี่ยงมาตรฐานเท่ากับ
0.56 ด้านที่มีคะแนนสูงสุดคือ ด้านความคล่องแคล่วในการพูดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 ส่วนเบี่ยงมาตรฐานเท่ากับ
0.34 รองลงมาคือ ด้านความสามารถในการการส่งสาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ส่วนเบี่ยงมาตรฐานเท่ากับ 0.69 ด้าน
ความสามารถในการฟัง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.00 ส่วนเบี่ยงมาตรฐานเท่ากับ 0.50 และด้านการแสดงท่าทาง /น้าเสียง
ประกอบการพูดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ส่วนเบี่ยงมาตรฐานเท่ากับ 0.70 ตามลาดับ
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ตอนที่ 2 ผลการศึกษาพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สารอาหาร โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ 3S1P พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ 3S1P ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.90 ส่วน
เบี่ยงมาตรฐานเท่ากับ 0.37 เรียงคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการวัดและประเมินผล อยู่ในระดับพึง
พอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 5.0 ส่วนเบี่ยงมาตรฐานเท่ากับ 0.0 ด้านสื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับพึงพอใจ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.94 ส่วนเบี่ยงมาตรฐานเท่ากับ 0.31 และด้านเนื้อหาวิธีและเทคนิคการสอนอยู่ในระดับ
พึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.84 ส่วนเบี่ยงมาตรฐานเท่ากับ 0.41 ตามลาดับ
อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาทักษะการสื่อสาร โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สารอาหาร ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3S1Pพบว่า สามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารได้โดยมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3S1P อยู่ในระดับสูงทุกด้าน และเมื่อเรียงลาดับ
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความคล่องแคล่วในการพูด มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.76 จากคะแนนเต็ม
5 อาจเป็นผลมาจากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3S1P เน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการแสดงออก ผ่านทางการนาเสนอ
งานในรูปแบบต่าง ๆ สื่อสาร โดยให้ผู้ฟังเข้าใจง่าย ชวนให้น่าสนใจน่าติดตาม รวมทั้งให้อิสระในการแสดงความ
คิดเห็น ซึ่งถือได้ว่าเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความสามารถในทักษะการพูดส่งสารอย่างเต็มที่ แต่ในทางกลับกันด้าน
การแสดงท่าทาง /น้าเสียงประกอบการพูดมีค่าเฉลี่ยต่าสุดเท่ากับ 4.0 นั่นอาจเป็นเพราะรูปแบบการจัดการเรียนรู้
3S1P ทั้ง 4 ขั้นตอนไม่ได้กาหนดขอบเขตในส่วนของการนาเสนอว่าจะต้องแสดงท่าทาง น้าเสียงสูงต่าประกอบการ
พูดนาเสนอ ทั้งนี้เนื่องมาจาก ผู้วิจัยได้ศึกษาและออกแบบเทคนิควิธีการ จั ดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ 3S1P ก่อนการทดลองจริง เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสาร โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้น Stimulus
กระตุ้นสมองให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เร้าให้มีความพร้อม 2) ขั้น Start เริ่มจัดการเรียนรู้ 3) ขั้น Play เป็นการ
นาเสนอรูปแบบใดก็ได้ แต่ให้เพื่อนในห้องมีส่วนร่วม 4) ขั้น Star นักเรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ภายในกลุ่ม
เล่ น เกมตอบคาถามล่า แต้ มเพื่ อ หา Star on week โดยในขั้ น ที่ 3 คื อ ขั้ น Play จะเป็ น ขั้ น ที่ ใ ห้ผู้เ รีย นพูดสื่อ
ความหมายเชื่อมโยงกับปัญหาหรือภารกิจที่ตนเองได้รับมอบหมายจากการลงมือปฏิบัติจริง มีขอบเขตในการเสนอ
งานคือ จะเสนอรูปแบบก็ได้ภายในกลุ่มต้องมีหน้าที่ร่วมในการเสนอ เพื่อนนักเรียนกลุ่มอื่นจะต้องเข้าใจในสิ่งที่เรา
กาลังสื่อสาร มีความสนุกสนาน ได้ความรู้และที่สาคัญจะต้องไม่สร้างความน่าเบื่อสาหรับผู้ฟัง จะเห็นได้ว่าขั้ น 3 จะ
เป็นการฝึกให้นักเรียนได้พูดสื่อสารกับผู้ฟัง โดยที่ผู้เรียนพูดได้อย่างคล่องแคล่วนั้นมีผลมาจากขั้นที่ 2 ขั้น Start เริ่ม
จัดการเรียนรู้ คือผู้เรียนจะต้องเข้าใจในปัญหาหรือสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติอย่างถ่องแท้ส่งผลให้ผู้เรียนมีความ
มั่นใจในสิ่งที่ตนเองกาลังกระทา กล้าพูดกล้าแสดงออก เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้นาเสนองานในรูปแบบที่ตนสนใจให้
อิสระต่อจินตนาการของผู้เรียนในแต่ละกลุ่มที่ออกมานาเสนอ อีกทั้งยังเป็นการฝึกทักษะการฟังอย่างตั้งใจเพื่อพูด
แสดงความคิดเห็น การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง โดยที่เพื่อ นภายในห้องได้ซักถามในสิ่งที่ยังไม่เข้าใจซึ่ง
สอดคล้องงานวิจัยของ กวีภัทร ฉาวชาวนา และปกรณ์ ประจัญบาน (2559: 198-204) ได้พัฒนาตัวชี้วัดทักษะการ
จัดการห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ของครู ผลการวิจัย พบว่าทักษะการสื่อสารซึ่ งประกอบด้ วย 6 ตัวชี้วัด คือ
ความสามารถในการรับสารที่นักเรียนหรือผู้อื่นสื่อออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ, ความสามารถในการใช้ภาษาพูดใน
การสื่อสารถ่ายทอดความรู้ ความคิดและความรู้สึกของตนได้อย่างเหมาะสม, ความสามารถในการใช้ภาษาเขียนใน
การสื่ อ สารถ่ า ยทอดความรู้ , ความสามารถในการใช้ ก ริ ย าท่ า ทางในการสื่อ สารประกอบการถ่ ายทอดความรู้ ,
ความสามารถในการพูดเพื่อสร้างกาลังใจ แรงจูงใจ และแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน และความสามารถในการพูด
เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ ความสัมพันธ์กับนักเรียนได้อย่างสม่าเสมอ ซึ่งตัวชี้วัดทั้ง 6 ตัว เมื่อนาไปทาการตรวจสอบความ
ตรงเชิงโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์อ งค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง พบว่า ความสามารถในการพูดเพื่อสร้าง
ปฏิ สั ม พั น ธ์ ความสั ม พั น ธ์ กั บ นั ก เรี ย นได้ อ ย่ า งสม่ าเสมอ เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ มี ค่ า น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบสู ง สุ ด ของ
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องค์ประกอบทักษะการสื่อสาร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การที่นักเรียน
จะสามารถเรียนรู้ได้ดีนั้นครูต้องมีความสามารถในการจัดสภาพแวดล้อมรอบตัวนักเรียนเพื่อให้นักเรียนรู้สึกถึงความ
ปลอดภัยที่จะเรียนรู้ มีความสุขซึ่งสิ่งสาคัญที่ทาให้นักเรียนเกิดความรู้สึกเหล่านั้นได้ก็คือความสามารถในการพูด
เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ ความสัมพันธ์กับนักเรียน การสื่อสารในรูปแบบนี้จะช่วยทาให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกบั
นักเรียน สอดคล้องกับคากล่าวของ นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์ , (2557: 22) ทักษะการสื่อสาร (Communication skill)
เป็นความสามารถในการเรียบเรียงความคิดและมุมมอง (Idea) และสื่อสารออกมาให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย ทั้งทางวาจา
และข้อเขียน
2. ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3S1P พบว่า โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 คิดเป็นร้อยละ 97.98 การที่ผู้เรียนประเมินความพึง
พอใจ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด อาจเป็นเพราะ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3S1P จะเน้นการจัดการเรียนรู้ตาม
ความต้องการของผู้เรียน ให้อิสระในการเรียนและมองเห็นจินตนาการของผู้เรียนเป็นสาคัญ อาศัยความร่วมมือของ
เพื่อนสมาชิกในกลุ่ม นักเรียนมีความภาคภูมิใจและตระหนักในคุณค่าของตนเองและทา ให้นักเรียนเรียนอย่างมี
ความสุขส่งผลให้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับกชกร เป้าสุวรรณ และคณะ, (2550) ได้ให้
ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า ส่งที่ควรจะเป็นไปตามความต้องการ ความพึงพอใจเป็นผลของการแสดงออก
ของทัศนคติของบุคคลอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นความรู้สึกเอนเอียงของจิตใจที่มีประสบการณ์ที่มนุษย์เราได้รบั อาจจะ
มากหรือน้อยก็ได้ และเป็นความรู้สึกที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบ แต่ก็เมื่อได้สิ่งนั้น
สามารถตอบสนองความต้องการ หรือทาให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ ก็จะเกิดความรู้สึกบวก เป็นความรู้สึกที่พึงพอใจ
ความพึงพอใจของนักเรียน เมื่อเรียงคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการวัดและประเมินผลอยู่ใน
ระดับพึงพอใจมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.0 จากคะแนนเต็ม 5 คิดเป็นร้อยละ 100 และด้านเนื้อหาวิธีและเทคนิค
การสอนมีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.8 คิดเป็นร้อยละ 96.9 อาจเป็นเพราะการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ 3S1P เป็นการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้และเชื่อมโยงความรู้จากการลงมือ
ปฏิบัติจริงด้วยตนเอง นักเรียนมีอิสระในการนาเสนอ การแสดงความคิดเห็ นและรับฟังความคิดเห็น นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการประเมินเพื่อน ส่งผลให้นักเรียนมีความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมในด้านการวัดและประเมินผล อยู่ใน
ระดับพึงพอใจมากที่สุด สอดคล้องกับ กวีภัทร ฉาวชาวนา และปกรณ์ ประจัญบาน, 2559: 198 - 204) ได้กล่าวว่า
การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ครูควรออกแบบบทเรียนให้สอดคล้องกับชีวิตจริงให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การประเมินลการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ เพื่อให้นักเรียนรู้สึก
ถึงการมีส่วนร่วม รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของบทเรียนทาให้นักเรียนสามารถเรี ยนรู้ได้อย่างมีความสุข ส่วนด้านเนื้อหา
วิธีและเทคนิคการสอนอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดแต่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดอาจเป็นผลอันเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3S1P ตัวครูเองยังไม่มีประสบการณ์ในด้านเทคนิควิธีที่ดึงดูดความน่าสนใจของ
ผู้เรียนทัง้ ห้องมากพอ และการจัดเตรียมกิจกรรมให้นักเรียนปฏิบัติยังไม่มีความหลากหลาย ผู้เรียนจึงมีความสนใจใน
เฉพาะระยะแรกที่มีกิจกรรม
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรนา วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3S1P ไปใช้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
เรื่องอื่น ๆ
2. ครูควรช่วยให้บรรยากาศในการเรียน เป็นแบบกัลยาณมิตรเนื่องจากนักเรียนบางกลุ่มยังไม่กล้าแสดง
ความรู้ ความเข้าใจของตนต่อเพื่อนทั้งห้อง
3. ครูควรสังเกตและกระตุ้นโดยใช้คาถาม ที่กระตุ้นพฤติกรรมการทางาน ทาให้นักเรียนเกิด แรงจูงใจใน
การเรียน เกิดความรับผิดชอบ และ กระตือรือร้นที่จะศึกษาค้นคว้า
4. ครูจะต้องจัดเตรียมกิจกรรมเพิ่มเติมให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อสื่อสารกับเพื่อน
สมาชิกในกลุ่มและครู รวมทั้งหาสือ่ ที่แปลกใหม่มาให้นักเรียนฝึกพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาและนาแนวทางการ พัฒนาทักษะการสื่อสารในกลุ่ม สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดย
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3S1P ไปทดลองปรับใช้กับนักเรียนชั้นอื่น ๆ โดยอาจใช้สื่อที่เหมาะสมกับวัย ระดับ
ความสามารถในการสื่อสาร และความสนใจของนักเรียนในระดับชั้นนั้น ๆ
2. ควรมีการศึกษาและนาแนวทางการพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3S1P
มาปรับใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ การทางานเป็นทีม และอื่น ๆ
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การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ PLCPสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
The development of science creative skills by using the PLCP learning
management model for mathayomsuksa 1
เกียรติศักดิ์ โยทะคง1 และ บดินทร์ มงคลสิน2
Kiattisak Yothakhong1 and Bodin Mongkhonsin2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบ PLCP เรื่อง การแบ่งชั้นบรรยากาศ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ นักเรียนระดับชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 20 คน เป็นนักเรียนชาย 9 คน
นักเรียนหญิง 11 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ PLCP มีขั้นตอนคือ ขั้น
เตรียมความพร้อม ขั้นเรียนรู้ ขั้นสร้างสรรค์ และขั้นนาเสนอ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้
และแบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์
ผลการวิจัย พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบ PLCP สามารถพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ ข อง
นักเรียนได้ โดยมีคะแนนทักษะความคิดสร้างสรรค์เฉลีย่ เท่ากับ 11.35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 12 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 94.97 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 75 แสดงให้เห็นว่าหลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบ PLCP นักเรียนมีการการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
PLCP นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ลักษณะการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น ในการตอบคาถามและ
การสร้างสรรค์ผลงาน
คาสาคัญ : ทักษะความคิดสร้างสรรค์/ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ PLCP/ แผนการจัดการเรียนรู้ PLCP/
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Abstract
This research aims to development creative skills in science by used the PLCP learning
management model. The sample used 20 students Grade Mathayomsuksa 1/1 at Khaminpittayasan
school Amphur Muang, Kalasin, consist 9 male 11 female students by purposive sampling. The
PLCP learning management model has 4 step as preparatory stage, learning stage, creative stage,
and presentation stage. The tools of research were learning management plans and show
assessment of creativity skills.
The results that management learning by PLCP format has develop the creative skills With
an average creative skill score11.35 points from the full score 12 points of students at 9 4 . 97
percent, which higher than criteria at 75 percent. After the PLCP learning management model the
students developed high creative thinking. Therefore, the PLCP learning management model could
be change and develop creative skills to answer questions and creations.
Keyword: creative skills/ learning management/ PLCP/ science
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บทนา
ในศตวรรษที่ 21 โลกมีการเปลี่ยนแปลงในด้านของเครื่องมือในการหาความรู้ ดังนั้นครูจึง เปลี่ยนแปลง
จากยืนหน้าชั้นมากระตุ้นและอานวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ประกอบด้วยการจัดการเรียนการสอนใน
ปัจจุบันไม่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งนักเรียนจาเป็นที่จะต้อง
ได้รับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จาเป็นต้องพัฒนาความคิ ด
สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการคิดขั้นสูง โดยเป็นความคิดที่เกิดจากการทางานของสมองด้วยกระบวนการที่
ซั บ ซ้ อ นประกอบด้ วย ความคิ ด คล่อ ง ความคิ ด ริ เริ่ม และความคิด ยื ด หยุ่ น โดยผู้ เ รีย นต้อ งสาม ารถวิ เคราะห์
สถานการณ์เพื่อแก้ปัญหาในปัจจุบัน (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2556; สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย)
จากการศึกษางานที่เกี่ยวข้องที่ผ่านมา พบว่า นักเรียนไม่สามารถคิดสร้างสรรค์ได้ เนื่องจากไม่คิด หรือ
ประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ และยังออกแบบคล้าย ๆ กัน (ชามาศ ดิษฐเจริญ และปริญญ์ ทนันชัยบัตร, 2557) และ การสอน
ที่ครูเป็นผู้บอกและนักเรียนเป็นผู้รับ ทาให้นักเรียนไม่มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงาน (วัชรี นวลผ่อง, 2553)
นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู1 ได้สังเกตการจัดการเรียนการสอนของครูรายวิชาวิชาวิทยาศาสตร์
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ผู้วิจัยได้พบถึงปัญหานักเรียนไม่มีความสนใจในเนื้อหาการเรียน ไม่มีแรงบันดาล
ใจในการเรียน ทาให้ขาดความคิดที่แปลกใหม่ในการทางาน ไม่มีความหลากหลาย ผลการทางานออกมาในรูป
แบบเดิมและคล้ายกัน จึงส่งผลให้ผลงานไม่มีความน่าสนใจ ซึ่งเป็นปัญหาด้านทักษะความคิดสร้างสรรค์ และจากผล
การวัดสมรรถนะของโรงเรียน พบว่า ความคิดสร้างสรรค์อยู่ในเกณฑ์ระดับต่ากว่าด้านอื่น ด้วยเหตุผลต่าง ๆ ดังกล่าว
ผู้วิจัยจึงสนใจที่ศึกษาการจัดการเรียนการสอนที่จะช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบ PLCP ซึ่งจะช่วยพัฒนากระบวนการคิดของสมองให้มีความสามารถในการคิดได้หลากหลายและแปลกใหม่จาก
เดิม
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนทั้ง4ด้าน คือ คิดคล่อง คิดยืดหยุน่
คิดริเริ่ม คิดละเอียดลออ โดยได้จัดทารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้แ บบ PLCP ขึ้นมาเพื่อพัฒนาทัก ษะความคิ ด
สร้างสรรค์ เพื่อให้นักเรียนได้เกิดแนวทางนาไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาและเกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์ มีความคิดที่
หลากหลายแปลกใหม่ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะที่จาเป็นต่อไป ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศไทยในศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ PLCP
กรอบแนวคิดการวิจัย
ปัญหา
นักเรียนขาดทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ PLCP
1.Play
2.Learning
3.Creative
4.Present
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ผลการพัฒนาทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์
โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบ
PLCP

วิธีดาเนินการวิจัย

ภาพที่ 1 แผนการจัดการเรียน PLCP
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/1 จานวน 20 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์
(เลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ PLCP รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการแบ่งชั้นบรรยากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ PPLCP มีขั้นการสอน 4 ขั้น คือ 1) Play 2) Learning 3) Creative 4) Present
จานวน 3 คาบ เวลา 150 นาที
2. วิธีการจัดการเรียนรู้
2.1 ขั้น Play คือ การนาเข้าสู่บทเรียนโดยครูเร้าความสนใจด้วยการเล่าเรื่อง และกระตุ้นนักเรียนด้วย
ท่าต่าง ๆ เล่นเกมเพื่อเป็นการเรียกสมาธิ
2.2 ขั้น Learning คือ เปิดวีดีโอ,ครูอธิบายเนื้อหาจากสื่อการสอน
(อาจมีการเล่นเกมเพื่อย้าเพื่อความเข้าใจ)
2.3 Creative ครูตั้งปัญหาและมอบหมายงาน โดยมีครูกระตุ้นและคอยให้คาปรึกษา
2.4 Present คื อ ขั้ น ที่ นั ก เรี ย นจะได้ อ อกมาน าเสนอผลงานของตั ว เอง ครู ผู้ ส อนและเพื่ อ นร่ ว ม
ประเมินผลงานและสรุปความรู้ร่วมกันโดยการถามตอบ และคาถามก้นร้อน (รูปภาพที่ 1)
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3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 แบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ PLCP รายวิชาวิทยาศาสตร์
เรื่อง การแบ่งชั้นบรรยากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยนาแผนการจัดการเรียนรู้ PLCP เรื่อง การแบ่งชั้นบรรยากาศ โดยผู้วิจัยได้ทดลองกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2. ผู้วิจัยได้ดาเนินการจัดกิจกรรม โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ PLCP ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากการร่วมกิจกรรมของนักเรียนเพื่อประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์
3. เมื่อสิ้นสุดการทดลองผู้วิจัยดาเนินการประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ หลังการจัด
กิจกรรมโดยใช้แบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์
การวิเคราะห์ข้อมูล
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยในครั้งนี้ เป็นการนาเสนอความสอดคล้อง
ระหว่างพฤติกรรมที่ต้องการพัฒนาทักษะความคิดร้างสรรค์กับวัตถุประสงค์วิจยั และสอดคล้องระหว่างพฤติกรรมที่
ต้องการพัฒนาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบ PLCP รวมถึงผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนแบบความคิด
สร้างสรรค์ในการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์
ตารางที่ 1 ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ PLCP ในการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ จานวน 20 คน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

คิดริเริ่ม
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์
คิดละเอียดลออ คิดยืดหยุ่น คิดคล่องแคล่ว
3
3
3
3
3
3
2
3
2
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
2
3
2
2
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รวม

ร้อยละ

12
12
10
11
12
12
12
11
11
12
12
12
11
10
10

100
100
83.3
91.7
100
100
100
91.7
91.7
100
100
100
91.7
83.3
83.3

ที่

คิดริเริ่ม
3
3
3
3
3
3
60
100

16
17
18
19
20
15
รวม
ร้อยละ

ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์
คิดละเอียดลออ คิดยืดหยุ่น คิดคล่องแคล่ว
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
2
3
3
3
2
2
56
59
54
93.3
98.3
90

รวม

ร้อยละ

12
12
11
11
11
10

100
100
91.7
91.7
91.7
83.3
94.97

ร้อยละ

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลรวมคะแนนทักษะความคิดสร้าสรรค์ คิดริเริ่ม คิดละเอียดลออ คิดยืดหยุ่น คิด
คล่องแคล่ว จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน
20 คน คิดเป็นคะแนนเต็ม 60 คะแนน ได้ผลรวมและคิดเป็นร้อยละดังนี้ คิดริเริ่ม ผลรวมคะแนน 59 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 98.3 คิดละเอียดลออ ผลรวมคะแนน 56 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.3 คิดยืดหยุ่น ผลรวมคะแนน 59
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 98.3 คิดคล่องแคล่ว ผลรวมคะแนน 54 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 90 โดยทุกทักษะมีคะแนนสูง
กว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือร้อยละ 75 และเมื่อผลสัมฤทธิ์ในแต่ละทักษะ พบว่า ทักษะการคิดเริ่มและทักษะกาคิดยืดหยุ่นมี
คะแนนเฉลี่ยที่สูงกว่าทักษะด้านอื่น คือ ร้อยละ 98.3 ส่วนการคิดละเอียดลออและการคิดคิดคล่องแคล่ว มีคะแนน
93.3 และ 90 คะแนน ตามลาดับ สรุปเป็นแผนภูมิภาพดังนี้

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

98.3

แผนภูมิแสดงร้ อยละรวมของทักษะความคิดสร้ างสรรค์

คิดริ เริ่ ม

98.3

93.3

คิดละเอียดลออ

คิดยืดหยุ่น

ทักษะความคิดสร้างสรรค์

90

คิดคล่องแคล่ว

จากแผนภูมิแสดงให้เห็นว่าการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ PLCP เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ มีทักษะการคิดริเริ่ม และมีทักษะการคิดยืดหยุ่นอยู่ใน
ระดับสูงสุด การคิดละเอียดลออ และการคิดคล่องแคล่ว รองลงมาตามลาดับ
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สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ผลการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ PLCP สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สรุปผลได้ดังนี้
ผลรวมคะแนนทักษะความคิดสร้าสรรค์ คิดริเริ่ม คิดละเอียดลออ คิดยืดหยุ่น คิดคล่องแคล่ว จากนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 20 คน มีผลสัมฤทธิ์ทั้ง
4 ทักษะสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 75 ในทุกทักษะ และทักษะการคิดริเริ่ม และมีทักษะการคิดยืดหยุน่ อยู่ในระดับ
สูงสุด การคิดละเอียดลออ และการคิดคล่องแคล่ว รองลงมาตามลาดับ
อภิปรายผลการวิจัย
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ PLCP เรื่อง การแบ่งชั้น
บรรยากาศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 มีคะแนนทักษะความคิดสร้างสรรค์เฉลี่ย เท่ากับ 11.35 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 12 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 94.97 ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมที่จัดขึ้น เป็นกิจกรรมที่กระตุน้ ให้ผู้เรียนได้เกิด
การคิดที่หลากหลาย กิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สามารถทาให้นักเรียนได้มีโอกาสค้นคว้าความรู้ และสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการทาความเข้าใจข้อมูลดังกล่าว ก่อนนาไปสู่การสร้างชิ้นงาน เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงถึง
ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนเอง อีกทั้งผู้เรียนได้มีทักษะการทางานร่วมกันกับเพื่อนจากกระบวนการกลุ่ม มีทักษะ
การแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่กาหนดให้ และความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ โดยมีสิ่งเร้า
เป็นตัวกระตุ้นทาให้เกิดความคิดใหม่ต่อเนื่องกันไป และความคิดสร้างสรรค์นี้อาจเป็นความคิดใหม่ผสมผสานกับ
ประสบการณ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชามาศ ดิษฐเจริญ และปริญญ์ ทนันชัยบุตร (2557) ได้พัฒนาความคิด
สร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวคอนสตรัคชั่นนิ ซึ่ม พบว่า
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึ่ม สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ที่
ประกอบด้วย ความคิดริเริ่ม ความคิดคล่องตัว ความคิดยืดหยุ่น ความคิดละเอียดลออ (Guilford, 1971) มีนักเรียน
ที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 และนักเรียนที่ได้รั บการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึ่ม สามารถ
สร้างโครงงานตามความสนใจเพื่อประเมินความคิดสร้างสรรค์ได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรสีห์ ไชยกันยา
(2561) ได้พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ ด้วยรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน ผลการวิเคราะห์ทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน หลังใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน นักเรียนมีทักษะความคิดสร้างสรรค์ สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ
70 ซึ่งมีการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้เหมือนกัน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทักษะความคิดสร้างสรรค์ ใน 4 ด้าน ด้านที่ได้คะแนนมากและด้านที่ได้คะแนนน้อย
ที่สุด ด้านที่ได้คะแนนมากที่สุด มี 2 ทักษะที่ได้คะแนนเท่ากัน คือ ทักษะการคิดริเริ่ม เมื่อครูผู้สอนตั้งโจทย์ปัญหา
หลักขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนได้ออกแบบและลงมือทา นักเรียนสามารถบอกรายละเอียดเกี่ยวกับคาตอบและเชื่อมโยง
สัมพันธ์สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ในลาดับถัดมา คือความคิดยืดหยุ่น นักเรียนสามารถจัดลักษณะ/ประเภท/กลุ่ม
ของคาตอบได้อย่างหลากหลาย ถัดมาคือทักษะความคิดละเอียดลออ นักเรียนสามารถบอกรายละเอียดเกี่ยวกับ
คาตอบและเชื่อมโยงสัมพันธ์สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ยังไม่ครบทุกส่วน และในลาดับสุดท้ายคือ
การคิดคล่องแคล่ว นักเรียนไม่สามารถตอบคาถามตามเวลาที่กาหนด ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยกาหนดเวลาในการตอบ
คาถามน้อยเกินไป คือ 10 วินาที จึงส่งผลให้คะแนนด้านทักษะความคิดคล่องแคล่ว มีคะแนนต่าที่สุด
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านเนื้อหาให้ เหมาะสมกับวัย
พิจารณาระดับความคิดสร้างสรรค์ให้ สอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียนและพิจารณากิจกรรมที่ใช้ ให้พอดีกับ
จานวนชั่วโมงเรียน
2. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ จะต้องชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจในแต่ละขั้นตอนของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ก่อน เพื่อจะได้ดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ PLCP ไปพัฒนาทักษะอื่นนอกเหนือจากทักษะความคิดสร้างสรรค์
2. ควรนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ PLCP ไปใช้ในการจัดการรู้ในวิชาอื่น ๆ
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ผลการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ 2 เริ่ม 3ส.ตาม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
The development of creative skills in science by using the learning
management model 2 Start 3 S. according for Mathayomsuksa 3
จุฑามณี หงจันทา1 และ บดินทร์ มงคลสิน2
Juthamanee Hongjuntha1 and Bodin Mongkhonsin2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบ 2เริ่ม 3ส.ตาม มีขั้นการสอน 5 ขั้น คือ ขั้นเริ่มต้น ขั้นเริ่มรู้ ขั้นสรรค์สร้าง ขั้นแสดง ขั้น
สรุป และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีผลต่อการจัดการเรียนรู้ 2เริ่ม 3ส.ตาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 41 คน ซึ่งได้มาโดย
การเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้ 2เริ่ม 3ส.ตาม เรื่อง อาณาจักรของ
สิ่งมีชวี ิต แบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ผลการวิจัยพบว่า คะแนนจากแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนโดยรวมทั้ง 4 ด้าน คือ ความ
คล่องในการคิด ความยืนหยุ่นในการคิด ความริเริ่มในการคิดและความคิดละเอียดลออของนักเรียนคิดเป็น ร้อยละ
86.72 ของคะแนนเต็ม ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือร้อยละ 70 แสดงให้เห็นว่า หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 2เริ่ม 3ส.ตาม พบว่านักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ลักษณะการพัฒนาทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ทมี่ ากขึ้น ทั้งในการคิด การตอบคาถามและการสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่ได้ และนักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 2เริ่ม 3ส.ตาม อยู่ในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ : ทักษะความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 2เริ่ม 3ส.ตาม แผนการจัดการเรียนรู้
2เริ่ม 3ส.ตาม วิทยาศาสตร์
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Abstract
This research aims to develop creative skills in science subject were used the learning
management of 2 Start 3S. according. The model has 5 steps as begin, knowledge, creative, show
and summary and studies the satisfaction to learning management model. The Sample was 41
students of Mathayomsuksa 3/11 Somdet Phitthayakhom School, Kalasin Province, chosen by
purposive sampling. The research tool was consisted of learning management plan creative skills
assessment and satisfaction assessment form.
The results showed that 4 skill of creativity, which consist is fluent thinking, flexibility
thinking, initiative thinking and thoughtful thinking of students accounted for 86.72 percent of the
total score. Which, higher than the criteria was 70 percent. The achievement shows that learning
the management of 2 Start 3S. according to the model have changed high creative skills as Thinking,
answering questions and creating works. Finally, students were satisfied with the learning
management of 2 Start 3S. according to the model at the highest level.
Keyword : creative skills the learning management model 2 Start 3S. according
learning management plan2 Start 3S. according science
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บทนา
ทุกวันนี้โลกของเราถูกพัฒนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้เราทุกคนได้ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 อย่าง
เต็มตัว ซึ่งเป็นยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมากกับชีวิตของเราทุกคน ไม่เว้นแม้แต่ตัวของนักเรียน เทคโนโลยี
มีผลต่อนักเรียนในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเรื่องพัฒนาการในการเรียนรู้ต่อสิ่งต่าง ๆ การเพิ่มศักยภาพใน
เรื่องของความคิดสร้า งสรรค์และการเพิ่มทั กษะในการช่ วยเหลื อตัวเองของนัก เรียนทั้ งจากห้อ งเรีย นและจาก
ชีวิตประจาวัน (บริติช เคานซิล, 2561)
ทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 1. ทักษะด้าน
วิชาการเบื้องต้นหรืออาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคือความรู้พื้นฐาน และ 2. ทักษะด้านความสามารถเฉพาะตัว โดยเมื่อ
นาเอาความรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วในตัวนักเรียนมาผสมผสานรวมเข้ากับความสามารถเฉพาะตัวแล้วทาให้เกิดประสบ
ความสาเร็จในอนาคตได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ด้านวิชาการ นักเรียนทุกคนควรที่จะต้องสามารถอ่านออก เขียนได้
คิดคานวณได้ มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ มีความสามารถด้านเทคโนโลยี สิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานที่ดีในตัวนักเรียน
เพื่อให้เขามีความรู้พื้นฐานที่เพียงพอต่อการรับเอาสิ่งใหม่ๆ ที่มี ความซับซ้อนมากขึ้นในอนาคตได้ (ขวัญตา ค้าเขื่อน,
2558) ด้านความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดในสิ่งใหม่ ๆ จึงควรต้องมีกระบวนสอนการ
คิดที่เป็นระบบ ทาให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน นอกจากนั้นแล้ว ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สาคัญเนื่องจากจะเป็นส่วนช่วยให้สามารถต่อยอดความรู้ ที่นักเรียนได้เรียนรู้ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพในตัวของนักเรียน (นรินทร์ เจริญพันธ์, 2559)
จากประเด็นที่ได้กล่าวมาการให้การศึกษาสาหรับศตวรรษที่ 21 ต้องเปลี่ยนแปลงทัศนะ จากกระบวน
ทัศน์แบบดั้งเดิม ไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ ที่ให้โลกของนักเรียนและโลกความเป็ นจริงเป็นศูนย์กลางของกระบวนการ
เรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ที่ไปไกลกว่าการได้รับความรู้แบบง่าย ๆ ไปสู่การเน้นพัฒนาทักษะและทัศนคติ ทักษะการคิด
ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะองค์การ ทัศนคติเชิงบวก ความเคารพตนเอง นวัตกรรม ความสร้างสรรค์ ทักษะการ
สื่อสาร ทักษะและค่านิยมทางเทคโนโลยี ความเชื่อมั่นตนเอง ความยืดหยุ่น การจูงใจตนเอง และความตระหนักใน
สภาพแวดล้อม และเหนืออื่นใด คือ ความสามารถใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ ถือเป็นทักษะที่สาคัญจาเป็นสาหรับการ
เป็นนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ที่เราสามารถกระตุ้นการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการเรี ยนในห้องเรียนได้
ถือเป็นสิ่งที่สาคัญในการที่จะพัฒนาการเรียนเพื่ออนาคต (บริติช เคานซิล, 2561)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องการนา STEM Educationมาช่วยพัฒนาเยาวชน
ไทย รุ่นใหม่ให้มีความสามารถ เรียนรู้คิด และใช้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในชีวิตประจาวันเพื่อเชื่อมโยงกับโลก
ความจริง (มนตรีจุฬาวัฒนทล. 2556 : 14-16) การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education คือการบูรณา
การข้ามกลุ่มสาระวิชาระหว่าง 4 วิชา ได้แก่ วิชา วิทยาศาสตร์ วิชาเทคโนโลยี วิชาวิศวกรรมศาสตร์และวิ ชา
คณิตศาสตร์ โดยนาจุดเด่นของธรรมชาติและตลอด จนวิธีการสอนของแต่ละสาขาวิชามาผสมผสานกันเพื่อให้
ผู้เรียนนาความรู้ทุกแขนงมาใช้ในการแก้ปัญหา การค้นคว้า และพัฒนาสิ่งต่างๆ ในสถานการณ์โลกปัจจุบัน ซึ่งเป็น
วิธี การสอนที่ทาให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาด้านต่างๆ และ สอดคล้องกับการพัฒนาคนให้มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21
เช่น ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาวิชา และพัฒนาทักษะการคิด (พรทิพย์ ศิริภัทราชัย. 2556 : 50-51) การจัดการเรียนรู้
ตามแนวทาง STEM Education ที่มีกระบวนการจัดการเรียนรู้5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตั้งคาถาม (Ask) ขั้นจินตนาการ
(Imagine) ขั้ น วางแผน (Plan) ขั้ น สร้ า ง (Create) และขั้ น ปรับ ปรุง (Improve) (Stem education Thailand,
2559) กระบวนการออกแบบ ทางวิศวกรรมนี้จะเป็นกระบวนการทางานที่เกี่ยวข้องกับการ ออกแบบ วางแผน การ
แก้ปัญหาการใช้องค์ความรู้จาก ศาสตร์ต่าง ๆ มาสร้างสรรค์ผลงานภายใต้ข้อจากัดหรือ เงื่อนไขที่กาหนด (อภิสิทธิ์
ธงไชย. 2556:35)
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จากความเป็ น มาและความส าคั ญ ดั งกล่ า วข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย จึ งมี ค วามสนใจที่ จ ะพั ฒ นาทั ก ษะความ คิ ด
สร้างสรรค์ ของนักเรียนทั้ง 4 ด้าน คือ 1. ความคิดริเริ่ม นักเรียนมีความคิดที่แปลกใหม่ต่างจากความคิดธรรมดา
ของคนทั่วๆ ไป 2. ความคิดยืดหยุ่น นักเรียนมีความสามารถในการคิดหาคาตอบได้หลายทิศทางหลายแง่หลายมุม
3. ความคิดคล่องแคล่ว นักเรียนสามารถคิดหาคาตอบได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว รวดเร็ว และได้คาตอบมากที่สุดใน
เวลาที่ จ ากั ด 4. ความคิ ด ละเอี ยดลออ นั ก เรี ย นคิ ด ได้ ใ นรายละเอี ย ดเพื่ อ ขยายหรื อ ตกแต่งความคิด หลั กให้ ได้
ความหมายที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยผู้วิจัยได้นาบางขั้นตอนของ STEM Education มาใช้ทาการทารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ ผู้วิจัยได้จัดทารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 2 เริ่ม 3ส.ตาม ขึ้นมาเพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทั้ง
4 ด้าน มีการนาเกมเข้าสู้บทเรียนเข้ามาใช้ เพื่ อให้นักเรียนได้เกิดแนวทางนาไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาและเกิด
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ ส่ง เสริมความคิดที่หลากหลายแปลกใหม่ และตามแนวทาง STEM Education เพื่อให้
ผู้เรียน มีส่วนร่วมในการทากิจกรรม ได้ฝึกกระบวนการคิด แก้ปัญหา ได้สร้างชิ้นงาน และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
และเป็นการจัดการเรียน การสอนเพื่อเตรียมพร้อมผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 2 เริ่ม 3ส. ตาม
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
2 เริ่ม 3ส. ตาม
กรอบแนวคิดการวิจัย
ปัญหา
นักเรียนยังขาดทักษะความคิด
สร้างสรรค์ ที่จะนาไปเชื่อมโยง
เนื้อหาในบทเรียนและยังขาด
การคิดจินตนาการในการ
สร้างสรรค์กระบวนการคิดใหม่
ๆ ทาให้ผลการจัดการเรียนรูไ้ ม่
ไปตามเป้าหมายที่วางไว้

ตัวแปรอิสระ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 2เริ่ม 3ส.ตาม
เป็นรูปแบบการทากิจกรรมแบบใหม่ มีการนาเกม
เรียกสติก่อนเข้าสู่บทเรียน ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
และได้มีส่วนร่วมสรุปความรู้ เป็นการพัฒนาทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ และให้นักเรียนได้เกิดแนวทาง
นาไปสู่กระบวนการแก้ปัญ หาและเกิดความคิดเชิง
สร้างสรรค์ (STEM)
ตัวแปรตาม
ความคิดสร้างสรรค์
1.ด้านความคิดคล่องแคล่ว
2.ด้านความคิดริเริ่ม
3.ด้านความคิดยืดหยุ่น
4. ด้านความคิดละเอียดลออ
(Guilford. 1967)
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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ความพึงพอใจของผู้เรียน
( กาญจนา อรุณสุขรุจี. 2546 )

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11 จานวน 41 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
(เลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 2เริ่ม 3ส.ตามโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 2เริ่ม 3ส.ตาม รายวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่องอาณาจักรของสิ่งมีชีวิต ผลการวิเคราะห์ความเห็ นของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ความเที่ยงตรงของ
เครื่องมือมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.89เครื่องมือมีความสอดคล้องสามารถนาไปใช้ได้
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 แบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 2เริ่ม 3ส.ตาม รายวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า
ความเที่ยงตรงของเครื่องมือมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.00 เครื่องมือมีความสอดคล้องสามารถนาไปใช้ได้
2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อ การจัดการเรียนรู้ 2เริ่ม 3ส.ตาม ผลการวิเคราะห์ความเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ความเที่ยงตรงของเครื่องมือมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.97 เครื่องมือมีความสอดคล้องสามารถนาไปใช้
ได้
การเก็บรวมรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ผู้วิจัยนาแผนการจัดการเรียนรู้ 2เริ่ม 3ส.ตาม เรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต โดยผู้วิจัยได้
ทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. ผู้วิจัยได้ดาเนินการจัดกิจกรรม โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 2เริ่ม 3ส.ตาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ผู้วจิ ัยเก็บข้อมูลจากการร่วมกิจกรรมของนักเรียนเพื่อประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นเริ่มต้น
-นักเรียนเดินเข้าห้องเรียนโดยจับมือกับครูผู้สอน พร้อมกับแจกกิ๊ฟติดผมที่มีรูปภาพ
ต่าง ๆ (มีทั้งหมด 8รูป) ซึ่งเป็นกระดาษที่ใช้ในการแบ่งกลุ่ม
-นักเรียนนั่งเป็นวงกลม เล่นเกมเรียกสติ (เกมปูลงรู-เกลียวสวาท)
-นักเรียน แยกนั่งเป็นกลุ่มตามรูปภาพที่ตนได้ (เข้ากลุ่มของตัวเอง)
ขั้นที่ 2 ขั้นเริ่มรู้
นาเข้าสู่เรื่องที่จะเรียนด้วยคาถาม
-เปิด VDO
1. VDO อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต อาณาจักรมอเนอร่า
2. VDO อาณาจักรโพรทิสตา
3. VDO อาณาจักรฟังไจ
4. VDO อาณาจักรพืช
5. VDO อาณาจักรสัตว์
- ผู้สอนอภิปรายท้ายวีดีโอ
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ขั้นที่ 3 ขั้นสรรค์สร้าง
- นักเรียนออกแบบอาณาจักรของสิ่งมีชีวิต โดยแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปออกมาในรูป
แบบใดก็ได้ ยกตัวอย่าง เช่น แผนผังความคิด ภาพวาด เป็นต้นขั้นที่ 4 ขั้นแสดง
- ตัวแทนกลุ่มออกมาโชว์ผลงานที่กลุ่มตัวเองออกแบบไว้ (หน้าชั้นเรียน)
ขั้นที่ 5 ขั้นสรุป
- ถาม-ตอบ
3. เมื่อสิ้นสุดการทดลองผู้วิจัยดาเนินการประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ หลังการจัดกิจกรรม
โดยใช้แบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยผู้วิจัยเป็นผูป้ ระเมินแล้วนาคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์และแปลผล
การวิเคราะห์ข้อมูล
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยในครั้งนี้ เป็นการนาเสนอความสอดคล้องระหว่างพฤติกรรม
ที่ต้องการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์กับวัตถุประสงค์วิจัย และความสอดคล้อง ระหว่างพฤติกรรมที่ต้องการ
พัฒนาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบ2เริ่ม 3ส.ตาม รวมถึงผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนแบบความคิด
สร้างสรรค์ในการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
ได้ผลตามลาดับดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจ
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์
ตารางที่ 1 ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้2เริ่ม 3ส.ตาม ในการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม จานวน 41 คน แบ่งเป็น 8 กลุ่ม
กลุ่มที่
1
2
3
4
5
6
7
8
รวม

ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์
คิดคล่องแคล่ว คิดริเริ่ม คิดยืดหยุ่น คิดละเอียดลออ
4
4
2
3
4
4
3
3
4
4
3
4
4
3
3
3
4
4
3
3
3
4
3
4
4
3
4
3
3
4
4
3
30
30
25
26
93.75
93.75
78.13
81.25

รวม

ร้อยละ

13
81.25
14
87.5
15
93.75
13
81.25
14
87.5
14
93.75
14
87.5
14
93.75
ร้อยละเฉลีย่ ทั้ง 4 ด้าน
86.72

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลรวมคะแนนทักษะความคิดสร้างสรรค์ คิดริเริ่ม คิดละเอียดลออ คิดยืดหยุน่ คิด
คล่องแคล่ว จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน
41 คน คิดเป็นคะแนนเต็ม 32 คะแนน ได้ผลรวมและคิดเป็นร้อยละ
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ดังนี้ คล่องแคล่ว ผลรวมคะแนน 30 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 93.75 คิดริเริ่ม ผลรวมคะแนน 30 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 93.75 คิดยืดหยุ่น ผลรวมคะแนน 25 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.13 คิดละเอียดลออ ผลรวมคะแนน
26 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.25
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจ
ตารางที่ 2 ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ 2เริ่ ม 3ส.ตามของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3/11 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม จานวน 41 คน
รายการ
S.D.
เกณฑ์ประเมิน
x̄
1. กิจกรรมการเรียนสนุกและน่าสนใจ
4.93
0.26
มากที่สุด
2. ครูให้โอกาสนักเรียนซักถามปัญหา
4.90
0.30
มากที่สุด
3. ครูส่งเสริมให้นักเรียนทางานร่วมกันเป็นกลุม่ /ทีม
4.93
0.26
มากที่สุด
4. ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดที่แปลกใหม่
4.93
0.26
มากที่สุด
5. ครูตั้งใจสอน ให้คาแนะนานักเรียนในการทากิจกรรม
5.00
0.00
มากที่สุด
6. ครูมีสื่อการสอนที่น่าสนใจและแปลกใหม่
4.90
0.37
มากที่สุด
7. ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มและรู้จักวิพากษ์วิจารณ์
4.73
0.44
มากที่สุด
8. ครูมีการเตรียมการสอน (พิจารณาจากสื่ออุปกรณ์
4.85
0.35
มากที่สุด
มีความพร้อม)
9. ครูสามารถประยุกต์สิ่งที่สอนเข้ากับสภาพสังคมและ
4.83
0.49
มากที่สุด
สิ่งแวดล้อม
10. นักเรียนนาความรูจ้ ากวิชานี้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
4.54
0.74
มากที่สุด
รวม
4.85
0.35
มากที่สุด
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 2เริ่ม 3ส.ตาม ผลจากการประเมินทั้งรายการ
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.85 อยู่ในระดับ มากที่สุด

สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ผลการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 2เริ่ม 3ส.
ตาม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สรุปผลได้ ดังนี้
ผลรวมคะแนนทักษะความคิดสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 13.88 คะแนน จากคะแนนเต็ม 16 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 86.72 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 70
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทักษะความคิดสร้างสรรค์ใน 4 ด้าน ทักษะคิดคล่องแคล่วและคิดริเริ่ม อยู่ในระดับ
สูงสุด ทักษะการคิดละเอียดลออและการคิดยืดหยุ่น รองลงมาตามลาดับ หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนรู้
มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยนเท่ากับ 4.85 อยู่ในระดับมากที่สุด
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อภิปรายผลการวิจัย
ผลการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 2เริ่ม 3ส.ตาม สาหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ พบว่า ผลรวมคะแนนทักษะความคิดสร้า งสรรค์ คิดคล่ องแคล่ว คิดริเริ่ม คิดยืดหยุ่น คิด
ละเอียดลออ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 13.88 คะแนน จากคะแนนเต็ม 16 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.72 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 70 เนื่องจากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 2เริ่ม 3ส.ตาม สามารถพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนและการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ2เริ่ม 3ส.ตาม ครูมีการนาเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจอีกทั้งยังมีสื่อการ
สอนที่แปลกใหม่และเทคนิคใหม่ที่แปลกแตกต่างไปจากการเรียนแบบเดิมช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ และได้ปฏิบัติจริง
จากการทากิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้นักเรียนมีความคิดที่แปลกใหม่ มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ มีการนาสื่อที่เป็นรูปธรรมมาใช้อย่างเหมาะสมและหลากหลาย การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมี
ระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจน นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ
ที่ สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธณ์ (2537 : 56) พบว่าความคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถทางสมองของบุคคลที่จะคิดได้
หลายทิศหลายทาง หรือคิดได้หลายคาตอบ และความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ โดยมีสิ่งเร้า
เป็นตัวกระตุ้นทาให้เกิดความคิดใหม่ต่อเนื่องกันไป และความคิดสร้างสรรค์นี้อาจเป็นความคิดใหม่ผสมผสานกั บ
ประสบการณ์ สุรสีห์ ไชยกันยา (2561) ได้พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์วิชาวิทยาศาสตร์ ในการคิดทั้ง 4 ด้าน
ของนักเรียน ได้แก่ คิดคล่องแคล่ว คิดริเริ่ม คิดละเอียดลออ คิดยืดหยุ่น ในเรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ ด้วย
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิเคราะห์ทักษะความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียน หลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบ
สุริยะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 13.18 คะแนน จากคะแนนเต็ม 16 คะแนน คิดเป็นร้อยละ
82.40 สรุปได้ว่า นักเรียนมีทักษะความคิดสร้างสรรค์ สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 70 ซึ่งมีการพัฒนาทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้เช่นเดียวกัน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทั้ง 4 ด้าน ด้านที่ได้คะแนนมากและด้านที่ได้คะแนนน้อย
ที่สุด ด้านที่ได้คะแนนมากที่สุด มี 2 ทักษะที่ได้คะแนนเท่ากัน คือ ทักษะคิดคล่องแคล่ว นักเรียนตอบคาถามได้อย่าง
คล่องแคล่ว รวดเร็ว และตรงประเด็น ได้คาตอบมากที่สุดในเวลาที่กาหนด และทักษะการคิดริเริ่ม เมื่อครูผู้สอนตั้ง
โจทย์ปัญหาหลักขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนได้ออกแบบและลงมือทา นักเรียนสามารถบอกรายละเอียดเกี่ยวกับคาตอบ
และเชื่อมโยงสัมพันธ์สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ในลาดับถัดมา คือ คิดละเอียดลออ นักเรียนสามารถบอกรายละเอียด
เกี่ยวกับคาตอบและเชื่อมโยงสัมพันธ์สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ยังไม่ครบทุกส่วน และในลาดับ
สุดท้ายคือการคิดยืดหยุ่น นักเรียนสามารถจัดลักษณะ/ประเภท / กลุ่มของคาตอบได้อย่างหลากหลายเป็นบางส่วน
คาตอบในบางส่วนอาจยังไม่ถูกต้องและครบถ้วน
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 2 เริ่ม 3 ส.ตาม นั้นนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เพราะการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ 2 เริ่ม 3 ส.ตาม ได้นาการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่
เข้ามาทาให้กิจกรรมมีความแปลกใหม่ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการนาสื่อที่เป็นรูปธรรมมาใช้อย่างเหมาะสมและ
หลากหลาย หารจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจน นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง เกิด
ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และกล้าที่จะออกมานาเสนอผลงานของกลุ่มตนเองหน้าชั้นเรียน กล้าที่จะแสดง
ความคิดเห็นและตอบคาถามทาให้นักเรียนสนุกและมีความสุข
ดังนั้น รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 2 เริ่ม 3 ส.ตาม ส่งผลให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียน และมีความ
พึงพอใจในการเรียนรู้ จึงเหมาะสมที่จะนาไปใช้เป็นแนวในการจัดการเรียนกับนักเรียนต่อไป
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านเนื้อหาให้เหมาะสมกับวัย
พิจารณาระดับความคิดสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียนและพิจารณากิจกรรมที่ใช้ให้พอดีกับจานวน
ชั่วโมงเรียน
2. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ จะต้องชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจในแต่ละขั้นตอนของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ก่อน เพื่อจะได้ดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 2 เริ่ม 3 ส.ตาม ไปพัฒนาทักษะอื่นที่นอกเหนือจากทักษะความคิด
สร้างสรรค์
2. สร้างรูปแบบการจัดการเรียนทีห่ ลายร้ายเพื่อพัฒนาทักษะอื่น ๆ นักเรียนเพื่อให้นักเรียนเพื่อให้นักเรียน
มีทักษะในการพัฒนาชีวิต และสามารถนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันในอนาคตต่อไป
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การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Learning For
เรื่อง การถ่ายโอนความร้อนในชีวิตประจาวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
The development of teamwork skills with Learning For Management
Model for heat transfer stories in daily life of Mattayom 1
ธรรมรักษ์ มีภูคา1 จิตสุดา วรรณสิงห์2 และ วันวิสาข์ เพาะเจริญ3
Thammarak Meephukham1, Jitsuda wannasing2 and Wanwisa Pohjaroen3
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมของผู้เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบ Learning For 2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ Learning For กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้คือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 23 คน โรงเรียนนามนพิทยาคม อาเภอ
นามน จังหวัดกาฬสินธุ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบประเมินทักษะการทางาน
เป็นทีม 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ Learning For สถิติในการวิจัยนี้ใช้
ค่าเฉลี่ย (x) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และร้อยละ
ผลการวิจัยพบว่า 1) หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Learning For
นักเรียนมีคะแนนทักษะการทางานเป็นทีม เฉลี่ยเท่ากับ 14.09 จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.20 คิดเป็นร้อยละ 93.93 ของคะแนนเต็ม สรุปได้ว่านักเรียนมีทักษะการทางานเป็นทีมสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้ง
ไว้คือ ร้อยละ 80 2) ผลความพึงพอใจของผู้เรียนหลังจากใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Learning For ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.92 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.08
คาสาคัญ: ทักษะการทางานเป็นทีม, รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Learning For, ความพึงพอใจ
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ABSTRACT
The purposes of this research were: 1) to develop teamwork skills, 2) to satisfaction of
Learning For management. The sample group used was Mathayom Suksa 1/1, 2nd semester,
academic year 2018, 23 people, Namon Phitthayakhom School, Namon District, Kalasin Province.
The research instrument are 1) Learning management plan, 2) the teamwork skills assessment
form 3) the questionnaire for satisfaction of student to Leaning For management. The statistic in
this research used the average value (x) and Standard Deviation (S.D.) and percentage.
The research found that 1)the average score of sample group after used Learning For
management for Students the average value at 14.09 from 15 full points. The standard deviation
at 1.20, equivalent to 93.93 percent of the full score. In conclusion, students have higher
teamwork skills than the 80 percent of defind criterion. 2) the result of satisfied after using the
Learning For management model the average value at 4.92 from the full score of 5 points. with
standard deviation at 0.08.
Keywords: Teamwork skills, Learning for learning management style, satisfaction
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บทนา
สภาพการศึกษาที่ผ่านมาไม่เน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนเป็น
ผู้บรรยาย ผู้เรียนนั่งฟังผู้สอน (บางครั้งไม่สนใจรับฟัง) ผู้สอนพูดฝ่ายเดียวโดยไม่สนใจข้อมูลย้อนกลับหรือการ
แสดงออกของผู้เรียนว่าเขาได้รับรู้หรือเข้าใจหรือไม่ และการเรียนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ นักศึกษาทาการ
ทดลองตามขั้นตอนที่เขียนไว้ในแต่ละการทดลองโดยไม่ได้ตระหนักว่า จะทาการทดลองเพื่อตอบปัญหาอะไร ทาไม
ถึ งได้ อ อกแบบการทดลองตามขั้ นตอนที่บ อกไว้ ในคู่มือ จึ งท าการทดลองและบั นทึ กผลการทดลองตามที่คู่มือ
ปฏิบัติการเขียนไว้เท่านั้น ซึ่งเห็นได้จากเมื่อทดลองเสร็จแล้วผู้เรียนไม่สามารถสรุปผลการทดลองได้ นั่นคือผู้เรียนได้
เรียนปฏิบัติการแบบทาตามคาบอกแทบจะไม่ได้ใช้ความคิดและสร้างความหมายเลย (วิชาญ คงธรรม, 2554)
โลกยุคศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว พลิกผัน รุนแรง และคาดไม่ถึง ต่อการดารงชีวิต ดังนั้น
คนในยุคศตวรรษที่ 21 จึงต้องมีทักษะสูงในการเรียนรู้และปรับตัว การสร้าง ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม การ
จัดการเรียนการสอนจึงเป็นสิ่งสาคัญ เพราะเด็กไทยในปัจจุบันเชื่อตามที่ได้ฟัง ขาดความมั่นใจในตัวเอง ไม่แสวงหา
ข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อถือได้ ขาดความกระตือรือร้น ติดรูปแบบเดิม ๆ เป็นผู้บริโภค ทาอะไรแค่พอผ่าน ไม่อดทน ไม่
ชอบทางานหนัก ชอบทางานคนเดียว ไม่นึกถึงส่วนรวม ขาดทักษะการสื่อสารและความร่วมมือ ทางานเป็นทีมไม่
เป็น การเปิดใจและตอบสนองมุมมองใหม่ ๆ รับฟังข้อคิดเห็น และร่วม ประเมินผลงานจากกลุ่มคณะทางาน เพื่อ
นาไปปรับปรุงพัฒนา มีการทางานด้วยแนวคิดหรือวิธีการใหม่ ๆ และเข้าใจข้อจากัดของโลกในการยอมรับมุมมอง
ใหม่ และให้มองความล้มเหลวเป็นโอกาสการเรียนรู้
การเรียนการสอนที่ผู้สอนแสดงฝ่ายเดียวโดยผู้เรียนนั่ ง นิ่งเฉย ดังที่กล่าวข้างต้นไม่ส่งผลให้เกิดทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 และยังส่งผลกระทบให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์จานวนน้อยมาก ผู้เรียนไม่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน
ด้วยกันเอง ขาดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขาดการเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น ผู้เรียนไม่ได้ฝึกทักษะการทางาน
ร่วมกับบุคคลอื่น ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่สาคัญในใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข ตามสมรรถนะ
สาคัญของผู้เรียน ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ดาเนินชีวิตประจาวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง การทางาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วย
การสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การ
ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่
ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น (อ้างตาม ประไพ ประดิษฐ์สุขถาวร, 2556)
จากเหตุดังกล่าวผู้วิจัยจึงออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Learning For ขึ้นมาซึ่งเป็นการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ทางการศึกษาและพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมของผู้เรียน และรูปแบบดังกล่าวเป็นหนึ่งในวิธีการ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญตามแนวทางในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ในมาตรา 42 ถือ ว่าผู้เรียนสาคัญที่สุด กระบวนการเรียนรู้เป็นการส่งเสริมผู้เรียนให้
เรียนรู้ด้วย สมอง ด้วยกาย และด้วยใจ สามารถสร้างองค์ความรู้ผ่านกระบวนการคิดด้วยตนเองมีส่วนร่วมในการ
เรียนการสอน เน้นการปฏิบัติจริง สามารถทางานเป็นทีมได้ (อ้างตาม สมศักดิ์, 2543) และเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
การทางานเป็นทีมที่มีคุณภาพและประสบความสาเร็จตาม พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใจความ
ว่า "การทางานให้สาเร็จขึ้ นอยู่กับความสามารถสองอย่างเป็นสาคัญ คือสามารถในการใช้วิชาความรู้อย่างหนึ่ง
สามารถในการประสานสัมพันธ์กับผู้อื่นอีกอย่างหนึ่ง ทั้งสองประการนี้ต้องดาเนินคู่กันไป และจาเป็นต้องกระทาด้วย
ความสุจริตกาย สุจริตใจ ด้วยความคิด ความเห็นที่เป็นอิสระ ปราศจากอคติ และด้ว ยความถูกต้อง ตามเหตุตามผล
ด้วย จึงจะช่วยให้งานบรรลุจุดหมายและประโยชน์ที่พึงประสงค์โดยครบถ้วน" (อ้างตาม สุทธิชัย ปัญญโรจน์, 2556)
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่อพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมของผู้เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Learning For
2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ Learning For
สมมติฐานการวิจัย
1) ถ้ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Learning For สามารถพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมของผู้เรียนได้
ดังนั้นผู้เรียนมีคะแนนทักษะการทางานเป็นทีม ไม่น้อยกว่า 12 คะแนนหรือไม่น้อยกว่าเป็นร้อยละ 80
2) ถ้าผู้เรียนมีความพึงพอใจหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ Learning For ดังนั้นผู้เรียนจึงมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
Learning For
กลยุทธ์การสร้างทีมงานจาก
แนวคิดของ Bruce Tuckman
(อ้างตาม ชื่นสุมล บุนนาค, 2560)

1) พฤติกรรมการทางานเป็นทีม
2) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
Learning For

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
- INITIATING STRUCTURE
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนามนพิทยาคม อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
จานวน 3 ห้องเรียน ปีการศึกษา 2561 จานวน 73 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนนามนพิทยาคม อาเภอนามน จังหวัด
กาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2561 จานวน 23 คน ได้มาโดยการสุม่ แบบจาเพาะเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Learning For จานวน 2 ชั่วโมง
2) แบบประเมินทักษะการทางานเป็นทีม
3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ Learning For
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยผู้วิจัยทาการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเอง ขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
1) จัดการเรียนการสอนในเรื่องการถ่ายโอนความร้อนในชีวิ ตประจาวัน โดยใช้แผนรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบ Learning For ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
2) สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่มของนักเรียนเป็นรายบุคคล และบันทึกผลลงในแบบประเมินทักษะการ
ทางานเป็นทีม
3) เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนแล้ว ครูให้นักเรียนทาแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบ Learning For
4) นาผลการประเมินทักษะการทางานเป็นทีมของผู้เรียนที่ได้จากการสังเกตและผลจากแบบสอบถามมา
วิเคราะห์ โดยใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้
1) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีขั้นตอนดังนี้
1.1) หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้สูตรดัชนีความสอดคล้องระหว่างรายการประเมินกับ
คุณลักษณะที่ต้องการวัด และหาค่าเฉลี่ยการประเมินของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน ถ้าค่าเฉลี่ยของการประเมินมีค่า
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 แสดงว่า รายการประเมินมีความสอดคล้องกับคุณลักษณะที่ต้องการวัด สามารถนาไปใช้ได้
ถ้าคะแนนเฉลี่ย ของคะแนนการประเมินน้อยกว่า 0.5 แสดงว่า รายการประเมินไม่สอดคล้องกับคุณลักษณะที่
ต้องการวัด ควรตัดทิ้งหรือปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น หากผลการประเมินดัชนีความสอดคล้องระหว่างรายการประเมิน
กับคุณลักษณะที่ต้องการวัด ของเครื่องมือ พบว่า เครื่องมือทุกเครื่องมือมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 หมายความว่า
รายการประเมินมีความสอดคล้องกับคุณลักษณะที่ต้องการวัด สามารถนาไปใช้ได้
ตารางแสดงผลการหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือในการวิจัย
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
เครื่องมือ
IOC
ความหมาย
+1
0
-1
แผนการจัดการเรียนรู้
3
1.00
สอดคล้องกับคุณลักษณะที่
ต้องการวัด สามารถ
แบบประเมินทักษะการ
3
1.00
นาไปใช้ได้
ทางานเป็นทีม
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียน

3

1.00
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2) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพนวัตกรรมรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Learning For ดังนี้
2.1) ใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์
คะแนนทักษะการทางานเป็นทีมของผู้เรียน
2.2) วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มตี ่อการจัดการเรียนรู้แบบ Learning For โดยหา
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปผลการวิจัย
ตารางแสดงผลการพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Learning For
รวมคะแนน
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
จานวนนักเรียน
(คะแนนเต็ม
(คะแนนเต็ม
ร้อยละ
มาตรฐาน
345 คะแนน)
15 คะแนน)
23
324
14.09
1.20
93.86
1) ผลการพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม หลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Learning For เรื่อง การ
ถ่ายโอนความร้อน ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 23 คน มีค่าเฉลีย่ คะแนนเท่ากับ 14.09 จากคะแนน
เต็ม 15 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.86 ของคะแนนเต็ม สรุปได้ว่านักเรียนมีทักษะการทางานเป็นทีมสูงกว่าเกณฑ์
ที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 80
ตารางแสดงผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Learning For
จานวนนักเรียน
รายการประเมิน
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1. ด้านเนื้อหาวิธีและเทคนิคการสอน
4.87
0.08
2. ด้านบุคลิกลักษณะของครู
4.96
0.04
23
3. ด้านสื่อการเรียนการสอน
4.84
0.03
4. ด้านการวัดและประเมินผล
5.00
0.00
เฉลี่ยรวม
4.92
0.08
2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 มีความพึงพอใจในการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Learning For
ในการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การถ่ายโอนความร้อน อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92
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อภิปรายผลการวิจัย
1) ผลการประเมินทักษะการทางานเป็นทีม สอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Learning For เรื่อง
การถ่ายโอนความร้อนในชีวิตประจาวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 พบว่า ผลการประเมินทักษะการทางาน
เป็นทีมของนักเรียนทั้ง 23 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.09 จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.86 ของ
คะแนนเต็ม ซึ่งนักเรียนมีทักษะการทางานเป็นทีมสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 80 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.20 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน สรุปได้ว่านักเรียนมีการพัฒนาด้านทักษะการทางานเป็นทีม ทั้งนี้เนื่องจาก
ผู้วิจัยได้สร้างนวัตกรรมรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Learning For ขึ้นมาเพื่อพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมของ
ผู้เรียนและได้นาแนวคิดการสร้างทีมของ Tuckman (1965) มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง 5
ขั้นของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Learning For โดยขั้นตอนการสร้างทีมของ Tuckman มีขั้นตอนดังนี้
Forming คือการก่อร่างสร้างทีม , Storming คือการระดมความคิด, Norming คือการกาหนดทิศทางเป้าหมาย,
Performing คือการปฏิบัติงานร่วมกัน , และ Adjourning คือการแยกย้ายกันเมื่อถึงเวลาหรือทีมบรรลุเป้าหมาย
โดยในขั้นก่อร่างสร้างทีมผู้สอนให้ผู้เรียนเล่นเกมผึ้งแตกรังในการแบ่งกลุ่ม ในขั้นการระดมความคิดผู้เรียนระดม
ความคิดแสดงความคิดเห็นในการวางแผนและออกแบบผลงานของกลุ่มตนเองและระดมความคิดเห็นในการเล่นเกม
ตอบคาถาม ในขั้นการตั้งเป้าหมายร่วมกันผู้สอนได้นาของรางวัลมาเป็นเป้าหมายของความสาเร็จของการทางาน
ให้ แ ก่ ผู้ เ รียน ขั้ น การปฏิบัติ งานร่ วมกัน เมื่อ ผู้เรี ยนเกิด การวางแผนสมาชิ กแต่ละคนก็จ ะท างานตามที่ตนได้รับ
มอบหมาย สุดท้ายขั้นการแยกย้ายเมื่อถึงเวลาหรือทีมบรรลุเป้าหมาย ขั้นนี้ผู้เรียนก็จะแยกย้ายออกจากกลุ่มเพื่อที่
หาทีมใหม่ต่อไปก่อนจะแยกย้ายผู้สอนให้ผู้เรียนได้ประเมินตนเองประเมินผลงานเพื่อนเพื่อ เป็นการตรวจสอบความ
เข้าใจของตนเองและความสาเร็จของทีม ซึ่งทาให้ผู้เรียนได้รู้จักการทางานร่วมกับผู้อื่น ได้เรียนรู้การทางานจากกลุ่ม
ย่อย ๆ ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิก 5-6 คน โดยที่แต่ละคนจะมีความคิดความสามารถที่แตกต่างกันออกไปและมี
วัฒนธรรมการทางานที่ต่างกัน ทาให้ผู้เรียนรู้จักเคารพความคิดเห็นการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น สมาชิกร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม รู้จักหน้าที่ของตนเองที่ต้องรับผิดชอบ การตั้งเป้าหมายร่วมกันภายในทีมเพื่อไปสู่
ความสาเร็จ ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันภายในกลุ่ม และมีปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอน ซึ่ งครูผู้สอนเป็นผู้คอยให้คาแนะนา
คอยชี้แนะ คอยให้คาแนะนาป้อนกลับเพื่อให้ผู้เรียนกระจ่างในสิ่งที่ยังไม่เข้าใจ เป็นผู้อานวยความสะดวกให้ แก่
ผู้เรียน เป็นผู้ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการทางานเป็นทีมของผู้เรียน และคอยกระตุ้นให้ผู้เกิด
ทักษะการทางานเป็นทีมระหว่างการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ พรพิมล จันตรา (2560) ได้
นากระบวนการพัฒนาทีม 5 ขั้นตอนของ Tuckman (1965) คือ การรวมกัน การร่วมกันคิด การมีข้อตกลงร่วมกัน
การร่วมกันทางาน และการสลายทีม มาใช้ในการพัฒนาทีม ผลวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีสมรรถนะการทางานเป็นทีมมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ซึ่งอยู่ในระดับมาก และผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนร่วมมือกันทางานเป็นหลัก
ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ ชนมน ตั้งพิทักษ์ไกร (2558) การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญโดยใช้การเรียนรูแ้ บบร่วมมือ (Cooperative Learning) เพื่อเสริมสร้างทักษะการทางานเป็นทีมกลุม่ สาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศ
บารุงกรุงเทพมหานคร ผลวิจัยพบว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือ(Cooperative Learning) ส่งผลให้นักเรียนมี ความ
ร่วมมือในการทางานเป็นทีม รู้จักบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองทาให้งานประสบความสาเร็จและมี
ประสิทธิภาพ และผู้วิจัยได้นาทฤษฎีการเสริมแรงของสกินเนอร์ (Reinforcement theories of motivation) มาใช้
ในขั้นการเรียนรู้เพื่อแข่งขัน ซึ่งใช้การเสริมแรงบวก โดยครูผู้สอนได้นาของรางวัลคือ คะแนน และขนม มาเป็นสิ่งเร้า
ทาให้ผู้เรียนเกิดความต้องการตามทฤษฎีเกี่ยวกับการจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s General Theory of Human
& Motivation) นักเรียนจะมีความต้องการของรางวัล เมื่อนักเรียนได้รับรางวัลหรือเป็นผู้ ชนะจะเป็นที่ยอมรับใน
กลุ่ ม และสังคมเพื่ อ น ทั้ งนี้ เ มื่ อ สมาชิ ก มี เป้ าหมายร่ ว มกั นหรือ มี ความต้อ งการเหมือ นกั น จะเป็ นสิ่ งที่ก ระตุ้นให้
กระบวนการทางานเป็นทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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2) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบ Learning For เรื่อง การถ่ายโอนความร้อนในชีวิตประจาวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ผลการศึกษา
พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยทุกด้านเท่ากับ 4.92 จากคะแนนเต็ม 5 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.08 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้เพราะ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Learning For มีขั้นตอน
ที่สอดแทรกเนื้อหาที่สอนเข้ากับเทคนิคการเล่นเกม ได้แก่ เกมผึ้งแตกรัง โดยใช้ในการแบ่งกลุ่ม และเกมการแข่งขัน
ทาให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน เกิดความเร้าใจและท้าทาย ไม่เกิดความเครียด ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ
ณั ฐ วราพร เปลี่ ย นปราณ (2558) ใช้ เ กมเข้ า มาประกอบการเรี ย นรู้ ค าศั พ ท์ ภ าษาอั งกฤษ ของนั ก เรี ย นระดั บ
ประถมศึกษาปีที่ 6 ผลวิจัยพบว่าโดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากรวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สิริวรรณ ใจกระเสน (2554 : 3) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้เกมวิทยาศาสตร์
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองบัว จังหวัดลาพูน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึง
พอใจต่ อ การสอนทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์โ ดยใช้ เ กมวิ ท ยาศาสตร์ อ ยู่ ใ นระดับ มากที่ สุด และครูมี
บุคลิกภาพที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส เพื่อลดช่องว่างระหว่างครูกับนักเรียนทาให้ครูผู้สอนเข้าถึงนักเรียนได้ง่ายขึ้น ทาให้
ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลายระหว่างเรียน อีกทั้งครูยังเปิดโอกาสให้นักเรียนมีอิสระในการประเมินเพื่อนและประเมินตนเอง
ทาให้ผู้เรียนรู้จักวิจารณ์งานตนเองและงานผู้อื่น
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1) การจัดกิจกรรมโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Learning For
1.1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Learning For เป็นรูปแบบหนึ่ง
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความน่ าสนใจ แต่ใช้เวลาในการจัดเตรี ยมและการสอนมาก ครูผู้สอนควรวางแผน
บริหารเวลาในการจัดกิจกรรมอย่างรัดกุม เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรคานึงถึง ความพร้อมของผู้เรียน วิธีการจูงใจผู้เรียน แรงจูงใจของ
ผู้เรียน การเสริมแรง และที่สาคัญที่สุดคือ ความแตกต่างระหว่างบุคคล
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาการวิจัยโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบ Learning For เพื่อพัฒนาทักษะการทางานเป็น
ทีม ในรายวิชาอื่น เช่น รายวิชาคณิตศาสตร์ รายวิชาภาษาไทย รายวิชาสังคมศึกษา เป็นต้น
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ผลการศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ “4ช”
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
The results of learning by using learning pattern “4Ch”
in science course to develop communication skills
of matthayomsuksa 1 students
น้าฝน ชมพูทัศน์1 ศศิธร แสนพันดร2 และศุภชัย ศรีหาตา3
Narmfon Chompootat1, Sasitorn Sanpundorn 2 and Suphachai Srihata 3
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ “4ช” 2)
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการรูปแบบการจัดการเรียนรู้ “4ช” กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 33 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ “4ช” 2) แบบประเมิน
ทักษะการสื่อสาร 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ “4ช” สถิติที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ
ผลการวิจัย พบว่า 1) การจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4 “ช” สามารถพัฒนาทักษะการ
สื่อสารของนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 83.87 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 80 2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4 “ช” อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.61 คิดเป็นร้อยละ 92.25
คาสาคัญ : ทักษะการสื่อสาร ความพึงพอใจ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ “4ช”
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ABSTRACT
The purposes of this research were: 1) to improve communication skills by learning style
"4Ch”, and 2) to study the satisfaction of matthayomsuksa 1 students using learning style “4Ch”.
The sample consisted of 33 matthayomsuksa 1/1 students, in the second semester of the
academic year 2018. They were selected by a specific method. The research instruments were
used: 1) learning by using learning “4Ch” lesson plan, 2) assessment forms of communication
skills, and 3) Satisfaction form of the students towards learning format “4Ch". The mean, standard
deviation, and percentage were employed to analyze the data.
The results of this research were: 1) learning by using learning “4Ch” were developed
the students communication skills scored at 83.87% which higher than the set criteria at 80%. 2)
the satisfaction of matthayomsuksa 1 students using learning style“4Ch” were at the highest level
mean=4.61 or 92.25 %.
Keywords : Communication Skills / satisfaction / learning by using learning “4Ch”
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บทนา
ปัจจุบันการศึกษาเป็นรากฐานที่สาคั ญของสังคมมีบทบาทต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้
ความสามารถเพื่อที่จะได้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคแห่งโลกาภิวัตน์ที่มีข้อมูลข่าวสารไร้
พรมแดน ในด้านการศึกษามีความก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ เพี่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่จาเป็นต่อ การ
ติดต่อสื่อสารกันในวงกว้าง ดังนั้นการดารงชีวิตของมนุษย์ในยุคนี้จาเป็นต้องมีทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง
เป็นหนึ่งในทักษะที่สาคัญในศตวรรษที่ 21 ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่คนทุกคนต้องเรียนรู้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลไป
จนถึงมหาวิทยาลัย และตลอดชีวิต 3R ได้แก่ Reading (อ่านออก), (W)Riting (เขียนได้) และ (A)Rithmetics (คิด
เลขเป็น) 7C ได้แก่ Critical Thinking &Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะใน
การแก้ ปั ญ หา) Creativity & Innovation (ทั ก ษะด้ า นการสร้ า งสรรค์ และนวั ต กรรม)Cross-cultural
Understanding (ทั ก ษะด้ า นความเข้ า ใจต่ า งวั ฒ นธรรมต่ า งกระบวนทั ศ น์ Collaboration, Teamwork &
Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือการทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา)Communications, Information &
Media literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ)Computing & ICT Literacy (ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) Career & Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการ
เรียนรู้) (วิจารณ์ พานิช, 2555: 16-21) และในศตวรรษที่ 21 ได้ระบุให้ทักษะการสื่อสารเป็นทักษะการเรียนรู้ที่
นักเรียนต้องนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน เนื่องจากในปัจจุบันมีข้อมูลข่าวสารเป็นจานวนมาก นักเรียนควรสื่อสารให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อถ่ายทอดข้อมูลได้อย่างถูกต้องและการสื่อสารที่ดีช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้เร็วยิ่งขึ้น (ธนกร อร
รจนาวัฒน์, 2558: 2)
สาหรับความสาคัญของการสื่อสารวิทยาศาสตร์ต่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของประเทศไทย สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546) ได้กาหนดเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนของสาระการ
เรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ต ามมาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานให้ มี จุ ด เน้ น ในการพั ฒ นาความสามารถในการสื่อสาร
เนื่องจากเป็นการแสดงความคิด การแลกเปลี่ยนความรู้ หรือการนาแนวคิดหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้จากการทา
กิจกรรมการเรียนรู้ไปสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจน (ธนกร อรรจนาวัฒน์, 2558: 2) นอกจากนี้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะที่สาคัญคือ ความสามารถใน
การสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ
ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขั ดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูล
ข่ า วสารด้ ว ยหลั ก เหตุ ผลและความถู ก ต้ อ ง ตลอดจนการเลื อ กใช้ วิ ธี ก ารสื่ อ สาร ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพโดยค านึ งถึง
ผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 6)
จากการศึกษางานวิจัยพบว่าในด้านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์พบว่า ผู้เรียนมีปัญหา
ด้านการสื่อสาร เนื่องจากผู้เรียนไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน และผู้เรียนกับผู้สอนนอกจากนี้ยังมีปัญหา
ด้านการทางานร่วมมือกันภายในกลุ่มเป็นลักษณะต่างคนต่างทางาน ผู้เรียนที่เก่งในกลุ่มทางาน ผู้เรียนระดับปาน
กลางทางานบ้างเล่น บ้าง และผู้เรียนอ่อนไม่ค่อยสนใจในการทางาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนนั้นยังมีทักษะการ
สื่อสารการทางานร่วมมือ และการทางานกลุ่มไม่เป็นที่น่าพอใจ (นพดล ศิลปะชัยและคณะ, 2560: 171) จากปัญหา
ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าผู้เรียนขาดทักษะการสื่อสาร ไม่สามารถบอกความจานงต่อผู้เรียนด้วยกัน กล่าวคือ ไม่กล้าแสดง
ความคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นได้ไม่ตรงกับสิ่งที่ต้องการจะสื่อความหมาย และระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ไม่ค่อย
มีส่วนร่วมในการโต้ตอบกันในขณะที่จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
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รูปแบบการจัดการเรียนรู้ “4ช”คือ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมอาศัยความรู้จาก
ประสบการณ์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่มเพื่อนหรือสิ่งแวดล้อม และแสดงออกถึงความสามารถและความ
สนใจของผู้เรียนผ่านกระบวนการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ โดยมี 4 ขั้นตอนดังนี้ 1.ชง คือการกระตุ้นให้เกิดความ
สนใจ ให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น สนใจที่จะเรียน หรือติดตามการเรียนการสอนตลอดเวลา 2.เชื่อม คือ
การเชื่อมระหว่างความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ ซึ่งทาให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการปรับโครงสร้างทางสติปัญญาเพื่อเข้าสู่
สมดุล 3.แชร์ คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในกลุ่ม 4.โชว์ คือ การแสดงออกโดยการสื่อสารผ่านรูปแบบต่างๆ
โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ มาสนับสนุน ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดย
ได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติจริงของผู้เรียนเอง โดยที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้โดยการนา
ประสบการณ์หรือ สิ่งที่พบเห็นในสิ่งแวดล้อมหรือสารสนเทศใหม่ที่ได้รับมาเชื่อมโยงกับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม
มาสร้างเป็นความเข้าใจของตนเองมีการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในสภาพจริงหรือสะท้ อนบริบทของสภาพจริงซึ่งจะนาไปสู่
การเชื่อมโยงความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน (ปัฐมาภรณ์ นทีศิริกุล และคณะ, 2559: 76-83)
จากปัญหาและความสาคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาทักษะการสื่อสารของผูเ้ รียน โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ “4ช” ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ “4ช”
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกปีที่ 1 โดยใช้รปู แบบการจัดการเรียนรู้ “4ช”
กรอบแนวคิดการวิจัย
(สมถวิล วิจิตรวรรณา และคณะ : 2556 )
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ “4ช”

- ผลการพัฒนาทักษะการสื่อสารของนักเรียน
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ “4ช”
- ผลความพึ ง พอใจของนัก เรี ย นที่มี ต่อ การ
จั ด การเรี ย นรู้ แ บบ “4ช”ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชาการกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน
ห้วยผึ้งพิทยา ตาบลนิคมห้วยผึ้ง อาเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 24
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2561 จานวน 33 คน ชาย 13 คน หญิง 20 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
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เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
- แผนการจัดการเรียนรู้ “4ช” เรื่อง ความร้อนมีผลต่อการขยายหรือหดตัวของสสาร
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
- แบบประเมินทักษะการสื่อสาร เรื่อง ความร้อนมีผลต่อการขยายหรือหดตัวของสสาร
- แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ “4ช”
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนที่ผู้วิจัยใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
2. ติดต่อขอหนังสือจาก คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา เพื่อขอความอนุเคราะห์และความ
ร่วมมือในการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะการสื่อสาร โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ “4ช”
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3. ชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบ “4ช” ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความร้อนมีผลต่อการขยายหรือหดตัวของสสาร
4. ดาเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ “4ช” เรื่อง ความร้อนมีผล
ต่อการขยายหรือหดตัวของสสาร ระหว่างการดาเนินการสอนผู้วิจัยได้ทาการประเมินทักษะการสื่อสารของผู้เรียน
5. หลังการดาเนินสอนให้นักเรียนทาแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบ “4ช”
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. นาคะแนนที่ได้จากแบบประเมินประเมินทักษะการสื่อสาร เรื่อง ความร้อนมีผลต่อการขยายหรือหดตัว
ของสสาร ของผู้เรียนมาหาค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ
2. นาคะแนนที่ได้จากแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรูร้ ูปแบบ “4ช” มาหา ค่าเฉลีย่
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาทักษะการสื่อสาร เรื่องความร้อนมีผลต่อการขยายหรือหดตัวของสสาร โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ “4ช” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ตารางที่ 1 แสดงผล การพัฒนาทักษะการสื่อสาร เรื่อง ความร้อนมีผลต่อการขยายหรือหดตัวของสสาร โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ “4ช” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายการประเมินทักษะการสื่อสาร
ความสามารถในการส่งสาร
การแสดงท่าทาง/น้าเสียงประกอบการพูด
ความคล่องแคล่วในการพูด
ความสามารถในการฟัง
เฉลี่ยรวม

คะแนนเต็ม
5
5
5
5
5
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X

4.18
4.24
4.38
4.12
4.23

S.D.
0.73
0.71
0.67
0.75
0.72

ร้อยละ
83.36
84.85
84.85
82.42
83.87

จากตาราง 1 พบว่า หลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ “4ช” นักเรียนมีทักษะการ
สื่อสารโดยภาพรวม คะแนนเฉลี่ยของทักษะการสื่อสารอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.23 ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน
เท่ากับ 0.72 ด้านที่มีคะแนนสูงสุดคือ ด้านความคล่องแคล่วในการพูด รองลงมาคือ การแสดงท่าทาง/น้าเสียง
ประกอบการพูด ความสามารถในการส่งสาร และความสามารถในการฟังตามลาดับ
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความร้อนมีผลต่อการ
ขยายหรือหดตัวของสสาร โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ “4ช”
ตารางที่ 2 แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจ เรื่อง ความร้อนมีผลต่อการขยายหรือหดตัวของสสาร โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ “4ช” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายการความคิดเห็น
ด้านเนื้อหาวิธีและเทคนิคการสอน
1 ครูชี้จุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน
2 ครูใช้วิธีสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา ได้แก่ ปริมาณ
เนื้อหาความยากง่ายของเนื้อหา
3 ครูให้โอกาสนักเรียนซักถามแสดงความคิดเห็นให้
คาแนะนา รับฟังข้อคิดเห็นและการให้ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้
4 ครูใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการสอนเพื่อผู้เรียนเข้าใจง่ายขึ้น
ได้แก่การนาเข้าสูบ่ ทเรียน การมอบหมายงานให้ทา
5 ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกค้นคว้าสร้างความรู้
ด้วยตนเอง
6 ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสาร
รวม
ด้านบุคลิกลักษณะของครู
7 ครูเข้าสอนตรงเวลา
8 ครูใช้วาจาที่สุภาพเหมาะสมกับนักเรียน
9 ครูแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเป็นแบบอย่างที่ดี
10 ครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่สอนและวิธีการสอน
11 ครูมีความยุติธรรมในการให้คะแนน
รวม
ด้านสื่อการเรียนการสอน
12 มีเอกสารและสื่อประกอบในการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย
13 สื่อที่ใช้สามารถเชื่อมโยงกับเนือ้ หาที่สอนให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ได้ดีขึ้น
รวม
ด้านการวัดและประเมินผล
14 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผล
รวม
ภาพรวม
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X

S.D.

ระดับคุณภาพ

4.51
4.75

0.79
0.81

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

4.55

0.82

พึงพอใจมากที่สุด

4.57

0.81

พึงพอใจมากที่สุด

4.55

0.88

พึงพอใจมากที่สุด

4.63
4.59

0.81
0.82

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

4.51
4.66
4.75
4.69
4.61
4.64

0.83
0.70
0.66
0.67
0.75
0.72

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

4.76

0.72

พึงพอใจมากที่สุด

4.42

0.79

พึงพอใจมาก

4.59

0.75

พึงพอใจมากที่สุด

4.58
4.58
4.61

0.69
0.69
0.77

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

จากตาราง 2 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
“4ช” อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.61 ส่วนเบี่ยงมาตรฐานเท่ากับ 0.77 โดยเรียงคะแนนเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านบุคลิกลักษณะของครู ด้านเนื้อหาวิธีและเทคนิคการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน
และด้านการวัดและประเมินผล ตามลาดับ
สรุปผลการวิจัย
การศึ ก ษา เรื่ อ ง ผลการศึ ก ษาการจั ด การเรีย นรู้ โดยใช้ รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ “4ช” ในรายวิ ชา
วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนห้วยผึ้ง
ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาทักษะการสื่อสาร เรื่อง ความร้อนมีผลต่อการขยายหรือหดตัวของสสาร โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ “4ช” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ “4ช”
นักเรียนมีคะแนนทักษะการสื่อสารทั้ง 4 ด้าน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.23 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 83.87 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 80 และเมื่อแยกเป็นความสามารถในการส่งสาร การแสดงท่าทาง
/น้าเสียงประกอบการพูด ความคล่องแคล่วในการพูด ความสามารถในการฟัง พบว่า มีค่าเฉลี่ยหลังการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ “4ช” อยู่ในระดับสูงทุกทักษะ โดย เรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ ด้านความคล่องแคล่วในการพูด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.38 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.67 คิดเป็น
ร้อยละ 84.85 รองลงมาคือด้านการแสดงท่าทาง /น้าเสียงประกอบการพูด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.24 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.71 คิดเป็นร้อยละ 84.85 ด้านความสามมารถในการส่งสาร มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.18 ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.73 คิดเป็นร้อยละ 83.36 ด้านการมีความสามารถในการฟัง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.12
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.75 คิดเป็นร้อยละ 82.42 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความร้อนมีผลต่อการขยายหรือ
หดตัวของสสาร โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ “4ช” พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ “4ช” ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลีย่
เท่ากับ 4.61, ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.77 คิดเป็นร้อยละ 92.25 เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้าน
บุคลิกลักษณะของครู อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.64 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.72
คิดเป็นร้อยละ 92.97 ด้านเนื้อหาวิธีและเทคนิคการสอนอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.59 ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.82 คิดเป็นร้อยละ 91.92 ด้านสื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.59 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.75 คิดเป็นร้อยละ 91.82 และด้านการวัดและ
ประเมินผล อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.61 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.77 คิดเป็น
ร้อยละ 91.52 ตามลาดับ
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อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินทักษะการสื่อสาร นักเรียนมีคะแนนทักษะการสื่อสารเฉลี่ย 4.23
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.87 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 80 หมายความว่า
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ “4ช” สามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารของนักเรียนได้
เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ “4ช” เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โดยให้ ผู้ เ รี ย นได้ ป ฏิ บั ติ กิ จ กรรมต่ า งๆด้ ว ยตั ว ผู้ เ รี ย นเองแสดงความสามารถตามความสนใจอาศั ย ความรู้ จ าก
ประสบการณ์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่มเพื่อน โดยผ่านการพูดคุย ปรึกษา แสดงความคิดเห็น ตลอดจนการ
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ มาสนับสนุน ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ส ร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยได้รับ
ความรู้จากประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติจริงของผู้เรียนเอง โดยที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้โดยการนา
ประสบการณ์หรือ สิ่งที่พบเห็นในสิ่งแวดล้อมหรือสารสนเทศใหม่ ที่ได้รับมาเชื่อมโยงกับ นาเสนอในรูปแบบต่างๆ
เช่น การเล่านิทาน การร้องเพลง สรภัญญะ Rapper ซึ่งสามารถพัฒนาพัฒนาทักษะการสื่อสารของผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ “4ช” มีการนา ความรู้ความเข้าใจที่มี
อยู่เดิม มาสร้างเป็นความเข้าใจของตนเอง ซึ่งจะนาไปสู่การเชื่อมโยงความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน (ปัฐมาภรณ์ นทีศิ
ริกุล และคณะ, 2559: 76-83) ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสาร ระหว่างบุคคลหรือระหว่างกลุ่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ(สุวิชา ศรีมงคล. 2557)ได้ศึกษาการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: ทักษะ
การสื่อสารและความร่วมมือในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องเซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ด้วยสถานการณ์จาลอง
ผลวิ จั ย พบว่ า นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การจั ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยสถานการณ์ จ าลอง มี ค ะแนนเฉลี่ ย ทั ก ษะการสื่ อ สารทาง
วิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ (15.85 คะแนน หรือ ร้อยละ 79.25) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดการเรียนรู้
(7.70 คะแนน หรือ ร้อยละ 38.50) เมื่อทดสอบค่าสถิตินอนพาราเมตริกแบบวิลคอกซัน (Wilcoxon Singed-Rank
Test) พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยสถานการณ์จาลอง เรื่องเซลล์มีทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
ทุกด้าน (การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน) สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เมื่อเรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความคล่องแคล่วในการพูด มีค่าค่าเฉลี่ย เท่ากับ
4.38 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.67 คิดเป็นร้อยละ 84.85 จากการเรียนการสอนในขั้นที่ 3. ขั้นแชร์ คือ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในกลุ่ม เป็นเพราะว่านักเรียนได้ลงมือปฏิบัติการทดลองประกอบกับเนื้อหาที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน นักเรียนจึงสามารถนาข้อมูลมาเรียบเรียงเพื่อนาเสนอได้เร็ว ร่วมระดมความคิด วางแผนงานที่
จะนาเสนอ กาหนดรูปแบบที่จะนาเสนอชัดเจน และได้มีเวลาซ้อมก่อนนาเสนอ จึงทาให้ผู้เรียนเกิดความคล่องแคล่ว
ในการนาเสนผลงาน สอดคล้องกับคากล่าวของ (สุนทรี บุญจันทร์, 2555:24) ให้ความหมายของการสื่อสารหรือการ
สื่อความหมาย(communication) เป็นคาที่มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินว่า communius หมายถึง พร้อมกัน หรือ
ร่วมกัน หมายความว่าเมื่อมีการสื่อสารระหว่างกันเกิดขึ้นคนเราพยายามที่จะสร้างความพร้อมกันหรือความร่วมกัน
รวมถึงการส่งผ่าน บอกเล่า หรือแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้เรื่องราวเหตุการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ กับบุคคล ที่กาลัง
สื่อสารด้วย ดังนั้นการสื่อสารจึง หมายถึง การถ่ายทอดเรื่องราว การแลกเปลี่ยนความคิด การแสดงออกของ
ความคิดและความรู้สึกตลอดรวมไปถึงระบบ (เช่น ระบบโทรศัพท์) เพื่อการติดต่อสื่อสารข้อมูลซึ่งกันและกั น
นอกจากนี้ การสื่อสารยังเป็นการที่บุคคลในสังคมมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันโดยผ่านทางข้อมูลข่าวสาร สัญลักษณ์ และ
เครื่องหมายต่างๆด้วย รองลงมาคือด้านการแสดงท่าทาง /น้าเสียงประกอบการพูด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.24 ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.71 คิดเป็นร้อยละ 84.85 เนื่องจากในขั้นที่ 4 ขั้นโชว์ คือการให้ผู้เรียนแสดงออกใน
รูปแบบต่างๆ ของการแสดงต้องได้แสดงเป็นกลุ่ม เรียนในกลุ่มบางคนเสียงเบา และยังเขินอายที่จะแสดงท่าทาง
ประกอบ เช่น ร้องหมอลา ผู้เรียนก็นาเสนอได้ดีแต่ขาดท่าทางประกอบการลา ด้านความสามารถในการส่งสาร มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.18 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.73 คิดเป็นร้อยละ 83.36 เนื่องจากผู้นาเสนอ นาเสนอ
ข้อมูลได้ไม่ครบถ้วน อาจมีขาดไปบางตอน เช่น การทดลองไม่มีการนาเสนอในส่วนของขั้นตอนบางขั้น ด้านการมี
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ความสามารถในการฟัง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.12 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.75 คิดเป็นร้อยละ 82.42
เนื่องมาจากนักเรียนบางคนในกลุ่มจดจ่ออยู่กับผลงานของตัวเองไม่ค่อยสนใจสิ่งที่เพื่อนนักเรียนนาเสนอจึงส่งผลให้
คะแนนเฉลี่ยในด้านการฟังต่าที่สุด
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจรูปแบบการจัดการเรียนรู้ “4ช” จากนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 33 คน คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ
4.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.77 คิดเป็นร้อยละ 92.25 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด เนื่องจากใน
การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ “4ช” ซึ่งเป็นการการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติ
กิจกรรมอาศัยความรู้จากประสบการณ์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่มเพื่อนหรือสิ่งแวดล้อม และแสดงออกถึง
ความสามารถและความสนใจของผู้เรียนผ่านกระบวนการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ที่นักเรียนได้เรียบเรียงความคิด
และมุมมองที่เป็นของตัวเอง และทา ให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขส่งผลให้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
สอดคล้องกับคากล่าวของ (ธนียา ปัญญาแก้ว, 2541:12) ได้ให้ความหมายว่า สิ่งที่ทาให้เกิดความพึงพอใจที่เกี่ยวกับ
ลักษณะของงาน ปัจจัยเหล่านี้นาไปสู่ความพอใจในงานที่ทา ได้แก่ ความสาเร็จ การยกย่อง ลักษณะงาน ความ
รับผิดชอบ และความก้าวหน้า เมื่อปัจจัยเหล่านี้อยู่ ต่ากว่า จะทาให้เกิดความไม่พอใจงานที่ทา ถ้าหากงานให้
ความก้าวหน้า ความท้าท้าย ความรับผิดชอบ ความสาเร็จและการยกย่องแก่ผู้ปฏิบัตงิ านแล้ว พวกเขาจะพอใจและมี
แรงจูงใจในการทางานเป็นอย่างมาก และสอดคล้องกับ (น้าฝน คูเจริญไพศาล, 2560: 71-84) ได้ศึกษาความสามารถ
ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์และทักษะการสื่อสารของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
โครงการเป็นฐาน ผลวิจัยพบว่าการประเมินความสามารถในการทดลองทางวิทยาศาสตร์และการสือ่ สารนาเสนองาน
ของนิสิตที่เรียนด้วยโครงการเป็นฐานมีคะแนนเฉลี่ยของนิสิตทั้ง 10 กลุ่ม มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี
ต่อการเรียนโดยใช้โครงการเป็นฐานมีค่าเท่ากับ4.18 (SD=0.42) แสดงว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
เมื่อเรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านบุคลิกลักษณะของครู อยู่ในระดับพึงพอใจมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.64 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.72 คิดเป็นร้อยละ 92.97 เนื่องจากผู้สอนเข้าสอน
ตรงต่อเวลา มีการแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ใช้วาจาเหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน รองลงมาคือ ด้านเนื้อหา
วิธีและเทคนิคการสอนอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.59 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.82
คิดเป็นร้อยละ 91.92 เนื่องมาจากการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ “4ช” เป็นการจัดการเรียนรู้ที่
แปลกใหม่ ที่ให้ผู้เรียนได้สร้างผลงานตามความถนัด ผู้เรียนจึงเกิดความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ด้านสื่อการเรียน
การสอนอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.59 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.75 คิดเป็นร้อย
ละ 91.82 เนื่องจากครูมีสื่อที่ใช้ในการประกอบการสอนที่หลากหลาย เช่น บัตรภาพ อุปกรณ์ในการทดลอง และ
ด้านการวัดและประเมินผล อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.61 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ
0.77 คิดเป็นร้อยละ 91.52 เนื่องจากนักเรียนมีส่วนร่วมในการตัดสินคะแนนโดยการยกมือโหวตให้กลุ่มที่แสดงได้ดี
ที่ สุ ด ซึ่ งจะได้ ค ะแนนเต็ ม 5 ซึ่ งมี นั ก เรี ย นบางคนไม่ ยอมรับ ในผลโหวต จึ งท าให้ ค ะแนนเฉลี่ย ด้า นการวัดและ
ประเมินผลต่าที่สุด ตามลาดับ
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1. ควรนาวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ “4ช” ไปใช้สอนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องอื่น ๆ
2. ในการทาเกณฑ์การให้คะแนนครูควรคานึงถึงความสามารถของนักเรียนที่เหมาะสมกับวัย
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาและนาแนวทางการ พัฒนาทักษะการสื่อสารในกลุ่ม สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดย
การจัดการ เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ “4ช” ไปทดลองปรับใช้กับนักเรียนชั้นอื่น ๆ
2. ควรมีการศึกษาและนาแนวทางการพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ “4ช” ไป
ปรับใช้ในการพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ
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การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การนาความร้อน
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ EBACE สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุกูลนารี
The Development creative thinking skills in science for thermal
conductivity by the EBACE learning management model for
Mathayomsuksa 1 students Anukoolnaree School
วรัญญา อิ่มพูล1 มริสา ภูบังดาว2 และ ตะวัน ทองสุข3
Waranya Impool1, Marisa Phoobangdao2 and Tawan Thongsuk3
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
EBACE ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ EBACE
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน
36 คน โรงเรียนอนุกูลนารี อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบ EBACE ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 1) E = Enjoy (ขั้นสนุก) 2) B = Brain box (ขั้นกล่องสมอง) 3) A =
Action (ขั้นลงมือปฏิบัติ) 4) C = Contest (ขั้นประกวด/แข่งขัน) 5) E = Evaluation (ขั้นประเมิน) เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ EBACE เรื่อง การนาความร้อน มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ
1.00 2) แบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 1.00 3) แบบประเมินความ
พึงพอใจของนักเรียน มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 1.00 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าร้อยละ
ผลการวิจัย พบว่า 1) การจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบ EBACE สามารถพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียน คิดเป็นร้อยละ 81.92 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 75 2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบ EBACE อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.66)
คาสาคัญ : ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ความพึงพอใจ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ EBACE
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ABSTRACT
The purpose of this research was 1) To develop a creative skills by the EBACE learning
management model passed the criteria of 75 percent. 2) To study a satisfaction of student by the
EBACE learning management model. The sample group of this research is Mathayomsuksa 1/1
students, 2nd semester, academic year 2018, number 36 persons, Anukoolnaree School, Mueang
District, Kalasin Province. Acquired by selecting specific. The EBACE management model consisted
of the following step. 1) E = Enjoy, 2) B = Brain box, 3) A = Action, 4) C = Contest and 5) E =
Evaluation. Research instrument consisted of 1) EBACE learning management plan for thermal
conductivity with the content validity of 1.00 2) Creative skills assessment form with the content
validity of 1.00 3) Student satisfaction assessment form with the content validity of 1.00. The
statistics used in data analysis were mean, standard deviation and percentage.
The finding were as follows: 1) Learning management by EBACE can develop students'
creative skills 81.92 percent which is higher than the set criteria is 75 percent. 2) Students were
satisfied with the use of the EBACE learning management model at the highest level (average
value was 4.66).
Keywords: Creative skills, Satisfaction, EBACE learning management model
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บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 ได้สรุปความเป็นมาของ
การศึกษาไทยในอดีต เน้นให้ความสาคัญกับการท่องจาผู้เรียนไม่ได้รับการฝึกฝน การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล การ
วัดและประเมินผลก็มุ่งเน้นตัวความรู้ ความจา มากกว่าการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ จึงทาให้ผู้เรียนไม่ค่อยมี
ความสุข ค่อนข้างเครียด วิตกกังวลสูง ไม่มีทักษะในการประยุกต์ความรู้ไปใช้แก้ปัญหา ตลอดจนไม่ค่อยมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ เมื่อเปรียบเทียบกับ ประเทศเพื่อนบ้านในเอเชีย พบว่ามีคุณภาพด้อยกว่าเพื่อนบ้านมาก ฝ่าย
วิชาการสานัก พิมพ์เดอะบุคส์ (2546) จากรายงานการจัด การศึกษาที่ผ่านมา พบว่าครูผู้สอนส่วนใหญ่ยังจัดการ
เรียนรู้ในลักษณะเน้นเนื้อหาความจา (Passive Learning) มากกว่าการเรียนรู้ที่ผู้เรียนลงมือกระทาด้วยตนเอง
(Active Learning) ซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้การศึกษาไทยไม่ประสบความสาเร็จด้านคุณภาพผู้เรียน สถาพร
พฤฑฒิกุล (2555)
ปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ซึ่ง
ได้มีการปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะการดารงชีวิตในยุคที่มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อที่จะสามารถรู้เท่าทัน
เหตุการณ์ปัจจุบันอย่างต่อ เนื่องและมีประสิทธิภาพ สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาการในการประยุกต์ใ ช้ ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม จึงต้องมีการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริง กรอบความคิดเกี่ยวกับ
ทักษะที่สาคัญที่ผู้เรียนควรมี คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 3R8C ได้แก่ 3R Reading (ทักษะด้านการอ่าน),
Writing (ทักษะด้านการเขียน), Arithmetic (ทักษะด้านการคานวณ)8C Critical Thinking and Problem Solving
(ทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา), Creativity and Innovation (ทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม), Collaboration Teamwork and Leadership (ทักษะความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะ
ผู้นา), Communication Information and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ), Cross Cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม), Computing and ICT Literacy
(ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี) และ Career and Learning Skills (ทักษะด้านอาชีพ และการ
เรียนรู้), Compassion (มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย) วิจารณ์ พานิช (2558) ความคิดสร้างสรรค์เป็น
คุณลักษณะหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ตามที่ Howard Gardner อ้างถึงใน วิจารณ์ พานิช
(2555) ได้กล่าวถึง การพัฒนาสมองสาหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยพลังสมองที่สาคัญ 1 ใน 5 ที่ควรได้รับการ
พัฒนา คือ สมองด้านสร้างสรรค์ (creating mind) และเมื่อพิจารณาควบคู่กับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จะ
พบว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นตัวบ่งชี้ที่สาคัญของทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (learning and innovation
skills) ซึ่งเป็นทักษะที่มีจุดเน้นอยู่บนพื้นฐานแห่งการสร้างสรรค์ การคิดแบบมีวิจารณญาณ การสื่อสาร และการมี
ส่วนร่วมในการทางานด้วยการเล็งเห็นความสาคัญของความคิดสร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์เป็น
สิ่งที่ขาดกันไม่ได้ ความรู้สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่นักวิทยาศาสตร์คิดค้นขึ้นมาก็มีรากฐานมาจากความคิดสร้างสรรค์ หาก
ขาดความคิ ด สร้ า งสรรค์ ก็ ไ ม่ เ กิ ด การเรี ย นรู้ ต ามกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ หากขาดกระบวนการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์เกิดจากความต้องการและการเตรียมการ ไม่ใช่
ความสามารถเฉพาะตัวแต่เป็นความพยายามไม่ใช่พรสวรรค์ เป็นคุณลักษณะภายใน เป็นแรงจูงใจภายใน (พัฒนา
นุสรณ์ สถาพรวงศ์ 2533 อ้างอิงมาจาก Marzano 1988) ผู้สอนมีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ สามารถประดิษฐ์คิดค้นผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ได้ นั่นคือการศึกษาต้องสร้างคน
ให้รู้จักสร้างและการจัดการศึกษาควรจัดให้เยาวชนเกิดความคิดสร้างสรรค์จากการเรียนด้วย พัฒนานุสรณ์ สถาพร
วงศ์ (2533)
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จากการสังเกตการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 ที่ผ่านมา ผู้วิจัยได้ทาการสังเกตและสัมภาษณ์นักเรียน ครูผู้สอน
ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า สาเหตุที่นักเรียนขาดความคิดสร้างสรรค์ ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เพราะ
นักเรียนไม่มีโอกาสแสดงออกทางความคิด ไม่อยากคิด ไม่อยากเรียน ไม่กล้ าแสดงออก และไม่กระตือรือร้นในการ
ทากิจกรรม อีกทั้งครูผู้สอนยังขาดเทคนิคการสอน เนื่องจากสอนแต่เนื้อหาวิชาในหนังสือเรียน เน้นการจัดการเรียน
การสอนแบบบรรยาย ครูและนักเรียนไม่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน จึงส่งผล
ให้นักเรียนขาดความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และที่สาคัญนักเรียนไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงจัดทารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ EBACE ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบหนึ่งมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน เพราะรูปแบบดังกล่าวช่วยพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็น ทักษะความคิดริเริ่ม ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ
จากปัญหาและความสาคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงมองเห็นความสาคัญที่จะพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ EBACE เรื่อง การนาความร้อน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเป็น
แนวทางในการศึกษาและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบ EBACE ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ EBACE
สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรียนมีทักษะความคิดสร้างสรรค์ หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ EBACE มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม
2. นักเรียนมีความพึงพอใจ หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ EBACE มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
กรอบแนวคิดการวิจัย
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับทักษะความคิดสร้างสรรค์ ความพึงพอใจ โดยได้
กาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาค้นคว้า ดังภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ
รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้
แบบ EBACE

ตัวแปรตาม
1. ผลการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ EBACE
Guilford (1967)
2. ผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ EBACE
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2539)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
- INITIATING
STRUCTURE
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุกูลนารี อาเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จานวน 17 ห้อง รวมทั้งสิ้น 659 คน
กลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 36 คน โรงเรียนอนุกูลนารี
อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
1.1 แผนการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ EBACE โดยใช้ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ EBACE รายวิ ช า
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง การนาความร้อน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 1 แผน 2 ชั่วโมง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 แบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21 โดยผู้วิจัยได้พิจารณาสร้างแบบประเมิน
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ และอ้างอิงองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ที่ได้รับอิทธิพลมาจากทฤษฎีโครงสร้าง
ทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด Guilford (1967) ซึ่งประกอบด้วย ความคิ ดริเริ่ม (Originality) ความคิดคล่องแคล่ว
(Fluency) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) และความคิดละเอียดลออ (Elaboration) ได้กาหนดเกณฑ์การประเมินไว้
จานวน 4 ด้าน และให้คะแนนแบบรูบริคส์ (Rubric Score) ใช้เกณฑ์แปลผลความรู้ 3 ระดับ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75
วาสนา ประวาลพฤกษ์ (2544) ดังนี้
ระดับ 3 หมายถึง สามารถปฏิบัติได้เองโดยไม่ต้องช่วยเหลือ
ระดับ 2 หมายถึง ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงอีกเล็กน้อยจึงจะใช้ได้
ระดับ 1 หมายถึง ครูอาจต้องสอนใหม่ให้งานทาใหม่ (พร้อมทั้งให้คาแนะนาช่วยเหลือ)
2.2 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่ มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้แบบ EBACE ได้กาหนด
รายการประเมินไว้จานวน 10 ข้อ เกณฑ์การประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ Rating scal Likert
(1932) ดังนี้
เกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
4.51-5.00 หมายถึง มากที่สุด
3.51-4.50 หมายถึง มาก
2.51-3.50 หมายถึง ปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง น้อย
0.00-1.50 หมายถึง น้อยที่สุด

1266

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลาดับดังนี้
1. ทาหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลและใช้เครื่องมือเพื่อทาวิจัยจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ถึงโรงเรียน
อนุกูลนารี ซึ่งเป็นโรงเรียนทีผ่ ู้วิจัยต้องการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ EBACE เรื่อง การนาความร้อน และบันทึก
พฤติกรรมนักเรียนในแบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ ตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ดังนี้
2.1 Enjoy (ขั้นสนุก) 10 นาที เตรียมความพร้อมโดยการทากิจกรรม Brain Gym เพื่อเรียก
สมาธิ และแบ่งกลุ่ม รวมทั้งทบทวนความรู้จากบัตรภาพ
2.2 Brain box (ขั้นกล่องสมอง) 20 นาที ครูสอนโดยการอธิบายและสาธิต พร้อมทั้งเล่นเกมเพื่อ
ตอกย้าความเข้าใจ
2.3 Action (ขั้นลงมือปฏิบตั ิ) 40 นาที ครูตั้งปัญหาเพื่อกระตุ้นนักเรียนให้เกิดความสนใจสร้าง
แบบจาลองตามจิตนาการ รวมถึงแจ้งกติกา/เงื่อนไขในการทากิจกรรม พร้อมทั้งให้นักเรียนออกแบบและสร้าง
แบบจาลอง
2.4 Contest (ขั้นประกวด/แข่งขัน) 15 นาทีนักเรียนแต่ละกลุ่มนาผลงานออกมาประกวด/
แข่งขันกันหน้าชั้นเรียน และครูให้รางวัลกับกลุม่ ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และชมเชย
2.5 Evaluation (ขั้นประเมินผล) 15 นาที ครู/นักเรียน/เพื่อนนักเรียน ร่วมกันประเมิน
3. ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้แบบ EBACE
4. นาข้อมูลที่ได้จากการประเมินนักเรียนมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วจิ ัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิ์ภาพของ แผนการจัดการเรียนรู้แบบ EBACE
แบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21 และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบ EBACE ดังนี้
1. การวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
2. ตรวจให้คะแนนแบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21 และหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อย
ละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. ตรวจแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ EBACE และ
หาค่าเฉลีย่ ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
EBACE เรื่อง การนาความร้อน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุกลู นารี และเพื่อศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ EBACE ผู้วิจยั ได้นาเสนอผลการวิเคราะห์และการทดลองใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์การวิจัยตามลาดับดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์คะแนนแบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ EBACE ตามเกณฑ์ ร้อยละ 75
2. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มตี ่อรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบ EBACE
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ตารางที่ 1 แสดงคะแนนผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 หลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ EBACE ตามเกณฑ์ร้อยละ 75
ทักษะความคิดสร้างสรรค์
คิดคล่องแคล่ว
คิดยืดหยุ่น
คิดริเริ่ม
คิดละเอียดลออ
เฉลี่ยรวม

N
36
36
36
36
36

คะแนน
3
3
3
3
3

̅
X
2.67
2.33
2.33
2.50
2.466

P
89.00
77.67
77.67
83.33
81.92

S. D.
0.48
0.48
0.48
0.51
0.49

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนหลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบ EBACE เรื่อง การนาความร้อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 จานวน 36 คน มีเฉลี่ยเท่ากับ 2.46 จากคะแนนเต็ม
3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.92 ของคะแนนเต็ม สรุปได้ว่า นักเรียนมีทักษะความคิดสร้างสรรค์ สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
คือ ร้อยละ 75
หลังจากนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ EBACE เรื่อง การนาความร้อน ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1/1 จ านวน 36 คน พบว่ า มี ค่ า คะแนนคิ ด เป็ น ร้ อ ยละของความคิด
สร้ า งสรรค์ ใ นการออกแบบการจั ด กิ จ กรรมการสอนให้ กั บ ผู้ เ รี ย นโดยรวมแบ่ ง ออกเป็ น 4 ด้ า น คื อ ความคิ ด
คล่องแคล่ว ความคิดริเริ่ม ความคิดยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ ซึ่งมีค่าคะแนนคิดเป็นร้อยละเท่ากับ 89.00 ,
77.67 , 77.67 และ 83.33 เรียงตามลาดับ จะเห็นได้ว่า ความคิดคล่องแคล่วมีค่าคะแนนรวมคิดเป็นร้อยละอยู่ใน
ระดับสูงสุด รองลงมาคือ ความคิดละเอียดลออ ความคิดริเริ่ม และความคิดยืดหยุ่น สามารถแสดงดังแผนภูมิที่ 1 ได้
ดังต่อไปนี้
แผนภูมิแสดงผลการวิเคราะห์ทักษะความคิดสร้างสรรค์
100
90

89.00
77.67

ค่าคะแนนคิดเป็นร้อยละ

80

77.67

83.33

70
60

คิดคล่องแคล่ว

50

คิดริเริ่ม

40

คิดยืดหยุ่น

30

คิดละเอียดลออ

20
10
0

คิดคล่องแคล่ว

คิดริเริ่ม
คิดยืดหยุ่น คิดละเอียดลออ
องค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์

แผนภูมิที่ 1 แสดงค่าคะแนนองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์คดิ เป็นร้อยละโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบ EBACE
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ตารางที่ 2 แสดงคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบ EBACE
รายการประเมิน
1. การจัดสภาพห้องเรียน
2. เนื้อหาที่สอนสอดคล้องกับชีวิตและทันสมัย
3. กิจกรรมการเรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียน
4. กิจกรรมการเรียนสนุกและน่าสนใจ
5. ครูส่งเสริมให้นักเรียนทางานร่วมกันเป็นกลุม่ /
ทีม
6. ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มและรู้จัก
วิพากษ์วิจารณ์
7. ครูใช้วิธีการสอนหลายวิธี
8. นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียน
9. นักเรียนนาความรู้จากวิชานี้ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
10. นักเรียนทราบเกณฑ์การประเมินผลล่วงหน้า
รวม

̅
X
4.64
4.64

S. D.
0.54
0.54

P
92.78
92.78

เกณฑ์การประเมิน

4.81

0.40

96.11

มากทีส่ ุด

4.69

0.52

93.89

มากที่สุด

4.78

0.42

95.56

มากที่สุด

4.75

0.50

95.00

มากที่สุด

4.56
4.83

0.56
0.38

91.11
96.67

มากที่สุด
มากที่สุด

4.44

0.77

88.89

มาก

4.42
4.66

0.69
0.12

88.33
93.11

มาก
มากที่สุด

มากที่สุด
มากที่สุด

เกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
4.51-5.00 หมายถึง มากที่สุด
3.51-4.50 หมายถึง มาก
2.51-3.50 หมายถึง ปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง น้อย
0.00-1.50 หมายถึง น้อยที่สุด
จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 หลังการใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ EBACE จานวน 36 คน มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ เท่ากับ 4.66 จากคะแนนเต็ม
5 คะแนน สรุปได้ว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีส่ ุด
สรุปผลการวิจัย
จากการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ EBACE เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยทาการทดลอง และเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วนาผลที่ได้ไปวิเคราะห์ สรุปผลได้ดังนี้
1. การจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบ EBACE สามารถพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีเฉลี่ยเท่ากับ 2.46 จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.92 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
คือ ร้อยละ 75
2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ EBACE ในชั้นเรียนอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.66)
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อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 ทีไ่ ด้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ EBACE ซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการพัฒนากิจกรรมอย่างมีขั้นตอน
ภายใต้กรอบแนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจนได้รูปแบบขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังที่
กล่าวมาข้างต้น และได้นารูปแบบของกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นไปใช้กับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนอนุกูล
นารี ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งผลการทดลองพบว่าขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้พัฒนาขึน้
มีรายละเอียดที่น่าสนใจจากการทดลองดังนี้
1. หลังการจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบ EBACE สามารถพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.46 จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.92 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้ง
ไว้ คือ ร้อยละ 75 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนวิชาวิทยาสาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ เนื่องจาก
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ EBACE เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
ได้ โดยการจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีอิสระทางความคิด กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิดที่
หลากหลาย เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้ว ยตนเอง ตลอดจนได้แลกเปลี่ยน
ความรู้ร่วมกันกับเพื่อนในกลุ่มทาให้นักเรียนสามารถแตกแขนงความคิดของตนเองได้มากยิ่งขึ้น เพื่อทาความเข้าใจ
ในเนื้อหาก่อนนาไปสู่การสร้างสรรค์ชิ้นงาน ภายใต้สถานการณ์ที่ครูเป็นผู้กาหนดให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นใน
การทากิจกรรม ส่งผลให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับ นัฐยา ทองจันทร์ และ พงษ์ศักดิ์
แป้นแก้ว (2559) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดย
การจัดการเรียนรู้แบบระดมสมอง พบว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รบั การจัดการเรียนรู้แบบระดมสมอง
ซึ่งมีแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด 7 แผน และมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนที่เป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียน
ใช้ความคิด ทาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น ความคิด
ริเริ่ม และความคิดละเอียดลออ เพราะกิจกรรมการเรียนรู้เป็นรูปแบบการสอนที่พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดอย่างอเนกนัย คิดกว้างไกล ลงมือทาด้วยตนเองและสามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์
ผู้วิจัยได้ออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ EBACE และปรับปรุงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ใ ห้มี
ความเหมาะสมกับกิจกรรม และสามารถพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนให้ครบทุกด้าน โดยในแผนการ
จัดการเรียนรู้จะให้นักเรียนได้ดาเนินกิจกรรมเป็นกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนทุกคนใน
กลุ่ม รวมทั้งสามารถทากิจกรรมผ่านขั้นตอนการประเมินครบทุกกิจกรรม ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้ ปรากฏผลดังนี้
ขั้นที่ 1 Enjoy (ขั้นสนุก) คือการเตรียมความพร้อมโดยการทากิจกรรม Brain Gym เพื่อเรียกสมาธิ และ
แบ่งกลุ่มคละตามความสามารถ รวมทั้งทบทวนความรู้จากบัตรภาพ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นให้นักเรียนได้
ทบทวนความรู้เดิมจากกิจกรรมที่ทา สามารถหาคาตอบได้อย่างรวดเร็วและอยู่ในเวลาที่กาหนด โดยขั้นนี้จะประเมิน
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ด้านความคิดคล่องแคล่ว
ขั้นที่ 2 Brain box (ขัน้ กล่องสมอง) ครูสอนโดยการอธิบายและสาธิต พร้อมทั้งเล่นเกมเพื่อตอกย้าความ
เข้าใจ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจากการสอน การสาธิต และทาการทดลอง ตลอดจนได้
อธิ บ ายและสรุ ป ขั้ น ตอนการทดลอง โดยขั้ น นี้ จ ะประเมิ น ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ด้ านความคิ ด
ละเอียดลออ และความคิดคล่องแคล่ว
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ขั้นที่ 3 Action (ขั้นลงมือปฏิบัติ) ครูตั้งปัญหาเพื่อกระตุ้นนักเรียนให้เกิดความสนใจสร้างแบบจาลอง
ตามจิตนาการ รวมถึงแจ้งกติกา/เงื่อนไขในการทากิจกรรม พร้อมทั้งให้นักเรียนออกแบบและสร้างแบบจาลอง เป็น
การจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้สร้างชิ้นงานออกมาในรูปแบบของตนเอง เป็นสิ่งที่แปลกใหม่ และแตกต่างจากเดิม
โดยขั้ น นี้ จ ะประเมิ น ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ด้ า นความคิ ด ริ เ ริ่ ม ความคิ ด ยื ด หยุ่ น และความคิ ด
ละเอียดลออ
ขั้นที่ 4 Contest (ขั้นประกวด/แข่งขัน) นักเรียนแต่ละกลุ่มนาผลงานออกมาประกวด/แข่งขันกันหน้าชัน้
เรียน และครูให้รางวัล เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้ออกแบบการนาเสนอชิ้นงานของตนเองอย่างเปิดกว้าง
ทางความคิด สามารถคิดได้หลายทิศทาง และนามาจัดเรียงลาดับในการนาเสนอข้อมูล โดยขั้นนี้จะประเมินความคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ด้านความคิดยืดหยุ่น
ขั้นที่ 5 Evaluation (ขั้นประเมินผล) ครู/นักเรียน/เพื่อนนักเรียน ร่วมกันประเมิน เป็นการจัดการเรียนรู้
ที่ให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการประเมินเพื่อนนักเรียนด้วยกันเป็นการประเมินเพื่อ พัฒนา ( Formative
Assessment) โดยขั้นนี้จะประเมินความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ด้านความคิดละเอียดลออ และความคิด
คล่องแคล่ว
จากขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว กิจกรรมในแต่ละขั้นส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะความคิด
สร้างสรรค์ทั้ง 4 ด้าน คือ ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดริเริ่ม ความคิดยืดหยุ่น และความคิด ละเอียดลออ คิดเป็น
ร้อยละ 89.00 , 77.67 , 77.67 และ 83.33 ตามลาดับ นักเรียนมีพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูง
กว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 75 นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิด
คล่องแคล่วได้ดีที่สุด รองลงมาคือความคิดละเอียดลออ ความคิดริเริ่ม และความคิดยืดหยุ่น จากการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงเนื้อหา พบว่านักเรียนมีความคิดคล่องแคล่ว โดยมีค่าคะแนนร้อยละสูงที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบ EBACE เน้นพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดคล่องแคล่วเป็นส่วนมาก โดยมีกิจกรรม
ทบทวนความรู้เพื่อให้นักเรียนเตรียมความพร้อมก่อนที่จะจัดการเรียนการสอน รวมทั้งระหว่างเรียนมีการถามตอบ
เพื่ อ ตรวจสอบความเข้ า ใจของนัก เรีย นอยู่ ตลอดเวลา ส่ งผลให้ นั กเรียนสามารถจดจาสิ่งที่ ครูผู้ สอนป้ อนให้ได้
ตลอดจนหาคาตอบได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว และอยู่ภ ายในเวลาที่กาหนด สาหรับความคิดละเอียดลออ มีค่า
คะแนนร้อยละปานกลาง เนื่องจากต้องใช้เวลาในการคิด แต่ในขั้นตอนการจัดการเรียนรู้มีช่วงเวลาที่จากัดและยัง
เป็นวิธีการเรียนรู้แบบใหม่ จึงทาให้นักเรียนไม่สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดละเอียดลออได้
คะแนนสูงสุด ส่วนความคิดริเริ่ม และความคิดยืดหยุ่น มีค่าคะแนนร้อยละน้อยที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีช่วงเวลาที่
จากัดทาให้นักเรียนรู้สึกกดดันต้องทางานแข่งกับเวลาที่กาหนดและนักเรียนบางคนไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นจึงทา
ให้ไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่ แต่สามารถพัฒนาความคิดสร้า งสรรค์ด้านความคิดริเริ่ม และความคิดยืดหยุ่น
ต่อไปได้ในบทเรียนอื่น ๆ
จากเหตุ ผ ลที่ ก ล่ า วมา เห็ น ได้ ว่ า การพั ฒ นาความคิ ด สร้ า งสรรค์ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 สามารถเกิดขึ้นได้จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ EBACE ซึ่ง
นอกจากจะสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์แล้วยังสามารถสร้างบรรยากาศในชั้นเรี ย นให้
นักเรียนมีความสนุก ไม่เคร่งเครียดกับกิจกรรม เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ กล้าคิด กล้า
ทา กล้าแสดงออก ยึดความสนใจของผู้เรียนเป็นหลัก และไม่ปิดกั้นความคิดของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ อารี พันธ์
มณี (2557) ที่กล่าวว่าบรรยากาศที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ บรรยากาศที่เต็มไปด้วยการยอมรับ และ
กระตุ้นให้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ เปิดโอกาสให้เด็กได้สารวจ และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองย่อมเป็นห้องเรียนที่
สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก อีกทั้งกิจกรรมนี้เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การทากิจกรรม ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเอง ได้เรียนรู้ตามสภาพจริง ลงมือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ได้ระดมความคิด
จินตนาการ เลือกแบบที่ดีและเหมาะสมที่สุดตลอดจนการปรับปรุงชิ้นงาน ผู้เรียนได้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง
ทาให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้
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2. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบ
EBACE ในชั้นเรียนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.66 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด พบว่า นักเรียนมี
ความสุข สนุกกับเรื่องที่เรียน ให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมอย่างเต็มที่ จากตารางประเมินความพึงพอใจหลัง
การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ EBACE แสดงให้เห็นว่าด้านนักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักเรียนมีความพึงพอใจต่อแผนการจัดการเรียนรู้ในขั้นที่ 5
Evaluation (ขั้นประเมินผล) โดยครู/นักเรียน/เพื่อนนักเรียน ร่วมกันประเมินทาให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมใน
การประเมินผลงานของเพื่อน ซึ่งโดยปกติจะมีเพียงครูผู้สอนเท่านั้ นที่มีสิทธิ์ประเมินผลงานของนักเรียน และด้าน
นักเรียนทราบเกณฑ์การประเมินผลล่วงหน้ามีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูผู้สอนชี้แจง
เกณฑ์การประเมินไม่ชัดเจน เนื่องจากระยะเวลาในการชี้แจงอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนคาบเรียนซึ่งมีนักเรียนบางคน
เข้าห้องเรียนช้ากว่าเพื่อน ทาให้ครูผู้สอนมีช่วงเวลาที่จากัดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงดาเนินการสอน
ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ที่เตรียมไว้ ส่งผลให้นักเรียนมีความพึงพอใจในด้านดังกล่าวน้อยที่สุด
จากการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมาเห็นได้ว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบ EBACE เป็นรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่ไม่เน้นการท่องจาเนื้อหาในหนังสือเรียน รวมทั้งในแต่ละขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ยังส่งเสริมให้นักเรียนได้
แสดงความคิดเห็น ลงมือปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอน มีกิจกรรมให้นักเรียนทาตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ทาให้นักเรียนได้
เรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ๆ และครูผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดในสิ่งที่แปลกใหม่โดยมีรางวัลเป็นตัวกระตุ้น ส่งผล
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหามากขึ้น จึง ทาให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
สอดคล้องกับ สมจิต สวธนไพบูรณ์ (2535) ที่ได้กล่าวว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้จะต้องเป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการ
ปฏิบัติด้วยตนเองจะทาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีและมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมด้วย และสอดคล้องกับ ปรียา
พร วงศ์อนุตรโรจน์ (2539) ที่สรุปว่า ความพึงพอใจในการเรียนมีความสาคัญต่อการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ
ปฏิกิริยาโต้ตอบ ตลอดแรงจูงใจในการเรียน ผู้วิจัยจึงได้ยึดนักเรียนเป็นสาคัญโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนรู้มากที่สุด โดยครูจะเป็นเพียงผู้ชี้แนะ ช่วยเหลือเท่านั้น ส่วนนักเรียนก็แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยทาให้
นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันภายในกลุ่มร่วมกันเรียนรู้ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้
นักเรียนได้รู้จักการทางานร่วมกันเป็นกลุ่มและเกิดความคิดสร้างสรรค์ด้วย
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจั ดการเรียนรู้แบบ EBACE เป็นรูปแบบหนึ่งที่มีความ
น่าสนใจ แต่ต้องใช้เวลาในการเตรียมการสอนมาก ครูผู้สอนควรมีการวางแผนในการจัดกิจกรรมอย่างรัดกุม เพื่อให้
สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ EBACE ควรให้เวลาในแต่ละขั้นตอน
การจัดการเรียนรู้มากกว่านี้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในด้านที่ยังด้อยอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อนาไปพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้นไป ให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของผู้เรียน
2. ควรศึกษาการวิจัยโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ EBACE เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ใน
ศตวรรษที่ 21 ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น ทักษะความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น
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การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและสารอาหาร
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้บันได 3 ขั้น สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม
The Development teamwork skills in science for food and nutrients by
the 3 steps stairs learning management model for Mathayomsuksa 2
students Mahachaiphitthayakhom School
พรพิมล โถแพงจันทร์1 ไอลัดดา โถชาลี2 และ ตะวัน ทองสุข3
Ponpimon Thopangjan1, Iladda Thocharee2 And Tawan Tongsuk3
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้บันได 3
ขั้นผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้บันได 3 ขั้น กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 25 คน
โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม อาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้บันได 3 ขั้น ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 1) การสร้างความสนใจ 2) การให้ความรู้ และ 3) สู่การนาไปใช้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบบันได 3 ขั้น เรื่อง อาหารและสารอาหาร มีค่าความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 0.96 2) แบบประเมินทักษะการทางานเป็นทีม มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ
1.00 3) แบบประเมินความพึงพอใจ มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 0.89 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ
ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบบันได 3 ขั้น สามารถพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม
ของนักเรียนคิดเป็นร้อยละ 86.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 80 2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้ตามรูปแบบบันได 3 ขั้น อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55)
คาสาคัญ : ทักษะการทางานเป็นทีม ความพึงพอใจ รูปแบบการจัดการเรียนรู้บันได 3 ขั้น

1

นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
Undergraduate student General Science, Faculty of Education and Educational Innovation, Kalasin University
thopangjan1@gmail.com
2 นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
Undergraduate student General Science, Faculty of Education and Educational Innovation, Kalasin University,
Iceludda5678@gmail.com
3 อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
Lecturer in General Science Faculty of Education and Educational Innovation Kalasin University
tawan.th@ksu.ac.th

1275

ABSTRACT
The objectives of this research are 1) To develop teamwork skills by using the 3 steps
stairs learning management model passed the criteria of 80 percent. 2) To study Student
satisfaction by using the 3 steps stairs learning management model. The sample used in this
research is Mathayomsuksa 2/2 students, 2nd semester, academic year 2018, number 25 persons.
Mahachaiphitthayakhom School, District Somdet, Kalasin Province. Acquired by purposive sampling.
By using the 3 steps stairs. Consists of the following steps 1) Creating interest 2) Educate and 3) To
adoption. The tools used in the research are 1) 3 steps stairs Learning Management plan for Food
and nutrients content validity of 0.96. 2) Teamwork skills Assessment form with content validity of
1.00 3) Satisfaction Assessment form content validity of of 0.89. The statistics used for data analysis
are mean, standard deviation and percentage.
The results of the research were as follows : 1) Learning management by 3 steps stairs
able to develop students' teamwork skills 86.67 percent, Which is higher than the set criteria is 80
percent. 2) Students are satisfied with learning management according to 3 steps stairs format at
the highest level. (The average is 4.55)
Keywords : Teamwork skills, satisfaction, Learning management model 3 steps stairs.
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บทนา
การศึ ก ษาในประเทศไทยได้มี ก ารพั ฒ นาหลั ก สูตร แกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551
และมาตรฐานการเรี ย นรู้ แ ละตั ว ชี้ วั ด ฯ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2560) ที่ เ ป็ น หลั ก สู ต รที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ
และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ที่ยึด“คนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา” เป็นหลักการสาคัญในการพัฒนาประเทศ มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสาหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความ
เป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและ
จริยธรรม การพัฒนาบุคคลให้เกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นหลักสาคัญที่จะพัฒนาการศึกษา ให้เป็นไปตามการ
เปลี่ยนแปลงของยุคสมัยในปัจจุบัน
ในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในหลาย ๆ ด้าน เช่น การเปลี่ยนแปลงทั้ งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการสื่อสารรวมถึงทางด้านการศึกษา ซึ่งได้มีการ
ปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทัก ษะการดารงชี วิต ในยุค ที่มีค วามเจริญก้า วหน้ า เพื่อที่จะสามารถรู้เ ท่ า ทั น
เหตุการณ์ปัจจุบันอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภ าพสามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาการในการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม จึงต้องมีการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริง กรอบความคิดเกี่ยวกับ
ทักษะที่สาคัญที่ผู้เรียนควรมี คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 3R8C ซึ่งได้แก่ 3R Reading (ทักษะด้านการอ่าน),
Writing (ทั ก ษะด้ า นการเขี ย น), Arithmetic (ทั ก ษะด้ า นการค านวณ), 8C Critical Thinking and Problem
Solving (ทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา), Creativity and Innovation (ทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์
และ นวัตกรรม), Collaboration Teamwork and Leadership (ทักษะความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และ
ภาวะผู้ น า), Communication Information and Media Literacy (ทั ก ษะด้ า นการสื่ อ สาร และรู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ ),
Cross Cultural Understanding (ทั ก ษะด้ า นความเข้ าใจความแตกต่า งทางวั ฒ นธรรม), Computing and ICT
Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี), Career and Learning Skills (ทักษะด้านอาชีพ และ
การเรียนรู้) และ Compassion (มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย) (วิจารณ์ พานิช, 2558)
ทักษะการทางานเป็นทีมถือเป็นทักษะที่สาคัญสาหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากองค์ประกอบ
ที่สาคัญในการทางาน คือ การที่มีคนหลายคนมาอยู่รวมกัน เพื่อช่วยกันทางานให้ประสบความสาเร็จและเกิดความ
ก้าวหน้า ซึ่งในทางปฏิบัติถือว่าเป็นเรื่องยากที่จะให้ทุกคนที่ทางานร่วมกันมีแนวคิดไปในแนวทางเดียวกัน เพราะทุก
คนต่างก็มีพื้นฐานความคิด ประสบการณ์ ความรู้ ความเข้ าใจที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งการพัฒนาทักษะการทางาน
เป็นทีมอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน เพื่อทาให้เกิดทักษะความชานาญ และ
ทัศนคติที่ดีในการทางานร่วมกับผู้อื่น (สุรชัย โฆษิตบวรชัย , 2560) ตลอดจนมีทักษะในการทางาน มีเจตคติที่ดีต่อ
การทางาน มีความรักในการทางาน และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่จาเป็นต่อ
การดารงชีวิตที่ส่งผลให้สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขการเรียนรู้เป็นทีมในระหว่างการทางาน
ร่วมกันยังช่วยสร้างความเชื่อ ค่านิยม เป้าหมายร่วมกัน นอกจากนี้ยังเสริมสร้างบรรยากาศในการทางานที่กระตุ้นให้
ทุกคนในทีมเห็นความสาคัญที่จะต้องมีการเรียนรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองตลอดเวลา
จากการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 ในระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียน
มหาไชยพิทยาคม อาเภอสมเด็จ จัง หวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ในการจัดการเรียนการสอนของครูส่วนใหญ่เน้นการสอน
แบบบรรยายหน้าชั้นเรียน นักเรียนไม่มีส่วนร่วมในการทากิจกรรม และในขณะที่ครูให้นักเรียนทางานกลุ่ม ซึ่งจาก
สังเกตพฤตกรรมของนักเรียนในขณะทางานกลุ่ม พบว่านักเรียนขาดทักษะการทางานเป็นทีม ไม่มีการวางแผนการ
ทางาน ไม่มีภาวะความเป็นผู้นา ไม่มีการแบ่งบทบาทและหน้าที่ในการทางานอย่างชัดเจน ภาระงานจึงตกอยู่ที่
นั ก เรี ย นบางคนในกลุ่ ม เท่ า นั้ น ท าให้ บ างครั้ ง ส่ ง งานไม่ ทั น ตามเวลาที่ ก าหนด และงานยั ง มี ข้ อ บกพร่ อ งไม่ มี
ประสิทธิภาพ
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จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้บันได 3 ขั้น เพื่อที่จะพัฒนาทักษะการทางานเป็น
ทีม ซึ่งประกอบด้วย ขั้นที่ 1 การสร้างความสนใจ ขั้นที่ 2 การให้ความรู้ และขั้นที่ 3 สู่การนาไปใช้ โดยรูปแบบ
ดังกล่าวเน้นให้ผู้เรียนทางานร่วมกันเป็นทีม มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่
ร่วมกันตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้รูปแบบดังกล่าวสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ และเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนสามารถนาการจัดการเรียนรู้แบบบันได 3 ขั้นไปประยุกต์ใช้ในอนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้บันได 3 ขั้น ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้บันได 3 ขั้น
สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรียนมีทักษะการทางานเป็นทีม หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบันได 3 ขั้น ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
2. นักเรียนมีความพึงพอใจ หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบันได 3 ขั้น มีค่าความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก
กรอบแนวคิดการวิจัย
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับทักษะการทางานเป็นทีม และความพึงพอใจ โดยได้
กาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาค้นคว้า ดังแสดงในภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ
รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบบันได 3 ขั้น

ตัวแปรตาม
1. ผลการพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมของนักเรียน
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้บนั ได 3 ขั้น
(ชนมน ตั้งพิทักษ์ไกร และคณะ, 2557)
2. ผลความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้บันได 3 ขั้น (ทวีพงษ์ หินคา, 2554)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
- INITIATING ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ
ประชากร
STRUCTURE
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 55 คน จานวน 2 ห้องเรียน
โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม อาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธ ยมศึก ษา เขต 24
กลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 25 คน โรงเรียน
มหาไชยพิทยาคม อาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โดยการเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบบันได 3 ขั้น รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง อาหารและสารอาหาร
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 1 แผนการเรียนรู้ เวลา 2 ชั่วโมง
2. แบบประเมินทักษะการทางานเป็นทีมในศตวรรษที่ 21 โดยผู้วิจัยได้พิจารณาวัดทักษะการทางานเป็น
ทีมที่แสดงออกมาจากความสามรถของนักเรียนที่ประกอบด้วย การวางแผนการทางานร่วมกัน การแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบในกลุ่ม การให้ความร่วมมือของสมาชิก การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและการแสดงความคิดเห็น
และการแก้ปัญหาภายในกลุ่ม และให้คะแนนแบบรูบริคส์ (Rubric Score) ใช้เกณฑ์แปลผลความรู้ 3 ระดับ ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 80 (วาสนา ประวาลพฤกษ์, 2554)
ระดับ 3 หมายถึง สามารถปฏิบัติได้เองโดยไม่ต้องช่วยเหลือ
ระดับ 2 หมายถึง ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงอีกเล็กน้อย ถึงจะใช้ได้
ระดับ 1 หมายถึง ครูอาจต้องสอนใหม่ ให้งานทาใหม่ (พร้อมทั้งให้คาแนะนาช่วยเหลือ)
3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ แบบันได 3 ขั้น ได้กาหนดรายการประเมินไว้จานวน
10 ข้อ เกณฑ์การประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ Rating scal (Likert, 1932) ดังนี้
เกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
4.51-5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจระดับมากที่สุด
3.51-4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจระดับมาก
2.51-3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจระดับปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจระดับน้อย
1.00-1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยตนเองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดย
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1. ติดต่อศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูเพื่อจัดทาหนังสือส่งไปยังโรงเรียนมหาไชยพิทยาคม และติดต่อ
ประสานงานเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบบันได 3 ขั้ น เรื่อง อาหารและสารอาหาร และ
บันทึกพฤติกรรมนักเรียนในแบบประเมินทักษะการทางานเป็นทีม ตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
ขั้นที่ 1 การสร้างความสนใจ (เวลา 10 นาที) เป็นการนาเข้าสู่บทเรียนด้วยการนาเอาเรื่องที่น่าสนใจ
หรือเรื่องที่ผู้เรียนสนใจ เป็นตัวกระตุ้น ให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น เกิดความอยากรู้อยากเห็น สนใจที่จะเรียน
โดยครูผู้สอนพานักเรียนเล่นเกม จากนั้นให้ผู้เรียนดูกล่องปริศนา และถามเชื่อมโยงความรู้เข้าสู่บทเรียน
ขั้นที่ 2 การให้ความรู้ (เวลา 60 นาที) เป็นการอธิบายหรือการสาธิต เน้นการทากิจกรรมกลุ่ ม และ
ทบทวนความรู้ โดยครูผู้สอนได้แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น 5 กลุ่ม ครูมีการสอนโดยการอธิบายหรือการสาธิต ก่อนที่จะ
ให้ผู้เรียนทากิจกรรมกลุ่มเป็นการทาการทดลอง จากนั้นร่วมกันสรุปผลการทดลอง และร้องเพลงเกี่ยวกับเนื้อหาที่ได้
เรียน เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ (ประเมินทักษะการทางานเป็นทีม)
ขั้นที่ 3 สู่การนาไปใช้ (เวลา 30 นาที) เป็นขั้นที่ผู้เรียนนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน โดยครูจะตั้ง
ปัญหาหรือยกตัวอย่างเรื่องราวในชีวิตประจาวัน ให้ผู้เรียนช่วยกันคิดหาคาตอบร่วมกัน ภายในกลุ่ม (ประเมินทักษะ
การทางานเป็นทีม)
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3. หลังจากการจัดการเรียนรู้ ให้นักเรียนทาแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้บันได 3 ขั้น
4. นาข้อมูลที่ได้จากคะแนนการประเมินทักษะการทางานเป็นทีมในศตวรรษที่ 21 และแบบวัดความ
พึงพอใจของนักเรียนไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิ์ภาพของ แผนการจัดการเรียนรู้แบบบันได 3
ขั้นแบบประเมินทักษะการทางานเป็นทีมในศตวรรษที่ 21 และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้บันได 3 ขั้น ดังนี้
1. การวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
2. ตรวจให้คะแนนแบบประเมินทักษะการทางานเป็นในศตวรรษที่ 21 และหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. ตรวจแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ บันได 3 ขั้น และหา
ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทักษะการทางานเป็นทีม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบบันได 3 ขั้น เรื่อง อาหารและสารอาหาร สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม และ
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบันได 3 ขั้น ผู้วิจัยได้นาเสนอผลการ
วิเคราะห์ และการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์การวิจัยตามลาดับดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ทักษะการทางานเป็นทีม หลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบันได 3 ขั้น ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 80
2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน หลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบันได 3 ขั้น
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ทักษะการทางานเป็นทีม หลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบันได 3 ขั้น ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 80
ทักษะการทางานเป็นทีม
1. การวางแผนการทางานร่วม กัน
2. การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่ม
3. การให้ความร่วมมือของสมาชิก
4. การยอมรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น ของผู้ อื่ น
และการแสดงความคิดเห็น
5. การแก้ปัญหาภายในกลุ่ม

N
25
25
25
25

คะแนน
3
3
3
3

̅
X
2.60
2.60
2.80
2.60

S. D.
0.50
0.50
0.41
0.50

P
86.67
86.67
93.33
86.67

25

3

2.40

0.82

80.00

เฉลี่ยรวม

25

3

2.60

0.54

86.67

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการวิเคราะห์ทักษะการทางานเป็นทีมของนักเรียน หลังใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้บันได 3 ขั้น เรื่อง อาหารและสารอาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 จานวน 25 คน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.60
คะแนน จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.67 ของคะแนนเต็ม สรุปได้ว่า นักเรียนมีทักษะการทางาน
เป็นทีม สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ ร้อยละ 80
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ค่าคะแนนคิดเป็นร้อยละ

หลังจากนาแผนการจัดการเรียนรู้ แบบบันได 3 ขั้น เรื่อง อาหารและสารอาหาร ไปใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 จานวน 25 คน พบว่ามีค่าคะแนนคิดเป็นร้อยละของทักษะ
การทางานเป็นทีม ในการออกแบบการจัดกิจกรรมการสอนให้กับผู้เรียน โดยรวมแบ่งออกเป็น 5 รายการประเมิน
คือ การวางแผนการทางานเป็นทีม การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่ม การให้ความร่วมมือของสมาชิก การยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่นและการแสดงความคิดเห็น และการแก้ปัญหาภายในกลุ่ม ซึ่งมีค่าคะแนนคิดเป็นร้อยละเท่ากับ
86.67, 86.67, 93.33, 86.67 และ 80.00 เรียงตามลาดับ จะเห็นได้ว่าการให้ความร่วมมือของสมาชิก คะแนนรวม
คิดเป็นร้อยละอยู่ในระดับสูงสุด รองลงมาคือ การวางแผนการทางานเป็นทีม การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่ม การ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและการแสดงความคิดเห็น และการแก้ปัญหาภายในกลุ่ม สามารถแสดงดังแผนภูมิ
ที่ 1 ได้ดังต่อไปนี้

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

86.67

1

แผนภูมิแสดงผลการวิเคราะห์ทักษะการทางาน
เป็นทีม
93.33
86.67
86.67

3
4
พฤติกรรมนักเรียน
1. การวางแผนการทางานร่วมกัน
2. การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่ม
3. การให้ความร่วมมือของสมาชิก
4. การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่นและการแสดงความคิดเห็น
5. การแก้ปัญหาภายในกลุ่ม
2
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80.00

5

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน หลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบันได 3 ขั้น
รายการประเมิน
1. การจัดสภาพห้องเรียน
2. เนื้อหาที่สอนสอดคล้องกับชีวิตและ
ทันสมัย
3. กิจกรรมการเรียนสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียน
4. กิจกรรมการเรียนสนุกและน่าสนใจ
5. ครูส่งเสริมให้นกั เรียนทางาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม /ทีม
6. ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีความ คิด
ริเริม่ และรู้จักวิพากษ์วิจารณ์
7. ครูใช้วิธีการสอนหลายวิธี
8. นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการเรียน
9. นักเรียนนาความรู้จากวิชานี้ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

𝐍
25
25

คะแนน
5
5

̅
𝐗
4.76
4.44

𝐒. 𝐃.
0.66
0.82

ระดับคุณภาพ
มากที่สุด
มาก

25

5

4.28

0.79

มาก

25
25

5
5

4.64
4.72

0.64
0.74

มากที่สุด
มากที่สุด

25

5

4.40

0.76

มาก

25
25

5
5

4.72
4.56

0.61
0.58

มากที่สุด
มากที่สุด

25

5

4.84

0.47

มากที่สุด

10. นักเรียนทราบเกณฑ์
การประเมินผลล่วงหน้า
เฉลี่ยรวม

25

5

4.20

0.58

มาก

25

5

4.55

0.67

มากที่สุด

เกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
4.51-5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจระดับมากที่สุด
3.51-4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจระดับมาก
2.51-3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจระดับปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจระดับน้อย
1.00-1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด
จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน หลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้บันได 3
ขั้น เรื่อง อาหารและสารอาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 จานวน 25 คน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.55 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน สรุปได้ว่า นักเรียนมีความพึงพอใจหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบันได 3 ขั้น มีค่าความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
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สรุปผลการวิจัย
จากการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้บันได 3 ขั้น เพื่อพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยได้ทาการทดลอง และเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วนาผลที่ได้มาวิเคราะห์ สรุปได้ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ทักษะการทางานเป็นทีมของนักเรียนหลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้บันได 3 ขั้น เรื่อง
อาหารและสารอาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 25 คน มีค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 2.60 คะแนน จากคะแนนเต็ม 3
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.67 ของคะแนนเต็ม สรุปได้ว่า นักเรียนมีทักษะการทางานเป็นทีมสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
ไว้ คือ ร้อยละ 80
2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน หลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้บันได 3 ขั้น เรื่อง อาหาร
และสารอาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 25 คน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.55 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
สรุปได้ว่า นักเรียนมีความพึงพอใจหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบันได 3 ขั้น มีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด
อภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและสารอาหาร โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้บันได 3 ขั้น สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม
1. หลั งการจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ รู ป แบบบั น ได 3 ขั้ น เรื่ อ ง อาหารและสารอาหาร ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 25 คน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.60 คะแนน จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.67
ของคะแนนเต็ม แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีการพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม เนื่องจากกระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบบันได 3 ขั้น ซึ่งมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
ขั้นที่ 1 การสร้างความสนใจ เป็นการนาเข้าสู่บทเรียนด้วยการนาเอาเรื่องที่น่าสนใจ หรือเรื่องที่ผู้เรียน
สนใจ เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น เกิดความอยากรู้อยากเห็น สนใจที่จะเรียน โดยครูผู้สอนพา
นักเรียนเล่นเกม จากนั้นให้ผู้เรียนดูกล่องปริศนา และถามเชื่อมโยงความรู้เข้าสู่บทเรียน
ขั้นที่ 2 การให้ความรู้ เป็นการอธิบายหรือการสาธิต เน้นการทากิจกรรมกลุ่ม และทบทวนความรู้ โดย
ครูผู้สอนได้แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น 5 กลุ่ม ครูมีการสอนโดยการอธิบายหรือการสาธิต ก่อนที่จะให้ผู้เรียนกิจกรรม
กลุ่มเป็นการทาการทดลอง จากนั้นร่วมกันสรุปผลการทดลอง และร้ องเพลงเกี่ยวกับเนื้อหาที่ได้เรียนเพื่อเป็นการ
ทบทวนความรู้ (ประเมินทักษะการทางานเป็นทีม)
ขั้นที่ 3 สู่การนาไปใช้ เป็นขั้นที่ผู้เรียนนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน โดยครูจะตั้งปัญหาหรือยกตัวอย่าง
เรื่องราวในชีวิตประจาวัน ให้ผู้เรียนช่วยกันคิดหาคาตอบร่วมกันในกลุ่ม (ประเมินทักษะการทางานเป็นทีม)
จากการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวกิจกรรมในขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการ
ทางานเป็นทีม ทั้ง 5 ด้าน คือ การวางแผนการทางานร่วมกัน การแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบในกลุ่ม การให้ความ
ร่วมมือของสมาชิก การยอมรั บฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและการแสดงความคิดเห็น และการแก้ปัญหาภายในกลุ่ม
ซึ่งมีค่าคะแนนคิดเป็นร้อยละ เท่ากับ 86.67, 86.67, 93.33, 86.67, และ 80.00 เรียงตามลาดับจะเห็นได้ว่า การให้
ความร่วมมือของสมาชิก คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละอยู่ในระดับ สูงสุด รองลงมาคือ การวางแผนการทางานเป็นทีม
การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่ม การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและการแสดงความคิดเห็น และการแก้ปัญหา
ภายในกลุ่ม จากแผนภูมิที่ 1 แสดงผลค่าคะแนนทักษะการทางานเป็นทีมคิดเป็นร้อยละ ซึ่งพฤติกรรมของนักเรียนใน
ด้านการให้ความร่วมมือของสมาชิก คิดเป็นร้อยละ 93.33 ซึ่งมากที่สุด เนื่องมาจากในกระบวนการจัดการเรียนรู้ใน
ขั้นที่ 2 การให้ความรู้ และขั้นที่ 3 สู่การนาไปใช้ เป็นขั้นที่เน้นให้ผู้เรียนทากิจกรรมกลุ่ม ทาการทดลอง โดยมีการ
กาหนด เวลาในการทางานในแต่ละครั้ง ทาให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มร่วมมือกันทางานให้เสร็จตามเวลาที่กาหนด และ
นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้แบบบันได 3 ขั้น ยังเป็นรูปแบบที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
ทากิจกรรม ความร่วมมือกันในการทางานเป็นทีม การแบ่งหน้าที่ในการทางาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ร่วมกันตั้งไว้
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อย่างมีประสิทธิภาพ และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ชนมน ตั้งพิทักษ์ไกร พร้อมคณะ (2557) ได้ศึกษาการ
พัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
เพื่อเสริมสร้างทักษะการทางานเป็นทีม ผลวิจัยพบว่า การเรียนรู้แบบร่วมมื อ (Cooperative Learning) ส่งผลให้
นักเรียนมีความร่วมมือในการทางานเป็นทีม รู้จักบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง ทาให้งานประสบ
ความสาเร็จ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) สามารถ
นาไปใช้เพื่อเสริมสร้างทักษะการทางานเป็นทีมของนักเรียนได้
2. ความพึงพอใจหลังได้รับการจัดการเรียนรูแ้ บบบันได 3 ขั้น เรื่อง อาหารและสารอาหาร ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 25 คน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.60 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน แสดงให้เห็นว่า
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัด การเรียนรู้บันได 3 ขั้น มีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งจาก
ตารางผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนจะเห็นได้ว่า การประเมินด้านนักเรียนทราบเกณฑ์การประเมิน
ล่วงหน้า มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูผู้สอนชี้แจงเกณฑ์การประเมินไม่ชัดเจน ซึ่ งต่างจากการ
ประเมินด้านนักเรียนนาความรู้จากวิชานี้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เนื่องจากกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ ขั้นที่ 3 สู่การนาไปใช้ เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะได้นาความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้ในชีวิตประจาวัน และนอกจากนี้
การจัดการเรียนรู้แบบบันได 3 ขั้น เป็นรูปแบบที่เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม เช่น การทา
กิจกรรมกลุ่ม เล่นเกม ทาให้นักเรียนไม่เบื่อหน่าย และมีความสุขกับการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ ทวีพงษ์ หินคา
(2554) ซึ่งได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ ไว้ว่า เป็นความชอบของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งสามารถลดความ
ดึงเครียดและตอบสนองความต้องการของบุคคลได้ทาให้เกิดความพึงพอใจต่อสิ่งนั้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้บันได 3 ขั้น ครูผู้สอนควรวางแผนบริห าร
เวลาในการจัดกิจกรรมอย่างรัดกุม เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้บันได 3 ขั้น ควรชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจในแต่
ละขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ก่อน เพื่อจะได้ดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาการวิจัยโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้บันได 3 ขั้น เพื่อพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมใน
รายวิชาอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
2. ควรศึกษาการวิจัยโดยใช้รูปแบบการจัดการ เรียนรู้แบบบันได 3 ขั้น เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
ด้านอื่น ๆ เช่น ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์
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Kanyarat Kaiyafai1, Chakkrit Wangkhahat1, Chulida Hemtasin2 and
Anucha Pimsak3
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ IE(GAS) กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2561 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลาง”อุปถัมภ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 33 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้มีดังนี้ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ IE(GAS) ประกอบด้วย ขั้นที่ 1
เป้าหมาย ขั้นที่ 2 โจมตี และขั้นที่ 3 แชร์ 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ (1) แบบประเมินทักษะ
การทางานเป็นทีม และ (2) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน ค่าคุณภาพของเครื่องมือได้จากความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน โดยการเลือกแบบเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต วิเคราะห์ข้อมูลโดยหา
ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีทักษะการทางานเป็นทีม คิดเป็นร้อยละ 94 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือร้อยละ
70 แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบ IE(GAS) ส่งผลให้ผเู้ รียนมีความร่วมมือในการทางาน มีความเป็นผู้นา มี
เป้าหมายก่อนทางาน และรับผิดชอบงานตามหน้าที่จนประสบผลสาเร็จได้ และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรูเ้ ท่ากับ 4.67 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด
คาสาคัญ : ทักษะการทางานเป็นทีม การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ IE(GAS) แผนการ
จัดการเรียนรู้ IE(GAS)
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ABSTRACT
The purposes of this research are to develop teamwork skills and study student
satisfaction by using IE(GAS) learning management. The target group was 33 students from
Mathayomsuksa 2/1 in the second semester, academic year 2018 of Bannakhupattana School,
Kalasin province, which was selected by purposive sampling. The instruments used are as follows:
1) Instrument used in the experiment is IE(GAS) learning plan consisting of 3 steps, 1. Goal, 2.
Attack and 3. Share 2) Instruments used data collection are (1) assessment of team work skills
and (2) student satisfaction assessment form. The quality of the instruments can be obtained
from the opinions of 3 experts selecting by purposive sampling. The data was obse rved and
analyzed by mean ( X ), percentage and standard deviation (S.D.)
The results of this research found that students had a total average of teamwork skills in
value of 3.76 from 4 full points, representing 94 percent higher than the set criteria. It was
suggested that the students having cooperation in work leadership and responsible for the duties
until successful. The student satisfaction was 4.67 at the highest satisfaction level.
Keywords : Teamwork skills Cooperative learning management IE(GAS) learning management
IE(GAS) learning plan
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บทนา
โลกกาลังเปลี่ยนแปลง ระบบเศรษฐกิจโลกที่มาพร้อมกับการอุบัติของภาคอุตสาหกรรมและวิชาชีพ ได้
มอบโอกาสอันยิ่งใหญ่ให้แก่ใครก็ตามที่มีทักษะในการใช้ประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจนี้ กล่าวคือ คนที่มีความรู้และ
ทักษะในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ ๆ ได้
เท่านั้นถึงจะประสบความสาเร็จ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จะช่วยให้เราสามารถเรียนรู้ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลา และเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียน รู้จักคิด เรียนรู้ ทางาน แก้ปัญหา สื่อสาร และร่วมมือทางาน
ได้อย่างมีประสิทธิผลไปตลอดชีวิต (วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และอธิป จิตตฤกษ์ , 2556) การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ต้อง “ก้าวข้ามสาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้ “ทักษะเพื่อการดารงชีวิ ตในศตวรรษที่ 21” ที่ครูต้องไม่สอน แต่ต้อง
ออกแบบการเรียนรู้ อานวยความสะดวก (facilitate) ให้นักเรียนเรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือทา แล้วการเรียนรู้ก็
จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 จาต้องเป็นเช่นนี้ก็เพราะต้องเตรียมคน ไปเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
รุนแรง พลิกผัน และคาดไม่ถึง คนยุคใหม่ จึงต้องมีทักษะสูงในการเรียนรู้และปรับตัว ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21
ที่คนทุกคนต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ 3R x 7C ประกอบด้วย 3R ได้แก่ อ่านออก เขียนได้ และ คิดเลขเป็น 7C ได้แก่
ทักษะด้านการคิด อย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ทักษะ
ด้านความเข้าใจต่าง วัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ ทักษะด้านความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา ทักษะ
ด้าน การสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร
ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (วิจารณ์ พานิช , 2555) การจัดการเรียนรู้จึงควรพัฒนาทักษะเหล่านี้ให้เกิดกับ
ผู้เรียนได้ ดังนั้นทักษะที่สาคัญในการทางานร่วมกับผู้อื่นที่ควรพัฒนา คือ ทักษะการทางานเป็นทีม ซึ่งการทางาน
เป็นทีมทาให้เกิดการพึ่งพาอาศัยกัน มีการปฏิสัมพันธ์กันทางสังคม ถือเป็นการสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของ
มนุษย์ (ทิศนา แขมมณี, 2548)
จากการศึกษาสภาพปัญหาพบว่า การจัดการเรียนรู้ยังคงวัฒนธรรมที่ยึดครูเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ครูจึง
เป็นฝ่ายพูดอธิบายความรู้ให้แก่นักเรียน ให้ทาแบบฝึกหัด และให้ท่องจาเป็นส่วนมาก ส่วนนักเรียนเป็นเพียงผู้รอรับ
ความรู้ ซึ่งไม่ได้มีความแตกต่างจากในอดีตเลย ด้วยเหตุเหล่านี้จึงทาให้ผู้เรียนขาดการฝึกฝน ส่งผลต่อการพัฒนา
ทักษะที่จาเป็นการดาเนินชีวิตของผู้เรียน จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) ผู้เป็นต้นคิดเรื่องการเรียนรู้โดยการลงมือ
กระทา หรือ learning by doing กล่าวว่า บทบาทของครูในปัจจุบันควร เป็นรูปแบบของการจัดการเรียนรู้โดยให้
ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ (ทิศนา แขมมณี , 2548) ผู้วิจัยจึงเห็นว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ IE(GAS) ซึ่งเป็นรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่ยึดหลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้ นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนามาใช้ในการ
พัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมของผู้เรียน ทุกคนในกลุ่มร่วมกันตั้งเป้าหมาย วางแผน ลงมือทางานที่ได้รับผิดชอบ
และได้ฝึกความเป็นผู้นา การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีภายในห้องเรียนจะสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของผูเ้ รียน
เกิดความไว้วางใจต่อเพื่อนร่วมงาน และความพร้อมต่อการเรียนรู้ อีกทั้งการประเมินระหว่างเรียนสาคัญอย่างยิ่ง
เพราะจะท าให้ ส ามารถปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขได้ ทั น ที การจั ด การเรี ย นรู้ จึ งต้ อ งมี ทั้ งการประเมิ น เพื่ อ พั ฒ นาและการ
ปฏิสัมพันธ์อยู่ในทุกขั้นของการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งรูปแบบการจัดการเรียนรู้ IE(GAS) นั้นเป็นนวัตกรรมที่ยังไม่ถูก
นามาใช้ในการจัดการเรียนรู้
ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ IE(GAS) เพื่อพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์”
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
IE(GAS)
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ IE(GAS) ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กรอบแนวคิดการวิจัย
(สมถวิล วิจิตรวรรณา และคณะ. 2556 )
ตัวแปรอิสระ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ IE(GAS)
- INITIATING STRUCTURE

ตัวแปรตาม
- ผลการพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม
- ความพึงพอใจของนักเรียนหลังจาก
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ IE(GAS)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 จานวน 33 คน ชาย 9 คน หญิง 24 คน ได้จากการเลือกตัวอย่าง
โดยไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น คือ การเลือกแบบจาเพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
- แผนการจัดการเรียนรู้ IE(GAS) จานวน 1 แผน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
- แบบประเมินทักษะการทางานเป็นทีม
- แบบประเมินความพึงพอใจ
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัยประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. วิเคราะห์ปัญหาของผู้เรียนจากการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 (Practicum 1)
2. อบรมทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา พิมศักดิ์
3. ออกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ IE(GAS)
3.1 ศึกษาข้อมูลจิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายในของโรงเรียนลาปลายมาศพัฒนา
3.2 ศึกษาเอกสารรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน
3.3 ออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ IE(GAS) โดยใช้วิธีการสอนแบบต่าง ๆ รวมไปถึงการใช้
จิตศึกษา เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีการเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 G (Goal) เป้าหมาย คือ ขั้นตั้งเป้าหมายในการเรียนรู้ทั้งครูและผู้เรียน เพื่อให้มี
แรงจูงใจในการเรียนรู้ โดยเริ่มจากการวางแผนการทางานและแบ่งหน้าที่กันทางาน
ขั้นที่ 2 A (Attack) โจมตี คือ ขั้นลงมือทาตามแผนที่วางไว้ ทาค้นคว้าข้อมูลจากสื่อการ
เรี ย นรู้ เช่ น คิ ว อาร์ โค้ ด อิ น โฟกราฟิ ก เป็ น ต้ น หรื อ อาจออกแบบกิ จ กรรมให้ ผู้ เ รี ย นได้ เ ผชิ ญ กั บ เหตุ ก ารณ์
สถานการณ์จาลอง หรือสถานการณ์จริงในชีวิตประจาวัน
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ขั้นที่ 3 S (Share) แบ่งปัน คือ ขั้นที่ผู้เรียนนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เกิดจาก
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ไปแบ่งปันให้กับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนในห้องเดียวกัน เพื่อนในโรงเรียนหรือต่างโรงเรียน
ในการจัดการเรียนรู้แต่ละขั้นมีการส่งเสริม I (Interaction) ปฏิสัมพันธ์ คือ เป็นการเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เพื่อเป็นการช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางสังคม โดยใช้กิจกรรมจิตศึกษา และ E
(Evaluation) การประเมิน คือ การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ประเมินด้วยวิธีที่หลากหลาย เช่น ครู
ประเมินนักเรียน นักเรียนประเมินเพื่อน เป็นต้น
4. ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4.1 ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ IE(GAS) มีทั้งหมด 3 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1 IE(G) เป้าหมาย ขั้นที่
2 IE(A) โจมตี และขั้นที่ 3 IE(S) แบ่งปัน
4.2 สร้างแบบประเมินทักษะการทางานเป็นทีม โดยมี เกณฑ์การประเมินระดับคะแนน 1 – 4
คะแนน ทั้งหมด 5 ประเด็น ได้แก่
1) ภาวะผู้นา และภาวะผู้นาร่วม
2) มีเป้าหมายร่วมกัน
3) การรับฟังความคิดเห็น
4) มีความรับผิดชอบ
5) การแบ่งหน้าที่กันชัดเจน
เกณฑ์การผ่านทักษะการทางานเป็นทีม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
4.3 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ IE(GAS)
5. เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาและนาเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้ IE(GAS) แผนการจัดการเรียนรู้
IE(GAS) แบบประเมินทักษะการทางานเป็นทีม และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
IE(GAS) นาไปปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
6. นาไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
การเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบแผนการทดลอง
ผู้วิจัยดาเนินการวิจัยโดยใช้แบบแผนการทดลอง แบบการศึกษาเฉพาะกรณีโดยการทดลองหนึ่งครั้ง
(One-Shot case study)
สิ่งทดลอง
(ตัวแปรต้น)

สังเกต/วัดผล
(ตัวแปรตาม)

X

O

เมื่อ X แทน ตัวแปรต้นหรือสิ่งทดลองที่ผู้วิจัยกาหนดให้แก่กลุ่มทดลอง
O แทน การวัดตัวแปรตาม
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ขั้นตอนในการทดลอง
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ IE(GAS) ในรายวิชาวิทยาศาสตร์
เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ IE(GAS) ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง
ระบบหมุนเวียนเลือด ใช้เวลาสอนทั้งหมด 3 ชั่วโมง และระหว่างการจัดการเรียนการสอนผู้วิจัยได้ทาการบันทึก
พฤติกรรมของนักเรียนด้วยแบบประเมินทักษะการทางานเป็นทีม เรือ่ ง ระบบหมุนเวียนเลือด
3. หลังจากเสร็จสิ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วจิ ัยให้นักเรียนทาแบบประเมินความพึงพอใจที่
มีต่อการจัดการเรียนรู้ IE(GAS)
ตารางที่ 1 ตารางกาหนดการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ IE(GAS)
สัปดาห์ที่
6

วัน

เรื่อง

จันทร์

ระบบ
หมุนเวียน
เลือด

ขั้นการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 IE(G)
ขั้นที่ 2 IE(A)
ขั้นที่ 3 IE(S)

พฤติกรรม
มีเป้าหมายร่วมกัน, แบ่งหน้าที่กันชัดเจน,
ความเป็นผู้นา
การรับฟังความคิดเห็น, มีความรับผิดชอบ,
ความเป็นผู้นา
ความเป็นผู้นา

การวิเคราะห์ข้อมูล
การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมโดยใช้การจัดการเรียนรู้ IE(GAS) ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์” ผู้วิจัยได้นาเสนอผลการวิเคราะห์การ
ทดลองตามลาดับต่อไปนี้
ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินทักษะการทางานเป็นทีม
ทักษะการทางานเป็นทีม
N
1. ความเป็นผู้นา
5
2. มีเป้าหมายร่วมกัน
5
3. การรับฟังความคิดเห็น
5
4. ความรับผิดชอบ
5
5. แบ่งหน้าที่กันชัดเจน
5
เฉลี่ย
5
โดยเกณฑ์การผ่านทักษะการทางานเป็นทีม มีดังนี้
≥ ร้อยละ 70 หมายถึง ผ่านเกณฑ์
< ร้อยละ 70 หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์

คะแนนเต็ม
4
4
4
4
4
4
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ร้อยละ
95.00
95.00
85.00
100.00
95.00
94.00

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

ผลการวิเคราะห์ทักษะการทางานเป็นทีมของนักเรียน หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ IE(GAS) เรื่อง ระบบ
หมุนเวียนเลือด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 33 คน แบ่งเป็น 5 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 94 ของคะแนนเต็ม สรุปได้ว่า
นักเรียนมีทักษะการทางานเป็นทีมสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
ตารางที่ 3 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้ IE(GAS)
รายการความคิดเห็น
1. ด้านเนื้อหาและเทคนิคการสอน
1.1 เนื้อหาของกิจกรรมเหมาะกับระดับความรู้ความสามารถ
ของนักเรียน
1.2 กิจกรรมการเรียนสนุกและน่าสนใจ
1.3 เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามและแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างการจัดการเรียนการสอน
1.4 นักเรียนได้รับความสนใจตลอดการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
1.5 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้ทางาน
เป็นทีม
1.6 ส่งเสริมนักเรียนกล้าแสดงออกและเชื่อมั่นในตนเอ
งมากขึ้น
1.7 นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและครูมากขึ้น
1.8 วิธีการสอนมีความแปลกใหม่
1.9 ขั้นตอนการทากิจกรรมมีความชัดเจน
1.10 ครูกระตุ้นผูเ้ รียนให้เกิดการเรียนรู้
1.11 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อวิธีการสอนและการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
2. ด้านสื่อการเรียนการสอน
2.1 สื่อและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทากิจกรรมมีความ
เหมาะสม
3. ด้านการวัดและประเมินผล
3.1 นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผล
4. ด้านเวลาและการนาไปใช้ประโยชน์
4.1 เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมในห้องเรียนเหมาะสม
4.2 นักเรียนนาความรูจ้ ากวิชานี้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
เฉลี่ยรวม
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X

S.D.

ระดับคุณภาพ

4.70

0.64

พึงพอใจมากที่สุด

4.67
4.70

0.65
0.53

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

4.55

0.83

พึงพอใจมากที่สุด

4.76

0.61

พึงพอใจมากที่สุด

4.67

0.74

พึงพอใจมากที่สุด

4.79
4.70
4.58
4.67
4.64

0.55
0.81
0.83
0.74
0.74

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

4.67

0.60

พึงพอใจมากที่สุด

4.73

0.52

พึงพอใจมากที่สุด

4.73
4.52
4.67

0.63
0.87
0.68

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

โดยเกณฑ์การแปลค่าระดับความพึงพอใจ มีดังนี้
4.51 - 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
3.51 - 4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก
2.51 - 3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
1.51 - 2.50 หมายถึง พึงพอใจน้อย
1.01 - 1.50 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
ลิเคิร์ท (Likert อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545)
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้ IE(GAS) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2 มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.67 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด
สรุปผลการวิจัย
พัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมโดยใช้การจัดการเรียนรู้ IE(GAS) ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์ ” สรุปสาระความสาคัญและผลการศึกษาค้นคว้า
ได้ดังนี้
การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการ
ทางานเป็นทีม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ IE(GAS) และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ IE(GAS)
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2/1 จ านวน 33 คน ภาคเรี ย นที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” (เลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง) เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยแบ่งออกเป็น 1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 1) แผนการจัดการเรียนรู้ IE(GAS) 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 1) แบบประเมินทักษะการทางานเป็นทีม 2) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบ IE(GAS) และได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ แล้วนาไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย ทาการเก็บข้อมูลใน
ภาคเรียนที่ 2/2561 และได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูล นาเสนอผลการวิจัย ดังนี้
1. ทักษะการทางานเป็นทีมของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ IE(GAS) เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด มีทักษะการทางานเป็นทีมในด้านความเป็นผู้นา คิดเป็นร้อยละ
95 ด้านการมีเป้าหมายร่วมกั น คิดเป็นร้อยละ 95 ด้านการรับฟังความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 85 ด้านความ
รับผิดชอบ คิดเป็นร้อยละ 100 และด้านการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 95 เมื่อเฉลี่ยรวมทุกด้านแล้ว
คิดเป็นร้อยละ 94 สรุปได้ว่า นักเรียนมีทักษะการทางานเป็นทีมสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
2. ผลคะแนนการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 2/1 หลังจากได้รับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ IE(GAS) จานวน 33 คน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.67 จากความพึงพอใจ 5 ระดับ
อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด สรุปได้ว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด หลังได้รับการจัดการเรียนรู้
IE(GAS)
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อภิปรายผลการวิจัย
1. ทักษะการทางานเป็นทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ IE(GAS) เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด มีทักษะการทางานเป็นทีม คิดเป็นร้อยละ 94 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ตั้ง
ไว้ เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ IE(GAS) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการ
ทางานเป็นทีมของผู้เรียน โดยในขั้นที่ 1 ผู้เรียนได้ตั้งเป้าหมายร่วมกันกับผู้อื่น ได้ฝึกการวางแผน และการแบ่งหน้าที่
ตามความสามารถ ขั้นที่ 2 ผู้เรียนได้ฝึกความรับผิดชอบที่ได้รั บมอบหมายให้สาเร็จ และช่วยเหลือกันทางานจน
ประสบความสาเร็จ และในขั้นที่ 3 ผู้เรียนจะได้แบ่งปันความรู้ที่ได้กับผูอ้ ื่น โดยผ่านการสื่อสารในแบบต่าง ๆ ส่วนผู้ที่
เป็นหัวหน้ากลุ่มจะได้ฝึกการเป็นผู้นาในทุก ๆ ขั้น ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี Cooperative Learning และขั้นตอนการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (Johnson and Johnson, 2003 อ้างถึงใน ลักขณา สริวัฒน์, 2557) ในการจัดการเรียนรู้แต่ละ
ขั้นมีการส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ (interaction) การพึ่งพาอาศัยกันในห้องเรียนเพื่อให้มีบรรยากาศในการเรียนรู้และ
การทางานได้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ (ทิศนา แขมณี, 2548) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสังคมที่บุคคล
จะต้องอาศัยและพึ่งพาซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการอยู่ ร่วมกัน
อย่างไรก็ตามเมื่อ
วิเคราะห์ด้านการรับฟังความคิดเห็นพบว่ามีค่าร้อยละต่ากว่าด้านอื่น ๆ คือคิดเป็นร้ อยละ 85.00 เนื่องจากนักเรียน
บางกลุ่มยังมีการปฏิสัมพันธ์น้อยกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น ซึ่งสอดคล้องกับหลักการทางจิตวิทยาการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ (Mc Combs and Whisler อ้างถึงใน ณิชาภาท์ กันขุนทศ, 2559) เพราะการปฏิสัมพันธ์กัน
ระหว่างการทางานจะช่วยให้ผู้ที่ทางานร่วมกันเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล รู้จักเคารพ และยอมรับซึ่งกัน
และกันได้ นอกจากนี้ในทุกขั้นยังมีการประเมินเพื่อพัฒนา เป็นการย้อนกลับข้อมูลในขณะนั้น เพื่อให้ผู้เรียนรู้ตัวและ
สามารถปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องได้ทันที
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดหลังจากที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
IE(GAS) มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.67 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทั้ง 15 ข้อความคิดเห็น พบว่า มี 1 ข้อ ที่มีค่าเฉลี่ยต่า
ที่สุด คือ ข้อที่ 9 มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.52 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.87 อาจเป็นเพราะ ผู้เรียนไม่
เข้าใจข้อคาถามอย่างลึกซึ้ง ผู้เรียนจึงประเมินความพึงพอใจในข้อที่ 9 มีทั้งคะแนนต่ามากและสูงมาก ส่งผลให้มีค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงกว่าข้ออื่น
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ในการจัดการเรียนรู้ผู้สอนควรเลือกกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมทักษะการทางานเป็นทีมของผู้เรียน ในด้าน
การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เช่น เกมโยนเหรียญลงแก้ว เพื่อให้ผู้เรียนทาความรู้จักตนเองในอีกแง่มุมหนึ่งเพื่อ
แสดงให้เห็นว่าคนเรามีความแตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ IE(GAS) ไปพัฒนาทักษะอื่น ๆ เช่น ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสาร
เป็นต้น

1294

เอกสารอ้างอิง
ณิชาภาท์ กันขุนทศ. (2559). เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักการจัดการเรียนรู้. มหาสารคาม : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
Kankhunthod, Nichapha. (2016). Principle of leaning management. Maha sarakham :
Maha sarakham Rajabhat University.
ทิศนา แขมมณี. (2548). ศาสตร์การสอน : เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 3.
กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Khammani, Tisana. (2005) Teaching Science : for managing the learning process with
special features. ( 3rd ed.). Bangkok : Publisher University.
เบลลันกา, เจมส์ และ แบรนด์,รอน. (2556). ทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21.
(วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และอธิป จิตตฤกษ์, ผู้แปล). กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิรลด์ส.
Bellanca, James and Brand, Ron. (2013). New Future Skills: Education for the 21st Century.
(Wongkit Rungrueng, Worapoj and Jittruek, Athip, translator). Bangkok : Open World.
บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.
Sri Sa – at, Boonchom. (2002). Preliminary research. ( 7 th ed.). The Cage of God : Suviriyasarn.
ลักขณา สริวัฒน์. (2557). จิตวิทยาสาหรับครู. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
Sariwat, Lakkhana. (2014). Psychology for teachers. Bangkok : Odean Store.
วิจารณ์ พานิช. (2555). วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์.
Panich, Vijan. (2012). Way of learning for students in the 21st century. Bangkok : Sodsri-Saritwong
Foundation.
สมถวิล วิจติ รวรรณา และคณะ. (2556). การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ : เจริญดีมนั่ คงการพิมพ์.
Wichitwanna, Somthawin and Team. (2013). Research for development of teaching and learning.
Bangkok : Charoen Dee Kong Printing.

1295

การจัดการเรียนรู้แบบ RuamC เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคาเพิ่มพิทยา
The RuamC learning management for developing creative thinking
skills in Science subject for Mathayom Suksa 3
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Ruambhorn Somphol1, Mongkhon Srihom1, Chulida Hemtasin2 and
Anucha Pimsak3
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบ RuamC เรื่องระบบสุริยะ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนคาเพิ่มพิทยา จังหวัดสกลนคร จานวน 31 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ RuamC ประกอบด้วย 4 ขั้นคือ ขั้นที่ 1 จิต
นาพา ขั้นที่ 2 ทุบกะลา ขั้นที่ 3 รับฟังเพื่อไปต่อ ขั้นที่ 4 ไปด้วยกัน 2) แบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ 3)
แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจ ค่าคุณภาพของเครื่องมือได้จากความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่านโดยการเลือกแบบเจาะแจง สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้แบบ RuamC ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะความคิดสร้างสรรค์ คิดเป็นร้อย
ละ 83.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือร้อยละ 70 แสดงให้เห็นว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ RuamC สามารถ
นาไปใช้พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนได้ นอกจากนี้ระดับความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากได้รับ
จัดการเรียนรู้คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.88 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
คาสาคัญ : ทักษะความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ RuamC แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
RuamC
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ABSTRACT
The purposes of this research are to develop creative thinking skills and study student
satisfaction by using RuamC learning management. The target group was 31 students in
Mathayomsuksa 3/1 in the second semester, academic year 2018 of Khamphoempittaya School,
Sakon Nakhon, which was provided by simple method. The research instruments are as follows:
1) RuamC learning plan consisting of 4 steps 1. Compose, 2. Clarify, 3. Comprehened and 4. Come
Together, 2) assessment of creative thinking skills, 3) student satisfaction assessment form and
4) behavior record. The quality of the instruments can be obtained from the opinions of 3 experts
by selecting by simple method. The data was observed and analyzed by mean ( x ), percentage
and standard deviation (S.D.) The results showed that students had a total average of creative
thinking skills of representing 83.33 percent higher than the set criteria. It was indicated that
RuamC learning management model can be used to develop students' creative thinking skills. In
addition, the level of satisfaction after learning management is at the highest satisfaction level.
Keywords : Creative thinking skills RuamC learning management RuamC learning plan
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บทนา
โลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือและรากฐานสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้
เจริญก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพ เสริมสร้างให้ประเทศชาติมีความสามารถสูงในการแข่งขันกับนานาประเทศทั่วภูมิภาค
ของโลก อีกทั้งยังเป็นปัจจัยที่จะนาพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่ ง ชาติ , 2543) สอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 12 (2560-2564) ได้ ร ะบุ ว่ า
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งตอบสนองต่อการดารงชีวิต
ประชาชนมากยิ่ ง ขึ้ น (ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ , 2555) ซึ่ ง ความรู้
วิทยาศาสตร์จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถแข่งขันกับนานาประเทศและดาเนินชีวิตอยู่
ได้ในสังคมโลกอย่างมีความสุข การที่จะสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์นั้น องค์ประกอบที่สาคัญประการหนึ่ง
คื อ การจั ด การศึ กษาเพื่อ เตรียมคนให้อ ยู่ ในสังคมวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีทั้ งที่เ ป็น ผู้ผลิตและผู้บริโภคที่มี
ประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) การเตรียมคนให้อยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีต้องเตรียมคนให้มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 จากการศึกษา พบว่า การศึกษาวิทยาศาสตร์อย่างมี
คุณภาพสามารถช่วยพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 เช่น ช่วยพัฒนาทักษะการคิดระดับสูงและการแก้ปัญหา เป็นต้น
(สุพรรณี ชาญประเสริฐ, 2556)
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความแตกต่างจากการเรียนรู้ในศตวรรษอื่น ๆ ที่ผ่านมา วิธีการหลายอย่างที่
เคยได้ผลดีถือเป็นวิธีการที่ล้าสมัย เช่น การสอนหน้าชั้นโดยครูบอกสาระวิชาให้นักเรียนจด หรือการสอนแบบ
บรรยายหน้าชั้นถือเป็นวิธีการเรียนแบบนักเรียนเป็นผู้รับถ่ายทอดสาระหรือเนื้อหาความรู้ ด้วยเหตุผลหลากหลาย
ประการ การเรียนรู้ที่ได้ผลดีต้องเป็นวิธีการที่นักเรียนเป็นผู้ลงมือทา (Learning by doing) ไม่ใช่นักเรียนเป็นผู้ฟัง
และจดจา การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนต้องเน้นสร้างความรู้ขึ้นภายในตนเอง เป็นความรู้ที่งอกงามขึ้นภายใน
ตน จากการลงมือทากิจกรรมแล้วเกิดความรู้เน้นให้เกิดทักษะจากการสัมผัสตรงของตนเอง ไม่ใช่รับถ่ายทอดความรู้
สาเร็จรูปจากครูหรือตารา (วิจารณ์ พานิช, 2556) เพื่อให้สอดคล้องกัน
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรควรเป็นหลักสูตรเชิงสหวิทยาการ โดยมีการจัดการเรียนรู้ที่มีการ
บูรณาการศาสตร์สาขาต่าง ๆ และควรเป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นปัญหาในโลกที่
เป็นจริงสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจาวันได้ เน้นทักษะการคิด การแก้ปัญหา การใช้ เทคโนโลยีและมัลติมีเดียและ
ครูต้องมีความสามารถในการออกแบบและอานวยความสะดวกต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนแสวงหา
ความรู้ผ่านการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (สุพรรณี ชาญประเสริฐ, 2556)
รูปแบบการเรียนการสอนแบบ RuamC นี้เป็นหนึ่งในวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางซึ่งโครงสร้างหลักของรูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้ความคิดสร้างสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based
learning) ได้พัฒนามาจากโครงสร้างการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based learning) และ
แนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์แบบความคิดแนวขนานของ เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน (Edward De Bono) ซึ่ง
รูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้ได้ผลดีในหลายประเทศ และทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ นามาสร้างรูปแบบการเรียน
แบบใหม่ ซึ่งเป็นการเรียนแบบ active learning คือ การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนตื่นตัว ในการค้นคว้า
แทนที่จะรอรับการบรรยายแบบเดิม นักเรียนมีความสุขในการเรียน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การ
สื่อสารและการทางานเป็นทีมของนักเรียนมีเพิ่มมากขึ้น (อัมพร เลิศณรงค์, 2559)
จากปัญหาและความสาคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงมองเห็นความสาคัญที่จะพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดย
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ RuamC เรื่อง ระบบสุริยะ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อแก้ปัญหาการ
ไม่ใส่ใจในกิจกรรมการเรียนรู้ ที่นักเรียนไม่กล้าคิดกล้าแสดงออก ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ไม่มีการแลกเปลี่ยน
ความความรู้หรือมุมมองต่าง ๆ จากเพื่อนและครูผู้สอน ทาให้นักเรียนขาดทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยการสอน
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง นาไปสู่การเรียนรู้อย่างมีความหมาย สร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 โดย
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมกลุ่ม สร้างสรรค์ประดิษฐ์ชิ้นงานและบูรณาการเทคโนโลยี
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบ RuamC
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ RuamC ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรูแ้ บบ RuamC

- ผลการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์
- ความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ RuamC

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
- INITIATING STRUCTURE

วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จานวน 31 คน ชาย 10 คน หญิง 21 คน ได้จากการเลือกตัวอย่างโดย
ไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น คือ การเลือกแบบจาเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) กลุ่มที่มีปัญหาด้านทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์มากที่สุด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
- แผนการจัดการเรียนรู้แบบ RuamC รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง ระบบสุริยะ สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 2 ชั่วโมง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
- แบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยผู้วิจัยได้พิจารณาวัดทักษะความคิดสร้างสรรค์ที่
แสดงออกมาจากความสามารถของนักเรียนที่ประกอบด้วย ความคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม และ
ความคิดละเอียดลออ และให้คะแนนแบบรูบิริคส์ (Rubric Score) ใช้เกณฑ์ 4 ระดับ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ RuamC ได้กาหนดการประเมินไว้จานวน
15 ข้อ เกณฑ์การประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ Rating scal
- แบบบันทึกพฤติกรรมระหว่างและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ RuamC ผู้วิจัยบันทึกพฤติกรรม
ที่นักเรียนแสดงออกในกิจกรรมแต่ละขั้นและสิ่งที่เด็กต้องพัฒนา
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบแผนการทดลอง
ผู้วิจัยดาเนินการศึกษาวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตอนเองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โดยดาเนินการวิจัยตามลาดับดังนี้
ผู้วิจัยติดต่อศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูเพื่อจัดทาหนังสือไปยังโรงเรียนที่ผู้วิจัยเลือกนักเรียนเป็น
กลุ่มเป้าหมายและติดต่อประสานงานเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการวิจัยโดยใช้แบบแผนการทดลอง แบบการศึกษาเฉพาะกรณีโดยการทดลองหนึ่งครั้ง
(One-Shot case study)
สิ่งทดลอง
(ตัวแปรต้น)
X

สังเกต/วัดผล
(ตัวแปรตาม)
O

เมื่อ X แทน ตัวแปรต้นหรือสิ่งทดลองที่ผู้วิจัยกาหนดให้แก่กลุ่มทดลอง
O แทน การวัดตัวแปรตาม
ขั้นตอนในการทดลอง
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ RuamC ในรายวิชาวิทยาศาสตร์
เรื่อง ระบบสุริยะ
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ แบบ RuamC ในรายวิชาวิทยาศาสตร์
เรื่อง ระบบสุริยะ ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้มี 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 จิตนาพา (20 นาที) การทากิจกรรมจิตศึกษาโดยบอกความแตกต่างของภาพที่ครูแจกจน
ครบทุกคนแล้วเริ่มเล่าให้เพื่อนฟังโดยเริ่มจากการสุ่ม จากนั้นทาการจับกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน จานวน 6 มี 1 กลุ่มมี
จานวน 6 คนโดยใช้เพลงชายทะเล
ขั้นที่ 2 ทุบกะลา (40 นาที) เป็นการทบทวนความรู้โดยใช้เกมไข่วิเศษในการแข่งขันตอบคาถาม
โดยการแข่งขันจะแข่งขันเป็นกลุ่ม จากนั้นเป็นการทากิจกรรมตามสถานการณ์ที่ครูกาหนดให้โดยมีครูเป็นผู้คอย
กระตุ้นให้นักเรียนได้คิดและทากิจกรรม
ขั้นที่ 3 รับฟังเพื่อไปต่อ (20 นาที) เป็นการนาเสนองาน มีการประเมินโดยเพื่อนต่างกลุ่มโดย
เทคนิค 2 ดาว 1 หวัง เป็นการประเมินเพื่อพัฒนา (Formative Assessment) จากนั้นครูสรุปกิจกรรมและชม
จุดเด่นขอแต่ละกลุ่มเพื่อเป็นการเสริมทางบวก
ขั้นที่ 4 ไปด้วยกัน (10 นาที) เป็นขั้นการป้อนข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ ที่เกี่ยวหรือใกล้เคียงกับเรื่อง
ที่เรียนโดยมีการตั้งคาถามชวนให้คิด ผ่านเทคนิคการเล่านิทาน และระหว่างการจัดการเรียนการสอนผู้วิจัยได้ทาการ
บั น ทึ ก พฤติ ก รรมของนั กเรียนด้ว ยแบบประเมิ นทั ก ษะความคิดสร้ างสรรค์ เรื่ อ ง ระบบสุริ ยะ และแบบบันทึก
พฤติกรรมผู้เรียน
3. หลังจากเสร็จสิ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยให้นักเรียนทาแบบประเมินความพึงพอใจที่
มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ RuamC
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ตารางที่ 1 ตารางกาหนดการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ RuamC
สัปดาห์ที่

วัน

เรื่อง

1

พฤหัสบดี

ระบบสุริยะ

พฤติกรรม
1. ความคิดคล่องแคล่ว
2. ความคิดยืดหยุ่น
3. ความคิดริเริ่ม
4. ความคิดละเอียดลออ

การวิเคราะห์ข้อมูล
ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ ( นักเรียนจานวน 31 คน และ
คะแนนเต็ม 4 คะแนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มผ่านเกณฑ์)
ทักษะความคิดสร้างสรรค์
1. คิดคล่องแคล่ว
2. คิดยืดหยุ่น
3. คิดริเริม่
4. คิดละเอียดลออ
เฉลี่ยรวม

คะแนนเต็ม
124
124
124
124
124

คะแนนที่ได้
110
112
115
113
112.50

S.D.
0.51
0.50
0.46
0.49
0.49

ร้อยละ
81.48
82.96
85.18
83.70
83.33

เกณฑ์การผ่านทักษะการทางานเป็นทีม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
≥ ร้อยละ 70 หมายถึง ผ่านเกณฑ์
< ร้อยละ 70 หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์
ผลการวิเคราะห์ทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ RuamC เรื่อง ระบบ
สุริยะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของคะแนนเต็ม สรุปได้ว่า นักเรียนมีทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าเกณฑ์ คือ ร้อยละ 70
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้ RuamC
รายการความคิดเห็น
1. ด้านเนื้อหาและเทคนิคการสอน
1.1 เนื้อหาของกิจกรรมเหมาะกับระดับความรู้ความสามารถของนักเรียน
1.2 กิจกรรมการเรียนสนุกและน่าสนใจ
1.3 เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
การจัดการเรียนการสอน
1.4 นักเรียนได้รับความสนใจตลอดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
1.5 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดอย่างสร้างสรรค์
1.6 ส่งเสริมนักเรียนกล้าแสดงออกและเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น
1.7นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและครูมากขึ้น
1.8 วิธีการสอนมีความแปลกใหม่
1.9 ขั้นตอนการทากิจกรรมมีความชัดเจน
1.10 ครูกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้
1.11 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อวิธกี ารสอนและการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน
2. ด้านสื่อการเรียนการสอน
2.1 สื่อและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทากิจกรรมมีความเหมาะสม
3. ด้านการวัดและประเมินผล
3.1 นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผล
4. ด้านเวลาและการนาไปใช้ประโยชน์
4.1 เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมในห้องเรียนเหมาะสม
4.2 นักเรียนนาความรู้จากวิชานี้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
เฉลี่ยรวม

ร้อยละ

S.D.

ระดับคุณภาพ

96.77
98.71
98.71

0.45
0.25
0.25

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

96.13
100
97.42
98.06
98.06
98.06
98.71
98.71

0.48
0
0.34
0.30
0.40
0.33
0.40
0.25

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

98.71

0.25

พึงพอใจมากที่สุด

94.19

0.46

พึงพอใจมากที่สุด

97.42
94.84
97.63

0.43
0.51
0.33

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

โดยเกณฑ์การแปลค่าระดับความพึงพอใจ มีดังนี้
4.51 - 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
3.51 - 4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก
2.51 - 3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
1.51 - 2.50 หมายถึง พึงพอใจน้อย
1.01 - 1.50 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
ลิเคิร์ท (Likert อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545)
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ RuamC ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.88 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด
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สรุปผลการวิจัย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ แบบ RuamC มี
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ที่ดีขึ้น จากผลการวิจัย รวบรวมข้อมูลจากแบบประเมิน ความคิดสร้างสรรค์เป็นรายบุคคล
จานวน 31 คน นักเรียนแต่ละคนมีคะแนนทักษะความคิดสร้างสรรค์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ทุกคน เป็นไปตามเกณฑ์
ทีต่ ั้งไว้
2. ผลคะแนนการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 หลังจากได้รับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบ RuamC จานวน 31 คน มีค่าเฉลี่ย 4.88 ความพึงพอใจ 5 ระดับ อยู่ใน
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด สรุปได้ว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
RuamC
อภิปรายผลการวิจัย
1. จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ผลการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ ดีขึ้น ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
RuamC สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคาเพิ่มพิทยาระดับมากที่สุด
จากผลการวิจัย พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
RuamC มี ทั ก ษะความคิ ดสร้ างสรรค์ ดีขึ้ น จากการรวบรวมข้อ มู ล ของแบบประเมิน ทั กษะความคิ ดสร้ างสรรค์
รายบุคคล จานวน 31 คน นักเรียนแต่ละคนมีคะแนนทักษะความคิดสร้างสรรค์ที่ดีขึ้นโดย ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ทุก
คน เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้โดยใช้ การจัดการเรียนรู้ แบบ RuamC เป็นการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ทักษะความคิดสร้างสรรค์ เห็นได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นที่ 1 จิตนาพา เป็นขั้นเน้นการคิด
ยืดหยุ่น โดยครูผู้สอนกระตุ้นด้วยเทคนิคการใช้คาถามซึ่งเป็นคาถามปลายเปิดจากภาพที่เป็นสื่อการเรียนรู้และ
สถานการณ์ที่ครูกาหนดให้ นักเรียนพูดและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพตามที่ตนคิด ซึ่งคาตอบแต่ละคนมักจะ
ต่างกัน ตามมุมมองและประสบการณ์ของนักเรียน ขั้นที่ 2 ทุบกะลา เป็นขั้นที่เน้นคิดคล่องแคล่วและคิดริเริ่ม โดย
การทากิจกรรมเป็นกลุ่มสมาชิกในกลุ่มประกอบด้วย นักเรียนชายและหญิง สมาชิกทุกคนในกลุ่มจะต้องมีส่วนร่วมใน
การทางานให้ประสบผลสาเร็จจากกิจกรรมการทบทวนความรู้ผ่านเกม กิจกรรมนี้จะเน้นการคิ ดคล่องแคล่วผ่าน
คาถามในเกมที่มีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อให้นักเรียนตอบคาถามได้ตามเวลาที่กาหนด กิจกรรมต่อมาคือการทา
กิจกรรมตามเงื่อนไขที่ครูมอบให้ โดยนักเรียนแต่ละคนจะต้องพยายามทาความเข้าใจเนื้อหาทุกประเด็น ครูผู้สอน
กระตุ้นให้สมาชิกในแต่กลุ่มที่มีความสามารถทางการเรียนให้เข้าใจด้วยการชี้แจง อธิบาย ยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้และสามารถคิดได้ด้วยตนเอง เป็นกิจกรรมที่เน้นการคิดสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้ นักเรียนแลกเปลี่ยน
ความเห็น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และการทางานที่มีเป้าหมายร่วมกันส่วนนี้จะเห็นได้ชัดจากขั้นที่ 2 ทุบกะลา ที่ให้
นักเรียนได้ทากิจกรรมร่วมกันตามเงื่อนไขที่ค รูกาหนดให้เน้นให้นักเรียนได้คิดริเริ่ม และการร่วมกันประเมินชิ้นงาน
เพื่อนที่เน้นการคิดละเอียดลออในขั้นที่ 3 รับฟังเพื่อไปต่อ ผ่านเทคนิค 2 ดาว 1 หวัง จะทาให้ทุกคนในกลุ่มรู้สึกว่า
ตนเองมีความสาคัญ จึงส่งผลให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น มีการคิดเชื่อมโยงเรื่องราวในแต่ละขั้นตาม
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยกิจกรรมนี้จะเชื่อมโยงกับคาถามและสถานการณ์ในขั้นที่ 1 ช่วงการใช้การคาถาม
ปลายเปิดของครู การนาข้อมูลในขั้นการทบทวนความรู้มาใช้ในการทากิจกรรม ทาให้มีทักษะความคิดสร้างสรรค์
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งไปสอดคล้องกับแนวคิดของกิลฟอร์ด ความคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถของนักเรียนในการคิด
หลายแง่หลายมุม ที่เรียกว่า ความคิดอเนกนัย เกิดจากการเชื่อมโยงที่มีความสัมพันธ์กัน ทาให้เกิดความคิดแปลก
ใหม่ สามารถนาไปแก้ไขปัญหาได้ระดับมากที่สุด
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จากผลการวิจัยแสดงว่า การสอนโดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ RuamC ทาให้นักเรียนมีทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ที่ดีขึ้น นอกจากจะเน้นการทากิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การเสริมแรงทางบวกก็เป็นอีก
ส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น และการจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
แบบ RuamC ทาให้เห็นความก้าวหน้าของนักเรียนแต่ละคน ทั้งด้านการคิด การแสดงออกในแต่ละด้านของนักเรียน
อีกด้วย ซึ่งครูผู้สอนจะเห็นได้ชัดจากแบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียนที่ครูผู้สอนสังเกตระหว่างการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่มีหัวข้อให้ครูผู้สอนได้บันทึกตามเพื่อไม่ให้เป็นการสับสนว่าในคาบเรียนนั้นครูผู้สอนต้องสังเกต
พฤติกรรมอะไร จากการบันทึกพฤติกรรมนักเรียนสรุปได้ว่า นักเรียนที่มีทักษะความคิดสร้างสรรค์จะแสดงพฤติกรรม
กล้าคิด กล้าแสดงออก ในการตอบคาถามปลายเปิดมักจะมีมุมมองที่ต่างจากเพื่อนในห้อง ระหว่างจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้มักมีการพูดคุยหรือตอบคาถามกับครูผู้สอนเสมอ ในการทากิจกรรมกลุ่มมักเป็นผู้ที่ช่วยเสนอมุมมองต่าง ๆ
และคอยเสริมความคิดเห็นเพื่อให้เห็นมุมมองนั้นชัดเจนขึ้น หรือแม้การวิจารณ์หรือให้ข้อเสนอแนะชิ้นงานของ
สมาชิกภายในห้องก็มักเสนอการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ จากวัสดุรอบตัวหรือวัสดุในท้องถิ่น
ระดับมากที่สุด
2. จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่ อการจัดการเรียนรู้
แบบ RuamC อยู่ในระดับพึงพอใจมากระดับมากที่สุด
จากผลวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ การจัดการ
เรี ย นรู้ แ บบ RuamC ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 โรงเรี ย นค าเพิ่ ม พิ ท ยา อยู่ ใ นระดั บ พึ งพอใจมากที่ สุ ด
เนื่องจากนักเรียนได้รับการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ การสอนที่แปลกใหม่ การมีสื่อและวัสดุอุปกรณ์ในการทา
กิจกรรมต่อการเรียนรู้จึงนาไปสู่ความพึงพอใจ โดยก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้สอบถามแนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนชอบและต้องการ แล้วปรับให้เข้ากับรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ RuamC ข้อที่
นักเรียนพึงพอใจมากที่สุดในการประเมินความพึงพอใจหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ ข้ อที่ 3 กิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะความคิดสร้างสรรค์ ที่มีคะแนนอยู่ที่ 5 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนเต็มของระดับ
คุณภาพ สอดคล้องคากล่าวของวิชุดา คัมภีร์เวช (2556) ที่ว่า ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึก หรือทัศนคติของบุคคล
ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความพึงพอใจ จะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนอง หรือบรรลุจุดมุ่งหมาย
ในระดับหนึ่งระดับมากที่สุด
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. การจัดการเรียนการสอนที่ใช้แผนการจัดการเรียนรูแ้ บบ RuamC ในขั้นที่ 2 ที่วัดความคิดคล่องแคล่ว
นักเรียนครูผู้สอนควรมีการทบทวนความรู้หรือเนื้อหาให้นักเรียน หรือมีแหล่งการเรียนรู้และสื่อการสอนให้นักเรียน
ก่อนเรียนในครั้งถัดไปเพราะในบางครั้งนักเรียนไม่มีความรู้เดิมเลย ทาให้การประเมินคิดคล่องมีคะแนนในระดับน้อย
ที่สุดใน 4 คิดระดับมากที่สุด
2.การจัดการเรียนการสอนที่ใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ RuamC ครูผู้สอนต้องทาความเข้าใจและ
ศึกษาขั้นการจัดการเรียนการสอนอย่างละเอียดเพราะหน้าที่ของครูในแต่ละขั้นจะต่างกัน เพื่อกระตุ้นนักเรียนให้เกิด
การเรียนรู้ได้ดี
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรทาการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบการสอนด้วยนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ RuamC กับกลุ่มสาระ
อื่นๆ ที่มีทักษะความคิดสร้างสรรค์ต่า เพื่อยกระดับทักษะความคิดสร้างสรรค์ที่ดีขึ้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
ความคิดสร้างสรรค์ R.L.P.E. กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โรงเรี ย นดงมู ล วิ ท ยาคม จั งหวั ด กาฬสิ น ธุ์ จ านวน 39 คน โดยการสุ่ ม แบบเจาะจง เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย
ประกอบด้วย 1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบ R.L.P.E. แบ่งออกเป็น 4 ขั้น คือ 1.
Rap 2. Learn 3. Play และ 4. Exchange 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินความคิด
สร้างสรรค์ สาหรับสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (𝑥̅) , ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีทักษะความคิดสร้างสรรค์ คิดเป็นร้อยละ 66.28 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ
ร้อยละ 60 แสดงให้เห็นว่า หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ R.L.P.E ส่งผลให้
ผู้เรียนมีการการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ R.L.P.E. สามารถนาไปใช้พัฒนา
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนได้
คาสาคัญ : ทักษะความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบ R.L.P.E แผนแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
R.L.P.E
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ABSTRACT
The purpose of this research is to develop creativity skills by using the R.L.P.E. learning
management. The target group was 39 students in Mathayomsuksa 2/2 in the second semester,
academic year 2018 of Dongmoon Wittayakom School, Kalasin province, which was selected by
purposive sampling. The research instruments are as follow : 1) Instruments used in the
experiment are 1) R.L.P.E. learning plan consisting of 4 steps, 1. Rap, 2. Learn, 3. Play and 4.
Exchange and 2) Instruments used data collection is assessment of creativity skills. The data was
analyzed on the basis of average (𝑥̅), percentage and standard deviation (S.D.)
The results showed the students have creativity skills in the value of 66.28 percent,
which is higher than the set criteria. Therefore, the R.L.P.E. learning management model can be
used to develop students' creativity skills.
Keywords : creativity skills R.L.P.E. learning management R.L.P.E. learning plan
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บทนา
โลกกาลังเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันนี้เป็นยุคที่โลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วอันสืบเนื่องมาจากการ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้น
ในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการดารงชีพของมนุษย์ ครู จึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้
เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะสาหรับการออกไปดารงชีวิต โดยทักษะที่สาคัญที่สุดคือ ทักษะการเรียนรู้
(Learning Skill) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษที่ 21 มีความรู้ความสามารถ
และทักษะจาเป็น การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 (P21’s Framework for 21st Century Learning) ได้
กาหนดทักษะการเรียนรู้ใน 3 ทักษะได้แก่ ทักษะชีวิตและการทางาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมและทักษะ
ข้อมูลการสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี โดยผู้เรียนจะต้องอ่านออก (Reading) เขียนได้ (wRiting) และคิดเลขเป็น
(Rithmetics) ภายใต้พื้นฐานมาตรฐานการวัดและประเมินผล โครงสร้างและหลักสูตร (อัมพร เลิศณรงค์, 2559)
ที่ผ่านมาการจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่การสอนแบบบรรยาย ซึ่งการสอนแบบบรรยาย
นั้นเป็นการสอนที่เน้นการถ่ายทอดหรือการเรียนรู้แบบมิติเดียว โดยการสอนในลักษณะนี้จะไม่ก่อให้เกิดการพัฒนา
ทักษะในตัวผู้เรียน โดยทักษะในศตวรรษที่ 21 มีทักษะหนึ่งทักษะที่สาคัญมากทักษะนี้ช่วยให้เกิดการค้นพบสิ่งแปลก
ใหม่ เกิดเทคโนโลยีก้าวหน้าที่เป็นประโยชน์ต่อการดารงชีวิตมนุษย์เรียกทักษะนี้ ว่าความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นการ
จัดการเรียนรู้ในปัจจุบันควรเป็นการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษาะความคิดสร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตัวผู้เรียน กิลฟอร์ด
นักจิตวิทยาชาวอเมริกาผู้สนใจศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ กิลฟอร์ดอธิบายว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็น
ลักษณะความคิดอเนกนัย (Divergent Thinking) คือ ความคิดหลายทิศทางหลายแง่มุม คิดได้กว้างไกล ซึ่งลักษณะ
ความคิดเช่นนี้ จะนาไปสู่ความคิดประดิษฐ์สิ่งแปลกใหม่รวมถึงการค้นพบวิธีการแก้ ไขปัญหาได้ สาเร็จด้วย ความคิด
อเนกนัยประกอบด้วย ความคิดริเริ่ม (Originality) ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility)
ซึ่งคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จะเป็นคนกล้าคิด ไม่กลัวถูกวิพากษ์วิจารณ์ และมีอิสระในการคิด
รู ป แบบการเรีย นการจั ดการเรีย นรู้แ บบ R.L.P.E. เป็ น หนึ่ งในวิ ธี ก ารจั ดการเรี ยนการสอนโดยเน้น
นักเรียนเป็นศูนย์กลางซึ่งโครงสร้างหลั กของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ที่ใช้ได้พัฒนามาจากโครงสร้างรูปแบบการ
สอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด และ ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์นามาสร้างรูปแบบการ
เรียนแบบใหม่ ซึ่งเป็นการเรียนแบบ active learning คือ การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนตื่นตัว ในการค้นคว้า
แทนที่จะรอรับการบรรยายแบบเดิม นักเรียนมีความสุขในการเรียนสื่อสารและการทางานเป็นทีมของนักเรียนมีเพิม่
มากขึ้น
จากปัญหาและความสาคัญดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงมองเห็นความสาคัญที่จะพัฒนาทักษะความคิด
สร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ R.L.P.E. เรื่อง แรง สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดงมูลวิทยาคม อาเภอ
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ R.L.P.E.
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กรอบแนวคิดการวิจัย
(Guilford, J.P. 1956)
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การจัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้
R.L.P.E.

- ผลการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แแบบ
R.L.P.E.

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
- INITIATING
วิธีดาเนินSTRUCTURE
การวิจัย
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนดงมูลวิทยาคม อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนชายจานวน 21 คน นักเรียนหญิงจานวน 18 คน รวมนักเรียนทั้งหมด 39 คน ได้จาก
การเลือกตัวอย่างโดยไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น คือ การเลือกแบบจาเพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
- แผนการจัดการเรียนรู้ R.L.P.E.
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
- แบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบแผนการทดลอง
ผู้วิจัยดาเนินการวิจัยโดยใช้แบบแผนการทดลอง แบบการศึกษาเฉพาะกรณีโดยการทดลองหนึ่งครั้ง
(One-Shot case study)
สิ่งทดลอง
(ตัวแปรต้น)

สังเกต/วัดผล
(ตัวแปรตาม)

X

O

เมื่อ X แทน ตัวแปรต้นหรือสิ่งทดลองที่ผู้วิจัยกาหนดให้แก่กลุ่มทดลอง
O แทน การวัดตัวแปรตาม
ขั้นตอนในการทดลอง
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ R.L.P.E. ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรง
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ R.L.P.E. ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรง ใช้เวลาสอน
ทั้งหมด 3 ชั่วโมง
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ตารางที่ 1 ตารางกาหนดการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ R.L.P.E.
สัปดาห์ที่

วัน
อังคาร

เรื่อง
แรง

พฤติกรรม
1. การคิดคล่องแคล่ว
2. การคิดยืดหยุ่น
3. การคิดริเริ่ม
4. การคิดละเอียดลออ

การวิเคราะห์ข้อมูล
การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์โดยใช้การจัดการเรียนรู้ R.L.P.E. ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดงมูลวิทยาคม ผู้วิจัยได้นาเสนอผลการวิเคราะห์การทดลองตามลาดับต่อไปนี้
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
R.L.P.E ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม
ทักษะความคิดสร้างสรรค์
1. คิดคล่องแคล่ว
2. คิดยืดยืดหยุ่น
3. คิดละเอียดลออ
4. คิดริเริ่ม
เฉลี่ยรวม

คะแนนเต็ม
195.00
195.00
195.00
195.00
195.00

คะแนนที่ได้
130.00
128.00
132.00
127.00
129.25

S.D.
0.73
0.75
0.77
0.67
0.73

ร้อยละ
66.67
65.64
67.69
65.13
66.28

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ R.L.P.E เพือ่ พัฒนาทักษะความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนดงมูลวิทยาคม มีทักษะการการคิดละเอียดลอออยู่ในระดับ
สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 67.69 รองลงมาคือทักษะการคิดคล่องแคล่ว ทักษะการคิดยืดหยุ่นและทักษะการคิดริเริม่ คิด
เป็นร้อยละ 66.67 65.64 และ 65.28 ตามลาดับ
ค่าเฉลี่ยรวมของความคิดสร้างสรรค์คิดเป็นร้อยละ 66.28 ของคะแนนเต็ม
สรุปผลการวิจัย
ผลการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ หลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ R.L.P.E เรื่อง แรง ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 39 คน ค่าเฉลี่ยรวมคิดเป็นร้อยละ 66.28 ของคะแนนเต็ม 195 คะแนน สรุป
ได้ว่านักเรียนมีทักษะความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 60
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อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาค้นคว้าวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบ R.L.P.E. เรื่อง แรง รายวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 พบว่า นักเรียนสามารถพัฒนา
ทักษะความคิดสร้างสรรค์หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ R.L.P.E. ทั้งนี้เนื่องจาก
กิจกรรมที่จัดขึ้น เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม กระตุ้นให้ผู้เรียนได้เกิดการคิดที่หลากหลาย กิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดย
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ R.L.P.E. มีการสอดแทรกกระบวนการที่พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ไว้ในแต่ละ
ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 Rap : R เพิ่มความไว้วางใจระหว่างรู้เรียนกับผู้สอนลดช่องว่างระหว่าผู้เรียนและผู้สอน ซึ่ง
สอดคล้องกับ นันทพร รอดผล (2558 : 758) กล่าวว่าการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้มีการยอมรับ และมี
การกระตุ้นให้นักเรียนได้มีการแสดงความคิดเห็น อย่างอิสระ เป็นการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนซึ่งมี ผ ลต่ อ
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ขั้นตอนที่ 2 Learn : L เป็นการเรียนรู้เนื้อความสาคัญผ่านสื่อการสอนต่าง ๆ และมี
การตอบคาถามเพื่อของรางวัลโดยใช้วิธีการถามแบบคาถามก้นร้อน เพื่อพัฒนาการคิดคล่องของผู้เรียน ขั้นตอนที่ 3
Play : P การแก้ปัญหาของผู้เรียนจากสถานการณ์ที่ผู้สอนสมมติขึ้นให้เกิดแนวทางที่สร้างสรรค์ แปลกใหม่และ
แตกต่างจากแนวทางการแก้ปัญหาเดิม ๆ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของ Guilford (1967 :
115) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นความคิดอเนกนัย (Divergent thinking) คือ ความคิดหลายทิศทางหลายแง่
หลายมุมคิดได้กว้างไกลลักษณะความคิดเช่นนี้จะนาไปสู่การประดิษฐ์สิ่งแปลกใหม่หรือ ดัดแปลง ปรับปรุง แก้ไขสิ่ง
ต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิม หรือประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ไม่ซ้าของเดิมและเป็นการคิดที่ไม่ซ้าผู้อื่น
รวมทั้งการคิดหาวิธีการแก้ปัญหาให้สาเร็จด้วยความคิดอเนกนัยนี้ประกอบด้วยความคิดริเริ่ม (Originality) ความ
คล่องในการคิด (Fluency) ความยืดหยุ่นในการคิด (Flexibility) และความคิดละเอียดลออ (Elaboration) นันทพร
รอดผล. (2558 : 760) ขั้นตอนที่ 4 Exchange : E การนาเสนอแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
จากข้อคาถามและข้อเสนอแนะจากครูและจากเพื่อนผู้เรียนด้วยกันทั้งในห้องเรียนและบนระบบ Social Media เพื่อ
เป็นการขยายแนวคิดเพื่อต่อยอดให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. การจัดกิจกรรมโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ R.L.P.E.
1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้แบบ R.L.P.E เป็นรูปแบบหนึ่งใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความน่าสนใจ แต่ใช้เวลาในการจัดเตรียม และการสอนมาก ครูผู้สอนควรวางแผน
บริหารเวลาในการจัดกิจกรรมอย่างรัดกุม เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรคานึงถึง ความพร้อมของผู้เรียน วิธีการจูงใจผู้เรียน แรงจูงใจ
ของผู้เรียน การเสริมแรง และที่สาคัญที่สุดคือ ความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. ควรมีเวลาในการทาความรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้มากกว่านี้เพื่อการเก็บข้อมูลที่แม่นยามากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาการวิจัยโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ R.L.P.E เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ ใน
รายวิชาอื่น เช่น รายวิชาคณิตศาสตร์ รายวิชาภาษาไทยและรายวิชาสังคมศึกษา เป็นต้น
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนที่ดีของวิชาความน่าจะเป็นและสถิติ
กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชธานี
Factors affecting the good learning outcomes of probability and
statistic. Case study Ratchathani university
จิรวัฒน์ ตั้งวันเจริญ1 จารุวรรณ สายชมภู2 และ วรพจน์ ฉายจรุง3
บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนที่ดีของวิชาสถิติ และ
ความน่าจะเป็น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชธานี ชั้นปีที่
1 ปีการศึกษา 2/2560 และ 1/2561 จานวน 58 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคื อ แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีของวิชาความน่าจะเป็นและสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย
ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีของวิชาความน่าจะเป็นและสถิติได้จากนักศึกษามี
เกรดเฉลี่ยระดับปานกลาง 2.51-3.00 คิดเป็นร้อยละ 41.38, พฤติกรรมการเข้าการเรียนไม่ขาดเรียน คิดเป็นร้อยละ
46.55 , การทาการบ้านร่วมกับเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 51.72, การรวมกลุ่มติวของนักศึกษาช่วงใกล้สอบคิดเป็นร้อย
ละ 70.37, นักศึกษาจะเรียนรู้เนื้อหาสื่อสังคมออนไลน์ยูทูปของอาจารย์ช่วงใกล้สอบ คิดเป็นร้อยละ 65.52 และ
เพื่อนนักศึกษามีส่วนในการชักจูงในการเรียนสูงมาก 63.79
เจตคติของนักศึกษาต่อวิชาที่มีต่อวิชาความน่าจะเป็นและสถิติเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย 4 ลาดับ
พบว่า วิชาสถิติและความน่าจะเป็นเป็นวิชาที่ยากและซักซ้อน(4.25), นักศึกษาไม่ชอบอ่านหนังสือวิชาสถิติและความ
น่าจะเป็นแต่ชอบเรียนรู้กับวีดีโอยูทูปการสอนของอาจารย์(4.13), ถ้าสอบวิชาสถิติและความน่าจะเป็นแล้วได้
คะแนนไม่ดีนักศึกษาจะพยายามให้มากขึ้น(4.10),นักศึกษารู้สึกสนุกกับการเรียนวิชาสถิติและความน่าจะเป็น(4.07)
เจตคติของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ผู้สอนวิชาความน่าจะเป็นและสถิติเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย 4
ลาดับ พบว่า ผู้สอนมีความตั้งใจในการสอนนักศึกษา(4.33), ผู้สอนเข้าใจและรู้ข้อสงสัยของนักศึกษา (4.21), ผู้สอน
มีเทคนิคในการสอนที่ดี(4.08) และผู้สอนมีความเอาใจใส่ ดูแลนักศึกษาอย่างทั่วถึง ผู้สอนมีความเอาใจใส่ดูแล
นักศึกษา(3.96)
คาสาคัญ: ความน่าจะเป็นและสถิติ , การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการเรียน, สื่อสังคมออนไลน์ยูทูป

1

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
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Abstract
This article is offered this research has factors affecting the good learning outcomes of
probability and statistics . The samples were students from the faculty of engineering and the
faculty of business Administration, 58 students in ratchathani university of the first year of academic
year 2/2560 and 1/2561. The instrument used in the research was a questionnaire on the factors
affecting the good learning achievement of probability and statistics . Statistics used in data analysis
: data are frequency, mean, percentage, standard deviation.
The research results show that Good academic achievement of probability and statistics
subjects obtained from students with average grade point average 2.51-3.00, representing 41.38
percent ,attendance behavior is not absent 46.55 percent, homework with friends 51.72 percent,
tutoring groups of students near the exam period 70.37 percent, students will learn about youtube
social media content during the exam 65.52 percent and fellow students have a very high level of
persuasion in learning 63.79.
Student's attitude towards the subjects on probability and statistic ordered from the
average to a minimum of 4, found that statistics and probability are difficult and stacked subjects
(4.25), students do not like to read statistics and probability books, but prefer to learn with youtube
videos teacher of teaching (4.13), if the exam for statistics and probability and the score is not good
students will try more (4.10), students enjoy learning statistics and probability (4.07).
Students' attitudes towards probability and statistics instructors ordered from the
average to a minimum of 4, found that The instructors have the intention of teaching students
(4.33), instructors understand and understand students' doubts (4.21), instructors have good
teaching techniques (4.08) and the instructors are thoroughly caring for students instructors are
caring for students (3.96).
Keywords: probability and statistics , Enhancing Learning Achievement, Social Media, YouTube
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คานา
การเรียนวิชาความน่าจะเป็นไปใช้ในชีวิตประจาวันยกตัวอย่างเช่น ความน่าจะเป็นกับกีฬาฟุตบอลที่ก่อน
แข่งกรรมการจะโยนเหรียญเพื่อให้ฝ่ายที่ทายผลชนะได้เลือกก่อนว่าจะเขี่ยบอลหรือเลือกข้าง เราจะมีโอกาสจะเลือก
ได้ก่อน 50/50 เนื่องจากเหรียญจะออกหัวหรือไม่ก็ออกก้อย จากรูปที่1 นักบาสมืออาชีพหลายๆคน เขาจะมี
ระยะทางที่เขา “ถนัด” ในการชู๊ตลูกให้ลงห่วง และเขาก็จะพยายามชู๊ตจากระยะทางนั้นๆ หรือตาแหน่งนั้นๆบ่อยๆ
และพยายามไม่ชู๊ตในระยะทางที่ตัวเองไม่ถนัด, ความน่าจะเป็นในการเล่นคาสโน ในการเล่นไพ่ ถ้าเราต้องการจะจั่ว
ไพ่ดอกจิกขึ้นมาจากกอง เราจะมีโอกาสได้ 25% เนื่องจากในกองนั้นมีไพ่ทั้งหมดสี่หน้า โพธิ์ดา โพธิ์แดง ดอกจิก
และข้าวหลามตัด, ความน่าจะเป็นของการผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ และต้องได้รับการผ่าตัดเพื่อรักษา ก่อนที่หมอจะผ่าตัด
หมอจะบอกน้องก่อนว่าการผ่าตัดนั้นมีโอกาสสาเร็จกี่เปอร์เซนต์ ปรากฎว่าโอกาสสาเร็จสูงกว่า 99% เหมือนกันทุกที่
ทั่วโลก , ความน่าจะเป็นกับการพยากรณ์ อากาศ ถ้าวางแผนจะไปเที่ยวทะเลกับเพื่อ นในหน้ าฝน ควรจะต้อ ง
ตรวจเช็คสภาพอากาศล่วงหน้าว่าพยากรณ์ไว้ว่าฝนจะตกหรือไหม และที่พยากรณ์ไว้ว่าฝนจะตกกี่เปอร์เซนต์ เช่น ถ้า
พยากรณ์ว่าฝนตก 99% ก็ไม่ต้องไปแล้ว แต่ถ้าพยากรณ์ไว้ว่าฝนจะตก 15% ก็น่าไปมากกว่าแบบแรก จากรูปที่2
และความน่าจะเป็นกับ หวย โอกาสการถูกหวยเลข 2 หลักเป็น 1/100 หรือโอกาสการถูกหวยรางวัลที่1 เป็น 1/1
ล้าน จากรูปที่ 3

รูปที่ 1 ความน่าจะเป็นกับกีฬา

รูปที่ 2 ความน่าจะเป็นกับการพยากรณ์อากาศ
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รูปที่ 3 ความน่าจะเป็นกับหวย
ส่วนวิชาสถิติ เป็นศาสตร์ที่ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล การแก้ปัญหาส่วนใหญ่มี
ความจาเป็นที่ต้องใช้ข้อมูล สารสนเทศ และกระบวนการทางสถิติมาช่วยในการสรุปผล การนาสถิติมาใช้ใน
ชี วิ ต ประจ าวั น ยกตั ว อย่ า งเช่ น การทดสอบประสิ ท ธิ ผ ลของยารั ก ษาโรค ผู้ ผ ลิ ต ยาจ าเป็ น ต้ อ งท าการทดสอบ
ประสิทธิผลของยาโดยการนายาไปทดลองใช้กับมนุษย์ แต่การทดสอบดังกล่าวไม่สามารถกระทากับคนหมู่มาก
ได้ เนื่องจากต้องมีการดูแลผู้ถูกทดลองเป็นพิเศษ เพื่อให้ได้ผลการทดลองที่เกิดจากประสิทธิภาพของยาดังกล่าว
เท่านั้น จากรูปที่ 4 ,การควบคุมคุณภาพสินค้าที่ผลิต การตรวจสอบคุณภาพของสินค้าที่ผลิตทุกชิ้นก่อนส่งออกจา
หน่วยนับเป็นภาระที่มากเกินกว่าที่จะกระทาได้ในการควบคุมคุณภาพสินค้าที่ผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
โดยไม่ต้องทาการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าทุกชิ้นเป็นสิ่งที่สามารถกระทาได้ เช่น ทาการทดสอบว่าหลอดไฟฟ้า
แต่ละรุ่นมาตรฐาน หากมีจานวนที่ชารุดในจานวนตัวอย่างทั้งหมดที่เลือกมาจานวนไม่เกินเท่าไรแล้วจะแสดงว่า
หลอดไฟฟ้ารุ่นนั้นมีมาตรฐานตามที่กาหนด , การสารวจความคิดเห็นหรือโพล (Poll) การสารวจความคิดเห็นเป็นสิ่ง
ที่ทาเพื่อแสดงถึงความคิดเห็นของคนทั่วไปที่มีต่อเรื่องหนึ่ง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
โดยทั่วไปในชุมชนหรือประเทศนั้น ๆ เช่น ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานของรัฐบาล การสารวจความนิยม
ของประชาชนต่อพรรคการเมือง ดังนั้นวิชาความน่าจะเป็นและสถิติ จึงเป็นวิชาที่ใช้ในชีวิตประจาได้จริง จึงควร
แนะนาให้นักศึกษาตระหนักถึงประโยชน์ต่อการเรียนจะทาให้นักศึกษาตั้งใจเรียนรู้และสามารถจะนาไปใช้ในอนาคต
ได้ จากรูปที่ 5

รูปที่ 4 สถิติการทดสอบประสิทธิภาพของยา
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รูปที่ 5 สารวจความคิดเห็นประชาชนอยากได้นักการเมืองอย่างไรปกครองประเทศ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อการเรียนการสอนวิชาความน่าจะเป็นและสถิติ
2. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางการเรียนกับเจตคติของนักศึกษา
วิธีการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ทาวิจัย
แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนวิชาความน่าจะเป็นและสถิติ เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์การเรียนที่ดี
แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา
ข้อมูลทั่วไป
เกรดเฉลี่ย

ประเด็นคาถาม
ต่ากว่า 2.00
ตั้งแต่ 2.00-2.50
ตั้งแต่ 2.51-3.00
ตั้งแต่ 3.01-3.50
ตั้งแต่ 3.51-4.00

ทาเครื่องหมาย /
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แบบสอบถามพฤติกรรมของนักศึกษา
พฤติกรรม
1.การเข้าเรียน

2.ทาการบ้าน

3.นักศึกษาได้มีการรวมกลุ่มติว
วิชานี้ลักษณะใด
4.นักศึกษาค้นหาเนื้อหา
สื่อสังคมออนไลน์ยูทูปของอาจารย์
5.เพื่อนมีการชักจูงในการเรียน

ประเด็นคาตอบ
ไม่เคยขาด
ขาดเรียน1-2ครั้ง
ขาดเรียน3-4ครั้ง
ขาดเรียน>4
ไม่ตอบ
ไม่ทาเลย
ต่างคนต่างทา
ทาร่วมกับเพื่อน
รอลอกเพี่อน
ไม่ตอบ
นานๆครั้งตอนสอบ
อย่างสม่าเสมอ
ไม่เคยรวมกลุ่มติว
ไม่ตอบ
ตอนทาการบ้าน
ตอนใกล้สอบ
ตอนสงสัย
ไม่ตอบ
มี
ไม่มี
ไม่ตอบ
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ทาเครื่องหมาย /

แบบสอบถามเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อวิชาความน่าจะเป็นและสถิติ
ประเด็น
1.วิชาสถิติและความน่าจะเป็นเป็นวิชาที่น่าสนใจน่าเรียนและสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
2.สถิติและความน่าจะเป็นเป็นวิชาที่ยากและซักซ้อน
3.สถิติและความน่าจะเป็นเป็นวิชาที่น่าเบื่อหน่าย
4.นักศึกษารู้สึกทุกข์ทรมานทีต่ ้องเรียนวิชาสถิติและความน่าจะเป็น
5.นักศึกษาไม่ชอบอ่านหนังสือวิชาสถิติและความน่าจะเป็นแต่ชอบเรียนรู้
กับวีดีโอยูทูปการสอนของอาจารย์
6.นักศึกษารู้สึกสนุกกับการเรียนวิชาสถิติและความน่าจะเป็น
7.ถ้าสอบวิชาสถิติและความน่าจะเป็นแล้วได้คะแนนไม่ดีนักศึกษาจะ
พยายามให้มากขึ้นเพื่อให้ได้คะแนนดีในครั้งต่อไป
8.นักศึกษามีความรูส้ ึกกลัวมากเวลาเข้าเรียนวิชาสถิติและความน่าจะเป็น
9.นักศึกษาอยากให้เพิ่มเวลาเรียนวิชาสถิติและความน่าจะเป็นให้มากขึ้น
10.นักศึกษาคิดว่าวิชาสถิติและความน่าจะเป็นไม่ยากเกินความสามารถ
ของข้าพเจ้า

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

แบบสอบถามเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อต่ออาจารย์ผู้สอน
ประเด็น

1.ผู้สอนมีความตั้งใจในการสอนนักศึกษา
2.ผู้สอนมักจะพูดวกไปวนมาทาให้เกิดความ
สับสน
3.ผู้สอนมักจะชมเชยและให้กาลังใจกับนักศึกษา
4.ผู้สอนเป็นคนที่น่าเบื่อ
5.ผู้สอนมีความเอาใจใส่ดูแลนักศึกษา
อย่างทั่วถึง
6.ผู้สอนมีเทคนิคในการสอนที่ดี
7.ผู้สอนช่วยให้นักศึกษามีความรู้กว้างขวางขึ้น
8.ผู้สอนทาให้นักศึกษาง่วงนอนในขณะเรียน
9.ผู้สอนทาให้นักศึกษารู้สึกผิดหวัง
10.ผู้สอนมีความรู้ความสามารถและสิ่งดีๆมาก
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ให้นักศึกษาทาแบบทดสอบปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนวิชาความน่าจะเป็นและสถิติ เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์การ
เรียนที่ดี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ
กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาความน่าจะเป็ นและสถิติ 2 ภาคการศึกษา 2/2560 จานวน 17 คน
และ 1/2561 จานวน 20 คน และวิชาสถิติธุรกิจ 21 คน รวมทั้งหมด 58 คน
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลสารวจที่ได้รวบรวมจากแบบวิเคราะห์โดยการหาความถี่ ค่าร้อยละที่มากที่สุดในแต่ละหัวข้อ จะ
เป็นตัวชี้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนวิชาความน่าจะเป็นและสถิติเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์การเรียนที่ดี และเค่าเฉลี่ยที่มากที่สุด
ในแต่ละหัวข้อ เจตคติของนักศึกษาที่มีผลต่อวิชาฯและอาจารย์ผู้สอน

ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาความน่าจะเป็นและสถิติ ภาคการศึกษา 2/2560 จานวน 17 คน และ 1/2561 จานวน 20 คน
ตามลาดับ และวิชาสถิติธุรกิจ 21 คน รวมทั้งหมด 58 คน
ข้อมูลทั่วไป
เกรดเฉลี่ย

ประเด็นคาถาม
ต่ากว่า 2.00
ตั้งแต่ 2.00-2.50
ตั้งแต่ 2.51-3.00
ตั้งแต่ 3.01-3.50
ตั้งแต่ 3.51-4.00
รวม

จานวน
7
14
24
8
5
58

ร้อยละ
12.07
24.14
41.38
13.79
8.62
100

ตารางที่ 1 แสดงจานวนเกรดเฉลีย่ ของนักศึกษา
จากตารางที่ 1 เกรดเฉลี่ ย ของนั ก ศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ตั้ งแต่ 2.51-3.00 จ านวน 24 คน
(41.38%) รองลงมาคือเกรดเฉลี่ยระดับน้อย ตั้งแต่ 2.00-2.50 จานวน 14 คน (24.14%) และเกรดเฉลี่ยระดับน้อย
ที่สุด ต่ากว่า 2.00 จานวน 7 คน (12.07%)
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พฤติกรรมของนักศึกษา
พฤติกรรม
1.การเข้าเรียน

ประเด็นคาตอบ
ไม่เคยขาด
ขาดเรียน1-2ครั้ง
ขาดเรียน3-4ครั้ง
ขาดเรียน>4
ไม่ตอบ

2.ทาการบ้าน

ไม่ทาเลย
ต่างคนต่างทา
ทาร่วมกับเพื่อน
รอลอกเพี่อน
ไม่ตอบ

3.นักศึกษาได้มี
การรวมกลุ่มติว
วิชานี้ลักษณะใด

นานๆครั้งตอนสอบ
อย่างสม่าเสมอ
ไม่เคยรวมกลุ่มติว
ไม่ตอบ

4.นักศึกษาค้นหา
เนื้อหาสื่อสังคม
ออนไลน์ยูทูป
ของอาจารย์

ตอนทาการบ้าน
ตอนใกล้สอบ
ตอนสงสัย
ไม่ตอบ

5.เพื่อนมีการชัก
จูงในการเรียน

มี
ไม่มี
ไม่ตอบ

จานวน
27
15
9
5
2
58
2
14
30
8
4
58
36
14
5
3
54
11
38
6
3
58
37
16
5
58

ร้อยละ
46.55
25.86
15.52
8.62
3.45
100
3.45
24.14
51.72
13.79
6.90
100
70.37
22.22
5.56
1.85
100
18.97
65.52
10.34
5.17
100
63.79
27.59
8.62
100

ตารางที่ 2 แสดงพฤติกรรมของนักศึกษา
จากตารางที่ 2 สารวจพฤติกรรมในการเรียนพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ได้ให้คาตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
เรียนของตนเอง ดังนี้ นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เคยขาดเรียนจานวน 27 คน (46.55%), ส่วนจะทาการบ้านทาร่วม กับ
เพื่ อ น จ านวน 30 คน (51.72%), นั ก ศึ ก ษาได้ มี ก ารรวมกลุ่ม ติ ว แบบนานๆครั้งช่ ว งใกล้ ส อบ จ านวน 36 คน
(70.37%), นั ก ศึ ก ษาเรี ย นรู้เ นื้อ หาสื่ อ สังคมออนไลน์ ยู ทู ปของอาจารย์ส่ว นมากตอนใกล้ส อบ จ านวน 38 คน
(65.52%) และเพื่อนนักศึกษามีส่วนการชักจูงในการเรียนสูงมาก จานวน 37 คน (63.79%)
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เจตคติของนักศึกษาที่มีต่อวิชาความน่าจะเป็นและสถิติ
ประเด็น
1.วิชาสถิติและความน่าจะเป็นเป็นวิชาที่น่าสนใจน่าเรียน
และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
2.สถิติและความน่าจะเป็นเป็นวิชาที่ยากและซักซ้อน
3.สถิติและความน่าจะเป็นเป็นวิชาที่น่าเบื่อหน่าย
4.นักศึกษารู้สึกทุกข์ทรมานทีต่ ้องเรียนวิชาสถิติและความ
น่าจะเป็น
5.นักศึกษาไม่ชอบอ่านหนังสือวิชาสถิติและความน่าจะเป็น
แต่ชอบเรียนรู้กับวีดีโอยูทูปการสอนของอาจารย์
6.นักศึกษารู้สึกสนุกกับการเรียนวิชาสถิติและความ
น่าจะเป็น
7.ถ้าสอบวิชาสถิติและความน่าจะเป็นแล้วได้คะแนนไม่ดี
นักศึกษาจะพยายามให้มากขึ้นเพือ่ ให้ได้คะแนนดีในครั้ง
ต่อไป
8.นักศึกษามีความรูส้ ึกกลัวมากเวลาเข้าเรียนวิชาสถิติและ
ความน่าจะเป็น
9.นักศึกษาอยากให้เพิ่มเวลาเรียนวิชาสถิติและความน่าจะ
เป็นให้มากขึ้น
10.นักศึกษาคิดว่าวิชาสถิติและความน่าจะเป็นไม่ยากเกิน
ความสามารถของข้าพเจ้า

4.03

S.D.
0.24

4.251
3.51
2.54

0.32
0.34
0.28

4.132

0.23

4.074

0.35

4.103

0.31

2.06
3.29

0.28
0.33

2.16

0.21

X

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักศึกษาที่มีต่อวิชาความน่าจะเป็นและสถิติ
เจตคติของนักศึกษาที่มีต่อวิชาสถิติและความน่าจะเป็น 1-2 และสถิติและความน่าจะเป็นธุรกิจพบว่า
นักศึกษาแสดงทัศนคติต่อวิชา ได้ให้คาตอบว่า สถิติและความน่าจะเป็นเป็นวิชาที่ยากและซักซ้อน X  4.25 เป็น
อันดับหนึ่ง รองลงมาคือ นักศึกษาไม่ชอบอ่านหนังสือวิชาสถิติและความน่าจะเป็นแต่ชอบเรียนรู้กับวิดีโอยูทูปการ
สอนของอาจารย์ X  4.13 เป็นอันดับที่สอง ต่อมาคือถ้าสอบวิชาสถิติและความน่าจะเป็นแล้วได้ คะแนนไม่ดี
นักศึกษาจะพยายามให้มากขึ้นเพื่อให้ได้คะแนนดีในครั้งต่อไป X  4.10 เป็นอันดับสาม และนักศึกษารู้สึกสนุกกับ
การเรียนวิชาสถิติและความน่าจะเป็น X  4.07 เป็นอันดับสี่ ดังตารางที่ 3
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เจตคติของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ผู้สอน
ประเด็น
1.ผู้สอนมีความตั้งใจในการสอนนักศึกษา
2.ผู้สอนมักจะพูดวกไปวนมาทาให้เกิดความสับสน
3.ผู้สอนมักจะชมเชยและให้กาลังใจกับนักศึกษา
4.ผู้สอนเป็นคนที่น่าเบื่อ
5.ผู้สอนมีความเอาใจใส่ดูแลนักศึกษาอย่างทั่วถึง
6.ผู้สอนมีเทคนิคในการสอนที่ดี
7.ผู้สอนช่วยให้นักศึกษามีความรู้กว้างขวางขึ้น
8.ผู้สอนทาให้นักศึกษาง่วงนอนในขณะเรียน
9.ผู้สอนทาให้นักศึกษารูส้ ึกผิดหวัง
10.ผู้สอนมีความรู้ความสามารถและสิ่งดีๆมากมาย
11.ผู้สอนเป็นคนที่ทาให้นักศึกษาไม่อยากเรียนวิชาสถิติและ
ความน่าจะเป็น
12.ผู้สอนเข้าใจและรู้ข้อสงสัยของนักศึกษา

4.33
1.23
3.45
2.11
3.964
4.083
3.84
2.38
1.91
3.54
1.33

S.D.
0.24
0.12
0.26
0.18
0.23
0.23
0.29
0.15
0.12
0.26
0.13

4.212

0.25

X

1

ตารางที่ 4 เจตคติของนักศึกษาทีม่ ีต่ออาจารย์ผสู้ อน
เจตคติของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์พบว่า นักศึกษาให้คาตอบ ผู้สอนมีความตั้งใจในการสอนนักศึกษา
X  4.33 เป็นอันดับที่หนึ่ง รองลงมาคือ ผู้สอนเข้าใจและรู้ข้อสงสัยของนั กศึก ษา X  4.21 เป็นอันดับที่ส อง
ต่อมาก็คือ ผู้สอนมีเทคนิคในการสอนที่ดี X  4.08 เป็นอันดับที่สาม และผู้สอนมีความเอาใจใส่ดูแลนักศึกษาอย่าง
ทั่วถึง ผู้สอนมีความเอาใจใส่ดูแลนักศึกษา X  3.96 เป็นอันดับที่สี่ ดังตารางที่ 4
บทสรุป
งานวิจัยนี้นาเสนอ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนที่ดีของวิชาสถิติและความน่าจะเป็น กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชธานี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2/2560 และ
1/2561 จานวน 58 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีของ
วิชาความน่าจะเป็นและสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจัยปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีของวิชาความน่าจะเป็นและสถิติได้จากนักศึกษามีเกรด
เฉลี่ยระดับปานกลาง 2.51-3.00 คิดเป็นร้อยละ 41.38, พฤติกรรมการเข้าการเรียนไม่ขาดเรียน คิดเป็นร้อยละ
46.55 , การทาการบ้านร่วมกับเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 51.72, การรวมกลุ่มติวของนักศึกษาช่วงใกล้สอบคิดเป็นร้อย
ละ 70.37, นักศึกษาจะเรียนรู้เนื้อหาสื่อสังคมออนไลน์ยูทูปของอาจารย์ช่วงใกล้สอบ คิดเป็นร้อยละ 65.52 และ
เพื่อนนักศึกษามีส่วนในการชักจูงในการเรียนสูงมาก 63.79
เจตคติของนักศึกษาต่อวิชาที่มีต่อวิชาความน่าจะเป็นและสถิติเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย 4
ลาดับ พบว่า วิชาสถิติและความน่าจะเป็นเป็นวิชาที่ยากและซักซ้อน(4.25), นักศึกษาไม่ชอบอ่านหนังสือวิชาสถิติ
และความน่าจะเป็นแต่ชอบเรียนรูก้ ับวีดีโอยูทูปการสอนของอาจารย์(4.13), ถ้าสอบวิชาสถิติและความน่าจะเป็นแล้ว
ได้คะแนนไม่ดีนักศึกษาจะพยายามให้มากขึ้น(4.10),นักศึกษารู้สึกสนุกกับการเรียนวิชาสถิติและความน่าจะเป็น
(4.07)
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เจตคติของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ผู้สอนวิชาความน่าจะเป็นและสถิติเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย
4 ลาดับ พบว่า ผู้สอนมีความตั้งใจในการสอนนักศึกษา(4.33), ผู้สอนเข้าใจและรู้ข้อสงสัยของนักศึกษา (4.21),
ผู้สอนมีเทคนิคในการสอนที่ดี(4.08) และผู้สอนมีความเอาใจใส่ดูแลนักศึกษาอย่างทั่วถึง ผู้สอนมีความเอาใจใส่ดูแล
นักศึกษา(3.96)
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคณจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชธานี และคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชธานี
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การเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนวิชาแคลคูลัส 3 โดยใช้โปรแกรม Geogebra
กรณีศึกษา นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
Increasement teaching efficiency Calculus III using Geogebra
Case study engineering Ratchathani university
จิรวัฒน์ ตั้งวันเจริญ1 รุจเรข อัศวจิตต์ภักดี2 และ กฤติกรณ์ ศรีโสภา3
บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ในวิชาแคลคูลัส 3 ระหว่างก่อนเรียน(ใช้วิธีการสอนแบบปกติ) กับหลังเรียน(วิธีใช้โปรแกรม
Geogebra) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานีชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 1/2561
จานวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แคลคูลัส3โดยใช้โปรแกรม
Geogebra เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความแปรปรวน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัยปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาวิธีโดยใช้โปรแกรม Geogebra(13.57) สูง
กว่าผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิธีการสอนแบบปกติ(7.64) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อการสอนของอาจารย์อยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ: คณิตศาสตร์วิศวกรรม , การเพิ่มประสิทธิภาพการสอน , Geogebra, แคลคูลัส

1

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
2
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Abstract
This article presents this study aimed to compare the achievement of students in the
faculty of engineering in engineering mathematics II during before studying the normal teaching
with after studying using Geogebra program. The sample of 22 students from the faculty of
engineering ratchathani university, 2nd year of the academic year 1/2018. Tools used in research
the planning of learning calculus using Geogebra's basic calculus. Test achievement the statistics
used for data analysis include average, value of the standard deviation, variance and t test
The findings appear achievement of using Geogebra program (13.57) higher achievement
to normal teaching methods(7.64), statistically significant at the 0.05 level and the level of student
satisfaction with the teaching at a high level.
Keywords: engineering mathematics , enhancement of teaching , Geogebra, calculus.
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คานา
แคลคูลัสเป็นคณิตศาสตร์วิชาหนึ่ง ประกอบด้วยเนื้อหาที่เป็นการสังเคราะห์ระหว่าง พีชคณิตและ
เรขาคณิต พื้นฐานของวิชาแคลคูลัสจะเกี่ยวข้องกับฟังก์ชันและกราฟ การเรียนการสอนวิชาแคลคูลัสควรมุ่งส่งเสริม
ผู้เรียนในด้านความเข้าใจให้มากขึ้น การศึกษาเนื้อหาวิชาแคลคูลัสที่ผ่านมาพบว่าการสอนวิชาแคลคูลัสมีเวลาจากัด
ในการเขียนกราฟหรือภาพประกอบอาจจะเขียนได้ไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร ทาให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาไม่หรือมีความ
เข้าใจเนื้อหาผิดพลาดได้ การเรียนที่จะประสบความสาเร็จต้องอาศัยเทคนิคการสอนที่ดีแล้วยังจาเป็นต้องอาศัย
เทคโนโลยีมาช่วยประกอบในการจัดการเรียนรู้ด้วย เพื่อทาให้การสอนคณิตศาสตร์นั้นน่าสนใจและเข้าถึงความคิด
รวบยอด ได้อย่างรวดเร็ว แคลคูลัส พัฒนามาจากพีชคณิต เรขาคณิต และปัญหาทางฟิสิกส์แคลคูลัสมีต้นกาเนิดจาก
สองแนวคิดหลัก ดังนี้ แนวคิดแรกคือ แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ (Differential Calculus) เป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยอัตราการ
เปลี่ยนแปลง และเกี่ยวข้องกับการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ ตัวอย่างเช่น การหา ความเร็ว ความเร่ง
หรือความชันของเส้นโค้งบนจุดที่กาหนดให้ทฤษฎีของอนุพันธ์หลายส่วนได้แรงบันดาลใจจากปัญหา ทางฟิสิกส์
แนวคิดที่สองคือ แคลคูลัสเชิงปริพันธ์ (Integral Calculus) เป็นทฤษฎีที่ได้จากการคานวณหาพื้นที่หรือปริมาตรของ
รูปทรงทางเรขาคณิตต่างๆ ทฤษฎีนี้ใช้กราฟของฟังก์ชันแทนรูปทรงทางเรขาคณิ ต และใช้ทฤษฎีปริพันธ์เป็นหลักใน
การคานวณหาพื้นที่และปริมาตร จากรูปที่1 การสร้างรูปทรงเรขาคณิตต่างๆเพื่อการศึกษาและทาความเข้าใจแบบ
เห็นภาพ

รูปที่ 1 รูปทรงเรขาคณิตแบบ 3 มิติ
จากปัญหาการเรียนการสอนวิชาแคลคูลัส 3 เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหาของวิชาแคลคูลัส3 จากรูป
ที่ 2 เป็นการหาจุดตัดของสมการกาลังสองกับเส้นตรง พร้อมหาจุดสูงสุดหรือจุดต่าสุด ซึ่งเป็นปัญหาเกิดจากการตัด
กันซ้อนทับกันบางรูปทรงที่ซับซ้อนทาให้ผู้เรียนต้องใช้การแก้ปัญหาที่ยุ่งยากเพื่อหาคาตอบ จึงต้องนาโปรแกรม
Geogebra มาช่วยให้แก้ปัญหาทาให้ผู้เรียนสนุกและเข้าใจมากยิ่งขึ้น
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รูปที่ 2 การหาค่าต่าสุดและค่าสูงสุดของฟังก์ชัน [2]
โปรแกรม Geogebra จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอดในเนื้อหาแคลคูลัสมากยิ่งขึ้น โปรแกรม
Geogebra เป็น ซอฟต์แวร์ไดนามิคทางคณิตศาสตร์ มาสร้างสื่อการสอน ซึ่งโปรแกรม Geogebra เป็นโปรแกรม
ประเภท ฟรีซอฟต์แวร์ที่มีการแปลเป็นภาษาต่างๆใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ผู้สอนสามารถนาไปใช้เป็นเครื่องมือ
เพื่อช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะสามารถนาเสนอ
ภาพเคลื่อนไหว มาใช้อธิบายเนื้อหายากๆให้เข้าใจได้ ง่ายขึ้น เช่น ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ เรขาคณิต พีชคณิต
ตรีโกณมิติ แคลคูลัส ฟิสิกส์(กลศาสตร์ แสง คลื่น) จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดมโนทัศน์และ เข้าใจในเนื้อหาที่ได้ศึกษามาก
ขึ้น ข้อดีจากหลายๆข้อของโปรแกรมนี้ จะช่วยการหาพื้นที่และปริมาตรทรงแบบต่างๆทั้งแบบ 2 มิติ (จากรูปที่ 3)
และ 3 มิติ ด้วยการอินทิเกรต 2 ชั้นและอินทิเกรต 3 ชั้น

รูปที่ 3 การหาพื้นที่ใต้เส้นโค้งของพาราโบลา[8]
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างวิธีการสอนแบบปกติ กับวิธีใช้โปรแกรม Geogebra
ในวิชาแคลคูลัส 3
2. เพื่อหาระดับความพึ่งพอใจของผู้เรียนต่ออาจารย์ผู้สอนหลังจากจัดกิจกรรมการเรียนด้วยโปรแกรม
Geogebra
วิธีการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ทาวิจัย
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาแคลคูลัส 3 โดยใช้โปรแกรม Geogebra เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่ออาจารย์ผู้สอน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ให้นักศึกษาทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ใ นการเรียน ก่อนเรียน(วิธีสอนปกติ) และหลั งเรีย น(วิ ธี ใ ช้
โปรแกรม Geogebra) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มตั วอย่าง
คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาแคลคูลัส 3 ภาคการศึกษา 1/2561 จานวน 22 คน
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลสารวจที่ได้รวบรวมจากแบบวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
ความแปรปรวน และการทดสอบค่าที การเปรียบเทียบระหว่างวิธีการสอนแบบปกติ กับวิธีใช้โปรแกรม Geogebra
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รูปที่ 4 เปรียบเทียบวิธีการสอนแบบปกติกับวิธีใช้โปรแกรม Geogebra [1]
จากรูปที่ 4 ขั้นตอนช่วงแรกเป็นวิธีเรียนแบบปกติ โดยอาจารย์แนะนาเข้าสู่บทเรียนและบรรยายเนื้อหา
แบ่งกลุ่มและมอบหมายโจทย์ หากนักศึกษามีข้อสงสัย อาจารย์อธิบาย หากไม่มีข้อสงสัย นัดทดสอบย่อยหลังจาก
เรียนรู้และทาการบ้านแล้ว ขั้นตอนช่วงสองเป็นวิธีเรียนแบบใช้โปรแกรม เริ่มต้นอาจารย์จะอธิบายการใช้โปรแกรม
การคานวณ และมอบหมายงานให้กั บนั กศึ กษาจากนั้ นให้นั กศึ กษาได้ทดลองการใช้โ ปรแกรมด้ วยตนเอง หาก
นักศึกษามีข้อสงสัย อาจารย์อธิบาย หากไม่มีข้อสงสัย นัดทดสอบย่อยหลังจากเรียนรู้และทาการบ้านแล้ว

1330

ขั้นตอนการวิจัย
1) กาหนดหัวข้อในการทดสอบ ในที่นี้คือหัวข้อการหาปริมาตรโดยการอินทิเกรตสามชั้นรูปทรงสามมิติ
2) ตรวจเนื้อหาและแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แคลคูลัส 3 โดยใช้โปรแกรม Geogebra เรื่อง การหา
ปริมาตรโดยการอินทิเกรตสามชั้น
3) ทดลองให้นักศึกษาที่เคยเรียนวิชานี้แล้วในภาคการศึกษาที่ผ่านมาทาการทดลองเรียนตามเงื่อนไขที่
กาหนด แล้วประเมินข้อเสนอแนะเพื่อปรับเนื้อหาการทดสอบและความเหมาะสมกับเวลาที่ใช้ในการทดสอบ
4) ทดสอบความรู้ก่อนเรียนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
5) ทดลองตามเงื่อนไข โดยให้นักศึกษาฝึกการใช้โปรแกรม Geogebra ตามขั้นตอนของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ให้โจทย์ทดสอบเป็นรายบุคคล
6) ทดสอบความรู้หลังเรียน นาคะแนนที่ได้จากวิธีสอนปกติและวิธีเรียนจากโปรแกรม Geogebra มา
คานวณ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
7) นักศึกษาประเมินความพึงพอใจในการเรียนการสอนโดยวิธีเรียนจากโปรแกรม Geogebra
ตัวอย่างโจทย์ปัญหา
จ ง ห า ค่ า

 ( x

2

 y 2 )dV เ มื่ อ G เ ป็ น ท ร ง ตั นที่ ถู กปิ ด ล้ อม ด้ า น ล่ า ง ด้ ว ย กร วย กล ม ต ร ง

G

z  x 2  y 2 ด้วยบนด้วยระนาบ z  2

1) ใช้โปรแกรม Geogebra วาดรูปทรงกรวยกลม(สีเขียว)และระนาบ(สีชมพู) และหาพื้นผิวที่สัมพันธ์กัน จากรูปที่ 5

รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ของพื้นผิวทรงกรวยกลมและระนาบ
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2) หาพื้นที่ผิวบริเวณตัดกันและจุดตัด จากรูปที่ 6

รูปที่ 6 พื้นที่ผิวบริเวณตัดกันและหาจุดตัด
จากรูปที่ 6 ระหว่างแกน xy เป็นรูปวงกลมรัศมีเท่ากับ 2 และรูปทรงด้านแกน z พื้นผิวด้านล่างเป็นกรวย
2
2
กลม z  x  y และพื้นผิวด้านบนเป็นระนาบ z  2 ดังความสัมพันธ์ต่อไปนี้

G  {( x, y, z ) | 2  x  2, 4  x 2  y  4  x 2 , x2  y 2  z  2}

3) เปลี่ยนระบบพิกัดทรงกระบอก
2
2
2
2
2
เมื่อ r  x  y , x  y  r
G  {( r , , z ) | 0  r  2,0    2 , r  z  2}
4) เปลี่ยนลิมิตการอินทิเกรตเป็นพิกัดทรงกระบอก

 ( x

2 2 2
2

 y )dV 
2

G

 (r )rdzdrd
2

0 0 r

5) ทาการอินทิเกรตได้ผลดังนี้
2 2 2


00 r

(r 2 )rdzdrd 

16
5
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ผลการวิจัย
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีสมมติฐาน ดังนี้
H0 : คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนไม่แตกต่างจากคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
H1 : คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมากกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
โดยใช้ ก ารทดสอบแบบ t-test ที่ ร ะดั บ นั ย สาคัญ 0.05 เมื่ อ ไม่ ทราบค่า ส่ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐานของ
ประชากร ซึ่งผลของค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมถึงค่าการวิเคราะห์ทางสถิติสรุปได้ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการคานวณก่อนเรียน
รายการ
วิธีสอนปกติ
วิธีใช้โปรแกรม

n
22
22

ค่าเฉลี่ย
7.64
13.57

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.56
3.13

t
8.87

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์มีค่า t =8.87 ซึ่งตกอยู่บริเวณปฏิเสธ H0 ที่ระดับนัยสาคัญ   0.05
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนวิธีใช้โปรแกรม GeoGebra มากกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนวิธีสอนปกติ
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในงานวิจัยนี้การประเมินระดับความพึงพอใจต่ออาจารย์ผู้สอนใช้แบบทดสอบถามแบ่งเป็น 9 ด้าน การ
แปลความหมายค่าเฉลี่ย ผู้วิจัยได้กาหนดไว้ 5 ระดับ โดยกาหนดให้คะแนนระหว่าง 1-5 มาหาค่าเฉลี่ยใช้เกณฑ์ดังนี้
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ระดับของปัจจัย
1.00-1.50
น้อยที่สุด
1.51-2.50
น้อย
2.51-3.50
ปานกลาง
3.51-4.50
มาก
4.51-5.00
มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการสอนที่ได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อการสอนของอาจารย์ ดังแสดงในตารางที่ 2
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รายการประเมิน
การแปลความหมาย
x
S.D.
1.กาหนดวัตถุประสงค์การสอนชัดเจน
4.54
0.45
มากที่สุด
2.การเตรียมเอกสารการสอน
4.75
0.89
มากที่สุด
3.ความสามารถในการ ถ่ายทอดเนื้อหา
4.26
0.25
มาก
4.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
4.32
0.65
มาก
5.มีการใช้โสตทัศนูปกรณ์ได้ดีมีการสื่อการเรียนการสอนที่
4.31
0.32
มาก
เหมาะสมและใช้เทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้
6.วิธีการสอนกระตุ้นให้ผเู้ รียนคิดค้นคว้าและสร้างบรรยากาศให้
4.23
0.25
มาก
เกิดการเรียนรู้
7.การประเมินผลการเรียน ได้แก่ ข้อสอบการทารายงาน
4.59
0.44
มากที่สุด
การอภิปราย เป็นต้น มีรูปแบบที่ชัดเจนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
8.เนื้อหาเป็นประโยชนและนาไปได้
4.32
0.39
มาก
9.ความเหมาะสมของเนื้อหากับเวลา
4.45
0.24
มาก
รวม
4.42 0.43
มาก
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการสอน
บทสรุป
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนวิธีใช้โปรแกรม GeoGebra มีค่าสูงกว่า ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนวิธีสอน
แบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้และพบว่า คะแนน
เฉลี่ยการทาแบบทดสอบของวิธีใช้โปรแกรม (13.57) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของวิธีสอนแบบปกติ (7.64) คะแนนเต็ม
20 แสดงว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GeoGebra เรื่อง แคลคูลัส เบื้องต้น สามารถ
ช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสูงกว่าวิธีการสอนแบบปกติ ทั้งนี้ เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
โปรแกรม GeoGebra นั้นได้ผ่านการจัดกิจกรรม การเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน มีการทดลองและนาสื่อคอมพิวเตอร์
มาใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยใช้กลยุทธ์ต่างๆไม่ว่าเป็นการเรียนแบบร่วมมือ โดยมีการแบ่งกลุ่มผู้เรียน
ออกเป็นกลุ่มเล็กๆ และสมาชิกภายใน กลุ่มมีความสามารถแตกต่างกั น มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการ
ช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันและมีความรับผิดชอบร่วมกันทั้งในส่วนของตนเองและส่วนรวม ซึ่งเห็นได้ว่าการใช้
สื่อคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรม ต่างๆมาประยุกต์เข้ากับวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยในส่วนของโปรแกรม
GeoGebra ลักษณะเด่นของการแสดงเป็นแบบพลวัต ซึ่งช่วยอธิบายหรือแสดงให้ผู้เรียนเห็นภาพและสามารถคิด
วิเคราะห์ เข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ส่งผลให้คะแนนความพึงพอใจในการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนอยู่ในระดับ
มาก
ข้อเสนอแนะ
ผู้สอนต้องมีความพร้อมในด้านต่างๆ กล่าวคือต้องมีความรู้ความสามารถในด้าน คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ
โปรแกรม GeoGebra ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างใหม่สาหรับในประเทศไทย และมีความซับซ้อนอยู่บ้าง อีกทั้งข้อมูล
คู่มือต่างๆในภาษาไทยยังมีน้อย ผู้สอนควรจะมีการเตรียมพร้อมในการแสดงสื่อให้ผู้เรียนดูหน้าชั้นเรียนได้ เนื่องจาก
บางครั้ งนั ก เรี ย นเกิ ด ความสงสั ย และต้ อ งการให้ ผู้ ส อนแสดงให้ ดู ใ นการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนโดยใช้
สื่อคอมพิวเตอร์ ควรเลือกเนื้อหาและออกแบบ สื่อคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องเหมาะสม เนื่องจากสื่อคอมพิวเตอร์ช่วย
ในกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ได้ทดลอง ค้นคว้าด้วยตนเอง รวมทั้งได้สรุปความคิดรวบยอด
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การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
SDS Learning สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
The development of creative skills in science by using the learning
management model SDS Learning for mathayomsuksa 2
ธัญญากาญจน์ จันโอ1 และ อังคาร อินทนิล2
Thanyakan Jan-O1 and Angkan Intanin2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) โดยวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบ SDS Learning กลุ่มเป้าหมาย คือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 จานวน 16 คน ในโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2/2561
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ "SDS Learning" 2) แบบประเมินประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนรู้เพื่อทดสอบทักษะความคิดสร้างสรรค์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า คะแนนจากแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนโดยรวมทั้ง 4 ด้าน คือ
ความคล่องในการคิด ความยืนหยุ่นในการคิด ความริเริ่มในการคิดและความคิดละเอียดลออของนักเรียนคิดเป็น คิด
เป็นร้อยละ 83.43 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 70 แสดงให้เห็นว่า หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SDS learning สามารถพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนได้ซึ่งมีคะแนน
รวม และร้อยละของคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ร้อยละ70 ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
รูปแบบ SDS learning ที่ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน ให้ดีขึ้น ทั้งนี้ยังช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด
กล้าคิด กล้าแสดง ความคิดเห็น คิดแปลก คิดใหม่ อีกทั้ง ผู้เรียนยัง มีอิสระในการคิดเป็นรายบุคคล
คาสาคัญ : ทักษะความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ SDS Learning
แผนการจัดการเรียนรู้ SDS Learning
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Abstract
This classroom action research is aimed to develop creativity skills, in science course
using “SDS learning” learning management, with target is 16 students in Mathayomsuksa 2 students
in Sam Kha Sawangwit School Karasin Province. The tools used in this research were 1) Learning
Management Model "SDS Learning" 2) Learning Management Efficiency Assessment Form to test
creative skills. The statistics used in data analysis were mean, percentage, mean and standard
deviation.
The research found that Score from the creative evaluation form Of students, including
4 aspects Is the fluency of thinking Flexibility in thinking Initiative and thoughtful thinking of students
is thought of as Accounted for 83.43 percent, which is higher than the set criteria of 70 percent
show that After organizing learning activities using the SDS learning model, students can develop
their creative skills with a total score. And the percentage of the score is higher than the set
threshold of 70 percent Which may be the result of organizing learning activities in the form of SDS
learning that helps develop the creativity of the learners, which also helps motivate students to
practice thinking, daring to think, express opinions, think strange, think again Both learners are free
to think individually.
Keyword : Creative skills/ Learning in the 21st century the learning management model SDS
Learning Learning management SDS Learning
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บทนา
ในสภาพการณ์ปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและคาดไม่ถึงส่งผลให้การดาเนินชีวิตของบุคคลในสังคมเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
ประเทศไทยจาเป็นต้องเร่งเสริมสร้างขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพของบุ คคลเพื่อให้รู้เท่าทันและสามารถ
ดารงชีพได้อย่างสันติสุขในสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาปัจจัยสาคัญที่จะนาไปสู่การเสริมสร้างสมรรถนะ
ของบุคคลและสังคมไทยในส่วนร่วมคือการศึกษาโดยต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพชีวิตจริงในสังคม
ปัจจุบัน พร้อมทั้งมุ่งพัฒนาผู้เ รีย นให้มีความสมดุลทั้ ง ความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความ
รับผิดชอบต่อสังคมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้
กล่าวถึงการจัดการศึกษาว่าจะต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นทั้ง “คนดี คนเก่ง และมี
ความสุข” โดยต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่สาคัญประการหนึ่ง ซึ่งเป็นเป้าหมายของกระบวนการเรียนรู้
คือ มีความคิดสร้างสรรค์ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงกาหนดให้สถานศึกษาวางแนวทางการ
จั ด กระบวนการเรีย นรู้โ ดยเน้ น พัฒ นาสมรรถนะสาคัญของผู้เรีย น 5 ประการ หนึ่ งในสมรรถนะสาคัญนั้ น คื อ
ความสามารถในการคิ ด ได้ แ ก่ คิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด สั ง เคราะห์ คิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ คิ ด สร้ า งสรรค์
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ซึ่งการศึกษาเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งจาเป็นในสังคมปัจจุบัน เพราะสังคม
มีการเปลี่ยนแปลงและมีปัญหาใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา เด็กจึงต้องได้รับการฝึกฝนให้รู้จักการ คิดใหม่ๆ เพื่อนาไปใช้
ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ต้องพบในชีวิตประจาวัน (อารี สัณหฉวี, 2540) ด้วยเหตุนี้ จึงควรจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ให้อิสระแก่เด็กในการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กกล้าแสดงออก โดยจัด กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาตนเองในด้าน
การใช้ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์
ในระบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยในขณะนี้ประสบปัญหาในเรื่องการจัดกิจกรรม การ
เรียนการสอนที่ไม่ได้เน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดอย่างสม่าเสมอส่วนใหญ่มักจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นความรู้ในเนื้อหาวิชาไม่ค่อยได้เน้นการพัฒนาทักษะการคิดเท่าที่ควรซึ่งจะเห็นได้จากผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษาทุกสังกัดในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจาแนกเป็นรายมาตรฐานโดยรวมของประเทศพบว่า
มาตรฐานด้านผู้เรียนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินให้อยู่ในระดับพอใช้มีจานวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของจานวน
สถานศึ ก ษาทั้ ง หมดเมื่ อ พิ จ ารณาในมาตรฐานที่ 4 ผู้ เ รี ย นมี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์พบว่าสถานศึกษาที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับควร
ปรับปรุงร้อยละ 11 และระดับพอใช้ร้อยละ 78 (วิเชียร เกตุสิงห์, 2548) ทาให้นักเรียนไม่สามารถนาข้อมูลความรู้ที่
ได้รับจากการเรียนการสอนไปคิดสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ที่แตกต่างจากการเรียนรู้ภายในห้องเรียนได้
ในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้านและมีการแข่งขันตลอดเวลา จึงต้องสร้างและพัฒนาคนให้
คุณภาพให้มีภูมิรู้เท่าทันโลก ที่สามารถคิดเป็นทาเป็นมีเหตุมีผล และสิ่งสาคัญที่สุดคือการให้การศึกษาที่ต้องการ
พัฒนาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการทางสมองที่ทาให้เกิดสิ่งแปลกใหม่อย่างมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีที่แปลกใหม่ ล้วนแต่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ จึงเป็นสิ่งสาคัญเป็นอย่างมาก หากได้ รับการ
พัฒนาที่ถูกต้องและเหมาะสม ก็จะทาให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติได้ดียิ่งขึ้น
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จากการศึก ษางานวิ จั ยเกี่ ยวกั บแนวทางในการพั ฒ นาความคิด สร้างสรรค์ผู้วิ จัย ได้ศึ กษางานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง พบว่างานวิจัยส่วนใหญ่จะนาแบบฝึกทักษะ ชุดฝึกทักษะ หรือ ชุดกิจกรรม มาใช้การพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้แบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SDS Learning
เพื่อพัฒนาให้นักเรียน เกิดทักษะและมีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการปูพื้นฐาน ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เกิดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อไปสู่การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานในระดับชั้นต่อ ๆ
ไป
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนทั้ง 4 ด้าน คือ คิดคล่องแคล่ว
คิดริเริ่ม คิดยืดหยุ่น คิดละเอียดลออ โดยได้จัดทารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SDS Learning ขึ้นมาเพื่อพัฒนา
ทั ก ษะความคิ ด สร้ า งสรรค์ เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นได้ เ กิ ด แนวทางน าไปสู่ก ระบวนการแก้ ปั ญหาและเกิ ด ความคิ ด เชิง
สร้างสรรค์ มีความคิดที่หลากหลายแปลกใหม่ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะที่จาเป็นต่อไป ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
การพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยในศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ SDS Learning
สมมติฐานการวิจัย
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ SDS learning หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน
กรอบแนวคิดของการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SDS Learning

ตัวแปรตาม
ผลการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 1
ห้อง นักเรียนชายจานวน 10 คน นักเรียนหญิงจานวน 6 คน รวมนักเรียนทั้งหมด 16 คน (เลือกกลุ่มเป้าหมาย
แบบเจาะจง)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่องมือใช้ในการทดลอง
แผนการจัดการเรียนรู้ของกลุ่ มทดลอง เป็นแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SDS Learning มี
ขั้นการสอน 3 ขั้น คือ 1) ขั้น S (Start) คือ เตรียมความพร้อมของผู้เรียน ทางด้านร่างกาย สติปัญญา ด้วยกิจกรรม
นาเข้าสู่บทเรียนและครูผู้สอนก็เริ่มสอดแทรกเนื้อหาการสอนในบทเรียนร่วมกับมีสื่อการสอนประกอบ
2) ขั้น D (Doing) คือ ครูผู้สอนเริ่มให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลและลงมือปฏิบัติ
3) ขั้น S (Show) คือ ครูผู้สอนให้ตัวแทนในแต่ละกลุ่มสรุ ปเนื้ อหาที่ได้รับ จากกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ พร้อมกับครูผู้สอนสรุปเนื้อหาโดยใช้เทคนิคคาถามก้นร้อนพร้อมกันทั้งห้อง และเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ถามข้อสงสัยเกี่ยวเนื้อหาที่ผู้เรียนยังไม่เข้าใจ เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง
ดิน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 จานวน 3 ครั้ง ใช้เวลารวม 3 คาบ คาบละ 50 นาที
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบประเมิ น ทั ก ษะความคิ ด สร้ า งสรรค์ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ SDS learning รายวิ ช า
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบประสาท ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วิธีการหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. นาแบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยแล้วนามาปรับปรุง
แก้ไข้ จากนั้นนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านพิจารราความเหมาะสมของเกณฑ์ในการให้คะแนนและความชัดเจนของ
ภาษาที่ใช้แล้วนาไปปรับปรุงแก้ไข
2. นาแบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ ไปทดลองใช้ (Try out) ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหา
ข้อบกพร่องของการใช้แบบประเมินในการจัดการเรียนการสอน
3. นาไปปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์แล้วนามาใช้เก็บข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนต่อไป
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยเป็นเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระพื้นฐานรายวิชา ว 21102
วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ดิน
ขอบเขตด้านระยะเวลาการทดลอง
ผู้วิจัยดาเนินการวิจยั ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ตามรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้แบบ SDS
Learning ระยะเวลาในการทดลองใช้เวลาสอน 3 ครั้ง ใช้เวลารวม 3 คาบ คาบละ 50 นาที
ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย
ตัวแปรต้น คือ รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ SDS Learning
ตัวแปรตาม คือ นักเรียนมีผลการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน โดยใช้รูปแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้ SDS Learning
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. แบบแผนการทดลอง
ผู้วิจัยดาเนินการวิจัยโดยใช้แบบแผนการทดลอง แบบการศึกษาเฉพาะกรณีโดยการทดลองหนึ่งครั้ง
(One-Shot case study)
2. ขั้นตอนในการทดลอง
2.1 ผู้วิจัยนาแผนการจัดการเรียนรู้ SDS Learning เรื่อง ดิน โดยผู้วิจัยเป็นผู้ทดลองด้วยตนเอง
2.2 ผู้วิจัยได้ดาเนินการจัดกิจกรรม โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ SDS Learning ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น จานวน 3 คาบ เวลา 150 นาที
2.3 เมื่ อ สิ้ น สุ ดการทดลองผู้วิ จัย ดาเนิ นการประเมิน ทั กษะความคิด สร้า งสรรค์ หลั งการจัด
กิจกรรมโดยใช้แบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยผู้วิจัยเป็นผู้ประเมินด้วยตนเอง
สถิติที่ใช้ในการวิจัยข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีทางสถิติ ดังนี้
1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ
1.1 วิเคราะห์หาค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหา รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SDS learning
แบบประเมิ น ทั ก ษะความคิ ด สร้ า งสรรค์ โดยพิ จ ารณาจากค่ า ดั ชนี ค วามสอดคล้ อ งของผู้ เ ชี่ ย วชาญ (Index of
Consistency: IOC)
2. สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
2.1 วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) จากคะแนนแบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์
2.2 วิเคราะห์หาร้อยละ
2.3 วิเคราะห์หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การวิเคราะห์ข้อมูล
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยในครั้งนี้ เป็นการนาเสนอความสอดคล้องระหว่าง
พฤติกรรมที่ต้องการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์กับวัตถุประสงค์วิจัย และความสอดคล้อง ระหว่างพฤติกรรมที่
ต้องการพัฒนาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบ SDS learning รวมถึงผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนแบบ
ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนสามขา
สว่างวิทย์ ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูล นาเสนอผลการวิจัย ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์
ตอนที่ 1 ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ SDS Learning ในการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ จานวน 16 คน
ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์
คิดริเริ่ม
คิดยืดหยุ่น
คิดละเอียดละออ
ผลรวม
42
39
41
ร้อยละ
87.5
81.25
85.42
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.50
0.48
1.00
ค่าเฉลี่ย
2.62
2.67
2.69
มีนักเรียนทีผ่านเกณฑ์จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 100
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คิดคล่องแคล่ว
43
89.58
0.51
2.43

จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนมีคะแนนทักษะความคิดสร้างสรรค์เฉลี่ย เท่ากับ 10.37 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 12 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.43 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 70 และผลรวมคะแนนทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ คิดเป็นคะแนนเต็มด้านละ 48 คะแนน ได้ผลรวมและคิดเป็นร้ อยละดังนี้ คิดริเริ่ม ผลรวม
คะแนน 42 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.5 คิดละเอียดลออ ผลรวมคะแนน 39 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.25 คิด
ยืดหยุ่น ผลรวมคะแนน 41 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.42 คิดคล่องแคล่ว ผลรวมคะแนน 43 คะแนนคิดเป็นร้อย
ละ 89.58
สรุปผลการวิจัย
นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2/1 ที่ ไ ด้ รั บ การสอนรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ SDS Learning พบว่ า
นักเรียนมีคะแนนทักษะความคิดสร้างสรรค์เฉลี่ย เท่ากับ 10.37 คะแนน จากคะแนนเต็ม 12 คะแนน คิดเป็นร้อยละ
83.43 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 75 และผลรวมคะแนนทักษะความคิดสร้างสรรค์ คิดเป็นคะแนนเต็มด้าน
ละ 48 คะแนน ได้ผลรวมและคิดเป็นร้อยละดังนี้ คิดริเริ่ม ผลรวมคะแนน 42 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.5 คิด
ละเอียดลออ ผลรวมคะแนน 39 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.25 คิดยืดหยุ่น ผลรวมคะแนน 41 คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ 85.42 คิดคล่องแคล่ว ผลรวมคะแนน 43 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 89.58
อภิปรายผล
การอภิปรายผลของผลการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SDS
Learning สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ มีประเด็นสามารถนามาอภิปรายผลได้
ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ พบว่า นักเรียนมีคะแนนทักษะความคิด
สร้างสรรค์เฉลี่ย เท่ากับ 10.37 คะแนน จากคะแนนเต็ม 12 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.43 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
คือ ร้อยละ 75 หมายความว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ SDS Learning สามารถพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนได้ซึ่งมีคะแนนรวม และร้อยละของคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ร้อยละ75 ซึ่งจะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยทั้ง 4
ด้านสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ แต่จะเห็นว่าด้านความคิดยืดหยุ่นจะน้อยที่สุด และค่าเฉลี่ยด้านความคิดริเริ่ม จะมีค่าสูง
ที่สุด อาจเป็นเพราะกิจกรรมการสอนขั้นลงมือปฏิบัติมีเวลาที่จากัด ส่งผลให้ด้านความคิดยืดหยุ่นมีค่าเฉลี่ยน้อย แต่
ด้านคิดความคล่องแคล่ว จะมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอาจเป็นเพราะกิจกรรมการสอนขั้นแสดง มีเวลาที่เหมาะสม เน้นให้
นักเรียนเกิดกระบวนการคิดในการตอบคาถาม มีความคิดเป็นขั้นเป็นตอนสามารถวางแผนการทางานหรือนาเสนอ
ความรู้ของตนให้ผู้อื่นเข้าใจได้ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี Guilford รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ตาม
แนวคิดของกิลฟอร์ดเป็นรูปแบบการสอนที่ผู้เขียนได้พัฒนาขึ้นโดยใช้แนวคิดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็น
ศูนย์กลาง และทฤษฎีรูปแบบโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด (Guilford’s structure of Intellect Model)
มาสรุปเป็นกรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด เพื่อ
เสริมสร้างและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยมีขั้นตอนในการพัฒนารูปแบบแบ่งเป็น
2 ขั้นตอนดังนี้ 2
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ขั้นตอนที่ 1 การสร้างกรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการสอน ศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับปัญหา
การศึกษาและประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนามาสรุปเป็นกรอบแนวคิดการพั ฒนา
รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด
ขั้ น ตอนที่ 2 การสร้ า งรูป แบบการสอน โดยก าหนดองค์ ป ระกอบของรู ปแบบการสอน เพื่ อ พั ฒ นา
ความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด และการสร้างเอกสารประกอบรูปแบบการสอน เพื่อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด ประกอบด้วย คู่มือการใช้รูปแบบการสอน และแผนการจัดการเรียนรู้
จากผลการวิจัยแสดงว่า การสอนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ SDS Learning ที่ช่วยพัฒนาความคิ ด
สร้างสรรค์ของผู้เรียน ให้ดีขึ้น ทั้งนี้ยังช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด กล้าคิด กล้าแสดง ความคิดเห็น คิดแปลก
คิดใหม่ อีกทั้ง ผู้เรียนยัง มีอิสระในการคิดเป็นรายบุคคลทาให้นักเรียนมีทักษะความคิดสร้างสรรค์ที่ดีขึ้น นอกจาก
จะเน้นการทากิจกรรมเป็นรายบุคคล ที่ประเมินคะแนนเป็นรายบุคคลแล้ว การเสริมแรงก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วย
ให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น การจั ด กิ จ กรรมการสอนรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ SDS Learning ท าให้ เ ห็ น
ความก้าวหน้าของตนเองและความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคลได้อย่างชัดเจนอีกด้วย
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านเนื้อหาให้ เหมาะสมกับวัย
พิจารณาระดับความคิดสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียนและพิจารณากิจกรรมที่ใช้ ให้พอดีกับ
จานวนชัว่ โมงเรียน
2. จากผลการวิ จั ย พบว่ า นั ก เรี ย นมี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ห ลั งเรี ย นสู งกว่ า ก่ อ นเรี ย น แต่ ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ด้านความคิดยืดหยุ่น มีพัฒนาการที่ต่ากว่าด้านอื่น ๆ ดังนั้น ในการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนควรกระตุ้นให้
นักเรียนคิดอย่างอิสระ คิดให้หลากหลายทิศทาง หลากหลายประเภท ไม่ซ้ากัน ในขณะที่คนซึ่งไม่มีความคิดยืดหยุ่น
จะคิดได้เพียงทิศทางเดียวหรือประเภทเดียว ครูควรส่งเสริมให้นักเรียนกล้าคิด โดยไม่กลัวว่าความคิดของตนนั้นจะ
ถูกหรือผิด ทาให้นักเรียนมีพัฒนาการความคิดยืดหยุ่นมากขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะอื่น
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การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
Sugar Learning สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
The development of creative skills in science by using the instrument
Sugar Learning model for mathayomsuksa 2
พณัฐดา รูปชาติ1 ราตรี ทองจรัส1 พิมนภา หัสจันทอง1 และ วันวิสาข์ เพาะเจริญ2
Panatda Rubchat1, Ratree Thongjarat1, Pimnapa Hatchantongand1 and
Wanwisa Pohjaroen2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบ Sugar learning 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ที่มี่ต่อรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบ Sugar learning กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 20 คน โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม อาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ Sugar Learning 2) แบบประเมินทักษะ
ความคิ ด สร้ างสรรค์ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนั ก เรีย นที่ มี ต่อ รูป แบบการจั ดการเรีย นรู้ แบบ Sugar
learning สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละ
ผลการวิจัย พบว่า 1) การจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบ Sugar Learning สามารถพัฒนาทักษะความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 94.97 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 75 2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบ Sugar Learning ในชั้นเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 5.00)
คาสาคัญ : ทักษะความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Sugar learning ความพึงพอใจ
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ABSTRACT
The purposes of this study were to investigate: 1) to develop creative skills by using a
learning management Sugar learning model 2) for a study of student satisfaction Matthayomsuksa
2/1 the target group in this study is that students at 2/1 second semester of academic year 2561,
20 people in Mahachaipittayakom school, Somdet District, Kalasin Province. The instrument used
in this study were 1) lesson plans by using a learning management Sugar Learning 2) Evaluate of
Creative skills, 3) the satisfaction of student with Sugar Learning Model. The statistics used in this
study were average value ( X ), standard deviation (S.D.) and percentage.
The finding were as follows : 1) Learning management by Sugar Learning Model can
develop students' creative skills 94.97 percent which is higher than the set criteria is 75 percent. 2)
Students were satisfied with the use of the Sugar Learning Model in the classroom at the highest
level (average value was 5.00).
Keyword : Creative skills , Sugar Learning Model , Satisfaction

1346

บทนา
ในปั จ จุ บั น โลกของเราถู ก พั ฒ นาตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น เป็ น ผลมาจากความก้ า วหน้ า ทางด้ า น
Technology และนวัตกรรมต่าง ๆที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้เราทุกคนได้ก้าวเข้ามาสู่ศตวรรษที่
21 อย่างเต็มตัวซึ่งเป็นยุคที่ Digital Technology เข้ามามีบทบาทอย่างมากกับชีวิตของเราทุกคนไม่เว้นแม้แต่ตัว
ของนักเรียนก็ตาม สิ่งเหล่านี้มีผลต่อนักเรียนในทุก ๆแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเรื่องพัฒนาการในการเรียนรู้ต่อสิ่ง
ต่าง ๆ รอบตัว การเพิ่มศักยภาพในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ หรือแม้แต่เพิ่ มทักษะในการช่วยเหลือตัวเองของ
นั ก เรี ย นทั้ งจากห้ อ งเรี ย นและจากชี วิ ต ประจ าวั น ซึ่ งเราจะพบว่ า Technology นั้ น เกี่ ย วข้ อ งกั บ เราทุ ก คนอยู่
ตลอดเวลา (บริติช เคานซิล, 2561)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 ได้สรุปความเป็นมา
ของ การศึกษาไทยในอดีต เน้นให้ความสาคัญกับการท่องจา ผู้เรียนไม่ได้รับการฝึกฝน การคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล การวัดและประเมินผลก็มุ่งเน้นตัวความรู้ ความจามากกว่า การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ จึงทาให้ผู้เรียนไม่
ค่อยมี ความสุข ค่อนข้างเครียด วิตกกังวลสูง ไม่มีทัก ษะในการ ประยุกต์ความรู้ไปใช้แก้ปัญหา ตลอดจนไม่ค่อยมี
ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ เมื่อเปรียบเทียบกับ ประเทศเพื่อนบ้านใน เอเชีย พบว่ามีคุณภาพ ด้อยกว่าเพื่อนบ้านมาก
(ฝ่ายวิชาการ สานัก พิมพ์เดอะบุคส์ , 2546) จากรายงานการจัดการศึกษา ที่ผ่านมา พบว่าครูผู้สอนส่วนใหญ่ ยัง
จัดการเรียนรู้ใน ลักษณะเน้นเนื้อหาความจา (Passive Learning) มากกว่า การเรียนรู้ที่ผู้เรียนลงมือกระทาด้วย
ตนเอง (Active Learning) ซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้การศึกษาไทยไม่ ประสบความสาเร็จด้านคุณภาพผู้เรียน
(สถาพร พฤฑฒิกุล. 2555)
จากการสังเกตการปฏิบั ติงานวิชาชีพครู 2 ที่ผ่าน มา ผู้วิจัยได้ทาการสังเกตและสัมภาษณ์นักเรียน
ครูผู้สอน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า สาเหตุที่นักเรียนขาด ความคิดสร้างสรรค์ เพราะนักเรียนไม่มีโอกาส
แสดงออกทาง ความคิด ไม่อยากคิด ไม่อยากเรียน ไม่กล้าแสดงออก และ ไม่กระตือรือร้นในการทากิจกรรม อีกทั้ง
ครูผู้สอนยังขาด เทคนิคการสอน เนื่องจากสอนแต่เนื้อหาวิชาในหนังสือเรียน เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ
บรรยาย ครูและนักเรียน ไม่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน ชั้นเรียน จึงส่งผลให้นักเรียน
ขาดความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และที่สาคัญนักเรียนไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้ไปใช้ใน ชีวิตประจาวันได้ ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงจัดทารูปแบบการจัดการ เรียนรู้แบบ Sugar Learning ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบ หนึ่งมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน เพราะรูปแบบดังกล่าว ช่วยพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็น ทักษะความคิดริเริ่ม ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ จากปัญหาและ
ความสาคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึง มองเห็นความสาคัญที่จะพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรี ย นรู้แ บบ Sugar Learning เรื่ อ ง ระบบประสาท ส าหรับ นัก เรียนชั้ นมั ธยมศึก ษาปีที่ 2 เพื่ อ เป็ น แนวทางใน
การศึกษาและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ต่อไป
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนทั้ง 4 ด้าน คือ คิดคล่องแคล่ว
คิดริเริ่ม คิดยืดหยุ่น คิดละเอียดลออ โดยได้จัดทารู ปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Sugar learning ขึ้นมาเพื่อพัฒนา
ทั ก ษะความคิ ด สร้ า งสรรค์ เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นได้ เ กิ ด แนวทางน าไปสู่ก ระบวนการแก้ ปั ญหาและเกิ ด ความคิ ด เชิง
สร้างสรรค์ มีความคิดที่หลากหลายแปลกใหม่ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะที่จาเป็นต่อไป ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
การพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยในศตวรรษที่ 21
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ Sugar learning
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ Sugar learning
สมมติฐานการวิจัย
ในการวิจัยเรื่อง ผลการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Sugar
learning รายวิชาวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม ผู้วิจัยกาหนด
สมมติฐานไว้ดังนี้
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ Sugar learning สามารถพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ได้
2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ Sugar learning ทาให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน
อยู่ในระดับมากที่สุด

กรอบแนวคิดการวิจัย

รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบ
Sugar learning

1.ผลการพัฒนาทักษะความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนโดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบ Sugar Learning
2. ผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้แบบSugar Learning

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 จานวน 20 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมหาไชย
พิทยาคม (เลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1.เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3ท่าน ค่า IOC มีค่าเท่ากับ 1
สามารถนามาใช้ได้อย่างมีคุณภาพ
1.1 แผนการจั ด การเรีย นรู้ Sugar learning รายวิ ชาวิ ท ยาศาสตร์ เรื่ อ งระบบประสาท ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ Sugar learning มีขั้นการสอน 5 ขั้น คือ 1) ขั้นเตรียม 2) ขั้น
ความรู้ 3) ขั้นกิจกรรม 4) ขั้นนาเสนอ 5) ขั้นประเมิน จานวน 2 คาบ เวลา 100 นาที
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 แบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ Sugar learning รายวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบประสาท ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการ จัดการเรียนรู้ Sugar learning
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยนาแผนการจัดการเรียนรู้ Sugar learning
1. เรื่อง ระบบประสาท โดยผู้วิจัยได้ทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2. ผู้วิจัยได้ดาเนินการจัดกิจกรรม โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ Sugar learning ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากการร่วมกิจกรรมของนักเรียนเพื่อประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์
3. เมื่อสิ้นสุดการทดลองผู้วิจัยดาเนินการประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ หลังการจัดกิจกรรมโดย
ใช้แบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยผู้วิจัยเป็นผูป้ ระเมินแล้วนาคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์และแปลผล
การวิเคราะห์ข้อมูล
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ของงานวิจัย ในครั้งนี้ เป็นการนาเสนอความสอดคล้ อ งระหว่ า ง
พฤติกรรมที่ต้องการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์กับวัตถุประสงค์วิจัย และความสอดคล้อง ระหว่างพฤติกรรมที่
ต้องการพัฒนาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบ Sugar learning รวมถึงผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนแบบ
ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนมหาไชย
พิทยาคม ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูล นาเสนอผลการวิจัย และแปลความหมายตามลาดับดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจ
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์
ตารางที่ 1 ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ Sugar learning ในการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม จานวน 20 คน
รายการประเมินทักษะความคิด
สร้างสรรค์
คิดริเริ่ม
คิดคล่องแคล่ว
คิดยืดหยุ่น
คิดละเอียดลออ
เฉลี่ยรวม

คะแนนเต็ม

(X )

S.D.

ร้อยละ

3
3
3
3
3

3.00
2.90
2.80
2.75
2.85

0.00
0.30
0.40
0.43
0.28

100
96.70
93.30
91.60
94.97

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะความคิดสร้างสรรค์ คิดริเริ่ม คิดละเอียดลออ คิดยืดหยุน่
คิดคล่องแคล่ว จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
จานวน 20 คน คิดเป็นคะแนนเต็ม 3 คะแนน ได้ผลค่าเฉลี่ยและคิดเป็นร้อยละดังนี้ คล่องแคล่ว มีค่าเฉลี่ยคะแนน
2.90 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 96.70 คิดริเริ่ม มีค่าเฉลี่ยคะแนน 3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 คิดยืดหยุ่น มีค่าเฉลี่ย
คะแนน 2.80 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.30 คิดละเอียดลออ มีค่าเฉลี่ยคะแนน 2.85 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.60
และ ผลของค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 4 ด้าน คือ 2.85 คิดเป็นร้อยละ 94.97
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจ
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ Sugar learning ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2/1 โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม จานวน 20 คน
ข้อที่
รายการ
1 กิจกรรมการเรียนสนุกและน่าสนใจ
2 ครูให้โอกาสนักเรียนซักถามปัญหา
3 ครูสง่ เสริมให้นักเรียนทางานร่วมกันเป็น
กลุ่ม/ทีม
4 ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดที่แปลกใหม่
5 ครูตั้งใจสอน ให้คาแนะนานักเรียนในการทา
กิจกรรม
6 ครูมีสื่อการสอนที่น่าสนใจและแปลกใหม่
7 ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริม่ และรู้จัก
วิพากษ์วิจารณ์
8 ครูมีการเตรียมการสอน
9 ครูสามารถประยุกต์สิ่งที่สอนเข้ากับสภาพ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
10 นักเรียนนาความรู้จากวิชานีไ้ ปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
รวม

N
20
20

x̄
5.00
5.00

S.D.
0
0

เกณฑ์ประเมิน
มากที่สุด
มากที่สุด

20

5.00

0

มากที่สุด

20

5.00

0

มากที่สุด

20

5.00

0

มากที่สุด

20

5.00

0

มากที่สุด

20

5.00

0

มากที่สุด

20

5.00

0

มากที่สุด

20

5.00

0

มากที่สุด

20

5.00

0

มากที่สุด

20

5.00

0

มากที่สุด

จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของแบบประเมินความพึงพอใจ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ Sugar
learning จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม อาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 20 คน มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับ มากที่สุด
สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ผลการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 2 Sugar
learning สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม สรุปผลได้ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์
พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะความคิดสร้างสรรค์ คิดริเริ่ม คิดละเอียดลออ คิดยืดหยุ่น คิดคล่องแคล่ว
จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 20 คน คิด
เป็นคะแนนเต็ม 3 คะแนน ได้ค่าเฉลี่ยและคิดเป็นร้อยละดังนี้ คล่องแคล่ว ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.90 คะแนนคิดเป็นร้อย
ละ 96.70 คิดริเริม่ ค่าเฉลี่ยคะแนน 3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 คิดยืดหยุ่น ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.80 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 93.30 คิดละเอียดลออ ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.85 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.60 โดยมีการคิดริเริ่ม อยู่ใน
ระดับสูงสุด และ คิดคล่องแคล่ว คิดยืดหยุ่น และคิดละเอียดลออ รองลงมาตามลาดับ
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2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจ
พบว่า คะแนนเฉลี่ยของแบบประเมินความพึงพอใจ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ Sugar learning จาก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับ มากที่สุด
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาทักษะความคิด สร้างสรรค์วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Sugar learning ซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการพัฒนากิจกรรมอย่างมี
ขั้นตอน ภายใต้กรอบแนวคิดทฤษฎี (นัฐยา ทองจันทร์ และ พงษ์ศักด์ แป้นแก้ว) (2559)และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จนได้ รูปแบบขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังที่กล่าว มาข้างต้น และได้นารูปแบบของกิจกรรมที่
พัฒนาขึ้นไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม ในภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่ง
ผลการทดลองพบว่าขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้พัฒนาขึ้นมีรายละเอียดที่ น่าสนใจจากการทดลอง
ดังนี้
1. หลังการจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบ Sugar Learningสามารถพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ย คะแนนทักษะความคิดสร้างสรรค์ คิดคล่องแคล่ว คิดริเริ่ม คิดยืดหยุ่น
และคิดละเอียดลออ จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2561 จานวน 20 คน คิดเป็นคะแนนเต็ม 3 คะแนน ได้ค่าเฉลี่ยและคิดเป็นร้อยละดังนี้ คล่องแคล่ว ค่าเฉลี่ยคะแนน
2.90 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 96.70 คิดริเริ่ม ค่าเฉลี่ยคะแนน 3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 คิดยืดหยุ่น ค่าเฉลี่ย
คะแนน 2.80 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.30 คิดละเอียดลออ ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.85 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.60
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 75 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูง
กว่าเกณฑ์ เนื่องจากรูปแบบ การจัดการเรียนรู้แบบ Sugar Learning เป็นนวัตกรรมทางการศึกษา ที่สามารถพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนได้ โดยการ จัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีอิสระทาง ความคิด
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิดที่หลากหลาย เปิด โอกาสให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ และสร้างองค์ความรู้ ใหม่
ด้วยตนเอง ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันกับ เพื่อนในกลุ่มทาให้นักเรียนสามารถแตกแขนงความคิดของ
ตนเองได้มากยิ่งขึ้น เพื่อทาความเข้าใจในเนื้อหาก่อนนาไปสู่ การสร้างสรรค์ชิ้นงาน ภายใต้สถานการณ์ที่ครูเป็นผู้
กาหนดให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการทากิจกรรม ส่งผลให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
สอดคล้องกับ นัฐยา ทองจันทร์ และ พงษ์ศักด์ แป้นแก้ว (2559) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ท าง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยการ จัดการเรียนรู้แบบระดมสมอง พบว่า นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบระดม สมอง ซึ่งมีแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด 7 แผน และมี
ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนที่เป็นตัวกระตุ้นให้ นักเรียนใช้ความคิด ทาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม และความคิดละเอียดลออ เพราะ
กิจกรรมการเรียนรู้เป็นรูปแบบการสอนที่พัฒนาความคิด สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
คิด อย่างอเนกนัย คิดกว้างไกล ลงมือทาด้วยตนเองและสามารถ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนเกิดความคิด
สร้างสรรค์ ผู้วิจัยได้ออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Sugar Learning และปรับปรุงขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้ให้มีความเหมาะสมกับกิจกรรม และสามารถพัฒนาทักษะความคิด สร้างสรรค์ของนักเรียนให้ครบทุกด้าน
โดยในแผนการ จัดการเรียนรู้จะให้นักเรียนได้ดาเนินกิจกรรมเป็นกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับเพื่อนทุกคน ในกลุ่ม รวมทั้งสามารถทา กิจกรรมผ่านขั้นตอนการประเมิน ครบทุกกิจกรรม ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็น
ขั้นตอนการจัดการ เรียนรู้ ปรากฏผลดังนี้
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ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม คือการเตรียมความพร้อม โดยการทากิจกรรมจิตศึกษา เพื่อเรียกสมาธิ และ แบ่งกลุ่ม
คละตามความสามารถ รวมทั้งทบทวนความรู้จาก บัตรภาพ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้ทบทวน ความรู้
เดิมจากกิจกรรมที่ทา สามารถหาคาตอบได้อย่าง รวดเร็วและอยู่ในเวลาที่กาหนด โดยขั้นนี้จะประเมิน ความคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ด้านความคิดคล่องแคล่ว
ขั้นที่ 2 ขั้นความรู้ ครูสอนโดย การอธิบายและสาธิต พร้อมทั้งเล่นเกมเพื่อตอกย้าความ เข้าใจ เป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจ ริง จากการสอน การสาธิต โดยขั้นนี้จะประเมิน ความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ด้านความคิด ละเอียดลออ และความคิดคล่องแคล่ว
ขั้นที่ 3 ขั้นกิจกรรม ครูตั้งปัญหาเพื่อ กระตุ้นนักเรียนให้เกิดความสนใจสร้างแบบจาลองตามจิตนาการ
รวมถึงแจ้งกติกา/เงื่อนไขในการทากิจกรรม พร้อมทั้ง ให้นักเรียนออกแบบและสร้างแบบจาลอง เป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้สร้างชิ้นงานออกมาในรูปแบบของ ตนเอง เป็นสิ่งที่แปลกใหม่ และแตกต่างจากเดิม โดยขั้นนี้
จะ ประเมินความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ด้านความคิด ริเริ่ม ความคิดยืดหยุ่นและความคิดละเอียดลออ
ขั้นที่ 4 ขั้นนาเสนอ นักเรียน แต่ละกลุ่มนาผลงานออกมาประกวด/แข่งขันกันหน้าชั้น เรียน และครูให้
รางวัล เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้ ออกแบบการน าเสนอชิ้นงานของตนเองอย่างเปิดกว้างทาง ความคิด
สามารถคิดได้หลายทิศทาง และนามาจัด เรียงลาดับในการนาเสนอข้อมูล โดยขั้นนี้จะประเมิน ความคิดสร้างสรรค์
ทางวิทยาศาสตร์ด้านความคิดยืดหยุ่น
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมิน ครู/ นักเรียน ร่วมกันประเมิน เป็นการจัดการ เรียนรู้ที่ให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วม
ในการประเมิน เพื่อนนักเรียนด้วยกันเป็นการประเมินเพื่อพัฒนา (Formative Assessment) โดยขั้นนี้จะประเมิน
ความคิดสร้างสรรค์ทาง วิทยาศาสตร์ด้านความคิดละเอียดลออ คิดริเริ่ม และความคิด คล่องแคล่ว
จากขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว กิจกรรมใน แต่ละขั้นส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะความคิด
สร้างสรรค์ทั้ง 4 ด้าน คือ ความคิดสร้างสรรค์ ด้านคิดริเริ่มได้ดีที่สุด คิดคล่องแคล่ว คิดยืดหยุ่น และคิดละเอียดลออ
รองลงมาตามลาดับ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา พบว่า นักเรียนมีความคิดริเริ่มมีค่าคะแนนร้อยละสูงที่สุด ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Sugar Learning เน้นพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิด ริเริ่มเป็น
ส่วนมาก โดยมีกิจกรรมทบทวนความรู้ ผ่อนคลาย มีสื่อการสอนแบบชิ้นงานและสื่อมัลติมิเดีย เพื่อให้นักเรียนเตรียม
ความพร้อมก่อนที่จะจัดการเรียนการเรียนการสอน ความคิดคล่องแคล่ว คิดยืดหยุ่น และคิดละเอียดละออ มีค่า
คะแนนร้อยละรองลงมา เนื่องจากต้องใช้เวลาในการคิด แต่ในขั้นตอนการจัดการ เรียนรู้มีช่วงเวลาที่จากัดและยัง
เป็นวิธีการเรียนรู้แบบใหม่ แบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ไม่เน้นบรรยาย ทากิจกรรมแบบทุกคนมีส่วนร่วม มีการสร้าง
บรรยากาศที่เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้ มีกิจกรรมที่หลากหลาย เน้นการลงมือปฎิบัติจริง นักเรียนยังไม่คุ้นชินกับการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active จึงทาให้นักเรียนไม่สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้าน ความคิดคล่องแคล่ว คิด
ยืดหยุ่น และคิดละเอียดละออ ให้ได้คะแนนสูงสุด จากเหตุผลที่กล่าวมา เห็นได้ว่าการพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์
ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 สามารถเกิดขึ้นได้จากการจัดการ เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบ Sugar Learning ซึ่ง นอกจากจะสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทาง วิทยาศาสตร์แล้วยัง
สามารถสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้ นักเรียนมีความสนุก ไม่เคร่งเครียดกับกิจกรรม เปิดโอกาส ให้นักเรียนได้
แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ กล้าคิด กล้าทา กล้าแสดงออก ยึดความสนใจของผู้เรียนเป็นหลัก และไม่ปิด กั้น
ความคิดของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ อารี พันธ์มณี (2557) ที่กล่าวว่าบรรยากาศที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
ได้แก่ บรรยากาศที่เต็มไปด้วยการยอมรับ และกระตุ้นให้ แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ เปิดโอกาสให้เด็กได้สารวจ
และศึ ก ษาค้นคว้า ด้ว ยตนเองย่อ มเป็ นห้ องเรี ยนที่ สนับ สนุน ความคิ ดสร้างสรรค์ข องเด็ก อี ก ทั้ งกิ จ กรรมนี้เป็น
กระบวนการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่ วมใน การทากิจกรรม ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเอง ได้เรียนรู้ตาม
สภาพจริง ลงมือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ได้ระดมความคิด จินตนาการ เลือกแบบที่ดีและเหมาะสมที่สุดตลอดจนการ
ปรับปรุงชิ้นงาน ผู้เรียนได้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง ทา ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้
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2. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบ
Sugar Learning ในชั้นเรียนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 5.00 จากคะแนน เต็ม 5 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด พบว่า
นักเรียนมี ความสุข สนุกกับเรื่องที่เรียน ให้ความร่วมมื อในการทากิจกรรมอย่างเต็มที่ จากตารางประเมินความพึง
พอใจหลัง การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Sugar Learningแสดงให้เห็นว่า ด้านนักเรียนมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการเรียนมีคะแนน เฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักเรียนมีความพึงพอใจต่อแผนการ
จัดการเรียนรู้ในขั้นที่ 5 ขั้นประเมิน โดยครู/นักเรียน ร่วมกันประเมินทาให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมใน การ
ประเมินผลงานของเพื่อน ซึ่งโดยปกติจะมีเพียงครูผู้สอน เท่านั้นที่มีสิทธิ์ประเมินผลงานของนักเรียน และครูผู้สอน
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดในสิ่งที่ แปลกใหม่โดยมีรางวัลเป็นตัวกระตุ้น ส่งผลให้นักเรียนเกิด การเรียนรู้และเข้าใจ
เนื้อหามากขึ้น จึงให้นักเรียนมีเจตคติที่ ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับ สมจิต สว ธนไพบูรณ์
(2535) ที่ได้กล่าวว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ จะต้องเป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติด้วยตนเองจะทา ให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ได้ดีและมีทักษะในการปฏิบัติ กิจกรรมด้วย และสอดคล้องกับ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2539) ที่
สรุปว่า ความพึงพอใจในการเรียนมีความสาคัญต่อ การปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ ปฏิกิริยาโต้ตอบ ตลอด แรงจูงใจ
ในการเรียน ผู้วิจัยจึงได้ยึดนั กเรียนเป็นสาคัญโดย เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้มาก ที่สุด
โดยครู จ ะเป็ น เพี ย งผู้ ชี้แ นะ ช่ ว ยเหลื อ เท่ า นั้ น ส่ ว น นั ก เรี ย นก็ แ บ่ งออกเป็ น กลุ่ ม ย่ อ ยท าให้ นั ก เรี ย นสามารถ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันภายใน กลุ่มร่วมกันเรียนรู้ ซึ่ งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จัก
การ ทางานร่วมกันเป็นกลุ่มและเกิดความคิดสร้างสรรค์ด้วย
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ Sugar learning ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้
เพราะ การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ Sugar learning ได้นาการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่เข้ามาทาให้กิจกรรมมี
ความแปลกใหม่ คือเป็นกิจกรรมแบบ Active Learning มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ไม่เน้นท่องจา ไม่เน้นบรรยาย มี
การนาสื่อที่เป็นชิ้นงาน และ สื่อมัลติมิเดีย มาใช้อย่างเหมาะสม การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีระบบ มีขั้นตอนที่
ชัดเจน นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และกล้าที่จะออกมานาเสนอ
ผลงานของกลุ่มตนเองหน้าชั้นเรียน กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นและตอบคาถามทาให้นักเรียนสนุกและมีความสุข
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ Sugar learning ส่งผลให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียน นักเรียนสนุกกับการเรียน
จึงได้ปลดปล่อยจินตนาการได้อย่างเต็มที่ และมีความพึงพอใจในการเรียนรู้ จึงเหมาะสมที่จะนาไปใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนต่อไป
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการ จัดการเรียนรู้แบบ Sugar Learning เป็นรูปแบบหนึ่งที่
พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ แต่ต้องใช้เวลาในการเตรียมการสอนมาก ครูผู้สอน ควรมีการวางแผนในการจัด
กิจกรรมอย่างรัดกุม เพื่อให้ สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการ จัดการเรียนรู้แบบ Sugar Learning ควรให้เวลาในแต่ละ
ขั้นตอนการ จัดการเรียนรู้มากกว่านี้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ใน ด้านที่ยังด้อยอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ หลากหลาย เพื่อนาไปพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ นักเรียนใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้นไป ให้มีความเหมาะสมกับ สภาพแวดล้อมของผู้เรียน
2. ควรศึ ก ษาการวิ จั ย โดยใช้ รู ป แบบการจั ด การ เรี ย นรู้ แ บบ Sugar learning เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะใน
ศตวรรษที่ 21 ด้านอื่น ๆ เช่น ทักษะการทางานเป็นทีม ทักษะการสื่อสาร และ ทักษะการคิดวิเคราะห์ เป็นต้น
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